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Vo štvrtok 22. 11. 2018 sme mohli kú-
pou trvanlivých potravín a drogérie v 
hypermarkete Tesco vo Vajnorii podporiť 
Farskú charitu vo Vajnoroch, ktorá  pomá-
ha najmä rodinám s deťmi. Darcovia boli 
naozaj štedrí. Niektorí prišli do Vajnorie 
iba preto, aby nakúpili a odovzdali potra-
viny do pripravených nákupných vozíkov.  
Milé bolo sledovať deti, s akou láskou a 
srdečnosťou pomáhali mame alebo ocko-
vi odovzdať nákup, podeliť sa a pomôcť 
iným. ,,To je výchova!“ -  milí rodičia. Zbier-
ka bola úspešná. Za jediný deň sa vyzbie-
rali trvanlivé potraviny a drogéria v sume 
1153,13 €. Vďaka patrí všetkým darcom 
a dobrovoľníkom.

TESCO ZBIERKA PRE NÚDZNYCH
Elena Vrablecová

Aj  v tomto roku realizovala 
spoločnosť Tesco na Sloven-
sku charitatívnu zbierku pre 
tých, ktorí to potrebujú. 

Bol to mučeníkom komunistickej éry. Na 
jeho pamiatku v rodných Vajnoroch bol 
postavený pamätník. Pre zberateľov je pri-
pravená ďalšia zberateľská  a filatelistická 
atrakcia -  Poštová príležitostná pečiatka  
a poštové lístky s motívom významného 
rodáka.  Poštová príležitostná pečiatka 
bude k dispozícii  na pošte Bratislava 36 
(Vajnory). Bude sa ňou pečiatkovať bežná 
pošta odo dňa vydania 8. 1. 2019. Pe-
čiatkovať sa ňou bude 7 pracovných dní. 
Pečiatka  potom putuje späť do POFIS-u, 
kde si s ňou môžu záujemcovia pečiatko-
vať ešte rok. Nakoniec skončí v Poštovom 

múzeu v B. Bystrici. Poštové lístky (CDV) si 
príslušná pošta môže objednať v POFIS-e 
(200ks), ktoré budú na predaj pre verej-
nosť. Ak by ich bolo málo, môže si kedy-

koľvek doobjednať. 
Obe filatelistické zaujímavosti vznikli na 
požiadavku Spoločenstva kresťanskej 
filatelie na Slovensku. Autorom oboch 
produktov  je Adrian Ferda. Nenechajte si 
preto ujsť jedinečnú možnosť získať zbe-
rateľský unikát. 

AKTUALITY   OBSAH

...táto pieseň sa čoraz častejšie ozýva 
z rádioprijímačov a pripomína, že čas, 
ktorý nám ostáva do najkrajších sviat-
kov, sa neúprosne kráti.  Každé ráno 
pri pohľade do kalendára odratúvame, 
koľko dní ešte zostáva a koľko toho 
ešte treba stihnúť.  Vianoce sú sviat-
kom pokoja a radosti,  no predvianočný 
čas je poznačený zhonom za darčekmi 
pre svojich najbližších alebo stresom, 
čo ešte chceme pred sviatkami zaria-
diť.  Pozná to každý z nás.  Tohtoročný 
predvianočný čas bol o to hektickejší,  
že sme zažili voľby do samospráv a vo 
Vajnoroch aj dve miestne referendá.  
Obe udalosti nám na pokoji nepridali, 
no zvládli sme ich.  Po dvanástich ro-
koch odchádza z čela miestneho úradu 
bývalý starosta Ján Mrva. Na jeho mies-
to si zasadne nový starosta, ktorému 
svoju dôveru dali miestni občania, Mi-
chal Vlček. Nový starosta má skúse-
nosti z pôsobenia v miestnom zastupi-
teľstve. Je len na ňom, ako nadviaže na 
predchádzajúce úspechy a rozbehnuté 
projekty. Do miestneho parlamentu 
boli zvolení aj štyria noví poslanci.  
Všetkým zástupcom aj novým aj zo-
stávajúcim želáme v novom volebnom 
období veľa síl, chuti a odhodlania pri 
práci pre rozvoj Vajnor.
Nedávno sa konali  dve miestne refe-
rendá. Rozhodovalo sa, či sme za alebo 
proti výstavbe bytovej štvrte v areáli 
Starého letiska a obchodného objektu 
pri kruhovom objazde.  Referendá roz-
deľovali v názoroch obyvateľov dediny 
dlhší čas.  Dnes je už po nich, referen-
dá boli neúspešné pre nedostatočnú 
účasť. Život sa, teda, môže vrátiť do 
zabehnutých koľají. Lebo Vianoce sa 
blížia. Čas sviatkov pokoja a rodiny.                          

RoľničKy, RoľničKy ...
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ZbeRATeľSKý uniKáT  
S moTíVom TiTuSA ZemAnA

Igor Kňazovický

minulý rok 30. septembra 
2017 bol v bratislave - Petr-
žalke vyhlásený za blahosla-
veného don Titus Zeman. 

Igor Kňazovický, podľa materiálov POFIS 

OBSAH
s. 3  Zberateľský unikát

s. 3  TESCO zbierka pre núdznych

s. 4  Michal Vlček: Vajnoroch mi záleží

s. 5  Uznesenie  zo zasadnutia 

s. 5  Výsledky volieb 2018

s. 6  Ako sa hlasovalo v miestnych referendách

s. 9  Spoločenská etika platí aj v kostole

s. 9  Spanilá jazda cez Vajnory 

ss 10 - 11 Vajnorský širáček 2018

s. 12  Eko aktivity Vajnorákov

s. 13  Čistejšia a zelenšia Bratislava 

s. 13  Produkcia odpadu počas sviatkov stúpa

s.14  Na Mikuláša sa tešili najviac deti z materských škôl 

s. 15  Knižnica v akcii – škola v knižnici

s. 15  Prečo sú stromy dôležité

s. 16  Múzeum holokkaustu v Seredi

s. 16  Noc v ŠKD

s. 17  Slávnosť uvítania do života

s. 17  Spolu to zvládneme

s. 18  Farebný život v nenávisti či láske?

s. 19  Alviano 2018 –sviatok olív

ss. 20 - 21  Život FK Vajnory

ss. 22 – 23  Hádzanári bojujú o stred tabuľky v 1. lige

s.23  Neuveriteľný ďalší ročník Katarínskej zábavy

s. 24  Odraz v Zrkadlách

s.27  Oznamy

str. 20-21

str. 10-11 str. 14

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



www.vajnory.sk

Vajnorské novinky4 5

OZNAMYVÍZIE STAROSTU

Ď a k u j e m e ,
Ing. Jánovi Mrvovi

starostovi MČ Bratislava – Vajnory
v rokoch 2006 – 2018

že sme mohli spolupracovať na tom, 
aby sa vo Vajnoroch lepšie žilo.

Sľub, ktorý sme spolu s poslankyňami 
a poslancami nedávno zložili, je pre nás 
obrovským záväzkom. Uvedomujem si 
však, že hlas vo voľbách nie je len vyjad-
rením dôvery - je to aj  výzva, aby sme 
prebrali zodpovednosť; a to zodpoved-
nosť za každé rozhodnutie. Vajnory sú 
krásnym miestom na život, ale ako každá 
obec na svete, aj my máme svoje prob-
lematické miesta. Plne si uvedomujem, 
čo Vajnorákov trápi, s ktorými výzvami 
sa denne stretávame a ktoré problémy je 
potrebné riešiť prioritne.
Chcem, aby si Vajnory zachovali svoju 
tvár
Uvedomujeme si riziká neregulovanej 
výstavby a rozhodne presadzujeme pra-
vidlá rozvoja mestskej časti tak, aby pre-
biehal v súlade s miestnymi tradičnými 
hodnotami. To znamená uchovať dedin-
skú tvár Vajnor. Prirodzenému rastu na-
šej mestskej časti sa nevyhneme, keďže 
Vajnory kvalitou miestneho života, po-
chopiteľne, lákajú nových obyvateľov. 
Presadzujeme však rozvoj s rozumom. 
Rozvoj, ktorý zachová charakteristický 
ráz Vajnor aj kvalitu života Vajnorákov. 
Chcem zdravé a čisté životné prostredie
Udržiavanie existujúcej zelene je samoz-
rejmosťou. Plánujeme vybudovať sys-
tém zavlažovania na viacerých miestach 
vrátane Parku pod lipami a na priestrans-
tve pred miestnym úradom. Tešíme sa na 
príležitosť vysadiť nové stromy a zre-
konštruovať lavičky. Zberné dvory, po-
chopiteľne, nie sú obľúbeným miestom, 
plnia však dôležité funkcie a minimalizu-
jú množstvo odpadkov v uliciach. Chcem 
pracovať na tom, aby fungovali efektív-
nejšie a pôsobili estetickejším dojmom. 
O čistejšie mesto sa ďalej vieme pričiniť 
aj zdanlivými detailami - napríklad väč-
ším počtom smetných košov a košov na 
psie exkrementy. 

Chcem fungujúcu dopravu

Vajnory sú tranzitným miestom pre ob-
rovské množstvo áut smerujúcich do 

Bratislavy na dennej báze. Výsledkom 
sú početné kolóny a dlhé prestoje aj na 
bežných, každodenných trasách. Chcem 
to zmeniť. V spolupráci s mestom chcem 
aktívne podporovať projekt predĺženia 
električkovej trasy do Vajnor a zároveň 
sa snažiť o celkové skvalitnenie služieb 
MHD. Plánujem vypracovať nový gene-
rel cyklotrás a peších zón na ešte lepšie 
prepojenie mesta a okolitých častí, ďalej 
zrevidovať miestne priechody pre chod-
cov, ako aj zachovať územnú rezervu 
na prípadné rozšírenie tranzitnej trasy 
medzi Račou a Vajnorami. Našu podporu 
má aj mestský projekt odstavných par-
kovísk, ktorého cieľom je minimalizovať 
množstvo áut, ktoré vajnorskými cesta-
mi len prechádzajú. Aj v tomto prípade 
však presadzujeme realizáciu v súlade s 
miestnym genius loci. 

Chcem prispieť ku kvalite 
života seniorov 
V tejto oblasti máme viacero plánov. 
Chcem  vybudovať nový dom sociálnych 
služieb v budove, ktorá svojím zjavom 
nebude ľudí odrádzať od jej využívania. 
Chcem miesto, ktoré seniorom okrem 
kvalitných služieb poskytne aj dostatok 
priestoru, svetla a súkromia. Záleží nám 

na tom, aby Vajnoráci vo vysokom veku 
a s potrebou opatery mohli zostať vo 
Vajnoroch, pri svojich blízkych. Lebo vo 
Vajnoroch to je tradícia.  Chcem spus-
tiť telefonickú linku sociálnej pomoci, 
na ktorú sa nielen seniori a chorí môžu 
obrátiť v prípade krízovej situácie, a na 
ktorej budú občanom poskytnuté všetky 
dôležité informácie o možných formách 
pomoci z VÚC a mestskej časti. 

Podporujem mladé rodiny

Budem pokračovať  v poskytovaní prís-
pevku pri narodení dieťaťa vajnorským 
rodinám. Plánujeme zaviesť finančnú 
pomoc pre rodiny v hmotnej núdzi,  pri 
prvom nástupe dieťaťa do školy, ako aj 
prostredníctvom vianočného príspevku 
tam, kde ho najviac potrebujú. 
Záleží mi na vajnorských tradíciách a kul-
túre
Považujeme za svoju povinnosť zabez-
pečiť, aby sa vajnorské tradície z pove-
domia ľudí nevytrácali. Chceme pokračo-
vať v revitalizácii Vajnorského ľudového 
domu, podporovať vajnorskú dychovú 
hudbu aj činnosť miestnych kultúrnych 
spolkov a v spolupráci s nimi a našou 
základnou školou nachádzať nové cesty, 
ako sa pričiniť o zachovanie miestneho 
nárečia či vajnorskej keramiky. Chcem 
založiť sieň venovanú významným osob-
nostiam Vajnor. Ako Vajnoráci máme byť 
na čo hrdí - uchovajme si to. 

Podporujem rozvoj športu vo 
Vajnoroch
Plánujem rozšíriť spoluprácu s vajnor-
skými športovcami a športovými klubmi.  
Chcem ich činnosť nielen aktívne podpo-
rovať, ale tiež iniciovať programy moti-
vujúce k športu naše školopovinné deti. 
Súčasťou je organizovanie športových 
podujatí vrátane Športových dní Vajnor 
pre deti a ich rodičov. Toto sú priority, 
ktoré chcem za 4 roky stihnúť. Nie som 
na to sám, o spoluprácu žiadam vás Vaj-
norákov, miestnych poslancov aj „don-
dzitých“.  A spolu to urobíme!  

nA VAjnoRoCh mi Záleží

Skončil sa stres, ktorý sme 
všetci prežívali v novembri 
počas predvolebných dní. ľu-
dia nám vo voľbách vyjadrili 
dôveru, za ktorú som zo srdca 
vďačný. 

Michal Vlček 
Starosta 
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REFERENDUM VOĽBY

Miestne referendum 8. december 2018 - Staré letisko

Miestne referendum 8. december 2018 - Predajňa potravín

Ako sa hlasovalo v miestnom referende 
v mestskej časti bratislava-Vajnory

1.

Súhlasíte so zmenou
funkcie plochy staré letisko
Vajnory z doterajšej funkcie
šport a telovýchova na iné
funkcie v územnom pláne
Bratislavy ?

34 3,78% 866 96,22% 31 3,98% 748 96,02% 5 9,43% 48 90,57% 70 4,04% 1662 95,96%

Spracovala: 
Gabriela Zemanová
poverená prípravou referenda v MČ Bratislava-Vajnory

V Bratislave-Vajnoroch dňa 8. decembra 2018

NIE

Miestne referendum 8. december 2018 - Staré letisko
Ako sa hlasovalo v miestnom referende v mestskej časti Bratislava-Vajnory

Okrsok na hlasovanie číslo 

číslo 1 - 3

100,00%

12,61%

98,28%

92,98%

5,26%

3

460

58

57

53

3

2

2210

907

Počet občanov zapísaných v okrsku do 
zoznamu na hlasovanie

Počet oprávnených občanov, ktorým sa 
vydali hlasovacie lístky / účasť v %

100,00%

41,04% 783

100,00%

0,77%

ÁNO NIE

1

NIE

4868

1748

4 0,51%

2198

35,62%

ÁNO ÁNO NIE

14

Spolu

v %

100,00%

35,91%

0,80%

Okrsok 

Počet odovzdaných neplatných 
hlasovacích lístkov

z počtu odovzdaných platných hlasovacích lístkov

Počet odovzdaných obálok 907 100,00% 783

ÁNO

7

100,00% 1747 99,94%
Počet odovzdaných platných hlasovacích 
lístkov 900 99,23% 779 99,49% 1732 99,14%

1.

Súhlasíte, aby pred kruhovým
objazdom Vajnory bol umiestnený
pripájací a odpájací pruh, nový vstup
pre tranzit z nadjazdu do obce, na
ploche izolačnej zelene parkovisko
pre 50 áut a v obytnej zóne predajňa
potravín cca o rozlohe 1300 m2 ? 

152 16,70% 756 83,08% 99 13,18% 651 86,68% 9 15,52% 49 84,48% 260 15,13% 1456 84,70%

2.

Súhlasíte, aby verejne prerokovaný
návrh územného plánu zóny Šuty z
roku 2013 bol nahradený novým
návrhom, ktorý pri kruhovom objazde
zodpovedá projektovej dokumentácii
developera predajne potravín ?

130 14,29% 778 85,49% 89 11,85% 658 87,62% 8 13,79% 49 84,48% 227 13,21% 1485 86,39%

Spracovala: 
Gabriela Zemanová
poverená prípravou referenda v MČ Bratislava-Vajnory

V Bratislave-Vajnoroch dňa 8. decembra 2018

NIE

Miestne referendum 8. december 2018 - Predajňa potravín

číslo 1 - 3

100,00%

12,61%

100,00%

100,00%

0,00%

3

460

58

58

58

0

2

2210

915

100,00%

34,71%

100,00%

Počet občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na 
hlasovanie

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali 
hlasovacie lístky / účasť v %

100,00%

41,40%

0,55%
Počet odovzdaných neplatnýchhlasovacích lístkov

ÁNO NIE

1

NIE

4868

1736

12 1,57%

2198

763

ÁNO NIE

17

Spolu

v %

100,00%

35,66%

0,98%

Okrsok 

1736

z počtu odovzdaných platných hlasovacích lístkov

Ako sa hlasovalo v referende v mestskej časti Bratislava-Vajnory

Počet odovzdaných obálok 915 100,00% 763

ÁNO

5

Okrsok na hlasovanie číslo 

ÁNO

100,00%

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 910 99,45% 751 98,43% 1719 99,02%

Spracovala: Gabriela Zemanová, poverená prípravou referenda v MČ Bratislava-Vajnory. V Bratislave-Vajnoroch dňa 8. decembra 2018

Novozvolení poslanci sa stretli na usta-
novujúcom zasadnutí miestneho zastu-
piteľstva 18. decembra 2018 o 17.00 h 
v obradnej miestnosti miestneho úradu. 
Na úvod sa všetkým prihovoril dosluhu-
júci starosta a odovzdal štafetu staros-
tovi novému. Po zložení sľubu sa hneď 
na úvodnom zasadnutí poslanci venovali 
pracovnému programu. Ustanovili miest-
nu radu a vymenovali jej členov. Určili 

poslanca, ktorý môže zvolávať rokovania 
v neprítomnosti starostu, zriadili stále ko-
misie pri miestnom zastupiteľstve a zvo-
lili ich členov z radov poslancov. Na záver 
sa vrátili k miestnym referendám a prijali 
uznesenia, v ktorých vyhlásili ich výsled-
ky. Týmto si vás dovoľujeme pozvať na 
nasledujúce zasadnutie miestneho úra-
du, ktoré sa uskutoční dňa 20. decembra 
2018 o 17.00 h.

Poďakovanie
Novozvolení poslanci Mestskej časti 

Bratislava – Vajnory zvolení na obdobie 
rokov 2018  - 2022  ďakujú občanom 
Vajnôr za hlasy a prejavenú dôveru. 

  Kolektív poslancov

uZneSeniA Zo ZASAdnuTí mieSTneho ZASTuPiTeľSTVA

Ako sme volili v mestskej časti Bratislava-Vajnory 
Okrsok Spolu
č. 1 - 5 v %

1083 100,00% 1113 100,00% 1108 100,00% 1078 100,00% 460 100,00% 4842 100,00%

665 61,40% 710 63,79% 590 53,25% 586 54,36% 143 31,09% 2694 55,64%

664 99,85% 710 100,00% 590 100,00% 584 99,66% 143 100,00% 2691 99,89%

632 100,00% 666 100,00% 567 100,00% 554 100,00% 140 100,00% 2559 100,00%

1 Marián Zeman 309 48,89% 359 53,90% 273 48,15% 250 45,13% 27 19,29% 1218 47,60%

2 Soňa Molnárová, Ing. 280 44,30% 304 45,65% 253 44,62% 263 47,47% 28 20,00% 1128 44,08%

3 Katarína Pokrivčáková, Ing. 225 35,60% 286 42,94% 264 46,56% 250 45,13% 20 14,29% 1045 40,84%

4 Marek Grebeči 244 38,61% 249 37,39% 234 41,27% 263 47,47% 17 12,14% 1007 39,35%

5 Václav Fekete, Ing. 266 42,09% 205 30,78% 247 43,56% 191 34,48% 69 49,29% 978 38,22%

6 Monika Debnárová, Ing. 214 33,86% 236 35,44% 223 39,33% 198 35,74% 83 59,29% 954 37,28%

7 Stanislav Uhlár, Ing. 207 32,75% 245 36,79% 231 40,74% 233 42,06% 14 10,00% 930 36,34%

8 Matej Zeman, Mag. iur. 238 37,66% 205 30,78% 204 35,98% 188 33,94% 76 54,29% 911 35,60%

9 Róbert Vajda 265 41,93% 223 33,48% 182 32,10% 223 40,25% 14 10,00% 907 35,44%

10 Peter Jaslovský, Ing. 244 38,61% 165 24,77% 217 38,27% 196 35,38% 63 45,00% 885 34,58%

11 Martin Oťapka, Ing. 232 36,71% 240 36,04% 165 29,10% 196 35,38% 26 18,57% 859 33,57%

12 Jana Besedová, Mgr. 218 34,49% 215 32,28% 177 31,22% 160 28,88% 87 62,14% 857 33,49%

13 Martin Demo, Ing. 206 32,59% 224 33,63% 167 29,45% 182 32,85% 19 13,57% 798 31,18%

14 Jozef Šimonovič 195 30,85% 168 25,23% 175 30,86% 139 25,09% 65 46,43% 742 29,00%

15 Juraj Zeman, JUDr. 170 26,90% 174 26,13% 136 23,99% 162 29,24% 59 42,14% 701 27,39%

16 Mária Knausová 144 22,78% 149 22,37% 132 23,28% 107 19,31% 113 80,71% 645 25,21%

17 Dominika Feketeová 139 21,99% 156 23,42% 139 24,51% 138 24,91% 12 8,57% 584 22,82%

18 Matúš Fekete, Bc. 98 15,51% 105 15,77% 70 12,35% 75 13,54% 17 12,14% 365 14,26%

19 Milín Kaňuščák, Ing. 80 12,66% 102 15,32% 46 8,11% 56 10,11% 16 11,43% 300 11,72%

20 Justín Horvatovič, Mgr. 68 10,76% 63 9,46% 62 10,93% 56 10,11% 40 28,57% 289 11,29%

21 Peter Koprla 32 5,06% 55 8,26% 18 3,17% 21 3,79% 10 7,14% 136 5,31%

Okrsok Spolu
č. 1 - 5 v %

1083 100,00% 1113 100,00% 1108 100,00% 1078 100,00% 460 100,00% 4842 100,00%

665 61,40% 710 63,79% 590 53,25% 586 54,36% 143 31,09% 2694 55,64%

664 99,85% 710 100,00% 590 100,00% 584 99,66% 143 100,00% 2691 99,89%

651 100,00% 685 100,00% 564 100,00% 570 100,00% 137 100,00% 2607 100,00%

1 Michal Vlček, Ing. 339 52,07% 394 57,52% 264 46,81% 317 55,61% 13 9,49% 1327 50,90%

2 Juraj Ondruška, Ing., PhD. 283 43,47% 261 38,10% 264 46,81% 219 38,42% 118 86,13% 1145 43,92%

3 Marian Pružina, Ing. 29 4,45% 30 4,38% 36 6,38% 34 5,96% 6 4,38% 135 5,18%

Okrsok Spolu
č. 1 - 5 v %

1083 100,00% 1113 100,00% 1108 100,00% 1078 100,00% 460 100,00% 4842 100,00%

665 61,40% 710 63,79% 590 53,25% 586 54,36% 143 31,09% 2694 55,64%

664 99,85% 710 100,00% 590 100,00% 584 99,66% 143 100,00% 2691 99,89%

610 100,00% 634 100,00% 548 100,00% 535 100,00% 129 100,00% 2456 100,00%

1 Monika Debnárová, Ing. 207 33,93% 231 36,44% 191 34,85% 150 28,04% 58 44,96% 837 34,08%

2 Ján Panák 210 34,43% 171 26,97% 181 33,03% 192 35,89% 11 8,53% 765 31,15%

3 Juraj Zeman, JUDr. 159 26,07% 194 30,60% 141 25,73% 156 29,16% 54 41,86% 704 28,66%

4 Justín Horvatovič, Mgr. 34 5,57% 38 5,99% 35 6,39% 37 6,92% 6 4,65% 150 6,11%

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 

Počet odovzdaných obálok

Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby starostu

2 3

2 3

Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby poslancov do 
miestneho zastupiteľstva

3 4
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 

Počet odovzdaných obálok

4
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 

1

Výsledky volieb starostu                                             
mestskej časti Bratislava-Vajnory

Volebný okrsok číslo 
1 4

Výsledky volieb poslancov do Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Vajnory

Volebný okrsok číslo 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

5

5

5

Počet odovzdaných obálok

Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby poslanca do MsZ 
za MČ Bratislava-Vajnory

z toho pre kandidátov, ktorí boli zvolení 

z toho pre kandidátov, ktorí zvolení neboli

z toho pre jednotlivých kandidátov 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 

z toho pre jednotlivých kandidátov 

Výsledky volieb poslanca do mestského 
zastupiteľstva              za mestskú časť 
Bratislava-Vajnory

Volebný okrsok číslo 
1 2
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OZNAMY AKTUALITY

Pravidlá slušného správania 
a spoločenskú etiketu by sme 
mali dodržiavať aj kostole. 
žiaľ, často na to zabúdame. 
Katolícke noviny v tejto súvis-
losti oslovili odborníčku na  
neverbálnu komunikáciu oľgu 
Škvareninovú.

SPoločenSKá eTiKeTA PlATí 
Aj V KoSTole (2.)
Edita Jaslovská

? Keď zbadám v kostole známeho, 
ako ho môžem pozdraviť?

Známeho, ktorý je od nás ďaleko, stačí 
skontaktovať očami, pousmiať sa, kývnuť 
hlavou. Keď sa s ním chceme rozprávať, mô-
žeme ho počkať po svätej omši a vonku si 
pohovoriť  (mimo areálu kostola). V kostole 
nie. Kostol nie je kaviareň.

? Ako upozorniť ľudí, ktorí sa pred 
nami alebo za nami počas svätej 

omše rozprávajú?
Osobne si neviem takú situáciu predstaviť, 

nikdy som sa v nej neocitla. Všetko je však 
o komunikácii. Možno by som povedala: 
prepáčte, vyrušujete ma. Rozprávajúcich sa 
treba upozorniť vhodne, čo najkratšie a na-
júctivejšie, aj s milým úsmevom. Nikdy totiž 
neviete, prečo a o čom sa tí dvaja rozprávajú, 
hoci by sa rozprávať nemali. Okrem hlasné-
ho rozhovoru nás môžu rušiť v kostole aj iné 
veci. Som nefajčiarka a prekáža mi cigareto-
vý zápach. Takisto ľuďom môže byť na ťar-
chu výrazný parfum, pach tela, nepríjemný 
dych, zápach oblečenia, hlasný alebo polo-
hlasný hovor, uprený pohľad, lebo to všetko 
zasahuje do ich osobnej až intímnej zóny. Aj 
milovník cesnaku či cibule by ich mal kon-
zumovať až po svätej omši. Túto situáciu 
možno riešiť tak, že sa presunieme na iné 
miesto, alebo si sadneme na kraj lavice, tak 
aspoň z jednej strany budeme mať osobnú 
zónu nedotknutú.

? Napriek tomu, že kňazi na to upozor-
ňujú a elementárna slušnosť káže 

vypnúť si pred vstupom do kostola mo-
bilný telefón, často sa stáva, že počas 
svätej omše niekomu telefón zvoní, ba 

dokonca aj telefonuje.
Môže sa to prihodiť, no prijať hovor alebo 
posielať správy SMS v kostole je neslušné.

? Jestvuje predpis na správne a dôstoj-
né sedenie v laviciach a celkovo správa-
nie sa v kostole?
Sedieť treba spoločensky vhodne a uvoľ-
nene, nie upäto. Nohy by mali byť pod kľa-
čadlom, ktoré je na kľačanie, preto sa tak 
volá, nie je to opierka na nohy. Sedieť sa 
má slušne, nie zo založenými rukami na pr-
siach alebo podopretou hlavou ako v krčme. 
Chcela by som však upozorniť na iné veci: 
keď niektorí ľudia „kľačia“, kolená majú na 
kľačadle, zadnou časťou tela sa opierajú o 
lavicu, na ktorej predtým sedeli. To nie je 
kľačanie. Kľačanie je, keď sa celou váhou 
tela opieram o kolená a nepodopieram sa 
sedacou časťou tela o lavicu. Ak má človek 
choré kĺby alebo akékoľvek iné zdravotné 
problémy, môže ostať sedieť. Nemusí stáť 
ani počas tých častí svätej omše, pri ktorých 
sa státie vyžaduje. Keď ma totiž niečo bolí, 
koncentrujem sa na bolesť, a v kostole sa 
máme koncentrovať na stretnutie s Pánom.

Predvolebná kampaň sa stupňovala a priaz-
nivcov oboch hlavných kandidátov bolo v 
uliciach vidieť.
Voľby vždy rozdelia spoločenstvo na tábory 
za a proti. Pritom si málokto uvedomuje, že 
každý kandidát ide do volieb najmä preto, aby 
ponúkol najlepšie riešenie. V tomto predvo-
lebnom frmole som zachytila aj nenávistné 
reči o nepriateľoch. Akíže sme si nepriatelia? 
Mať na jednu vec iný názor predsa nezname-
ná, že sa musíme hneď nepriateliť. Vajnory 
sú relatívne malá mestská časť, zatiaľ stále 
viac dedina v meste. A ako to na dedine cho-
dí, každý o každom niečo vie, každý každého 
pozná. Reči o nepriateľstve mi vnukli myš-
lienku po voľbách Vajnorákov nejakým spô-

sobom zjednotiť. Počas kampane som zistila, 
že je nás tu pomerne veľa nadšených motor-
károv v oboch táboroch. Motorkári sa predsa 
nikdy nerozdeľovali podľa politiky. Naopak, 
sú to ľudia priateľskí a vždy ochotní pomôcť. 
Bez ohľadu na to, na akom stroji sa práve 
vezú, vždy sa na cestách zdravia,  vždy spolu 
prehodia priateľské slovo, keď sa stretnú na 
odpočívadle alebo  pri kofole, vždy si poprajú 
šťastnú a bezpečnú jazdu. A tak som si pove-
dala, že nezávisle od toho, ako voľby dopad-
nú, na druhý deň popoludní zorganizujeme 
spanilú jazdu za jednotné Vajnory.  Symbolic-
ky dáme najavo, že ťaháme za jeden povraz, 
že nebudeme proti sebe navzájom bojovať, 
ale spoločne sa budeme snažiť zveľaďovať 
priestor, v ktorom žijeme.
Počasie nám mimoriadne prialo. Stretli sme 
sa v nedeľu 11. novembra o 14.00 h v Parku 
pod lipami na jedenástich krásnych motor-
kách a skútroch. Najstarší účastník privie-
zol krásnu historickú motorku BMW, hádam 
ešte z roku Pána, okolie rozvibroval svojím 
zvukom aj povestný najväčší sériovo vyrá-
baný motor Triumph Rocket 3, nechýbala ani 
legenda Harley Davidson. Srdečne sme sa 
zvítali, navzájom sme sa pozoznamovali, po-
obdivovali sme motorky a vytýčili sme si tra-

su: Roľnícka, kruháč, Rybničná, Rača, Rendez, 
opäť kruháč, Vajnorské jazero (Bager). Aby 
sme pozdravili aj Vajnorákov na opačnom 
konci, previezli sme sa ešte cez Čiernu Vodu, 
oba Groby, Triblavinu a opäť sme zaparkovali 
v Parku pod lipami. Spanilá jazda má svoje 
pravidlá. Vtedy sa motorkári nerútia cestami 
závratnou rýchlosťou, ale vznešene sa vezú 
tak, aby skupina pôsobila jednotne a uspo-
riadane. Samozrejme, bezpečnosť je vždy 
na prvom mieste. Nadšenie a dobrá nálada z 
krásnej jazdy boli evidentné. Poniektorí sme 
sa na takomto motorkárskom podujatí zú-
častnili prvý raz. Najmladšia účastníčka bola 
16-ročná slečna na svojom športovom moto-
cykli KTM. Okoloidúci peší i vodiči spoza vo-
lantov nás zdravili, deti nám mávali, niektoré 
sa chceli na motorke odfotiť.
Zdá sa, že k vajnorským tradíciám pribudne 
ďalšia. Aby sme nezabudli, že nás všetkých 
spája miesto, kde žijeme, vychovávame svo-
je deti, obrábame svoju pôdu, stretávame 
známych a priateľov a uchovávame tradície 
našich predkov. Za jednotné Vajnory sa od-
vezieme aj vari o rok. Sľúbili sme si, že ak 
počasie dovolí, zrealizujeme aj Mikulášsku 
jazdu. Čertov bude dosť a isto príde aj nejaká 
Snehulienka.

SPAnilá jAZdA CeZ VAjnoRy

Komunálne voľby sú za nami 
a nový starosta aj s poslanca-
mi sa už pripravujú na spra-
vovanie úradu. Situácia pred 
voľbami bola v dedine napätá. 

Ing. Eva Vlašičová
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Vajnorský širáček vznikol z iniciatívy čle-
nov Občianskeho združenia Podobenka 
z Vajnor, ktoré je pod vedením Gabriely 
Zemanovej aj organizátorom celého po-
dujatia. Na území Vajnor ide vôbec o je-
dinú prehliadku, na ktorej sa prezentujú 
vajnorské i mimovajnorské folklórne i di-
vadelné súbory. Program bol zostavený 
tak, aby si každý našiel počas dvoch dní 
pre seba to, čo ho zaujíma.
Úvod prehliadky patril DFS Magdalén-
ka z Modry, ktorého názov je odvode-
ný od starej odrody hrozna, ktoré sa na 
okolitých svahoch Modry pestovala. Na 
Vajnorskom širáčku sa súbor predstavil 
s témou hrnčiarstva a vinohradníctva. 
Prekvapením pre vajnorských divákov 
boli tradičné piesne a tance z Vajnor. 
DFS Podobenka z Vajnor pôsobí vo Vaj-

noroch od roku 2015. Inšpiráciou pri 
tvorbe sú riekanky, vyčítanky, hry a 
uspávanky, ale aj vajnorské piesne a 
tance. Na tohtoročnom Vajnorskom ši-
ráčku sa predstavili s pásmom A já mám 
koňíčka vraného, v ktorom diváci mohli 
nazrieť do domu tradičnej mnohopočet-
nej vajnorskej rodiny. 
DFS Juránek z Borského Svätého Jura s 
cimbalovou muzikou Juránečka sa pred-
stavil aktuálnym jesenným pásmom 
Starci na zelách, v ktorom poukázal na 
zvyky okolo zberu a pestovania kapusty 
na západnom Slovensku. Tancom My-

javská paráda sa preniesol na myjavské 
kopanice. 
DFSk Bročané z Brodského divákov za-
ujal veselými prekáračkami, pijáckymi 
piesňami a piesňami k tancom valčík, 
chodzená polka, vrcená a verbunk. Po-
užila staré piesne o hodoch – najväčších 
obecných sviatkoch v roku.  
DFSk Čaračan z Čaradíc sa predstavil s 
pásmom z Tekova a Horehronia a zaujal 
divákov nádhernými spevmi a tempera-
mentými tancami. 
Záver prvého dňa patril FS Poleno a ich 
humorne ladeným tancom Handrené 
bábky a Bábky. Dvaja bábkoherci z Po-
lena predviedli divákom tanečnú školu a 
na svojich „handrených“ bábkach ukázali, 
ako sa dá ľahko naučiť aj tanec z Pod-
poľania. A napokon trojpárový žartovný 
tanec zo Zemplína netancovali normálni, 
„živí“ tanečníci, ale „drevené“ bábky. Po-
čas tanca si najskôr poplietli partnerov, 
potom sa začali zasekávať, neskôr sa 
začala zasekávať muzika, ale ony to už 
dáko dotancovali.  
Sprievodný program prvého dňa bol ve-
novaný  prvkom, ktoré boli v roku 2016 
zapísané do Reprezentatívneho zozna-
mu nehmotného kultúrneho dedičstva 
Slovenska, Vajnorskému ornamentu a 
Tylovej paličkovanej čipke z Myjavskej 
pahorkatiny. Vystúpením FS Poleno sme 
si tiež pripomenuli, že do tohto zoznamu 
je zapísané aj Tradičné bábkarstvo na 
Slovensku a dokonca, že Bábkarstvo na 
Slovensku a v Čechách je tiež od roku 
2016 zapísané aj do Reprezentatívneho 

zoznamu nehmotného kultúrneho dedič-
stva ľudstva UNESCO.
Návštevníkov už vo vstupných priesto-
roch zaujala výstava fotografií venovaná 
nádhernému vajnorskému ornamentu. 
Jeho rozmanitosť sme obdivovali aj na 
výrobkoch Kristíny Rožňovcovej. Pa-
vučinkovú jemnosť, snehobielu krásu, 
ale najmä obdivuhodnú zručnosť pred-
viedli čipkárky z Krajného a z Brezovej 
pod Bradlom. Vo veľkej sále návštevní-
ci mohli zase obdivovať výtvarné práce 
detí, ktoré vytvorili v rámci projektu Or-
namentálna mapa Slovenska.
A napokon, Vajnorský ornament sa ob-
javil aj na dvoch nových omaľovánkach, 
ktoré Podobenka z Vajnor vydala. Ďalším 
príjemným prekvapením pre návštevní-
kov bol nový kalendár Vajnorské podo-
benky 2019 od Marka Grebečiho s nád-
hernými fotografiami detí v krojoch. 
Druhý deň Vajnorského širáčka bol v do-
poludňajších hodinách venovaný deťom. 
Kreatívne predstavenia Divadla Ramagu 
zo Spišskej Starej Vsi a D.I.V. ateliéru z 
Bratislavy zaujali deti natoľko, že sa tiež 
stali chvíľami súčasťou deja. Divadel-
no-remeselnícku zručnosť sme obdivo-
vali na predstavení Žabí princ v podaní 
manželov Pilátovcov klasického divadla 
Animare Silva z Dolných Orešian, pričom 
si deti mohli na záver aj samy vyskúšať, 
ako sa taká drevená bábka vedie. 
Popoludní herecké umenie predviedli 
herci Divadla Ramagu so Spišskej Starej 
Vsi v hre Lásky hra osudná a večer herci 
Bieleho divadla  v hre Duch. Návštevní-
kom Vajnorského širáčka sme ponúkli aj 
zaujímavé filmové dokumenty o Vajno-
roch, pri ktorých si mnohí zaspomínali 
na svoje mladé časy alebo na svojich, už 
nežijúcich príbuzných a známych.
      Celým festivalom nás sprevádzali 

„dvaja“ moderátori: bábkoherec Michal 
Zeman a jeho bábka vo vajnorskom kroji, 
maskot festivalu VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK. 
Prekvapením pre divákov bola nová 
drevená bábka, kamarátka Vajnorského 
širáčka PODOBENKA, ktorá spolu s Mo-
nikou Martinčičovou obom moderátorom 
pomáhala.   
Atmosféra na Vajnorskom širáčku bola 
príjemná, uvoľnená a priateľská. Vajnor-
ský širáček opäť ponúkol obyvateľom 
Vajnor priestor na kultúrne vyžitie a 
verím, že uspokojil aj estetické nároky a 
splnil socializačnú funkciu, takú dôležitú 
v rozrastajúcich sa Vajnoroch. 
Projekt „Vajnorský širáček“ sa uskutočnil 
vďaka finančnej podpore REVIE - Malo-
karpatskej komunitnej nadácie, poskyt-

nutej dotácie z Grantového programu 
hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy na podporu kultúry - ARS Bra-
tislavensis, finančnej podpore Nadácie 
ZSE, ďalej vďaka výraznej podpore mest-
skej časti Bratislava-Vajnory, Bratislav-
ského kultúrneho a informačného stre-
diska, Vajnorskej podpornej spoločnosti, 
Kulturie, s.r.o., VI GROUP, s.r.o., SMAR-
TUP accounting, s.r.o., KINEKUS, s.r.o., 
Poľnohospodárskeho družstva Vajnory, 
Jána Panáka a ďalším, ktorí náš projekt 
podporili. Poďakovanie patrí všetkým 
účinkujúcim, divákom, samozrejme, tiež 
organizátorom a dobrovoľníkom, ktorí 
počas Vajnorského širáčka pomáhali. 
Dovidenia o rok na Vajnorskom širáčku 
2019!

VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK 

VAjnoRSKý ŠiRáčeK 2018

Počas novembrového víkendu 
v sobotu 17. a v nedeľu 18. 
novembra 2018 sa v dome 
kultúry Vajnory uskutočnil 
už štvrtý ročník Vajnorského 
širáčka - prehliadky amatér-
skych folklórnych súborov a 
ochotníckych divadiel. 

Gabriela Zemanová predsedníčka 
Podobenky z Vajnor, snímky M. Grebeči

Ohlášky folklóru a ochotníckeho divadla vo Vajnoroch
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AKTUALITY

Karin Zvalová

V decembri 2017 odviezli pracovníci OLO 
10 321 ton zmesového komunálneho od-
padu, 446 ton plastov, 840 ton papiera a 
601 ton skla. Oproti decembru 2016 tak 
najviac vzrástla produkcia plastového od-
padu o 17 %, objem papierového odpadu 
vzrástol o 16 %, objem skla o 15 % a objem 
zmesového komunálneho odpadu o 4 %. 
V tomto roku je predpoklad, že množstvo 
vyprodukovaného odpadu počas sviatkov 
opäť vzrastie. 
Na správne triedenie odpadu by sme pri-
tom mali myslieť už pri nákupoch. Pokús-

me sa vždy myslieť na to, ako si s baliacimi 
papiermi, škatuľkami či ozdobami poradiť 
po ich využití. Alebo najlepšie, ako sa bez 
nich zaobísť. Baliaceho papiera použime 
len toľko, koľko je naozaj potrebné a po 
rozbalení darčekov ho buď ponechajme na 
ďalšiu príležitosť alebo vyhoďme do pa-
piera. Darčeky však môžeme zabaliť aj do 
iných materiálov, napríklad, do originálnych 
textilných tašiek, ktoré poslúžia na ďalšie 
nákupy. Premýšľať by sme mali aj pri náku-
pe potravín a nekupovať to, čo nedokáže-
me spotrebovať. A ako si poradiť s najčas-
tejšími druhmi vianočných odpadov a ich 
umiestnením do správnych kontajnerov?
Do modrého kontajnera na papier pat-
rí: baliaci papier, papierové tašky, škatule 
a kartóny, obálky. Ďalej sem patria noviny, 
časopisy, letáky, katalógy, pohľadnice, listy, 
obálky a kancelársky papier. Odpad musí 
byť čistý, teda, nie mastný, mokrý alebo 
čímkoľvek znečistený. Objemnejšie obaly 
je dobré,  kvôli úspore miesta, zošliapnuť 
alebo rozlomiť na menšie časti. 
Do žltého kontajnera na plasty patria: 
plastové tašky a mašle, fólie, plastové ška-
tuľky, neznečistené plastové fľaše od ná-
pojov, obaly od kozmetiky, plastové obaly 

z domácností, tégliky od jogurtov, hliníkové 
plechovky, neznečistené nápojové kartó-
ny. Odpad netreba umývať, je potrebné 
len dôkladne odstrániť zvyšky jedál, či iný 
obsah. Objemnejšie obaly je dobré,  kvôli 
úspore miesta, zošliapnuť.
Do zeleného kontajnera na sklo patria: 
sklenené poháriky, fľaše, obaly od majo-
néz, zaváranín, sklenené črepy a vázy. Fľa-
še a obaly nie je nevyhnutné umývať, stačí 
len dôkladne odstrániť ich obsah.
Do čierneho kontajnera na zmesový 
odpad patrí: bio odpad z kuchyne a do-
mácností, kovové obaly a konzervy, obaly 
od vajíčok, rolky od toaletného papiera, po-
užité papierové vreckovky a utierky, rozbité 
sklenené ozdoby, papier na pečenie.
Na zbernom dvore OLO na Starej ivan-
skej ceste 2 možno odovzdať: malý aj 
veľký elektroodpad, použitý kuchynský olej 
(musí byť v originálnom balení), vianočný 
stromček živý aj umelý, nefunkčné svetiel-
ka od stromčeka, objemný odpad, drobný 
stavebný odpad, bio odpad zo záhrad, kovy, 
papier, lepenku, plasty, sklo, batérie a aku-
mulátory, drevo, odpady z domácej chémie, 
výhradne v pôvodných obaloch.

Podľa štatistík bratislavskej 
mestskej spoločnosti odvoz 
a likvidácia odpadu (olo), 
bratislavčania, v decembri a 
počas sviatkov, vyprodukujú 
najviac zmesového komunál-
neho odpadu, z triedených 
druhov dominuje plastový a 
papierový odpad. 

PRoduKCiA odPAdu V bRATiSlAVe 
PočAS SViATKoV KAždoRočne STúPA

Je tu vianočný čas, čas plný lásky. Všade 
svietia reklamy, vyzdobené obchodné 
centrá lákajú na svoje akcie. Rozmýšľa-
me, čo kúpiť pod stromček... Nový teplý 
sveter či komerčnú kozmetickú sadu v 
plastových dózach? 
Súčasnosť sa zmenila na rýchly biznis, 
kde sa veľmi nepozerá na životné pro-
stredie ani na ľudí. Vedeli ste, že mód-
ny priemysel je druhým najšpinavším 
priemyslom na svete a často sa spája s 
neetickým a nehumánnym prístupom k 
zamestnancom vo výrobe? Celosvetovo 
nakúpime 80 miliárd kusov oblečenia za 
jeden rok, čo predstavuje o 400 % oble-
čenia viac ako pred 20 rokmi. Naozaj po-
trebujeme toľko oblečenia? Ani značky, 
ktoré dovolia zákazníkom priniesť staré 
oblečenie naspäť do obchodu, nedoká-
žu oblečenie znovu využiť. Recyklujú z 
neho iba 0,1 %. Charitné zbierky bývajú 
často limitované už iba na určité veci, 
lebo so záplavou oblečenia sami často 
nevedia, čo robiť. A čo sa týka plastov... 
Každoročne vyhodíme toľko plastov, že 
by dokázali obkolesiť Zem 4-krát. Päť-
desiat percent plastov, ktoré použijeme, 
totiž použijeme iba raz a nasledovne ich 
vyhodíme.
Tieto skutočnosti viedli trojicu mladých, 
súrodencov Vajnorákov a kamaráta Ra-
čana, k túžbe urobiť niečo pre životné 
prostredie a najmä pre ľudí. S bratom 
pracujeme roky na rozvojových projek-
toch, zameraných najmä na pomoc ľu-

ďom v menej rozvinutých krajinách a 
chceli sme urobiť aj niečo pre ľudí na Slo-
vensku, pomôcť k dôstojnej práci sociál-
ne a zdravotne znevýhodneným. A tak 
sme v lete 2017 založili občianske zdru-
ženie sobi, o.z. a začali rozvíjať myšlien-
ku eko-sociálneho projektu. Nadviazali 
sme spoluprácu s dizajnérkou mayamay, 
ktorá je považovaná za priekopníčku v 
oblasti eko módy v našej krajine. V lete 
2018 vznikli finálne prototypy značky 
sobi.eco, ktoré sú vyrobené z recyklo-
vaných textílií a plastov a na jeseň sme 
spustili výrobu v chránenej dielni v Kež-
marku. Prvá kolekcia pozostáva z obalu 
na notebook, tablet a na fľašu. Našimi 
aktivitami chceme poukazovať na to, že 
sa dá uvažovať a správať aj inak, dbať na 
ľudí okolo nás a starať sa o životné pro-

stredie, aby zostali krásy prírody aj pre 
ďalšie generácie. 
Sme radi, že viacerí Vajnoráci uvažujú 
podobne. V decembri, 3.12.2018, otvo-
rili ďalší mladí Vajnoráci na Ulici Pod lipa-
mi prvý eko obchod Naturlove. Nájdete 
v ňom čapovanú drogériu, prírodnú koz-
metiku prevažne slovenských značiek a 
tešíme sa, že v ponuke sa nachádzajú aj 
naše sobi.eco produkty.  
Vianočné sviatky sú sviatky lásky, a to 
lásky voči všetkým, našim blížnym, dru-
hým ľuďom a aj voči prírode. Chcete ori-
ginálny darček lásky? Odporúčame ručne 
robené eko-sociálne darčeky, aby sme sa 
všetci mohli tešiť z tohto vianočného 
čara a šíriť lásku navôkol. 
Želám všetkým sviatky plné radosti, lás-
ky a pokoja.

eKo AKTiViTy VAjnoRáKoV
Alena Horváthová, Vajnorčanka
a spoluzakladateľka sobi.eco
Snímky Katarína Kapsdorfer 
a Alena Horváthová

Bio odpad sa odvážal do kompostárne vo 
Svätom Jure, kde sa ďalej niekoľko mesiacov 
spracúva na kompost. V ďalšom roku sa od-
voz bio odpadu z hnedých zberných nádob 
v Bratislave začne realizovať od 1. 3. 2019. 
Bio odpad zo záhrad však možno počas ce-
lého roka bezplatne odovzdávať na zberných 
dvoroch. Väčší záujem majú Bratislavčania o 

hnedé nádoby ako o kompostéry, a preto OLO 
aj naďalej pokračuje v distribúcií hnedých 
zberných nádob a kompostérov pre rodinné 
domy. Doteraz bolo distribuovaných 13 365 
hnedých zberných nádob a 2266 komposté-
rov. Tie rodinné domy v Bratislave, ktoré si 
zatiaľ nesplnili svoju povinnosť a nepodali 
žiadosť o zapojenie sa do systému zberu 
odpadu zo záhrad na Oddelenie miestnych 
daní, poplatkov a licencií hlavného mesta, tak 
môžu urobiť aj naďalej. Rodinné domy môžu 
požiadať o pridelenie kompostéra alebo hne-
dej zbernej nádoby, ktorá má jednotný objem 
240 l. Rodinné domy, ktoré sú už vlastníkmi 
hnedej zbernej nádoby v objeme 120 l, môžu 
hlavné mesto požiadať o jej bezplatnú vý-
menu za nádobu s objemom 240 l. Náklady 
na kompostér, nádobu a odvoz bio odpadu 
z hnedých nádob sú hradené z miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady. 
Nakladanie s bio odpadom zo záhrad a zele-
ne majú možnosť od tohto roku riešiť už aj 
bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku 
so zeleňou. Správca nehnuteľnosti môže 

podať žiadosť na Oddelenie miestnych daní, 
poplatkov a licencií hlavného mesta a požia-
dať o kompostér. K žiadosti je potrebné prilo-
žiť list vlastníctva, prípadne súhlas vlastníka 
pozemku. Náklady na kompostér sú hradené 
z miestneho poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Distribúciu kom-
postérov zabezpečuje spoločnosť OLO. Do-
teraz bolo bytovým domom pridelených 28 
kompostérov. 
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z 
hnedých zberných nádob je v zmysle Vše-
obecne záväzného nariadenia (VZN) hlav-
ného mesta o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom  
č. 4/2016 v znení neskorších zmien a dopln-
kov realizovaný sezónne od marca do novem-
bra v intervale jeden raz za 14 dní. Informáciu 
o tom, v ktorý deň sa vykonáva odvoz bio od-
padu, nájdu obyvatelia na nálepke, umiestne-
nej na svojej hnedej zbernej nádobe. Môžu si 
ho však zistiť aj priamo na webstránke spo-
ločnosti OLO,  www.olo.sk  alebo prostredníc-
tvom aplikácie „Zistite si váš odvozný deň bio 
odpadu.“

čiSTejŠiA A ZelenŠiA bRATiSlAVA

bratislavská mestská spoloč-
nosť odvoz a likvidácia od-
padu (olo) skončila sezónny 
odvoz bio odpadu zo záhrad 
v piatok 30. 11. 2018. odvozy 
boli v tomto roku vykonávané 
od 1. 3. 2018 a za toto obdobie 
bolo odvezených takmer 4500 
ton bio odpadu. 

Karin Zvalová

Viete, ako si poradiť s vianočným odpadom?

AKTUALITY
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Tohto roku prišiel Mikuláš s bláznivým 
čertom a anjelmi, ktorí  dozerali, aby kaž-
dé dieťa malo očakávaný balíček. No, nad 
všetkým bdel archanjel, ktorý mal čo ro-
biť,  aby sa nezbedný čert nehádal s an-
jelmi. Deti boli šťastné a predvádzali sa v 
recitovaní či spievaní, no,  ako bolo vidieť 
, najviac si užili prítomnosť Mikuláša deti 

z materských škôl. Fotogalériu nájdete na 
poslednej strane.
Aj dospelí si vychutnávali  atmosféru 
prichádzajúcich sviatkov na Vianočnom 
bazáre, kde si mnohí  kúpili vianočné dar-
čeky pre svojich blízkych, vyznačujúce sa 
originalitou, ornamentálnou vajnorskou 
tvorbou a kreativitou domácich výrob-
cov. Potešili adventné vence, či výrobky 
vajnorských skautov. Kreatívny klub Luna 
pripravil pre deti pútavé tvorivé dielne, 
zaujali natoľko, že ani jedna stolička ne-
ostala prázdna.
Záver pripravovaných podujatí patril obľú-
benému Lampiónovému sprievodu. Cez 
dvor Vajnorského ľudového domu všet-
kých previedli záhadné a tajomné Lucie. 
Ako to  už býva, aj teraz deti i dospelých 
čakal sladký detský punč. 

Srdečne ďakujem sponzorom, ktorí pod-
porili podujatia:  Kaufland, TESCO, Elezi, 
Potraviny večierka Jaroslav Hanker
A ozaj, na záver prijmite od nás toto via-
nočné prianie:
Vinšujem vám títo ščaslivé vánočňí svát-
ki,
Krista pána narodzeňí,
co si ot pána Boha žádate,
zdraví, ščascí, hojné boské požehnáňí
a po smrci království nebeské.
Hojnost vína, hojnost chleba,
horu vínem, pole žitem,
dvúr dobitkem a Búh nebeskí dobrím 
zdravím,
abi ste sa mohli obracat medzi kopama 
senovíma,
jak mjesíc medzi hvjezdama nebeskíma.
M. Nádaždyová (1899)

Dramatická výchova vychádza z tejto priro-
dzenej hry. Deťom prináša väčší zážitok, keď 
sa do deja môžu sami zapojiť a zažiť tému, 
ktorú príbeh ponúka, na vlastnej koži. Vstú-
pia do príbehu a konajú v ňom za postavu 
alebo samy za seba. Metódy dramatickej vý-
chovy ponúkajú možnosť vstúpiť do knihy 
a skúmať príbeh zvnútra. Zažívať príbehy 
„zvnútra“ mohli aj deti oboch vajnorských 
základných škôl. Počas školského roka sa 
dopoludnia v miestnej knižnici premenili na 
najrôznejšie svety. Vďaka osvietenej pani 
knihovníčke Helenke Paulenovej a dievča-
tám, Veronike Kořínkovej a Barbore Jurinovej 
z EDUdramy, nemuseli žiaci sedieť pri učení 
v laviciach. Vďaka projektu Literatúra v ak-
cii podporeného mestskou časťou Vajnory 
mali možnosť zažiť, precítiť, byť zasiahnutí, 
emocionálne sa búriť, nechať sa uniesť, pre-
žiť radosť a smútok, napätie a úľavu, tvoriť, 
hrať sa, hľadať, vracať dej, skúmať z iného 
uhla... Skrátka, učiť sa pre život všetko dôle-
žité formou rolovej hry. Takáto hra ponúka 
v súčasnom svete priestor nielen na rozvoj 
kreatívneho myslenia, ale aj na formovanie 
empatickej a kriticky nazerajúcej osobnosti. 
624 žiakov sa zúčastnilo 30 lekcií, vedených 
fiktívnym príbehom, inšpirovaným kvalitný-
mi literárnymi textami. Vyskúšali si, ako rie-

šiť krízovú situáciu, keď sú sami doma a na 
dvere zaklope cudzí človek, ktorý možno milo 
vyzerá, ale bude sa tak aj naozaj správať (R. 
Dahl: Čarodejnice)? Vďaka príbehu preklenuli 
medzigeneračné rozdiely a vymysleli najlep-
ší darček pre deduška (J. Blažková: Ohňostroj 
pre deduška). Vrátili sa do minulosti, keď si 
ľudia vymýšľali príbehy na skrátenie chvíle 
a zároveň sa naučili zákonitosti ľudovej slo-
vesnosti, keď dobro zvíťazilo nad zlom (Dob-
šinského rozprávky). Tým, že na vlastnej koži 
zažili situáciu Margot zavretej v skrini, hlbšie 
pochopili problematiku šikany,  motivácie, 
dôvody a východiská postáv na rôznych stra-
nách (R. Bradbury: Celé leto v jednom dni). 
To, že pohodlie domova nie je až takou sa-
mozrejmosťou, sa presvedčili cez momenty, 
ktoré im ukázali, aké to je, keď človek musí 
opustiť to, čo má rád kvôli hroziacemu ne-
bezpečenstvu (M. Vadas: Útek), alebo keď im 
nebezpečenstvo hrozí od vlastných rovesní-
kov (M. Fullerová: Karneval). 

Vďaka bezpečnému odstupu hre v role mož-
no preberať so žiakmi aj ťažké a závažné 
kultúrno-spoločenské témy. Žiaci starších 
ročníkov pochopili ťažkú situáciu neslobody 
a diskriminácie cez príbehy židovských rodín 
(F. Tichý: Transport na večnosť). Vďaka tomu 
sme si tiež pripomenuli totalitné režimy a 
uvedomili si, akou výhodou je žiť v dnešnej 
slobodnej súčasnosti. 
Vďaka tomu, že projekt mohol prebiehať už 
druhý školský rok, bolo poznať, ako deti poz-
najú princíp a vedia naplno využiť a užiť si 
celý príbeh. Aj deti, ktoré sa inak v triede ne-
prejavujú, sa s postavou dokázali stotožniť 
a vyjadriť svoj názor či postoj. Mnohé panie 
učiteľky spoznali svojich žiakov z iného uhla 
pohľadu, deti zase zažili spoločný stmeľujúci 
zážitok.
Tešíme sa, že v knižnici je ešte toľko príbe-
hov a kníh, ktoré sa dajú využiť, aby nás 
vtiahli do svojho sveta a rozvíjali osobnosť 
našich detí.

ŠKOLAVAJNORSKÝ ŽIVOT

nAjViAC Si užili PRíTomnoSť  
miKuláŠA deTi Z mATeRSKýCh ŠKôl

KnižniCA V AKCii – ŠKolA V KnižniCi

S radosťou pripravujeme ku 
koncu roka  podujatia typické 
pre tento čas, k nim neodmys-
liteľne patrí príchod sv. miku-
láša medzi vajnorské deti. 

Pre deti je prirodzené „hrať 
sa“ na rozprávky, ktoré po-
čuli alebo videli. Podobne sa 
vedia hrať aj starší, dokonca 
aj dospelí. 

Eva Biečíková, snímky IFK M. Grabeči 

B. Jurinová, V. Kořínková, snímky autorky

Pri jesennej výsadbe stromov na úze-

mí Vajnor od nemenovanej obyvateľky 
sme si dokonca vypočuli, že v prípade 
vysadenia stromu, ho na druhý deň vy-
rúbe.  
Na základe uvedeného občanov upo-
zorňujeme, že na výrub drevín cestnej  
zelene je potrebné povolenie cestného 
správneho orgánu v zmysle cestného 
zákona a na výrub verejnej zelene sú-
hlas orgánu ochrany prírody v zmys-
le zákona č. 543/2002  Z.z. ochrane 
prírody a krajiny. Ďalej uvádzame, že 
v zmysle § 25 zákona č. 8/2009 Z.z. 
o cestnej premávke vodič nesmie za-
staviť a stáť na cestnej zeleni a inej 
verejne prístupnej zeleni. Za poruše-
nie ustanovení príslušných predpisov 
môžu byť uložené sankcie. 
Stromy sú dôležitou súčasťou života 

každého človeka a živočícha na Zemi, 
nemali by sme zabúdať na výhody, 
ktoré nám neustále poskytujú. Stro-
my absorbujú oxid uhličitý a uvoľňujú 
kyslík do ovzdušia, pohlcujú pachy a 
znečisťujúce plyny. Fungujú ako filter 
na pevné nečistoty vo vzduchu. Stromy 
ďalej dokážu ochladiť ovzdušie, znížiť 
spotrebu klimatizácie a zvyšujú vzduš-
nú vlhkosť. 
Každoročne sa zhoršujú klimatické pod-
mienky, ktoré sa prejavujú zvýšeným 
počtom tropických dní a nocí, vlnami 
horúčav, intenzívne krátkodobé zrážky 
a dlhšie obdobia sucha. Jedným z opat-
rení na zlepšenie klimatických podmie-
nok, je zvýšenie podielu vegetácie, a to 
hlavne výsadba stromov, ich údržbou a 
starostlivosťou o ne. 

PRečo Sú STRomy dôležiTé?
Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy

Každoročne sa zvyšujú po-
žiadavky občanov Vajnor na 
výrub drevín verejnej a cest-
nej zelene, ako aj nezáujem o 
ich výsadbu, napr. z dôvodu, 
že dreviny sú veľmi vysoké, 
vo vetre sa ohýbajú, padanie 
lístia, parkovanie pred ich 
obydliami.
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SláVnoSť uVíTAniA do žiVoTA

V ľudskom živote sú významné chvíle, na 
ktoré si človek často spomína, ku ktorým 

sa s radosťou vracia. Jednou z najradost-
nejších chvíľ je narodenie dieťaťa. 
Zbor pre občianske záležitosti pripravil 6. 
decembra Slávnosť uvítania do života pre 
dvanástich malých Vajnorákov, ktorých 
mená sú zapísané do Pamätnej knihy. 
Na tvárach rodičov sa zračilo nevýslovné 
šťastie pri pohľade na svoje dieťatko, kto-
ré držali v náručí. 
Slávnosť obohatili deti z občianskeho 
združenia PODOBENKA z Vajnor  pod ve-
dením pani Gabriely Zemanovej.
Našim malým ratolestiam prajem, aby boli  

s láskou vychovávané, pretože k tomu, 
aby vyrástli v človeka, čo sa vie postaviť 
životným prekážkam čelom a neuhýbať 
im, k tomu všetkému okolo seba nevy-
hnutne potrebuje lásku. Potrebuje poznať 
úprimný ľudský cit od svojich najbližších, 
od mamy a ocka. Rodičom želám, aby mali 
pri výchove svojich detí veľa trpezlivosti a 
aby spolu s nimi prežívali len samé jasné, 
slnečné a šťastné dni. 

Z nehy a lásky narodí sa človek,
maličké zrnko zrelých ľudských 
liet.
Z nehy a lásky narodí sa človek,
najväčší zázrak, aký pozná svet.

Soňa Molnárová, snímka  IFK

Meno  Priezvisko     dátum nar.

Matúš Varga  1. september 2018

Karolína Ivánková  6. september 2018

Nina Herberová  30. september 2018

Leticia Holénia 9. október 2018

Rebeka Ondrušková  14. august 2018

Ninam Bangová  27. september 2018

Šimon Špánik  11. október 2018

Nina Kysucká  20. august 2018

Ella Dekker  24. september 2018

Nina Zagorová  11. jún 2018

Adam  Rožňovec  25. október 2018

Tommy Mažár  12. máj 2018Mgr. Gregorová Veronika, Mgr. Matuzná 
Renáta, snímka autorky

Igor Roy, člen miestneho spolku SČK

Panie vychovávateľky v spolupráci so žiač-
kami 9. ročníka pre  odvážnych žiakov z 
prvého stupňa  pripravili pestrý program, 
ktorý sa začal  príchodom o 18.00 hodine, 
pokračoval divadlom Chlapček a synček, 
cestou odvahy v tme na školský dvor, skla-
daním hesla, ktoré  po úspešnom rozlúštení 
deti spoločne a nahlas prečítali. A ako zne-
lo? 
„Noc v školskom klube nás volá,
no konečne hip – hip, hurá.
Odvahu my veľkú máme,
aj strach spolu prekonáme.
Tmy sa vôbec nebojíme a spoločne sa za-
bavíme.“

  Súťažné a zábavné disciplíny, ako naprík-
lad uhádnutie rozprávkovej postavy podľa 
oblečenia alebo dobre známe hudobné 
sochy, všetkých pobavili a naladili na spo-
ločnú tancovačku.  Večerná hygiena a  pri-
chystané postieľky privodili sladké sny, 
ktoré prišiel podporiť aj pán riaditeľ púta-
vým čítaním rozprávky. Ráno sa síce nie-
ktorí odvážni chválili, ako celú noc nespali, 

no pravda bola iná. Spali  tvrdo a podaktorí  
pri tom „pílili aj drevo“. Šťastní rodičia si v 
sobotné ráno po raňajkách svoje odvážne 
ratolesti prevzali  bez akejkoľvek ujmy na 
zdraví, plné nových zážitkov, skúseností a 
získanej odvahy.
Ako organizátori tohto podujatia veríme, že 
NOC v ŠKD sa v našej škole  stane každo-
ročnou tradíciou. Budeme sa na vás tešiť.

deň 16. novembra nebol pre 
žiakov 1. až 4. ročníka len 
obyčajným piatkom. bol to 
deň niečím výnimočný. najmä 
pre školský klub detí, ktorý 
pripravil a zorganizoval dlho 
očakávanú akciu noC v ŠKd 
2018. 

NOC V ŠKD

Ráno sme sa stretli o 7.45 h pred budovou 
základnej školy a vyrazili sme na príjemnú 
cestu do Serede. Okrem pani učiteľky J. Bo-
bokovej, ktorá exkurziu organizovala, žia-
kov sprevádzala aj pani učiteľka B. Šišková. 
Pri výstupe z autobusu nás privítal vrátnik, 
ktorý bol taký milý, že nám ukázal vchod  
do budovy, v ktorej sa začal náš ”návrat” do 
minulosti. Boli sme ohúrení, keď sme uvideli 
sklené tabule s menami obetí prvých štyroch 
transportov. Neskôr sme sa išli pozrieť na 
priestory, ktoré (aj keď sme tomu nemohli 

uveriť) predtým obývali ľudia. Videli sme, v 
akých podmienkach žili, pracovali. Židovské 
deti v našom veku sa nemohli vzdelávať, iba 
pracovali. Cez prezentáciu nám prežijúca kon-
centračný tábor rozprávala, ako prežila a aké 

to bolo ťažké,  a my sme na chvíľku ďakovali 
za domov, ktorý máme. 
Bola to zaujímavá exkurzia a sme radi, že sme 
boli jej súčasťou. Pocit slobody a demokracie 
je príjemný. Vážme si ho!

múZeum holoKAuSTu V SeRedi

dňa  27. novembra sme sa my, 
žiaci 8. a 9. ročníka Základnej 
školy Kataríny brúderovej, 
zúčastnili na exkurzii do mes-
ta Sereď, kde sme navštívili 
múzeum holokaustu. 

M. Cerulíková, snímka autorka

SPolu To ZVládneme

To, že aj laická verejnosť nie je ľahos-
tajná k vedomostiam, ktoré v kritic-
kých, nečakaných a život ohrozujúcich 
situáciách môžu napomôcť iným a 
dokážu zvrátiť často nečakané okol-
nosti, ktoré veľakrát  sa končia tragic-
ky, dokázala aj veľká účasť na tomto 
školení. 

Predsedníčka miestneho spolku SČK 
Milka Uhrínová a riaditeľka územ-
ného spolku SČK v jednej osobe na 
úvod školenia podčiarkla dôležitosť 
osvojenia si základných vedomostí 
pri podávaní prvej pomoci v čase, kým 
na miesto tragédie dorazia záchran-
né a zdravotné zložky. Informovala o 
činnosti SČK i o kurzoch a školeniach, 
ktoré SČK realizuje. Predstavila nám 
členky SČK Natáliu a Sašku, ktoré 
všetkým prítomným nie len ľahko zro-
zumiteľnou formou vyvrátili mýty pri 
podávaní prvej pomoci, ale poučili o 
základných a dôležitých krokoch v si-
tuáciách, ktoré nás môžu bežne stret-
núť počas všedných dní.

Naučili sme sa rozpoznať príznaky 
mozgovej mŕtvice, infarktu, diabetic-
kého šoku, či záchvat epilepsie. Do-
zvedeli sme sa mnoho o záchrane det-
ského života pri vdýchnutí cudzieho 

predmetu, ale aj o postupe pri rezných 
poraneniach. 
SČK budúci rok oslávi svoje sté výro-
čie od svojho vzniku a záujem o túto 
inštitúciu dokázal aj fakt, že po skon-
čení skoro dvojhodinového školenia 
do našich radov v miestnom spolku 
pribudli noví členovia. 

Je veľmi dôležité, aby sme si v dneš-
nej rýchlej a,  žiaľ,  i egoistickej súčas-
nosti dokázali nájsť kúsok svojho ja 
a nezabúdali na tých, ktorí potrebujú 
našu pomoc. Aby sme boli pripravení a 
zodpovedne dokázali podať základnú 
prvú pomoc. A možno, aby sme doká-
zali odovzdať aj tú jedinú, najdrahšiu 
a život zachraňujúcu tekutinu – krv, 
ktorá dokáže zachrániť ľudský život 
a zvrátiť tragédiu k šťastnému koncu.  
Je veľmi sympatické, že SČK takúto os-
vetu šíri a že je o takúto osvetu veľký 
záujem. ĎAKUJEME.

SPolu To ZVládneme – to bol 
názov školenia prvej pomoci 
so zameraním na život zachra-
ňujúce úkony, ktoré pre širokú 
verejnosť 14. 11. 2018 v dome 
kultúry vo Vajnoroch zorganizo-
val miestny spolok Slovenského 
červeného kríža.
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Pred siedmimi rokmi som dostala mail od ka-
marátky, či nechcem podporovať chudobné 
dieťa v štúdiu. Pozrela som si bližšie infor-
mácie o projekte, kde Občianske združenie 
Cesta domov deklarovalo, že minimálne  
95 % príspevku ide dieťaťu (časť ostáva na 
výmenu listov, posielanie snímok detí) a ško-
lu riadia jezuiti. Povedala som si, prečo nie? 
Ako lepšie pomôcť niekomu, ako prispieť na 
jeho lepšie vzdelanie, a tak som začala pod-
porovať Nikitu. Neskutočne zlaté, vysmiate 
dieťa aj napriek ťažkej rodinnej situácii. Roky 
vymieňania si listov vo mne vzbudili túžbu 
stretnúť sa s ňou aj osobne.
Jedného dňa som dostala mail s pozvánkou 
zúčastniť sa na misijnom pobyte, navštíviť 
projekty a stretnúť sa s deťmi. Môj sen sa 
premenil na realitu a v lete som sa ocitla v In-
dii. Prvé dni sme spoznávali najmä novú kul-
túru. Jedlo od raňajok po večeru pikantné, naj-
mä ryža, taktiež šťavnaté ovocie. Čaje a káva 
s kilom cukru, chcú mať sladký život. Jedlo 
sa je sediac na zemi iba rukami, no pozor, 
len pravou, ľavá totiž slúži na iné potreby... 
Voda bežne nepitná, takže bolo treba hľa-
dať filtrovanú alebo balenú. Prvá vec, ktorú 
treba urobiť, keď človek príde na ubytovanie, 
napustiť si vedierko. Sprchy nie sú zvykom, 
umýva sa „vedierkovaním“, no voda nie vždy 
tečie. Niekedy sme sa pozabudli, a tak po ce-

lom dni na slnku nám ostávalo len utrieť sa 
vlhčenou vreckovkou, ešteže tie som mala pri 
sebe. Malo byť obdobie dažďov, tak sme sa 
obávali samých lejakov, no klimatické zmeny 
zasahujú aj Indiu, a tak sa roľníci, nevidiaci ani 
kvapku, úpenlivo modlili za dážď. 
Keď sme vyšli na cestu, pozornosť bolo treba 
zapnúť na maximum. Dopravné predpisy sú 
len pro forma. Pri prechádzaní cesty na zele-
nú sme sa najprv dobre pozreli na obe strany. 
Nie je problém jazdiť ani do protismerov, sta-
čí pri všetkom trúbiť, a tak ľudí informovať. 
Jedna motorka slúži na prepravu aj viacpo-
četnej rodiny, a zmestí sa aj pes. Obľúbeným 
dopravným prostriedkom sú „rikše“. Pre svoj 
otvorený priestor umožňujú prepravu väčšie-
ho počtu ľudí a kto by sa predsa len nevmes-
til do vnútra, vždy sa nájde priestor ešte na 
streche. Pri prudkej indickej doprave sa už 
len dobre držať... Kravy sú však posvätné, 
tie majú v doprave vždy prednosť a musím 
povedať, že prechádzky cez hlavné cesty 
obľubujú. Pri našej preprave sme dostali dva 
defekty za deň. Dá sa povedať, že človek ide 

„cestou - necestou“, kolesá majú čo robiť a 
keďže ako rezerva je k dispozícii staré kole-
so už s opraveným defektom... tak nevydrží 
dlho... no v každom prípade to bola atrakcia 
pre domácich, autobus bielych s defektom, 
tak nám aj stoličky doniesli a celá dedina po-
máhala pri oprave. 
Okrem dynamickej dopravy si bolo na cestách 
treba dávať pozor aj na špinu. Všade samé 
odpadky, smetiaky absentovali. Miestnymi 
smetiarmi boli divé prasiatka, no pre množ-
stvo plastov z dovezených tovarov mali prob-
lém s ich čistením. 
Na juhu Indie sme sa presúvali a navštívili 5 
projektov (4 školy a 1 sirotinec). Všade nás 
privítali tancami. Ako sme sa dozvedeli, školy 
boli vybudované pre miestnych ľudí, ktorí ne-
mali prostriedky na poslanie detí do školy. Aj 
keď je kastový systém v Indii oficiálne zruše-
ný, najnižšia vrstva dalitov, tzv. nedotknuteľ-
ných je často diskriminovaná, bez vzdelania a 
zdravotnej starostlivosti. Pre nich boli vybu-
dované školy najmä jezuitmi vďaka medzi-
národným donorom. Toľko detskej radosti a 
keď sa stretnete so svojím dieťaťom, ktoré 
vám hovorí, že je to najkrajší deň jeho života, 
môžete si spolu zatancovať a porozprávať sa, 
úžasné niečo. Navštívili sme aj rodiny spon-
zorovaných detí. Väčšinou plechové búdy bez 
jediného kusu nábytku... presný opak našich 
príbytkov, kde sa nám aj tak zdá, čo všetko 
nám tam ešte chýba... Keďže pobyt bol pre-
pojený s dobrovoľníckou činnosťou, tak sme 
deti odfotografovali a porobili, čo bolo treba. 
Domáci nám zase porozprávali o fungovaní 
škôl. Väčšina detí sú hinduisti, veľa je aj mos-
limov, minimum kresťanov. Spolu sa stretáva-
jú, učia, modlia, veď predsa všetci sme ľudské 
bytosti. Počúvali sme o situácii na severe In-
die, kde sú nepokoje a násilie. Tu však bolo 
cítiť toľko radosti. Vždy sa dá vybrať medzi 
nenávisťou a láskou, namiesto radikalizácie 
sa vzájomne rešpektovať a pomáhať si. 

Opäť v čase slávnosti sa vo Vajnoroch 
konal folklórny festival Vajnorský širáček, 
takže prezentácia vajnorských spolkov 
bola obmedzená. Vajnory  reprezentova-
la Vajnorská dychovka, Erika Surániová  a 
Mariana Zemanová so svojimi výrobkami. 
Odchádzali sme v utorok večer autobusom 
spred DK Vajnory. Po naložení nástrojov a 
batožiny sme sa vydali na cestu - tentoraz 
smer Assisi, kde sme dorazili dopoludnia. 
Na prehliadku sme mali 4 hodiny. Mesteč-
ko bolo zahalené do hustej hmly, malo inú 
atmosféru ako v plnej letnej sezóne.  Od 
1. novembra sa tu končí turistická sezó-
na, to znamená, že kaviarničky boli po-
zatvárané, mnohé obchodíky a dokonca aj 
toalety boli zavreté.  O to komfortnejšie 
sme sa poprechádzali mestečkom. V Bazi-
like sv. Františka  sme mohli  nerušene a 
pokojne  rozjímať.  Prešli sme na námes-
tie Porziuncola,  bazilika bola zatvorená,   
mali obedňajšiu prestávku, lebo je po 
sezóne. Tento skvost  sme tentoraz  mu-
seli vynechať, keďže autobus musel byť 
o 15.00 hodine po dlhej 1100 km ceste 
odstavený povinných 9 hodín. 
Pri hoteli nás už čakal Sauro Santi a do-
hodli sme sa, že večer pre nás pošle ich 
autobus. Našu 50-člennú delegáciu pri-
jal alviansky starosta Giovanni CIARDO 
v jeho kancelárii na hrade. Urobil nám 
tradičnú prehliadku hradu a v zasada-
cej miestnosti nás oboznámila autorka 
projektu  „Folklór a zachovanie tradícií“ s 
myšlienkou a sprievodnými akciami, kto-
ré pre nás počas pobytu pripravili.  Prišiel 
aj Sauro Santi a Alfrédo Santi, zakladateľ 
družby. 
Ďalší deň sme navštívili Rím. Mali sme 
šťastie na najteplejší novembrový deň, 
bolo 21 stupňov.  Tu sme sa rozdelili na 

dve skupiny, každá mala inú trasu pre-
hliadky mesta, a tak si účastníci mohli 
vybrať pamiatky, ktoré chceli vidieť. V Al-
viane nebol na večer organizovaný žiad-
ny oficiálny program, takže sme mali dosť 
času na Rím. Na spiatočnej ceste si sku-
pinky rozprávali zážitky z prežitého dňa. 
Každý bol nadmieru spokojný. Piatok nám 
naši priatelia pripravili prehliadku miest-
nej prírodnej rezervácie Oazi. Veľké jazero 
s bohatým množstvom vodného vtáctva. 
Za 26 rokov našich návštev sme tu boli 
sotva 2 razy. Pri vchode nás čakali traja 
pracovníci rezervácie s ďalekohľadmi. Na 
úvod nám porozprávali o jazere,  migrujú-
com vtáctve, pre ktoré jazero slúži ako „ 
pomyselný motorest“ na ceste z Európy 
do Afriky a opačne,  lebo je bohaté na 
ryby a vodné živočíchy. Z pozorovateľní 
sme mali možnosť sledovať vtáctvo na 
vodnej hladine. Po prehliadke Oazi sme 
sa presunuli na obed do rodinnej olivár-
ne Bartolomei. Po výbornom obede sme 
absolvovali prehliadku malého múzea a 
výrobne, kde sme mohli ochutnať čerstvo 
vylisovaný olej.
V sobotu dopoludnia sme tradične navští-

vili čarokrásne mestečko Orvieto. Po náv-
števe katedrály,  miestneho trhu a pre-
chádzkou uličkami každému prišla vhod 
výborná kávička. Sobotný večer už patril 
prednáške o našich vajnorských tradí-
ciách. Anka Zemanová opísala vajnorský 
kroj a ornament, ktorý Erika Surániová 
pred zrakmi zúčastnených maľovala na 
tabuľu. Vajnorská dychovka na improvi-
zovanom pódiu pod hradom, vedľa dvoch 
kotlov s gulášom, hrala do tanca a spevu. 
Každá slávnosť u našich priateľov vrcho-
lí sv. omšou, tento rok bola v kaplnke. Po 
omši prešla procesia za sprievodu bubnov 
až na hradné nádvorie. Tu bolo všetko pri-
pravené na požehnanie úrody z olív, prvé-
ho vylisovaného oleja.  Po tomto slávnost-
nom akte sme odovzdali našim priateľom 
dar. Maliar Vladimír Plachý namaľoval a 
daroval obraz Vajnor,  ako náhradu za ob-
raz, ktorý pred rokmi zničil požiar. Bolo to 
pre starostu aj domácich veľké prekvape-
nie. Na zadnej časti obrazu je dvojjazyčný 
nápis: „Ani oheň nezničí naše priateľstvo“. 
Zavesením tohto obrazu bude v zasada-
cej miestnosti na stenách všetko tak, ako 
bolo pred požiarom. Samozrejme, dnes sú 
to identické náhrady.  
Návšteva bola ako vždy veľmi vydarená. 
Alvianci boli pohostinní, aj tentoraz  za-
pojili spolky na prípravu jedla. Jeden večer 
varili poľovníci, druhý večer futbalisti a 
mládežníci. Tak ako minulý rok skonšta-
tovala Anka Zemanová, družba nadobúda 
novú podobu. Štafetu preberá mladá ge-
nerácia. Popri týchto spoločenských ak-
ciách v sobotu a nedeľu sme varili guláš. 
Šefkuchár Ľubo Krištovič,  Darinka Pilná a 
Soňa Molnárová  navarili 4 kotly gulášu, 
spracovali naň  60 kg mäsa, 30 kg cibule a 
30 kg zemiakov. O tom, že chutil, svedčili 
prázdne kotly každý deň. 
V nedeľu podvečer sme sa s našimi pria-
teľmi rozlúčili s pozdravom: „Ci vediamo 
l´anno prossimo, amici“ (Uvidíme sa o rok, 
priatelia). 

VAJNORSKÝ ŽIVOTVAJNORSKÝ ŽIVOT

Krajina tisícich farieb, pre nás 
až gýč. no pozerajúc na všetky 
tieto odtiene, dozdobené kvet-
mi a maľbami, túžila som do 
nej ísť. Rada cestujem a spo-
znávam nové kultúry, no sen 
ísť do indie mal iný dôvod. 

na Vajnorských dožinkách 
nám alviansky starosta po-
vedal, že tak ako minulý rok 
podali projekt o grand z fondu 
európskej únie v sekcii „dru-
žobné mestá“ pod názvom 
„Folklór a zachovanie tradícií“ 
a opäť boli úspešní.  Táto in-
formácia bola zároveň pozván-
kou pre nás na návštevu Alvia-
na v dňoch 15. a 16. novembra 
na „olivovú slávnosť“. 

FARebný žiVoT V nenáViSTi či láSKe? AlViAno 2018 – SViAToK olíV
Alena Horváthová, snímka autorka

Soňa Molnárová
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polygrafickej. Termín je však krkolomný 
pre rodičov voziacich deti a navyše halu 
asi začnú v novom roku rekonštruovať, 
takže budeme musieť nájsť iné riešenie. 
Aby sme družstvám čiastočne kompen-
zovali menej tréningových dávok, pri-
hlásili sme do zimných halových líg až 4 
skupiny prípravkárov aj jedno družstvo 
mladších žiakov. Aj tak však musíme z 
dlhotrvajúceho hľadiska vymyslieť, kde 
trénovať v zimných mesiacoch. Umelé 
plochy škôl nie sú pri nevľúdnom počasí 
často bezpečné. Všetky iné priestory sú 
priďaleko. Každý námet a pomoc čitate-
ľov či rodičov uvítame. 

muži 

Zimné obdobie nie je jednoduché vy-
kryť ani u mužov. Veľké ihriská s umelou 
plochou sú často blokované. Ich majite-
lia čakajú na väčšie kluby, ktoré zaberú 
množstvo termínov a menší, ako FK Vaj-
nory, musí čakať na to, čo ostane. Tento 
rok sme chceli polovicu ihriska využiť 
aj na tréning žiackych tímov, ale ušli sa 
nám iba dva časy na Mladej Garde vo 
štvrtok a v piatok vždy od 20.00 h, čo 
je pre deti neskoro. Budeme sa s tým 
musieť popasovať inak. Každopádne 
máme pred sebou aj ustálenie hráčskeho 
kolektívu. Ten sa na poslednú chvíľu vy-
škriabal z posledného miesta III. ligy. Ru-
sovce sme doma v poslednom jesennom 
kole zdolali 2:1. Veľmi nervózny duel, s 
malým počtom šancí a veľkým počtom 
provokácií od súpera (i v hľadisku !), sme 
doslova dotlačili do úspešného konca. 
V závere jesene sme museli pri tvorbe 
zostavy veľmi často improvizovať. Zo-
pár chlapcov skončilo činnosť, ďalší mali 
futsalové povinnosti, iným sa kopili zra-
nenia. Na jeseň sme dali 13 gólov, mali 
sme najhoršiu obranu a vyhrali sme len 
dva zápasy z 15, zimovať však budeme 
na 15. mieste. Lozorno je na tom totiž 
ešte horšie. Udržať sa v súťaži je pre nás 
veľkou jarnou výzvou.

mládežnícke tímy

Ako obyčajne pri mládeži tabuľky a vý-
sledky nespomínam. Nemá to opodstat-
nenie. Dôležité je, že sa hráči učia nové 
veci, futbal ich baví, tešia sa z neho a 
volajú k nám aj svojich spolužiakov a 
kamarátov. Poctivým tréningom sa na 
nich „lepia“ nové schopnosti, napredujú 
v ovládaní lopty, dávajú v zápasoch stále 
viac gólov. Za rok 2018 patrí veľká vďa-

ka našim mládežníckym trénerom (Ró-
bert Vajda, Andrej Kulčár, Radoslav Ko-
váč, Kamil Bľanda, Patrik Mozola, Martin 
Cintavý, Matej Meško, Richard Debnár) 
ktorí obetujú deťom veľa voľného času.
Podrobné vyžrebovanie, presné dátumy 
a časy stretnutí, i všetky ďalšie informá-
cie, nájdete na našej stránke www.fkvaj-
nory.sk. Príďte povzbudiť naše tímy. Te-
šíme sa na vašu návštevu.

Nech je ešte úspešnejší. Užite si v ňom 
veľa radosti zo svojho zdravia, úspe-
chov v osobnom i v pracovnom živote, 
či radosť športujúcich usmievavých 
detí. Pevne verím, že sa prídete osobne 
pozrieť, ako FK napreduje po všetkých 
stránkach. Ponúkame posledný tohto-
ročný súhrn udalostí v našom FK. 

Vajnorský pelikán zdobí 
oblečenie detí
Možno ste si už v uliciach obce všimli 
nové oblečenie, ktoré má väčšina detí, 
združených v FK Vajnory, jednotné. Klub 
našiel ponuku, ktorá bola vďaka množ-
stevnej zľave finančne prijateľná pre 
všetkých a ponúkol rodičom možnosť 
zakúpiť vo vlastnej réžii oblečenie na 
tréningy. Vyše 70 detí už reprezentuje 
obec aj takýmto spôsobom. Na bundu 
sme nechali našiť motív vajnorského 
pelikána, ktorý prepája väčšinu spolkov 
a organizácií vo Vajnoroch s históriou na-
šej dediny. Vieme, za koho hráme. A sme 
na to hrdí. Projekt dobrovoľne zastrešila 
a vybavovala jedna z mamičiek našich 

malých futbalistov - Mária Hliváková. Ko-
munikáciu s rodičmi, trénermi i výrobcom 
zvládla perfektne. Najmä jej patrí vďaka 
za to, že sme urobili ďalší veľmi dôležitý 
krok k tomu, aby sme našu organizáciu 
prepojili s ostatnými obyvateľmi. Záro-
veň si aj deti ešte viac uvedomili, aké 
hodnoty a korene predstavuje ich pôso-
benie v FK. Zároveň dávame najavo, že 
plnohodnotne patríme medzi vajnorské 
komunity.

Areál s novými bunkami

Päť nových unimobuniek už stojí na svo-
jom mieste. Keď sme sa približne pred 
rokom a pol zapojili do grantovej výzvy 
Slovenského futbalového zväzu, bolo 
nám jasné, že účel našej snahy musí byť 
práve takýto - zvýšiť kapacitu zastreše-
ných miestností na našom ihrisku. Pred 
posledným jesenným zápasom mužov s 
Rusovcami sa nám to aj podarilo. Osem-
násťtisíc eur od SFZ sme museli pod-
poriť 6 tisíckami, ktoré boli nevyhnut-
nou spoluúčasťou. Podarilo sa nám ich 
nazbierať najmä vďaka pomoci rodičov, 
keďže tento rok sme nazbierali rekordnú 
sumu z 2 % z daní. Všetkým, ktorí pod-
porili naše projekty, v mene FK Vajnory 
ďakujem. Netreba zabúdať na detské 
ihrisko, ktoré na jar ešte oplotíme, aby 
zaručovalo maximálnu bezpečnosť. Keď-
že už na jeseň prišlo dvakrát ku kolido-
vaniu zápasov žiakov a prípravky, využili 
sme ho na súťažné stretnutia. To je opäť 
udalosť, ktorá sa vo Vajnoroch stala his-
toricky prvý raz. Výrazné zlepšovanie 
infraštruktúry súvisí najmä s potrebami 

detí v našich tímoch, ktorých je stále 
viac. Aj preto nás teší, že sme tento trend 
zachytili. Vráťme sa však k novým uni-
mobunkám. Vďaka nim „vyrástla“ nová 
šatňa hostí (červená najbližšie pri vcho-
dovej bráne) aj so sprchami (biela), ktoré 
budú môcť využívať z druhej strany aj 
starší žiaci (nová modrá kabína). V ďal-
šej starej modrej sa môže udomácniť iný 
mládežnícky tím. Už dávnejšie pribudli 
nový bufet a nová kancelária (poscho-
die), vďaka čomu získame aj samostat-
ný sklad. Čaká nás ešte inštalácia scho-
diska a skeletu nad bufetom, aby sme 
mohli kanceláriu na jar plnohodnotne 
využívať. V mene FK chcem poďakovať 
všetkým funkcionárom a dobrovoľníkom, 
ktorí výrazne prispeli k realizácii projek-
tu – Pavol Miženko, Aleš Čík, Martin Meš-
ko, Ivan Depeš, Milan Horník, Laco Sza-
bo, Peter Belobrad, Peter Škrabák, pani 
Múčková a iní. Netreba zabúdať ani na 
miestny úrad, kde sme sa stretávali vždy  
s ochotou.

Zima

Počet detí v našom klube je už taký 
veľký, že v zime nastáva zásadný prob-
lém – kde trénovať? Počet voľných ter-
mínov v telocvičniach našich základných 
škôl je vzhľadom na počet našich druž-
stiev (7) nízky. Starší žiaci využívajú halu 
raz do týždňa, všetci ostatní (mladší žia-
ci, prípravky U11, U10, U9 + dve skupi-
ny predprípravky) dvakrát. Jeden termín 
sme dokonca našli mimo obce, čo u nás 
vôbec nie je bežné. U10 a U9 sa v pia-
tok spájajú a stretávajú v Rači na SOŠ 

žiVoT FK      AjnoRy 
je tu záver roka 2018. Preto 
by som chcel všetkým čita-
teľom v mene funkcionárov 
i hráčov FK Vajnory zaželať 
šťastný nový rok 2019. 

Richard Fekete, snímky autor

1933

FK VAJNORY

TIPOS III. liga Bratislava
1 ŠK Slovan Bratislava futbal B   13 2 0 59 : 12 41
2 FK Rača Bratislava    11 1 3 37 : 17 34
3 Lokomotíva Devínska Nová Ves   9 2 4 28 : 21 29
4 FC Rohožník     9 2 4 23 : 21 29
5 TJ Rovinka     9 1 5 36 : 30 28
6 FK Slovan Most pri Bratislave   8 2 5 26 : 16 26
7 ŠK Báhoň     8 2 5 25 : 16 26
8 PŠC Pezinok     6 4 5 17 : 17 22
9 ŠK Tomášov     6 3 6 32 : 27 21
10 OFK Dunajská Lužná    6 2 7 20 : 20 20
11 FC Malacky     5 4 6 17 : 23 19
12 MFK Rusovce    4 1 10 17 : 31 13
13 ŠK Bernolákovo    3 3 9 17 : 28 12
14 FK Slovan Ivanka pri Dunaji   3 2 10 11 : 31 11
15 FK Vajnory     2 1 12 13 : 49 7
16 ŠK Lozorno, FO    1 2 12 17 : 36 5
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MHK Martin - HK Vajnory 
35:27 (16:12)
V piatom kole nás čakala cesta do Martina 
k súperovi bojujúceho o postup do extra-
ligy. Do Martina pre zranenie a pracovné 
povinnosti sme nemohli cestovať v plnej 
zostave a išli sme len s 12 hráčmi. Domáci 
si na začiatku 10. minúty vypracovali ve-
denie o 3 góly 6:3, ktoré do konca prvého 
polčasu zvýšili na 16:12. Cez polčas sme 
sa vydýchali a do druhého polčasu sme 
išli bojovať o body. Prvých 5 min. druhého 
polčasu sme ešte držali krok so súperom, 
ale nasledujúcich 6 minút sme prehrali 6:1 
(24:15) a Martinčania si vytvoril pre nás už 
nedosiahnuteľný rozdiel 9 gólov. Do konca 
polčasu si kontrolovali výsledok a vyhrali o 
8 gólov, takže nám vrátili podobnú prehru z 
predchádzajúcej sezóny.

Tréner Budzák: Dnešný výsledok nezod-
povedá výkonu, s ktorým chlapi hrali. Bojo-
vali sme do konca, ale súperi s plnou súpis-
kou nás ubehali. Je mi ľúto, že nemohli prísť 

všetci hráči, lebo nám chýbali na striedanie 
viacerí ťahúni družstva.

HK Vajnory - Bratislavská  
hádzanárska akadémia  
29:32 (14:18)
Domáci zápas sme odohrali v športovej 
hale Dom športu, keďže iná hala nebola 
dostupná. „Doma“ sme privítali mladíkov z 
ŠKP, aj keď v športovej hale Domu športu sú 
viac doma mladíci ako my. Do zápasu sme 
vstúpili sebavedomo, ale súper sa nedal za-
skočiť a bojovou hrou nám ukázal, že tento 
zápas nebude len zobratie „lízanky malému 
dieťaťu“. Do 14. minúty to bol vyrovna-
ný duel 8:8 a v 22. minúte dokonca začali 

vyhrávať 10:13. Vďaka našim technickým 
chybám si súper vedenie udržal a dokonca 
ho zvýšil na 14:18. Druhý polčas prebiehal 
podobne ako koniec prvého a mladíci z ŠKP 
si udržiavali 3-4-gólové vedenie až do kon-
ca zápasu.

Vedúci družstva a prezident klubu Miroslav 
Darnadi: Do zápasu sme vstúpili veľmi la-
xne a súper to využil. Mladíci z ŠKP kopili 
veľa chýb, no my sme neodpovedali gólmi, 
ale podobnými chybami. To mladíci so skú-
senosťami z extraligy využili a prekvapivo 
nás obrali o body.

HŠK 74 Kolárovo - HK Vajnory 
32:27 (16:15)
Po dvoch prehrách sme nastúpili v Koláro-
ve, kde sme potrebovali bodovať. Začiatok 
zápasu bol veľmi vyrovnaný a v 11. minúte 
to bolo 6:6 a až do konca 25. minúty sme 
držali náskok o 2-3 góly. Nasledovne súper 
tromi rýchlymi gólmi zmazal náš náskok a 
po našom nepremenenom 7-metrovom 
hode hneď odpovedal gólom a polčas vy-
hral 16:15. Druhý polčas začal lepšie pre 
nás. Hneď sme zmazali manko z prvého 
polčasu a išli sme do vedenia. Súper využil 
náš krátky výpadok a rýchlymi 4 gólmi si 
vypracoval 3-gólové vedenie, ktoré si udr-
žal až do konca zápasu. 

Tréner Budzák: Dnes sme sem prišli vy-
hrať, ale nepodarilo sa nám to. Musíme si 
na tréningu prejsť naše chyby, ktoré sa ob-
javujú v posledných zápasoch. 

Tj Sokol Cífer - hK Vajnory  
29:28 (15:16)

Zápas s Cíferom sme hrali v ich novej a veľ-
mi peknej hale, ktorú postavili iba z pros-
triedkov obce. Cífer v doterajšom priebehu 
súťaže ešte neokúsil výhru a nás privítal 
konečne v plnom zložení. Zápas sme za-
čali lepšie a prvý polčas sme vyhrali o gól 
16:15. Druhý polčas sme začali robiť tech-
nické chyby, čo súper využil a vyhral o gól 
29:28.

Vedúci družstva Darnadi: Zápas nám ne-
vyšiel podľa našich predstáv. Vedeli sme, že 
Cífer je už hladný po víťazstve, ale nečakal 
som, keďže sme zápas mali celý čas v ru-
kách, že ho nakoniec odovzdáme súperovi 
pre naše chyby.

hK Vajnory - ŠKh Agrokarpaty 
Pezinok  34:37 (18:19)
Po „Katarínskej zábave“ sme nastúpili 
„doma“ v Hant aréne proti bývalému ex-
traligistovi z Pezinka, ktorému sme v pred-
chádzajúcom zápase v Pezinku zobrali bod 
za remízu. Zápas sa hral v rýchlom tempe a 
súpera sme nepustili odskočiť o viac ako 2 
góly, pričom polčas sa skončil 18:19. Druhý 
polčas sme pokračovali v tempe, ale súper 

si pomaličky začal vytvárať mierny náskok, 
až v 58. minúte odskočil na 31:36. Ku koncu 
sme stiahli na rozdiel troch gólov. V zápa-
se padlo dokopy vyše 70 gólov. Víťazne z 
toho vyšiel však Pezinok, ktorý „prestrelku“ 
zvládol lepšie.

Tréner Budzák: Pezinčania sú veľmi silný 
súper. Som veľmi hrdý na chlapov, že po 
predchádzajúcich prehrách to nevzdali a 
stále húževnato bojujú o body. Je mi ľúto, že 
dnes to nevyšlo, ale rád by som poďakoval 
všetkým hráčom za ich bojovnosť.

HK VAJNORY - HC Tatran  
Stupava 24:23 (12:14)
V poslednom kole jesene sme nastúpili pro-
ti jednému z lídrov našej 1. ligy a ašpiran-
tovi na postup do extraligy, ktorý doteraz 
jediný porazil vedúce družstvo tabuľky z 
Martina. Vedeli sme, že súper musí bodo-
vať, aby sa udržal v boji o čelo tabuľky, ale 
body sme nechceli pustiť lacno. Zápas bol 
od začiatku vyrovnaný a v 10. min. bolo 5:5. 
So súperom sme sa stále striedali vo ve-
dení, ale ani jeden si nedokázal do polčasu 
vytvoriť vyše dvojgólový náskok. Cez pol-
čas sme si povedali, že nemôžeme poľaviť 
a musíme bojovať. Začiatok 2. polčasu nám 
však vôbec nevyšiel a prehrávali sme v 38. 

minúte už  12:18. Na to tréner zareagoval 
oddychovým časom a zmenou herného 
systému. Time-out nám pomohol a pribrzdil 
rozbiehajúci sa „vlak“ súpera. Z vysokého 
náskoku sme začali pomaly ukrajovať vďa-
ka zlepšenej obrane, výborne chytajúcemu 
Perďochovi v bráne a, samozrejme, efektív-
nym útokom. V 55. minúte sme sa dotiahli 
na rozdiel jedného gólu a o minútu neskôr 
sme vyrovnali na 23:23. V 59. minúte sme 
získali loptu a 10 sekúnd pred koncom sme 
sa zásluhou 5-gólového Adama Škodu do-
stali do vedenia 24:23. Posledný útok sú-
pera sme ubránili a zaslúžene zvíťazili o 
jeden gól.

Tréner Budzák: Celý zápas sme bojovali a 
ku koncu sme zlepšenou obranou dokáza-
li získať oba body. Som veľmi šťastný, že 
sme zápas dotiahli do víťazného konca a 
po jesennej časti súťaže „zimujeme“ na 5. 
mieste tabuľky.

V jarnej časti náš čakajú ešte zápasy s 
Martinom a ŠKP Bratislava. Nasledovne 
sa družstvá z hornej časti tabuľky spoja s 
družstvami skupiny východ (Košice, Trebi-
šov alebo Levoča) a budú bojovať v baráži o 
postup do extraligy. Ostatné družstvá budú 
bojovať o umiestnenie.

hádZAnáRi bojujú o 
STRed TAbuľKy V 1. lige

Po výbornom vstupe do sezó-
ny, keď sa naše družstvo pohy-
bovalo na prvom a druhom 
mieste v tabuľke, pokračovali 
zápasy mužov v 1. lige.

Matej Jánošík, snímka autor

Ročník 2018 bol s rekordnou účasťou tak-
mer 240 ľudí najväčšou akciou, ktorú náš 
klub organizoval. Po minulom vydarenom 
ročníku sme po odbere lístkov hádzanármi 
dokázali vypredať zvyšné lístky do dvoch 
týždňov od ich dodania do obehu. Veľmi 
nás teší, že záujem o zábavu bol až taký 
vysoký, že by sme bez problémov obsadili 
ešte jednu sálu. O zábavu sa starala skvelá 
živá kapela Kollarband, ktorá sa striedala 
so šikovným DJ Live. V bufete sme rozšírili 
výber a ku kapustnici sme pridali aj výbor-
ný rezeň s majonézový šalátom. O lahodné 
vína sa postarali PD Vajnory a Dubovský 
& Grančič. Ani tento rok sme nevynechali 
bohatú tombolu a vďaka našim sponzorom 
sme dokázali rozdať veľké množstvo hod-

notných cien. Radi by sme sa poďakovali 
zúčastneným a pevne veríme, že všetkým 
sa páčilo a užili si príjemnú zábavu. Tiež by 
sme radi poďakovali všetkým, ktorí sa zú-
častnili na prípravách a organizácii zábavy, 
aj našim sponzorom. Tešíme sa na vás na 
Katarínskej zábave 2019. 

neuVeRiTeľný ďAlŠí RočníK KATARínSKej ZábAVy

Tak ako predchádzajúce roky 
aj tento rok hádzanársky klub 
Vajnory za pomoci mestskej 
časti bratislava - Vajnory 
usporiadal tradičnú tanečnú 
Katarínsku zábavu.

Matej Jánošík, snímka autor

SPONZORI: 

ŠPORT
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OZNAMYKULTÚRA

Vyzbierané vstupné, ktoré je dobrovoľné, je 
vždy venované konkrétnemu spolku, alebo 
na konkrétny, vopred stanovený účel. Výber 
osobností opäť raz nesklamal, a tak sme sa 
mohli posledné dve podujatia stretnúť so 
spisovateľom Jurajom Šebom a Jozefom 
Banášom. Obaja majú okrem písania veľmi 
radi aj hudbu, a preto nám chvíle spríjemni-
li aj hudobné vystúpenia. Musím povedať, 

že pieseň Elvisa Preslyho v podaní Juraja 
Šeba sme počúvali so zatajeným dychom. 
Vráťme sa však k talkshow samotnej. Obaja 
páni majú za sebou pestrý život aj množ-
stvo úspešných vydaných kníh, ktoré sme 
si mohli aj zakúpiť. Čo je však podstatnej-
šie, podelili sa s nami o množstvo zážitkov, 
skúseností, s nadhľadom a humorom sa 
vyjadrovali k rôznym témam a literatúra v 
ich podaní vyznela naozaj zábavne, krásne 
a zaujímavo.  Myšlienky, o ktoré sa s nami 
podelili, lásku k literatúre, či k Bratislave, o 
ktorej pán Šebo vydal množstvo krásnych 
kníh, v nás rezonujú dodnes. P. Banáš veľ-
mi pútavo rozprával o svojej knihe o M. R. 
Štefánikovi, o tom, ako zbieral materiál a s 
čím všetkým sa pri tom stretol. Neuveriteľ-
ne zaujímavý a inšpiratívny večer sa skončil 
až príliš rýchlo, mali sme pocit, že by sme sa 
s nimi dokázali rozprávať ešte celé hodiny. 
Čas bol však neúprosný, a preto veríme, že 

ich cesty k nám, do Vajnor, ešte aspoň raz 
zavedú.  Počkali sme si mesiac a Igor Roy sa 
k nám opäť prihovoril s hosťami, hercom Já-
nom Greššom a speváčkou a herečkou Evou 
Pacovskou. Obaja herci sa dlhé roky pozna-
jú a túto priateľskú atmosféru preniesli aj 

medzi nás, divákov. Nemusím ani hovoriť 
o tom, ako sme sa nasmiali pri historkách z 

hereckého prostredia, ako nám obaja priblí-
žili život na doskách, ktoré znamenajú svet 
a priblížili nám krásu i úskalia hereckého 
povolania. Ako bonus nám Evka Pacovská 
zaspievala nádherné piesne, jej krásny hlas 
a precítený spev dotvoril neopakovateľnú 
atmosféru nedeľného neskorého popolud-
nia. Všetkým chcem veľmi pekne poďako-
vať, Igorovi Royovi, dievčatám z Vajnorské-
ho ochotníckeho divadla, p.Katke Močkovej, 
ktorej praclíkom sa nedá odolať, všetkým 
podporovateľom celej akcie, Erike Surány-
iovej z Kúzelného sveta, p. Janke Gašparo-
vičovej, p. Eve Beňušovej Benediktovej z 
Mary Kay, PD Vajnory, Jarkovi Grebečimu 
za zvuk, mestskej časti Bratislava-Vajnory, 
Vajnorskej podpornej spoločnosti a každé-
mu jednému divákovi, ktorý nám zachováva 
svoju priazeň. Súčasne vás chcem všetkých 
pozvať na ďalšiu talkshow. Je to naozaj vý-
nimočný formát, vďaka ktorému môžeme 
u nás stretávať významné a známe osob-
nosti. Zaslúži si pozornosť a každý, kto talk-
show navštívi, určite neoľutuje, ale sa opäť 
vráti. Príďte medzi nás, veľmi sa na vás te-
šíme a rovnako sa na vás tešia i naši hostia.

odRAZ V ZKRAdláCh
Posledný nedeľný večer v 
mesiaci už tradične patrí 
talkshow igora Roya s názvom 
odraz v zkradlách. jej cieľom 
je stretnúť sa na našej vaj-
norskej pôde s osobnosťami  
kultúrneho, športového, či 
politického života. 

Katarína Pokrivčáková, snímky A. Jakubáč
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ZnoVu ChySTáme 
ľAdoVú PloChu

PRePRAVná SlužbA PRe 
obyVATeľoV bRATiSlAVy

Vajnoráci radi športujú v každom počasí aj ročnom období. 
Už tradične v zime ponúkame pre deti aj dospelých mož-
nosť korčuľovania na otvorenej vajnorskej ľadovej ploche 
v športovom areáli Alviano s rozmermi až 20 x 40 metrov. 
Môžete ju využiť na verejné korčuľovanie, na športové 
akcie, kurzy a výcviky alebo iné aktivity. V rámci využitia 
ponúkame tiež parkovisko, skrinky, sociálne zariadenia, 
šatne so sprchami, bufetové občerstvenie. Ako v minulosti 
aj počas tejto sezóny si  môžete prenajať ľadovú plochu 
na svoje akcie či športové alebo spoločenské podujatia.
Presný harmonogram a bližšie informácie nájdete na 
www.vajnory.sk v sekcii „Vajnorská ľadová plocha“ (http://
www.vajnory.sk/vajnorska-ladova-plocha). Objednávky 
na prenájom  0911 445 458, e-mail: kubala@vajnory.sk

OTVÁRACÍ  ČAS: 
Denne o 6.45 – 22.00 h

Verejnosť: PON – PIA  12.30 – 17.30 h
      SOB -  NED  11.30 – 17. 30 h
Školské kolektívy:
       PON – PIA      8.15 – 12. 00 h
Kolektívy:     PON – PIA     6.45 – 7.45 a 18.00 – 22.00 h 
        SOB -  NED   6.45 – 11.00 a 18.00 – 22.00 h

Slovenský Červený kríž  od 3. decembra 2018  otvoril na 
území hl. m. Bratislavy  „Prepravnú službu SČK“ . 
Čo je prepravná služba?
Prepravná služba je terénna sociálna služba, poskyto-
vaná fyzickej osobe  s ťažkým zdravotným postihnutím, 
odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým 
vozidlom, alebo FO s nepriaznivým zdravotným stavom 
s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po 
schodoch alebo s obmedzenou schopnosťou orientácie – 
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Pre koho je určená?
Je určená na zabezpečenie pomoci a skvalitnenie života 
odkázaných skupín obyvateľov hl. mesta Bratislavy.
Preprava odkázaných osôb je uskutočňovaná špeciálne 
upraveným motorovým vozidlom s plošinou pre vozičkárov 
do hmotnosti 300 kg (aj s elektrickým vozíkom) s ukot-
vením vozíka vo vozidle a pripútaním vozičkára s bezpeč-
nostným pásom, v takomto prípade ostáva jedno miesto aj 
pre sprievod. V prípade, že klienti sa prepravujú bez vozí-
ka, možnosť prepravy je pre 4 osoby.
Cieľová skupina, pre ktorú je služba určená:
• osoby ZŤP a ich sprievodcovia – vozidlo je vybavené plo-
šinou na prepravu vozičkárov
• seniori nad 62 rokov
Na aké účely možno službu využiť?
• preprava do zdravotníckeho zariadenia, lekárne.....
• preprava do inštitúcií (úrady, súdy, poisťovne...)
• preprava na spoločenské podujatia, návštevu príbuz-
ných...... 
Cenník
• jazda v rámci mesta:  5€ / jedna trasa
• spiatočná jazda v rámci mesta: 2€ (čakanie do 60 minút)
• jednosmerná cesta mimo mesta: 0,50 € / km
• obojsmerná cesta mimo mesta: 0,30 € / km
Objednávanie
Minimálne deň vopred medzi 8.00 h a 15.00 h
Mobilný telefón 0948 858 951
prepravnasluzba.ba@redcross.sk
Službu možno využívať v pracovné dni medzi 7.00 h a 
15.00 h. Viac informácií nájdete na: http://bratislava.red-
cross.sk/prepravnasluzba

Január:
do 23.3. OBLOŽENÝ KLAVÍR č. 24 - 
Viera Čepcová kombinované techniky, 
Peter Čepec olejomaľba a Eva Raková 
koláže. Kontakt 0903 477 074, vstup 
voľný, otvorené utorok - nedeľa 14.00 
- 18.00 h  

20.1. VIANOČNÉ OZVENY – slávnost-
ný koncert Speváckeho zboru Jána 
Pavla II. a jeho hostí, Kostol Sedem-
bolestnej Panny Márie vo Vajnoroch o 
16.00 h

Športové podujatia:
26.1. KARNEVAL NA ĽADE – organi-
zuje Mestská časť BA-Vajnory, športo-
vý areál Alviano, 15.00 h

ĽADOVÝ POHÁR 2019 - amatérsky 
turnaj v ľadovom hokeji, organizuje 
Mestská časť BA-Vajnory, športový 
areál Alviano . Termín bude spresnený.

Február:
9.2. REPREZENTAČNÝ PLES mest-
skej časti BA–Vajnory,  organizuje Mes-

tská časť BA-Vajnory, Vajnorská pod-
porná spoločnosť, s.r.o. Dom kultúry 
Vajnory, 19.00 h 

16.2. DRUŠTEVNÉ HODOVANIE - or-
ganizuje Poľnohospodárske družstvo 
Vajnory v spolupráci s miestnymi spol-
kami a Mestskou časťou BA-Vajnory, 
parkovisko pred Poľnohospodárskym 
družstvom Vajnory, 8.00 h - 16.00 h 

Vypracovala E. Bielčíková
Zmena programu vyhradená!

Plán KulTúRnyCh, ŠPoRToVýCh A SPoločenSKýCh 
PodujATí jAnuáR, FebRuáR 2019

Oznam 
V prípade nájdenia túlavého zvieraťa (najmä psa a mačky) alebo 
uhynutého zvieraťa  (psa, mačky, holuba, potkana), je potrebné za-
volať priamo na tel. č. 159 a nasledovne mestská polícia zabezpečí 
prostredníctvom Občianskeho združenia Slobody zvierat odchyt 
túlavého zvieraťa a zber uhynutého zvieraťa na verejných pries-
transtvách na území hl. mesta SR Bratislavy  v zmysle Zmluvy na 
poskytnutie služby nepretržitého výkonu vybraných činností vete-
rinárnej asanácie, uzavretej medzi Hlavným mestom SR Bratislava a 
Občianskym združením Slobody zvierat.   

Poďakovanie
Mestská časť Bratislava- Vajnory  ďakuje Ing. Martinovi Orlíčkovi 
za finančný dar vo výške 300,00 € pre sociálne znevýhodne-
ných občanov MČ.                            Michal Vlček, starosta MČ



Prišiel k nám Mikuláš

V stredu 5. decembra o 17. hodine prišiel 
do vajnorského Parku pod lipami Miku-
láš aj so svojím sprievodom, aby obdaril 
dobré deti. 

Spolu s Mikulášom prišiel aj čert, ktorý hľadal 
neposlušné deti, aby im nadelil uhlie.

Mikulášová družina v podaní členov Vajnorského ochotníckeho divadla.

Tohto roku prišli do Vajnor spolu s Mikulášom aj 
ďalšie postavy, aby odmenili poslušné deti.  

Deti sa popýšili pred Mikulášom tým, čo si pre neho nacviči-
li, a neboli to iba pesničky a básničky.

Moderátorka Katka Pokrivčáková zvládla aj hlučného a neposed-ného čerta.

Deti z materských škôl si stretnutie v parku náležite užívali a predvádzali sa, kto lepšie zas-pieva či zarecituje niečo pre Mikuláša.

Deti aj rodičia v zime nadšene čakali na príchod  Mikuláša a 
jeho sprievod.

Roľničky, roľničky kto vám dal ten hlas ?.... ozývalo sa z pódia 
počas celého večera. 


