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Snahou samosprávy vo Vajnoroch je sta-
rostlivosť o seniorov a snahou Univerzity 
tretieho veku Ekonomickej univerzity v 
Bratislave je vytváranie zmysluplných zá-
ujmových aktivít pre starších študentov. 
K takýmto plánovaným aktivitám patria 
študijné programy s imatrikuláciami a pro-
móciami, pohybové aktivity a mimovýuč-
bové stretnutia seniorov so zaujímavými 
osobnosťami z rôznych oblasti nielen v 
priestoroch univerzity, ale priamo v mest-
skej časti Bratislava - Vajnory.
Staňte sa spolutvorcami nových študij-
ných programov pre starších študentov, 
ktoré „ušijeme“ podľa vášho záujmu.
Stretneme sa? Premeníme spoločne slo-
vá na skutky? Univerzita tretieho veku 
Ekonomickej univerzity v Bratislave vám 

predstaví súčasnú a pripravovanú ponuku 
študijných programov, určených starším 
študentom a vy nám poviete, o aké témy 
a oblasti v rámci záujmového vzdelávania 
máte záujem. Prednášať vám budú doma 
i v zahraničí uznávaní pedagógovia a ve-
deckí pracovníci Ekonomickej univerzity v 
Bratislave a odborníci z praxe, ktorými sú 
možno aj spoluobčania našich Vajnor. 
Okrem vzdelávania vás Ekonomická uni-
verzita v Bratislave pozve na veľkonočné 
spoločenské stretnutie svojich starších 

študentov pod názvom  Seniori seniorom, 
predstaví vám možnosť zúčastniť sa na 
letnom vzdelávacom a relaxačnom poby-
te vo svojom vzdelávaco-rekreačnom za-
riadení Virt s bazénom s termálnou vodou, 
ktoré sa nachádza blízko Patiniec  a povie 
vám informáciu o pripravovanej Petržal-
skej letnej univerzite seniorov 2019. 
Záujemci o štúdium vo Vajnoroch sa môžu 
prihlásiť na molnarova@vajnory.sk prí-
padne na tel. čísle 02/212 95 237 u JUDr. 
Královičovej.

NIE SENIORI NA UNIVERZITU, 
ALE UNIVERZITA K SENIOROM
Janka Chládecká, EU Bratislava

Nikdy nie je neskoro začať 
niečo nové a stále mladí sú 
absolventi našej univerzity 
tretieho veku

AKTUALITY   OBSAH

Od začiatku roku 2019 už ubehlo pár 
týždňov a odvtedy sa stalo veľa vecí. 
Slovensko sa prehuplo do roka voleb-
ného, v ktorom zažijeme dvoje voľby. 
Voľby prezidenta 16. marca  a voľby do 
europarlamentu s termínom konania 25. 
mája. Netreba pripomínať,  že oba akty 
ovplyvnia verejné dianie u nás na nie-
koľko rokov.  Voľba prezidenta je dnes 
asi najdiskutovanejšia udalosť. Na post 
prezidenta kandiduje 14 kandidátov. 
Každý kandidát ide do súťaže s iným 
osobným príbehom, s inými hodnota-
mi. Je z čoho vyberať. Do prezidentskej 
kancelárie však môže vkráčať iba jeden 
– jedna.  Záleží na každom z nás, koho 
si zvolí, lebo táto voľba ovplyvní životy 
každého z nás najbližších päť rokov. Pre-
to pristupujme k voľbám zodpovedne. 
Na eurovoľbách sa podľa štatistík zú-
častňuje dlhodobo v EÚ najmenej voli-
čov na Slovensku. Pritom členstvo v únii  
hodnotí pozitívne  nadpolovičná väčšina 
opýtaných Slovákov a ich počet rastie. 
Znamená to, že väčšina obyvateľov 
sa stotožňuje s hodnotami, ktoré únia 
vyznáva. Tohtoročné eurovoľby budú 
skúškou hodnôt. V medzinárodnom 
priestore silnejú hlasy,  spochybňujúce 
existenciu spoločnej Európy. Preto sú 
tieto voľby významné. Ukážu, kam bude 
Európa kráčať v blízkej budúcnosti.  Ako 
to súvisí so životom vo Vajnoroch?  Zá-
sadne. Aj Vajnory sú Európa. 

SLOVO NA ÚVOD
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Miestny úrad
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava

Tel. číslo do digitálnej ústredne:  
0850 24 25 24

Mailová adresa : vajnory@vajnory.sk , 
redakcia@vajnory.sk

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
Havarijná služba: 0123

Porucha prívodu elektrického prúdu, ako aj 
teplé počasie zo začiatku roka spôsobili, že 
technické parametre ľadu na vajnorskom kl-
zisku boli dlhší čas nevyhovujúce. Preto sa 
vedenie MÚ rozhodlo, že predčasne skončí 
sezónu korčuľovania na ľadovej ploche.
Predpoklad bol, že sa nám podarí ľad rozpus-
tiť a v priebehu januára namraziť nový. Bo-
hužiaľ, počasie „nespolupracuje“ a odmrazo-
vanie by trvalo príliš dlho a pripraviť nový ľad 
by sa pravdepodobne už nestihlo. Náklady na 
prípravu by boli neúmerné času využívania.  
Z tohto dôvodu sa zrušili aj avizované akcie 

Ľadový pohár aj Karneval na ľade. Miestny 
úrad prevádzku ľadovej plochy ukončil a už 

sa tešíme na sezónu 2019/2020. Snáď bude 
počasie priaznivejšie.  

PREVÁDZKA ĽADOVEJ PLOCHY SA 
TÚTO ZIMU PREDČASNE SKONČILA
Igor Kňazovický, snímka autor

Prevádzka vajnorskej ľadovej 
plochy sa tejto zimy z technic-
kých dôvodov skončila.
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AKTUALITYSPRAVOVANIE OBCE

Komisia pre ochranu 
verejného záujmu 
a nezlučiteľnosť funkcií:
tajomník: Tomáš Kulka
členovia poslanci:
Marián Zeman – predseda 
Soňa Molnárová 
Matej Zeman

Komisia školstva, sociálnych 
vecí a zdravotníctva
tajomníčka: Michaela Kralovičová
členovia poslanci:
Soňa Molnárová – predsedníčka 
Marek Grebeči - podpredseda
členovia neposlanci:
Tibor Kráľ
Andrea Vajdová
Mária Kováčiková
Ján Krištofič
Ivan Štubňa
Jana Besedová
Petra Pomajbová

Komisia finančná a správy 
majetku
tajomníčka: Darina Pilná
členovia poslanci:
Katarína Pokrivčáková – predsedníčka
Matej Zeman - podpredseda
Soňa Molnárová

členovia neposlanci:
Jozef Škultéty
Dušan Kozub
Marek Mrva 
Ľubomír Krištofič
Ján Mihálik 
Jana Muchová

Komisia podnikania obce 
a získavania prostriedkov 
z fondov
tajomníčka: Veronika Feketeová
členovia poslanci:
Monika Debnárová - predsedníčka
Stanislav Uhlár - podpredseda
Matej Zeman
Katarína Pokrivčáková
členovia neposlanci:
Adam Graňák
Martin Demo
Jozef Bachratý
Mário Schwab
Miroslav Kulhánek

Komisia športu 
a voľnočasových aktivít
tajomník: Ing. František Kubala
členovia poslanci:
Marián Zeman – predseda komisie
Róbert Vajda - podpredseda
členovia neposlanci:
Dominika Feketeová
Juraj Valíček
Radoslav Zeman
Martin Oťapka

Miroslav Darnadi
Andrej Kirchner
Rudo Gajdošík

Komisia kultúry 
a zahraničných stykov
tajomník: Eva Bielčiková
členovia poslanci:
Marek Grebeči - predseda
Katarína Pokrivčáková - podpredsedníč-
ka
Monika Debnárová 
členovia neposlanci:
Mikuláš Sivý
Igor Roy
Gabriela Zemanová
Ivan Štelár
Jozef Šimonovič
Katarína Sroková

Komisia výstavby, územného 
plánovania, dopravy 
a životného prostredia
tajomník: Ingrid Krumpolcová
členovia poslanci:
Stanislav Uhlár - predseda
Václav Fekete - podpredseda 
Soňa Molnárová
členovia neposlanci:
Marián Pokrivčák
Peter Pokrivčák
Branislav Brúder
Peter Jaslovský
Juraj Zeman
Daniel Panák

ČLENOVIA KOMISIÍ MIESTNEHO 
ZASTUPITEĽSTVA

Poslanci tiež vymenovali JUDr. Marka 
Gajdoša za náčelníka Mestskej polície 
Bratislavy. Rovnako schválili návrh na 
zriadenie novej mestskej príspevkovej or-
ganizácie s názvom Metropolitný inštitút 
Bratislava. Ten sa stane kľúčovým nástro-
jom na reálnu zmenu Bratislavy na mesto, 
ktoré dokáže úrovňou života konkurovať 
najvyspelejším metropolám. 
Primátor Bratislavy Matúš Vallo dlhý čas 
deklaroval záujem zmeniť fungovanie 
mestských podnikov, rozpočtových a prís-
pevkových organizácií mesta tak, aby pl-
nili verejný záujem, efektívne vynakladali 
prostriedky mesta a najmä aby v ich or-
gánoch pôsobili odborníci. „Mojím cieľom 
bolo zmeniť doteraz zaužívanú prax, že 
do orgánov týchto spoločností boli ľudia 
vyberaní politicky. Preto som so skupinou 
odborníkov niekoľko mesiacov pripravoval 
návrh nových transparentných pravidiel 
výberu ľudí do vedenia týchto podnikov. 
Chcem, aby vo vedení a v orgánoch spo-

ločností vlastnených alebo ovládaných 
mestom sedeli naslovovzatí odborníci,“  
priblížil M. Vallo. Podrobný manuál trans-
parentných výberových konaní bol pred-
ložený na zastupiteľstvo, ktoré sa s ním 
stotožnilo a návrh schválilo. 
Do programu zastupiteľstva bol zároveň 
doplnený návrh na zmenu dozorných rád 
a predstavenstiev niektorých mestských 
podnikov (OLO, BVS, DP, METRO). Dôvo-
dom bolo, že mesto nemalo dostatočné 
informácie, aby mohlo zabezpečiť riadne, 
odborné a efektívne hospodárenie týchto 
podnikov. Zmeny vw predstavenstvách sú 
dočasné, do skončenia výberových kona-
ní, ktoré predpokladáme v lete. Zároveň 
sa členovia týchto dočasných predsta-
venstiev nebudú môcť zúčastniť na pri-
pravovaných výberových konaniach, aby 
nemohli vznikať pochybnosti o ich tran-
sparentnosti. 
„Tento proces považujeme za dočasné rie-
šenie, ktoré má vyriešiť krízovú situáciu 
a previesť mestské podniky do momentu, 
kým sa začnú transparentné výberové 
konania, po ktorých riadiace funkcie obsa-
dia odborníci vybratí odbornou komisiou, 
a nie politikmi. A to všetko v otvorenom 
procese pod dohľadom verejnosti,“  uzat-
voril primátor M. Vallo. 
Novým náčelníkom mestskej polície sa 
stal Marek Gajdoš, ktorý začínal ako po-
chôdzkar na bratislavských uliciach a 
svoju kariéru v polícii končil ako elitný 
vyšetrovateľ asi najväčšieho prípadu na 
Slovensku za posledné roky – spisu Gori-
la.  „Nemôžeme si dovoliť prizerať sa, ako 
v Bratislave, dokonca v samotnom centre 
mesta, vznikajú „no go“ zóny, kde je lepšie 

vôbec neisť alebo tadiaľ prejsť,“  uviedol 
bratislavský primátor M. Vallo.  Ďalšou 
dôležitou výzvou pre mestskú políciu je 
aj posilnenie jej viditeľnosti v uliciach, a 
to zintenzívnením peších hliadok. Na za-
bezpečenie stanovených cieľov navrhuje 
primátor navýšenie rozpočtu mestskej po-
lície pre rok 2019 o 1 mil. €.
Metropolitný inštitút Bratislava (MIB) 
bude centrum inovácií, hnacou silou tvo-
rivosti a nových prístupov, a teda aj kľúčo-
vým nástrojom na reálnu zmenu Bratisla-
vy na mesto, ktoré dokáže úrovňou života 
konkurovať najvyspelejším metropolám. 
Významnou úlohou Metropolitného in-
štitútu bude získavanie, sumarizácia a 
analýza dát, ako podkladov na prípravu 
rozhodnutí vrátane posudzovania eko-
nomických vplyvov podľa vzoru štátnych 
analytických jednotiek, najmä útvar hod-
noty za peniaze. Od sekcie územného plá-
novania magistrátu a hlavného architek-
ta mesta MIB preberie niektoré funkcie, 
najmä tvorbu a koordináciu prípravy kon-
cepčných materiálov v oblasti územného 
plánovania a rozvoja mesta a spracovanie 
územného plánu mesta, jeho zmien a do-
plnkov.  
Spustenie prvých aktivít MIB je plánova-
né od 1. apríla 2019, pričom v prvej fáze 
na MIB prejde približne 30 zamestnancov 
magistrátu a plánujeme tiež  20 nových 
pracovných miest. Náklady na vznik MIB 
budú predložené v návrhu rozpočtu mesta 
na rok 2019. Indikatívny dosah na rozpo-
čet je ca 560-tis. € na mzdové náklady a 
technické zabezpečenie. 

O ČOM ROKOVAL MAGISTRÁT 
HLAVNÉHO MESTA

Poslanci 7. februára 2019 na 
zasadnutí mestského zastupi-
teľstva schválili viacero kľúčo-
vých návrhov. Medzi nimi nové, 
transparentné pravidlá na 
výber členov orgánov v podni-
koch vlastnených alebo ovlá-
daných mestom Bratislava. 

Peter Bubla, Magistrát hl. mesta

Vo februári 2019 poslanci MZ schválili 
rozpočet mestskej časti aj s touto po-
ložkou. Opäť budete mať možnosť na-
vrhovať vylepšenia našej mestskej čas-
ti a nasledovne hlasovať o návrhoch, 
z ktorých úspešné budú zrealizované. 

Minulý rok sme z tohto rozpočtu podpori-
li tieto 3 návrhy:
1. workout ihrisko v športovom areáli Alviano, 
2. ochrannú sieť medzi ihriskami, 
3. javiskovú techniku do Domu kultúry Vaj-
nory.
Suma navrhovaného rozpočtu pre jeden pro-
jekt nesmie presiahnuť 3000 eur. 
Zámerom návrhu na využitie participatív-
neho rozpočtu má byť konkrétne opatrenie, 
ktoré bude slúžiť obyvateľom mestskej časti 
a prispeje k skvalitneniu a zlepšeniu života v 
mestskej časti. Projekt môže mať charakter 
jednoduchej zmeny verejného priestoru, ale-
bo môže podporiť nové kultúrne podujatia, či 
služby pre obyvateľov mestskej časti. Projekt 
môže byť zrealizovaný len na území mest-

skej časti a na majetku mestskej časti alebo 
na majetku v správe mestskej časti. Návrhy 
nám zasielajte do 28. marca 2019. 
Návrhy môžete podávať písomne (odo-
vzdať na Servise pre občanov alebo hodiť 
do schránky), ústne alebo elektronicky na e-
mail: vajnory@vajnory.sk
V priebehu mesiaca návrhy vyhodnotíme a 
urobíme štandardný cenový odhad návrhov, 
ktoré potom uverejníme na našej vajnorskej 
webovej stránke www.vajnory.sk, ako aj vo 
Vajnorských novinkách a vy v priebehu apríla 
hlasovaním rozhodnete o tom, ktoré z návrhov 
spoločne zrealizujeme v tomto roku. Podrobné 
pravidlá fungovania participatívneho rozpočtu 
kvôli rozsahu budú zverejnené na webstránke 
mestskej časti, ako ja na úradnej tabuli.

Podávanie návrhov do participatívneho rozpočtu 2019
Po úspešných minulých roční-
koch participatívneho rozpoč-
tu vám aj tento rok ponúkame 
možnosť zúčastniť sa na využi-
tí sumy 10 320 € z vajnorské-
ho rozpočtu. 

Aj keď od ustanovujúceho 
zasadnutia miestneho zastu-
piteľstva ubehli len dva mesi-
ace, poslanci sa stretli na 
rokovaniach zastupiteľstva 
už štvrtý raz.

Na svojom druhom zasadnutí zvolili 
členov stálych komisií pri miestnom 
zastupiteľstve z radov neposlancov, 

schválili prenájom pozemkov pod ne-
hnuteľnosťami fyzických osôb a prero-
kovali informáciu o rozpočtovom provi-
zóriu. Prvé februárové zasadnutie bolo 
venované schváleniu projektových zá-
merov na predloženie  žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok (fondy EÚ) 
za účelom realizácie projektov „Zaria-
denie pre seniorov“ a „Špecializované 
zariadenie pre seniorov“. 
Hlavným bodom štvrtého zastupiteľs-
tva bolo schválenie rozpočtu mestskej 
časti na rok 2019 a tým skončenie 
rozpočtového provizória. Nasledovalo 
rozdeľovanie finančných dotácií z roz-

počtu Mestskej časti Bratislava - Vaj-
nory a prerokovanie a schválenie Har-
monogramu kultúrnych, športových a  
spoločenských podujatí na rok 2019. 
Na každom z rokovaní v bode rôzne 
dostávajú priestor nie len poslanci, ale 
aj prítomní obyvatelia, ktorí vo svojich 
príspevkoch upozorňujú na problémy, 
s ktorými sa stretávajú v mestskej 
časti.
Týmto si vás dovoľujem pozvať na 
nasledujúce zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 
17. apríla 2019 o 17.00 h.

UZNESENIA ZASADNUTÍ MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Veronika Feketeová

Tomáš Kulka

Tomáš Kulka
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VOĽBY VOĽBY

Voľby prezidenta Slovenskej 
republiky sa konajú v sobotu  
16. 3. 2019 od 7.00 do 22.00 h

Právo voliť 
Právo voliť prezidenta Slovenskej re-
publiky má občan Slovenskej republiky, 
ktorý má právo voliť do Národnej rady 
Slovenskej republiky, t.j. občan Sloven-
skej republiky, ktorý najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 
Prekážkou práva voliť je zákonom usta-
novené obmedzenie osobnej slobody z 
dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený
Za prezidenta Slovenskej republiky 
môže byť zvolený občan Slovenskej re-
publiky, ktorý je voliteľný za poslanca 
Národnej rady Slovenskej republiky a v 
deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je výkon 
trestu odňatia slobody, právoplatné 
odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak 
odsúdenie nebolo zahladené a pozba-
venie spôsobilosti na právne úkony.

Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a v deň konania 
volieb nebude môcť voliť v mieste svoj-
ho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, 
v ktorého zozname voličov je zapísaný, 
môže požiadať obec svojho trvalého po-
bytu o vydanie hlasovacieho preukazu. 
Obec na základe žiadosti voličovi vydá 
hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov 

ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hla-
sovacieho preukazu. Hlasovací preukaz 
oprávňuje na zápis do zoznamu voličov 
v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Obec vydá voličovi hlasovací preukaz 
len na ten deň konania volieb prezi-
denta Slovenskej republiky, ktorý volič  
uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže 
požiadať obec svojho trvalého pobytu o 
vydanie hlasovacieho preukazu na prvé 
i druhé kolo volieb prezidenta Sloven-
skej republiky súčasne. Táto požiadavka 
musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.
Volič môže požiadať o vydanie hlasova-
cieho preukazu (HP) osobne, najneskôr 
posledný pracovný deň predo dňom ko-
nania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; 
pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 
2019) v úradných hodinách obce. Obec 
vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 

VOĽBY PREZIDENTA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
2019  
NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA
VYDÁVANIE HLASOVACÍCH 
PREUKAZOV
do 15. marca 2019 
pre druhé kolo volieb do 29. marca 2019

pondelok 8.00 – 12.00 h 13.00 – 17.00 
h
streda 8.00 – 12.00 h 13.00 – 17.00 h
piatok 8.00 – 12.00 h           -

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-
Vajnory, Roľnícka 109, 831 07  Brati-
slava, oddelenie vnútornej správy, č. dv. 
112
Kontakt: 0911 821 617, 02/212 95 
233, e-mail gzemanova@vajnory.sk

O vydanie hlasovacieho preukazu v lis-
tinnej forme môže volič požiadať tak, 
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho 
preukazu bola doručená obci najneskôr 
15 pracovných dní predo dňom kona-
nia volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; 
pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 
2019); a elektronicky tak, aby žiadosť 
o vydanie hlasovacieho preukazu bola 
doručená obci najneskôr 15 pracovných 
dní predo dňom konania volieb (t.j. naj-

neskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo vo-
lieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tie-
to účely zverejňuje na svojom webovom 
sídle elektronickú (e-mailovú) adresu 
na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá 
webové sídlo, zverejní elektronickú ad-
resu na doručovanie žiadosti na úradnej 
tabuli obce.  Žiadosť musí obsahovať 
tieto údaje o voličovi: meno a priezvis-
ko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, ad-
resu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo 
domu), korešpondenčnú adresu, na kto-
rú obec doručí hlasovací preukaz (ak je 
odlišná od adresy trvalého pobytu).
Prostredníctvom osoby splnomocnenej 
žiadateľom možno požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu najneskôr v po-
sledný deň predo dňom konania volieb 
(t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé 
kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019). 
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o 
voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, 
štátnu príslušnosť, adresu trvalého po-
bytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi 
na adresu trvalého pobytu, ak v žiados-
ti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, 
najneskôr tri pracovné dni od doručenia 
žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz 
na adresu uvedenú v žiadosti doporu-
čenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elek-
tronickej žiadosti uvedie, že hlasova-
cí preukaz prevezme iná osoba, musí 
v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko 
a číslo občianskeho preukazu. Podpis 
voliča na žiadosti nemusí byť úradne 
osvedčený. Táto osoba je povinná pre-
vzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť 
svojím podpisom.
Volič, ktorému bol vydaný hlasova-
cí preukaz, môže voliť aj vo volebnej 
miestnosti príslušnej podľa miesta jeho 
trvalého pobytu, ale  len s hlasovacím 
preukazom.
Hlasovací preukaz je platný len pre ten 
deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len 
spolu s občianskym preukazom.

Spôsob hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej 
miestnosti preukázať okrskovej voleb-

nej komisii svoju totožnosť predložením 
občianskeho preukazu. Ak bol voličovi 
na jeho žiadosť vydaný hlasovací pre-
ukaz, predloží spolu s občianskym pre-
ukazom hlasovací preukaz, ktorý mu 
okrsková volebná komisia odoberie. Po-
tom okrsková volebná komisia zakrúž-
kuje poradové číslo voliča v zozname 
voličov a vydá voličovi hlasovací lístok 
a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky obce.
Občan Slovenskej republiky, ktorý naj-
neskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 
rokov veku, nemá trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a dostavil sa v deň 
konania volieb do volebnej miestnosti, 
preukáže svoju totožnosť predložením 
slovenského cestovného dokladu a sú-
časne okrskovej volebnej komisii pred-
loží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte 
v cudzine, ktorého vzor zverejní Minis-
terstvo vnútra Slovenskej republiky na 
svojom webovom sídle. Okrsková voleb-
ná komisia takéhoto voliča dopíše do 
zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho 
slovenskom cestovnom doklade a čest-
né vyhlásenie o trvalom pobyte v cu-
dzine pripojí k zoznamu voličov. Potom 
okrsková volebná komisia vydá voličovi 
hlasovací lístok a prázdnu obálku opat-
renú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacieho lístka a obál-
ky potvrdí volič v zozname voličov 
vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním 

odobrať do osobitného priestoru urče-
ného na úpravu hlasovacích lístkov. Vo-
ličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, 
okrsková volebná komisia hlasovanie 
neumožní.
V osobitnom priestore určenom na úp-
ravu hlasovacích lístkov volič na hlaso-
vacom lístku zakrúžkuje poradové číslo 
kandidáta, ktorému sa rozhodol odo-
vzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať 
poradové číslo len jedného kandidáta. 
Ak volič zakrúžkuje viac poradových čí-
siel kandidátov, je takýto hlasovací lís-
tok neplatný. Upravený hlasovací lístok 
vloží volič do obálky a nasledovne do 
volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková vo-
lebná komisia vydá za nesprávne upra-
vený hlasovací lístok iný. Nesprávne 
upravený hlasovací lístok vloží volič do 
schránky na odloženie nepoužitých ale-
bo nesprávne upravených hlasovacích 
lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hla-
sovací lístok pre zdravotné postihnu-
tie alebo preto, že nemôže čítať alebo 
písať a oznámi pred hlasovaním túto 
skutočnosť okrskovej volebnej komisii, 
má právo vziať so sebou do priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích lístkov 
inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho 
pokynov a zákona upravila hlasovací lís-
tok a vložila do obálky; takouto osobou 
nemôže byť člen okrskovej volebnej 
komisie. Obidve osoby pred vstupom 

do osobitného priestoru na úpravu hla-
sovacích lístkov člen okrskovej volebnej 
komisie poučí o spôsobe hlasovania a o 
skutkovej podstate trestného činu ma-
renia prípravy a priebehu volieb.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné 
postihnutie sám vložiť obálku do voleb-
nej schránky, môže ju do nej na jeho po-
žiadanie vložiť iná osoba, nie však člen 
okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do vo-
lebnej miestnosti zo závažných, najmä 
zdravotných dôvodov, má právo požia-
dať obec a v deň konania volieb okrsko-
vú volebnú komisiu o vykonanie hlaso-
vania do prenosnej volebnej schránky, 
a to len v územnom obvode volebného 
okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná 
komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nesprávne 
upravený hlasovací lístok do zapeča-
tenej schránky na odloženie nepou-
žitých alebo nesprávne upravených 
hlasovacích lístkov, inak sa dopustí 
priestupku, za ktorý mu bude ulože-
ná pokuta 33 eur.

Ďalšie informácie k voľbám prezi-
denta Slovenskej republiky sú uve-
rejnené na webovej stránke www.
minv.sk/?volby-prezidentsr

Ak v prvom kole volieb ani 
jeden z kandidátov na prezi-
denta Slovenskej republiky 
nezíska nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov voličov, bude 
sa druhé kolo volieb konať v 
sobotu  30. 3. 2019  od 7.00 do 
22.00 h.

Gabriela Zemanová, poverená prípravou 
volieb v mestskej časti Bratislava-Vajnory, 
kontakt: tel. 0911 821 617, 02/212 95 
233, e-mail gzemanova@vajnory.sk

Deň a čas konania volieb
sobota 16. marec 2019 od 7.00 do 
22.00 h

Deň a čas konania  
druhéhokola volieb
sobota 30. marec 2019 od 7.00 do 
22.00 h

Miesto konania volieb  
a druhého kola volieb

Volebné okrsky číslo 1 a 2:
Základná škola Kataríny Brúderovej, 
Osloboditeľská 1
Volebné okrsky číslo 3, 4 a 5:
Základná škola s materskou školou sv. 
Jána Pavla II., Osloboditeľská 27 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Dorastenecká, Pod krížom, Pri nadjaz-
de, Pri pasienku, Pri starom letisku,                          
Pri šanci, Rybničná, Šutráková, Tiben-
ského

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
Buzalkova, Pračanská, Pri mlyne, Prí-
jazdná, Šachorová, Šinkovské, Široká, 
Za mlynom, Zbrody

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3
Čierny chodník, Nové Šuty, Šuty, Toma-
nova, Uhliská

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4
Hospodárska, Jačmenná, Kataríny Brú-
derovej, Kúkoľová, Na jarku, Ochotníc-
ka, Pod lipami, Pri pastierni, Roľnícka, 
Veľké Štepnice, Za humnami, lokalita 
Vajnorské jazerá

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5
Baničova, Koncová, Koniarkova, Kratiny, 
Na doline, Nad jazierkom, Nad Válkom, 
Nemecká dolina, Osloboditeľská, Pod 
Válkom, Pri Struhe, Skuteckého, Šaldo-
va, Za farou, Zátureckého

INFORMÁCIA O ČASE A MIESTE 
KONANIA VOLIEB PREZIDENTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ing. Michal Vlček, starosta
mestskej časti Bratislava-Vajnory
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VOĽBY AKTUALITY

Od 15. februára na obdobie 
pol roka je kompletne uza-
vretá ulica Mlynské Nivy a 
niektoré zjazdy z Prístavného 
mosta smerom na Slovnaft a 
Prístavnú ulicu, čo bude mať 
výrazný negatívny dosah na 
dopravu v celej východnej 
časti Bratislavy.

ZAČALA SA NAJVÄČŠIA VÝLUKA 
DOPRAVY V BRATISLAVE
Igor Kňazovický (TASR) 

Ďalší nárast vozidiel, na už dnes preťa-
žených úsekoch, znamená rozsiahle záp-
chy. Aby magistrát túto situáciu zvládol, 
na kritických úsekoch ciest zriaďuje 
samostatné pruhy pre verejnú dopravu. 
Získa sa tak jeden spôsob dopravy, ktorý 
sa zápcham z väčšej časti vyhne.
Preferencia MHD je zároveň aj nástrojom, 
ako v tomto kritickom období dokážeme 
riešiť sťaženú dopravu obyvateľov mes-
ta za prácou či inými povinnosťami alebo 
voľným časom.  Pre bezproblémové spo-
jenie z a do Vajnor odporúčame využiť 

najmä električkové spoje z konečných 
zastávok na Zlatých Pieskoch a v Rači. 
Výhodou električiek je ich maximálna 
prejazdnosť mimo dopravných kolón. Vo-
dičom odporúčame vyhnúť sa trasám ve-
dúcim po Prievozskej ulici pri Mlynských 
Nivách a kruhovému  uzlu pod Prístav-

ným mostom. Pre rýchle cestovanie do 
centra mesta alebo do Petržalky odporú-
čame využiť vlaky slovenských železníc. 
Polročné obmedzenie dopravy bude vy-
žadovať pevné nervy obyvateľov Brati-
slavy. Dúfajme, že to zvládneme.

Voľby do Európskeho parlamentu na 
území Slovenskej republiky sa konajú v 
sobotu 25. mája 2019 od 7.00 do 22.00 h

Právo voliť 
Právo voliť do Európskeho parlamentu na 
území Slovenskej republiky má občan Slo-
venskej republiky, ktorý má na území Slo-
venskej republiky trvalý pobyt a najneskôr 
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku 
a občan iného členského štátu Európskej 
únie, ktorý má na území Slovenskej repub-
liky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na 
území Slovenskej republiky má aj občan 
Slovenskej republiky, ktorý, nemá na úze-
mí Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani 
na území iného členského štátu Európskej 
únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕ-
ši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa 
zdržiava na území Slovenskej republiky.
Voliť do Európskeho parlamentu v tých 
istých voľbách možno len v jednom člen-
skom štáte Európskej únie.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustano-
vené obmedzenie osobnej slobody z dôvo-
dov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu 
môže byť zvolený 
• občan Slovenskej republiky, ktorý naj-
neskôr v deň konania volieb dovŕši 21 
rokov veku a má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky,
• občan iného členského štátu Európskej 
únie, ktorý najneskôr v deň konania vo-
lieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený 
práva byť volený v členskom štáte Eu-
rópskej únie, ktorého je štátnym obča-
nom, a má na území Slovenskej republiky 
trvalý pobyt.
Kandidovať za poslanca Európskeho par-
lamentu v tých istých voľbách možno len 
v jednom členskom štáte Európskej únie.
Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný 
trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahla-
dené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne 
úkony.

Zápis občana iného členského štátu Eu-
rópskej únie do zoznamu voličov
Občana iného členského štátu Európ-
skej únie, ktorý má na území Slovenskej 
republiky trvalý pobyt, zapisuje do zo-
znamu voličov obec, v ktorej má občan 
iného členského štátu Európskej únie 
trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a 
vyhlásenia. Tlačivo žiadosti a vyhlásenia 
je zverejnené na webovom sídle Minis-
terstva vnútra SR https://www.minv.
sk/?ep-info1
Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí 
predložiť najneskôr 40 dní predo dňom 
konania volieb (najneskôr 15. apríla 
2019), inak právo na zápis do zoznamu 
voličov zaniká.
Volič, ktorý požiada pre voľby do Európ-
skeho parlamentu o zápis do zoznamu 
voličov
v inom členskom štáte Európskej únie a 
zároveň požiada o zápis do zoznamu vo-
ličov
v Slovenskej republike sa dopustí prie-
stupku, za ktorý mu bude uložená poku-
ta 100 eur.

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť na území Slovenskej re-
publiky
• vo volebnom okrsku, v ktorého zozna-
me voličov je zapísaný, 
• v ktoromkoľvek volebnom okrsku na 
základe hlasovacieho preukazu alebo
• na základe slovenského cestovného 
dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a ani na území iné-
ho členského štátu Európskej únie.
Volič je povinný po príchode do volebnej 

miestnosti preukázať okrskovej volebnej 
komisii svoju totožnosť predložením ob-
čianskeho preukazu alebo pobytového 
preukazu občana Európskej únie. Ak bol 
voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasova-
cí preukaz, predloží spolu s občianskym 
preukazom alebo pobytovým preukazom 
občana Európskej únie hlasovací pre-
ukaz, ktorý mu okrsková volebná komi-
sia odoberie. Potom okrsková volebná 
komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča 
v zozname voličov a vydá voličovi hlaso-
vacie lístky a prázdnu obálku opatrenú 
odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a ani na území iné-
ho členského štátu Európskej únie a do-
stavil sa v deň konania volieb do voleb-
nej miestnosti preukáže svoju totožnosť 
predložením slovenského cestovného 
dokladu a súčasne okrskovej volebnej 
komisii predloží čestné vyhlásenie o 
trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor 
zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky na svojom webovom sídle. 
Okrsková volebná komisia takéhoto vo-
liča dopíše do zoznamu voličov, čo za-
znamená v jeho slovenskom cestovnom 
doklade a čestné vyhlásenie o trvalom 
pobyte v cudzine pripojí k zoznamu vo-
ličov. Potom okrsková volebná komisia 
vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu 
obálku opatrenú odtlačkom úradnej pe-
čiatky obce.
Ďalšie informácie k voľbám do Európ-
skeho parlamentu sú uverejnené na 
webovom sídle Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky http://www.
minv.sk/?volby-ep

Gabriela Zemanová, poverená prípravou 
volieb v mestskej časti Bratislava-Vajnory, 
kontakt: tel. 0911 821 617, 02/212 95 
233, e-mail gzemanova@vajnory.sk

Upozorňuje preto obyvateľov vybraných 
mestských častí Bratislavy a obcí v okolí 
na zvýšený počet preletov lietadiel nad 
ich obydliami. Vedľajšia vzletová dráha 
04-22 bude totiž od 15. februára do 1. 
júna uzatvorená z dôvodu inštalácie no-
vej svetelnej približovacej sústavy. Infor-
movala o tom hovorkyňa bratislavského 
letiska Veronika Ševčíková s tým, že ide 
o najdlhšie uzatvorenie vedľajšej dráhy 
za posledné desiatky rokov.
„Letisko M. R. Štefánika sa ospravedlňuje 
obyvateľom mestských častí Bratislava-

Rača, Bratislava-Vajnory a obcí Most pri 
Bratislave, Miloslavov, Malinovo, Zálesie 
a iných za výskyt zvýšeného leteckého 
hluku v ich okolí v období od polovice 

februára do začiatku júna,“ poznamenala 
Ševčíková. Ako dodala, v prevádzke bude 
len hlavná dráha 13-31 so vzletmi a pri-
státiami nad týmito oblasťami.
Vedľajšia dráha 04-22 so vzletmi a pri-
státiami nad oblasťami Ivanka pri Dunaji 
či Bratislava-Ružinov (Bratislava-Vra-
kuňa, Bratislava-Podunajské Biskupice) 
bude pre prevádzku úplne uzatvorená. 
„Na dráhe RWY 04-22 sa budú v rámci 
inštalácie novej svetelnej sústavy vyko-
návať búracie práce vrátane demontáže 
technológií, stavať šachty a základy pod 
návestidlá, klásť káble, montovať stožia-
re a nové návestidlá,“ priblížila Ševčíko-
vá.
Do prevádzky bude dráha uvedená od 1. 
júna. Rekonštrukcia svetelnej približova-
cej sústavy na tejto dráhe je podľa ho-
vorkyne vynútenou investíciou z dôvodu 
výstavby diaľnice D4 v okolí letiska.

ČAKÁ NÁS ZVÝŠENÝ POČET 
LIETADIEL NAD HLAVAMI
Letisko M. R. Štefánika bude 
počas nasledujúcich vyše 
troch mesiacov používať iba 
hlavnú vzletovú dráhu 13-31. 

TASR
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Dámy v prekrásnych róbach a pánov v 
elegantných oblekoch na červenom ko-
berci vo foyer privítal starosta Vajnor 
Michal Vlček s  manželkou Soňou, spolu 
so zástupkyňou starostu Soňou Molná-
rovou.  
Ihneď po vstupe do sály ma očarila  nád-
herná výzdoba, dekoratívne stolovanie, 
s béžovo-zlatým odtieňom a krásnou zla-
tou ružou uprostred. Po privítaní staros-
tom sa o  nezabudnuteľný večer zaslúži-
la moderátorka, temperamentná herečka 
a muzikálová speváčka Veronika Hatala, 
ktorá otvorila slávnostný večer piesňou 
„Hijo de la luna“, “Mjej mja Janíčko“ bola 
ďalšia nádherná vajnorská pieseň v po-
daní Kataríny Kuricovej-Pokrivčákovej s 
členmi Vajnorskej dychovky. Viedenský 
valčík tanečníkov Interklubu Bratislava 
navodil tú pravú plesovú atmosféru a 
zábava sa rozbehla v plnom prúde... Do 
tanca hrala fantastická hudobná skupina 
Tuzex band so spevákmi Dodom Dolin-

kom a Jánom Kukanom, ktorý sa na tento 
večer zmenil na  kráľa večera – Freddyho 
Mercuryho. Ďalším nezabudnuteľným 
zážitkom bol vstup operných árií v po-
daní Kataríny Kubovičovej - Srokovej, Ró-
berta Smiščíka a Marianny Gelenekyovej. 
Ako hviezda večera zažiarila šarmantná 
a nestarnúca  Beáta Dubasová. Jej veľké 
hity nadšene spievali skoro všetci plesa-
júci. Prirodzene, nechýbala jej nezabud-
nuteľná pieseň „Sme také, aké sme“.
Bohatá a zaujímavá bola aj tohtoročná 
tombola s hodnotnými výhrami, ktoré 
venovali sponzori plesu. 
A keďže vo Vajnoroch nesmie chýbať 

vajnorský ornament, tak som pre tento 
deň skrášlila a pomaľovala niekoľkým 
pánom kravaty a nechýbala ani moja ruč-
ne maľovaná sukňa s ornamentom. 
Po polnoci nás prekvapila ženská  taneč-
ná skupina z Vajnor, ktorá predviedla pô-
sobivú choreografiu, ladenú orientálne, 
s činelkami v rukách. Bol to nečakaný 
zážitok. 
Oživením plesu bola aj možnosť odfo-
tografovať sa a hneď si vziať so sebou 
fotografiu ako spomienku na tento, pre 
mňa nezabudnuteľný, premiérový večer. 
Už dnes sa teším na Reprezentačný ples 
2020.

VAJNORSKÝ PLESVAJNORSKÝ PLES

E. SURÁNYIOVÁ-FOGASOVÁ: MOJA PREMIERA NA PLESE VO VAJNOROCH

Deň 9. február 2019 a tento 
krásny sobotný večer patril 
plesu. Pre niektorých je ples 
tradíciou, ale pre mňa mala 
táto spoločenská udalosť v  
Dome kultúry Vajnory  
premiéru. 

Erika Surányiová-Fogasová
snímky Kristína Töröková
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VAJNORSKÝ ŽIVOT

  Ako každoročne sa nám predstavil Spe-
vácky zbor Jána Pavla II. vo Vajnoroch 
pod vedením dirigenta  Vladimíra Zajíca. 
V ich prevedení sme si vypočuli „Vianoč-
né pastorálne koledy“ O. Demu a iné zná-
me koledy i vianočné piesne. Po prvý raz 
odzneli tri časti Vianočnej omše Radost-
ná zvesť od Jozefa Halmu. Program obo-
hatilo svojím vystúpením aj Vajnorské 
dychové kvarteto, zložené z hudobníkov 
Vajnorskej dychovej hudby pod vedením 
Petra Pokrivčáka, so speváčkou Ruth 
Jendruchovou. Počas koncertu  sme boli 
svedkami milej udalosti,  gratulácie za-
kladateľovi speváckeho zboru  Ondrejovi 
Demovi k jeho nádherným 92. narodeni-
nám. Srdečne blahoželáme!

OZVENY VIANOC VO FARSKOM KOSTOLE 
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
Eva Bielčíková, snímky IFK

Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej 
stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú 
prechodom medzi zimným a jarným ob-
dobím. Počas fašiangov prevláda bujará 
zábava, organizujú sa svadby a zabíjač-
ky. Najmä posledné tri dni sú vyplnené 
zábavami, nadmerným pitím alkoholu a 
jedením. Posledný štvrtok pred koncom 
fašiangov sa v minulosti nazýval aj tučný 
štvrtok. Tento deň bol príznačný tým, že 
sa ženy začali správať nezvyčajne – boli 
agresívne voči mužom, popíjali v krčmách, 
tancovali a spievali na uliciach. Jedným 
slovom – svet je počas fašiangov „hore no-
hami“.  Neodmysliteľnou súčasťou fašian-
gov sú tradičné fašiangové hry, v rámci 
ktorých boli predvádzané rôzne magicko 
– rituálne úkony. Po dedinách šli v sprievo-
de mladí muži, preoblečení v rôznych mas-
kách. Najčastejšie to boli masky: cigánka, 
žobrák, drotár, stará žena, prespanka s 
deckom, mladucha a mladý zať, kováč, 
kominár, handrár, ale aj maska medveďa, 
kozy, turoňa a slameníka, ktoré symboli-
zovali plodnosť, ale aj smrť. V ruke drža-
li ražeň alebo šabľu – prastaré symboly 
mužskej sily a plodnosti. Na ražeň im ľu-
dia napichovali slaninu, klobásu, dávali im 
vajcia a peniaze na spoločné posedenie. 
Zapichovanie ražňa do povaly symbolizo-
valo pomyselné spojenie neba so zemou. 
Muži prezlečení v maskách žobrali, kradli, 
predstierali prácu, za ktorú sa dožadovali 
odmeny, ale aj tancovali tance „na kono-
pe“ či „ na ľan“. Ich úlohou bolo zabaviť 
dedinčanov. Parodovali preto svadobní-
kov, vysmievali sa z vydajachtivosti, le-
nivosti, hlúposti, pýchy a spanštelosti 
a trestali staré dievky - priviazali im na 
nohu klát. Jedným slovom, mohli si dovoliť 

počas fašiangov to, čo si inokedy nemoh-
li. Strašili malé deti, naháňali, štípali ženy, 
tancovali s nimi, dokonca ich váľali po 
zemi. Typickým fašiangovým jedlom boli 
šišky vyprážané na masti. 
Najveselšie obdobie roka však strieda 40- 
dňový pôst. Skončia sa všetky zábavy a 
svet sa vráti opäť na rok do starých koľají. 
Na poslednej fašiangovej zábave sa pre-
to predvádza symbolické pochovávanie 
basy. Pochovávanie basy je ľudová hra 
parodizujúca skutočný pohreb. Jej základ-
ným motívom je zákaz zábav počas na-
sledujúceho pôstu. Ide o výrazné komic-
ké stvárnenie. Hlavnými kostýmovanými 
postavami sú postavy kňaza, rechtora a 
smútiacich „pozostalých“. Kňaz paroduje 
obrad rozlúčky, aká býva pri cirkevnom 
obrade, ohlasuje koniec zábavy a lúči sa 
s basou, ktorú za náreku prítomných vy-
nášajú von. Priebeh pochovávanie basy 
je nasledovný: oznámenie o ochorení, vy-
šetrovanie lekárom, odvoz do nemocnice, 
oznámenie o smrti, pohrebný sprievod, 
plač nad hrobom a čítanie testamentu. 
Texty však nie sú dané, vytvárajú si ich 

herci sami, väčšinou ide o improvizáciu. Sú 
často popretkávané humornými príbehmi 
a vlastnosťami obyvateľov danej dediny.
Keď je basa pochovaná, môže sa začať 
pôst. Obdobie veľkonočného pôstu sa 
začína dňom, ktorý poznáme pod názvom 
Popolcová streda alebo Škaredá streda. Je 
to pohyblivý sviatok, jeho dátum sa ráta 
podľa lunárneho kalendára a pripadá na 
40. deň pred Veľkou nocou. Tohto roku pri-
padá Popolcová streda na 6. marca. Sláve-
nie Popolcovej stredy bolo zavedené v 7. 
storočí a tento deň sa stal dňom pokánia 
a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku nájsť 
cestu k duchovným hodnotám. Veriaci si 
na prijatie sviatosti v tento deň obliekali 
v zmysle prvokresťanských tradícií kajúci 
odev a posýpali sa popolom. Zvyk posý-
pať sa popolom pretrval dodnes, no už len 
symbolicky, keď kňaz urobí popolom krí-
žik na čelá veriacich. Odev bol ladený do 
smútočných farieb. Najčastejším jedlom 
Popolcovej stredy bola kyslá mliečna po-
lievka. Veľkonočný pôst sa končí Veľkým 
piatkom. 

FAŠIANGY - SYMBOL VESELOSTI, 
ZÁBAVY, HODOVANIA A PITIA

Fašiangy, Turíce, Veľká noc 
príde... jedna z najznámejších 
a na Slovensku najrozšíre-
nejších fašiangových  pesni-
čiek. Málokto však vie, že jej 
slová nie sú úplne pravdivé. 
Po správnosti nasleduje po 
fašiangoch Veľká noc a presne 
sedem týždňov po Veľkej noci 
prichádzajú turíčne sviatky.

V nedeľu 20. januára sme 
zažili vo farskom Kostole Se-
dembolestnej Panny Márie už 
tradičný slávnostný koncert 
„Ozveny Vianoc“.  

Michaela Škodová (etnológ NMG)

VAJNORSKÝ ŽIVOT



www.vajnory.sk

Vajnorské novinky14 15

1. Môžem užiť lieky a zapiť 
ich vodou počas bohoslužby?
To je v úplnom poriadku, pravdaže, nie 
počas premenenia, minútku či dve po-
čkáme. Keď má niekto alergickú reakciu, 
rozkašle sa, treba mu ponúknuť vreckov-
ky alebo cukrík – ak ho máme v taške. 
Sme ľudia a tieto veci sú ľudské.

2. Do chrámov prichádzajú 
aj ľudia, ktorí sú zvyknutí na 
svoje stále miesto v kostole. 
Ako reagovať, keď je okolo 
nás množstvo voľných miest, 
ale niekto k nám príde a po-
vie: „Dovolíte, prepáčte, ale 
toto je moje miesto?“
Nárokovať si na lavicu v kostole súvisí 
s tým, že človek sa na istom mieste cíti 
príjemne, akoby bol doma. Tak ako si v 
obývačke niektorí ľudia obsadia kreslo 
alebo diaľkový ovládač k televízoru, tak 
si daktorí v svojej mysli zarezervujú aj 
verejné priestranstvo – lavičku v parku 
alebo sedadlo v kostole, ktoré sa tým 
stáva ich osobným územím. Ak niekto 
iný obsadí toto ich teritórium, vyvolá v 
nich napätie, nepokoj, nervozitu. Takto 
uvažujúci človek nebude spokojný, kým 
nebude sedieť na svojom mieste. Na 
druhej strane však nemá právo vynútiť 
si ho. Menovky ani rezervácie na miesta 
v kostoloch nejestvujú, nie sme v divad-
le ani v reštaurácii. V sporoch o miesto 

na sedenie spravidla ustúpi ten, kto je  
ľudskejší a empatickejší.

3.  Vám sa ešte nikdy v kosto-
le nestalo, že by niekto chcel 
sedieť na vašom mieste? 
Sedieť nie, ale stáť áno (smiech). V Tren-
číne sa raz pred sv. omšou istá pani po-
stavila tesnučko ku mne. Prestala som 
sa modliť, lebo stála pri mne tak blízko, 
až sme sa dotýkali telami, čo bolo neprí-
jemné. Spýtala som sa, prečo sa na mňa 
tlačí, keď okolo je veľa voľného miesta 
na státie. Odpovedala, že ona chce stáť 
na tom mieste, na ktorom stojím ja. Tak 
som sa pýtala ďalej, či je to jej miesto, 

na ktorom zvykne stáť. Odvetila, že nie, 
ale jej sa to miesto páči a chce na ňom 
stáť. V duchu som si vravela, že toto je 
silná káva. Najskôr som sa neposunula, 
no po nejakom čase som troška odstú-
pila. A vtedy som pochopila, prečo asi 
mala táto pani záujem o “moje“ miesto. 
Vonku bolo veľmi horúco a v tomto kos-
tole je mramorový stĺp. Keď som pri ňom 
stála, cítila som príjemný chlad a nebolo 
mi tak teplo. Možno pani vedela, že pri 
stĺpe jej bude chladnejšie. Nech už bolo 
akokoľvek, nemám právo posudzovať jej 
správanie. Kostol ani sv. omše nie sú na 
to, aby som sa sporila, kde budem stáť 
či sedieť, ani si vyhradzovala miesto na 
sedenie či státie. 

Počas roka zorganizujeme vyše 100 pravi-
delných stretnutí na týždennej báze, kde 
pre deti pripravujeme hry a rôzne aktivity na 
ich všestranný rozvoj. Uskutočníme vyše 20 
výletov, stanových táborov a viacdňových 
túr v prírode. Počas leta strávime 2 týždne 
v stanovom tábore. Aktuálne nám dorasta-
jú členovia do veku 14 rokov, keď začínajú 
s pomocou a podporou starších sami tvoriť 
program pre mladších, naberajú skúsenosti, 
komunikujú s rodičmi a preberajú zodpoved-
nosť za svoju družinu (skupinu 6-8 detí). 
Predtým, ako ju dostanú, ich školíme a trénu-
jeme. Budúci školský rok tak budeme môcť 
prijať väčší počet nových členov. 
Okrem činnosti pre našich členov, ktorých je 
skoro 70, venujeme čas aj miestu, kde žije-
me. Mohli ste nás vidieť na viacerých vajnor-
ských akciách, kde radi vypomáhame – sta-
viame lanovú dráhu odvahy na MDD, starali 
sme sa o čistotu na dožinkách, personálne 
zabezpečujeme súťaž na vajnorskej Šarka-
niáde, roznášame na Štedrý deň Betlehem-
ské svetlo do rodín, organizujeme pre deti 
Adventné dielne alebo trhy.
Začiatkom tohto školského roka sme sčasti 
zrekonštruovali priestory našej klubovne na 
Šaldovej 2, v ktorej pôsobíme vyše 15 rokov. 
Celú sme ju vymaľovali, vymenili podlahy, 
opravili strop a osvetlenie, priviedli vodu a 
opravili kúrenie. Opravili sme najpoškode-
nejšie časti strechy, ktorá by však potrebo-
vala celkovú rekonštrukciu. Priestory našej 
klubovne spolu so záhradou sú v Bratislave 
výnimočné, využívajú sa aj na víkendové 
vzdelávacie kurzy pre vedúcich a obľúbili si 
ich viacerí bratislavskí skauti.
Naša činnosť je, teda, veľmi rôznorodá. Všet-
ko toto robia naši vedúci dobrovoľne, vo 
svojom voľnom čase a úplne zadarmo. Na 
našu činnosť však potrebujeme aj financie. 
Nemáme vo Vajnoroch zatiaľ takú rozšírenú 
základňu ako športovci, vekový priemer ve-

dúcich je 17 rokov, najstarší majú 23. Chce-
me preto poprosiť vás – Vajnorákov – o vašu 
podporu vo forme 2 % z dane, ktoré využije-
me najmä na vzdelávanie vedúcich, zabezpe-
čenie materiálu na našu činnosť, aktivity pre 
naše deti a ďalšie opravy klubovne.
Názov prijímateľa: Slovenský skauting, 110. 
zbor Vajnory, Bratislava

Právna forma: občianske združenie
IČO: 005987210110
Sídlo: Pri mlyne 53, 83107 Bratislava
Všetky informácie aj vyhlásenie o poukázaní 
2 % nájdete na stránke www.110zbor.sk.
Pomôžte nám pri výchove mladých Vajnorá-
kov!

ŠKOLAVAJNORSKÝ ŽIVOT

SPOLOČENSKÁ ETIKETA PLATÍ AJ 
V KOSTOLE (3.)

AKO SA MAJÚ SKAUTI
Dlhší čas ste nemali možnosť 
prečítať si od nás článok vo 
Vajnorských novinkách, to 
však neznamená, že by skau-
ting vo Vajnoroch „zakapával“. 
Práve naopak, intenzívnejšie 
sme sa  sústredili na našu 
hlavnú činnosť – výchovu detí 
a mladých. Čo to, teda, vlastne 
skauti vo Vajnoroch robia?

Edita Jaslovská

Radoslav Zeman, snímka A. Jakubáč

V dňoch 23. – 29. mája 2019 
sa uskutoční púť za svätore-
čenie bl. Dona Titusa Zema-
na, SBD. Účastníkov bude 
sprevádzať vicepostulátor 
procesu blahorečenia a svä-
torečenia JCDr. Jozef Slivoň, 
SDB.

Trasa: Turín (sv. omša v Chieri, kde Don 

Titus 2 roky študoval teológiu, púť k P. 
Márii Pomocnici kresťanov na Valdoccu 
v Turíne) - La Salette (púť k Plačúcej 
P. Márii) – Annecy (púť k sv. Františko-
vi Saleskému a k sv. Jane Františke de 
Chantal) – Lurdy (púť k P. Márii Lurdskej 
a sv. Bernadete) - ParayleMonial (púť k 
Božskému Srdcu Ježišovmu, sv. Margite 
Márii Alacoque a sv. Claudiovi de la Co-
lombiére) – Altötting (sv. omša pri Pan-
ne Márii a vôni zázrakov…). 

Predpokladaná cena zájazdu je 680 € 
(podľa počtu účastníkov), zálohu 500 € 
treba zaplatiť do 30. marca 2019 (v 
cene zájazdu sú zahrnuté cestovné 
náklady s diaľničnými poplatkami a par-
kovným, cestovné poistenie, 6x ubyto-
vanie v hoteloch, 6x raňajky, 5x večera, 
2x obed a pobytový poplatok). 
Prihlásiť sa môžete u Ing. Daniely Sá-
sikovej, tel. č.: 02/437 11 518,  0903 
423 230 do 30. marca 2019.

POZVÁNKA NA PÚŤ ZA SVÄTOREČENIE  
BLAHOSLAVENÉHO DONA TITUSA ZEMANA, SDB
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ŠKOLAŠKOLA

V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Hadík Vadík a časostroj 
Hadík Vadík je tvor večne nespokojný. 
Stačí len zmienka, že mu zas niečo na 
dnešných časoch „vadí“ a mladé vedkyne 
Katrina Katrinovová a Silva Silvastein 
vedia koho poslať časostrojom skúmať 
dávne „lepšie“ časy. Ďakujeme sa neza-
budnuteľný výlet do minulosti. 

Lezecká stena 
Naša škôlka zorganizovala kurz lezenia v 
K2, kde si deti vyskúšali lezeckú stenu. 
Pre deti to bolo veľkým obohatením, keď-

že tento kurz sme absolvovali po prvý raz. 
Týmto chceme poďakovať Happy Kids, že 
sa celý týždeň venovali deťom, z ktorých 
možno raz vyrastú lezci.  

Greta 
Separuješ správne odpadky do košov? 
Do škôlky nám prišli zahrať divadielko 
EDUdrama. Naša škôlka sa premenila na 
veľký oceán, kde bolo veľa rýb a podmor-
ských živočíchov, ktoré pre odpadky mali 
znečistený podmorský svet. Ryba Greta 
prišla nato, kde je chyba, že ľudia hádžu 
odpadky do mora, kde vôbec nepatria. 
Deti pomohli potriediť odpadky, ktoré 
boli rozhádzané v mori. Týmto ďakujeme 
aj EDUdrame za pekný a obohacujúci 
zážitok.

Zuzana Lachová

Zuzana Lachová
Dňa 19. 1. 2019 sa v priestoroch farské-
ho klubu ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. stretli 
rodičia, priatelia, ako aj pedagógovia na 
školskej fašiangovej zábave, ktorej tra-
díciu sa rozhodli po niekoľkých rokoch 
obnoviť rodičia detí navštevujúcich túto 
školu. V príjemne vyzdobených priesto-
roch do tanca hrala kapela Kollarband a 
večer bol spríjemnený tombolou, do kto-
rej ceny venovali tak rodičia, ako aj štedrí 
sponzori z radov Vajnorákov. Bolo možné 
zakúpiť si pripravené   „maškrty“ a týmto 
spôsobom podporiť finančne našu školu 
a naše deti, pretože práve táto myšlien-
ka je podstatou celého podujatia.  Počas 
celého večera vládla príjemná a uvoľnená 
zábava, a preto sa aj touto cestou chceme 
všetci poďakovať p. Danici Zemanovej a 
jej rodine, ktorá mala organizačne celú ak-
ciu pod patronátom, ako aj všetkým, ktorí 
akokoľvek pomohli, aby sme sa všetci 
na zábave dobre cítili. Dúfame, že tradí-
cia školských fašiangových zábav bude 
naďalej pokračovať a pridajú sa aj ďalší, 
ktorí sa radi veselia a zabávajú.

FAŠIANGOVÁ  
ZÁBAVA ZŠ S MŠ 
SV. JÁNA PAVLA II.

 V rámci našej dvojhodinovej prehliadky nás 
boli osobne privítať a pozdraviť pán riaditeľ 
a pán zástupca vládnej letky, ktorí nás prek-
vapili sladkou odmenou a malinovkou. Deti 
mali možnosť zoznámiť sa s bezpečnostnou 
kontrolou, vidieť letiskové prevádzkové plo-
chy a hangár s leteckou technikou. Spoznali 
potrebné bezpečnostné postupy a kontroly 
nielen personálu letiska a pilotov, ale aj pasa-
žierov.  Veľkým prekvapením bola možnosť 

nahliadnuť aj do vládneho špeciálu typu 
Fokker 100, a to nielen do zóny pre cestujú-
cich, ale aj do kokpitu pilotov. 
Exkurzia bola veľmi pekná a poučná. Touto 
cestou by sme sa my, malí prváci, radi po-

ďakovali za možnosť nahliadnuť a spoznať 
leteckú techniku Ministerstva vnútra SR a 
taktiež aj milých zamestnancov našej vládnej 
letky.

VÝLET PRVÁKOV NA LETISKO 
M. R. ŠTEFÁNIKA V BRATISLAVE

Vedenie Leteckého útvaru Mi-
nisterstva vnútra Slovenskej 
republiky (označovaného aj 
ako „vládna letka“) pripravilo 
pre našich malých prvákov 
exkurziu na Letisko Milana 
Rastislava Štefánika v Brati-
slave.

Zuzana Hecová, snímka autor

NAŠA ŠKÔLKA

Našu materskú školu navštevujú deti 
od 3 – 6 rokov. Zariadenie tvoria dve 
triedy: trieda včeličiek (troj – štvorroč-
né deti) a trieda sovičiek (päť – šesť-
ročné deti). Pre deti organizujeme 
pestrú paletu aktivít – napr. rôzne 
divadielka, krúžok anglického jazyka, 

cez zimu kurz korčuľovania a lyžova-
nia. Novinkou v tomto školskom roku 
je detský ples, ktorý nás čaká už one-
dlho. Zaujímavosťou je, že sme sa pri 
jeho organizovaní spojili aj so základ-
nou školou, takže naši „maličkí“ sa 
budú môcť zabaviť s „veľkáčmi“. Vo 
februári nás čaká detský karneval, na 
ktorý sa deti už veľmi tešia. Každoroč-
ne na jar sa s deťmi začíname starať 
o našu záhradku, zasadíme semienka 
a spoločne pozorujeme, ako rastlinky 
rastú, čo potrebujú na prežitie, ako sa 
menia na plody. Je to fascinujúci pro-
ces, ktorý v sebe nesie pečať Stvorite-
ľa. Okrem toho nás na jar čakajú rôzne 
iné aktivity, ako napríklad: Deň matiek, 
hasiči, výlety, rozlúčka s predškolákmi. 
A tak, ako sa na jar prebúdza príroda 
k životu, tak aj my sme akísi živší, plní 
energie, odhodlaní zažiť ešte veľa 
dobrodružstiev, spoznať krásu prírody, 
či spoločnými aktivitami posilniť naše 
vzťahy v triede. 

Nie je nič krajšie, ako detský ús-
mev na tvári šťastného dieťaťa. V 
našej cirkevnej materskej škole 
vo Vajnoroch sa však snažíme, 
aby to šťastie nebolo len po-
vrchné, ale vychádzalo z hĺbky, a 
preto sa usilujeme budovať pria-
teľskú atmosféru, pocit domova, 
ale aj kreatívne a inšpirujúce 
prostredie.

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z, o 
výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, § B 
ods. 2 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 
306/2008 doplnenú vyhláškou č. 308/2009 
Z. z. o materskej škole/ďalej len „vyhlášky“/  
VÁS POZÝVAME NA ZÁPIS DETÍ DO MŠ. Zá-
konný zástupca povinne predloží spolu so 
žiadosťou aj občiansky preukaz. Súčasťou 
žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave 
dieťaťa, V zmysle platnej legislatívy je po-
trebné uviesť aj to, či je dieťa riadne očko-
vané /nemá to vplyv na prijatie dieťaťa/. Bez 
týchto náležitostí nemôže byť žiadosť zare-
gistrovaná. 
Materská škola Koniarkova 9 oznamuje, že 
zápis detí do materskej školy na školský rok 
2019/2020 sa uskutoční v termíne od 13. 
mája do 17. mája  2019 v priestoroch MŠ, 
Koniarkova 9.
Základná škola s materskou školou sv. Jána 
Pavla II. oznamuje, že zápis detí do materskej 
školy na školský rok 2019/2020 sa uskutoč-
ní v dňoch 24. apríla a 25. apríla 2019  v čase 
od 14.00 h do 16.00 h v priestoroch školy, 
Osloboditeľská 27.
OZNÁMENIE O ZÁPISE DETÍ DO PRVÝCH 
ROČNÍKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Podľa §19, §20 a § 60 zákona č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov je zá-
konný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť na 
zápis dieťa, ktoré do 31. augusta 2019 do-
vŕši šiesty rok veku, ako aj dieťa, ktoré malo 
v predchádzajúcom roku odklad začiatku po-
vinnej školskej dochádzky o jeden rok. Ak ro-
dič chce zapísať do školy mladšie dieťa, musí 
si pri zápise vyžiadať informácie o úradnom 
postupe pri predčasnom zaškolení. Deti sú 
zapisované do školy spravidla podľa miesta 
bydliska, ale nie je to zákonnou podmienkou. 
Na zápis je potrebné prihlásiť aj deti telesne 
postihnuté, aby bolo možné včas zabezpečiť 
ich vhodné zaškolenie, prípadne zaradenie 
do príslušného druhu a typu školy pre deti, 
vyžadujúce osobitnú sta¬rostlivosť, alebo 
vydať rozhodnutie o oslo¬bodení povinnej 
školskej dochádzky.

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy Ka-
taríny Brúderovej sa uskutoční v dňoch 12. a 
13. apríla 2019 od 14.30 do 18.00 h v pries-
toroch školy.
Zápis detí do 1. ročníka základnej školy sv. 
Jána Pavla II. sa uskutoční v piatok 12. apríla  
2019 od 14.30 do 18. 00 h a v sobotu 13. 

apríla  2019 od 8.30 do 12.30 h v priestoroch 
školy.
Bližšie podmienky a žiadosti nájdete na we-
bových stránkach oboch škôl. 
Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa po-
vinne predloží:
• platný občiansky preukaz
• rodný list dieťaťa
• v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa 
doklad o jeho zdravotnom postihnutí. Všet-
ky tlačivá potrebné na zápis sú k dispo¬zícii 
na stiahnutie a vytlačenie na web strán¬ke 
školy: www.zsvainorv.sk. Základná škola pri 
zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rod-
né číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne 
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresa zamestnáva-
teľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. 
Upozornenie: Nedodržanie zákonnej pri-
hlasovacej povinnosti dieťaťa k povinnej 
školskej dochádzke je postihnuteľné ako 
priestupok podľa §11 a §31 ods. 1 a 2 záko-
na č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov. Za dopustenie sa také-
hoto priestupku je možné uložiť pokutu do 
331,93 €.

OZNÁMENIE O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
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Po vianočnom punči sa rodičia i žiaci moh-
li presunúť do kultúrneho domu. Vianočná 
akadémia, ktorú základná škola každoročne 
organizuje, mala pripraviť cestu najkrajším 
sviatkom roka. Panie učiteľky so svojimi žiak-
mi pripravovali program niekoľko týždňov. 
Verili, že ich všetci rodičia a pozvaní hostia 
za usilovnú prácu obdaria potleskom. Rodi-
čia neboli skúpi na úsmevy a svojim deťom 
„ťapkali“ z celej sily. Bol to ozajstný vianočný 
zážitok. 
Dúfame, že žiacke vystúpenia našich hostí 
dobre naladili a že sa vianočný duch zo sŕdc 
nevytratí ani počas roka 2019.

Splnili zadanú úlohu, vymysleli a vytvo-
rili 3 plagáty na tému  „JUBILEJNÝCH 40 
ROKOV OD ZISKU FEDERÁLNEHO TITU-
LU MAJSTROV ČESKOSLOVENSKA PRE 
SLOVAN BRATISLAVA“ a boli úspešní! 
Ich zásluhou 32 žiakov z rôznych tried 
zažilo 11. januára 2019 na vlastnej koži 
atmosféru domáceho zápasu HC SLO-
VAN v KHL. Súperi z tímu Viťaz Podolsk 
mali tentoraz viac hokejového šťastia, čo 
však nepokazilo dobrú atmosféru. Všetci 
sme sa veľmi dobre bavili a nahlas po-
vzbudzovali. Projekt podporil a spolu so 
žiakmi sa na hokejovom zápase zúčast-
nil aj novozvolený starosta Vajnor Ing.  
Michal Vlček. DRŽÍME PALCE SLOVANU!

VAJNORSKÝ ŽIVOTŠKOLA

Dňa 18. 12. 2018 sa v Základ-
nej škole Kataríny Brúderovej 
uskutočnili trhy, ktoré všet-
kým mali pripomenúť, že sa 
blíži vianočný čas. V tento deň 
sa z našej školy ozývala vrava, 
smiech a koledy. 

Naši chlapci – deviataci, sa ten-
to školský rok rozhodli zapo-
jiť do komunitného projektu  
„ŠKOLA IDE NA SLOVAN“. 

VIANOČNÁ AKADÉMIA A TRHY NAŠA ŠKOLA BOLA NA SLOVANE!
Jana Cigániková, snímky autorka L. Kurincová (9. A), S. Pekariková (9. A)

Tamara Vániková, Školský klub detí pri 
ZŠ K. Brúderovej

Aj tento rok si deti zo ŠKD pri Základnej 
škole Kataríny Brúderovej obuli korču-
le a (ako každý rok) aj teraz sa tešili na 
čas, kedy dá MÚ do prevádzky ľadovú 
plochu. Počasie nám spočiatku neprialo, 
ale dočkali sme sa 20. 12. 2018. “Hurá!“ 
zakričali deti, keď sme im oznámili, že už 
zajtra sa ideme korčuľovať. Niektoré deti 
mali strach, ale pod dozorom skúsených 
inštruktorov zvládli základnú techniku 
korčuľovania aj úplní začiatočníci a tí, čo 
už mali základy za sebou svoju techniku 
zdokonaľovali. 
Po kurze sa deti tešili, ako pri najbližšej 
príležitosti ukážu rodičom, čo sa naučili a 
ako ich korčule poslúchajú. 

DETI SI KURZ KORČUĽOVANIA UŽILI

Do súťaže o cenu Danubius gastro 2019 
sme prihlásili tri vína a 100%-nú jablkovú 
šťavu. Z 394 vystavovateľov si odnieslo 
cenu Danubius gastro 12 exponátov a 
medzi nimi aj naša 100%-ná jablková šťa-
va z čerstvo vylisovaných jabĺk. „Prírodná 
jablková šťava, vyrobená mechanickou ex-

trakciou, stabilizovaná pasterizáciou, nefil-
trovaná. Bez pridaného cukru, bez konzer-
vačných látok, bez umelých aróm a farbív.“ 
Aj táto charakteristika je napísaná na pekne 
zarámovanom ocenení. Snažíme sa držať 
vysokú kvalitu našich výrobkov a prinášať 
pre spotrebiteľov to najlepšie z našich polí, 
sadov, viníc i z nášho areálu. Málokto totiž 
vie, že tu máme aj mandľový sad a vlašské 
orechy, ktoré sme ako novinku začali zalie-
vať do nášho družstevného medu. Našich 
25 včelích rodín nám pomáha v  sade i na 
poliach.  Aj vďaka nim používame menej 
chémie a dosahujeme lepšie výsledky.
Výstava Danubius gastro 2019 mala pre 
nás ešte veľký význam v jednej veci. Bol 
to najlepší prieskum poznateľnosti našej 
značky a našich výrobkov. Tí, čo navštívili 
náš stánok, už vedia, že okrem výborného 
vína produkujeme aj ovocie – marhule, bros-
kyne, jablká a že sa chystáme aj na ďalšie 
ovocie a zeleninu, ako cukrová kukurica či 
hrášok a jahody. Už vedia, že z jabĺčok ro-
bíme nie len kvalitnú šťavu, ale aj „jablkové 
čipsy“, teda sušené jabĺčka. 
Tak isto vedia, že okrem vína nechávame 
hroznovú šťavu aj čistú, bez prekvasenia, 
na ktorej si pochutnávajú deti i dospelí. A 
vedia, že máme aj kvalitné medy – jarný, 
slnečnicový, kvetový, agátový či repkový. 

Už vedia aj to, že máme výborné a vlastné 
mandle a orechy a že chystáme aj kopec 
noviniek v našej biozáhradke. Každé oce-
nenie je zároveň ocenením našich zamest-
nancov a brigádnikov. Všetci sa snažíme 
udržať si výbornú kvalitu našich výrobkov 
a postupne, ak sa nám bude dariť aj vďaka 
našim klientom, budeme prinášať aj ďal-
šie nové a zdravé produkty. Stačí sa prísť  
presvedčiť.

VEĽKÉ OCENENIE PRE VAJNORSKÉ DRUŽSTVO

Už tradične sa začiatkom roka 
koná v bratislavskej Inchebe 
najväčšia výstava cestovného 
ruchu a gastronómie – ITF 
SLOVAKIATOUR a DANUBIUS 
GASTRO. Tento rok sa so 
svojou produkciou prišlo 
pochváliť aj naše družstvo vo 
vlastnom stánku. Okrem vína 
to bola aj 100%-ná  jablková a 
hroznová šťava, sušené jabĺč-
ka, med a orechy v mede.

Igor Hraško
projektový manažér
PD Vajnory
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Bol dlhoročným poslancom miestneho 
zastupiteľstva, zástupcom starostu a 
patril medzi tých, ktorí stáli pri zrode 
dlhoročnej družby medzi talianskym Al-
vianom a Vajnorami. V januári sa dožil 
krásneho životného jubilea – 70 rokov. 

Veľmi sa tešíme, že prijal našu ponuku 
na rozhovor. 

? Neodmysliteľne patríte už dlhé 
roky, dokonca desaťročia, k sta-

bilným členom Vajnorskej dychovky. 
Aké boli vaše začiatky?
Mohol som mať tak 12 rokov a bol som 
asi v šiestej triede, keď kapelník vte-
dajšej dychovky Fero Fekete chodil po 
školách a robil nábor detí do dychovky. 
Tak som sa prihlásil. Vtedy nefungovali 
základné umelecké školy ako dnes. Mla-
dí, ktorí sme sa do dychovky prihlásili, 
učili sme sa spolu hrať, učili sme sa, ako 
nástroj vôbec držať, potom stupnice až 
po zložitejšie veci. No a neskôr držali 
nad nami akýsi patronát starší a skúse-
nejší muzikanti. Boli sme všetci samou-
ci, ktorí mali veľmi radi hudbu. Málokto 
mal v tom čase hudobné vzdelanie. Kto 
bol dobrý aj ako amatér dostal sa hrať 
aj do vojenských hudieb. Z tých starších 
muzikantov sa tí dobrí dostali aj ďalej 
do profesionálnych telies – Slovenská 

filharmónia, orchester Novej scény ale-
bo aj Posádková hudba.
 

? Hráte na klarinet. Čo ovplyvnilo 
výber tohto nástroja?

Klarinet sa mi vždy páčil. Tak som si 
myslel, že keď je taký ľahký  na nose-
nie, bude ľahký aj na hranie (smiech), čo 
samozrejme nie je pravda. Naozaj som 
neabsolvoval žiadnu hudobnú školu. V 
dychovke som za vela vďačil Vladkovi 
Zemanovi, s ktorým sme hrali klarinety, 
to bol vlastne taký môj učiteľ a patrón. 
Vždy mi poradil, pomohol, čo, ako zahrať. 

? Okrem klarinetu ovládate aj hru 
na saxofón. 

To som začal až neskôr, keď som zvládal 
klarinet. Keď som sa začínal učit hrať na 
saxafón, učil som sa najmä podľa ucha. 
Využíval som ho najmä na zábavách a 
svadbách. Tam sa väčšina pesničiek hrá 
naspamäť. Klarinetista sa ľahšie naučí 
hrať na saxofón. Opačne to však nepla-
tí. 

? Aký je život muzikanta, resp. 
aký bol život muzikanta počas 

vašich najaktívnejších rokov? 
Keď sa robí muzika poctivo a s láskou, 
je krásny. Nikdy som hudbu nerobil 
profesionálne. Profesiou som strojný 
inžinier, ale vždy ma hudba veľmi ba-
vila. Okrem dychovky sme hrali aj na 
svadbách, zábavách, v sprievodoch, 
všade, kde bolo treba. Dostali sme sa 
tak za predchádzajúceho režimu, keď 
nebolo cestovanie úplne jednoduché, aj 
do Rakúska, hrali sme napr. pre Slová-
kov v Budapešti, kde sme mali naozaj 
veľký úspech.  Hudba ma baví dodnes, 
dokonca čím ďalej tým viac. Je však 
pravda, že musíte mať podporu aj v 
rodine. Byť muzikantom si vyžaduje 
veľa času. Vďaka rodine som sa hud-
be mohol venovať. Je to veľká obeta 
od ľudí, ktorí vašu častú neprítomnosť  
musia znášať. 

? Stáli ste pri začiatkoch družby s 
Alvianom, ktorá trvá už vyše 20 

rokov. Ako si spomínate na začiat-
ky? 
Bol som vtedy poslanec miestneho za-
stupiteľstva, keď sa družba začala. Za-
čala sa veľmi spontánne, krátko po re-
volúcii. Hľadali na Slovensku nie veľké 
mesto blízko Bratislavy. Vajnory boli 
veľmi vhodné. Vzájomne sme spozná-
vali naše kultúry. Pri prvých návštevách 
sme im poslali naše noty piesne Mala 
som, mala som a oni nám poslali zasa 
ich pieseň. Keď sme to prvý raz spieva-
li, bol to veľký zážitok. Nevedeli sme, o 
čom spievame, ale zožali sme obrovský 

úspech. Platilo to aj opačne. Tiež netu-
šili, čo sú vajnorskí kamasi, ale poctivo 
sa tú pieseň naučili. Bol som tam veľa-
krát ako účinkujúci, poslanec, zástupca 
starostu, či ako turista. Varili sme guláš, 
ponavštevovali sme krásne miesta v 
okolí. Vždy sme sa tam cítili perfektne. 
Samotná Umbria, v ktorej sa Alviano 
nachádza, je prekásna nielen prírodou, 
či pamiatkami, ale aj duchovným dedič-
stvom, spätým so sv. Františkom. 

? Dlhé roky ste pôsobili ako ko-
munálny poslanec, ako vnímate 

toto obdobie?

Snažil som sa funkciu poslanca vyko-
návať vždy najlepšie, ako som vedel. 
Musíte robiť aj veľa rozhodnutí, kto-
ré nie sú jednoduché a len čas uka-
se, do akej miery boli správne. Dneš-
ným poslancom vôbec nezávidím, je 
tu toľko záujmov a je ťažké zastaviť 
rozbehnutý vlak, veľa kompetencií 
ide navyše mimo mestskej časti a tla-
ky, ako vieme a vidíme, sú veľké. Vi-
díme to napríklad na katastrofálnej 
doprave, či nekoordinovanej zástavbe  
v okolí Vajnor. 

? Máte ešte nesplnené plány ale-
bo želania? 

V prvom rade patrí vďaka najmä Pánu 
Bohu za to, že mi doprial toľko rokov 
venovať sa tomu, čo mám rád, veľká 
vďaka patrí aj mojej rodine za ich pod-
poru. Čo by som si veľmi želal? Aby som 
ešte zažil vo Vajnoroch pokoj, aký si 
pamätám, keď som bol ešte dieťa, nič 
nám tu nechýbalo. Veľmi by som si tiež 
želal, aby si mládež znova našla cestu 
k dychovke a vyše 150-ročná tradícia 
Vajnorskej dychovky pokračovala aj 
naďalej. Dnes k nám chodia mladí mu-
zikanti z FOR Bratislava (dychový or-
chester), ktorý vedie Vladimír Dianiška, 
aj on sám pôsobil niekedy vo Vajnoroch 
a ja verím, že aj naši mladí, šikovní mu-
zikanti budú v tejto tradícii pokračovať. 
Ja im určite rád pomôžem, pretože dy-
chovka k Vajnorom neodmysliteľne  
patrí. 

Ďakujeme za rozhovor a p. Uhlárovi že-
láme veľa zdravia a ešte veľa aktívnych 
rokov.

KEĎ SA ROBÍ MUZIKA POCTIVO 
A S LÁSKOU, ŽIVOT JE KRÁSNY

Stanislav Uhlár patrí medzi 
známe osobnosti vajnorské-
ho kultúrneho, spoločenské-
ho aj politického života. Celý 
život prežil vo Vajnoroch a 
aktívne sa zúčastňoval na ži-
vote našej obce. Už niekoľko 
desaťročí pôsobí vo Vajnor-
skej dychovke. 

Katarína Pokrivčaková, snímky autorka
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Mládež
Štyri tímy prípravkárov aj mladší žiaci už 
uzavreli svoje turnaje v hale. Každému 
mládežníckemu družstvu sme zabezpe-
čili dve tréningové jednotky v telocvični. 
Veľká vďaka patrí najmä trénerovi Paťo-
vi Mozolovi a rodičom detí z kategórie 
U9, ktorí boli ochotní využiť aj voľný ter-
mín cez víkend na štátnej škole po tom, 
ako začali telocvičňu SOŠ Polygrafickej v 
polovici januára rekonštruovať. Cez pra-
covné dni sme už, jednoducho, možnos-
ti vo Vajnoroch nemali, ani na cirkevnej 
škole.

Muži
Naši najstarší majú dva tréningy na ume-
lom povrchu, ktoré kombinujú aj s tretím 
tréningom. Vedie ich stále hrajúci tréner 
Rado Kunzo. Snažíme sa káder doplniť, 
aby sme mali dosť kvantity aj kvality na 
jarné boje o záchranu v 3. lige. Seniori 
začínajú 10. marca.

Kultúra
Tento rok sme sa premiérovo zúčastnili 
aj na družstevnom hodovaní, kde náš tím 
dospelých, vedený Borisom Patkošom, 
bojoval o priazeň návštevníkov s inými 
vajnorským združeniami s dobre nava-
reným jedlom. Hlavnou kultúrnou akciou 
však bol 2. ročník Futbalovej zábavy, kto-
rú sme zorganizovali 2. februára. Stretli 
sme sa na nej znovu po 15 mesiacoch. 
Približne 130 hostí, 2 tanečné vystú-
penia, 21 cien v tombole, hudba, víno. 
Najskalnejší vydržali vo veľkej sále až do 
„záverečnej“. Fanúšikovia FK, Vajnoráci, 
ale aj ostatní, ktorí sa chceli zabaviť, si 

prišli na svoje. Už na začiatku večera nás 
spevom a tancom zahrial ľudový súbor 
Technik, ktorý umelecky vedie Vajno-
ráčka Ľubka Mešková. Potom sa dostal 
k slovu DJ Live a neskôr i brušné taneč-
nice zo skupiny Tribaladia. Ako obyčajne 
sme ponúkli prítomným aj bonus. Chlapci 
z AJ teamu našli viacero ochotných ľudí 
a firiem, ktoré prispeli do tomboly. Ide o 
Veracomp, Evision, Krombacher, Tatra-
kom, Blumetal Clinic či samotný AJ Team. 
Ceny ponúkli aj VUS Technik, reštaurá-
cia Blue Bear, z pomedzi jednotlivcov 
Igor Zeman, Jaro Križan, Marián Zeman, 

Monika Fulajtárová, Monika Debnárová 
i Miška Dzimková. Hlavnú cenu, elektro-
kolobežku, venovala firma ABASK recyc-
ling… Všetkým patrí veľká vďaka. Ak na-
budúce chcete prísť aj vy, v podobnom 
duchu sa stretneme znovu 8. novem-
bra. Členovia klubu dostali vstupenku  
zadarmo. 
Podrobné vyžrebovanie, presné dá-
tumy a časy stretnutí, i všetky ďalšie 
informácie, nájdete na našej stránke 
www.fkvajnory.sk. Príďte povzbu-
diť naše tímy. Tešíme sa na vašu  
návštevu.

Ani muži dlho nechodia trénovať na 
veľké ihrisko, od konca januára sa stretá-
vajú najmä na umelej tráve v Mladej gar-
de v Rači. Napriek tomu je o čom písať aj 
v tomto vydaní.

Nové vybavenie

Ani v chladných mesiacoch sme neza-
budli na náš areál. Už sme vás infor-
movali o nových unimobunkách aj o ich 
využití. Tam sa však naša snaha nekon-
čí. Postupne do nových šatní pribúdajú 
železné konštrukcie lavičiek, keď bude 
pekné počasie, bude možné ošetriť a 
namontovať drevené laty. Pribudnú ve-
šiaky a neskôr si mládežnícke tímy budú 
môcť vytvoriť vo svojich priestoroch zá-
zemie, na aké sme doteraz nemali mož-
nosti. Vlastnú šatňu budú mať starší i 
mladší žiaci, najstaršia prípravka U11 a 
možno i družstvo U10. 
Okrem toho sa už nebudú triasť o svoje 
miesto starí páni a hostia budú pri vcho-
dovej bráne, takže by nemalo prichádzať 
ku kofliktom pri bufete pani Múčkovej. 
Druhý bufet, ktorý funguje cez zápa-
sy mužov, bude mať striešku a zakryté 
sedenie. To sú naše plány do najbližších 
mesiacov. Schodisko na poschodie nad 
ním je už na svete. Zmajstroval ho To-
máš Uhler, hráč Vajnor a šikovný kováč, 
ktorý splnil naše požiadavky do posled-
nej bodky (pozri snímku). Schody vedú 
nad bufet, kde budeme mať kanceláriu 
a ďalšie posedenie. Chýba ešte skelet, 
ktorý nám umožní bezpečne chodiť po 
unimobunke. Budeme mať oveľa viac 
možností, hoci aj na organizovanie tur-
najov pre deti, pretože budeme mať k 
dispozícii 7 šatní (+ rozhodcovská), a 
to už je krásne číslo. Naše projekty sa 
nám darí plniť aj vďaka vašej pomoci. Aj 
tento rok vás prosíme o pomoc pri zbie-
raní finančných prostriedkov z vašich  
z daní. 

2 percentá

FK Vajnory Vám dáva možnosť zúčastniť 
sa na procese skrášľovania prostredia 
pre deti, ktoré hrávajú futbal vo Vajno-
roch. Nenechajte zbytočne prepadnúť 
vaše peniaze v rámci 2 %. Tlačivo sme 
rodičom už rozdali, rozošleme im ho aj 
mailom. Takisto našim fanúšikom cez 
sociálne siete. Tieto prostriedky pou-

žijeme na plnenie ďalších krokov, ktoré 
máme pred sebou. Z väčších spomeniem 
oplotenie celého areálu, jeho vyčistenie, 
revitalizáciu a opravu malého ihriska, 
opravu tribúny, vybudovanie chodníkov 
atď. Samozrejme, nezabúdame ani na 
materiálne zabezpečenie tréningového 
procesu, dresy, skrášlenie šatní a milión 
ďalších drobností. V tom všetkom potre-
bujeme vašu pomoc. 

ŽIVOT FK      AJNORY 
Zimné obdobie a vajnorský 
futbalový klub, to je väčšinou 
menší kontakt s rodičmi či 
fanúšikmi, keďže sa nehrajú 
súťaže a každý tím má svoj 
program v telocvičniach a na 
rôznych halových 
turnajoch.

Richard Fekete, snímky autor

1933

FK VAJNORY

Sponzori megaparty:

Naplánované zápasy 2018/2019 FK Vajnory
Dátum Zápas Čas

10. marca 2019 FK Vajnory vs Lokomotíva D. N. V 14.30 h
17. marca 2019 ŠK Tomášov vs FK Vajnory 15.00 h
24. marca 2019  FK Vajnory vs ŠK Báhoň 15.00 h
30. marca 2019 OFK Dunajská Lužná vs FK Vajnory 15.00 h
7. apríla 2019 FK Vajnory vs FK Slovan Ivánka pri Dunaji 16.30 h
13. apríla 2019 PŠC Pezinok vs FK Vajnory 10.15 h
21. apríla 2019 FK Vajnory vs FK Slovan Most pri Bratislave 17.00 h
28. apríla 2019 FK Rača Bratislava vs FK Vajnory 10.30 h
1. mája 2019 FK Vajnory vs ŠK Lozorno, FO 17.30 h
5. mája 2019 ŠK Bernolákovo vs FK Vajnory 17.00 h
12. mája 2019 FK Vajnory vs FC Rohožník 17:00 h 
19. mája 2019 TJ Rovinka vs FK Vajnory 17.00 h
25. mája 2019 FK Vajnory vs FC Malacky 17.00 h
1. júna 2019 FK Vajnory vs ŠK Slovan Bratislava futbal B 17.30 h
8. júna 2019 MFK Rusovce vs FK Vajnory 17.30 h
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Hoci som mal v období vzniku a prvých zá-
pasov necelých 7 rokov, na začiatky si, veru, 
nespomínam. Dozvedel som sa o nich naj-
mä z publikácie Šport vo Vajnoroch, ktorú 
v roku 1979 spracoval futbalista Vojtech 
Fekete. V časti o hádzanej mu asistoval 
František Grebeči. Pri oslavách nášho 50. 
výročia sme získali ďalšie cenné informácie 
priamo od Ľudmily Grebečiovej a Františka 
Zemana. To boli hlavní iniciátori vzniku há-
dzanárskeho klubu. Rád by som sa, teda, na 
základe spomienok týchto, dnes už nežijú-
cich zakladateľov, vrátil na začiatok činnosti 
a vzdal hold ich aktivite.
Myšlienku založiť hádzanú vo Vajnoroch 
dostala Ľudmila Grebečiová, ktorá pred 
tým hrala približne tri roky za ČH Bratisla-

va. Oslovila Františka Grebečiho, ktorý začal 
zháňať mladých chlapcov a dievčatá. Hneď 
na prvom stretnutí sa zišlo asi 16 dievčat 
a 20 chlapcov. Zaujímavá je spomienka, že 
vlastne trénovali len dievčatá a chlapci boli 
v pozícii asistentov na tréningu. Keďže na 
druhé stretnutie prišli aj ďalšie dievčatá 
a chlapci, oslovili Františka Zemana, či by 
nechcel byť trénerom. Ten totiž po absol-
vovaní vojenskej služby chodil na FTVŠ na 
trénerskú školu. Po konzultácii a pomoci 
trénera z povolania Štefana Juhásza a re-
daktora denníka Práca Ladislava Grossa 
– tiež orientovaného na hádzanú, skonšta-
tovali, že sa pustia do založenia nejakého 

hádzanárskeho družstva. Do prípravného 
výboru okrem vyššie spomínaných boli  
doplnení Tomáš Múčka, František Matula, 
Ján Múčka, Jozef Šandor a Jozef Bednárik. 
Prvým predsedom sa stal Tomáš Múčka. Do 
nového výboru boli doplnení tiež Jozef Be-
lovič a Anna Zemanová.
S vtedajším predsedom TJ Rajmundom Jas-
lovským a predsedom futbalového oddielu 
Karolom Grófom sa dohodli, že môžu využí-
vať futbalové ihrisko, zatiaľ než sa vybudu-
je nejaké hádzanárske ihrisko. Bránky zho-
tovil zadarmo tesár Ján Turenič so svojou 
partiou a dresy získali z KV ČSTV. Podporu 
hádzanej v oblasti financií potvrdili pred-
seda NF Štefan Sečanský a predseda JRD 
Cyprián Sekera. Boli vytvorené potrebné 
podmienky, a tak boli do mestskej súťaže 
prihlásené dorastenky a do divízie ženy. 
Dorastenky súťaž vyhrali a postúpili do 
krajskej súťaže.
Na základe víťazstva v krajskej súťaži v se-
zóne 1960/61 dorastenky postúpili na maj-
strovstvá Slovenska mladších dorasteniek, 
ktoré sa konali v Považskej Bystrici. Naše 
dorastenky proti súperkám dosiahli nasle-
dovné výsledky: Družstevník Starý Tekov 
4:0, Slávia Senec 4:4, Slávia Nitra 2:0, Slo-
van Myslenice 3:1, TJ Lučenec 6:1. Na veľké 
prekvapenie všetkých naše dorastenky tur-
naj vyhrali a stali sa majsterkami Slovenska. 
Po tomto úspechu zavládlo vo Vajnoroch 
ešte väčšie nadšenie a chuť do trénovania. 
Vajnorskí mládenci ešte stále neboli dosta-
točne osmelení, ale už im veľa nechýbalo! 

Takže, na záver tejto časti histórie as-
poň mená prvých hádzanárok Vajnor:
Dorastenky – Ivona Belejová, Mária Belovi-
čová, Dana Darnadiová, Stanislava Fašun-
gová, Helena Gažová, Helena Hatnančíko-
vá, Ema Krištofičová, Jana Majdlenová, Ada 
Panáková,  Viera Panáková, Gabika Snoho-
vá, Adriana Srpová, Kveta Strečanská, Dana 
Szépová, Elena Valčeková, Anna Zemanová, 
Kornélia Zemanová.
Ženy – Anna Belovičová, Oľga Feketeová, 
Milka Grebečiová, Oľga Horváthová, Vilma 
Matulová, Helena Nováková, Erika Rudol-
fová, Anna Panáková, Drahomíra Panáková, 
Eva Snohová, Katarína Vitálošová, Iveta Ze-
manová, Nina Zemanová.
Ospravedlňujem sa, ak som v zozname ne-
presný, lebo som čerpal z rôznorodých star-
ších materiálov. 
Pár slov k súčasnosti. V roku 2018 bol zvo-
lený nový výbor hádzanárskeho klubu. Na 
čele HK po dvoch desaťročiach, keď pri fun-
kcii predsedu „svietilo“ iba meno Fekete, sa 
opäť objavilo meno historicky najznámejšej 
vajnorskej hádzanárskej rodiny – Darna-
di. Po dorastenke a reprezentantke ČSSR 
Dane, hráčovi – trénerovi – rozhodcovi – „pre-
zidentovi“ Paľovi, hráčovi, funkcionárovi a 
manažérovi zahraničných kontaktov Jurajo-
vi, je to hráč, tréner a funkcionár Miro. Zlo-
ženie výboru: predseda Miroslav Darnadi, 
podpredseda Václav Fekete, hospodárenie 
Viliam Fekete. Ďalší členovia s konkrétnymi 
funkciami sú Andrej Budzák, Viktor Fekete, 
Juraj Ondruška, Matej Mitterhauszer, Juraj 
Rumanovský a Matej Jánošík. Ostaní dvaja 
sú zároveň zástupcovia hráčov. V súčasnos-
ti hrá súťažne 1. ligu družstvo mužov. Mo-
mentálne sa družstvo nachádza na 5. mies-
te tabuľky. Na dokončenie základnej časti 
súťaže ostáva odohrať dva zápasy, ktoré v 

čase distribúcie noviniek už budú za nami. 
Dňa 16. 2. v hale telovýchovnej školy na 
Junáckej ul. hráme s prvým družstvom ta-
buľky z Martina a nasledovne 23. 2. s Aka-
démiou ŠKP Bratislava. Potom bude nasle-
dovať nadstavbová časť. Bližšie informácie 
možno hľadať na stránke hádzanárskeho 
klubu. Tiež na stránke hádzanárskeho zvä-
zu. Nemôžem nekonštatovať, že vzhľadom 
na stále iba v „skúšobnej“ prevádzke on-line 
elektronických zápisov a ich spracovania sú 
tabuľky a vyhodnotenie strelcov veľmi neú-
plné. Preto aspoň vyhodnotenie najlepších 
strelcov za jesennú časť ligy podľa našich 
záznamov: Juraj Rumanovský 37, Adam 
Škoda 34, Igor Milošovič 27, Lukáš Kožík 
25, Branislav Vallo 25, Roman Parák 20, 
Matej Jánošík 19. Dobre sa činia aj brankári 
Peter Perďoch a Roman Garay. Naše skóre 
pri získaných 7 bodoch je aktívne 294:290.

Výbor má dosť práce so zabezpečením 
účasti družstva v súťaži. Pomáhajú aj naši 
veteráni. Ďalší hráči, funkcionári a pomoc-
níci sú vítaní! Tiež pri príprave osláv a ďal-
šom doplnení textových a fotografických 
spomienok. Tento raz už bude určite aj DVD 
verzia!
Túto časť by som uzavrel slovami prvého 
trénera dorasteniek, žien aj mužov Fran-
tiška Zemana, ktoré vyslovil na oslave päť-
desiatky: „Prial by som si, aby ten elán, tá 
chuť a svedomitosť boli také, ako boli na 
začiatku, u vajnorských dievčat a žien, ba i 
mužov ostali čo najdlhšie. Do budúcnosti si 
prajem, aby dnešná hádzaná začala znova 
od základu, a to od mládeže, žiakov, aby sa 
zlepšila spolupráca medzi školami, rodičmi a 
vajnorská hádzaná sa vrátila tam, kde začí-
nala – na novú úspešnú cestu.“

ŠESŤDESIAT ROKOV  
HÁDZANEJ VO VAJNOROCH

Vážení fanúšikovia, športoví 
priatelia! V tomto roku si pri-
pomíname 60. výročie zalo-
ženia hádzanárskeho klubu. 
Je čas bilancovať a pripraviť 
stretnutie hádzanárov. Pro-
stredníctvom série článkov sa 
vám pokúsime pripomenúť 
niečo z histórie, aby sme vás 
naladili na oslavy.

Václav Fekete
snímky z archívu HK
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Svätoštefanské žehnanie vína sa konalo vo 
vínnej pivnici vajnorského poľnohospodár-
skeho družstva už po 23. raz. Keďže náš 
vajnorský pán farár je v tomto čase vždy 
pracovne odcestovaný vo Vatikáne, vždy 
nám dohodne iného kňaza, ktorý nám po-
žehná nie len naše vína, ale aj priestory a 
zariadenia našej vínnej pivnice. Koncom 
roka 2018 prišiel k nám sekretár arcibisku-
pa d. p. Július Pomšár. Po úvodných vianoč-
ných koledách v podaní rodiny Hraškovcov 
a privítaní hostí Miroslavom Dziakom sa ujal 
Božieho slova Július Pomšár. Po prečítaní 
Božieho slova a spoločnej modlitbe pokropil 
svätenou vodou účastníkov a nasledovne 
aj sudy so zrejúcim vínnym mokom, ale aj 
celé priestory a technológie. Po návrate zo 
zákutí vínnej pivnice sme si všetci spoloč-
ne pripili mladým vínom. Ochutnalo sa päť 
vzoriek nášho vína. V družných debatách 
postávali hlúčiky ľudí a medzi nimi, ako sme 

sa dozvedeli, sme mali aj hostí z Portugal-
ska a Japonska. Veľmi si pochvaľovali naše 
vína, čo nás môže len tešiť. Veríme, že aj 
vďaka požehnaniu sa nám budú dobre pre-
dávať.
Už po tretí raz sa 1. januára konal „Novo-
ročný koncert Pod pyramídou“ v Sloven-
skom rozhlase. Koncert orchestra Bratislava 
Hot Serenaders sa vždy nesie v určitom 
zameraní a vždy je vysielaný naživo. Ten-
to rok to boli operety Gejzu Dusíka. A čo s 
tým má spoločné naše poľnohospodárske 
družstvo? S organizátorom CK Hell sme sa 
dohodli na spolupráci pri novoročnom prí-

pitku. Takže po skončení koncertu vždy na 
divákov čaká vo foyer novoročný prípitok sa 
naším vínkom. Tento rok sa však koncert 
posunul o niečo ďalej a mal niekoľko repríz. 
Pre nás je dôležitá repríza 10. januára v 
Dome umenia v Žiline, keďže to bolo ešte 
v blízkosti prelomu rokov, tak aj po tomto 
koncerte čakal na divákov náš prípitok. Boli 
sme milo prekvapení z pozitívnych ohlasov.
Do tretice prinášame informáciu o štvrtej 
účasti nášho družstva a nášho vína na ak-
cii organizovanej Hotelom Agatka v Čiernej 
Vode. Ide o „Svadobnú výstavu“, kde sa 
prezentujú rôzne subjekty, ktoré majú čo 
priniesť do svadobného dňa. Opäť prichá-
dza na scénu naše víno, keďže okrem su-
dového, ktoré sa hojne zvykne popíjať na 
svadbách, ponúkame aj možnosť urobiť 
svadobné etikety na vybrané vína, ktoré sa 
zvyknú dávať ako výslužka. Aj takéto mož-
nosti prináša naše družstvo. A nejde len o 
svadobné etikety, ale aj o firemné. Stačí sa 
dohodnúť a pekný, chutný a kvalitný firem-
ný darček je na svete.

Súčasťou podujatia je aj súťaž vo varení 
v kotle s názvom „Dobroty z kotla“, na kto-
rej sa zúčastnili miestne vajnorské spolky, 
združenia a kluby – Podobenka z Vajnor, 
Vajnorský okrášľovací spolok, Vajnorskí 
drobnochovatelia, Poľovnícka spoločnosť 
Vajnory, Klub rodičov Vajnory, 110. zbor 
skautov, Vajnorskí teoretici – volejbalisti, 
futbalisti FK Vajnory a zastúpenie v súťaži 
malo aj naše poľnohospodárske družstvo. 
Špecialitou bola príprava zaujímavého jedla 
nášho predsedu Branislava Brúdera spolu 
so starostom Michalom Vlčekom v špeciál-
nom zariadení s briketami na hornej strane. 
Jedlo mali hneď preč a mnohým sa koštovka 
neušla. Ostatní však toho navarili dosť a na-
ozaj veľmi chutne. Varili sa guláše z danie-
la, hovädziny, diviny, bravčoviny i miešané, 
ale aj fašiangová kapustnica či fazuľovica s 
údeným a klobásou. Každý súťažiaci tím si 
odniesol cenu za špecifickosť svojho jedla, 
teda, nik nebol medzi porazenými.
V rámci kultúrneho programu, ktorým spre-
vádzala po celý deň Katarína Pokrivčáková, 

sa predstavili deti zo súboru Podobenka z 
Vajnor, Vajnorské ochotnícke divadlo, ľudo-
vá hudba Paprčkovci, ľudová hudba Sekvoja 
zo ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku a Vajnorský 
okrášľovací spolok. V rámci programu bola aj 
moderovaná ukážka rozrábky bravčovej po-
lovičky, výroby klobás, jaterníc a tlačenky, o 
ktorú bol veľký záujem najmä u mladšej 
kategórii návštevníkov. Na svoje si prišli aj 
rodiny s deťmi. Deti sa zabavili pri domácich 
i družstevných zvieratkách, prezreli si časť 
družstevnej techniky a tí smelší sa povozi-
li aj na koníkoch. Vo „veľkej“ tombole bolo 
opäť rozdaných vyše 90 cien a jej výťažok 
pôjde na zveľadenie areálu a prípravu novej 
biozáhrady. V rámci ďalšieho sprievodného 
programu sa prezentovali aj Základná škola 
K. Brúderovej, Slovenský skauting a Konop-
né družstvo.
Súčasťou tohtoročného Družstevného ho-
dovania bola aj výstava obrazov maliara 

Ivana Surovku, ktorý pre pozvaných hostí 
dal pripraviť aj riadenú degustáciu vín z 
produkcie PD Vajnory. Títo hostia sa rozchá-
dzali o čosi neskôr, až po oficiálnom skonče-
ní celého hodovania.
Fašiangový deň naozaj, ako sa patrí. Bolo 
čo jesť a piť, bolo na čo sa pozerať, bolo čo 
počúvať, dokonca aj pre tých, čo na podu-
jatí chýbali, keďže takmer celé podujatie 
naživo vysielalo folklórne internetové rá-
dio JankoHraško.sk do celého sveta. Poča-
sie nám vyšlo na jednotku a účasť takmer 
6000 ľudí bola zatiaľ najvyššia zo všetkých 
ročníkov. Naše poďakovanie patrí všetkým 
zúčastneným, súťažiacim, mestskej časti 
Vajnory i našim zamestnancom. Dúfajme, 
že sa nám na družstve bude dariť ešte lep-
šie a mohli sme toto podujatie pripraviť aj 
na budúci rok. Už teraz vás všetkých s pred-
stihom pozývame na „Družstevné hodova-
nie 2020“.

TRADIČNÉ AKCIE PD VAJNORY DRUŽSTEVNÉ HODOVANIE 
SA KONALO UŽ PIATY ROK

Je dobré poznať prácu toho 
druhého, ak žijeme vedľa 
seba, tak sme sa rozhodli 
napísať pre vás viac, než len 
o jednej akcii, ktorá sa už 
tradične koná cez vianočné 
sviatky.

Už po piaty raz organizovalo 
Poľnohospodárske družstvo 
Vajnory v spolupráci s MČ Vaj-
nory fašiangové podujatie  – 
„Družstevné hodovanie 2019“

Igor Hraško
projektový manažér PD Vajnory
snímky autor

Igor Hraško
projektový manažér PD Vajnory
snímky M. Grebeči
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1. Začnite prirodzene - opraviť alebo po-
sunúť ďalej
V minulosti bolo úplne bežné sa pri každej veci zamyslieť a 
posúdiť, či by sa nedala ešte opraviť alebo darovať. Vráťte 
sa k tomu. 

2. Nákupy do svojho
Pripravte si do auta alebo aj do kabelky plátenú tašku a plá-
tené vrecúška a nemusíte zbytočne brať z obchodu plastové 
tašky.Na jedlo použite vlastný obal. Vo Vajnoroch vám radi 
“načapujú” kávu do svojho, vo viacerých kaviarňach už sme 
vyskúšali.

3. Podpora slovenských výrobcov
Odporúčame aj nákupy od slovenských výrobcov. Ušetríte 
emisie a obalový materiál. Z Vajnor je značka pre zvieratá 
Petbelle a značka výrobkov z recyklovaných textílií sobi.eco.

4. Čapované produkty
Drogériu čapujte - prášky, aviváže, prostriedky na podlahu, 
riad, wc gél a iné. Nádoby si môžete doniesť svoje vlastné. 
Načapovať alebo nakrájať sa dá aj kozmetika - šampóny, 
sprchové gély, krémy a tekuté alebo aj tuhé mydlá.

5. Ekologické náhrady v domácnosti
Preferujte ekologické a rozložiteľné alternatívy. Prírodná lufa 
či drevené kefky. Taktiež v kúpeľni sa dá všeličo vymyslieť 
- látkové tampóny na odličovanie, tuhý šampón, prírodné 
mydlo namiesto sprchového gélu a podobne. 

Možno nie každý sa bude držať všetkých našich rád a občas 
“zhreší”, ale nezabúdajte, že aj malými krôčikmi sa vieme po-
hnúť dopredu. Tak držíme palce!

5 TIPOV NA ZNÍŽENIE  
ODPADU V DOMÁCNOSTI

Znečisťovať stanovište a okolie ukladaním 
odpadov mimo zberných nádob/kontajne-
rov je zakázané v zmysle VZN hl. mesta SR 
Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komu-
nálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území hlavného mesta SR Bra-
tislavy v znení neskorších predpisov. Za po-
rušenie ustanovenia tohto VZN hrozí san-
kcia podľa osobitných predpisov. V prípade 
zaplnenia nádob určených na separovaný 
odpad môžu občania Vajnor využiť nádoby 
na separovaný odpad umiestnené na ďal-
ších 10 stanovištiach zberných hniezd na  
území mestskej časti Bratislava-Vajnory.                       
Zber objemného odpadu z domácnos-
tí zabezpečuje mestská časť dvakrát do 
roka vždy na jar a na jeseň umiestnením 
veľkokapacitných kontajnerov na vopred 
určené miesta. Informácie o ich umiestnení  
mestská časť vyhlasuje v miestnom rozhla-
se, uvádza v miestnej tlači a na interneto-
vej stránke www.vajnory.sk. 
Objemový odpad je možné odovzdať aj na 

Zbernom dvore spoločnosti OLO, a.s., Stará 
Ivanská cesta 2, Bratislava, v pondelok -  
sobota od 8.00 h do 18.00 h okrem sviat-
kov a dní pracovného voľna.
Kto potrebuje rýchlo odviezť a zlikvidovať 
veľkoobjemový odpad, spoločnosť OLO, 
a.s., poskytuje službu  OLO TAXI – mobilný 
zberný dvor pre občanov Bratislavy. Cena 
služby je 25 eur s DPH a zahŕňa dopravu, 
nakládku odpadu vyloženého pred domom, 
jeho odvoz, vykládku a ekologickú likvidá-
ciu. Novú službu si môže objednať každý 
občan žijúci na území Bratislavy e-mailom 
na olotaxi@olo.sk alebo telefonicky na čís-
le: 02/50110111, bližšie informácie o uve-
denej službe možno nájsť na webstránke 
predmetnej spoločnosti: www.olo.sk.                  
Pri správnom triedení odpadu, ukladaní ho 
do nádob na to určených a využívaní hore 
spomínaných možností odvozu a likvidácie 
objemového odpadu chránime naše život-
né prostredie a zachovávame estetický 
vzhľad obce.   

ZNEČISTENÉ ZBERNÉ HNIEZDA NA TRIEDENÝ ZBER ODPADU
Ing. Michaela Hrčková, 
referát životného prostredia

Mestská časť Bratislava-
-Vajnory upozorňuje obyva-
teľov Vajnor na časté zne-
čisťovanie zberných hniezd, 
určených na triedený zber 
odpadu /sklo, papier, plas-
ty/ veľkoobjemovým odpa-
dom, a to napr. poškodeným 
nábytkom, drobným staveb-
ným odpadom, odpadom zo 
železného alebo plechového 
materiálu, ktorý nepatrí na 
miesta vyhradené pre sepa-
rovaný zber odpadu. 

Smetiari nie sú povinní automaticky uprato-
vať odpad okolo zberných nádob. V zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta o nakladaní s komunálnymi a drobný-
mi stavebnými odpadmi je každý obyvateľ 
hlavného mesta povinný ukladať odpad do 
zberných nádob na to určených tak, aby sa 
dali uzavrieť a odpad z nich nevypadával. 
Ukladanie odpadu mimo zberných nádob je 
zakázané a je priestupkom na úseku odpado-
vého hospodárstva. 
Za každé stanovište zberných nádob sú zod-
povední nielen užívatelia bytov a nebytových 
priestorov, ktorým je stanovište určené, ale 

najmä správca nehnuteľnosti. Práve správca 
je, podľa VZN, povinný zabezpečiť, aby sa na 
stanovišti nachádzalo dostatočné množstvo 
zberných nádob, aby bol odvoz odpadu vy-
konávaný dostatočne často, aby boli nádoby 
v deň odvozu prístupné a tiež zabezpečuje 
čistotu stanovišťa. V prípade, ak sú zberné 
nádoby preplnené, správca môže objednať 
častejší odvoz odpadu alebo viac zberných 
nádob. Ak sa na stanovišti zberných nádob 
nachádza objemný odpad alebo neporiadok, 
správca je povinný objednať mimoriadny 
odvoz odpadu a dočistenie stanovišťa. Tieto 
služby sú spoplatnené.
Aby sa zabránilo neporiadku na stanovišti 
zberných nádob, odpad je potrebné správne 
roztriediť a aj umiestniť do zberných nádob. 
Do zelenej nádoby patrí sklo, do žltej nádoby 
sa umiestňujú plasty, kovové obaly a tetra-
paky a do modrej papier. Kartónové škatule, 
plastové fľaše či obaly je potrebné pred vyho-
dením do nádoby zošliapnuť, aby nezaberali 
veľa miesta. Do čiernej nádoby patrí zmesový 
komunálny odpad, teda zvyšok po vytriede-
ní a tiež bio odpad z kuchyne a domácností. 
Odpad musí byť uložený tak, aby sa nádoba 
dala zavrieť a odpad z nej nevypadával. Do 
všetkých zberných nádob vrátane čiernych 
nádob na zmesový komunálny odpad, je za-
kázané ukladať akýkoľvek horľavý a nebez-
pečný odpad. 

Objemný odpad, ako nábytok, matrace, elek-
tronika či stavebný odpad, v žiadnom prípade 
nepatrí ku zberným nádobám. Je potrebné ho 
odovzdať v zbernom dvore. Existujú však aj 
ďalšie možnosti. Je možné objednať si pri-
stavenie veľkokapacitného kontajnera alebo 
službu OLO taxi – mobilný zberný dvor. Služba 
je určená na odvoz objemného odpadu, ktorý 
je možné energeticky zhodnotiť, teda spáliť 
v spaľovni odpadu. Cena služby je 25 eur a 
zahŕňa dopravné náklady, nakládku odpadu, 
ktorý musí byť pripravený pred objektom na 
dostupnom mieste pre zvozovú techniku, od-
voz a vykládku odpadu. Službu si možno ob-
jednať cez webstránku OLO alebo zákaznícke 
centrum, pričom maximálny objem vozidla je 
7 kubických metrov, váha odpadu maximálne 
tri tony. Elektroodpad je možné odovzdať aj 
priamo distribútorovi elektrozariadenia alebo 
v rámci oddeleného zberu, organizovaného 
výrobcom elektrozariadení.
Stáva sa, že ešte v ten deň, ako zamest-
nanci OLO odvezú odpad, zberné nádoby sú 
znova preplnené a ich okolie znečistené. V 
tomto prípade je vhodným riešením stano-
vište uzamknúť tak, aby bolo prístupné len 
pre obyvateľov bytového domu, ku ktorému 
patrí. Ak sa správca rozhodne stanovište 
uzamknúť, je potrebné osloviť spoločnosť 
OLO, ktorá navrhne možnosti akceptovaného 
bezplatného uzamknutia stanovišťa. 

SPOLOČNOSŤ OLO UPOZORŇUJE 
Kto je zodpovedný za neporiadok okolo zberných nádob?

Jedným z problémov, súvi-
siacich s nakladaním s od-
padom v hlavnom meste, je 
neporiadok okolo zberných 
nádob. Bratislavská mestská 
spoločnosť Odvoz a likvidácia 
odpadu (OLO) upozorňuje 
na tento problém kampaňou 
s názvom Odpad nepatrí ku 
kontajnerom. 

Beata Humeniková, OLO, a.s.

Linda Zeman Hornungová, snímka autorka
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OZNAMYOZNAMY

SENIOR KLUB 
BLAHOŽELÁ

Čas plynie ako voda, jeho spla-
šený beh nezastavíš.   Začiat-
kom roku 2019 pribudli medzi 
oslávencov niektorí členovia 
nášho senior klubu. Dvadsia-
teho prvého februára oslávila 
svojich 70 rokov Emília Uhríno-
vá. Pani Anna Červenková sa 
11. apríla dožíva krásneho 75. 
jubilea. Úctyhodné výročie - 80 
rokov - oslávi 20. apríla 2019 
Mária Zemanová z Dorastenec-
kej ulice.    
Všetkým jubilantom srdečne 
blahoželáme a do ďalšieho ži-
vota im želáme okrem zdravia 
a šťastia, aj veľa pokoja, lásky a 
dôvodov na radosť.
     Senior klub.

Marec:
2. 3. FAŠIANGOVÁ VESELICA, spojená 
s pochovávaním basy, sobota, organizuje 
MČ BA-Vajnory, účinkujú VOS a Vajnorská 
dychová hudba, do tanca hrá HS Lola Band.
Vstup voľný, DK Vajnory, 18.00 – 01.00 h

13. 3. MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN, 
streda, slávnostné posedenie, organizuje 
MČ BA-Vajnory a Senior klub DK Vajnory, 
15.00 h

26. 3. DEŇ UČITEĽOV, utorok, stretnutie 
pedagogických pracovníkov so starostom, 
organizuje MČ BA-Vajnory, veľká sála DK 
Vajnory, 14.00 h

28. 3. UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA, štvr-
tok, obradná miestnosť MÚ BA-Vajnory, 
15.00 h

31. 3. TALK SHOW, nedeľa, malá sála DK 
Vajnory, organizuje VOD s podporou MČ 
BA-Vajnory, 18.00 h

9.3. VAJNORY CUP 2019 – I. kolo indo-
orovej série volejbalových turnajov – ama-
térsky turnaj volejbalových mix. tímov. 
Organizujú Vajnorskí teoretici v spolupráci 

s MČ BA-Vajnory, telocvičňa ZŠ K. Brúde-
rovej

Apríl:
4. 4. 74. VÝROČIE OSLOBODENIA BA, 
štvrtok, kladenie vencov k Pomníku pad-
lých, 11.00 h organizuje MČ BA-Vajnory za 
účasti Čestnej stráže a zástupcov spolo-
čenských organizácií vo Vajnoroch, Senior 
klubom a žiakov ZŠ Vajnory, 11.00 h

9. 4. - 28. 6. „KARIKATÚRY II“, výber 
z Bienále kresleného humoru Fraštacký 
tŕň. Galéria Typo&Ars, kontakt 0903 477 
074, vstup voľný, otvorené utorok - nede-
ľa 14.00 - 18.00 h

11. 4.  114. VÝROČIE PRÍCHODU FER-
DIŠA JURIGU DO VAJNOR, štvrtok spo-
mienkové dopoludnie v spolupráci so ZŠ 
Vajnory, ZUŠ Vrbenského a Senior klu-
bom, Park Ferdiša Jurigu, 11.00 h

14. 4. KVETNÁ NEDEĽA, zvyky a obyča-
je vo Vajnoroch, organizuje Podobenka z 
Vajnor v spolupráci s MČ BA-Vajnory. Účin-
kujú DFS Podobenka z Vajnor a ŠVT. DK 
Vajnory 14.00 – 17.00 h

22. 4. VEĽKONOČNÝ PONDELOK, ex-
pozícia s témou Veľká noc vo Vajnoroch, 
ukážka tradičnej šibačky, výroba kraslíc, 
predaj keramiky a výrobkov vajn. ľudo-
vých umelkýň, organizuje Podobenka z 
Vajnor, Vajnorský ľudový dom, Roľnícka 
ul. 181, od 9.00 – 13.00 h

28. 4. TALK SHOW, nedeľa, malá sála DK 
Vajnory, organizuje VOD s podporou MČ 
BA-Vajnory, 18.00 h

30. 4. STAVANIE MÁJA, utorok, organizu-
je MČ BA-Vajnory v spolupráci s VOS a FK 
Vajnory, Park pod lipami, 18.00 h

6. 4. (13. 4) Brigáda na outdoorových 
ihriskách „volejbal, beachvolejbal“ v areáli 
Alviano - organizujú Vajnorskí teoretici v 
spolupráci s MČ BA-Vajnory, Športový are-
ál Alviano, 9.00 – 17.00 h

13. 4 VAJNORY NA KOLIESKACH – súťaž 
pre deti a mládež, pri príležitosti otvorenia 
cyklistickej sezóny, organizuje mestská 
časť Bratislava-Vajnory, Jurská cesta, 
15.00 h 

 Vypracovala E. Bielčíková
Zmena programu vyhradená!

PLÁN KULTÚRNYCH, ŠPORTOVÝCH A SPOLOČENSKÝCH 
PODUJATÍ MAREC, APRÍL 2019

ČALÚNNICTVO
tel. 0915 832 186 

Bratislavská mestská spoloč-
nosť OLO, a.s., prijala opatrenia v 
súvislosti s dopravnými obmedze-
niami. Pre uzavretie ulice Mlynské 
nivy a zjazdu z Prístavného mosta 
na Slovnaft, a teda aj do spaľovne 
odpadu. Jedným z opatrení je aj plá-
novaný výjazd vozidiel o 4. hodine 
ráno. Všetky opatrenia sú na strán-
ke vajnory.sk.



Fašiangy v znamení hodovania
Vajnorskí skauti sa do prípravy „dobroty 
z  kotla“ vrhli naplno.

Vajnorský okrašľovací spolok udržiava tradičné fa-
šiangové zvyky a masky. Na hodoch ich predviedli 
v plnej kráse.

Vajnorské ochotnícke divadlo ponúklo na obveselenie scénku zo života pod názvom Babky.

Počasie vylákalo na družstevné hodovanie 
stovky Vajnorákov  vo veku od  3 snáď až do 90 
rokov. 

K zážitkom patrilo vystúpenie detského súboru Podobenka 
z Vajnor s pásmom pesničiek a fašiangových zvykov. 

Hostitelia hodovania, starosta Michal Vlček aj predseda družstva Branislav Brúder, pripravili špecialitu, grilované kuracie stehien-ka a krídelká.

Na hodovaní tradične nechýbal stánok Zá-
kladnej školy Kataríny Brúderovej, v ktorom 
učiteľky a deti ponúkali vlastnoručne napečené sladké dobroty.

Uvariť dobrý guľáš je umenie každý si 
svoj recept stráži. Členovia Poľovnícke-
ho spoločenstvo Vajnory o tom vedia 
svoje. 

V programe sa predstavila ľudová hudba 
Sekvoja  zo Základnej umeleckej školy E. 
Suchoňa z Pezinka a ich speváčky.

Hudba, tanec, klobása to je ten správny 
recept na dobrú ľudovú zábavu.


