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EDITORIÁL VAJNORSKÝ PLES 2016

Na tohtoročnom Vajnorskom plese dominovala elegancia a šarm

Na pohľad nenápadný, zasne-
žený domček pôsobil večer 23. 
januára 2016 vplyvom čerstvo 
napadnutého snehu a  svet-
lomodrého osvetlenia priam 
romanticky. Dalo sa tušiť, že 
sa v ňom bude konať niečo ne-
všedné.
Po červenom koberci prichá-
dzali hostia, ktorých vo foyer 
vítali starosta Vajnôr Ján Mrva 
s  manželkou, prvou dámou 
plesu Andreou a  zástupkyňa 
starostu Soňou Molnárovou. 
Hostia prichádzali postupne 
so svojimi polovičkami, me-
dzi nimi starosta Rače Peter 
Pilinský, poslanec NR SR Igor 
Hraško, kontrolór hl. mesta 
Peter Šinály, generálny riaditeľ 
PD Vajnory Stanislav Ondruš 
i  predseda predstavenstva PD 
Vajnory Branislav Brúder. Za-
bávať sa prišli aj siedmi poslan-

ci MZ MČ BA-Vajnory.
Nádherná výzdoba z  trblieta-
vej organzy v  rôznych fareb-
ných odtieňoch, dekoratívne 
stolovanie, svietniky so zlatými 
kónickými sviečkami a  jemné 
kvety lahodili oku a tešili srdce.
Ples otvorila slávnostnou pies-
ňou Aleluja speváčka a mode-
rátorka večera Lenka Debná-
rová.
Po starostovskom privítaní už 
viedenský valčík v podaní čle-
nov Interklubu Bratislava na-
vodil pravú plesovú atmosféru 
a zábava mohla začať.
Dámy predviedli vybranú ko-
lekciu uznávaných značiek, ale 
aj oblečenie doplnené vlastnou 
invenciou. Šarm, vyžarovanie 
a spôsob vystupovania boli ele-
ganciou samou a tú mala v ten-
to večer každá dáma v sebe.
Do tanca po celý večer až do 

piatej hodiny rannej hrali Sa-
muel Tomeček, AZ Music so 
speváčkou Lenkou Verešovou 
a  Janka a  Vlado Sendreiovci 
s ich originálnou ľudovou hud-
bou.
Nad ránom neočakávane za-
pracovala ľudská zlomyseľ-
nosť, čo spôsobilo prerušenie 
dodávky elektriny do takmer 
celej časti budovy, ale aj tu nám 
šťastie prialo. Nič netušiaci 
Sendreiovci na pódiu neprestá-
vali v hudobných a speváckych 
prídavkoch, a tak si mnohí ani 
nevšimli nejakú zmenu. Osvet-
lenie zabezpečili horiace sviece 
a nič to neubralo atmosfére po-
dujatia.
Na jedálnom lístku nechýbala 
tradičná šunková rolka s chre-
nom, hlavné jedlo s  dvomi 
druhmi mäsa a  oblohou či 
vynikajúca jablkovo-orecho-

vá štrúdľa. Smäd uhasila séria 
nealko nápojov od sponzora 
Coca Cola a  tiež Frankovka 
modrá - výber z hrozna, suché 
r. 2012 od firmy Víno Valenta 
Vajnory, či Silvánske zelené - 
neskorý zber r. 2015 PD Vaj-
nory.
Zábavu prerušila dvakrát tom-
bola, tá tohtoročná bola naozaj 
bohatá vďaka dobrým a  šted-
rým sponzorom, ktorým patrí 
aj náležité poďakovanie - prvá 
cena bol skúter HONDA od 
firiem A-T, s. r. o., Lagermax, 
Vajnoria IS Properties a  Vaj-
norskej podpornej spoločnos-
ti. Určite potešil darčekový 
poukaz na víkend s luxusným 
vozidlom Mercedes Benz trie-
dy CLA od spoločnosti Mo-
tor-Car, víkendový pobyt pre 2 
osoby na 3 dni v Terchovej od 
firmy GRYF, ale bol tu tiež LED 
televízor, notebook Lenovo, 
vysávač, fotoaparát, domáca 
pekáreň, ski pasy pre dve osoby 
do Tatier, otvorená letenka do 

európskych destinácií od Vib 
Air, 5 permanentiek do AQUA 
THERMAL Senec od Cora 
Geo (v hodnote 250 €) či well-
ness day poukazy v  kúpeľoch 
Patince. Hodnotné poukazy 
na vzdelávacie kurzy darovali 
spoločnosti Solutions a Lukra. 
Peňažné poukazy na nákup 
venovalo Tesco (v hodnote 300 
€), Nubium do predajní Exi 
sport a Raven do predajní Nay. 
Tombolu obohacovali nádher-
ne vyzdobené darčekové koše 
a poukaz na bravčovú polovič-
ku od firmy Lamako, s. r. o.
Za kvetinovú dekoráciu plesu 
ďakujeme aj tento rok Bari-
mexu a za úvodný prípitok na 
stoloch spoločnosti Kaufland. 
Pódium, osvetlenie interié-
ru i  exteriéru Domu kultúry 
Vajnory sponzorsky poskytla 
firma SRS Light Desing, s. r. o. 
Poďakovanie však patrí všet-
kým, ktorí ples podporili.
Do budúcnosti máme čo vy-
lepšovať najmä po technickej 

stránke, napríklad plynulý 
a ničím nerušný prenos do ma-
lej sály. Už teraz si prajeme, aby 
14. ročník Reprezentačného 

plesu MČ Bratislava–Vajnory 
bol vydarený.

Eva Bielčíková
referát kultúry a zahraničných vzťahov

Samo Tomeček, Sendreiovci s  originálnou ľudovou hudbou, štedrá tombola, 
dobré jedlo aj pitie či zábava až do rána. Aj taký bol tohtoročný 13. ročník Re-
prezentačného plesu vo Vajnoroch.

Pri písaní tohto editoriá-
lu mi padol zrak na kopu 
časopisov, ktoré som za 
posledné mesiace naz-
hromaždila. Pridala som 
ich ku ešte väčšej kope 
časopisov, ktorá vznikla 
za posledných pár rokov. 
Sú to magazíny všetké-
ho druhu - o  cestovaní, 
móde, vzťahoch, prírode, 
hudbe, bývaní aj ekono-
mike a  spoločenskom 
a kultúrnom dianí. Je ich 
naozaj dosť, ale každý 
z  titulov je niečím zaují-
mavý a  výnimočný. Dú-
fam, že výnimočnými pre 
vás zostanú aj Vajnorské 
novinky. Budem sa snažiť 
skvalitňovať obsah aj for-
mu novín vašej mestskej 
časti každým číslom, aby 
sa ich čítanie stalo pre vás 
pôžitkom.
V tomto čísle vám priná-
šame aj fotky z družstev-
ného hodovania, tradič-
nej fašiangovej zábavy či 
plesania do rána. Prajem 
vám, aby vám veselá ná-
lada vydržala čo najdlhšie 
a  počas celého roka boli 
vaše dni plné smiechu 
a radosti.

Veronika Baráková
šéfredaktorka

Foto titulky: Marek Grebeči
Foto z plesu: Kristína Töröková
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STAROSTA ODPOVEDÁVAJNORSKÝ PLES 2016

? Vo štvrtok 4.  2.  2016 bolo v  Primaciálnom 
paláci stretnutie k  „memorandu o  spolu-

práci pri zavádzaní parkovacej politiky“. Čo z toho 
vyplýva pre našu mestskú časť?

Redakcia VN

Mestská časť Vajnory podporuje spoločnú parkovaciu 
politiku, ale vzhľadom k tomu, že vo Vajnoroch sa na-
chádzajú väčšinou rodinné domy a tým pádom sa rieši 
parkovanie v rámci vlastných pozemkov, zatiaľ nepoci-
ťujeme akútny nedostatok parkovacích miest. Pre našu 
mestskú časť z toho vyplýva to, že ak sa rozhodne pris-
túpiť k parkovacej politike, musí na dopravno-stavebnej 
komisii a  následne na miestnom zastupiteľstve určiť 
niektoré časti ulíc ako vyčlenené, s  ktorými sa pripojí 
do parkovacej politiky. Uvažuje sa o  časti ulíc Uhliská 
pri zdravotnom stredisku, Jačmennej či parkovisku na 
Centrálnom námestí. Pripojením mestských častí k par-
kovacej politike by obyvatelia Vajnôr mali nárok na po-
lovičnú cenu z parkovného vo všetkých mestských časti-
ach, ktoré sa tiež k parkovacej politike pripoja. Zatiaľ ale 
memorandum, ktoré bolo primátorom predložené na 
rokovaní mestského zastupiteľstva, nepodpísal ani je-
den zo 17 starostov mestských časti Bratislavy, pretože 
bolo veľmi nešťastne formulované.

? Niektorí obyvatelia Vajnôr, Ružinova, No-
vého Mesta a Vrakune v schránkach objavili 

klamlivé letáky, týkajúce sa vašej kandidatúry vo 
voľbách do NR SR. Podnikli ste v  tejto súvislosti 
nejaké kroky? Občania sa tiež zaujímali o to, či si 
volebnú reklamu vo VN platíte.

Redakcia VN

V súvislosti s objavením sa spomínaných nepravdivých 
letákov som podal 11. 2. 2016 podnet na štátnu voleb-
nú komisiu kvôli klamlivej kampani vedenej proti mne 
v Ružinove, Vajnoroch, Novom Meste a Vrakuni. Požiadal 
som o prešetrenie, kto voči mne vedie kampaň s cieľom 
zmiasť potencionálnych voličov a  potrestanie vinníkov 
podľa zákona. Moje volebné témy sa dotýkajú financo-
vania Bratislavy a slovenskej samosprávy, Bratislavy ako 
samostatného kraja s  vlastnou kapitolou v  rozpočte, 
záchrany PKO a  pamiatok na hrade, Železnej studnič-
ky, výstavby cyklotrás, zlepšenia dopravy v  Bratislave, 
štrajku sestier a učiteľov a boju proti herniam a hracím 
automatom v  Bratislave. Kladiem si otázku, komu tak 
veľmi záleží na tom, aby som sa nedostal do NR SR a rie-
šil tam úpravy zákonov v prospech samosprávy a ľudí?
Čo sa týka politickej volebnej reklamy vo Vajnorských 
novinkách, tak, ako si ju platím teraz, som si ju aj v mi-
nulosti platil z vlastných financií a sú na to, samozrejme, 
účtovné doklady.

? V októbrových VN ste čitateľov informovali, 
že ste písali list ministrovi obrany SR vo veci 

styčného integračného tímu NATO, ktorý má byť 
vo Vajnoroch. Máte niečo nové, čo by mali obyva-
telia vedieť?

Redakcia VN

Po miestnom zastupiteľstve, konanom 14.  10.  2015, 

som napísal list ministrovi obrany p. Martinovi Glváčo-
vi, aby nám bližšie vysvetlil, čo znamená „styčný inte-
gračný tím“, aký je obsah ich práce a či sú to len veliace 
zložky, alebo aj výkonní ozbrojení vojaci. Následne sa 
z  podnetu Ministerstva obrany uskutočnilo stretnutie 
ohľadom vysvetlenia situácie. Po ňom sme dostali list, 
ktorý uverejňujeme v plnom znení na strane 6. S uve-
deným stanoviskom ministerstva sme cez web mestskej 
časti informovali verejnosť a poslancov a taktiež miest-
ne zastupiteľstvo dňa 17.  2.  2016. Na zastupiteľstve 
som informoval poslancov, že napíšem list ministrovi 
obrany SR, aby nás v prípade akejkoľvek zmeny, týkajú-
cej sa styčného intergračného tímu, informoval vopred, 
nech sa o  zmenách nedozvieme najskôr z  médií, ako 
tomu bolo tentoraz.

? Dňa 18.  2.  2016 ste sa zúčastnili brífingu 
k „čiernej stavbe D1 – križovatka Triblavi-

na“. Môžete našich čitateľov bližšie informovať 
o tejto kauze?

Redakcia VN

Toľko očakávaná výstavba križovatky Triblavina sa na-
koniec koncom minulého roku skutočne začala, ale až 
pred 2 týždňami sme sa po stretnutí s poslancami z Ber-
nolákova a aktivistami z Chorvátskeho Grobu dozvedeli, 
že sa stavia v rozpore so schváleným územným rozhod-
nutím a  stavebným povolením z  roku 2013 a  naviac 
v rozpore s územným plánom BSK a Bernolákova. Nie je 
dokončené ani konanie o zmene stavby pred dokonče-
ním a ani odvolanie na konanie o vplyvoch ŽP.
Podstatou, je že križovatka sa nestavia v profile 6-pruh 
a dva súbežne dvojpruhové kolektory popri nej (jeden 
v smere z Bratislavy po Trnavu a druhý v opačnom sme-
re), ale len ako 8-pruh bez kolektorov.
Toľko očakávané odľahčenie cesty z  Čiernej Vody cez 
Vajnory je v nedohľadne, čo je pre nás úplná katastrofa. 
Preto obyvatelia Bernolákova, Ivanky a  Chorvátskeho 
Grobu začali petíciu proti výstavbe križovatky v  roz-
pore so stavebným povolením a  obracajú sa s  ňou na 
Ministerstvo životného prostredia. Informoval som 
o  tomto stave naše zastupiteľstvo a  aj o  tom, 
že aj my ako mestská časť začneme petíciu 
a  obrátime sa aj na okolité mestské časti 
a ich obyvateľov. Petícia bude adresovaná 
na Ministerstvo výstavby a  dopravy SR. 
Žiadame dodržanie prestavby diaľnice 
a  križovatky v  súlade s  rozhodnutiami 
z  roku 2013, teda ako 6-pruh, čo bude 
mať po oboch stranách kolektory na zber 
dopravy z regionálnych ciest.

? Chcel by som sa opýtať, kedy 
bude privedená pitná voda na 

ulicu Za humnami? Už pred dvoma 
rokmi sa rozprávalo o  vode. Aký je 
dnešný stav?

D. P.
BVS nám oznámila, že presunuli pre 
nedostatok finančných prostriedkov 
realizáciu verejného vodovodu na 
ul. Za humnami do investičné-

Spýtali sme sa starostu
ho plánu na rok 2017. Po spoločnom rokovaní dňa 
27. 1. 2016 s generálnym riaditeľom BVS, ktorý bol po-
žiadaný o  prehodnotenie zaradenia tejto investície do 
plánu už na rok 2016, už len záleží na ich finančných 
možnostiach, pretože technickú časť vrátane stavebné-
ho povolenia mestská časť zabezpečila a odovzdala na 
BVS k realizácii.

Príďte za starostom prvú stredu v mesiaci
Pozývame vás na otvorenú prvú stredu v me-
siaci so starostom, ktorá sa uskutoční 6. apríla 
2016, (v marci sa s ohľadom na voľby do NR SR 
neuskutoční) v čase od 16.00 do 18.00 h. Ak 
máte akékoľvek otázky, námety či pripomien-
ky, bez objednania ste srdečne vítaní na pôde 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Vajnory alebo napíšte mail na starosta@vaj-
nory.sk.

1 – 2/2016 5
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DÁVAME DO POZORNOSTI/INZERCIADÁVAME D O POZORNOSTI

Priestory pre novovytvorený 
styčný tím NATO (jednotku 
NFIU) by mali byť k dispozí-
cii do konca septembra 2016. 
Vláda SR dnes odsúhlasila 
začatie verejného obstaráva-
nia na rekonštrukciu pries-
torov vo vojenskom areáli 
v Bratislave-Vajnoroch.
Rekonštrukcia v  súčasnosti 
nevyužívanej administra-
tívnej budovy z  roku 1985 
a  jej okolia by si mala vyžia-
dať náklady v  celkovej výške 
4,081 milióna eur s  DPH. 
Uvádza sa to v  predkladacej 
správe Ministerstva obrany. 
Časť z toho uhradí NATO.
Cieľom stavebnej akcie je vy-
tvoriť pre personál vhodné 
pracovné, technické, hygie-

nické a  bezpečnostné pod-
mienky. Budova musí súčas-
ne vyhovovať požiadavkám 

NATO z  technologického 
a  bezpečnostného hľadiska. 
Budú v  nej inštalované ko-

munikačné a informačné sys-
témy NATO, ako aj národné 
počítačové systémy.
Vytvorenie styčného tímu na 
území SR, ale aj v Maďarsku, 
odsúhlasila Severoatlantická 
rada na úrovni stálych pred-
staviteľov. Bude sídliť v kasár-
ňach Vajnory, pričom celkovo 
bude v rámci neho pôsobiť 41 
osôb.
Cieľom pôsobenia jednotky 
bude zvýšiť reakcieschopnosť 
aliancie a  uľahčiť nasadenie 
jednotiek veľmi rýchlej reak-
cie a jednotiek rýchleho nasa-
denia. Tím tak bude dohlia-
dať na prípravu, koordináciu 
a zabezpečenie hladkého príj-
mu koaličných vojsk NATO 
v  prípade ich nasadenia na 
území Slovenskej republiky. 
Ich úlohou má byť tiež koor-
dinácia cvičení medzi Ozbro-
jenými silami SR a NATO.
Styčný tím NATO na Slo-
vensku by mal dosiahnuť 
plnú operačnú spôsobilosť 
do konca roka 2016. Sloven-
sko v tíme pokryje 21 pozícií 
a  zvyšok budú tvoriť vojaci 
z  ostatných členských krajín 
NATO. Náklady budú hrade-
né z rozpočtu rezortu obrany, 
ako aj z  rozpočtu Severoat-
lantickej aliancie.

(ts)

Vláda odsúhlasila rekonštrukciu budovy 
pre styčný tím NATO vo Vajnoroch
Rekonštrukcia v súčas-
nosti nevyužívanej 
administratívnej bu-
dovy z  roku 1985 a  jej 
okolia by si mala vyžia-
dať náklady v celkovej 
výške 4,081 milióna 
eur s  DPH. Uvádza sa 
to v predkladacej sprá-
ve Ministerstva obra-
ny. Časť z  toho uhradí 
NATO.

Milé prijatie staros-
tov a  primátorov zo 
ZMOS-u  u  preziden-
ta SR Andreja Kisku, 
ktorý pochválil ak-
tivitu Bratislava bez 
herní a  hracích au-
tomatov. Starosta sa 
stretol a odfotil aj so 
starostom Ivanky pri 
Dunaji, s  ktorým in-
formovali prezidenta 
o  našej snahe spojiť 
obce cyklotrasou, čo 
prezidenta veľmi po-
tešilo, keďže je cykli-
sta. 

Redakcia VN

Vyzývame preto všetkých 
občanov, aby si v  záujme 
vlastnej bezpečnosti a  bez-
pečnosti svojich blízkych 
zabezpečili reflexné prvky 
pre všetkých členov domác-
nosti a dbali na to, aby nimi 
boli vždy dôsledne označení. 
Taktiež vyzývame chodcov, 
aby prechádzali cez cestu iba 
na miestach na to určených, 
resp. sa dostatočne presved-
čili, že môžu bezpečne prejsť 
na druhú stranu cesty.

Tam, kde nie je chodník, vy-
užívajte správnu stranu vo-
zovky, neriskujte, vyhýbajte 
sa rizikovým úsekom, nepre-
liezajte zábradlia a  nevstu-
pujte takýmto spôsobom na 
vozovku.
V  prípade, že by ste sa ako 
chodci vo vlastnom záujme 
za zníženej viditeľnosti počas 
pohybu po vozovke v  obci 
alebo mimo nej reflexnými 
prvkami nechránili, hrozí 
vám v  zmysle spomínaného 

zákona bloková pokuta až do 
výšky 50 eur.
Prispejte k vašej bezpečnos-
ti a  dodržiavajte rady a  od-
porúčania polície, ktorými 
zvýšite svoju bezpečnosť 

pri pohybe na cestnej komu-
nikácii.

Patrícia Sikelová,
Okresné riaditeľstvo Policajného 

zboru v Bratislave III

Vážení občania, s ohľadom na bezpečnosť všet-
kých účastníkov cestnej premávky, najmä s prih-
liadnutím na najzraniteľnejších účastníkov 
cestnej premávky - chodcov, si vás Okresné riadi-
teľstvo Policajného zboru v Bratislave III dovoľu-
je aj takouto formou upozorniť na ustanovenia 
zákona o cestnej premávke, na základe ktorých 
majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti 
chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným 
odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo 
obce, ale aj v obci.

Povinnosť nosenia reflexných prvkov pre chodcov

DOBRÝ ŠTÁT ÁT

Ján MRVAMartin OŤAPKA
aktívny starostaprojektový manažér 

31131

VOLÍME

Vaši kandidáti 
za Vajnory
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DÁVAME DO POZORNOSTIDÁVAME DO POZORNOSTI

Do Klientskeho centra pri 
Okresnom úrade Bratisla-
va (OÚ BA) sa presťahova-
la štátna správa z  desiatich 
adries v  hlavnom meste. Pre 
občanov a  podnikateľov to 
znamená, že jednoduchšie 
a pohodlne na jednom mieste 
vybavia svoje úradné veci so 
štátom. Klientske centrum 
má úradné hodiny každý deň 
bez obedňajšej prestávky.
Pre občanov sú v klientskom 
centre dostupné služby ako 
napríklad prihlasovanie 
a  prevod držby vozidiel, vy-
bavovanie dokladov pre ok-
resy Bratislava I a III, agenda 
živností, štátneho občianstva, 
osvedčenie listín a  overova-
nie podpisov, zmena mena 
a priezviska, ako aj záležitosti 
lesného a pozemkového hos-
podárstva či životného pro-
stredia a cestnej dopravy. Kli-
entske centrum poskytuje aj 
viacero doplnkových služieb.

Klientske centrum 
bude mať služby pre 
všetkých obyvateľov 
Slovenska
O  vydanie vodičského pre-

ukazu či o  vydanie nového 
občianskeho preukazu za 
stratený, odcudzený alebo 
z  dôvodu uplynutia platnos-
ti môže v novom klientskom 
centre požiadať občan z kto-
réhokoľvek mesta či obce Slo-
venska.
Ministerstvo vnútra v  tejto 
súvislosti ale upozorňuje na 
niekoľko výnimiek. Naďalej 
platí, že prvý občiansky pre-
ukaz (pri dovŕšení veku 15 
rokov) vydá občanovi okres-
né riaditeľstvo policajného 
zboru v  územnom obvode, 
kde má občan trvalý pobyt. 
Ak má 15-ročný občan trvalý 
pobyt v prvom a treťom okre-
se Bratislavy, o  prvý občian-
sky preukaz požiada v klient-
skom centre na Tomášikovej 
ulici. V  ostatných prípadoch 
je potrebné požiadať o  prvý 
občiansky preukaz na pra-
coviskách dokladov podľa 
miesta trvalého pobytu.
Stále tiež platí, že občania, 
ktorí majú vydané občianske 
preukazy do 30. júna 2008, 
môžu požiadať o vydanie no-
vého občianskeho preukazu 
len na okresnom riaditeľstve 
policajného zboru v  územ-

nom obvode podľa miesta 
trvalého pobytu.
Takisto žiadosti o  výmenu 
alebo obnovenie zahraničné-
ho vodičského preukazu ob-

čan podáva na oddelení do-
kladov okresného riaditeľstva 
policajného zboru v  mieste, 
kde má evidovaný pobyt.

Pracoviská a služby 
v Klientskom centre 
Bratislava

V  Klientskom centre Bra-
tislava sú zastúpené tieto 
agendy OÚ BA:

n všeobecná podateľňa pre 
všetky odbory OÚ BA,
n supervízor – poradenstvo 
(obsluha vyvolávacieho sys-
tému), informácie o  telefón-
nych číslach, usmernenie 
k žiadostiam,
n odbor cestnej dopravy 
a  pozemných komunikácií: 
agenda cestnej dopravy a po-
zemných komunikácií,
n odbor všeobecnej vnú-
tornej správy: agenda 
osvedčovania listín a  ove-

Od pondelka 1. februára 2016 začalo fungovať 
v Bratislave v skúšobnej prevádzke moderné kli-
entske centrum štátnej správy. Sídli na Tomáši-
kovej 46 v budove známej ako stará IKEA.

Od 1. februára začalo fungovať Klientske centrum Bratislava

rovania podpisov, agenda 
štátneho občianstva, zmena 
mena a priezviska,
n odbor živnostenského 
podnikania: ohlásenie živ-
nosti a podanie žiadosti o vy-
danie osvedčenia o  živnos-
tenskom oprávnení, výpis zo 
živnostenského registra, pre-
hľad údajov zapísaných v živ-
nostenskom registri, agenda 
integrovaného obslužného 
miesta,
n odbor starostlivosti o  ži-
votné prostredie: agenda 
odpadového hospodárstva, 
ochrany prírody, ochrany 
ovzdušia a  štátnej vodnej 
správy, potvrdenia o  neexis-
tencii motorového vozidla,
n pozemkový a  lesný od-
bor: agenda lesného hos-
podárstva a  poľovníctva 
a  agenda pozemková, po-
zemkových úprav a  ochrany 
poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu.

Ďalej v  rámci Klientskeho 
centra Bratislava pôsobí:

n Krajské riaditeľstvo po-
licajného zboru Bratislava, 
Krajský dopravný inšpekto-
rát, odbor bezpečnosti cest-
nej premávky a  dopravných 
evidencií v  Bratislave: pri-
hlasovanie doposiaľ neevido-
vaného vozidla do evidencie 
vozidiel, prihlasovanie vozid-
la vyradeného zo špeciálnych 
evidencií do evidencie vozi-
diel, prihlasovanie jednotlivo 
dovezeného vozidla do evi-
dencie vozidiel, prevod držby 
vozidla na inú osobu a pod.,
n Okresné riaditeľstvo Po-
licajného zboru Bratislava 
I  a  III, oddelenie dokladov 
odboru poriadkovej polí-
cie: príjem žiadostí o  vyda-
nie a  vydávanie občianske-
ho preukazu, vodičského 
preukazu, cestovného pasu 
a medzinárodného vodičské-

ho preukazu, snímanie oso-
by v  súvislosti s  vydávaním 
týchto dokladov a  vydávanie 
osvedčenia o evidencii vozid-
la a pod.,
n Krajské riaditeľstvo Ha-
sičského a záchranného zbo-
ru v Bratislave: poskytovanie 
informácií a  podateľňa pre 
danú agendu.

Súčasťou OÚ BA sú aj ďalšie 
odbory, ktoré sa presťahova-
li na Tomášikovu 46:

n odbor krízového riadenia,
n majetkovoprávny odbor,
n odbor školstva,
n odbor výstavby a  bytovej 
politiky,
n odbor opravných pros-
triedkov a
n organizačný odbor.

Ďalšie služby Klientskeho 
centra Bratislava:
n Občania a  podnikatelia 
tu môžu uhradiť správne 
poplatky prostredníctvom 
elektronického platobného 
systému eKolok, ako aj pros-
tredníctvom platobných POS 
terminálov.
n Podnikatelia môžu využiť 
služby poradcu pre elektro-
nický kontraktačný systém 
pre obchodovanie so štátom 
(elektronické trhovisko).
n Vydávajú sa tu tiež výpi-
sy z  obchodného registra SR 
a výpisy účtovných závierok.
n Integrované obslužné 
miesto občana (IOMO) vydá-
va výpisy a  odpisy z  registra 
trestov.
n Prostredníctvom pracovísk 
povinného zmluvného pois-
tenia je pre klientov zjedno-
dušený proces prihlasovania 
motorových vozidiel.
n Súčasťou klientskeho cen-
tra je aj pobočka Slovenskej 
pošty.

Dostupnosť klientske-
ho centra

Klientske centrum je do-
stupné individuálnou aj 
mestskou hromadnou dop-
ravou. V  blízkosti sú za-
stávky autobusových liniek 

39, 50, 53, 61, 63, 96, 196 
a  trolejbusových liniek 204 
a  205. Pred úradom je do-
statočné množstvo parkova-
cích miest, pričom parkovať 
možno zadarmo jeden a pol 
hodiny. V prípade, ak klient 
preukáže, že vybavoval zále-
žitosti dlhšie ako je uvedený 
čas, bezplatné parkovanie 
mu predĺžia.

Úradné hodiny

Úradné hodiny všetkých 
pracovísk Klientskeho cen-
tra Bratislava sú zjednotené, 
a to v pondelok, utorok a vo 
štvrtok od 8:00 do 15:00, 
v  stredu od 8:00 do 17:00 
a v piatok od 8:00 do 14:00. 
Sú zrušené nestránkové dni. 
Klientske centrum funguje 
päť dní v  týždni bez obed-
ňajšej prestávky.

Klientske centrá ako 
moderné kontaktné 
a administratívne 
miesta pre občanov
Budovanie klientskych cen-
tier ako kontaktných a  ad-
ministratívnych miest pre 
občanov prebieha v súvislosti 
s  realizáciou reformy miest-
nej štátnej správy známej 
pod názvom ESO (efektívna, 
spoľahlivá a  otvorená štátna 
správa). Klientske centrum 
predstavuje priestor, ktorý 
je miestom prvého kontaktu 
fyzických a právnických osôb 
so štátnou správou. V  rámci 
klientskeho centra sú integ-
rované služby, ktoré sú po-
skytované útvarmi Minister-
stva vnútra SR, ako aj inými 
subjektmi verejnej správy. 
Klientske centrá poskytujú 
moderné a komplexné služby 
štátu v príjemnom prostredí, 
a tým prispievajú k jednodu-
chej a efektívnej komunikácii 
občana so štátom.
Doteraz bolo otvorených 43 
klientskych centier z  celko-
vého počtu 79, ktoré plánuje 
Ministerstvo vnútra SR zria-
diť v rámci Slovenskej repub-
liky.

(ts)
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INfORMuJEMEOKIENKO Z KRAJA

„Bratislavskej župe záleží na 
tom, aby sme našim občanom 
poskytovali aj v sociálnej oblasti 
finančné prostriedky a  služby, 
ktoré skutočne potrebujú. Za-
čiatkom roka 2010 sme založili 
pracovnú skupinu. Dovtedy sa 
veľa hovorilo o  problematike, 
ale konkrétne kroky na elimi-
náciu domáceho násilia sa ne-
urobili. Preto sme začali hľadať 
partnerov, poskytovateľov v tejto 
sociálnej službe, nakoľko župy 
nemôžu byť poskytovateľmi po-
moci a podpory obetiam domá-
ceho násilia. Cítili sme potrebu 
pomôcť týmto ženám a o tom, že 
skutočne ženy potrebujú pomoc, 
svedčia aj telefonáty na národnú 
linku pomoci“, povedala brati-
slavská vicežupanka Gabriella 
Németh.
Otvorenia bezpečných ženských 
domov, ktoré vznikli s finančnou 
podporou Nórskeho finančného 
mechanizmu a štátneho rozpoč-
tu SR v rámci programu Domá-

ce a rodovo podmienené násilie, 
spravovaného Úradom vlády SR, 
sa zúčastnila Gabriella Németh, 
podpredsedníčka Bratislavského 
samosprávneho kraja, ale aj veľ-
vyslankyňa Nórskeho kráľovstva 
v  SR Inga Magistad, generálny 
riaditeľ sekcie bilaterálnych fi-
nančných nástrojov Úradu vlády 
SR Ján Krak a ďalší hostia.
Bratislavský samosprávny kraj 
ako jeden z  partnerov poskytol 
projektu budovu, ktorú má vo 
svojom vlastníctve. Miesto, kde 
sa nachádza, musí byť z hľadiska 
bezpečnosti klientok a  ich detí, 
ako aj z  hľadiska dodržiavania 
najvyšších európskych štan-
dardov, utajené. Budova prešla 
kompletnou vnútornou i  von-
kajšou rekonštrukciou. Dnes je 
nielen zrekonštruovaná, ale aj 
v časti objektu bezbariérová.
V  bezpečnom ženskom dome 
nájdu svoje útočisko ženy a mat-
ky s deťmi, ktoré sa stali obeťami 
násilia. Okrem ubytovania budú 

mať k  dispozícii aj celý súbor 
sociálnej pomoci, ktorá bude 
spolufinancovaná z  prostried-
kov Bratislavského samospráv-
neho kraja. Bude tam sociálna 
pracovníčka, ktorá bude pos-
kytovať ženám v  ťažkej životnej 
situácii sociálne a psychologické 
poradenstvo. Pomoc nájdu aj 
u  psychologičky, ktorá im po-
skytne poradenstvo, diagnostiku 
a psychoterapiu. Deťom sa bude 
venovať špeciálny pedagogický 
pracovník. Kapacita bezpečného 
ženského domu je 6 rodinných 
miest.
„Máme 10-ročnú skúsenosť 
s  prevádzkou detského krízo-
vého strediska, kde teda bývajú 
mamičky s deťmi a deti samot-
né. Tu musia ženy prispievať 
v podstate na chod a na energie. 
Toto je novinka, ženy budú síce 

hradiť nejakú sumu, ale tá suma 
sa im bude ukladať do depozitu 
a  budú si šetriť. Takže, keď na-
príklad žena od nás po pol roku 
odíde, tak bude mať našetrenú 
celkom slušnú čiastku a môže sa 
posunúť ďalej“, doplnila riaditeľ-
ka bezpečného ženského domu 
Dúha Dagmar Povodová.
Vznik nového útočiska pre obete 
rodovo podmieneného násilia 
bol podporený z  Nórskeho fi-
nančného mechanizmu a štátne-
ho rozpočtu SR vo výške 641 007 
eur. Prijímateľ projektu – občian-
skeho združenia Domov – Dúha 
a jeho partneri spolufinancovali 
projekt vo výške 75 806 eur.
V  Bratislave dva bezpečné žen-
ské domy poskytnú 18 rodin-
ných miest pre ženy a ich deti.

Lucia Forman, BSK

Bratislavský samosprávny kraj, spolu s  ďalšími 
partnermi, začiatkom februára slávnostne otvo-
ril dva nové bezpečné ženské domy. Bratislavská 
župa sa dlhodobo venuje problematike pomoci 
ženám a ich deťom, na ktorých je páchané nási-
lie, pretože bezpečné ženské domy na Slovensku 
stále absentujú a medzi prvými pochopila nevy-
hnutnosť a potrebu postaviť sa na ochranu žien.

Organizátori petície 
chcú v  zbieraní pod-
pisov naďalej pokra-
čovať.

Unikátny projekt požičovne hračiek sa od svoj-
ho začiatku teší veľkej obľube. Zrealizovať sa 
podaril vďaka spolupráci Bratislavského samo-
správneho kraja a neziskovej organizácie Centra 
včasnej intervencie v Bratislave. Projekt si chvá-
lia nielen pracovníci centra, ale obrovskú pomoc 
v nich našli najmä rodičia.

V Bratislave otvorili dva bezpečné ženské domy

„Sme radi, že zamestnanci 
bratislavskej župy podali po-
mocnú ruku k  vzniku takého-
to pekného projektu a  najmä, 
že pomohli rodinám a  ich de-
ťom. Práve deťom so zdravot-
ným postihnutím, s  rizikovým 
vývojom a  aj ich rodičom sú 
určené hračky, teda špeciálne 
pomôcky aj z  našej zbierky“, 
povedal predseda Bratislavské-

ho samosprávneho kraja Pavol 
Frešo. Projekt Požičovňa hra-
čiek je ďalšou formou pomoci 
pre rodičov, ktorú Centrum 
včasnej intervencie poskytuje. 
Špeciálne terapeutické pomôc-
ky chýbali najviac deťom a  ich 
rodinám, ktoré navštevujú toto 
zariadenie ambulantne, ale aj 
tým, ktorým sa služba odbor-
níkmi centra poskytuje priamo 

v  domácnostiach. Pomôcky sú 
nielen súčasťou výbavy odbor-
níkov pri poskytovaní služby, 
ale v rámci terapie si ich môžu 
pre svoje deti zapožičať aj sa-
motní rodičia. Prvé špeciálne 
pomôcky sa do rodín dostali 
ešte koncom roka a od januára 
sa záujem o ne stále zvyšuje.
Centrum včasnej intervencie 
Bratislava funguje od apríla 
minulého roka a  je jediným 
zariadením tohto druhu v Bra-
tislavskom kraji. Okrem neho 
funguje takéto centrum len 
v Prešovskom a Žilinskom kra-
ji. Pomáha deťom od 0 do 7 ro-
kov so zdravotným znevýhod-
nením alebo ktorých vývin je 
z rôznych dôvodov ohrozený či 

oneskorený a  takisto aj ich ro-
dinám. Cieľom Centra včasnej 
intervencie je podporovať vývin 
dieťaťa, sily a schopnosti samot-
nej rodiny, ako aj začlenenie 
rodiny a dieťaťa do spoločnosti.
„V tomto roku plánujeme služ-
by včasnej intervencie rozšíriť aj 
do ďalších častí nášho regiónu. 
Veríme, že budeme dobrým 
príkladom aj pre ďalšie mestá 
a  kraje na Slovensku, preto-
že služby centra sú pre rodiny 
profesionálnou a  morálnou 
podporou a veľakrát poslednou 
záchranou“, prezradila plány 
riaditeľka neziskovej organizá-
cie Centra včasnej intervencie 
Erika Tichá.

Lucia Forman, BSK

Požičovňa hračiek už naplno funguje

Na to, aby sa petícia stala 
úspešnou, je treba vyzbierať 
podpisy aspoň od 30 % oby-
vateľov Bratislavy, čo predsta-
vuje asi 106 000 podpisov. „Je 
to obrovské číslo, ale my sa ho 
pokúsime dosiahnuť,“ skon-

štatoval starosta Vajnôr a  člen 
petičného výboru Ján Mrva na 
januárovom brífingu k petícii, 
ktorý sa konal na Miestnom 
úrade Vajnory. Na tomto brí-
fingu sa zúčastnil aj starosta 
Ružinova Dušan Pekár, sta-
rosta Lamača Peter Šramko, 
starostka Karlovej Vsi Dana 

Čahojová aj starostka Čunova 
Gabriela Ferenčáková.
Vznik petície predchádzal fakt, 
že súčasná legislatíva je nasta-
vená tak, že sa nedajú zakázať 
herne ani automaty z iniciatívy 
samosprávy. Poslanci NR SR sa 
aj vďaka iniciácii organizátorov 
petície obrátili na Ústavný súd 

SR s  návrhom, aby niektoré 
časti aktuálneho zákona o ha-
zardných hrách boli vyhláse-
né za rozporné s  Ústavou SR 
a Európskou chartou miestnej 
samosprávy.
Starostov v boji s hazardom in-
špirovali susedné štáty. „V Ra-
kúsku majú v  každom spol-
kovom štáte len jedno štátne 
kasíno a vo Viedni si nechali tri 
a  tisíce herni zavreli. Je to tak 
aj v susednom Česku, kde jed-
notlivé samosprávy postupne 
herne zakazujú, aby ochránili 
svojich občanov. Začalo sa to 
v  Brne, neskôr v  Prahe a  na-
posledy v Kolíne,“ poznamenal 
Mrva.
Petícia proti hazardu je spus-
tená na podnet primátora Bra-
tislavy a  starostov mestských 
častí od mája 2015.

Spracovala Veronika Baráková

Petíciu proti hazardu doteraz 
podporilo viac ako 35 000 ľudí

Po úspešnom minuloročnom participatívnom rozpočte vám aj tento rok ponúkame možnosť zú-
častniť sa na využití sumy 7200 eur z vajnorského rozpočtu. Oproti minulému roku sa suma zvyšu-
je opäť o 20 %. V decembri 2015 poslanci MZ schválili rozpočet mestskej časti aj s touto položkou.

Opäť budete mať možnosť hlasovať 
o participatívnom rozpočte na rok 2016

Minulý rok sme z tohto roz-
počtu podporili 2 návrhy 
(interiérové vybavenie pre 
miestnu knižnicu a poduja-
tie „Nedele deťom“).

Suma navrhovaného roz-
počtu pre jeden projekt ne-
smie presiahnuť 3000 eur. 
Návrhy nám zasielajte do 
15. marca 2016. V priebehu 

marca urobíme štandard-
ný cenový odhad návrhov, 
ktoré potom uverejníme 
na našej vajnorskej webo-
vej stránke www.vajnory.sk 

a  vy v  priebehu apríla hla-
sovaním rozhodnete o tom, 
ktoré z  návrhov spoločne 
zrealizujeme v tomto roku.

(MÚ)

Myslíte si, že zapájanie sa 
s projektmi, ktoré sa pod-
poria z  participatívneho 
rozpočtu, má zmysel?

Kristína a Barbora Paulenové:
Navrhovať projekty do 
participatívneho rozpočtu 
má veľký význam – ob-
čania nimi môžu meniť 
a  zlepšovať dianie a  kul-
túrny život v dedine. Je to 

jedna z možností, ako mô-
žeme ovplyvňovať kvalitu 
života vo svojej komunite. 
Participatívny rozpočet je 
jediný priamy nástroj ve-
rejnosti, ktorý umožňuje 
rozhodovať o  verejných 
financiách a  ich použití. 
Vďaka tomuto nástroju sa 
nám podarilo zrealizovať 
nápady, ktoré sa nám pá-
čili, bavili nás a zdá sa, že 

bavili aj Vajnorákov - vaj-
norské letné kino, trhovis-
ko pre vajnorských pesto-
vateľov pred obchodom 
a  projekt Nedele deťom – 
tvorivé programy pre deti.

Máte už teraz nejaké pro-
jekty, ktoré by ste chceli 
v tomto roku prihlásiť do 
participatívneho rozpoč-
tu?

Kristína a Barbora Paulenové:
Veľmi rady by sme sa za-
pojili aj tento rok, ale naše 
povinnosti po návrate do 
práce nám nedovolia sa 
nápadom venovať tak, ako 
by sme chceli. Tento rok si 
rady zahlasujeme za dobré 
projekty iných.

Redakcia VN
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Obnovený 
Dom kultúry
vo Vajnoroch 
ponúka
zaujímavé 
aktivity
Nový Dom kultúry Vajnory bol vystava-
ný v  rokoch 2014 - 2015 na základoch 
staršieho kultúrneho domu z  80-tych 
rokov podľa projektu ateliéru 3M Ing. 

arch. Mariána Pokrivčáka. Slávnostne 
bol otvorený 6. júna 2015. V súčasnosti 
ponúka rôzne kurzy a  krúžky pre deti, 
mládež i dospelých, ale sídlia tu aj viace-

ré spolky či miestna 
knižnica.
Od septembra 2015 
si v  Dome kultúry 
môžu deti a mládež 
vyskúšať napríklad 
kurz írskeho tanca. 
Pre mladšie roční-
ky je takisto určená 
aj breakdance škola 
so skúseným lek-
torom či hudobná 
škola Yamaha. Ka-
rate, výtvarné, hu-
dobné a pohybové 
kurzy v rámci cen-
tra Ostrov obja-
vov, tanečné lekcie 
v  rámci Interklu-
bu, literárno-dra-
matický krúžok 
Divadla oProti 
– na to všetko sa 
vaše deti môžu 
prihlásiť.

No nájdu sa tu aktivity aj pre dospelých 
– zatancovať si môžete na hodinách s In-
terklubom, zacvičiť si na spomínanej 
joge, zabaviť sa pri orientálnych tancoch, 
ktoré sa tu konajú v piatok večer alebo 
sa naučiť niečo nové v  jazykovej škole 
LUKRA.
Priestory Domu kultúry využívajú aj 
miestne spolky, ako Vajnorská dychov-
ka, Vajnorský okrášľovací spolok, ob-
čianske združenie Podobenka z Vajnor, 
hudobná skupina SHINE, DFS Juríček, 
Pozemkové spoločenstvo Vajnory a  Se-
nior klub.
Sídli tu ale aj súkromná ZUŠ (na prvom 
poschodí) či miestna knižnica, ktorá je 
otvorená v pracovných dňoch od 14 do 
18 h. Dobrú kávu si dáte vnútri či v let-
ných mesiacoch na terase príjemnej ka-
viarne Prešík, otvorené majú už od 10 do 
22 h (cez týždeň) či do 23 h (cez víkend).

Čo sa ešte plánuje

V  lete minulého roku sa tu počas jed-
ného týždňa konal denný tanečný tábor 
s Lúčnicou a ak sa všetko podarí, bude 
sa v Dome kultúry pre deti konať aj tento 
rok. V pláne je aj zavedenie klimatizácie 

do veľkej sály či vybudovanie parkovacích 
miest, čo sa však kvôli financiám odkladá 
na neskôr. Ak to finančná situácia dovolí, 
na zozname je aj technické dozariadenie 
veľkej sály, kúpa javiska či svetiel.
V súčasnosti je veľká sála využívaná najmä 
na svadby a spoločenské podujatia, ale po 
miernych úpravách by sa tu mohli konať aj 
detské predstavenia, besedy či rôzne kon-
certy.
Viac informácií nájdete na stránke Domu 
kultúry: www.dkvajnory.sk.

Veronika Baráková

Ak sa chcete zapísať na jogu, tanec či precvičiť si cudzie jazyky, ste na správnom mieste. To všetko 
a ešte omnoho viac si teraz môžete vyskúšať na jednom mieste – v obnovenom DK Vajnory.

Zapísať sa môžete do týchto kurzov:
n	 írske tance v rámci Akadémie írskeho tanca
(pre deti od 4 do 18 rokov)
n	breakdance škola (pred deti od 6 do 15 rokov)
n	literárno-dramatický krúžok Divadla oProti
(pre deti od 5 do 9 rokov)
n	hudobná škola Yamaha (pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov)
n	Interklub Vajnory - tancovanie pre deti, ženy, ale aj párové 
tance pre dospelých (bez obmedzenia veku)
n	joga Narajana (bez obmedzenia veku)
n	výučba angličtiny, francúzštiny, nemčiny, španielčiny, ruštiny, 
taliančiny s Jazykovou školou LUKRA (bez obmedzenia veku)
n	Kato Karate Klub (pre deti a mládež od 5 do 18 rokov)
n	orientálne tance (pre ženy každého veku)
n	výtvarné, hudobné a pohybové kurzy v rámci centra Ostrov 
objavov (pre deti od 0 do 6 rokov)
n	keramická dielňa (pre deti zo ZŠ Kataríny Brúderovej)
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Korčuľovanie detí Základnej školy sv. Jána Pavla II.

„Musíme sa rozhýbať,“ pove-
dali sme si, a preto sme využili 
možnosť, ktorú nám ponúkla 
naša mestská časť Vajnory, 
a to je klzisko hneď za našimi 
humnami. Oslovili sme miest-
ny úrad a  ten nám poskytol 
čas a  priestor pre náš úmy-
sel. Všetky deti sa potešili, že 
si s  radosťou zakorčuľujú so 
svojimi spolužiakmi z ŠKD zo 
Základnej školy s  materskou 
školou sv. Jána Pavla II.
Mnohé deti navštevovali klzis-
ko aj počas vianočných práz-
dnin, no nie so spolužiakmi. 
Viaceré deti boli odcestované 
u  svojich starých rodičov po 
celom Slovensku, a  preto im 

bolo korčuľovanie veľmi vzác-
ne. Kto sa vedel korčuľovať, 
ten sa preháňal po ľade ako 
víchor sem a  tam a  kto stál 
na korčuliach prvýkrát, ten sa 
snažil ako vedel, aj keď na ľade 
občas sedel.
O našu bezpečnosť sa postara-
la v  prvom rade naša hlávka, 
ktorá bola bezpečne uložená 
v helme. K tomu korčule a vý-
stroj hokejistu či krasokorču-
liara a veľa pokynov od vycho-

vávateľov. Keď sa naša ľadová 
hodinka skončila a pani zima 
nám vyštípala naše líčka do-
červena, nastal čas na teplý 
čajík a sladkosť od našich ro-
dičov.
Aj tento rok budeme s rados-
ťou spomínať na ľadové krá-
ľovstvo, ktoré nám každoroč-
ne vyrastie pred našimi očami 
a bola by veľká škoda nevyužiť 
takú možnosť, ísť si zašporto-
vať a necestovať pri tom zby-
točne ďaleko za aktívnym po-
hybom a popasovať sa s pani 
zimou. Nám sa to úspešné 
podarilo.

Martin Jura

Po vianočných sviatkoch 
a  vianočných prázdni-
nách sa naši školáci opäť 
vrátili do školských lavíc 
a k svojim každodenným 
povinnostiam. Oddých-
nutí, ale aj usedení od 
neustáleho vysedávania 
pred televíziou a počíta-
čom.

Lyžiarsky kurz zo ZŠ
Kataríny Brúderovej

Pohybové aktivity
v MŠ Koniarkova

Naša škola každý rok or-
ganizuje lyžiarsky kurz 
pre začiatočníkov, ale aj 
pre tých, ktorí sa chcú 
v tomto športe zdokonaliť
V tomto školskom roku sa 
lyžiarsky kurz uskutočnil 
v dňoch 14. 1. – 19. 1. 2016 
v  lyžiarskom stredisku 
Oravice s  počtom žiakov 
28.
Počasie nám prialo a hneď 
v  deň príchodu nás vítali 
biele zasnežené Oravice. 
Žiaci boli rozdelení do 
troch skupín, v ktorých sa 
buď zdokonaľovali, alebo 
učili lyžovať. Pádov bolo 

neúrekom, ale našťastie 
bez zranení, sprevádza-
júce len smiechom a  vý-
krikmi. V  strede pobytu 
sme relaxovali v termálnej 
vode v Meander parku, čo 
blahodarne pôsobilo na 
naše ubolené svaly.
Cieľ lyžiarskeho kurzu bol 
splnený. Aj tí, ktorí stáli 
v  prvý deň prvýkrát na 
lyžiach zvládli všetky prv-
ky zjazdového lyžovania 
a  bez problémov aj zjaz-
dovku. A preto sa už teraz 
tešíme na ďalší kurz.

Šišková

Teraz nazrime do perceptu-
álno-motorickej oblasti detí. 
Pretože nielen technika, ale 
aj zdravie a pohyb sú dôležité 
pre optimálny rozvoj detí. Na 
pohybové aktivity pravidelne 
využívame telocvičňu, ale aby 
sme rozšírili ponuku pohybo-
vých aktivít pre deti, organi-
zujeme rôzne športové kurzy. 
Na jeseň a na jar organizujeme 
plavecký výcvik. V zimnej se-
zóne každoročne uskutočňu-
jeme korčuliarsky a  lyžiarsky 
výcvik. V  januári našich 50 
detí úspešne ukončilo korču-
liarsky výcvik v  rozsahu pia-
tich hodín. Výcvik prebiehal 
na našom vajnorskom klzisku, 

kde bol voľný prístup aj pre ro-
dičov, ktorí svoje detičky moh-
li prísť pozrieť a  povzbudiť. 
Kurzy viedli školení inštruk-
tori s láskavým prístupom. Na 
jedného inštruktora pripadá 
najviac šesť detí, takže sa moh-
li plnohodnotne venovať kaž-
dému dieťaťu. Samozrejme, 
nemôžeme hneď očakávať, 
že dieťa po týždennom kurze 
bude ovládať prvky krasokor-
čuľovania. Tento kurz možno 
pomôže len prekonať prvotný 
strach z  ľadu a  korčuľovania, 
ale možno práve tento malý 
krok bude prvým krokom 
k niečomu veľkému.

Mgr. Klára Vadkertiová

S  každým ročným obdobím sú spojené rôzne 
športové aktivity. Medzi najobľúbenejšie zimné 
športy nepochybne patrí lyžovanie.

V poslednom čísle Vajnorských noviniek sme vás 
informovali o využívaní moderných technológií.

Aktivity v Školskom klube detí pri ZŠ Kataríny Brúderovej

Tak napríklad v  septembri 
sme mali súťaž so šarkan-
mi, ktoré nám lietali vysoko 
k  oblohe. Na jeseň sme mali 
aj výlet do Malinova, kde sme 

dostali na privítanie ovocný 
tanierik, ktorý nám veľmi 
chutil. Potom sme sa posil-
není kochali výstavou z  je-
senných plodov a  aj kvetov. 

Potešilo nás, že sme si v skle-
níku mohli kúpiť malé kaktu-
sy, o ktoré sa doteraz staráme 
a tešíme sa z ich rastu.
Naše vychovávateľky s  nami 
boli aj na výlete v  čokolá-
dovni v Rakúsku, kde sme si 
naplnili brušká a  kúpili sme 
sebe i  rodičom dobrôtky. No 
potom nás zase podporili 
v zdravom pohybe a boli sme 
na kurze korčuľovania a aj ly-
žovania.
S  pani vychovávateľkami sa 

venujeme aj umeniu a hlavne 
takému, ktoré poteší i  dru-
hých. Napríklad na Dni úcty 
k starším sme nacvičili básne 
a  piesne, s  ktorými sme vy-
stúpili pre babičky a  dedkov 
v Kultúrnom dome vo Vajno-
roch.
No a  poteší nás aj keď príde 
zábava za nami. Chodí k nám 
napríklad bábkové divadlo, 
ktoré nás vždy aj niečo uži-
točné naučí.

Juráňová

My, deti v  ŠKD, sa vždy tešíme, keď zazvoní po 
vyučovaní a máme voľno. Čakajú nás totiž rôzne 
hry a aktivity na našom veľkom školskom dvore, 
na ktorom je i veľa krásnych stromov. A niekedy 
nám pani vychovávateľky pripravia prekvapenie 
napríklad vo forme výletu.

Šachová školička vo Vajnoroch
V uplynulom roku sa nám opäť 
podarilo s pomocou Bratislav-
ského samosprávneho kraja, 
mestskou časťou Bratislava-
Vajnory a poslancom BSK Ju-
rajom Laukom zorganizovať 
na našej škole Kataríny Brú-
derovej šachový kurz. Aj tento 
rok sme sa spolu učili vyhrávať 

a prehrávať. Šachový kurz nav-
števovalo 18 detí, ktoré si spolu 
užili zábavu, a  pocvičili si aj 
svoje hlavičky nad čierno-bie-
lym šachovým svetom. Celko-
vo sa uskutočnilo 13 stretnutí. 
Na konci všetci absolventi do-
stali pekné medaile.

Ing. Mgr. Rastislav Daniš

  Na Dni úcty k starším  Bábkové divadlo
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Jozef Bratina: Máloktorý rodič si uvedomuje, koľko námahy 
učiteľ musí vynaložiť na to, aby sa dieťa rado učilo

? Aká bola vaša kariérna 
dráha, kým ste sa dostali 

na post riaditeľa ZŠ vo Vaj-
noroch?

V roku 1974 som ukončil vy-
sokoškolské štúdium v odbo-
re učiteľstvo telesnej výchovy 
a  zemepisu. V  rokoch 1975 - 
1982 som pracoval ako učiteľ, 
neskôr ako zástupca riadite-
ľa na Strednej knihovníckej 
škole v  Bratislave. Ako učiteľ 
som pôsobil na Strednom od-
bornom učilišti obchodnom 
a  Dievčenskej odbornej ško-
le, ktorej riaditeľom som sa 
stal v roku 1993. V roku 2002 
škola zmenila svoj názov na 
Stredná odborná škola, v roku 
2008 na Stredná odborná ško-
la podnikania. Jej riaditeľom 
som bol do júna 2009 a od júla 
2009 som bol vymenovaný 
do funkcie riaditeľa Základ-
nej školy s  materskou školou 
Kataríny Brúderovej, ktorá sa 
od septembra 2015 rozdelila 
na Základnú školu Kataríny 
Brúderovej a  Materskú školu 
Koniarkova 9.

? Prečo ste si pre prácu vy-
brali práve túto školu?

Zhodou náhod som v  júni 
2009 končil vo funkcii riadite-
ľa na Strednej odbornej škole 
podnikania. Keďže sa naskytla 
možnosť zúčastniť sa na vý-
berovom konaní na miesto 
riaditeľa školy vo Vajnoroch, 
využil som ju. Som rád, že to 
tak dopadlo. Aj keď prvé dni 
vo funkcii riaditeľa základnej 
školy s materskou školou boli 
dosť ťažké. Problematika zá-
kladnej a  materskej školy je 

totiž úplne iná ako strednej 
školy.

? V čom je iná?

Riadenie aj práca na strednej 
škole je trošku jednoduch-
šia. Strednú školu navštevujú 
„väčší“ žiaci. Naprieč ročník-
mi nie je medzi nimi taký 
veľký vekový rozdiel ako na 
základnej škole s  materskou 
školou. Stredná škola má aj 
jednoduchší systém financo-
vania, v  porovnaní so školou 
vo Vajnoroch, kde v  jednej 
škole bolo viacero pracovísk 
– materská škola, školský klub 
detí, školská jedáleň, základná 
škola, ktorá mala prvý aj dru-
hý stupeň. Aj štátne vzdeláva-
cie programy sú rozdielne pre 
základnú a  materskú školu, 
čiže všetko to zladiť bolo dosť 
zložité a ťažké. A tiež sme na-
biehali na systém dvoch tried 
na prvom stupni vzdelávania, 
aj to samo osebe dalo zabrať.

? Počas vášho pôsobenia 
na poste riaditeľa sa škola 

rozdelila na dva samostatné 
subjekty, ZŠ a MŠ. Myslíte, že 
to bol dobrý krok?

Ja som sa s  týmto návrhom 
stotožnil. Po prvé, keď bude 
ZŠ a  MŠ samostatný subjekt, 
môžu pozitívne ovplyvňo-
vať finančné prostriedky a po 
druhé, školský vzdelávací 
program je v  plnej kompe-
tencii jednotlivých škôl. Čiže 
majú väčšie pole pôsobnos-
ti rozvíjať sa ako samostat-
ný právny subjekt. Ale či 
to bol dobrý nápad, ukáže  
až čas.

? V akom stave bola škola, 
keď ste nastúpili?

Škola z  môjho pohľadu vy-
žadovala veľmi veľké zmeny, 
najmä čo sa týkalo materiál-
neho zabezpečenia, prerobila 
sa komplet výbava tried, do-
plnil sa stav didaktickej tech-
niky a  učebných pomôcok, 
urobili sme komplet novú 
knižnicu s  možnosťou elek-
tronického prepojenia s kniž-
nicami na celom svete, máme 
aj elektronický čipový systém 
registrácie kníh a výpožičiek, 
doplnil sa aj knižný fond. 
Komplet sa prerobila učebňa 
informatiky. Mnohé z  týchto 
zmien sa udiali v  spolupráci 
nielen s mestskou časťou, ale 
aj z  finančných prostried-

kov rodičovského združenia. 
Škola dnes vyzerá inak, ako 
keď som tam nastúpil. Ale 
bez spolupráce školy, mest-
skej časti a rodičovskej verej-
nosti by sme to nedosiahli.

? Čo bola prvá vec, ktorú 
ste zmenili po príchode 

na tento post?

Úplne prvá vec bola realizácia 
návrhu pána starostu vyučo-
vať na prvom stupni systé-
mom dvoch tried v  ročníku. 
Bol to pozitívny krok, vydr-
žal dodnes. Iná situácia bola 
na druhom stupni základnej 
školy. Najlepší žiaci odchá-
dzali a  aj dnes odchádzajú 
v piatom ročníku na 8-ročné 
gymnáziá, v ôsmej triede zase 

na bilingválne stredné školy. 
Znižuje sa tým nielen počet 
žiakov v  triedach, triedy sa 
musia často spájať, ale aj úro-
veň študijných výsledkov žia-
kov, aj keď úroveň ich vzde-
lávania zostáva štandardne 
vysoká. Počet tried na prvom 
stupni v súčasnosti prevyšuje 
počet tried na druhom stup-
ni. Kompenzuje sa tým úby-
tok tried na druhom stupni.

? Aké najvýznamnejšie 
zmeny sa vám podarilo 

presadiť počas vášho pôso-
benia na poste riaditeľa ZŠ?

Bolo tu veľa výziev. Školu 
bolo treba prebudovať na pr-
vom stupni, čo sa týka perso-
nálneho zabezpečenia, pre-
tože chýbali učitelia, niektorí 
učitelia sa menili na druhom 
stupni a  zároveň bolo treba 
prebudovať materiálnu zá-
kladňu, ako som už spomí-
nal. V  súčasnosti máme aj 
vonkajší areál, multifunkč-
né ihrisko aj detské ihrisko. 
A každá trieda má interaktív-
nu tabuľu, resp. dataprojektor 
a  premietacie plátno. Takto 
má žiak možnosť prezentá-
cie, môže obhajovať svoje 
vedomosti a vystupovať pred 
kolektívom. Čiže, aby žiak 
vedel nielen prečítať a name-
morovať text, ale zároveň ho 
odovzdať ďalej a pochopiť ho, 
to bolo mojou prioritou.
Taktiež sa môžem pochváliť 
študijnými úspechmi našich 
žiakov - prvý stupeň dosahuje 
veľmi dobré študijné výsledky 
a v rámci možností dosahujú 
žiaci aj dobré výsledky na 
druhom stupni, o čom svedčí 
aj dosť úspechov na olympiá-
dach.

? Za vášho pôsobenia ško-
la organizovala aj dosť 

podujatí pre deti…

Najdôležitejšie pre mňa osob-

ne bolo rozvíjanie vajnor-
ských tradícií. K  úspešným 
podujatiam z  predchádzajú-
ceho obdobia pribudol teda 
Deň vajnorských tradícií. 
V  oblasti pohybových ak-
tivít a  športu pribudli dve 
športové podujatia, športová 
olympiáda pre druhý stupeň 
a  športovo-hravé dopolud-
nie pre prvý stupeň. Cieľom 
oboch je, aby deti a žiaci zís-
kali kladný vzťah k  pohybo-
vým aktivitám a športovaniu. 
Veľmi dôležitým je len od 
minulého roku realizované 
podujatie zamerané na mul-
tikultúrnosť, a  to nielen vo 
vzťahu k  migrácii. Na škole 
máme deti viacerých národ-
ností. Spolupráca majoritnej 
skupiny detí k nim, rešpekto-
vanie ich rôznych kultúrnych 
prostredí a empatia k nim je 
veľmi dôležitá, pretože inak 
sa môže stať, že sa deti zakuk-
lia do neznášanlivého posto-
ja, a  to nemôže viesť k ničo-
mu pozitívnemu. A najbližšie 
by sa mal realizovať aj anglic-
ký týždeň.

? Je niečo, čo sa vám pre-
sadiť nepodarilo?

Mrzí ma, že sa mi nepodarilo 
zaktivizovať žiakov do výraz-
nejšej mimoškolskej pohybo-
vej a  športovej aktivity. Som 
teraz už viac dušou ako telom 
športovec, ale myslím si, že 
adekvátne výsledky môže po-
dávať človek, len keď je v ab-
solútnej fyzickej pohode. A tú 
môže dosiahnuť len tým, že 
nájde vzťah k  pohybu. Teraz 
zámerne nehovorím o športe, 
ale o pohybe.

? Čím to je, že o tieto akti-
vity deti nemajú záujem?

Na prvom stupni je to lepšie. 
Deti majú v  sebe ešte priro-
dzenú hravosť a  súťaživosť. 
Dajú sa pohybovo nadchnúť. 

S  pribúdajúcim vekom je to 
horšie. Deti sa začínajú veno-
vať aktivitám, ktoré sú pre ne 
zaujímavejšie. Snažil som sa 
iniciovať súťaže medzi trie-
dami po vyučovaní. Ako-tak 
sa podarilo úspešne ukončiť 
futbalový turnaj. Žiaci majú 
tendenciu po vyučovaní zba-
liť sa a odísť, venovať sa iným, 
pohodlnejším formám tráve-
nia voľného času.

? Aký máte názor na štrajk 
učiteľov?

Poviem asi niečo, čo mno-
hých nepoteší. Myslím si, že 
štrajk nebol dobre plánovaný 
a  toto predvolebné obdobie 
nie je práve najšťastnejšie. Ak 
mal byť štrajk, tak vtedy, keď 
sa na jeseň schvaľoval rozpo-
čet pre školstvo. Požiadavka 
navýšenia rozpočtu o  400 
miliónov je potrebná, ale 
bolo treba o  nej hovoriť pri 
schvaľovaní rozpočtu. A bolo 
treba byť vtedy oveľa razan-
tnejší a hlasnejší.
Chybou je, že máme viacero 
odborov a  stavovských uči-
teľských organizácií. Každý 
z  nich má svoj určitý, kon-
krétny názor, ako treba veci 
riešiť a chce ho presadiť. A to 
je problém. Najviac mi však 
prekáža nejednotnosť učite-
ľov. Štrajk má význam vtedy, 
keď sa zapojíme všetci. Aj 
mňa trápi, že práca učiteľov 
je nedocenená finančne, ale 
zároveň i  to, že nie je doce-
nená morálne verejnosťou 
a  rodičmi. Máloktorý z  nich 
si uvedomuje, koľko námahy 
učiteľ musí vynaložiť na to, 
aby sa dieťa rado učilo.

? Prečo ste sa rozhodli 
skončiť na poste riadi-

teľa?

Poviem to otvorene - na to, 
čo sa momentálne v školstve 
deje skrátka nemám nervy. 

Každoročne pribúda nejaká 
zmena. Ešte sme nedostali do 
života jednu, a už je tu ďalšia. 
Hovorí sa o debyrokratizácii, 
mám však pocit, že to nie je 
pravda. Práca sa nezjedno-
dušuje, ale čoraz viac kom-
plikuje. Učiteľ sa dostáva do 
pozície vazala rôznych na-
riadení a  príkazov, zmeny 
metodiky. Školský vzdeláva-
cí program mal dať učiteľovi 
možnosť vlastnej realizácie, 
tá sa však z  jeho práce vy-
tráca. Ani sa nečudujem, že 
v ostatnom čase som sa čas-
to stretával so slovami „len 
do výšky svojho platu“. Moje 
chcenie preto často zostávalo 
len mojím chcením. Ďalšou, 
nie nepodstatnou vecou bol 
môj zdravotný stav. Prekonal 
som závažné ochorenie a  ku 
koncu bolo negatív v  mojej 
práci toľko, že som to cítil na 
zdraví.

? Čo robíte v súčasnosti?

Práca s  deťmi ma baví. Do 
konca prvého polroka budem 
ešte na škole učiť geogra-
fiu. Tiež sa snažím pomôcť 
a  poradiť novému riaditeľo-
vi. Mne to v  počiatku mojej 
práce vo Vajnoroch chýbalo. 
Som na dôchodku, ale hľa-
dám si aj možnosť ďalšieho 
uplatnenia. Nerád by som sa 
uzavrel. Určite by som chcel 
ešte odovzdávať skúsenos-
ti, ktoré mám. A  chcel by 
som ešte zaželať škole veľa 
úspechov, žiakom i učiteľom 
radosť z učenia, novému pá-
novi riaditeľovi pracovnú 
pohodu, ktorá mne v  závere 
môjho „riaditeľovania“ chý-
bala.

V  budúcom čísle si budete 
môcť prečítať rozhovor s no-
vým riaditeľom ZŠ Kataríny 
Brúderovej RNDr. Tiborom 
Kráľom.

Veronika Baráková

Na ZŠ Kataríny Brúderovej na Osloboditeľskej uli-
ci vo Vajnoroch dochádza k zmene riaditeľa. Od 
nového roku školu vedie RNDr. Tibor Kráľ. Na pos-
te riaditeľa ZŠ vystriedal PaedDr. Jozefa Bratinu, 
ktorý základnú školu aj s materskou školou vie-
dol od júla 2009.
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Ozveny Vianoc vo farskom kostole priniesli 
kultúrny aj duchovný zážitok

V  podaní zboru chrámom 
zneli Adeste fideles v  úprave 
J. F. Wada, Raduj sa, plesaj od 
Jána Kampanus Vodňanské-
ho, Hor sa pastieri - úprava 
Vladimír Zajíc, nádherné 
Pastierske koledy, ktoré spra-
coval Ondrej Demo, Kto sa to 
narodil - z  vianočnej omše - 
Česká mše vánoční od Jána 

Jakuba Rybu či uspávanka 
Búvaj môj Ježiško a  koleda 
Narodil sa Spasiteľ. Na elek-
tronickom orgáne sprevádza-
la Hilda Mixtajová, na píšťa-
lovom orgáne Martin Gunár, 
slovom sprevádzala Janka  
Belovičová, dramaturgiu pri-
pravil a  dirigoval Vladimír 
Zajíc.
Vznešene zneli piesne Hu-

dobnej skupiny Shine v poda-
ní Katky Pokrivčákovej Buď-
me všetci potešení, v  úprave 
Petra Pokrivčáka, spirituál 
Chvála jemu znie a Adeste fi-
deles – tradicional.
Príjemným prekvapením 
koncertu bolo Vajnorské dy-
chové sexteto a  dvaja mladí 
nádejní speváci - deti z  Vaj-
nôr. Zahrali a  zaspievali Ne-

siem vám noviny, Poďme 
bratia do Betléma v úprave P. 
Pokrivčáka a  Vstávajte pas-
tieri, Búvaj dieťa krásne, Do 
hory, do lesa v  úprave Titu-
sa Pilného. Nezabudnuteľná 
bola hra Jiřího Kešnera na sa-
xofón a  Petra Pokrivčáka na 
trombón.
Vyvrcholením slávnostné-
ho koncertu bola Tichá noc, 
ktorú zaspievali všetci prí-
tomní v  chráme. Na záver J. 
Gerová odovzdala v  mene 
všetkých členov Speváckeho 
zboru J. Pavla  II. kyticu ruží 
jeho zakladateľovi a  dirigen-
tovi, významnému sloven-
skému etnomuzikológovi 
PhDr. Ondrejovi Demovi pri 
príležitosti jeho 89. narode-
nín. K blahoželaniu sa pridal 
aj starosta MČ BA-Vajnory 
Ing. Ján Mrva, ktorý všet-
kým poďakoval za nádherný, 
pôsobivý a  kvalitný kultúrny 
program.

Eva Bielčíková
referát kultúry a zahraničných vzťahov

10. januára 2016 vo vaj-
norskom Farskom kostole 
Sedembolestnej Panny 
Márie konal koncert 
Speváckeho zboru Jána 
Pavla II. Na chvíľu nás 
vrátil do obdobia atmo-
sféry a príprav na Vianoce 
2015, do času radosti 
z očakávania narodenia 
Božieho syna či hľadania 
najvhodnejších darčekov 
pre našich najbližších. Kto 
prišiel, naozaj neľutoval.

Vajnorský karneval na ľade

31. januára sa v  športovom 
areáli Alviano vo Vajnoroch 
konalo podujatie určené 
hlavne pre našich najmen-
ších - karneval na ľade. Od 
rána nás sprevádzalo teplé 
počasie, ktoré našu plochu 
začalo roztápať. S  blížiacou 
sa 15-tou hodinou, kedy sme 
sa všetci stretávali na ľade, 
nám však počasie pomohlo 
a ľad bol pripravený pre na-
šich najmenších.
Rodičia s  deťmi, ktoré mali 
tváre plné radosti, boli odetí 
do rôznych masiek a škrabo-

šiek. Na úvod ich privítalo 
vystúpenie mladých kra-
sokorčuliarok z  ŠK Slovan 
Bratislava pod vedením pani 
Z. Jánošovej. Krásne vystú-
penia začínajúcich aj skúse-
nejších krasokorčuliarok vy-
volalo u  prítomných pekné 
pocity.
Po krasokorčuliarkach prišli 
na rad už deti v maskách, ku 
ktorým sa pridalo aj zopár 
rodičov. Za zvukov detských 
piesní sa prítomní vydali na 
ľad a  počas korčuľovania sa 
nám predviedli princezné, 

víly, hrdinovia, ale aj indián, 
duch, kovboj či vianočný 
stromček. Všetky masky boli 
ocenené sladkou medailou 
a zábava pokračovala ďalej.
Zúčastnení v maskách aj bez 

nich si odniesli pekné zážit-
ky a  dúfame, že s  dobrým 
pocitom a  v  ešte väčšom 
počte sa stretneme aj v  bu-
dúcom roku.

Marián Nemček

Posledné dni prvého mesiaca tohto roku sa odo-
hrávali v nálade krasokorčuľovania. Zatiaľ čo si 
mnohí vychutnávali atmosféru na zimnom štadi-
óne O. Nepelu, naša ľadová plocha vo Vajnoroch 
mala na pláne svoj vlastný program.

V detskom parku na Ko-
niarkovej ulici od januá-
ra chýba malá knižnica. 
Po jej zničení bola de-
montovaná, aby neohro-
zila návštevníkov. Potrvá 
ďalší mesiac, kým sa vrá-
ti späť na svoje miesto.

Spevácka súťaž v Základnej škole s materskou 
školou sv. Jána Pavla II.

Deti sa medzi sebou dohodli, 
ako bude prebiehať vystúpenie 
jednotlivých súťažiacich, a kto 
sa súťaže zúčastní. A  že sme 
nelenili, prípravy sa mohli za-
čať.
Nastal deň našej speváckej sú-
ťaže a deti sa od samého rána 
tešili, kedy predvedú svoje pri-
pravené repertoáre. Nie každý 
zo súťažiacich mal odvahu vy-
stupovať sám, a tak sa niektoré 

deti rozdelili do skupín. Pred 
začatím súťaže sa prvácka trie-
da premenila na malé, ale pek-
né hľadisko a pódium a z našej 
pani vychovávateľky Emílie sa 
stala moderátorka. Veľké spe-
vácke výkony v podaní malých 
spevákov a  speváčok, dokon-
ca aj speváckych skupín nám 
v ten deň rozozvučali našu ško-
lu. Malých umelcov prišla pod-
poriť aj pani riaditeľka Mgr. 

Mária Kováčiková. Každý zo 
súťažiacich vydal zo seba maxi-
mum. Ani chlapci sa nedali za-
hanbiť a zaspievali si. Niektoré 
deti dokonca pridali aj tanečnú 
vložku. Tento deň bol naozaj 
pre nás všetkých čarovný. Po 
skončení „Superstar“ sa roz-

dávali ceny a  po vyhodnotení 
sme nezabudli aj na malú, no 
príjemnú párty. Touto cestou 
by sme veľmi radi poďakovali 
našim milým rodičom, ktorí sa 
postarali o chutné občerstvenie 
a ceny do našej súťaže.

Zuzana Hec

Hudba má zvláštne čaro. Dokáže nám dodať silu, ale 
aj zlepšiť náladu. Keďže január je mesiac v roku, keď 
nie vždy môžeme ísť s deťmi von, spoločne v našej 
ŠKD sme vymysleli, že si usporiadame spevácku sú-
ťaž pod názvom,Superstar“.

Vajnorské malé knižnice majú vo 
februári tohto roku presne dva 
a pol roka. Ľudia a najmä deti sa 
s nimi úžasne zžili, starajú sa o ne, 
denne do nich nakúkajú, požičia-
vajú si knihy a tiež do nich knihy 
darovávajú. Práve preto sme si 
mysleli, že po takom dlhom čase 
sú knižnice nedotknuteľné, ne-
zničiteľné, že všetci poznáme ich 
hodnotu a podiel na spestrení ve-
rejných priestorov vo Vajnoroch 
aj nášho voľného času. Jedinou 
“hrozbou” je pre ne počasie, kniž-
nice prirodzene starnú.

5-minútová zábava
chlapcov

Krátko po novom roku však 
knižnicu v  detskom parku na 
Koniarkovej navštívili “piráti”. 
Chlapci – teenageri nemali chuť 
čítať. Chceli skúsiť, čo sa stane, 

ak do knižnice vložia zapálené 
delobuchy. Zistili to a  knižnicu 
zničili. Rovnako aj jej ornamen-
ty. Iniciatíva 8 ľudí, desiatky ich 
dobrovoľníckych hodín, stovky 
eur a  najmä precízne dielo vý-
tvarníčky Kristíny Rožňovcovej 
vybuchlo v  priebehu pár minút 
zábavy dvoch teenagerov. Krátky 
okamih zábavy chlapcov zničil 
dlhodobú snahu a nadšenie tímu 
dobrovoľníkov.
Na finálnej podobe knižnice pra-

covali 8 ľudia, spolu asi 130 hodín 
dobrovoľníckej práce (architektka 
- návrh knižnice, stolár - zhoto-
venie, dobrovoľníci - tmelenie, 
izolovanie, nátery, lakovanie, 
výtvarníčka – maľovanie orna-
mentov). Páni z  hospodárskej 
správy Miestneho úradu Vajnory 
vykopali knižnici základy. Cel-
kové náklady na jednu knižnicu 
tvorilo 340 eur. Tie vtedy čias-
točne pokryla Nadácia Orange, 
ktorú projekt malých knižníc 

s  ornamentmi skutočne oslovil. 
Na dnešnom vzhľade knižnice 
z parku sa podieľali aj “dobrovoľ-
níci” s delobuchmi v ruke.

Ako ďalej
Pri pirátskej návšteve knižnice 
vyrušili teenagerov vajnorskí 
mestskí policajti. V tom čase pre-
chádzali okolo parku. Následne 
potom rodičia chlapcov iniciovali 
stretnutie so starostom Jánom 
Mrvom. Neváhali prebrať zod-
povednosť a  prisľúbili čiastočne 
finančne sa podieľať na oprave 
knižnice. Ich finančná spolupráca 
nám uľahčila rozhodnutie kniž-
nicu opäť do parku vrátiť.
Poškodenia knižnice a  samot-
ných ornamentov sú dosť veľké. 
Oprava knižnice a  premaľova-
nie ornamentov bude časovo aj 
finančne rovnako náročné ako 
zhotovenie novej. Preto sa pri-
kláňame k tomu, že park dostane 
novú knižnicu. Sme radi, že Mišo 
Krištofič, ktorý knižnicu pôvod-
ne zhotovil, aj Kristína Rožňov-
cová, autorka ornamentov, majú 
čas a  priestor sa knižnici opäť 
venovať. Ostatní dobrovoľníci sa 
k nim pridajú. Knižnica sa, verí-
me, že už v marci, vráti na svoje 
miesto, lebo tam patrí.

Barbora Paulenová

Knižnica v parku dostane po zničení nový šat

Foto: Anton Jakubáč

Foto: Anton Jakubáč
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Svätenie mladého 
vína v novej pivnici 
PD Vajnory

Nechýbalo ani vedenie 
družstva – predseda pred-
stavenstva Ing. Branislav 
Brúder a  generálny riaditeľ 
Ing. Branislav Ondruš. Ve-
denie obce reprezentoval 
starosta Ing. Ján Mrva. Pán 
predseda privítal všetkých 
prítomných a  zhodnotil 
uplynulý rok. Potom miest-
ny duchovný – otec Jozef 
Nádaský posvätil nové vína, 
ktoré účastníci tohto mi-
lého podujatia aj degusto-
vali. Boli to Fetesca regala, 
Rizling vlašský, Iršaj oliver, 
Frankovka modrá a  po pr-
výkrát bolo predstavené aj 

Silvánske zelené. Z noviniek 
ešte treba povedať, že z od-
rody Fetesca regala bude 
koncom marca v  predaji aj 
bobuľový výber.
Svätenie mladého vína má 
na Slovensku dlhoročnú tra-
díciu. Jeho význam je pre-
dovšetkým duchovný, lebo 
prináša požehnanie a  pros-
peritu, ale aj spoločenský. 
Stretnú sa tu priatelia, vypo-
čujú si novinky okolo vína, 
úrody, podelia sa s  vlast-
nými skúsenosťami a  v  ne-
poslednom rade rozveselia 
svoju myseľ.

Mária Horváthová

Druhý sviatok vianočný sa už tradične nesie v zname-
ní svätenia mladého vína. Tak tomu bolo aj 26. decem-
bra 2015, keď sa stretli milovníci dobrého vínka v no-
vej pivnici Poľnohospodárskeho družstva Vajnory.

Chvála vína
aj v zime

V minuloročnom jesennom čísle (9 - 
10/2015) Vajnorských noviniek sme 
uverejnili prvú časť úryvkov z anto-
lógie Štefana Moravčíka s názvom 
CHVÁLA VÍNA. V tomto čísle uverej-
ňujeme druhú časť ukážok z tejto 
knihy, lebo ani v zimnom čase téma 
vína nie je neaktuálna. V novembri 
a decembri sa na stôl dostáva mladé 
víno po tom, čo sa kalná kvasinková 
tekutina premení na iskrivý mok. 
Najslávnejším mladým vínom je 
Beaujolais, aj keď mnohé zlé jazyky 
tvrdia, že francúzsky marketing je 
lepší ako tento produkt. Aj slovenskí 
vinári majú čo ponúknuť. Tak výsle-
dok svojej celoročnej námahy, ako aj 
zaujímavé podujatia s tým spojené. 
V oblasti Malých Karpát je to napr. 
Deň otvorených pivníc. Vo Vajnoroch 
sa na Štefana žehná mladé víno. 
V novembri/decembri sa v istých 
oblastiach v priaznivých klimatic-
kých podmienkach tvorí na hrozne 
ušľachtilá pleseň – botrytis cinerea, 
ktorá má za následok delikátne 
sladké vína, ako napr. tokajské. 
A v decembri/januári, ak sú mrazy 
pod -7 °C, možno zbierať hrozno na 
výrobu ďalšieho sladkého vinárskeho 
zázraku – ľadového vína.

Ľubomír Feldek:
Anglické príslovie

Dobré víno
dobrú krv nám vyrába,
z dobrej krvi
býva dobrá nálada.
A z tej dobrej nálady
máme dobré nápady
a keď dobrý nápad máme,
dobré dielo vykonáme.
Dobré dielo
vynáša nás do neba -
a tak vlastne
dobré víno
vynáša nás do neba.
(A či nebo nalievame do seba?)

Desatoro vinára

Prvý pohár ako med,
preto druhý daj si hneď!
Tretí chváliť nepostačíš,
štvrtým si smäd neuhasíš.
Piaty ti len chuti dodá,
šiestemu nik neodolá.
Pri siedmom si pletieš esá,

pri ôsmom ti hlava klesá.
Pri deviatom si jak kameň,
pri desiatom je ti amen.

Štefan Moravčík:
Malokarpatské zlato

Až jeseň zľahučka
skrz-naskrz zláskavie,
pôjdeme za nosom
štrngnúť si na zdravie.
V spenenom pohári
vinohrad zažiari,
v masívnom mažiari
srdcia nám pomága.
Tak nám to zlatečko,
tak nám žiť pomáha.

Z múdrosti našich
predkov

GDO SCE GAZDUVAT, MOSI ČRPAKOM 
POKOJ DAT, NEB BUDEŠ HOVNO 
MAT.1875 (nápis na fajansovom 
džbánku zo zbierok múzea Sloven-
skej národnej rady na Myjave)

Víno a ženy sú sladké jedy.

Nech dojdeme o šecko! (záhorácky 
prípitok)

Kôň, panna a víno veľkú čistotu 
potrebujú.

Štefan Moravčík:
Duša vína

Sú vína rôzne, presne ako ľudia.
Sú vína elegantné, medové.
Sú vína absolútne, oheň v žilách 
budia.
Sú vína ubité, dechtové.
Sú vína choré, chudobné a horké.
Sú vína éterické, s vôňou po žene.
Sú vína voňajúce po chlebovej kôrke.
Sú vína krátke, krásne, krášlené.
Sú vína fádne, mdlé a falšované.
Sú vína kabinetné, hebké, jasné,
Sú vína dobre vyškolené, odležané.
Sú vína unavené, zlomené a prázd-
ne...

Sú vína rôzne, rôznym ľuďom vravia
vždy iba jedno: všetkým veľa zdra-
via!

Výber pripravil Rudolf Suran

 Víno posvätil otec Jozef Nádaský, správca vajnorskej farnosti

Začiatok revitalizácie detského 
ihriska na Koniarkovej ulici
V  priebehu minulej sezóny 
prevádzky detského ihriska 
na Koniarkovej ul. sme za-
znamenali a zároveň aj dosta-
li podnety od občanov týka-
júce sa poškodenia herných 
prvkov. Aj na základe týchto 
podnetov sme dali odborným 
firmám na základe obhliad-
ky spracovať audit herných 
prvkov. Vo výstupnom au-
dite bolo skonštatované, že 

viaceré prvky sú opotrebo-
vané a  na hranici životnosti 
(niektoré majú už viac ako 
30 rokov). Z  týchto dôvodov 
pristupujeme k  postupnému 
odstraňovaniu herných prv-
kov nespĺňajúcich požiadav-
ky platných noriem EN 1176 
a  EN 1177. V  prvom kroku 
bude odstránená dvojve-
ža s  dopadovou plochou do 
pieskoviska, ktorá vykazuje 

najvyšší stupeň poškodenia 
a  opotrebovania. Podľa od-
borného posudku je na via-
cerých miestach prehnitá, 
rozstupy výstupných rebrín 
nezodpovedajú norme a v sú-
lade s normou nie je ani do-
padová plocha. Aby sme však 
uspokojili návštevníkov det-
ského ihriska a  hlavne deti, 
budeme opotrebované detské 
atrakcie nahrádzať postup-

ne novými. Ako prvý by mal 
byť v priebehu jari zakúpený 
a  osadený herný prvok po-
dobný odstráneným vežiam, 
aby bola zachovaná rôznoro-
dosť detských atrakcií.
Dúfame, že týmito krokmi 
prispejeme k  spestreniu vy-
žitia našich detí, ako aj k zvý-
šeniu celkovej bezpečnosti na 
detskom ihrisku.

Ľubomír Krištofič, vedúci OHS

Fašiangová zábava v ZŠ a MŠ sv. Jána Pavla II.

Pri príprave nám pomoh-
la aj mestská časť Vajnory 
dodaním stolov a  stoličiek. 
V  príjemne vyzdobených 
priestoroch sa o  kultúrny 
a  umelecký vstup postarali 

naši talentovaní žiaci – Kris-
tián Paulíny, Pavol Uhlár, Ši-
mon Slezák, Ondrej Bošeľa, 
Dorotka a Rebecca Abrman. 
Do tanca nám výborne hra-
la hudobná skupina Kedy 

ako a večer bol spríjemnený 
bohatou tombolou, do kto-
rej ceny venovali ako rodi-
čia, tak aj štedrí sponzori, 
najmä z radov Vajnorčanov. 
Mamičky nachystali rôzne 
dobroty, ktoré si bolo mož-
né zakúpiť v bufete a  týmto 
spôsobom podporiť finan-
čne našu školu a  naše deti, 
pretože práve táto myšlien-
ka je podstatou celého po-
dujatia. Počas celého večera 
vládla príjemná a  uvoľnená 
zábava, a  preto sa aj touto 

cestou chceme všetci poďa-
kovať p. Danici Zemanovej 
a  jej rodine, ktorá mala or-
ganizačne celú akciu pod 
patronátom, ako aj všetkým, 
ktorí akokoľvek pomohli, 
aby sme sa všetci na zába-
ve dobre cítili. Dúfame, že 
tradícia školských fašiango-
vých zábav bude od tohto 
roka pokračovať a pridajú sa 
aj ďalší, ktorí sa radi veselia 
a zabávajú.

Spokojní rodičia a priatelia školy

Dňa 6. 2. 2016 sa v priestoroch farského klu-
bu a telocvične ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. stretli 
rodičia, priatelia, ako aj pedagógovia na školskej 
fašiangovej zábave, ktorej tradíciu sa rozhodli po 
niekoľkých rokoch obnoviť rodičia detí navšte-
vujúcich túto školu.

Foto: Anton Jakubáč

Foto: Anton Jakubáč
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Družstevné hodovanie

Hlavným programom Druž-
stevného hodovania bola 
súťaž družstiev o  najlepší 
guláš, v  rámci ktorej sme 
spoločnými silami navarili 
takmer 1000 litrov guláša. 
Súťažilo sa však aj v  hode 
kolesom či šúpaní jablka. 
Deti s  oteckami si zajazdili 
na družstevných traktoroch 
a  naši najmenší sa skama-
rátili aj s  malými teliatkami 
a kozičkami.
Pre súťažiacich vo varení gu-
láša sa deň začal už o  sied-
mej, keď súťažné družstvá 
začali s  prípravami ingre-
diencií. O  chvíľu na to už 
rozvoniavalo celé parkovis-
ko. Nálada bola od skorého 
rána až do neskorého večera 
vynikajúca. S  predajom sa 
začalo už od 12.00 h a po gu-
lášoch sa zaprášilo o  necelé 
tri hodiny. Ďalej si mohli 
návštevníci pochutnať aj na 
typických fašiangových špe-
cialitách – šiškách, závinoch, 
koláčoch a iných dobrotách, 
ktoré pre nich pripravilo OZ 
Podobenka z  Vajnor. Nene-
chali sa však zahanbiť ani 
ostatné spolky. Vajnorskí 
ochotníci navarili fazuľový 
guláš a nechýbali ani tradič-
né mastné chleby s  cibuľou, 
sladké i  slané koláče a zabí-
jačková kapustnica.
Kultúrny program otvori-
li slávnostným príhovorom 
generálny riaditeľ PD Vajno-
ry Stanislav Ondruš, starosta 
Vajnôr Ján Mrva a poslanec 

NR SR Igor Hraško, vďaka 
ktorému sme sa dostali aj 
do živého vysielania folk-
lórneho rádia JankoHraško. 
Nasledoval bohatý kultúrny 
program v  podaní Vajnor-
ského okrášľovacieho spol-
ku, Podobenky z  Vajnor 
a Vajnorského ochotníckeho 
divadla - ktorí si s nami za-
špásovali, zatancovali i  za-
spievali. Príjemným spestre-
ním kultúrneho programu 
bola hra na fujare a  píšťa-
lách. Po celý čas akcie pano-
vala medzi súťažiacimi vyni-
kajúca atmosféra, ktorá nám 
ostala ešte z čias spoločných 
stretnutí, kedy sme po ve-
čeroch podujatie spoločne 
kreovali.
V  súťaži o  najlepší guláš 
vyhralo prvé miesto druž-
stvo Škrečkov pod vedením 
Petra Ondrisa. Víťazi si so 
sebou odniesli trofej, pra-
siatko, darčekové balenie 
vynikajúcich vajnorských 
vín a  5 l balenie 100 % ja-
blkovej šťavy, ktoré víťazom 
venovalo Poľnohospodárske 
družstvo Vajnory. Druhé 
miesto si vybojovalo Vajnor-
ské ochotnícke divadlo pod 
vedením Igora Roya a  na 
treťom mieste sa umiestni-
lo družstvo Kamarátov pod 
vedením Andreja Brúdera. 
Cenu za najštipľavejší guláš 
získal Vajnorský okrášľovací 
spolok pod vedením Ivana 
Štelára. Klub rodičov si od-
niesol ocenenie za najčer-

venší guláš, najslanší guláš 
získali Družstevníci a  naj-
rýchlejšie vypredaný guláš 
zo všetkých mala Podoben-
ka z Vajnor.
V hode kolesom si prvé mies-
to vybojoval Milan Štrba, na 
druhom skončil Adam Štrba 
a  tretie miesto získal Zdeno 
Rybár. V súťaži šúpania jabl-
ka zaručila 29-centimetrová 
šupka prvenstvo Beáte Štr-
bovej. O  centimeter menšiu 
šupu mala Mária Lorenzí-
niová a  na treťom mieste 
skončila Vierka Jurkovičová. 
Podujatie ukončila bohatá 
tombola, v ktorej sa súťažilo 
o  67 hodnotných cien. Pr-
vou cenou bolo 5 l darčekové 
balenie Zbojníckej slivovice 
a poukaz na pobyt v Starom 
Smokovci.
 
Poľnohospodárske družstvo 
sa na podujatí prezentovalo 
svojimi produktmi v  podo-
be vynikajúcich vajnorských 
vín a  100 % jablkovej šťavy. 
Návštevníci sa mali mož-
nosť zohriať aj pri varenom 
vínku, čaji, medovine alebo 
horúcom jablku. V  stán-
koch u  Bobra a  Porkyho sa 
dali kúpiť domáce tlačenky, 
klobásy, slaninky, jelitá a iné 
domáce špeciality. Tí, ktorí 
prišli ešte pred obedom, si 
pochutili na vynikajúcej ci-
gánskej od reštaurácie Fra-
tello a deti si prišli na svoje 
v stánku s cukrovinkami.
 
Na tomto podujatí sme si 
všetci po prvýkrát odskúša-
li, ako dobre dopadne akcia, 
pokiaľ sa spojí samosprá-
va s  podnikateľskou obcou 
a  miestnymi klubmi a  spol-
kami. Robí mi veľkú radosť, 
že každým rokom k  nám 
pribúdajú noví súťažiaci. 
Rada by som sa touto cestou 
poďakovala mestskej časti 
Vajnory, ktorá nielenže pod-
porila moju myšlienku spojiť 
tieto tri samostatné sektory 
(obec, podnikateľov a nezis-
kovky), ale aj komplexne za-
bezpečila technické zázemie 
pre celú akciu vrátane silnej 

mediálnej podpory. Vďaka 
patrí aj starostovi Vajnôr 
Jánovi Mrvovi a  vicesta-
rostke Soničke Molnárovej 
za osobnú pomoc pri hod-
notení súťažných gulášov 
a  zamestnancom miestneho 
úradu. Ďalšie poďakovanie 
patrí vedeniu PD Vajno-
ry Branislavovi Brúderovi 
a  výkonnému tímu - Stani-
slavovi Ondrušovi, Jirke Pe-
rényiovej, Katke Basivovej 
a  ostatným zamestnancom 
družstva - ktorí nielenže 
poskytli priestor na konanie 
podujatia, ale ho aj organi-
začne a personálne zastrešili 
(vrátane jazdy na traktoroch 
a  zriadenia minifarmičky 
s  teliatkami a  kozičkami). 
V  neposlednom rade patrí 
veľké poďakovanie za me-
diálnu spoluprácu folklór-
nemu rádiu Janko Hraško, 
za aktívnu účasť na progra-
me členom OZ Podobenka 
z Vajnor pod vedením Gab-
riely Zemanovej, členom 
Vajnorského ochotníckeho 
divadla pod vedením Igora 
Roya za zastrešenie súťa-
ží a  atrakcií, ako i  členom 
Vajnorského okrášľovacieho 
spolku pod vedením Ivana 
Štelára, ktorí svojím vystú-
pením na pódiu i  po celej 
“dedine” oživili program fa-
šiangovým sprievodom v ty-
pických fašiangových mas-
kách. Som rada, že ani tento 
rok medzi nami nechýbala 
miestna poslankyňa Katka 
Pokrivčáková, ktorá nás celý 
deň podujatím sprevádza-
la a  v  spolupráci s  Igorom 
Hraškom sa nám postarala 
o  dobrú náladu. Na záver 
moje poďakovanie patrí vám 
všetkým, ktorí ste nás prišli 
podporiť a  zabaviť sa spolu 
s  nami na prvom ročníku 
Družstevného hodovania.

Monika Debnárová, predsedkyňa 
klubu rodičov - Vajnory

FOTO: Marek Grebeči
a Anton Jakubáč

Prvú februárovú sobotu sa na parkovisku pred 
Poľnohospodárskym družstvom vo Vajnoroch 
konal prvý ročník Družstevného hodovania, 
ktorý úspešne nadviazal na nultý ročník Druž-
stevnej zabíjačky. Aj tentokrát akciu organizo-
valo Poľnohospodárske družstvo Vajnory v spo-
lupráci s  mestskou časťou Bratislava-Vajnory. 
Novinkou bola spolupráca s  miestnymi klubmi 
a spolkami, v rámci ktorej sa do organizácie po-
dujatia, ako i do samotného programu zapojila 
Podobenka z  Vajnor, Vajnorské ochotnícke di-
vadlo, Vajnorský okrášľovací spolok a náš Klub 
rodičov – Vajnory.
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Počas krátkych zimných dní sú 
ľudia zväčša doma a  len málo-
čo ich dokáže vytiahnuť von na 
susedské stretnutia. Fašiangy 
vrcholia spravidla pár dní pred 
Popolcovou stredou. Plesy, zá-
bavy a  rôzne „zabíjačkové ho-
dovania“ sú tou vhodnou prí-
ležitosťou sa ešte pár dní pred 
40-dňovým pôstom stretnúť 
a zabaviť sa. Vo Vajnoroch to má 
obzvlášť svoje čaro. Vajnorský 
okrášľovací spolok spolu s Vaj-
norskou dychovkou prevzali 
štafetu pochovávania basy. Tá 
stíchne tradične v utorok o pol-
noci pred Popolcovou stredou.
Tieto fašiangy boli opäť výni-
močné. Rozhodli sme sa, že 
pred pochovaním basy ich tro-
chu oživíme aj v sobotu. Partia 
dospelákov, s dvoma deťmi, pre-

zlečená za rôzne maškary, sme 
sa veselo túlali Vajnormi. To 
nebolo len tak. Maškary si bolo 
treba dobre premyslieť, lebo 
masky museli vydržať niekoľko-
hodinovú šnúru a nielen to. Ši-
kovné ruky našich priaznivcov 
pomohli s  výrobou zvieracej 
hlavy – Turoňom a  s  ďalšími 
rekvizitami.
Po Vajnorskej túlačke sme do-
razili pre PD Vajnory, kde sme 
hneď na úvod Družstevnej ho-
dovačky predstavili náš fašian-
gový program. Trochu nám aj 
hrdlo stislo, keď sme sa dozve-
deli, že naše vystúpenie bude 
vysielané naživo do celého sve-
ta, prostredníctvom folklórneho 
rádia JankoHraško. Napokon 
všetko dobre dopadlo. Aj gu-
láš sa vydaril, aj sa nám z neho 

ušlo, veď ho tam navarili 280 
litrov. Pohostení sme sa vydali 
reprezentovať Vajnory priamo 
do centra hlavného mesta. Pek-
ne našou 53 a električkou rovno 
pod sochu P. O. Hviezdoslava 
v  Starom Meste. Hádam sme 
hanbu neurobili, lebo podarilo 
sa nám zabaviť a  roztancovať 
s  našou školou tanca pol ná-
mestia. Bavili sme sa my aj oni. 
Naspäť sa nedalo nijako inak, 
len na električku na Kamenné 

námestie pekne cez stred mesta. 
A  najlepšie nakoniec. Dostali 
sme pochvalu. Pani vystupova-
la z autobusu a hovorí: „Boli ste 
super, bolo to lepšie ako včera 
v divadle.“ A kde ste boli v di-
vadle, tu vo Vajnoroch? „Nie“, 
pani hovorí, „boli sme v národ-
nom!“ Takto si tu žijeme.

Anna Zemanová,
členka správnej rady Vajnorského 

okrášľovacieho spolku

1. kolo IV. ligy, fK Vajnory – 
fK Stupava 1:0 (1:0)
Góly:  11. Ladislav Mikita. FK 
Vajnory sa predstavili v  1. do-
mácom majstrovskom zápase 
proti súperovi zo Stupavy. Mi-
nuloročný treťoligista môže 
dodnes ďakovať svojmu bran-
károvi, ale aj niekedy nepre-
svedčivému zakončovaniu do-
mácich hráčov, že si neodniesol 
riadnu nádielku.

2. kolo IV. ligy, SfC Kalinkovo 
– fK Vajnory 0:2 (0:0)
Góly:  50. Radoslav Kováč, 61. 
Matúš Matejčík. V našej bránke 
sa predstavila nová letná posila 
Milan Herko a  hneď s  čistým 
kontom. V zostave sa tiež prvý-
krát objavil náš hrajúci tréner, 
ktorý svojím výkonom a  skú-
senosťami na ihrisku dopomo-
hol k nule na ukazovateli skóre 
v kolónke domáci. V extrémnej 
horúčave sme si nakoniec po 
solídnom výkone v priebehu 11 
minút zabezpečili cenné 3 body.

3. kolo IV. ligy, fK Vajnory – 
fK Lamač 4:0 (1:0)
Góly:  4., 58. David Jakubec, 
53. Matúš Matejčík, 64. Kamil 
Bľanda. Spanilá jazda pokraču-
je, diváci vyprevádzali futbalis-
tov obrovským potleskom.

4. kolo IV. ligy, TJ Čunovo - 
fK Vajnory 2:2 (1:2)
Góly:  21., 40. Matúš Matejčík. 
Súper vyrovnával pár minút 
pred koncom a  vajnorskí fut-
balisti utrpeli prvú stratu bodov 
v tejto sezóne.

5. kolo IV. ligy, fK Vajnory – 
fK Jablonové 4:1 (1:1)
Góly: 15., 87., 90. Radoslav Ko-
váč, 47. Ladislav Mikita. Tretí 
domáci zápas sme začali veľmi 
aktívne, súperovi sme nedali 
dostatok priestoru na kombi-
náciu a  sami sme sa tlačili do 
nebezpečného zakončenia. Zo 
štyroch domácich veľkých šancí 
v posledných minútach zápasu 
využil dve z  nich hráč zápasu 
Rado Kováč.

6. kolo IV. ligy, fK Vajnory 
– fK Karpaty Limbach 5:0 
(1:0)
Góly:  20. Matúš Matejčík, 
50. Peter Škrabák, 69. Marek 
Bahna, 71. Radoslav Kováč, 
89. Ladislav Mikita. Domá-
ci neboli k  svojmu súperovi 
vôbec milosrdní a  zásahmi 
Matúša Matejčíka, Petra Škra-
báka, Mareka Bahnu, Rado-
slava Kováča a Ladislava Mi-
kitu odprevadili hostí domov 
s päťgólovou nádielkou.

7. kolo IV. ligy, ŠK Závod - 
fK Vajnory 0:4 (0:1)
Góly:  32. Radoslav Kunzo, 
55., 61. Peter Škrabák (prvý 
z  11 m), 66. Matúš Matej-
čík (11 m). V  32. minúte sa 
z priameho kopu pekne a sú-
časne premiérovo vo vajnor-
skom drese trafil Rado Kun-
zo. Suverénny výkon našich 
však nevedeli stráviť domáci  
hráči.

8. kolo IV. ligy, fK Vajnory – 
SDM Domino 2:1 (1:0)
Góly: 25., 46. Matúš Matejčík.

9. kolo IV. ligy, ŠK Vrakuňa - 
fK Vajnory 2:5 (2:2)
Góly:  23. Peter Škrabák, 42., 
54. Matúš Matejčík, 86. Lukáš 
Velička, 90. Ivan Tencer. Už 
v  9. minúte bolo 2:0 pre do-
mácich. Príkladná bojovnosť 
a  ochota spraviť niečo s  ne-
priaznivým výsledkom pri-
niesla svoje ovocie v  podobe 
otočenia nepriaznivého skóre.

10. kolo IV. ligy, fK Vajnory 
– ŠK Šenkvice 4:2 (3:0)
Góly:  8. Peter Škrabák, 15. 
Matúš Matejčík, 29. Kamil 
Bľanda, 60. Marek Bahna. 
Úplne jednoznačný priebeh 
sa odvíjal od samého začiat-
ku stretnutia. Už v 29. minúte 
bolo 3:0 a vyzeralo to, že ďalší 
priebeh bude len o výške skó-
re. V  druhom polčase sa ale 
zabudlo na obranu, čo súper 
potrestal dvomi presnými zá-
sahmi.

11. kolo IV. ligy, MfK Rusov-
ce - fK Vajnory 2:2 (1:0)
Góly:  58. Peter Škrabák, 63. 
Matúš Matejčík. Od 30. minú-
ty prebrali taktovku domáci, 
čo vyvrcholilo gólom. V dru-
hom polčase sme začali opäť 
aktívnejšie a  naša snaha bola 
korunovaná zásahmi Petra 
Škrabáka a  Matúša Matejčí-
ka v  rozpätí šiestich minút. 
V  ďalšom priebehu sa zdalo, 
že domáci sa už nedokážu pre-
sadiť, no predsa sa ich podare-
ná akcia v 80. minúte skončila 
gólom.

12. kolo IV. ligy, fK Vajnory – 
fC Ružinov 4:0 (2:0)
Góly:  13. Ivan Tencer, 32. 
Ladislav Mikita, 79. Peter 
Škrabák (11 m), 90. Kamil 
Bľanda. Od úvodných minút 
bolo zjavné, kto bude v tomto 
zápase dominovať. Dobrá me-
dzihra a  výborné napádanie 
nedovolili hráčom Ružinova 
dostať sa súvislou akciou na 
súperovu polovicu.

13. kolo IV. ligy, TJ Veľké Le-
váre - fK Vajnory 1:2 (0:1)
Góly: 45., 73. Ladislav Mikita. 
V pozícii lídra súťaže sme hra-
li u aktuálne tretieho mužstva 
tabuľky. Zápas začal obojstran-
ne opatrne. Už to vyzeralo, že 
sa polčas skončí bez gólov, 
keď tesne pred jeho koncom 
prudký center Lukáša Zemana 
rozumne hlavou usmernil do 
brány Laco Mikita. V druhom 
polčase kopali domáci penal-
tu. Tú s  prehľadom premenil 
najlepší kanonier Tomáš Há-
jek. Už o pár minút však Laco 
Mikita s  prehľadom zakončil 
peknú akciu na rozhodujúci 
gól. Protiľahlú tribúnu ovládli 
skalní fanúšikovia z  Vajnôr, 
ktorí prišli v  hojnom počte 
a  svojimi hlasivkami výrazne 
pomohli svojim k víťazstvu, za 
čo im patrí veľká vďaka.

14. kolo IV. ligy, fK Vajnory – 
fC Malacky 2:1 (1:0)
Góly: 33., 55. Matúš Matejčík. 

Priama konfrontácia mužstiev 
z  čela tabuľky. Zápas sa začal 
vo vysokom tempe a bolo cítiť, 
že k  nám prišiel súper, ktorý 
chce hrať. Prvú šancu Matú-
šovi Matejčíkovi brankár hostí 
ešte vytesnil, ale druhá sa už 
skončila gólovou hlavičkou. 
Škoda bola ďalších nevyuži-
tých šancí domácich hráčov. 
Po zmene strán domáci vyt-
vorili tlak, ktorý vyústil ďal-
šou gólovou hlavičkou Matúša 
Matejčíka. Po inkasovanom 
góle tréner súpera Dušan Ru-
pec urobil naraz trojnásobné 
striedanie, čo bol veľmi dobrý 
ťah. Po našom nevydarenom 
rohovom kope sa hostia do-
stali do úniku, kde po centri 
strelu Andreja Haringa ešte 
nešťastne tečoval Aleš Čík. 
Hra sa ku koncu stretnutia 
vyrovnala. Zápas sa skončil 
a  väčšina z  250 divákov sa 
spolu s  hráčmi Vajnôr mohla 
tešiť z  jesenného titulu. Nap-
riek chladnému počasiu bola 
táto návšteva najvyššia v tejto 
sezóne a  chlapci sa divákom 
opäť poďakovali.

15. kolo IV. ligy, TJ Záhoran 
Jakubov - fK Vajnory 0:2 
(0:1)
Góly:  38., 66. Peter Škrabák. 
Nastúpili sme v  pozmenenej 
zostave, ale napriek tomu sme 
boli od začiatku lepším muž-
stvom. Domáci sa v  úvode 
snažili nahradiť umenie tvr-
dou hrou a dostupovali každý 
jeden súboj aj po odohraní 
lopty. Po jednej peknej krídel-
nej akcii a práve Miženkovom 
spätnom centri s  prehľadom 
skóroval Peter Škrabák, rovna-
ko ako aj 66. minúte. V závere 
mohli Vajnoráci pridať ďalšie 
góly do otvorenej obrany sú-
pera, ale tentokrát ostali ne-
využité. Znova chlapcom veľ-
mi pomohlo aj skoro domáce 
prostredie, pretože v hľadisku 
dominovali naši fanúšikovia, 
ktorí nás podporujú aj na ďa-
lekom Záhorí.

Jaroslav Križan

Fašanki, Hromnice, huadní sme velice. Zimú sa 
traseme. De sa podzejeme? De sa zehrejeme? 
Ve Vajnorech hrajú, svinskí tanec majú. Sviňu si 
zabili, masa dosci majú. Podme zavinšovat, ňeco 
nám snát dajú. Dobre sa šeci mjejte, najescit sa 
nám dajte! Dajte dobrej pečenki, pro ti naše hu-
benki, abi sme sa nasícili, žaútki si naplnili. Aj 
kuobáski, puát suanini dajte, v  komori si dobrí 
pozor dajte, abi sa tam kocúr nedostau a šecku 
suaninu nepožrau!

Ňekedi bivauo na fašanki 
ve Vajnoroch velice veseuo

FK Vajnory sú po jesennej polovici 
sezóny na prvom mieste

Foto: Anton Jakubáč
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ŠPORTŠPORT

V športovom areáli Alviano sa 
počas dvoch dní predstavilo 9 
tímov, ktoré boli rozdelené do 
dvoch skupín. Tímy boli zlože-
né z maximálne ôsmich hráčov, 

ktorí mohli zasiahnuť do stret-
nutia.
Prvá skupina začala svoje zápa-
sy už v skorom čase - od 8.00, 
kedy sa stretli proti sebe dva 

tímy, ktoré sa na našom turnaji 
zúčastňujú už pravidelne. Con-
dors Team pod vedením staros-
tu a trénera Jána Mrvu a najlep-
šieho strelca predchádzajúceho 
ročníka Jána Komaru nastúpil 
proti Pattaš Bulldogs. Condors 
sa poľahky presadzovali a  pol-
čas sa skončil jednoznačne 6:0. 
V  druhej časti hry Bulldogs 
zlepšili hru, no napriek vyhraté-
mu druhému polčasu napokon 
prehrali 7:2.
Skupina pokračovala ďalšími 
zápasmi, ktoré priniesli aj jed-

noznačnejšie výsledky, ale aj na-
pínavé súboje. Hneď v  treťom 
zápase sa stretli domáce tímy 
Končarov a  Condorov. Súboj 
mal dobrú atmosféru, ktorú 
vytvorili aj fanúšikovia oboch 
tímov. Videli sme vyrovnaný 
zápas, v ktorom Condors využi-
li hneď niekoľko svojich príleži-
tostí a zvíťazili 6:1.
Po jednozápasovej prestávke, 
keď Bulldogs porazili Mo-
tor-Car 5:2, prišli na rad opäť 
Končari s  tímom Digisportu. 
Na úvod malo miernu prevahu 
družstvo Digisportu, do konca 
polčasu sa však Končari dostá-
vali do zápasu a  na prestávku 
odchádzali so stratou jedného 
gólu. Druhý polčas začal lepšie 
Digisport, ktorý využil hneď 
niekoľko príležitostí. Končari 
síce znížili na 3:5, ale nakoniec 
prehrali 6:4.
Condors náročný súper Digi-
sportu ešte len čakal. Urobili si 
dobrú náladu s MotorCar, ktorý 
jednoducho porazili 8:2. Kon-
čari si napravili chuť s Bulldogs 
výhrou 7:3 a prišiel súboj o prvé 
miesto a priamy postup do se-
mifinále. Condors v napínavom 
zápase s Digisportom začali lep-
šie, dostali sa najprv do vedenia 
1:0 a napokon aj 2:1. Vyrovnaný 

zápas sa rozhodol až po polčase, 
keď hráči Digisportu nedovolili 
Condors skórovať a naopak, po 
ich 2 strelených góloch sa tešili 
z postupu v pomere 3:2.
Zápasom HC Apollo a  Jim-
my Team odštartovala druhá 
skupina. Rýchly hokej z oboch 
strán priniesol do polčasu jed-
nogólový náskok Jimmy tímu. 
Pol polčase sa však spustila ka-
nonáda a Jimmy napokon zví-
ťazili v  pomere 16:3. Čmeliaci 
si následne poradili tiež s  HC 
Apollo 8:3. Diplomatiks Lassos 
sa následne stretli s Jimmy Te-
amom, čo bol napokon zápas 

o  prvé miesto v  skupine. Jim-
my sa počas prvého duelu stihli 
rozohrať, čo v skóre do polčasu 
premietli v skóre 4:1. Diploma-
tiks však druhý polčas ukázali, 
že sú kvalitný tím. Postupne za-
čali rozdiel v skóre znižovať a po 
vyrovnaní bolo všetko otvore-
né. Lassos využili dobrú vlnu 
z  úvodu polčasu a  napokon 
zvíťazili 6:4. Ťažké zápasy však 
Jimmy odohrali aj s Čmeliakmi, 
v  ktorom zvíťazili 6:4 a  Diplo-
matiks tiež rovnakého súpera 
porazili 5:4.
Na druhý deň sa teda hralo 
o veľa. Diplomatiks a Digisport 

boli v  semifinále a  ďalšie tímy 
bojovali o svoje ďalšie pôsobe-
nie na turnaji. Najprv Condors 
prehrali po vyrovnanom prie-
behu s  Čmeliakmi a  následne 
Jimmy porazili Končarov.
V súboji o 7. miesto sa následne 
stretli tímy HC Apollo a Pattaš 
Bulldogs, kde Apollo využitý-
mi brejkami porazili súpera 9:5 
a  obsadili konečné 7. miesto. 
Condors v  súboji o  5. miesto 
po napínavom zápase porazili 
Končarov 5:4. Semifinálové zá-
pasy boli jednoznačné pre Jim-
my Team a Digisport.
Pred vyvrcholením turnaja sa 
diváci mohli zúčastniť súťaže 
o  najkreatívnejšiu strelu, ktorá 
priniesla úsmevné a  príjemné 
spestrenie voľného priestoru.
V  súboji o  3. miesto sa teda 
stretli opäť Čmeliaci a  Diplo-
matiks Lassos. Po rozumnej hre 
si Čmeliaci vytvorili rozhodu-
júci náskok 5:1. Zápas bol však 
veľmi nervózny a  plný emócií. 
Pol polčase oba tímy bojovali, 
avšak Čmeliaci si ustrážili víťaz-
stvo a skončili tretí.
Finále bolo duelom, na ktorý 
sa tešili všetci prítomní hráči 
aj diváci. Obe družstvá Jimmy 
Team aj Digisport TV sa počas 
turnaja prezentovali rýchlym 
a  otvoreným hokejom. To na-
povedalo aj priebeh zápasu. Od 
úvodu sa to s gólmi len roztrhlo. 
Góly padali najmä do brány Di-
gisportu, a preto sa skončil pol-

čas 8:4 pre Jimmy. Nebol to len 
súboj o celkového víťaza, ale aj 
o najlepšieho strelca. Po 7-gólo-
vom výkone Marušiaka z tímu 
Čmeliakov v zápase o 3. miesto 
strácal Juraj Strapák z tímu Jim-
my 5 gólov.
Po polčase mal Jimmy Team 
dobre nabehnuté na výhru a aj 
Strapák strácal už iba 1 gól. 
V druhej časti hry padalo opäť 
veľa gólov, Jimmy Team si však 
výhru postrážil a  Juraj Strapák 
dokázal po ďalších 4 strelených 
góloch zvíťaziť aj v súboji o naj-
lepšieho strelca turnaja.
Turnaj sa odohral v  rámci fair 
play a až na výnimky prebehlo 
všetko bez problémov. Počasie 
nám prialo, hráči si turnaj užili 
a zranenia sa nám okrem malič-
kostí vyhýbali.

umiestnenie a  najlepší hráč 
tímu:
1. miesto: Jimmy Team (Stanislav Fábry), 
2. miesto: DigisportTV (Pavol Štajnoch), 
3. miesto: Čmeliaci (Marek Marušiak), 
4. miesto: Diplomatiks Lassos (Viliam 
Vojtek), 5. miesto: Condors Team (Roman 
Brúder), 6. miesto: Končari (Martin 
Kukučka), 7. miesto: HC Apollo (Martina 
Ďurďáková), 8. miesto: Pattaš Bulldogs 
(Ľuboš Holík), 9. miesto HC Motor-Car BA 
(Veronika Hrnčiarová).

Najlepší strelec turnaja: Juraj Stra-
pák, 27 gólov (Jimmy Team)

Marián Nemček
FOTO: Dominika Nemec

Počas víkendu 13. a 14. februára 2016 usporia-
dala naša mestská časť Vajnory už 7. ročník Vaj-
norského ľadového pohára. Úvod týždňa nena-
svedčoval tomu, že by sa turnaj mal vôbec konať. 
Teplomer stúpal až k 14 stupňom, čo usporiada-
teľom robilo veľké problémy. Vo štvrtok sa však 
počasie umúdrilo a dovolilo pripraviť pre súťaži-
acich takmer ideálne podmienky.

Vajnorský ľadový pohár
 Víťazi Jimmy team

 Víťazný Jimmy team a druhé mužstvo DigisportTV
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OZNAMYOZNAMY

Mestská časť Bratislava-
-Vajnory podľa § 8 zákona č. 
180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov určuje štyri 
volebné okrsky a oznamuje, že:
Voľby do Národnej rady Slovenskej re-
publiky sa uskutočnia v sobotu 5. marca 
2016 od 7.00 do 22.00 hodiny.

Miestom konania volieb sú:
• Základná škola Kataríny Brúderovej, 
Osloboditeľská 1

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Alviano, Buzalkova 1 - 9 (nepárne), 2 - 
12 (párne), Dorastenecká, Pod krížom, 
Pod Válkom 1 - 15 (nepárne), 2 – 16B 
(párne), Pračanská 29 - 49 (nepárne), 32 

- 42 (párne), Pri pasienku, Pri starom 
letisku, Pri šanci, Roľnícka 1 - 29 (ne-
párne), Rybničná 1 - 43 (nepárne), 61B, 
2 – 28E (párne), Šinkovské, Šutráková, 
Tibenského, Tomanova 1 - 35 (nepár-
ne), 2 - 32 (párne), Uhliská, Zbrody

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
Buzalkova 13 – 17 (nepárne), 14 - 30 
(párne), Čierny chodník, Pračanská 51 
- 67 (nepárne), 48 - 66 (párne), Pri mly-
ne, Príjazdná, Roľnícka 2 - 214 (párne), 
Šachorová, Široká, Šuty 1 - 29 (nepár-
ne), 2 - 30 (párne), Tomanova 37 – 51 
(nepárne), 54 – 64 (párne), Tuhovská, 
lokalita Vajnorské jazerá, Za mlynom
• Základná škola s materskou školou sv. 
Jána Pavla II., Osloboditeľská 27

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3
Hospodárska, Kataríny Brúderovej, 

Kúkoľová, Na jarku, Pri pastierni, Pri 
Struhe, Roľnícka 209 - 351 (nepárne), 
218 - 384 (párne), Šuty 31 - 51 (nepár-
ne), 32 - 40 (párne), Tomanova 53 - 119 
(nepárne), 70 - 138 (párne), Veľké 
Štepnice, Za humnami

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4
Baničova, Jačmenná, Koncová, Koniar-
kova, Kratiny, Na doline, Nad jazier-
kom, Nad Válkom, Nemecká dolina, 
Ochotnícka, Osloboditeľská, Pod 
lipami, Pod Válkom 17 - 31 (nepár-
ne), 18 - 22 (párne), Roľnícka 31 - 207 
(nepárne), Rybničná 30 – 42 (párne), 
59, 61A, Skuteckého, Šaldova, Za farou, 
Zátureckého.

Ján Mrva
starosta

mestskej časti Bratislava-Vajnory

Oznámenie o čase a mieste konania volieb 
do Národnej rady Slovenskej republiky

OZNÁMENIE O ZÁPISE DETÍ DO 
MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zá-
kon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 2 vyhlášky Minis-
terstva školstva SR č. 306/2008 doplnenú vyhláškou č. 308/2009 Z. z. o ma-
terskej škole / ďalej len „ vyhlášky“/ a VZN mestskej časti Bratislava-Vajnory 
č. 4/ 2013 o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole

POZÝVAME VÁS NA ZÁPIS DETÍ DO MŠ,
ktorý sa uskutoční v termíne

od 18. apríla do 29. apríla 2016
 

Miestom na podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ /ďalej len „žiadosť“/ 
je sídlo materskej školy na Koniarkovej ul. č. 9/ďalej len „ sídlo MŠ“/.
Pri zaregistrovaní žiadosti v  sídle MŠ zákonný zástupca povinne predloží 
spolu so žiadosťou aj občiansky preukaz. Žiadosť si môžete prevziať v  MŠ 
osobne v termíne od 11. do 15. apríla 2016 a je prístupná aj na webstránke 
materskej školy: msvajnory.webnode.sk, v položke Tlačivá. Súčasťou žiados-
ti je potvrdenie detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Bez uvedeného 
potvrdenia nebude žiadosť akceptovaná.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka 
MŠ v súlade s § 5 ods. 4 písm./a vyhlášky najneskôr do 15. júna 2016. Roz-
hodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ bude zákonnému zástupcovi 
doručené poštou, prípadne si ho vyzdvihne osobne u riaditeľky MŠ.
Podrobnejšie podmienky umiestňovania a prijímania detí do MŠ upravuje 
VZN mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 4/2013 a kritériá prerokované pe-
dagogickou radou MŠ.
Bližšie informácie zákonným zástupcom o zápise podá v pracovných dňoch 
v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. Alena Srnová, poverená vedením MŠ, 
tel.: 02/437 121 33, 0901 712 433

V  rámci úpravy plochy statickej dopravy pred zdravotným stre-
diskom bol odsúhlasený aj nový projekt organizácie dopravy, 
ktorým bolo parkovanie na ploche pred zdravotným strediskom 
upravené tak, aby vyhovovalo platným normám, čím došlo aj 
k  zvýšeniu kapacity tejto parkovacej plochy. V  rámci projektu 
organizácie dopravy boli vyhradené 3 parkovacie boxy pre ná-
vštevníkov pošty (viď priložená mapa).

Harmonogram pristavenia kontajnerov v rámci jarného upratovania - Jar 2016
18. 03. – 19. 03. 2016 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3, dr. stav. odpad)
01. 04. – 02. 04. 2016 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3, dr. stav. odpad)
08. 04. – 09. 04. 2016 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3, dr. stav. odpad)
15. 04. – 16. 04. 2016 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3, dr. stav. odpad)
2 ks 7 m3 Vajnorské jazerá
22. 04. – 23. 04. 2016 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3, dr. stav. odpad)
2 ks 7 m2 bytovky na Rybničnej ul. č. 61 (oproti BEZ-ke)
Harmonogram pristavenia kontajnerov v rámci jesenného upratovania - Jeseň 2016
09. 09. – 10. 09. 2016 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3, dr. stav. odpad)
23. 09. – 24. 09. 2016 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3, dr. stav. odpad)
30. 09. – 01. 10. 2016 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3, dr. stav. odpad)
2 ks 7 m3 Vajnorské jazerá
07. 10. – 08. 10. 2016 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3, dr. stav. odpad)
14. 10. – 15. 10. 2016 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3,dr. stav. odpad)
2 ks 7 m2 bytovky na Rybničnej ul. č. 61 (oproti BEZ-ke)
Kontajnery budú umiestnené v objekte zberného dvora na zelený odpad na ul. Pri pastierni. Odovzdanie odpadu bude možné 
v čase prevádzky zberného dvora, a to v piatok od 14.00 – 18.00 h a v sobotu od 7.00 – 17.00 h s výnimkou obedňajšej prestávky. 
Odoberanie odpadu bude riadiť službukonajúci pracovník hospodárskej správy.
 

Ľubomír Krištofič, vedúci oddelenia hospodárskej správy MČ Bratislava-Vajnory

Harmonogram pristavenia kontajnerov na veľkoobjemový a drobný stavebný
odpad v rámci jarného a jesenného upratovania v MČ Bratislava-Vajnory na rok 2016

Pomaličky, ale predsa, sa k nám blíži jar a my sme pre vás 
v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Vajnory opäť pri-
pravili detskú burzu. V poradí deviatu, v DK druhú.
Môžete si tu nakúpiť krásne jarné oblečenie pre dievčatká 
aj chlapcov, hračky rôzneho druhu, detskú obuv, športové 
potreby, knihy, hry a všetko, čo je určené pre deti. Nájdete tu 
aj krásne, s láskou vyrábané hand-made výrobky.

Kedy: 12. 3. 2016 (sobota), od 13:00 – 16:20 h
Kde: Dom kultúry Vajnory
Kto predáva: len zaregistrované predávajúce
Registrovať sa do: 11. 3. 2016 do 20.00 h
Registrácia: erikabraubrau@gmail.com
(všetky inštrukcie dostanú prihlásené predávajúce mailom)
Počet stolov: 30
Počet predajných miest: 50
Vstup: pre každého zadarmo
Katolícka vajnorská charita: pokračujeme v  zbierke pre 
mnohodetné rodiny (uteráky, posteľná bielizeň, oblečenie 
všetkého druhu)

Tešíme sa na vašu návštevu!

BURZANové parkovacie miesta pri pošte

Dňa 11. januára sa dožili požehnaných 85 rokov rovesníčky p. 
Agneša Feketeová a p. Ľudmila Zemanová (na snímke). Šťastné 
svoje krásne jubileum oslávili so svojimi rodinami v reštaurácii 
Modrý dom, kde im prišli zaspievať v krojoch členovia Vajnor-
ského okrášľovacieho spolku, ktorého dlhoročnou členkou je aj 
p. Agneška Feketeová. Nech ich Božia ruka sprevádza v ďalších 
rokoch života v zdraví, láske, spokojnosti a radosti v kruhu svo-
jich najbližších.

S láskou rodina Feketeová, Zemanová a Mišáková
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Dôležité kontakty
Hlásenie porúch BVS: 0800 121 333
Hlásenie porúch ZSE: 0800 111 567
Hlásenie porúch VO: 02/6381 0151
Hasičská služba: 150, 112
Záchranná služba: 155, 112
Mestská polícia: 159

Servis pre občanov mestskej časti
02/4822 4448, 4870 0380, 4371 2280
Sekretariát starostu: 4822 4412
Miestny kontrolór: 4822 4423
ODDELENIE VNÚTORNEJ SPRÁVY
Podateľňa 4822 4432
Matrika, ohlasovňa pobytu 4822 4433
Referát kultúry, športu,
zahraničné vzťahy 4822 4423
Vajnorské novinky 4822 4423
Hospodárska správa 48224 4422
ODDELENIE STAVEBNÉ, ŽP, ÚP
A DOPRAVY
Stavebný úrad 4822 4426
Referát územného plánu
a architekt 4822 4427
Referát cestného hospodárstva
a investícií 4822 4428
Referát životného prostredia
a vodného hospodárstva 4822 4428
ODDELENIE EKONOMICKÉ
Referát fakturácie,
dlhodobý prenájom 4822 4442
Referát pokladne,
krátkodobý prenájom 4822 4443
Referát daní a poplatkov 4822 4444

Telefónny zoznam Miestneho 
úradu MÚ Bratislava–Vajnory

Pre občanov, ktorí majú záujem dostávať avízo o aktualitách zverejňovaných na oficiálnej 
internetovej stránke www.vajnory.sk, má mestská časť zavedenú službu – vždy po zverej-
není novej správy dostanú záujemcovia mail s linkom na webovú stránku, kde si aktualitu 
budú môcť prečítať. Ak máte záujem tieto novinky odoberať, prihláste sa, prosím, mailom 
na vajnory@vajnory.sk.

Kozmeticko - regeneračný salón IVA
 
ZIMNÝ ČAS - ČAS RELAXU
Za mlynom 3, Vajnory
t.č. 0904623275
www.salon-iva.sk
GUINOT, DELAROM

Predajňa Priemyselného tovaru 
- Jačmenná 1, ponúka:

ELEKTROMATERIÁL * DOMÁCE 
POTREBY * BICYKLE a SÚČIASTKY

ZÁHRADKÁRSKE POTREBY
Pri nákupe záhradných substrátov, muľ-
čovacej kôry a  hnojív, dovoz tovaru vo 
Vajnoroch ZADARMO. Info. v predajni.
Tovar si môžete objednať aj telefonicky!
02/43 712 205, 0903621138, alebo e-
mail: meeps@netax.sk
Objednávka Vám bude doručená v pra-
covné dni do 24 hod!
Na všetky BIO postreky ZĽAVA - 20%
Nákupom tovaru vo Vašej najbližšej 
predajni šetríte čas a peniaze!

Otvorené: Pondelok – Piatok:
9°°- 18°° Sobota: 8°°- 12°°
Akcia na znižené ceny platí do:
31. 3. 2016 alebo do vypredania zásob!

O aktualitách zverejnených na webovej stránke 
MČ môžete byť  informovaní mailom

Regulácia dopravy na Vajnorských jazerách

Senior klub
blahoželá

Vajnorské novinky
E–mail: redakcia@vajnory.sk
Internetová adresa:
www.vajnory.sk
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Poďakovanie
Vedenie mestskej časti Bratislava-Vajnory srdečne ďakuje bývalému šéfredaktorovi Vaj-
norských noviniek Mgr. Eduardovi fašungovi za jeho dlhoročnú obetavú prácu pre 
novinky počas rokov 2008 až 2016. Ako novinár a vinár obohacoval naše periodikum 
všestrannými článkami a fotografiami.
Pod jeho vedením získali v roku 2011 Vajnorské novinky 2. miesto ako „mestská časť 
s najlepším spravodajstvom“.
Veríme, že bude aj naďalej naším prispievateľom a bude nás informovať o dianí obno-
veného Vajnorského vinohradníckeho spolku. Želáme mu všetko dobré, veľa zdravia 
a spokojnosti, ako aj dostatok času na svoje koníčky.                              Ing. Ján Mrva, starosta 

a redakčná rada VN

Nové priestory knižnice sú v budove Domu 
kultúry, Pod lipami 2, vchod B, 1. posch. 
vo Vajnoroch. Knižnica je otvorená od 
pondelka do piatka v čase 14.00 – 18.00, 
v stredu až do 19.00 h. Bližšie informácie 
mailom na kniznica@vajnory.sk.

Senior klub blahoželá svojim trom čle-
nom, ktorí v marci 2016 oslávia životné 
jubileum.
Pani Irena Tureničová oslávi okrúhlu 
80-tku dňa 5. 3. 2016, jej manžel Jozef sa 
17. 3. 2016 dožíva 85. narodenín a pani 
Jozefína Šándorová dňa 10. 3. 2016 oslávi 
tiež 85 rokov života.

Všetkým jubilantom želáme pevné 
zdravie, veľa šťastia, lásky, pohody a  ra-
dostných chvíľ prežitých so svojimi 
najmilšími.

Senior klub

Mestská časť Bratislava-Vajnory z dôvodu opakujúcich sa podnetov a sťažností od vlastníkov nehnuteľností v loka-
lite Vajnorských jazier, ako aj nevyhovujúceho stavu komunikácií (komunikácie nie sú dimenzované na takú inten-
zitu dopravy) pristúpila k regulácií dopravy na Vajnorských jazerách.
Po prerokovaní týchto podnetov v komisii výstavby územného plánu, ŽP a dopravy bolo miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava-Vajnory schválené uznesenie č. 103/2015 zo 14. 10. 2015, v zmysle ktorého sa povolenie 
na vjazd pre rybárov na Vajnorské jazerá nebudú vydávať.
Obyvatelia s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vajnory, ako aj vlastníci nehnuteľností a členovia rybár-
skej stráže majú vstup na Vajnorské jazerá neobmedzený, stačí, keď sa pri prípadnej kontrole preukážu platným 
občianskym preukazom.

 
 

       TV PROGRAM : Sledujte čo sa deje pred Vašimi dverami 

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA 
16.00 Metrošpecial 
17.00 Správy z 
regiónov  
17.10 Beseda o piatej 
17.40 Inside EP  
18.00 Správy  
18.10 Metro Dnes  
19.00 Správy  
19.10 Týždeň v 
Novom Meste  
19.40 Nastúpte prosím 
19.50 Navštívili sme 
20.00 Správy  
20.10 Metro Dnes 
21.00 Správy  
21.10 Beseda o piatej 
21.40 AutoMoto News 
21.50 Like IT  
22.00 Správy  
22.10 Metro Dnes 
23.00 Správy  
23.10 Metro Dnes 

16.00 Správy  
16.10 Metro Dnes 
17.00 Správy  
17.10 Beseda o piatej 
17.40 City Lady  
18.00 Správy  
18.10 Metro Dnes  
19.00 Správy  
19.10 Správy z 
regiónov  
19.30 Región plus  
20.00 Správy  
20.10 Metro Dnes 
21.00 Správy  
21.10 Beseda o piatej 
21.40 Korzo  
21.50 Nastúpte prosím 
22.00 Správy  
22.10 Metro Dnes 
23.00 Správy  
23.10 Metro Dnes 

16.00 Správy  
16.10 Týždeň v Novom 
Meste  
16.40 Račiansky 
magazin  
17.00 Správy  
17.10 Beseda o piatej 
17.40 AutoMoto News 
17.50 Like IT  
18.00 Správy   
18.10 Metro Dnes  
19.00 Správy  
19.10 Metro Dnes 
20.00 Správy  
20.10 Metro Dnes 
21.00 Správy  
21.10 Beseda o piatej 
21.40 AutoMoto News 
21.50 Like IT  
22.00 Správy  
22.10 Metro Dnes 
23.00 Správy  
23.10 Metro Dnes 

16.00 Správy  
16.10 Metro Dnes 
17.00 Správy  
17.10 Beseda o piatej 
17.40 Inside EP  
18.00 Správy  
18.15 Metro Dnes  
19.00 Správy  
19.10 Týždeň v Novom 
Meste  
19.40 Račiansky 
magazin  
20.00 Správy  
20.10 Metro Dnes 
21.00 Správy  
21.10 Beseda o piatej 
21.40 Fenix Music 
22.00 Správy  
22.10 Metro Dnes 
23.00 Správy  
23.10 Metro Dnes 

16.00 Správy  
16.10 Týždeň v Novom 
Meste  
16.40 Správy z 
regiónov  
17.00 Správy  
17.10 Beseda o piatej 
17.40 AutoMoto News 
17.50 Like IT  
18.00 Správy  
18.10 Metro Dnes  
19.00 Správy  
19.40 Metro Dnes 
20.00 Správy  
20.10 Metro Dnes 
21.00 Správy  
21.10 Beseda o piatej 
21.40 City Lady  
22.00 Zastupiteľstvo 
Lamač premiéra 

16.00 Správy  
16.10 Metro Dnes 
17.00 Správy  
17.10 Beseda o piatej 
17.40 Korzo  
17.50 Správy z 
regiónov  
18.00 Metro Dnes 
18.10 Račiansky 
magazin  
19.00 Správy  
19.10 Dokument 
19.50 Primátor 
odpovedá  
20.00 Metro Dnes 
20.40 Inside EP  
21.00 Správy  
21.10 Beseda o piatej 
21.40 AutoMoto News 
21.50 Like IT  
22.00 Zastupiteľstvo 
HM SR  

16.00 Dokument 
16.25 Fenix Music 
17.00 Správy z 
regiónov  
17.10 Beseda o piatej 
17.40 City Lady  
18.00 Metro Špecial  
19.00 Správy z 
regiónov  
19.10 Týždeň v Novom 
Meste 19.40 Primátor 
odpovedá  
20.00 Metro Špecial 
20.50 Nastúpte prosím 
21.00 Správy z 
regiónov  
21.10 Beseda o piatej 
21.40 Navštívili sme 
21.50 Detektor/BK 
22.00 Zastupiteľstvo 
Nové Mesto  

 
Správy  

 
Metro Dnes 

 
Beseda o piatej 

 
Korzo 

 
City Lady 

 
Navštívili sme 

 
Zastupiteľstvo 

• Program vysielame celých 24 hodín. Aktuálne témy nájdete na: www.tvba.sk.  Metropolitná TV BRATISLAVA je najväčšia regionálna televízia na Slovensku, 
veľkosťou územia pokrytého signálom, objemom výroby a pestrosťou programu. Svoj signál šíri prostredníctvom DVB-T (26.kanál), UPC, Digislovakia, 
MAGIO TV, Swan a ďalších operátorov na Slovensku. Vysiela aj na internete. Na svojej stránke má vybudovaný rozsiahlý, denne aktualizovaný archív 
všetkých programov.

• Program vysielame celých 24 hodín. Aktuálne témy nájdete na: www.tvba.sk. Metropolitná TV BRATISLAVA je najväčšia regionálna televízia na Slovensku, veľkosťou 
územia pokrytého signálom, objemom výroby a pestrosťou programu. Svoj signál šíri prostredníctvom DVB-T (26.kanál), UPC, Digislovakia, MAGIO TV, Swan a ďalších 
operátorov na Slovensku. Vysiela aj na internete. Na svojej stránke má vybudovaný rozsiahlý, denne aktualizovaný archív všetkých programov.

Harmonogram plánovaných kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí na marec a apríl 2016

Marec:
5. Tvorivé dielne pre deti, 
Galéria Typo & Ars, 10.00 
- 14.00 h

9. Medzinárodný deň žien 
– slávnostné popoludnie 
uskutočnené v  spoluprá-
ci so Senior klubom, malá 
sála DK Vajnory, Pod lipa-
mi 2, 15.00 h

19. Tvorivé dielne pre deti, 
Galéria Typo & Ars, 10.00 - 
14.00 h

20. Kvetná nedeľa, zvyky 
a  obyčaje vo Vajnoroch - 
účinkuje PODOBENKA 
z Vajnor, škola vajnorských 
tradícií od 15.30 h
 Výstava obrazov ama-

térskeho maliara RNDr. 
Igora Zemana, DK Vajno-
ry, Pod lipami 2, 16.30 h

24. Slávnostné privítanie 
detí do života, sobášna sieň 
MÚ Vajnory, 15.00 h

31. Deň učiteľov - slávnost-
né stretnutie pedagogic-
kých pracovníkov so staros-
tom, malá sála DK Vajnory, 
Pod lipami 2, 14.00 h

2. - 31. Marec – mesiac kni-
hy, burza kníh v  knižnici, 
po – pia: 14.00 – 18.00 h

Apríl:
2. Vajnory na kolieskach 
– otvorenie korčuliarskej 

sezóny, Jurská cesta, 
15.30 h

4. 71. výročie Oslobodenia 
Bratislavy, slávnostný akt 
kladenia vencov k  Pomní-
ku padlých v  spolupráci so 
školami a  Senior klubom, 
11.00 h

9. Tvorivé dielne pre deti, 
Galéria Typo & Ars, 10.00 - 
14.00 h

14. 111. výročie príchodu 
ferdiša Jurigu do Vajnor 
- slávnostné spomienkové 
dopoludnie v  spolupráci 
so školami a  Senior klu-
bom, Park Ferdiša Jurigu, 
11.00 h

23. Tvorivé dielne pre deti, 

Galéria Typo & Ars, 10.00 - 
14.00 h

23. Vajnorský detský duat-
lon, Jurská cesta, 10.00 h

29. STAVANIE MÁJA - 
pred MÚ BA-Vajnory, 18.00 
h, stavania mája sa zúčastní 
Vajnorský okrášľovací spo-
lok a mladí vajnorskí futba-
listi

5. 4. – 26. 6. „Insita z Ko-
vačice“ - výstava prác 
z  Vojvodiny, Srbska, Ga-
léria Typo & Ars, denne 
14.00 - 18.00 h (mimo pon-
delka a  sviatkov) alebo na 
požiadanie, vstup voľný

Zmena programu vyhradená!




