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Sviatok sv. Mikuláša
Sobotné popoludnie  5. decembra sme so starostom 
Vajnor  prežili v mikulášskej atmosfére. Popoludní  so 
seniormi   Seniordomu Vajnory, kam pravidelne každú 
druhú sobotu  chodia členovia Vajnorského ochotníckeho 
divadla s kyticou piesní a poézie. Po prvých úvodných 
melódiách  bolo ohlásené prekvapenie.

Foto: Anton Jakubáč a Jarmila Faklová

VIANOCE

Vianoce patria k najvýznamnejším 
kresťanským sviatokom

Ako náboženská a kultúrna 
slávnosť sú slávené miliardami 
ľudí na celom svete. Predchá-
dza im prípravné obdobie (ad-
vent) a pokračujú vianočnou 
oktávou, resp. posviatkom ale-
bo obdobím nazývaným via-
nočné obdobie. Dni od 24. do 
26. decembra sú dni pracovné-
ho pokoja a ako rodinnú alebo 
spoločenskú udalosť ich slávi aj 
väčšina nekresťanov, ktorí ich 
niekedy označujú iba všeobec-
ne „sviatky“, ktorý nepoukazu-
je na ich kresťanský aspekt.
Vianoce patria k najvýznam-
nejším kresťanským sviatkom, 
25. december je sviatok v sko-
ro všetkých kresťanských cir-

kvách. S Vianocami sa viaže 
množstvo ľudových tradícií, 
piesní (kolied), výzdoby, jedál 
a iných zvykov.
Presnejšie sa Vianocami roz-
umie 
- Sviatok len v deň slávenia na-
rodenia Ježiša Krista, t. j. 25. 
decembra (do 4. storočia po Kr. 
sa narodenie Krista oslavovalo 
6. januára), prípadne vrátane 
(najmä večera) 24. decembra; 
synonymá sú Narodenie Ježiša 
Krista, Narodenie Pána, sláv-
nosť Narodenia Pána, sviatok 
Narodenia Pána, Božie naro-
denie, sviatok Božieho naro-
denia, Prvý sviatok vianočný, 
zastarano Boží hod, Svätá noc.

- V západnom kresťanstve ob-
dobie od vigílie (večera) 24. 
decembra do 27. decembra, 
ktoré teda zahŕňa Štedrý večer, 
Narodenie Pána 25. decembra, 
sviatok sv. Štefana 26. decem-
bra (v tento deň slávený v rím-
skokatolíckej, anglikánskej) a 
sviatok sv. Jána Apoštola 27. 
decembra (v tento deň v rím-
skokatolíckej cirkvi).
- Vianočné obdobie, je v rím-
skokatolíckej cirkvi obdo-
bie zahŕňajúce všetky dni od 
Štedrého večera do nedele 
nasledujúcej po Zjavenia Pána 
(Epifániu), pričom do 2. va-
tikánskeho koncilu vianočné 
obdobie trvalo až do 2. februá-

ra (Hromnice). Vianoce patria 
spolu s Veľkou nocou a Turí-
cami medzi hlavné kresťanské 
sviatky. Vianočné obdobie je 
jedným z období rímskokato-
líckeho liturgického roka. Trvá 
od prvých vešpier Sviatku Na-
rodenia Pána až do nedele po 
Sviatku Zjavenia Pána (ľudovo 
Traja králi).

Spracované Eduard Fašung

Vianoce alebo vianočné sviatky (skrátene Sviatky) sú kresťanské sviatky naro-
denia Ježiša Krista, dnes aj všeobecne v rovnakom období slávené sviatky po-
koja a mieru.

Dovoľte nám vyjadriť poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí podporili podujatie a darovali 
sladkosti pre deti. Sú to TESCO, KAUFLAND, ELEZI, Svitlana Matúšová, Reštaurácia Modrý dom a 
POTRAVINY-VEČIERKA Jaroslav Hanker.

Advent je tu a Vianoce klopú na dvere

Skončí sa až 20. novembra 
2016 na slávnosť Ježiša Krista, 
Kráľa vesmíru. Na rímskych 
bazilikách a významných 
chrámoch miestnych cirkví 
budú otvorené brány milo-
srdenstva. Týmto mimoriad-
nym Svätým rokom milosr-
denstva nám Svätý Otec chce 
pripomenúť milosrdného 
Boha, ktorý svoje milosrden-
stvo prejavoval už v dejinách 
starozákonného Božieho ľudu 
svojím odpúšťaním, súcitom a 
láskou. A naplnil ho najväčším 
darom, darom svojho Syna, 
ktorý svoju lásku, milosrden-
stvo a odpustenie prejavoval 

jednotlivcom aj zástupom, tr-
piacim, chorým, chudobným 
i hriešnikom. Ježiš pohnutý 
svojím milosrdenstvom na-
pokon obetoval svoj život na 
záchranu ľudstva. Svätý Otec 
chce v nás oživiť milosrdnú 
lásku, ktorá sa z nášho živo-
ta vytráca. Odporúča nám 
konať skutky telesného a du-
chovného milosrdenstva a 
osobitné pozvanie adresuje 
ľuďom, ktorí sa pre svoj spô-
sob života vzdialili  od Božej 
milosti. Pripomína nám, že 
Boh vo svojom odpúšťaní je 
neúnavný, a preto aj najväčší 
hriešnik sa môže s dôverou na 

neho obrátiť. O chvíľu budú 
Vianoce, na ktoré sa tešíme, 
pretože ich prežívame ako 
niečo výnimočné. Večný Boh 
prichádza na tento svet a stáva 
sa jedným z nás, žije tak ako 
my. Znížil sa preto, aby nášmu 
životu dal novú hodnotu i mať 
možnosť na Božom živote. V 
tom je veľkosť Vianoc. Ak sa 
však v myšlienkach ešte raz 
vrátime k vianočným udalos-
tiam, zistíme, že napriek svo-
jej výnimočnosti sa odohrá-
vali uprostred každodennosti. 
Teraz máme príležitosť ma-
lého Ježiška pribrať do nášho 
života, nastálo, dá nám silu a 

duši vzlet, je zdrojom obdi-
vu, vnútornej radosti, chvály 
a pokoja. Nemali by sme k 
nemu ostať ľahostajní, lebo 
kto vyčkáva, odkladá, čaká na 
presvedčivejšie dôkazy, nikdy 
ani neuvidí, ani sa nepresved-
čí. Nevyplní zmysel svojho 
poslania. Aj počas dnešných 
Vianoc, ak chceme, môžeme 
prežívať presne to, čo pred 
dvoma tisícročiami prežívali  
Jozef a Mária, pastieri a králi. 
Všetkým želáme milostiplné, 
radostné Vianoce v kruhu 
svojich milovaných, veľa po-
koja a lásky.

Edita Jaslovská

Končí sa advent, obdobie stíšenia sa a radostného čakania na Vianoce. Tento advent je výnimočný 
nielen slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktoré slávime každý rok 8. decembra, najmä 
tým, že sa v tento deň začína mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, vyhlásený pápežom Františkom.

To už do sály prichádzal Mikuláš v sprievode 
anjela a veselého čerta.  Mikuláš porozdával 
všetkým balíčky a veselý čert veru rozospie-
val všetkých zúčastnených. Nakoniec nám 
zaspieval „ čertovskú Pec nám spadla“, roz-
lúčili sa, pretože mali pred sebou ešte dlhú 
cestu. Po vstupe Mikuláša pokračovala kyti-
ca piesní a poézie a vyvrcholila vianočnými 
piesňami. Adventnú atmosféru v spoločen-
skej miestnosti dotváral vyzdobený vianoč-
ný stromček, vôňa domácej jablkovej štrúdle 
a čaju. Poďakovali sme za príjemne strávené 
popoludnie členom Vajnorského ochot-
níckeho divadla pod vedením Igora Roya. 
S veľkou rodinou obyvateľov Seniordomu 
Vajnory sme sa rozlúčili so želaním pevného 
zdravia a pokoja. 
Od seniorov sme sa presunuli do Parku pod 
lipami, kde sme s našimi najmenšími čakali 
na príchod sv. Mikuláša. Okolité uličky boli 
zaplnené autami a priestor pred pódiom bol 
plný detí a rodičov. Čas čakania nám prišli 
svojím vystúpením spríjemniť najmlad-
ší žiaci oboch škôl a členovia Vajnorského 
okrášľovacieho spolku, za čo im patrí vďaka. 
Hodiny už neúprosne ukazovali 17.30, čo 
bol ohlásený čas príchodu sv. Mikuláša, ale 
po kontrolnom telefonáte sme sa dozvedeli, 
že je ešte v Petržalke, príde o  20 minút. Preto 
sa usporiadatelia rozhodli pre improvizáciu 
– deti si samy krátili čas čakania vystúpením, 

čo si pripravili 

pre Mikuláša. Pán starosta predstavil každé-
ho malého umelca a dal mu priestor na vy-
stúpenie. Každý, kto vystúpil na pódiu, čakal 
na balíček. A predpokladám, že tu nastal ten 
moment, ktorý dobrý úmysel  mierne poka-
zil.  Rodičia pustili svoje deti  neorganizova-
ne aj napriek zátarasom na pódium, tých sa 
tam nakopilo neúrekom a stratili z dohľadu 
svoje dieťa, niektorí spanikárili, vystúpili na 
pódium,  čím prispeli k miernemu chaosu, 
čo vznikol. Čas čakania sa predlžoval, ner-
vozita rástla a pódium bolo plné dospelých 
s deťmi v náručí, malých detí, ktoré chceli 
vystúpiť, veľkých školákov, ktorí chceli balík, 
nie jeden, ale aj pre brata, pre ocina...  Vy-
berali z koša ako v samoobsluhe. Každý rok 
táto akcia býva hektická, ale toto som  zažila 
prvý raz, aby mi otecko s malým dieťaťom 
na rukách povedal, že si 

mám balík strčiť  do r... . Kam speje táto spo-
ločnosť?! Keď konečne prišiel sv. Mikuláš, z 
300 kusov pripravených balíčkov, ktoré sme 
pripravili vďaka sponzorom,  ostalo slabých 
60! Sv. Mikuláš sa posadil na stoličku, no ne-
bolo ho ani vidieť a  bolo umenie sa k nemu 
dostať s básničkou.  Keď sa balíčky minuli, 
ako šibnutím čarovného prútika sa pódium  
vyprázdnilo,  ostal tam sv. Mikuláš a malé 
3-ročné deti, ktoré mu recitovali, fotografo-
vali sa s ním  a dostali sladkosti. Pre tieto deti 
bol zážitok vidieť živého Mikuláša, zaspievať 
mu, za čo boli  obdarované sladkosťou, kto-
ré usporiadatelia promptne  zabezpečili, aby 
ich Mikuláš rozdal deťom. Snažili sme sa 
situáciu zvládnuť, ako sme vládali, a vďaka 
Bohu sa nikomu nič nestalo. Šťastne sme sa 
rozlúčili  s Mikulášom aj s deťmi. 
Poučenie do budúcich rokov - túto akciu bu-
deme organizovať  možno v dome kultúry  
na pozvánky pre vajnorské deti, lebo, ako ste 
si opäť všimli, bolo veľa nevajnorských detí z 
okolia,  pre limitovanú skupinu vajnorských 
detí od 2 do 10 rokov,  pre ktoré má sv. Miku-
láš svoje čaro a všetkým sa ujde balíček, čím 
akcia síce stratí atmosféru, alebo pripravíme  
väčšie zátarasy okolo pódia a koridor pre 
vstup na pódium so zátarasami.

Soňa Molnárová
Foto: Jarmila Faklová a Kristína Töröková
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ZAZNAMENALI SMESTAROSTA ODPOVEDÁ

? Pán starosta, s blížiacim sa koncom  roka budete 
iste bilancovať, čo sa v našej mestskej časti 

podarilo, čo nie. Z čoho sa najviac tešíte? A  aké sú vaše 
priority na rok 2016?
-Tento rok sa nám podarilo zopár vecí, na ktoré naši občania 
už roky čakali. Patrí medzi ne, napríklad, kruhový objazd, 
ktorým denne prejde okolo 45–tisíc áut a je vstupnou bránou 
do Vajnor. Som rád, že sa mi  podarilo presadiť  do rozpočtu 
mesta jeho opravu v letných mesiacoch. . Ďalším úspechom 
bolo dokončenie Domu kultúry vo Vajnoroch, ktorý sme 
slávnostne otvárali  6. júna 2015. Keďže Vajnory žijú bohatým 
kultúrno-spoločenským životom, svoj domov v novom kultúr-
nom dome našli rôzne spolky, ako Klub seniorov, Pozemkové 
spoločenstvo,  Vajnorský okrášľovací spolok,  Podobenka, dy-
chovka, Shine, základná umelecká škola, či jazyková škola. V 
budove  sídli aj miestna mestská polícia,  knižnica, keramická 
dielňa, detské centrum, dve tanečné školy a kaviareň. Veľkou 
a mnohými obyvateľmi očakávanou združenou investíciou 
bolo parkovisko pred zdravotným strediskom a usporiadanie 
parkovania. Ďalším prínosom na skvalitnenie života obyva-
teľov Vajnor  bola oprava povrchu komunikácie a chodníkov 
na Jačmennej ulici, ktorú spolu s mestskou časťou financoval 
Bratislavský samosprávny kraj. Cyklistov určite potešilo, že sa 
nám podarilo predĺžiť cyklotrasu od Ravenu  až po   Rendez a 
na rozširovaní cyklotrás aj do iných smerov stále pracujeme. 
Aj križovatka Uhliská s Pračanskou, ktorú sme financovali 
spolu s investorom okolitej stavby, patrí k tohtoročným väčším 
investíciám. Okrem veľkých investícií sa  teším z každého 
nového prechodu pre chodcov, ktorý zvýši bezpečnosť našich 
ľudí, podobne z mnohých  opráv chodníkov alebo z novovy-
budovaných, ako aj rozšírených hniezd separovaného odpadu. 
Teším sa aj z toho, že mestské zastupiteľstvo na môj návrh 
a na návrh Lucie Štasselovej  odsúhlasilo uznesenie, ktorým 
bratislavského primátora Iva Nesrovnala žiada na najbližšie 
rokovanie poslancov pripraviť materiál, kde bude vyčíslený 
dosah bezplatnej dopravy pre Bratislavčanov s preukazom 
ŤZP, nositeľov Zlatej Jánskeho plakety, či preukazu protifašis-
tického a protikomunistického odboja a ich najbližších príbuz-
ných. Takže sa snažím aj o nápravu nespravodlivosti. 
Čo sa týka roku 2016, máme veľa plánov, ale všetko bude 
závisieť od dohody našich miestnych poslancov a aj od 
schválenia rozpočtu v meste. Ak by poslanci odsúhlasili na 
zastupiteľstve rozpočet, tak najväčšou investíciou, do ktorej by 
sme sa chceli budúci rok pustiť, je rozšírenie kapacít v škôlke. 
Naša mestská časť patrí k rozvíjajúcim sa mestským častiam a 
každoročne nám pribúda viac detí, než sme schopní umiestniť 
do materských škôl, preto sme sa rozhodli hľadať zvýšenie 
kapacity našej škôlky, aby naši rodičia nemuseli svoje deti 
voziť do iných mestských častí. Chceme využiť možnosť, že 
sme cez Ministerstvo školstva získali príspevok na postavenie, 
či rozšírenie škôlok a v sume 130tis, čo síce zďaleka nestačí, 
ale je to dobrý základ . Taktiež chceme pokračovať v opravách 
ciest a chodníkov. Veríme, že ako župa, tak aj magistrát, nás 
v tom budú podporovať. Do rozpočtu 2016 sme zahrnuli 
aj projekt na rozširovanie     dažďovej kanalizácie, ktorá je 

pre našu mestskú časť mimoriadne dôležitá. Z kultúrnych 
pamiatok by sme chceli realizovať odborné reštaurovanie 
sochy sv. Floriana a plánujeme tiež vydať knihu pri príležitosti 
150 výročia založenia dychovky. Floriána. Priaznivci kultúry 
iste ocenia plánované zavedenie klimatizácie vo veľkej sále 
domu kultúry, ktorú by sme budúci rok chceli zrealizovať. 
Začiatkom roka je v pláne aj spustenie novej modernej web 
stránky mestskej časti.  Do rozpočtu plánujeme zaradiť aj 
veľmi potrebný bezbariérový vstup do úradu. Pripravujeme 
aj zmenu projektovej dokumentácie a povolenia na rekon-
štrukciu  Vajnorského ľudového  domu, ktorý je národnou 
kultúrnou pamiatkou a potom v ďalších rokoch rekonštruovať 
ďalšie jeho  objekty. Samozrejme, že budem naháňať STARZ 
s prípravou cyklotrasy Rožňavská až do Vajnor, cyklotrasy 
na nadjazd, a cyklotrasy Jurava II do Vrakune cez Mohylu 
Štefánika. Podarilo sa mi do rozpočtu mesta vložiť aj výstavbu 
nového semaforu pri BEZ-ke. Na zveľaďovaní  Vajnor budeme 
naďalej usilovne pracovať.

? Nedávno pobúril obyvateľov našej mestskej 
časti článok v Novom čase.  Môžete dať k tomu 

obyvateľom vysvetlenie?
- Pobúril nielen obyvateľov. Podsúvané tvrdenia v článku, 
ktorý je zavádzajúci a má za zámer vzbudiť dojem, že sa vo 
Vajnoroch v blízkom čase budú realizovať veľké investície a 
pomaly zajtra výstavba a že starosta ich požehnal a vydal k 
nim aj rozhodnutia, sú zavádzajúce a nepravdivé, lebo v loka-
litách nie je povolená žiadna výstavba. Za nekorektný titulok 
a obsah žiadam od denníka ospravedlnenie  (text žiadosti o 
ospravedlnenie je aj na webe mestskej časti). Naši občania sa 
nemusia obávať, že by sa v dohľadnom čase mala realizovať 
výstavba väčšieho rozsahu. Mestská časť za môjho „starosto-
vania“ bola a vždy ostane na strane obyvateľov Vajnor, pričom 
pripravované investície v intraviláne aj mimo neho  regulovala 
nad rámec územného plánu a v súlade so zákonom a aj vo 
verejnom záujme ochrany životného prostredia. Nestalo 
sa, že by bolo vo Vajnoroch vydané rozhodnutie, ktoré by 
nerešpektovalo verejný záujem, či bolo schválené bez vybu-
dovania požadovanej dopravnej infraštruktúry. Starosta nič 
nepožehnal ani nepovolil žiadnu výstavbu, všetky vyjadrenia 
mestskej časti k veľkým investičným zámerom či k zmenám 
územného plánu sú vo Vajnoroch transparentne prerokúvané 
v príslušnej komisii a miestnom zastupiteľstve. Bez súhlasu 
komisie a miestneho zastupiteľstva starosta nevydáva žiadne 
súhlasné stanoviská, a to ani k oveľa menším investičným 
zámerom. Do tohto procesu sa snažíme v čo najväčšej možnej 
miere zapojiť aj verejnosť, a to nielen odbornú. Ak by aj došlo 
k schváleniu zmien Územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy (nikto nevie povedať, kedy to bude schválené, 
či o rok či nikdy a nezačne sa robiť konečne nový územný 
plán mesta), ktorý je ale  vo výlučnej kompetencii orgánov 
hlavného mesta SR Bratislavy, tak v nasledovnom procese 
(UPNZ) – územného plánu zóny  budeme naďalej do územia 
spolu s občanmi presadzovať  aj vybudovanie dostatočnej 
dopravnej infraštruktúry,  potrebnú občiansku vybavenosť, 
športoviská, školy, škôlky  (štadióny a pod.) ako sme to žiadali 
už aj v predošlých prípravných etapách a prerokovaniach..). 
Takýmito požiadavkami a úpravami budeme samotnú zá-
stavbu redukovať a regulovať ešte viac a robíme to pri každej 
investičnej zástavbe.
Návrhu zmien a doplnkov Územné plánu hl. mesta SR Brati-
slavy 04 predchádzali pripravované urbanistické štúdie zón 
v jednotlivých lokalitách. Návrh zadania urbanistickej štúdie 
zóny „Staré letisko“, ako podklad pre zmenu funkčného využi-
tia územia z funkcie šport, na funkčné využitie viacpodlažná 
zástavba bol schválený uznesením MZ MČ BA - Vajnory č. 
415/2006 zo dňa 30. 5. 2006,  teda v čase bývalého vedenia 
Mestskej časti Bratislava - Vajnory. Prvá varianta riešenia 
predmetnej UŠ v rozpracovanosti predpokladala s prírast-
kom obyvateľstva v danej lokalite o ca 50 000 obyvateľov s 
vysokopodlažnou zástavbou a nedostatočnou dopravou. Po 
komunálnych voľbách v roku 2006 sa nové vedenie mestskej 
časti v spolupráci so stavebnou komisiou a odborníkmi 

Spýtali sme sa starostu Primátor akceptoval pripomienky k dani z nehnuteľností
zaoberalo prehodnotením pôvodnej vízie investora a dot-
vorením prostredia o rekreačno - prírodnú zložku, dostatok 
občianskej vybavenosti, nadväznosti výstavby na dobudo-
vanie infraštruktúry a v neposlednom rade aj problémom 
odvádzania dažďových vôd a vysokou hladinou podzemnej 
vody (z ktorej,napokon, vyplynulo riešenie vytvorenia prírod-
ného jazera). Toto všetko sme, samozrejme, podmieňovali 
redukovaním počtu obyvateľov, kde výsledný kompromisný 
návrh predpokladal s nárastom na 15 .000 obyvateľov a 
neskôr v procese zmien ÚP na ca 10 000 obyvateľov, a dúfam, 
že ešte menej, čo je najreálnejšie. MČ BA  - Vajnory taktiež 
v stanovisku č. OS-678/1922/2010-JŠ zo dňa 7. 5. 2010 k 
správe o hodnotení zámeru „Staré letisko Bratislava - Vajnory“ 
MŽP SR  vyjadrila požiadavku zámer ďalej posudzovať podľa 
zákona o vplyvoch na životné prostredie. Vo Vajnorských 
novinkách 7-8/2009 sme sa podrobne zaoberali rôznymi zá-
mermi,  ktoré boli plánované v našej mestskej časti a ktorým 
sme poslanci a  ja nedali zelenú, stopli sme megalomániu na 
letisku, Nemeckej doline, ale aj inde.  Našou úlohou je redu-
kovať a regulovať zámery investorov, lebo tu chceme trvalo 
žiť s našimi deťmi, príbuznými, kamarátmi a spoluobčanmi. 
Urbanistická štúdia zóny Šprinclov majer bola obstaraná 
vlastníkmi pozemkov v predmetnom území (za podpory MČ 
BA - Vajnory), kde primárnym cieľom bola redukčná zmena 
funkčného využitia územia z funkcie občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu na menej inten-
zívnu funkciu malopodlažná zástavba obytného územia 
(rodinné domy a bytové domy max. do 4 podlaží). Ide, teda, 
o redukovanie existujúceho územného plánu. Bývanie síce 
vo veľmi malom množstve redukuje plochu krajinnej zelene, 
ale žiadnym spôsobom nezasahuje do chránenej zelene 
biocentra regionálneho významu a nemení jeho funkciu. 
Myslíme, že v kontakte s týmto biocentrom je účelnejšie tzv. 
bývanie v zeleni, ako súčasný stav, keď by v tomto kontakte 
mohli byť vybudované nákupné komplexy areálového typu 
(súčasný ÚP - funkcia občianska vybavenosť celomestského a 
nadmestského významu - malo tam byť aj liečebné centrum 
pre látkovú závislosť, čo sme zmenili na toľko potrebné Seni-
orcentrum). Zverejnený článok je účelový a tendenčný, pričom 
obyvateľom ako skutočnosť podsúva, že investičné zámery sa 
budú realizovať v krátkodobom časovom horizonte. Pravda je 
taká, že ako starosta vždy budem stáť na strane obyvateľov a 
spolu s poslancami miestneho zastupiteľstva urobíme všetko 
pre to, aby bol stavebný rozvoj čo najviac regulovaný.

? Čo nepravdivé píšu na blogu o vás v Denníku N?
- Pýtali sa ma občania, čo je to za blog, čo ma okydáva 

a nedáva dokopy zmysel. Niektorí neprajníci ho aj s radosťou 
šírili na FB. Napísal som žiadosť o preverenie identity blogera 
Maroša Belického, čo uvádza o mne a iných klamlivé tvrdenia 
a dehonestuje moje aktivity v petícií proti hazardu. Je nesku-
točné, že ľudia sú schopní písať klamstvá o iných a skrývať 
sa za falošnú identitu. Redakcia zistila, že bloger je falošný a 
blog stiahla. Aj článok o letisku, aj blogy proti mne, kde ma 
krivo obviňujú, smerujú asi k aktivitám strany, ktorá nechce 
dopustiť, aby sa petícia proti výherným automatom a her-
niam úspešne dokončila a aby som s tou petíciou pokračoval. 
Zarábanie na nešťastí iných ja a väčšina z vás nepovažujeme 
za morálne a hodné podpory našej spoločnosti. Ide o krvavé 
peniaze, za ktorými je kopa nešťastia. Určite ideme správnym 
smerom, keďže protivníci majú o mňa taký veľký mediálny 
záujem a chcú zo mňa urobiť nedôveryhodného človeka.

? Čo chcete zaželať svojim spoluobčanom do 
nového roku 2016?

- Milí Vajnoráci, chcem vám zaželať pevné zdravie, veľa šťastia 
a pokoja v kruhu rodiny, nestrácať radosť zo života za každých 
okolností, aj v čase skúšok, ktorými musí každý prechádzať, 
ale ktoré nás posúvajú vpred. Samozrejme, želám aj Božie 
požehnanie a správne rozhodnutia  v roku 2016 a prosím vás, 
neverte všetkému, čo sa píše v bulvároch či na blogoch, ale 
posudzujte strom podľa ovocia a s rozvahou.

(VN)

Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mesta o dani z ne-
hnuteľností, resp. sadzieb za 
niektoré druhy nehnuteľností, 
má ďalšiu alternatívu. Mestská 
rada ju prerokovala na svojom 
zasadnutí 5. novembra. Regi-
onálne združenie súhlasí s po-
sunutím návrhu nariadenia do 
mestského zastupiteľstva v po-
dobe, ako ho rada odobrila. Za 
všetky navrhované zmeny spo-
menieme aspoň jednu – daň za 
byty by sa mala zvýšiť nie o 100, 
ale o 70 percent.  
  „Zvýšenie dane z nehnuteľ-
ností by malo byť nielen na 
pleciach obyvateľov, vlastníkov 
bytov a domov, ktorým by sa 
pôvodne navrhované zvýšenie 
malo znížiť, ale mali by sa na 
ňom primeranou mierou po-
dieľať aj priemyselné, energe-
tické, rekreačné a ostatné stav-
by, ako aj stavebné pozemky,“ 
povedal predseda združenia, 
starosta Vajnor Ján Mrva.
Predpokladaný finančný efekt 
zo zvýšenia dane, ktorej výnos 
sa delí medzi mesto a mestské 
časti, je vyčíslený na 7,8 milió- 
na eur vrátane zachovaných 
navrhovaných zliav dôchod-
com. Starostovia mienia zvý-
šený prílev peňazí z uvedenej 
dane účelovo použiť na zlepše-
nie technickej infraštruktúry v 
mestských častiach.
 
Malé mestské časti 
trvajú na príspevku na 
ich fungovanie 

Starostovia štyroch veľkých 
mestských častí Bratislavy 
už necítia potrebu, aby Staré 
Mesto, Nové Mesto, Ružinov 
a Petržalka finančne podporo-
vali sedem malých mestských 
častí v takej miere ako doteraz. 
Jednoznačne to deklarovali na 
ostatnom rokovaní regionálne-
ho združenia.  
Pripomeňme, že myšlienka 
finančného príspevku šty-
roch veľkých mestských častí 
siedmim malým (Vajnorom, 

Devínu, Lamaču, Záhorskej 
Bystrici, Čunovu, Jarovciam 
a Rusovciam), tzv. solidarita, 
vznikla pred ôsmimi rokmi, 
keď sa pripravovala novela 
zákona o Bratislave a fiskálna 
decentralizácia pre Bratislavu 
priniesla potrebu zmeny fi-
nancovania mesta a mestských 
častí. Solidarita bola vtedy 
zavedená ako súčasť systému 
prerozdeľovania podielových 
príjmov, aby aj malé mestské 
časti mohli lepšie plniť svoje 
samosprávne funkcie vrátane 
rozvoja územia. V roku 2008 
po novele zákona o Bratislave 
si mestské časti zmenou štatú-
tu Bratislavy vybojovali vyšší 
podiel z výnosu dane z príjmov 
fyzických osôb, ktorý sa od-
vtedy rozdeľuje medzi mesto a 
mestské časti v pomere 68:32. 
Výnos z dane z nehnuteľností 
sa delí v pomere 50:50, čo je 
takisto zakotvené v štatúte, a 
do systému financovania bol 
zaradený aj príspevok pre malé 
mestské časti s tým, že by ne-
mal byť menší ako 3 percentá.
Podľa septembrovej daňovej 
prognózy v roku 2016 by Bra-
tislava ako celok mala dostať z 
daní z príjmov fyzických osôb 
vyše 167 miliónov eur, teda o 
9,14 percenta viac ako v tom-
to roku. S nárastom, i keď o 
čosi nižším, sa ráta aj v ďalších 
dvoch rokoch. Navyše, ako sme 
už uviedli, mesto ráta s vyššími 
príjmami aj z dane z nehnuteľ-
ností.
  Miera solidarity v zmysle šta-
tútu predstavuje v súčasnosti 
3 percentá z finančného balí-
ka pre všetkých 17 mestských 
častí, ktorý tvorí podiel na 
dani z príjmov fyzických osôb 
a dane z nehnuteľností, pričom 
o sumu zodpovedajúcu trom 
percentám sú ukrátené podie-
ly štyroch veľkých mestských 
častí. 
„V skutočnosti teda platíme zo 
svojho balíka viac ako tri per-
centá a nastal čas zmeniť to,“ 
tvrdil starosta Nového Mesta 

Rudolf Kusý. Petržalský staros-
ta Vladimír Bajan a ružinovský 
Dušan Pekár zdôraznili, že ini-
ciatíva finančne prispievať ma-
lým mestským častiam vznikla 
vo výnimočnej situácii, v čase 
krízy, no tá už pominula, a tak 
solidarita by sa postupne mala 
dostať na nulu. Oponovali im 
však starostovia malých mest-
ských častí Dušan Antoš (Ru-
sovce), Ján Mrva (Vajnory) a 
Pavel Škodler (Jarovce), ktorí 
boli pri vzniku financovania 
mesta v roku 2008. Tí jedno-
značne tvrdia, že príspevok 
známy ako solidarita nevznikol 
z dôvodu krízy, ale ako súčasť 
systému prerozdeľovania fi-
nancií mesta v roku 2008 a dô-
vody jej vzniku nepominuli. 
   „Ak by sme mali ísť na nulu, 
potom výnos dane z nehnuteľ-
ností nech sa delí nie 50:50, ale 
40:60 v prospech mestských 
častí, čo by lepšie odrážalo zaťa-
ženosť územia napríklad tran-
zitnou dopravou, alebo prie-
myslom,“ zareagoval predseda 
združenia Ján Mrva. Dodal, že 
nevie vylúčiť ani separatistické 
úvahy miestnych zastupiteľ-
stiev malých mestských častí 
vzhľadom na reálnu hrozbu, že 
dve početnejšie malé mestské 
časti by mali výrazný úbytok 
financií, čo v minulosti dekla-
roval aj Lamač uznesením.  
    „Solidarita však Devínu, kto-
rý je v nútenej správe, veľmi po-
máha, aby si samospráva moh-
la plniť aspoň svoje základné 
funkcie,“ oponovala devínska 
starostka Ľubica Kolková. „Ale 
ani náhodou sa necítim dobre 
v role žobráka, ktorý naťahuje 
ruku k veľkým mestským čas-
tiach. Financovanie treba riešiť 
systémovo.“ 
Starosta Rusoviec Dušan Antoš 
v tejto súvislosti trvá na zmene 
koeficientov na výpočet výš-
ky podielov pre mestské časti. 
Teda aby sa do úvahy bral nie-
len počet obyvateľov a štruk-
túra obyvateľstva, ale aj dĺžka 
komunikácií, o ktoré sa mest-

ské časti starajú, plocha zelene 
atď.  Antoš pokladá za nespra-
vodlivé, že sa väčšia váha kla-
die na počet obyvateľov, a nie 
na dane z nehnuteľností, dĺžku 
komunikácií a veľkosť územia, 
v dôsledku čoho mestské časti 
fungujú v rôznych podmien-
kach.  Ide totiž o nepomer, keď 
jedni majú na svojom území 
Slovnaft či iný významný zdroj 
príjmov, a druhí nemajú nič.
Regionálne združenie napo-
kon tesnou väčšinou hlasov 
schválilo návrh starostu Rudol-
fa Kusého, aby miera solidarity 
v roku 2016 predstavovala 1,5 
percenta všetkých prostriedkov 
získaných v uvedenom roku 
z dane z príjmov fyzických 
osôb a dane z nehnuteľností 
pre mestské časti. Tento návrh 
s podpismi starostov štyroch 
veľkých mestských častí pred-
loží Kusý mestskej rade. Podľa 
starostu Lamača Petra Šramka 
však určite nejde o posledný 
návrh, keďže o solidarite sa má 
rokovať i vo finančnej komisii 
mestského zastupiteľstva i v 
samotnom mestskom zastupi-
teľstve.
Ján Mrva uviedol, že na pôde 
mestského zastupiteľstva bude 
nastolená aj otázka, s ktorou sa 
starostovia zaoberajú už dlhší 
čas, a to účasť hlavného mesta 
na solidarite. Tá by podľa ich 
návrhu mohla tvoriť 0,5 per-
centa spomínaných daňových 
príjmov pre mestské časti, o čo 
menej by platili veľké mestské 
časti (0,5 percenta vychádza na 
zhruba 430-tisíc eur). Zároveň 
by sa dohodou určil strop so-
lidarity, ktorý by platil aj v bu-
dúcnosti.
    Pokiaľ ide o Devín, regionálne 
združenie na návrh Vladimíra 
Bajana odporúča primátoro-
vi venovať zvýšenú pozornosť 
riešeniu aktuálnych problémov 
súvisiacich s nútenou správou v 
tejto mestskej časti.
                                      

Alžbeta Klesnilová
Tlačová tajomníčka RZ MČ BA

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal akceptoval aj pripomienky starostov mestských častí  a už netrvá na 100-per-
centnom zvýšení dane z bytov a domov. Dôležité tiež  je, že výnos zo zvýšenia dane z nehnuteľností by mal ísť 
do infraštruktúry, konštatovali starostovia na novembrovom rokovaní Regionálneho združenia mestských častí 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa konalo na pôde miestnej samosprávy v Dúbravke.
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Cieľom seminára bolo priblí-
žiť primátorom a starostom na 
území BSK progres dosiahnutý 
v rámci jednotlivých operač-
ných programov, ako aj systém 
hodnotenia  a výberu projek-
tov či už z Integrovaného regi-
onálneho operačného progra-
mu alebo z Programu rozvoja 
vidieka, povedala Barbora Lu-
káčová, riaditeľka Odboru 
stratégie, územného rozvoja a 
riadenia projektov. 

Zástupcovia Bratislavského 
samosprávneho kraja predsta-
vili počas seminára možnosti 
získania externých zdrojov  pre 
mestá a obce na území kraja, 
ale aj pre ďalšie subjekty re-
gionálneho rozvoja v novom 
programovom období 2014-
2020.
Medzi hlavné body programu 
patril aj dotačný systém BSK 
v zmysle VZN 6/2012, ako aj 
aktuálny stav prípravy nadchá-

dzajúceho predsedníctva SR v 
Rade EÚ a možnosti zapojenia 
našich miest a obcí. Disku-
tovalo sa aj o pripravovanom 
Európskom summite regiónov 
a miest 2016, ktorého hostiteľ-
mi budú Bratislavský samo-
správny kraj a hlavné mesto SR 
Bratislava. Summit bude patriť 
medzi najväčšie podujatia or-
ganizované počas predsedníc-
tva SR v Rade EÚ.  
Lokálne podujatie Open Days 
nadväzuje na tzv. Európsky týž-
deň regiónov a miest - „Open 
Days“, ktorý sa každoročne  
koná v Bruseli. Organizuje ho 
Európsky výbor regiónov a Eu-
rópska komisia v spolupráci s 
jednotlivými regiónmi a mes-
tami EÚ. Bratislavská župa pat-
rí medzi tradičných partnerov 
tohto podujatia. 
Bratislavský samosprávny kraj 

pripravuje v programovom 
období 2014-2020 v rámci 
cezhraničnej spolupráce nap-
ríklad rekonštrukciu Malokar-
patského osvetového strediska 
v Modre, z ktorého sa stane 
multikultúrny priestor na pod-
poru kultúrno-kreatívneho 
priemyslu ako aj kultúrno-spo-
ločenské zázemie v synagóge v 
Senci. V pláne je taktiež rozvoj 
udržateľnej dopravy napríklad 
postavením cyklolávok ponad 
rieku Moravu a podpora turiz-
mu prostredníctvom budova-
nia cyklotrás. V rámci cezhra-
ničnej spolupráce pripravuje 
BSK v partnerstve so susedný-
mi župami projektové zámery 
na rozvoj infraštruktúry a slu-
žieb v cestovnom ruchu pozdĺž 
Malého Dunaja.

Spracoval Eduard Fašung

BSK predstavil možnosti programového obdobia 2014-2020

Budúci rok bude kraj hospo-
dáriť s rozpočtom vo výške 
142 995 258,66 eura a miera 
zadlženosti kraja sa bude kon-
tinuálne znižovať.
Zadlženie bratislavskej župy sa 
zníži tak, že už budúci rok bu-
deme mať pod 30% bežných 
príjmov. To znamená výrazné 
ozdravenie bratislavskej župy. 
Darí sa nám náš niekoľko-
ročný projekt, keď postupne 
znižujeme zadlženie kraja, do-
konca podstatne výraznejším 
tempom ako napríklad sa zni-
žuje zadlženie štátu, povedal 
Pavol Frešo, predseda BSK. 
Rozpočet BSK na rok 2016 v 
celkovej výške  142 995 258,66 
eur je vyrovnaný. V plnej mie-

re spĺňa požiadavky zákona 
o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a zohľadňuje 
aj údaje o cieľoch a zámeroch 
BSK. 
Cieľom BSK naďalej ostáva 
poskytovať kvalitné vzdelá-
vanie, pripravovať kvalifiko-
vaných stredoškolsky vzdela-
ných odborníkov, podporovať 

celoživotné vzdelávanie, fi-
nancovanie voľno-časových 
aktivít, stredísk odbornej pra-
xe, športové a mládežnícke 
aktivity a iné. Preto pre rok 
2016 je pre oblasť školstva a 
vzdelávania vyčlenených 46 
487 354,60 eur.
Oblasť sociálnych vecí bude v 
roku 2016 hospodáriť s finan-

čným objemom 24 778 575,51 
eur, z čoho je 7 700 000 eur 
vyčlenených neštátnym po-
skytovateľom a 16 326 145,29 
eur štátnym poskytovateľom. 
Prioritou vyššieho územné-
ho celku aj v nasledujúcom 
roku zostáva oprava ciest a 
komunikácií. Na rok 2016 to 
predstavuje 14 630 000 eur, 
čo je o 1 130 000 viac ako pre 
rok 2015. Na dopravu v kraji, 
ktorá zahŕňa autobusovú do-
pravu, železničnú dopravu a 
Bratislavskú integrovanú do-
pravu, je vyčlenených 10 178 
000 eur. 
„Pôjdeme aj do opravy ciest 
na úrovni mesta. Musíme to 
ešte zmluvne a legislatívne 
doladiť, ale tak, že vždy bude-
me vedieť dokázať a ukázať, že 
toto sú konkrétne úseky, kto-
ré opravila župa. Bratislavská 
župa má výrazne nižšie ceny 
ako možno niektorí iní, ktorí 
pôsobia v rámci tohto regi-
ónu,“ doplnil predseda BSK 
Pavol Frešo.

Lucia Forman, BSK 

Bratislavská župa financuje rozvoj 
a zároveň znižuje svoj dlh

Bratislavský samosprávny kraj každoročne 
organizuje seminár „Lokálne podujatie Open 
Days“ pre kľúčových aktérov regionálneho roz-
voja na území bratislavskej župy. Témou už ôs-
meho ročníka, ktorý otvorila podpredsedníčka 
BSK Gabriella Németh, boli Aktuálne výzvy v 
programovom období 2014-2020 a možnosti 
pre mestá a obce. 

Poslanci Bratislavské-
ho samosprávneho 
kraja na ostatnom 14. 
zasadnutí zastupi-
teľstva jednomyseľne 
schválili rozpočet bra-
tislavskej župy na roky 
2016-2018.

V jedno krásne sobotné ráno, v čase, keď sa október vzdával svojej vlády nad babím letom, sme vo 
Vajnoroch očakávali vzácnu návštevu. Aj slnko sa zvedavo dívalo z oblohy, keď sme pred naším kul-
túrnym domom vítali 62 žien z Asociácie slovenských spolkov žien z Vojvodiny. Áno, čítate dobre. 
Ženy mali, veru, v to sobotné dopoludnie vo Vajnoroch „navrch“ a muži boli jednoznačne v menšine.

Asociácia slovenských spolkov 
žien z Vojvodiny vo Vajnoroch

Vojvodinská Asociácia sloven-
ských spolkov žien každoročne 
usporadúva  pre svoje členky 
edukačno - poznávací zájazd 
na Slovensko. Pred tromi rok-
mi začali túto tradíciu poby-
tom na strednom Slovensku, 
pretože práve odtiaľ pochádza 
veľká väčšina predkov dneš-
ných Slovákov, žijúcich v Srb-
sku, ktorí sa hlásia ku svojim 
koreňom. Minulý rok naše 
krajanky spoznávali východ 
Slovenska a tento rok tematic-
ky zavítali k nám na západ. Jed-
ným z dôvodov bolo aj okrúhle 
výročie narodenia Ľudovíta 
Štúra. Okrem Modry, Bratisla-
vy a Trnavy sa cielene zastavili 
na pár hodín vo Vajnoroch. 
Tu na ne čakali tvorivé dielne 
pod vedením majsterky ľudo-
vej umeleckej výroby Jarmily 
Rybánskej. Slovenky žijúce vo 
Vojvodine sa priučili, naprík-
lad, vyšívaniu krivou ihlou, vý-
robe tkaníc alebo tradičnému 
zdobeniu kraslíc. A prečo prá-
ve vo Vajnoroch? Nuž preto, 
lebo Jarka Rybánska je členkou 
nášho občianskeho združenia 
Podobenka z Vajnor a prizvala 

našu Školu vajnorských tradícií 
k spolupráci aj na týchto diel-
ňach. Okrem už spomínaného 
sme pre vzácnu návštevu pri-
pravili aj výstavku vajnorských 
výšiviek, krojov, keramiky či 
výtvorov našich šikovných žien 
a mužov a na občerstvenie sme 
ponúkli typické dobroty z do-
mácich zdrojov. Predviedli sme 

aj ukážky paličkovania a ženy 
si mohli podrobne poprezerať 
aj naše krásne vajnorské kroje. 
Osobne nás prišiel pozdraviť 
starosta mestskej časti Brati-
slava-Vajnory Ján Mrva, ktorý 
nakoniec odprevadil zájazd aj 
na prehliadku Kostola Sedem-
bolestnej Panny Márie.
A čo povedať na záver? Strávi-

li sme spolu štyri hodiny, plné 
ručných prác, rozhovorov a 
dokonca aj spevu, pri ktorom 
nás na harmonike sprevádzal 
Igor Hraško. A keby sme boli 
spolu aj tri dni, možno by bolo 
málo času na vyrozprávanie a 
vyspievanie všetkého. Zistili 
sme, že máme veľa spoločného 
a že dielne vo Vajnoroch ur-
čite neboli poslednou akciou, 
na ktorej sa stretneme. Okrem 
spoločných fotografií nám os-
tali krásne spomienky na prí-
jemné stretnutie vo Vajnoroch, 
ktoré určite nebolo posledné. 
Za seba osobne musím dodať, 
že som dvojnásobne rada za 
to, že sa podobná akcia konala 
za prispenia nášho občianske-
ho združenia práve tu, u nás, 
vo Vajnoroch. Naše kontakty 
s krajanmi vo Vojvodine sa v 
posledných rokoch znásobili 
a my sme si medzi nimi našli 
veľa spriaznených duší, priate-
ľov a známych.  Vždy sa tešíme 
akejkoľvek príležitosti na spo-
ločné stretnutie.

Podobenka z Vajnor, Renáta 
Hrašková

Záchranári z Červeného kríža

Zavítali k nám záchranári z 
Červeného kríža, ktorí na-
šim žiakom sprostredkovali 
prednášku prvej pomoci, 
a to nielen slovom, ale aj 
praktickou ukážkou.
Žiakov prekvapila informá-
cia, že štatistiky každoročne 
dokazujú, že vyše 60 % živo-

tov pri nehodách a úrazoch 
môže byť zachránených 
správnym podaním prvej 
pomoci.
Preto s odhodlaním a veľmi 
pozorne počúvali slová zá-
chranárov, ktorí im vysvet-
lili, čo je nevyhnutné urobiť 
v rámci záchrany človeka, 

ktorý je bezvládny, v bezve-
domí...
Informovali ich, aké telefón-
ne čísla sú pre záchranu člo-
veka dôležité, ako majú rea-
govať pri ohlasovaní úrazu a 
čo majú urobiť, ak sa ocitnú 
v situácii, keď človek potre-
buje pomoc.
A prvú pomoc si niektorí 
žiaci aj prakticky vyskúšali, 
a to na figuríne. Mnohí z 
nich potvrdili, že to vôbec 
nie je jednoduché.
Prednáška bola obohatená 

o skutočné situácie a „boje“ 
o záchranu mnohých ľuds-
kých životov. 
Na záver nechýbalo povzbu-
denie našim žiakom, aby v 
situáciách konali a nezavá-
hali, pretože každá sekunda 
je pre záchranu ľudského ži-
vota dôležitá! 
A nevieme, kedy my raz 
budeme potrebovať pomoc 
druhých!

Tatiana Rázgová

Dňa 28. 10. 2015 sme vyučovaciu hodinu „vy-
menili“ za nesmierne dôležitú prednášku pr-
vej pomoci, ktorá bola veľmi užitočná nielen 
pre našich žiakov, ale aj pre nás, pedagógov.
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Poďakovanie
Starosta Mestskej 
časti Bratislava - Vaj-
nory v mene obča-
nov srdečne ďakuje 
rodine Rybárovej z 
Koncovej ulice a ro-
dine Krištofičovej z 
Tomanovej ulice za 
nádherné vianočné 
stromčeky, ktoré 
nám pomôžu vytvo-
riť krásnu vianočnú 
atmosféru v Parku 
pod lipami a pred 
m i e s t n y m 
úradom na 
Roľníckej 
ulici.

Potravinová zbierka je určená 
pre ľudí v núdzi, projekt „Po-
máhame potravinami“ sa reali-
zoval vo všetkých 38 územných 
spolkoch Slovenského Červe-
ného kríža (SČK) v 57 predaj-
niach Kauflandu na Slovensku. 
Spolu sa vyzbieralo 21,57 ton 
potravín. V Bratislave zbierku 
podporilo 1147 darcov a zapo-
jilo sa 39 dobrovoľníkov, ktorí 
zbierali potraviny.
V tento deň od 8.00 do 20.00 
h boli dobrovoľníci SČK prí-
tomní v obchodných domoch 
Kaufland, kde im klienti mohli 
dať niektorú z vybraných po-
travín k svojmu nákupu a po 
zaplatení pri pokladni ju odo-
vzdať dobrovoľníkom a pomôcť 
tak ľuďom v núdzi. Odporúča-
né boli predovšetkým trvan-
livé konzervované potraviny 
– zeleninové, ovocné či mäsové 
konzervy, múka, ryža, pochuti-
ny, soľ, cukor, med, čaj, mlieko, 
sušienky a iné. K vyzbieraným 
potravinám Kaufland poskytol 
aj ďalšiu potravinovú pomoc 

– vyše 10 ton potravín v 600 
potravinových balíkoch. Tie 
odovzdali dobrovoľníci SČK 
rodinám v hmotnej a sociálnej 
núdzi na celom Slovensku. Pôj-
de najmä o mnohopočetné ro-
diny, sociálne slabších občanov, 
seniorov, či iných ľudí, ktorí sa, 
často nie vlastným pričinením, 
ocitli v sociálnej núdzi. Každá 
rodina si môže pripraviť z tohto 
balíka niekoľko plnohodnot-
ných teplých jedál.
Za Miestny spolok  SČK v Bra-
tislave - Vajnoroch sa aktívne 
zapojili do zbierky potravín 
v Kauflande v Rači Milada 
Brucknerová a Emília Uhrino-
vá. Potravinová pomoc pre ľudí 
v núdzi bude rozdelená aj ro-
dinám vo  Vajnoroch.  Oslovili 
sme riaditeľov oboch základ-
ných škôl, ako aj Rímskokato-
lícky farský úrad vo Vajnoroch 
so žiadosťou o poskytnutie in-
formácií o rodinách, ktoré by 
tento druh pomoci potrebovali 
a v spolupráci s uvedenými in-
štitúciami bude miestny úrad 

Ba – Vajnory balíčky potravi-
novej pomoci poskytovať.
Slovenský Červený kríž má v 
organizovaní charitatívnych 
potravinových zbierok dlho-
ročnú tradíciu. Ich korene sia-
hajú až do krízových 30. rokov 
dvadsiateho storočia, keď rea-
goval na potreby spoločnosti a 
zriaďoval vývarovne polievok, 
či zabezpečoval distribúciu po-
travín do chudobnejších regi-
ónov. „Chronický hlad sa, bo-
hužiaľ, netýka iba rozvojových 
krajín, ale aj európskeho regi-
ónu vrátane Slovenska. Množ-
stvo distribuovaných potravín 
pre ľudí v núdzi, ktorých počet 
v Európe presiahol hranicu 

troch miliónov, sa v dôsledku 
ekonomickej krízy zvýšil až o 
75 percent,“ vysvetľuje rastúci 
význam potravinovej pomoci 
koordinátorka projektu Sloven-
ského Červeného kríža Zdenka 
Výbochová. 
Spoločnosť Kaufland, Slovenská 
republika, v. o. s., je partnerom 
Slovenského Červeného kríža 
už niekoľko rokov. Okrem pro-
jektu Pomáhame potravinami 
podporuje Kaufland aj bezprí-
spevkové darcovstvo krvi svo-
jich zamestnancov a tento rok 
odovzdal SČK v poradí už tretí 
záchranársky mobilný stan.

Emília Uhrínová
Slovenský Červený kríž

Slovenský Červený kríž organizoval 23. októ-
bra 2015 v spolupráci so spoločnosťou Kaufland 
Slovenská republika už 2. ročník celoslovenskej 
charitatívnej zbierky potravín.

Do likvidácie komunálneho odpadu na území mestskej časti Bratislava - Vajnory sú zapojení všet-
ci občania mestskej časti v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia  hl. mesta SR Bratislavy č. 
7/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta 
SR Bratislavy.

Pomáhame potravinami

V tomto roku sme sa zúčast-
nili na zbierke v novootvore-
nom Tescu v našej obci, ktorá 
prebiehala v týždni od 16. do 
21. 11. Spolu sa vyzbieralo 
901 kg potravín v hodnote 
takmer 1400 eur.
Veľkou pomocou pre núdz-
nych v našej farnosti sú aj 
nákupy potravín jednotlivcov 
a zbierka šatstva, o ktorú sa 
stará pani Popelková z Kato-
líckej jednoty Slovenska.
Našou najväčšou akciou, 
ktorú sme zorganizovali v  
prvú adventnú nedeľu vo 

Vajnoroch, bol 1. vianočný 
misijný jarmok.  Priestor v 
areáli  kostola zaplnili stán-
ky s rôznymi vianočnými 
dekoráciami, vlastnoručne 
vyrobenými darčekovými 
predmetmi, hračkami, kni-
hami, koláčikmi, bio výrob-
kami... Okolím sa niesla vôňa 
vareného vína, kávy a čaju. 
Svojou pestrosťou lákal aj 
stánok s výrobkami priamo z 
Ugandy, krajiny, ktorej sme sa 
rozhodli pomôcť. Dôvodov 
bolo hneď niekoľko. Vajno-
rák Tomáš Horváth, ktorý je 

teraz dobrovoľníkom v Ugan-
de – Buikwe – poslal SOS, že 
zháňajú peniaze na dostavbu 
detskej kliniky pre deti s HIV/
AIDS, keďže momentálne sú 
v prenajatých priestoroch a 
čoskoro  im časť budovy zbú-
rajú, lebo tam postavia cestu. 
V novom centre bude okrem 
kliniky aj priestor na vzde-
lávanie a trávenie voľného 
času. Tu deti dostávajú šancu 
na lepšiu budúcnosť vo svojej 
krajine. 
Ďalším dôvodom, prečo sme 
sa rozhodli pomáhať aj „von-
ku“, je to, že si uvedomujeme, 
že tam je extrémna chudoba. 
Tí, čo navštívili tieto krajiny, 
hovoria, že si nevieme pred-
staviť chudobu, v ktorej žijú 
milióny ľudí, z ktorých sa 

mnohí počas celého života 
dosýta nenajedia!  V porov-
naní s nimi my tu máme všet-
ko, čo na život potrebujeme... 
Naša farská charita sa, teda, 
bude zameriavať na pomoc 
doma aj vonku. Pomáhať tre-
ba na obidvoch poliach. A 
vonku je to dôležité aj preto, 
aby ľudia z krajín tretieho 
sveta nemuseli utekať k nám.
Vďaka štedrosti ľudí sa na jar-
moku podarilo získať 1981,18  
eur, čo nás povzbudilo zorga-
nizovať podobnú akciu aj v 
budúcnosti zase na iný pro-
jekt, pre tých, ktorí to budú 
najviac potrebovať.
Za pomoc a podporu sme 
vám všetkým veľmi vďační.

Elena Vrablecová
Farská charita Vajnory

Farská charita začala svoju činnosť v minulom 
roku Tesco zbierkou trvanlivých potravín, z kto-
rej boli potom aj našej farnosti pridelené potra-
viny a iný tovar pre núdznych.

Farská charita Vajnory a jej aktivity

Nakladanie s komunálnym odpadom

Táto povinnosť platí aj pre 
fyzické a právnické osoby, 
podnikajúce na území mest-
skej časti Bratislava- Vajnory 
podľa § 39 ods. 8 zákona č. 
223/2001 o odpadoch v znení 
neskorších predpisov, kde pô-
vodca komunálnych odpadov 
a drobných stavebných odpa-
dov je povinný zapojiť sa do 
systému zberu komunálnych 
odpadov v obci.
V zmysle zákona č. 223/2001 
Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zá-
konov a Všeobecného závä-
zného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Vajnory č. 
1/2013 a dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území mestskej 
časti Bratislava-Vajnory je za-
kázané uložiť alebo ponechať 
odpad na inom mieste, ako 
na mieste na tom určenom 
a každý je povinný nakladať 
s odpadom alebo inak s ním 

zaobchádzať takým spôso-
bom, ktorý neohrozuje zdra-
vie ľudí a nepoškodzuje ži-
votné prostredie, a to tak, aby 
nedochádzalo k riziku zne-
čistenia vody, ovzdušia, pôdy, 
rastlín a živočíchov.
Mestská časť Bratislava - Vaj-
nory má vyčlenený priestor 
Zberný dvor na biologický 
odpad pre obyvateľov mest-
skej časti (fyzické osoby) na 
Ulici Pri pastierni, prevádz-
kovaný vždy v piatok od 
14.00 h do 18.00 h a v sobotu 
od 8.00 h do 17.00 h mimo 
zimného obdobia. 
Zber objemného odpadu 
z domácností zabezpeču-
je mestská časť dvakrát do 
roka vždy na jar a na jeseň 
umiestnením veľkokapacit-
ných kontajnerov na vopred 
určené miesta. Informácie o 
ich umiestnení mestská časť 
vyhlasuje v miestnom rozhla-

se, uvádza v miestnej tlači a 
na internetovej stránke www.
vajnory.sk . 
         V mestskej časti Bratislava 
- Vajnory sú zriadené zberné 
hniezda na triedený zber od-
padu /sklo, papier, plasty/ na 
uliciach, resp. križovatkách 
ulíc: Dorastenecká, Buzalko-
vá, Uhliská, Osloboditeľská, 
Kúkoľová – Tomanová, Pri 
struhe, Kataríny Brúderovej, 
Kratiny - Zátureckého, Na 
doline – Nad jazierkom. Kon-
tajnery na odber šatstva sa 
nachádzajú na uliciach, resp. 
križovatkách ulíc: Buzalková 
– Šachorová, Baničova, Ko-
niarkova – Skuteckého. Tie-
to zberné hniezda sú určené 
najmä pre obyvateľov rodin-
ných domov, a nie pre podni-
kateľov.    
Niklovo-kadmiové, alkalické 
a iné batérie do 9 V možno 
odovzdať do nádoby na to ur-

čenej v prevádzkach – Žele-
ziarstvo T Produkt, Jačmenná 
1, MEEPS, spol. s r.o., Prie-
myselný tovar, Jačmenná 1.
Hlavné mesto SR Bratislavy 
umožnilo fyzickým osobám 
– nepodnikateľom bezplat-
né odovzdávanie domového 
odpadu s obsahom škodlivín 
aj na Zbernom dvore spoloč-
nosti OLO, a.s., Stará Ivanská 
cesta 2, Bratislava, v pracov-
ných dňoch od 8.00 h do 
18.00 h.   
Veríme, že správnym zberom 
a triedením odpadu na úze-
mí mestskej časti Bratislava 
-Vajnory nebude v takej mie-
re dochádzať k vytváraniu 
nelegálnych skládok odpadu 
a poškodzovaniu životného 
prostredia.   

Michaela Hrčková
referát životného prostredia MÚ

Pribudla 
ďalšia 
kamera
K aktuálnemu stavu ôs-
mich kamier v našej 
mestskej časti, ktoré veľ-
mi účinne už roky strážia 
rôzne časti Vajnor (hlavné 
námestie, okolie sv. Flo-
riána, multifunkčné ih-
risko, okolie oboch škôl, 
detské ihrisko, Svätojur-
skú cestu) pribudla kon-
com novembra ďaľšia a to 
priamo na novom dome 
kultúry, ktorá bude strážiť 
jeho okolie a Park pod li-
pami. V prepočte na oby-
vateľa máme pravdepo-
dobne najviac kamier zo 
všetkých mestských častí  
Bratislavy.

Mário Schwab
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SPR AVODAJST VOZAUJALO NÁS

Táto historická i vzácna návšteva 22. apríla 1990, 
hneď po novembrovej nežnej revolúcii v roku 
1989, keď sa skončila totalitná nadvláda aj na 
Slovensku, rezonuje dodnes v srdciach mnohých 
veriacich ľudí z rôznych lokalít Slovenska.

Osobitne v mestskej časti Bra-
tislava-Vajnory,  v ktorej na le-
tisku sa návšteva uskutočnila. V 
rámci tohto jubilea konala sa v 
nedeľu 19. apríla 2015 slávnost-
ná sv. omša v Kostole Sedembo-
lestnej Panny Márie vo Vajno-
roch, s priamym prenosom TV 
LUX do celého Slovenska.           
Hlavným celebrantom bol otec 
Peter Slepčan, PhD., správca 
farnosti  Bratislava-Vajnory,  
koncelebrantmi dvaja kňazi po-
chádzajúci z tejto farnosti JClic. 
Peter Škultéty (administrátor 
farnosti v Suchej nad Parnou) 
a Mgr. Róbert Masicza (farár 
farnosti v Štvrtku na Ostrove). 
Pred sv. omšou moderátor te-
levízie uskutočnil rozhovory s 
niektorými prítomnými, ktorí  
boli vtedy medzi návštevník-
mi na Vajnorskom letisku. Z 
rozhovorov vyplynulo, čo sa 
odvtedy všeličo zmenilo v tejto 
farnosti.      
Hneď v roku 1990 mal vo Vaj-
noroch primície tajne vysvä-
tený kňaz páter Peter Baptista 
Ján Pružina, OFM, Ing., ďalším 
prekvapením bolo, že sa tri 
dievčatá: Mária Grežďová, Kris-
tína Šilharová a Kristína Brú-
derová prihlásili do rehoľných 
rádov. S pomocou farníkov 

sa uskutočnila rekonštrukcia 
Kostola Sedembolestnej Panny 
Márie, budova farského úradu, 
Základnej cirkevnej školy, ku 
ktorej pribudli telocvičňa a Far-
ský klub Titusa Zemana. 
Ožili spomienky a prednášky o 
živote Dr. Ferdiša Jurigu (farár 
vo Vajnoroch 1905-1918), o 
biskupovi Michalovi Buzalkovi 
(farár vo Vajnoroch 1919-1922), 
osobitne o Božom služobní-
kovi Don Titusovi Zemanovi. 
Sú to výsledky predovšetkým 
duchovných správcov farnosti: 
Juraja Augustína (1990-1993), 
Stanislava Stohla (1993-2007), 
Petra Slepčana (2007-2015) a 
farníkov obce. No k tej vzácnej 
a historicky významnej uda-
losti (22. apríla 1990) viažu sa 
spomienky mnohých občanov 
jednostajne.
Bola nedeľa, studené daždivé 
počasie. Množstvo stánkov po 
uliciach čakalo  tisíce návštev-
níkov z celého Slovenska. Voňa-
lo z nich varené víno, klobásy, 
cigánska, párky a iné lákadlá. 
Ľudia však, ktorí sa hrnuli od 
skorého rána do obce z rôz-
nych strán, sa nezastavovali pri 
stánkoch, smerovali priamo na 
letisko, kde sa už v koberci zele-
ne belel veľký oltár, dielo archi-

tektov Jozefa Hlinického a jeho 
kolegov v symbolike slovenské-
ho trojvršia. V pozadí letiska 35 
m vysoká veža telekomunikácií 
s dvojkrížom na vrchu, pripra-
vená na televízne prenosy do 
sveta.
Tritisíc usporiadateľov, medzi 
nimi tristo bohoslovcov s bielo-
žltými páskami na ramenách, 
usmerňovalo návštevníkov na 
letisku do vyhradených polí-
čok. Popoludní prišla na letisko 
veľká skupina z Vajnor, ktorú 
viedol vtedajší  duchovný otec 
Stanislav Zvolenský (súčasný 
bratislavský arcibiskup metro-
polita). Vajnorská dychová hud-
ba bola už na letisku od rána a 
približne 50 dychových hudieb 
zo Slovenska, rozložených vo 
vyhradených priestoroch. Veľká 
dychová hudba s dirigentom 
a spojené spevácke zbory (asi 
tisíc spevákov) boli na pódiu v 
blízkosti oltára. 
         Približne o 16. 20 h sa nad 
letiskom objavili helikoptéry. 
Tisíce bielo-žltých mávadiel sa 
rozvlnilo na privítanie pápeža.  
Nastalo veľké nadšenie, keď z 
helikoptéry vystúpil pápež Ján 
Pavol II. Skôr ako ho mohla 
privítať vládna delegácia,  po-
kľakol a pobozkal slovenskú 
zem z úcty a pokory k národu. 
V tú chvíľu sa rozozvučali zvo-
ny vajnorského kostola a zvony 

kostolov na celom Slovensku. 
Na znak toho, že k nám prišiel 
Kristov námestník. Popri tom 
sa pápež pohyboval papamo-
bilom po letisku  a takmer tisíc-
ku návštevníkov žehnal rukou 
svätca.
Sv. omšu celebroval po sloven-
sky a v homílii pripomenul: 
„Nebojte sa! Kráčajte vždy vo 
svetle pravdy vzkrieseného 
Krista. Buďte silní v nádeji a 
láske k Bohu a blížnemu!“ V 
kontexte homílie upriamil po-
zornosť na mnohé úskalia, kto-
rými Cirkev, kňazi i veriaci mu-
seli prejsť v predchádzajúcom 
období.
Po sv. omši posvätil asi 200 zák-
ladných kostolných kameňov z 
rôznych obcí Slovenska. Oča-
kávali sme, že ich bude svätiť 
vo vajnorskej mitre, ktorú vy-
šila vtedy 85-ročná vyšívačka 
Terézia Zemanová. No mitra 
z Vajnôr, ako dar, putovala do 
Vatikánu podľa príkazu cere-
moniárov.
Obec bola výzdobou prepojená 
až na letisko. V základnej škole 
bola vzácna výstava fotografií 
Sv. Otca, ktorú z košickej diecé-
zy sprostredkoval kardinál Jozef 
Tomko. Dopĺňali ju vajnorské 
sakrálne rúcha (ornáty, štóly, 
zástavy, plachty z oltárneho 
stola), všetko diela vajnorských 
vyšívačiek.

Ešte v tom roku bola obnovená 
Základná cirkevná škola, s náz-
vom ZŠ Jána Pavla II., dnes ZŠ 
sv. Jána Pavla II. s Materskou 
školou. Pred ňou je umiestne-
ná socha pápeža Jána Pavla II., 
dielo akademického sochára 
Petra Švarala (domáceho obča-
na). V parčíku pred kostolom 
bol postavený dvojkríž, ktorý 
bol z televíznej veži na letisku. 
V tom roku a z podnetu tejto 
udalosti sa zrodil Spevácky zbor 
Jána Pavla II. a Mládežnícka in-
štrumentálno-vokálna skupina 
E.L.F. Všeličo sa odvtedy zme-
nilo, pribudlo i ubudlo. Mnohí 
pamätníci sa navždy stratili spo-
medzi nás,  pribudli noví obča-
nia aj mnohé nové problémy. 
No odkaz pápeža a jeho zvučný 
hlas ostávajú natrvalo zapísané 
do  pamäti ľudí: „Zachovajte si 
svoje vzácne slovenské tradície 
a dedičstvo viery!“ Sú to slová 
pápeža Slovana (Poliaka), ktoré 
v nás neprestajne rezonujú.                
V tomto duchu (6. júna 2015) 
starosta obce Ján Mrva so zá-
stupcami obce   slávnostne ot-
voril Dom kultúry Vajnory (6. 
júna 2015), ktorý sa stal multi-
funkčným srdcom pre všetkých 
občanov. Má rozvíjať  múdrosť a 
umenie v nadväznosti na tradí-
cie, ale aj na súčasné umelecké 
hodnoty  z domova i zo sveta. Je 
úzko spätý so vzácnym jubile-
om, ale aj s požehnaním, ktoré 
pred 25 rokmi udeľoval pápež 
Ján Pavol II. na letisku vo Vajno-
roch.  K tomuto jubileu sa viaže 

aj koncert Speváckeho zboru  
Jána Pavla II., ktorý sa usku-
točnil (20. septembra 2015) pri 
príležitosti 25. výročia svojho 
vzniku. Po prvý raz sa zbor 
predstavil na vajnorské hody 
(15. septembra 1990) v kostole. 
Tohtoročný jeho jubilejný kon-
cert  s hodnotnými sakrálnymi 
piesňami a skladbami obohatili: 
Detská spevácka skupina zo ZŠ 
sv. Jána Pavla II. a ZŠ Kataríny 
Brúderovej s   dirigentkou Mar-
tou Nemcovou, operný spevák 
Martin Babjak (vajnorský ob-
čan), organista Martin Gunár 
a klaviristka Hilda Mixtajová. 
Koncert koncepčne pripravil 
súčasný dirigent Vladimír Za-
jíc. Bodku za koncertom dal 
zakladateľ a prvý dirigent zboru 
Ondrej Demo skladbou Jozefa 
Strečanského: Oslavujme, po-
ďakujme. 
Ostáva nám poďakovať sa za 
všetko, čo nám priniesol jubi-
lejný rok 2015, spätý s menom 
Veľkého pápeža sv. Jána Pavla 
II. Nezabúdajme však, že zo-
stáva naďalej medzi nami vlast-
noručným podpisom vo farskej 
a obecnej kronike (dátum 22. 
apríl 1990). No predovšetkým 
v srdciach všetkých, ktorých 
žehnal v ten nedeľný, slnkom 
rozsvietený podvečer na Vaj-
norskom letisku.  

          Ondrej Demo
zakladateľ, prvý dirigent 

zboru Jána Pavla II.

S vďakou si pripomíname: 25. výročie prvej  
návštevy pápeža, sv. Jána Pavla II. na Slovensku na Vajnorskom letisku

Pietna spomienka

Je to čas, keď každý člove k s 
úctou a tichou spomienkou 
sa na chvíľu zastaví a mysľou 
mu prebehne priebeh živo-
ta tých, ktorí už medzi nami 
nie sú. Spia spánkom poko-
ja. S úctou a láskou si i ja 
spomínam na svojich blíz-
kych, na obdobie, keď ešte 
medzi nami boli, čo všetko 
dokázali, za to im patrí vďa-
ka. A tak vo svojom srdci 
ich nosíme a návštevou na 
cintoríne si ich v spomien-
kach sprítomňujeme. Tento 
silný pocit som precítila, 
keď som vzala do rúk starý 
zošit, v ktorom bol Zoznam 
seniorov vo Vajnoroch. 
Patrím už i ja medzi nich, 
v podstate som ich pozna-
la temer všetkých. Zahĺbi-
la som sa do obdobia, keď 

boli aktívni a ešte žili. Veľa 
z nich už nie je medzi nami, 
a tak vajnorský Klub seni-
orov sa dopĺňa o nových 
členov – mladších. Hoci čas 
neúprosne letí, všetci sme 
predurčení na odchod. Je 
to tak správne a spravodli-
vé, že tento čas nikto z nás 
nevie. Boží zákon sa nedá 
zmeniť. Chcela by som pos-
táť a s pokorou spomínať na 
tých seniorov, ktorí nás pre-
dišli do večnosti.
Patrí im vďaka a úcta za ich 
prácu, v ktorej pokračuje-
me.

Odpočinutie večné daj im, 
Pane! 

Amália Orthová
Senior klub

Exkurzia do mesta Pezinok 
na policajnú akadémiu

Skúsení policajti deťom 
predviedli policajný zásah, 
ako to vyzerá v praxi. Uká-
zali im jazdu na policajnom 
aute, všetky deti mali mož-
nosť vyskúšať si jazdu v po-
licajnom aute za sprievodu 
sirén. Vysvetlili deťom, ako 
sa odhaľuje páchateľ, ako sa 
odkrývajú odtlačky prstov, 
aké techniky na to policaj-
ti používajú. Deti s nadše-
ním počúvali odborný vý-
klad policajta, všetko chceli 
vidieť, ohmatať, vyskúšať. 
Ďalší  odborník žiakov oboz-
námil so zbraňami, ktoré po-
lícia používa pri svojej práci, 
aké ochranné prostriedky 
využíva, aby chránila  zdra-

vie policajtov. Deti kládli 
veľa otázok, chceli vedieť, 
čo všetko policajti robia pri 
výkone služby. Žiaci si skú-
šali ochranné prostriedky na 
sebe, najmä tí zdatnejší.
Žiaci sa o všetko zaujímali, 
nadchla ich práca polície. 
Niektorí žiaci ešte niekoľko 
dní po exkurzii s nadšením 
rozprávali svoje silné dojmy 
a snažili sa na hodine teles-
nej výchovy podávať úžasné 
športové výsledky. Myslím, 
že pre niektorých žiakov to 
bola silná motivácia na sebe 
popracovať a snažiť sa zo 
všetkých síl podávať dobré 
výsledky.

Elena Paráková

Žiaci zo Základnej školy Kataríny Brúderovej vo 
Vajnoroch sa vybrali autobusmi so svojimi uči-
teľmi na exkurziu do policajnej školy. Navštívili 
Policajnú akadémiu v meste Pezinok.

Tak ako každý rok aj tento nám kalendár pre-
dostiera sviatky dušičiek. 
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VAJNORÁCI NA CESTÁCH NAŠIM DEŤOM

Klinika Jána Pavla II. v Ugande 
a spolupráca s Vajnorami

Z lásky deťom

Klinika Jána Pavla II. v ugand-
skom meste Buikwe začala pre-
vádzkovať organizácia Health 
Initiatives Association (HIA) 
v spolupráci s Vysokou školou 
zdravotníctva a sociálnej prá-
ce sv. Alžbety pred necelými 
štyrmi rokmi. V jej začiatkoch 
fungovala iba v provizorných 
priestoroch a na jej čele dodnes 
stojí slovenská lekárka Barbora 
Šilhárová, ktorá pôsobí v Afri-
ke už niekoľko rokov. Spolu so 
slovenskou administrátorkou v 
Ugande Zuzanou Kuraňovou a 
na Slovensku spolupracujúcim 
riaditeľom HIA Mudr. Jozefom 
Šuvadom a riaditeľkou sociál-
neho programu Ing. Silviou 
Manduchovou sa im podarilo 
vytvoriť dielo, ktoré pomáha 
miestnym obyvateľom dodnes. 
S ťažkosťami sa stretávali počas 
celého obdobia, ale teraz ich 
niekoľko okolností prinútilo 

presťahovať celú kliniku na nové 
miesto.
Doktorka Barbora Šilhárová 
prevádzkuje kliniku s miestnym 
personálom v prenajatých pries-
toroch, ktorých majiteľ aktuálne 
kandiduje do parlamentu. Poli-
tický boj a kampaň býva niekedy 
veľmi vyostrená a môže negatív-
ne ovplyvňovať tak zamestnan-
cov, ako aj klientov kliniky. Na-
nešťastie si ľudia z okolia spájajú 
kliniku práve s týmto politikom, 
keďže je celá budova oblepená 
jeho tvárou a všetci vedia, že 
mu daná budova patrí. To však 
nie je jediná prekážka. Okrem 
toho je na polovicu roka 2016 
plánované rozširovanie cesty, 
pri ktorej klinika funguje. Aby 
mohla byť cesta rozšírená, bude 
najprv nevyhnutné zdemolovať 
časť budov pri ceste. Už teraz sú 
budovy označené, pokiaľ bude 
siahať nová cesta. Pre budovy 
kliniky to znamená zbúranie 
prednej časti. 
Práve kvôli týmto dvom hlav-

ným dôvodom sa organizácia 
HIA rozhodla pre stavbu vlast-
nej budovy, iba 2 kilometre od 
súčasného pôsobiska. Na stav-
bu zbierala peniaze už dlhšie 
obdobie a v októbri 2015 začali 
prvé konštrukčné práce, pre-
tože už v januári 2016 sa bude 
musieť z tých súčastných vysťa-
hovať. Na dokončenie stavby 
ostáva vyzbierať ešte niekoľko 
tisíc eur, preto pokiaľ by ste 
chceli pomôcť tomuto sloven-
sko-ugandskému dielu, môže-
te tak urobiť cez web stránku 
https://www.ludialudom.sk/
vyzvy/2886 alebo na číslo účtu: 
SK9302000000002983347054, 
v.s. 444. 
Klinika je zameraná najmä na 
pomoc HIV pozitívnym deťom 
a ich rodinám. HIA však pod-
poruje aj vzdelanie detí z okolia 
cez pravidelých darcov zo Slo-
venska, ktorí sa rozhodli zapojiť 
do programu a pravidelne pris-
pievať na konkrétne dieťa. Klini-
ka poskytuje svoje služby počas 

výjazdov aj v okolitých oblas-
tiach, vzdeláva najmä mladých 
ľudí v oblasti hygieny, stravy a 
prevencie pred chorobami. Po-
čas svojej služby identifikovala aj 
dve oblasti, kde bol mimoriadne 
rozšírený vírus HIV a miestni 
obyvatelia príliš chudobní na 
to, aby pravidelne prichádza-
li do najbližšieho zdravotného 
strediska. Zdravotnícky perso-
nál HIA tam preto 3-krát do 
mesiaca prichádza v rámci mo-
bilnej kliniky a poskytuje pravi-
delnú liečbu a podporu tomuto 
obyvateľstvu. V meste Buikwe 
prevádzuje aj slepačiu farmu a 
podporuje podnikanie ľudí aj z 
iných distriktov, aby si dokázali 
zarobiť na svoje živobytie. Pod-
pora prebieha pomocou mik-
ropôžičiek, aby si príjemcovia 
podporu vážili a HIA ju mohla 
poskytovať stále novým ľuďom, 
ktorí ju potrebujú.
Na určitý čas som sa k tímu HIA 
v Ugande pripojil aj ja a už teraz 
vidím ovocie nášho úsilia. Teším 
sa, že aj Vajnoráci mohli podpo-
riť toto dielo počas vianočného 
jarmoku a verím, že na nás budú 
myslieť a naďalej nám pomáhať 
vykonávať našu službu aj za hra-
nicami, aby sme dobro a pomoc 
mohli šíriť všade tam, kde je to 
možné a najmä potrebné. 
Za celý tím vám všetkým, ktorí 
ste sa akýmkoľvek  spôsobom 
zapojili do pomoci, SRDEČNE 
ZA VŠETKO ĎAKUJEM A 
POZDRAVUJEM VŠETKÝCH 
VO VAJNOROCH.  

Tomáš Horváth
Foto Tomáš Horváth a Anton Jakubáč

Vďaka tejto iniciatíve dosta-
li deti v núdzi okrem plienok 
Pampers aj ďalšie výrobky, ktoré 
prispejú k ich zdravému vývoju 
a pomôžu aspoň na chvíľku vy-
tvoriť pocit útulného domova. 
Celková hodnota podpory bola 
30 000 €. Vďaka tejto kampani 
stovky detí zo sociálne znevý-
hodneného prostredia pocítili 
solidaritu ľudí, ktorí na kampaň 
zareagovali a podporili ju svo-
jimi nákupmi. Silní partneri – 
Procter & Gamble a Kaufland, 
ktorí sa rozhodli tento projekt 
priniesť aj na Slovensko, majú 
veľkú zásluhu na tom, že balíč-
ky a projekty, ktoré Slovenský 
Červený kríž pripravil, pomôžu 
zmierniť nepriaznivú sociálnu 
situáciu a priniesť trocha rados-
ti do mnohých slovenských ro-
dín. Ambasádorkou projektu sa 
stala Lucia Hablovičová a aj ona 
tak podporila spolu so synom 
deti v núdzi.
A pri takejto krásnej príležitosti 
boli pozvaní prváci našej Zá-
kladnej školy s materskou ško-
lou sv. Jána Pavla II. vo Vajno-
roch do centra The Little Gym 

na Vajnorskej  ulici v Bratislave. 
Okrem slávnostného odovzdá-
vania šeku a produktov, na 
ktorom sme sa zúčastnili, bol 
pre naše ratolesti Červeným 
krížom pripravený krásny špor-
tovo - zábavný program. Pod 
vedením skúsených trénerov 
gymnastiky sa naši drobci do 
sýtosti vyhrali a vyšantili. A že to 
nebolo všetko, tak pre deti bolo 
pripravené aj chutné  občerstve-
nie a papierové domčeky, ktoré 
si podľa vlastnej fantázie mohli 
do sýtosti vymaľovať. Na záver 
takéhoto pekného podujatia 
sme boli obdarovaní balónikmi 
a darčekovými balíkmi, ktoré 
v sebe skrývali aj pomôcky do 
školy. Takto  sme v tento deň,  
aktívne a zábavne strávili po-
poludnie v centre gymnastiky 
pod vedením Červeného kríža 
a ostatných organizátorov tejto 
vznešenej kampane.  
Boli sme veľmi radi, že sme sa 
mohli zúčastniť na takejto pek-
nej udalosti, pri ktorej sa mysle-
lo na dobro a zdravý vývoj detí 
v ich rodinách.

Zuzana Hec

V Ugande sa nachádza 
klinika pre HIV pozitívne 
deti, ktorá je rovnomen-
ná s cirkevnou školou 
vo Vajnoroch. Jej patró-
nom je tiež svätý Ján 
Pavol II. a dokonca jej 
fungovanie podporujú 
aj Vajnoráci. Nedávno 
sa vo Vajnoroch usku-
točnil vianočný jarmok 
na podporu tejto kliniky 
a priamo z Ugandy by 
som vám o nej chcel 
porozprávať ja, Tomáš 
Horváth, Vajnorák.

Pod takýmto krásnym názvom sa niesla kampaň, 
ktorú organizoval Slovenský Červený kríž, Procter & 
Gamble a Kaufland, na podporu detí v núdzi.

Zbor pre občianske záleži-
tosti pripravil 10. decembra 
posledný raz v tomto kalen-
dárnom roku slávnosť uvíta-
nia detí do života. Vysviete-
ná sobášna sieň privítala 14 
najmladších občanov našej 
mestskej časti. Uplynie ešte 
veľa času, kým tieto deti po-
chopia význam ľudských slov, 
kým pochopia, čo je to do-
mov, láska, šťastie, ale i bolesť 
a sklamanie. No už dnes, hoci 
o tom ešte nevedia, im dáva-
me do daru kúsok domova, 
kde budú žiť, miesto, kde sú 

naveky ich korene. Kultúr-
nym programom prišli na-
šich najmladších pozdraviť 
deti  zo Základnej umeleckej 
školy na Vrbenského pod ve-
dení pani učiteľky Kinčešovej 
a Halonovej. 
Ja želám všetkým rodičom, 
aby si našli vždy dostatok 

času pre svoje dieťa, aby mu 
trpezlivo vysvetľovali všetko, 
na čo sa bude pýtať. Milí ro-
dičia, buďte k svojim deťom 
pozorní, obetaví a venujte im 
všetku svoju lásku. Svojím 
vlastným životom mu buďte 
tým najlepším príkladom. 
 Soňa Molnárová

Privítali sme Vajnorčatá

Meno, priezvisko Dátum nar.

Lea Panáková  15. augusta 2015
Amelie Emma Kirchner 28. októbra 2015
Dominik Novák 30. októbra 2015
Ester Kittnerová 2. júna 2015
Mia Mihočková 23. októbra 2015
Alex Keszeli 26. júna 2015
Dominika Kordová 2.septembra 2015 
Leonard Bobošík 20. júna 2015
Daniel Orlíček 25. augusta 2015
Viktória Kirthová  27. augusta 2015
Ella Brejčáková 10. júna 2015
Nela Pišková 12. septembra 2015 
Timea Buzgovičová 31. októbra 2015
Zuzana Gerová 3. júna 2015

Dám ti dnes k postieľke maličký dar,
nie sú to rozprávky, je to piesní pár.
Ku mne sa pridáva celučký svet
a ty pesnička, k dieťatku leť. 
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Zásnuby folklóru a divadla, alebo Aký bol Vajnorský širáček

Na území Vajnor 
išlo o vôbec prvú prehliadku, 
na ktorej sa prezentovali vajnor-
ské i mimovajnorské súbory na 
spoločnom vajnorskom javisku. 
Celým festivalom nás veľmi ori-
ginálnym spôsobom sprevádzali 
„dvaja“ moderátori: bábkohe-
rec Michal Zeman a jeho bábka 
vo vajnorskom kroji, maskot 
festivalu Vajnorský širáček. Po-
čas prvého festivalového dňa sa 
predstavili detské folklórne súbo-
ry Kobylka a Klnka, folklórne sú-
bory Štvrtčan a Burinka a vajnor-
ské folklórne súbory Vajnorský 
okrášľovací spolok a Podobenka 
z Vajnor. Večer nasledoval kon-
cert Vajnorskej dychovky sprevá-
dzaný výstupmi členov Vajnor-
ského ochotníckeho divadla.
Už od rána a počas celého dňa 
prebiehala v priestoroch kultúr-
neho domu s Podobenkou z Vaj-
nor Škola vajnorských tradícií. 
Deti, ale aj dospelí mali možnosť 
vyskúšať si výtvarné techniky, 
ako paličkovanie, vyšívanie, 
kreslenie, či výrobu prstienkov 
na vajnorské širáčky. Súčasťou 
školy vajnorských tradícií bola 
tiež výstava ručne vyšívaných 
obrusov, častí krojov, zdobených 
veľkonočných kraslíc, čipiek a or-
namentov. Návštevníci si mohli 
zakúpiť ručne maľovanú kerami-
ku s vajnorskými ornamentmi, 

publikácie a iné produkty. Otvo-
renie prehliadky prebiehalo mož-
no trochu netradične, až na záver 
prvého dňa, no o to viac zdôraz-
nilo dôležitosť odovzdávania tra-
dícií Vajnor, Slovenska, či Európy 
aj ďalším generáciám. Minútou 
ticha sme si tiež uctili obete pa-
rížskych útokov z piatka trinás-
teho, ale aj všetky ostatné obete 
prenasledované za svoje viero-
vyznanie či spomínané tradície. 
Druhý, viac už divadelný deň 
festivalu otvorili žiaci Súkrom-
nej základnej umeleckej školy z 
Osloboditeľskej 27 predstavením 
Vajnorská láska. Popoludní vys-
túpilo Divadlo na Hambálku z 
Malaciek so Ženským zákonom 
po záhorácky od Jozefa Gregora 
Tajovského a večer karloveské 
Divadlo na zastávke s Hriechom, 
taktiež od Tajovského. Aj v nede-

ľu bol pripravený kreatívny prog-
ram pre deti v podobe divadel-
ného workshopu pod vedením 
Veroniky Kořínkovej, kde si deti 
mohli vyskúšať, aké je byť her-
com, pohybovať sa po javisku, 
vnímať svojich partnerov, tvoriť 
hudbu, či navodzovať atmosféru.
Vráťme sa však späť k tomu, čo si 
mohli diváci vychutnať počas pi-
lotného ročníka Vajnorského ši-
ráčka. Prvým súborom bol detský 
folklórny súbor Kobylka z Devín-
skej Novej Vsi, ktorý zdôrazňuje 
autentickosť a hravosť, prepája 
tanec a spev s dramatickými 
prejavmi a obradovou kultúrou, 
čím sa blíži k folklorizovanému 
ľudovému divadlu. Pod vedením 
Juraja Mackanina otvoril svoje 
vystúpenie tanečno – dramatic-
kým pásmom Malé Vajnory, kde 
tancujú najmladší členovia (5 - 8 
rokov). Spoločne sa hrajú na trh 
(najprv nakupujú a predávajú, 
potom dievčatá zapletajú ploty, 
chlapci sa im vysmievajú a na zá-
ver sa spolu učia tancovať). Ďalej 
v programe predstavili gajdošské 
melódie (vstup chlapcov, ktorí 
hrajú na gajdy), klátikový tanec 
(párový tanec z Liptova), koleso 
v podaní starších dievčat, liptov-
ské melódie (spevy pri heligón-
ke), dramatické obradové pásmo 
chodenie s kozou po dedine, ter-
chovské spevy a na záver tanec z 
Terchovej.
Ďalším detským folklórnym sú-
borom na festivale bola Klnka z 
Dúbravky pod vedením pedago-
gičky a choreografky Ingrid Saň-

kovej. Predstavili nám 

tance z východného Slovenska, 
Gemera a Trenčína sprevádza-
né spevom piesní z jednotlivých 
oblastí. Folklórny súbor Štvrtčan, 
taktiež (pod rovnakým vedením 
ako Klnka) pochádza síce zo Zá-
horia (Plavecký Štvrtok), no pre-
zentoval tance aj iných oblastí. Na 
úvod to boli myjavské tance, ďalej  
tiež tance z východného Sloven-
ska (Šariš). Členovia súboru sa 
síce začali venovať tancovaniu 
až v dospelosti, no kvalita vystú-
penia nebola v žiadnom smere 
ochudobnená. Folklórny súbor 
Burinka z Bratislavy umelecky 
vedie Dodo Burič. Riaditeľom je 
Ján Šebeň,  ktorý so súborom tiež 
vystupoval. Vo svojom vystúpení 
predstavili tance z východného 
Slovenska (Šariš, Zemplín), rasla-
vické melódie zo Šariša a piesne z 
východného Slovenska a Liptova 
v podaní speváčok súboru.
Členovia Vajnorského okrášľova-
cieho spolku spolu s vedúcim 
súboru Ivanom Štelárom zaspie-
vali pri harmonikovom sprievode 
piesne v autentickom vajnorskom 
nárečí. Oblečení vo vajnorskom 
kroji vtipným spôsobom prezen-
tovali témy z každodenného ži-
vota. Napríklad, boj pohlaví, keď 
sólové výstupy speváčok a spevá-
kov o problémoch so svojou po-
lovičkou dopĺňa ženský a mužský 
chór, ktorý zároveň toho svojho z 
dvojice obhajuje.
Podobenka z Vajnor vznikla v 
roku 2014 najmä so zámerom 
podchytiť deti a mládež a ako po-
kračovateľom tradícií odovzdať 
im dedičstvo otcov. Jej členovia sú 
milovníci tradícií a zvykov, pies-
ní, hudby a tanca, ale i remesiel, 
tradičnej kuchyne a tradičného 
hospodárenia. Za obdobie svojho 
krátkeho pôsobenia účinkovali 
okrem domácej scény aj na  me-
dzinárodnej prehliadke detských 
folklórnych súborov Mravenec 
v Plaveckom Štvrtku a na 8. me-
dzinárodnom festivale zvykov a 
obyčají V aradáčskom šírom poli 
v Srbsku. Mestskú časť reprezen-
tovali s tradičnou vajnorskou ku-

chyňou aj na najväčšom bratislav-
skom folklórnom podujatí Dni 
majstrov ÚĽUV-u. Vo svojom 
folklórnom pásme, naštudova-
nom pod vedením Gabiky Ze-
manovej, diváci mohli nazrieť do 
útulného príbytku jednoduchej 
mnohopočetnej vajnorskej rodi-
ny, ktorú prišiel navštíviť stríc Ja-
nek, pôvodom Vajnorák, so svo-
jou dcérou.  V krátkom vtipnom 
príbehu s využitím prirodzených 
vlastností detí, ako sú ich nezbed-
nosť, hravosť, ale  napokon aj ich 
poslušnosť, navodili prirodzenú 
radostnú podvečernú atmosféru. 
Venovali ho manželom Alojzii a 
Bohumírovi Hrabákovým, kto-
rým sa chceli aj týmto spôsobom 
poďakovať a zablahoželať im k 68. 
výročiu ich spoločného života.
Vajnorská dychovka, ktorá budú-
ci rok oslávi už svoje 150. výročie, 
zahrala v prvej časti vystúpenia 
inštrumentálne dychové hudby. 
Navodzovali atmosféru k inter-
mezzo výstupom členov Vaj-
norského ochotníckeho divadla, 
ktorí prezentovali poviedky pána 
Bohumíra Hrabáka vo vajnor-
skom nárečí. Striedanie hudby a 
slova prinieslo dynamickú for-
mu vystúpenia oboch súborov. V 
druhej časti sprevádzal dychovú 
hudbu tiež spev. Zazneli vajnor-
ské, či moravské piesne a na záver 
pieseň Vajnoranka, napísaná špe-
ciálne pre Vajnorskú dychovku. K 
spevu sa aktívne pridávalo aj pub-
likum, ktoré počas celého festiva-
lu živo reagovalo na súbory.
Druhý deň festivalu otvorili žiaci 
SZUŠ s predstavením Vajnorská 
láska pod vedením bábkohereč-
ky a pedagogičky Oľgy Hincovej. 
Kostýmom sa im stal vajnorský 
kroj, v ktorom veľmi citlivo a na 
vysokej umeleckej úrovni tlmo-
čili príbeh mladej dvojice - tému 
prvej lásky, vnútorného sveta 
mladého človeka, konfliktov a ich 
riešení. Napriek tomu, že ľudový 
odev nie je bežným odevom tých-
to mladých hercov, príbeh v ich 
hereckom stvárnení vyznieval au-

tenticky, ako zo života, a zároveň 
s dávkou humoru. Pôvodne hrali 
príbeh v iných kostýmoch, no v 
kroji (ktorí samotní herci hod-
notili ako pohodlnejší, než bežné 
oblečenie) až na festivale. Pri ja-
viskovom pohybe využili prvky 
ľudového tanca, čím predstavenie 
ozvláštnili a prepojili tak divadlo, 
tanec a folklór (čo odrážalo tema-
tickosť celého festivalu).
Divadlo na Hambálku prinieslo 
svoj rázovitý Ženský zákon v zá-
horáčtine v réžii Vlada Zeteka a 
úprave Štefana a Jozefa Moravčí-
kovcov. Kostýmy hercov pozostá-
vali z krojov, príbeh sa odohrával 
v tradičnom dome. Príbeh sa za-
čínal tancom starého páru dnes, 
ktorý spomína na svoju mladosť. 
Ich tanec sa premení na tanec 
mladého páru a retrospektívne 
sa pozeráme na problematiku 
vzťahov na dedine medzi deťmi 
a rodičmi, rodinami, či susedmi. 
Dej sa cyklicky uzatvára opäť tan-
com starého páru. Univerzálne 
témy, ako manželské stratégie, sú-
boj lásky s majetkami, generačné 
rozdiely, či prekážky mladej lásky, 
podalo Divadlo na Hambálku 
vtipným, odľahčeným spôsobom. 
A to najmä využitím karikatúry, 
hyperboly, grotesky, skratky, až 
filmového strihu, zrkadlenia a 
odstupu od postáv, odklonom od 
realizmu. Predstavenie dopĺňala 
inštrumentálna, reprodukovaná 

hudba, či spev 
hercov, ktorí svoje postavy cha-
rakterizovali ako pohybom, tak 
aj rečou.
Poloprofesionálne Divadlo na 
zastávke z Karlovej Novej Vsi 
predstavilo ďalšiu z Tajovského 
hier – drámu Hriech v réžii Kata-
ríny Jánošovej, ktorá sa odohráva 
počas jedného večera na dedine. 
Téma pocitov viny, zodpoved-

nosti a hriechu je stále aktuálna, 
rovnako ako problematika práce 
v zahraničí a jej dosah na rodi-
nu a vzťahy okolo, rozpad rodi-
ny, neplodnosť či mamonárstvo. 
Dôležitým prvkom v inscenácii 
bola práca s atmosférou, svetlom, 
tieňohrou, či symbolikou. Scéno-
grafia tak odrážala vnútorný svet 

postáv, ich výčitky, nevypovedané 
túžby.
Na záver ešte raz ďakujeme účin-
kujúcim, divákom, organizáto-
rom, všetkým, ktorí pomáhali pri 
realizácii a počas samotného fes-
tivalu, sponzorom a ďalším pria-
teľom umenia a folklóru. Atmos-
féra na Širáčku bola príjemná, 
uvoľnená a priateľská. Stretnúť sa 
pri umení totiž môže byť niekedy 
silnejšie, ako stretnúť sa pri pohá-
ri vína. Vajnorský širáček ponú-
kol občanom priestor na kultúrne 
vyžitie, hádam, uspokojil aj este-
tické nároky a splnil socializačnú 
funkciu – takú dôležitú v rozras-
tajúcich sa Vajnoroch. Ich spoje-
nie sa často približuje k dokona-
losti, a preto dúfam, že budúci rok 
sa na Širáčku stretneme viacerí a 
nenecháme si ujsť príležitosť, keď 
priamo za nami, takmer do obý-
vačky, prídu vzácne mimovajnor-
ské folklórne súbory a divadlá. 
Tohtoročný nultý ročník Vajnor-
ského širáčka sa uskutočnil s vý-

raznou podporou mestskej časti 
Bratislava-Vajnory, finančnou 
podporou grantového programu 
Ars Bratislavensis a Bratislavské-
ho samosprávneho kraja. 

Dominika Uhlárová 
a Gabriela Zemanová

Snímky: Marek a David Grebeči

Počas novembrového víkendu (14. - 15. 11.) sa v Dome kultúry vo Vajnoroch uskutočnil nultý ročník 
prehliadky amatérskych folklórnych súborov a ochotníckych divadiel Vajnorský širáček pod režijno-
-dramturgickým vedením Madame Alberty Pruduction. Vznikol „zdola“ – z iniciatívy Vajnorákov.
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Naše zážitky z výletuModerná škôlka

A tak 25.11. sme ráno nasadli 
do veľkého autobusu, pripútaní 
ako v lietadle, a s radosťou od-
cestovali najprv do nákupného 
centra Eurovea, kde nás čakal 
v Centre dentálnej hygieny 
otecko Emilky Šujanovej. Jeho 
kolegyne nám povysvetľovali 
správnu starostlivosť o zuby a 
deti si názorne obohatili svoje 
poznatky zážítkovým učením s 
týmto povolaním.
Nasledovne po malej prehliad-
ke námestia, ktoré nás voviedlo 
do vianočnej atmosféry, sme 
znovu nasadli do autobusu a 
presunuli sa k Primaciálnemu 

palácu, kde nás pán Bernacký 
zaviedol do červeného salónu a 
otecko Filipka Baláža nás uvie-
dol na prijatie u pána primáto-
ra Iva Nesrovnala, ktorý deťom 
spôsobom a prístupom, prime-
raným veku, vysvetlil, aké po-
vinnosti má primátor. 
No to sa ešte v týchto slávnost-

ných priestoroch neskončilo, 
pán Bernacký deťom adekvát-
ne povysvetľoval, kde sa na-
chádzame, názvy jednotlivých 
salónov, kto bola Mária Teré-
zia, videli sme rôzne historic-
ké skvosty, tiež  Kaplnku sv. 
Ladislava a počuli historické 
udalosti. Napokon si deti vy-

skúšali, ako sa sedí v Zrkadlo-
vej sieni.
Potom sme prešli do Múzea v 
Starej radnici. Tam nás už ča-
kala milá teta a oboznamovala 
nás s exponátmi, ktoré si deti 
prezerali, a tešili sa, boli plne 
zaujatí výkladom a  vedeli od-
povedať i  na mnohé otázky.
Keďže pozornosť detí bola vý-
borná, nakoniec sa občerstvili  
zo svojich balíčkov od mamič-
ky a absolvovali sme ešte malú 
vychádzku cez vianočné trhy k 
SND, kde nás už čakal ujo šofér 
s autobusom.
Vďaka patrí znovu týmto ďal-
ším rodičom, ktorí sa posta-
rali o obohatenie poznatkov  a 
divergentného myslenia  detí, 
hlavne budúcich predškolákov.
Po výdatnom obede deti reka-
pitulovali svoje zážitky v snoch 
a pokračovali spomienkami 
večer doma.

Alžbeta Havranová

S pokrokmi modernej techno-
lógie kráča aj naša materská 
škola. Vo svojej výchovno – 
vzdelávacej činnosti využíva-
me rôzne moderné digitálne 
pomôcky a technológie. Od 
roku 2010 sa naša materská 
škola pýši svojou prvou inte-
raktívnou tabuľou. Odvtedy 
sa postupne zakupovali aj do 
ďalších tried. V súčasnosti 
máme interaktívne tabule už v 
štyroch triedach.
Čo to interaktívna tabu-
ľa vlastne je? Je to moderná 
učebná pomôcka na zefektív-
nenie vzdelávacieho procesu. 
Je to elektronické zariadenie, 
ktoré umožňuje živo - inte-
raktívne pracovať s PC a na-
pomáha  uplatňovaniu zásady 
názornosti. Možnosť dotýkať 
sa povrchu tabule, a teda pria-
mo zobrazeného objektu slúži 
na lepšie vnímanie. K týmto 
tabuliam využívame edukačné 
programy na rôzne témy. Sú to 
CD s programami ako, nap-
ríklad, „Tvary a farby“, Dieťa a 
svet“, Ovocie a zelenina“, „Do-
pravná výchova“ a mnohé ďal-
šie, ktoré máme k dispozícii a 
aktívne využívame. Programy 
takéhoto charakteru slúžia 
na rozvíjanie informačných 
spôsobilostí, rozvoj logického 
myslenia, ale aj tvorivého a 
kritického myslenia detí.
Modernizácia materskej ško-
ly nespočíva len v interaktív-
nych tabuliach, ale aj ďalších 
digitálnych pomôckach, ako 
sú:
n Bee – Bot – tento nástroj 
slúži na rozvoj logického mys-
lenia prostredníctvom robotic-
kej    „včely“ a transparentných 
podložiek
n Mikroskop Easi – Skope – 
umožňuje snímať pozorovaný 
objekt
n Mikrofón Easi Speak – vy-
užívame ho na nahrávanie a 
prehrávanie, napr. spevu piesní

n Kids – Smart – je to po-
čítač pre deti so vzdelávacími 
programami určenými pre ve-
kovú skupinu 5 – 6 rokov 
Plánujeme zakúpiť aj mnoho 
ďalších digitálnych pomôcok. 
Aj v týchto dňoch čakáme na 
novú pomôcku „Dúhové na-
hrávacie štipce“, ktoré slúžia 
na nahrávanie krátkeho zá-
znamu. Deti získavajú základ-
né zručnosti pri manipulácii 
podľa slovného zadania.
   Deti s modernými pomôc-
kami rady pracujú. Motivujú 
ich k objavovaniu a skúmaniu 
hravou formou, čo je v tomto 
veku pre nich prvoradé.

MALÍ OCHRANÁRI

Pomaly sa končí rok 2015. V 
našej materskej škole bol celý 
rok veľmi úspešný. Už v ja-
nuári sme začali s realizáciou 
projektu pod názvom „KA-
MARÁTKA PRÍRODA“ na 
zvýšenie záujmu našich detí o 
ochranu prírodného prostre-
dia, keďže aj náš školský vzde-
lávací program je zameraný aj 
na rozvoj environmentálnej 
výchovy. Naše Vajnory sú ide-
álnym miestom na edukačné 
aktivity, z ktorých sme väčšinu 

realizovali v priamom kontak-
te detí s prírodou, aby mohli 
pozorovať, objavovať, experi-
mentovať a zúčastňovať sa na 
ochrane prírody. 
Každý mesiac sme sa zamerali 
na jednu tému z pripravených 
desiatich tém obsahu tohto 
projektu, ktorý zahŕňal pobyt 
v prírode pod názvom „Hurá 
do prírody“, poznávali a uči-
li sa starostlivosti o stromy, 
zvieratá, vtáky pod názvom 
„Vtáčiky v zime“, kde zhoto-
vovali kŕmidlá a pravidelne 
ich dopĺňali potravou pre ne, 
rastliny „Keď vykukne prvá 
tráva“, ale aj aktivity zamerané 
na potrebu triedenia odpadu 
“Vláčik Separáčik“, turistická 
vychádzka do prírodnej re-
zervácie Šúr „Malý ochranár“, 
spojená s ochranou prírody a 
„Kamarátka Kvapka“, ktorá učí 
deti o dôležitosti vody pre ži-
vot na Zemi. Hlavnými cieľmi, 
ktoré sme si stanovili v tomto 
projekte, boli, aby deti pozo-

rovali a objavovali prírodné 
prostredie v našom okolí s 
prirodzenou detskou zveda-
vosťou, aktívnejšie participo-
vali v činnostiach spojených 
s ochranou prírody, využívali 
komunikáciu na vyjadrenie 
pocitov a zážitkov z ochrany 
prírody, uvedomovali si jej 
jedinečnosť, čaro a krásy, sprá-
vali sa k prírode empaticky, 
rozvíjali si kritické myslenie 
pri poznávaní a objavovaní 
okolitej prírody a nakoniec, 
aby vlastným správaním vplý-
vali na správanie ostatných 
pri ochrane prírody. A práve 
teraz, keď už je tu december, s 
radosťou konštatujeme, že to, 
čo sme si naplánovali, sme aj 
spolu s deťmi splnili. Pre nás je 
to predovšetkým spätná väzba 
od detí, ich úprimná radosť, 
spokojnosť, rozžiarené detské 
očká pri všetkom novom a ich 
záujem o ochranu prírody v 
našom okolí. Pretože v súčas-
nosti sa otázka stavu prírody, 
ako základnej zložky životné-
ho prostredia, a jej ochrany 
stáva otázkou celospoločen-
skou a celosvetovou, je potreb-
né, aby deti pochopili, že chrá-
niť všetko živé a neživé okolo 
nás znamená chrániť samého 
seba. Výsledky environmen-
tálnej výchovy sú vidieť až po 
niekoľkých rokoch, a preto sa 
stotožňujeme s výrokom J. A. 
Komenského: „Kto si váži prí-
rodu, ten ju miluje.“
No to nie je ešte všetko. Od 
budúceho roku začíname s 
novým projektom „Ľudové 
tradície v našej škôlke“, ale o 
tom až nabudúce.
Jana Darnadiová a Klára Vadkertiová

V tomto školskom roku 
mali naše deti zo ZŠ s MŠ 
sv. Jána Pavla II. (mater-
ská škola) vďaka ústre-
tovosti viacerých rodičov 
výnimku, pred Vianoca-
mi začali výletom.

V dnešnom čase sú informačné technológie a elek-
tronické zariadenia súčasťou každého dospelého aj 
detí. Pojem IKT (informačno – komunikačné tech-
nológie) sa v súčasnosti už používa v bežnej komu-
nikácii. V kontexte vzdelávania označuje používanie 
digitálnej technológie na podporu učenia, učenia sa 
a rozvoj ďalších kognitívnych aktivít. 

Prvá detská burza v Dome kultúry Vajnory

Bola to v poradí už ôsma 
burza vrátane tých, ktoré sa 
konali na detskom ihrisku 
na Koniarkovej ulici alebo  v 
Parku Pod lipami. Tentoraz 
sa organizátorky rozhodli 
zorganizovať burzu v nových 
krásnych priestoroch Domu 
kultúry vo Vajnoroch.
Svoj tovar ponúkalo až päť-
desiat predávajúcich, nebolo 
ťažké zakúpiť krásne detské 
ošatenie pre malé slečny a 
malých fešákov, zimnú obuv, 
hračky rôzneho druhu a zau-
jímavé detské hry. Naozaj 
bolo z čoho vyberať.
Niektorí si pochutnali na  
dobrých mini tortičkách od 
mamičky Eriky, v ponuke 
hand made boli ručne vy-
rábané vianočné ikebany, 

chňapky, šité šatôčky, ma-
ľované tričká, čiapočky, ruč-
ne vyrábané šperky, sviečky, 
mydlá, no prosto,  veľa krás-
nych vecí od tvorivých ma-
mičiek. Nedá mi nespomenúť 
zbierku vecí pre vajnorskú 
katolícku charitu, mamičky 
a ockovia podonášali mnoho 
užitočných  vecí, ktoré budú 
venované mnohodetným ro-
dinám. Ďalšiu burzu plánu-
jeme zorganizovať niekedy v 
marci 2016.
Týmto si dovoľujem poďako-
vať  za spoluprácu mamičkám 
Martinke a Erike i MÚ. 
Všetkým krásne a voňavé 
Vianoce prajem za všetky 
mamičky, ktoré sa na burze 
zúčastnili.

Erika Mihalyffyová

V Dome kultúry vo Vajnoroch sa 22.11. konala 
detská  zimná burza spojená s malou hand 
made burzou. Pripravili ju vajnorské mamičky 
v spolupráci s MÚ Bratislava-Vajnory a Vaj-
norskou podpornou spoločnosťou. 
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Výchovný koncert
Po druhýkrát k nám zavítali 
milí hostia – manželia Katka 
a Peter Hlbockí so svojím naj-
mladším trojročným synče-
kom. Pôsobia veľmi šťastne a 
spokojne, čo sme vycítili nielen 
z ich reči, ale najmä z krásneho 
spevu, ktorý „chytí“ za srdiečko 
každého človeka. 
Vštepujú do sŕdc deťom a do-
spelým lásku k ľudovej piesni 
a slovenskému folklóru. Obo-
známili nás s rôznymi ľudový-
mi piesňami. No a tie sme si 

mohli vypočuť so sprievodom 
ľudových hudobných nástro-
jov ako sú fujara, koncovka, 
píšťalka, mrmlák, gajdy, husle, 
ninera, ba dokonca i píla. Na 
záver sme si spoločne zaspie-
vali a záverečným posolstvom 
pre našich žiakov bolo prianie 
manželov Hlbockých, aby sme 
spievali viac a s väčšou rados-
ťou, pretože pieseň človeka lie-
či, robí ho šťastnejším, krajším 
a milším.

Tatiana Rázgová

V znamení spevu, radosti sme si užili 25. októbra, kto-
rý bol posledným dňom pred jesennými prázdninami.

Medzinárodný deň školských knižníc

Žiaci 1. stupňa navštívili 
miestnu knižnicu, ktorá sa 
už od septembra nachádza v 
nových priestoroch kultúr-
neho domu, kde ich privítala 
nielen pani knihovníčka, ale 
aj rozprávky a detské básne, 
ale aj hádanky, ilustrácie kníh 
a knižné novinky. Radosť 
mali najmä prváčikovia, ktorí 
spoznali  čaro knižnice a sys-
tém jej fungovania a zároveň 
získali možnosť stať sa jej pra-
videlnými návštevníkmi. 

V škole žiaci absolvovali šta-
fetové čítanie, čitateľský ma-
ratón, tvorivé úlohy, rozvíja-
júce čitateľskú gramotnosť, 
dramatizáciu textu, dokonca 
niektoré triedy sa zúčastnili 
na súťažie „Dobšinského ma-
ľovaná rozprávka“ a ich práce 
budú priebežne vystavované 
na Bratislavskom hrade.  
Piataci robili interview s lite-
rárnymi postavami, šiestaci 
sa zahrali na ilustrátorov a os-
tatní sa pokúsili sami napísať 

krátke literárne dielko.
Súčasťou podujatí bola aj pre-
zentácia o knihách. Na ňu 
nadväzoval literárny kvíz pre 
trojčlenné družstvá z jednot-
livých tried 2. stupňa. Museli 
správne odpovedať na kvízo-
vé úlohy a v priebehu 20 mi-
nút vytvoriť báseň na tému 
Múdrosť  v knihách. O tom, 
ako sa im darilo, svedčia aj 
nasledujúce verše.
 
Báseň o knihách
Kniha, múdrosť sama v tebe 
býva.
Všetky listy tvoje ukrývajú roje
básní, piesní i poviedok,
čo rozžiaria tváre všetkých die-
tok.
Krátke, dlhé povesti. V nich sa 
šíria zvesti,
pridajú nám vedomosti.

A tie nie sú ku škode, pomôžu 
nám v robote.
Knihy, tie sú skvelé, to je od nás 
celé.

Múdrosť kníh
Každá kniha múdrosť skrýva, 
v jednej láska, v druhej pýcha.
Keby knihy neboli,
vzdelávať by sme sa nemohli.
Každý si nájde čas,
veď múdrosť sa skrýva aj v 
nás.
Každý svoju knihu nájde,
keď do knižnice občas zájde.
Všetci sa snažili zvíťaziť a, 
veru, ich sily boli vyrovnané. 
Napokon sa o 1. miesto a o 
titul Kráľ detských čitateľov 
podelili najmladší piataci s 
najstaršími deviatakmi.

Ľ. Figurová, L.Havrilová

Posledné októbrové dni sa snažíme spríjemniť 
deťom vyučovanie literatúry a tráviť viac času v 
knižnici, pretože si pripomíname Medzinárod-
ný deň školských knižníc (tento rok to bolo 26. 
októbra). Počas týchto dní pripravujeme aj rôzne 
sprievodné aktivity.

Usmievavé okná

Vďaka porozumeniu a podpore 
riaditeľky školy Márii Kováči-
kovej sme spolupracovali na 
projekte OBRAZÁREŇ. Nama-
ľovali sme obrázky, ku ktorým 
nás inšpirovali ilustrácie akad. 
maliara Albína Brunovského 
k rozprávkovým knižkám pre 
deti, ale do našich malieb sme 
pridali predovšetkým  vlastnú 
tvorivú fantáziu.
O Obrazárni napísala aj herečka 
Magda Vášáryová: 
„Bratislava má veľa opustených 
zákutí, záhrad a budov. Jedna 
taká smutná stojí pri Dóme  

sv. Martina. Nikto ju nechcel a 
prázdnymi oknami žmúrila na 
tisícky áut, ktoré prechádzali 
mostom cez Dunaj. Až jedné-
ho dňa tvorivá duša, ktorej tie 
slepé okná nedali spávať, vy-
myslela projekt a odvtedy sa 
už okná veselo usmievali na 
šoférov. Odvtedy už zase prešlo 
veľa rokov, farby na obrázkoch 
už pobledli a niektoré maľby aj 
odpadli, kým bolo treba počkať 
na ďalšie duše, ktoré chcú uro-
biť niečo pre druhých. Tentoraz 
sú to učitelia a okná sa zmenili 
na galériu – výborný nápad. 

Možno šoféri aj trochu spoma-
lia, aby si prezreli vystavené ob-
rázky a možno si všimnú aj tú 
urbanistickú katastrofu, ktorú 
nám naservírovali architekti, 
keď zbúrali námestie, v ktorom 
dom poskytoval útočisko Brati-
slavčanom a mal zasklené okná 
do tichého námestia so synagó-
gou. Možno vedomie, že štvor-
prúdová cesta ide 6 metrov od 
gotickej katedrály ich scitlivie 
na takéto architektonické zlo-
činy a viacej takých v Bratislave 
nedovolia.
Hľa, čo všetko človeku príde 
na um, keď míňa Dunaj a ten 
opustený dom s veselými ob-
rázkami.“    
Stará budova vďaka veselým 
obrázkom vo svojich oknách 
omladla. Stala sa peknou vizit-
kou pre návštevníkov Bratisla-
vy, ktorí prichádzajú autami po 
Moste SNP cez Petržalku z Ra-
kúska i z ďalších krajín. Potvr-
dili sme tak  mienku mnohých 
návštevníkov nášho hlavného 
mesta, že Bratislava je „krásavi-
cou na Dunaji“. 

Pedagógovia a ich žiaci, ktorí 
pripravili maľby pre Obrazáreň

Katarína Slivková, ZŠ sv. Jána 
Pavla II., Vajnory, Zuzka Ben-
dželová, Lucia Lučivnáková, Te-
rezka Popelková, Samko Štrba, 
Peťka Vőrőšváryová, Monika 
Vidová, Klára Selešová, Lucia 

Pokrivčáková, Barborka Ben-
čičová, Pepe Ji, Alžbeta Havra-
nová, MŠ sv. Jána Pavla II., Vaj-
nory, Katka Krahulcová, Tara 
Pokrivčáková, Danielka Havra-
nová, Miška Hercová, Petrone-
la Lenčová, Margita Dušková, 
Linda Klimáčková, Katarína 
Nagyová, SZUŠ Vajnory, Soňa 
Lisičanová, Júlia Rajtíková, Dia-
na Eliášová, Ema Sabolová.
Ďalej spolupracovali pedagó-
govia a žiaci v iných mestách: 
Danica  Tyková, Júlia  Piačko-
vá – ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok,  
Lucia Marušicová - súkromná 
ZUŠ Svätý Jur, Dušan  Nagel - 
ZUŠ Exnárová 6, Bratislava, Be-
ata  Balgavá, Gabriela Hornáč-
ková, Helena Migrová - ZUŠ 
Mozartova 10 , Trnava, Lucia  
Čarnogurská, súkromná ZUŠ 
Renáty Madarászovej, Senec.
Mgr. Ľubka  Kainová, Lucia Ha-
ráková, ZUŠ Jabloňové 
Katarína Podludská, Cirkevná 
základná škola a gymnázium 
Narnia, Bratislava, 
Akad.mal. Lucia Lebišová , Ate-
liér Na Hrebienku, Bratislava

Sponzori projektu: 
Nadácia VUB, SEPS a.s., Stra-
bag, Siemens, Eset, BSK, Ma-
gistrát hl.mesta, Mestský úrad 
Bratislava - Staré Mesto, Sezam, 
Slovlak, PPG Deco Slovakia 
s.r.o. a Dom farieb Bratislava. 

Autor článku: Dr.Oľga Slivková
Foto: www.obrazaren.eu

Našim žiakom sa naskytla príležitosť prejaviť svoj ta-
lent, a tak zviditeľniť svoju školu aj obec na expono-
vanom mieste Bratislavy, na stenách starej budovy 
pri Dóme sv. Martina. 

Výstava, ot-
vorená od 8. 

decembra 2015 v Galérii TYPO&ARS na 
Roľníckej 349 vo Vajnoroch,  je venovaná 
všetkým tým, ktorí zanechali v galérii 
svoju stopu – vystavený je výber zo 
zbierky grafík a olejomalieb (80 prác), 
ktoré Peter Čepec získal od svojich pri-
ateľov – či už darom, výmenou alebo 
kúpou – Mária Báchoríková, Alex Beran, 
Adolf Born, Alena Bugárová, Miroslav 
Cipár, Viera Čepcová, Andrej Čepec, Pe-
ter Ďurík, Václav Fajt, Anton Fiala, Květa 
Fulierová, Dušan Grečner, Pavel Hajko, 
Yvonna Hanáková, Stanislav Harangozó, 

Eva Hašková, Zuzana Holubeková, Ján 
Horváth, Martin Jonáš, Dušan Kállay, 
Igor Kalný, Igor Kaplán, Seiko Kawashi-
ma, Ľubomír a Martin Kellenbergerovci, 
Peter Kľúčik, Ana Kňazovicová, Július Ko-
ller, Ľubomír Krátky, Oldřich Kulhánek, 
Rudolf Legel, Josef Liesler, Zdeněk Mézl, 
Karol Ondreička, Ľuboslav Paľo, Stano 
Pekár, Igor Piačka, Dušan Polakovič, Zde-
něk Sklenář, Martin Srb, Karel Svolinský, 
Alexander Szabó, Ivan Šebesta, Michal 
Škrovina, Ján Švec, Justinián Tilov, Jozef 
Valček, Alexej Vojtášek, Ernest Zme-
ták, Karol Zuzák a Tamara Žišková. Táto 
výstava je aj bilanciou 20-ročnej práce 

manželov Čepcových na poli šírenia kul-
túry a propagácie výtvarného umenia 
a umeleckých remesiel. V galérii zreali-
zovali 88 výstav (26 medzinárodných), 
676 tvorivých dielní pre deti, kurzov 
tvorivosti pre dospelých a art-terapií pre 
zdravotne znevýhodnených občanov. Za 
tým všetkým je neuveriteľné množstvo 
práce, financií, materiálu, ako aj tisíce 
lektorských hodín manželov Čepcových, 
venovaných účastníkom tvorivých dielní. 
Nezanedbateľná je aj publikačná činnosť 
– na vernisáži bola slávnostne uvedená 
do života už deviata publikácia Petra 
Čepca (tentoraz s finančnou pomocou 

Miestneho úradu MČ Bratislava-Vaj-
nory) – „20 rokov Galérie TYPO&ARS“, 
mapujúca nielen všetky výstavy, ale aj 
lektorskú a vydavateľskú činnosť galé-
rie.  Okrem 20 rokov existencie galérie 
je výstava aj pripomenutím 10 rokov 
činnosti OZ Združenie deti a umenie, ako 
aj 25. výročia založenia firmy TYPOARS, 
hlavného sponzora všetkých akcií nielen 
Galérie TYPO&ARS, ale aj Združenia deti 
a umenie.  Výstava potrvá do 20. marca 
2016, galéria je otvorená denne mimo 
pondelka a sviatkov od 14.00 h do 18.00 
h (alebo na požiadanie), vstup voľný

Viktor Ferenčík 

Vás pozýva na výstavu PETER ČEPEC A JEHO PRIATELIA
20 rokov Galérie TYPO&ARS / 10 rokov OZ Združenie deti a umenie - 25 rokov firmy TYPOARS
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VAJNORSkÝ OkRÁŠĽOVACÍ SPOLOk ŠPORT

Vajnorský okrášľovací spolok hodnotil svoju činnosť
ObFZ Bratislava – mesto s jasným víťazstvom

Treba vyzdvihnúť fašiangové 
účinkovanie v Rači, vo Vajno-
roch, reprezentácia na Dňoch 
samosprávy v centre Bratislavy, 
či úspešné účinkovanie na Kraj-
skej prehliadke speváckych sú-
borov v Pezinku. Významným 
medzníkom bola spolupráca pri  
nahrávaní  CD Vajnory spievajú. 
Vrcholom snaženia spolku  sú 
vždy  vajnorské podujatia: Deň 
poľovníkov, Vajnorské dožinky i 
vystúpenie na hody. Leto je plné 
podujatí aj v okolitých obciach. 
Vždy radi prijmeme pozvanie 
k našim susedom, napríklad na 
skvelé Pezinské vinobranie, kde 
sme svojím účinkovaním ob-
veselili aj bohatý sprievod mes-
tom. Letné pásma vyvrcholili na 
profesionálnom podujatí  Folk-
fest Ružinov a Farm Fest v Petr-
žalke. Zimné obdobie už tradič-
ne patrí k vianočnej atmosfére. 
Ani tuhé mrazy minulého roku 
nás neodradili od účinkovania 
na  adventných slávnostiach v 
susednej obci Zálesie. Dobre 
sme sa cítili aj na  vystúpení v  
útulnom interiéri vianočne vy-
zdobeného OC Centrál.  Prijali 
sme aj  pozvania na privátne 
udalosti – vinše k okrúhlym na-
rodeninám, pozdrav seniorom, 
firemné akcie, či komorné vy-
stúpenia v Galérii TypoArs. 
Vždy je našou snahou ukázať 
pestrosť nášho folklóru, piesne, 
ale i tance, ktorý propagujeme 

aj verejnou školou  vajnorského 
tanca v rámci našich vystúpení. 
Naša činnosť obnáša aj cieľa-
vedomú prípravu v tradičných 
zručnostiach. Už niekoľko 
rokov Vajnorský okrášľovací 
spolok  svojpomocne organi-
zuje Kurzy tradičných remesiel 
zameraných najmä na ucho-
vávanie a získavanie zručnosti  
– napríklad vo výrobe veľko-
nočných kraslíc či vajnorských 
pierok ako súčasti mužského 
kroja a podobne. V roku 2014 
sme pripravili Kurz  zručnosti 
vajnorských ornamentov. Kurz 
bol rozdelený na dve skupiny a 
bol zameraný na všetky vekové 
kategórie.  Kurzy paličkovania 
pokračujú nepretržite až do te-
raz. Pod vedením našej členky 
Marcelky Matulovej sa zruč-
né paličkárky stretávajú každý 
utorok v Klube seniorov v DK 
Vajnory, v čase 16. h – 18.00 h.  
Vstup je voľný a stále otvorený. 
Pripravujeme aj ďalšie kurzy 
(napr. maľovanie na tričká, vaj-
norské pierka a pod.).

Každý rok je niečím špecifický, 
ale každý sa spája s hodinami 
nácvikov a prípravy na vystú-
penia. V súčasnosti má spolok 
30 riadnych aktívnych členov, 
43 priateľov spolku a 5 čestných 
členov spolku.  Čestnými člen-
kami sa stali naše  členky, ktoré 
sa mimoriadnym spôsobom za-
slúžili o rozvoj činnosti Vajnor-
ského okrášľovacieho spolku, a 
ktorým ďakujeme za množstvo 
krásnych príhod, pamätí, pies-
ní a inšpirácie pre našu prácu. 
Čestnými členkami spolku sa 
stali:  Alojzia Hrabáková, Mária 
Brunclíková, Katarína Rakúso-
vá in memoriam, Agneša Feke-
teová a  Mária Feketeová. Veľmi 
pekne ďakujeme!
Po vybudovaní nového Domu 
kultúry Vajnory sme získali sú-
hlas mestskej časti  s uvedením 
adresy sídla spolku v nových 
priestoroch. Pre našu činnosť 
sme získali klubovňu, priestor 
na nácviky dvakrát týždenne i 
činnosť pre Kurzy tradičných 
zručností (paličkovanie a tvorivé 

dielne). Naša nová adresa je Vaj-
norský okrášľovací spolok, Pod 
lipami 2, Bratislava-Vajnory.  Ná-
cviky sa konajú každý pondelok 
v čase 20.00 h – 22.00 h a v stredu 
podľa potreby v tom istom čase.  
Naším hlavným cieľom je roz-
víjať kultúrne dedičstvo Vajnor 
v mnohých podobách. Snažíme 
sa o autentický folklór v jeho ši-
rokom prevedení. Na to, aby sme 
boli ozaj autentickí, by sme radi 
oslovili aj vás, milí Vajnoráci, 
ktorí by ste mohli podporiť našu 
činnosť poskytnutím krojov, 
alebo ich súčastí,  či iných rek-
vizít, radi sa s vami stretneme a 
dohodneme. Krojovú poradňu, 
ako i zbierku krojových súčastí v 
našom spolku zabezpečujú Beát-
ka Víteková a Anka Bednáriková 
(kontakty: 0905 565 287, 0907 
722 705, info@vajnorskyspolok.
sk). 
Máme veľké plány do budúc-
nosti. Plánujeme opäť posilniť 
tanečnú i hudobnú zložku náš-
ho spolku. Hľadáme tanečníkov, 
muzikantov – harmonikára i 
sláčiky, spevákov, ale i tých, ktorí 
by sa zapojili do technicko-or-
ganizačnej práce nášho spolku. 
Ozvite sa na tel. číslo nášho pred-
sedu Ivana Štelára 0907 735 084, 
info@vajnorskyspolok.sk, alebo 
rovno príďte medzi nás. Tešíme 
sa na vás! Vajnorský okrášľova-
cí spolok pracuje pod vedením 
Ivana Štelára a ďalších členov 
správnej rady, a to  Milana Mi-
šáka, Jána Mihálika, Dalibora 
Grebečiho a Anny Zemanovej.  
Archív činnosti, ako aj viacej 
podrobností o spolku nájdete na 
našej webovej stránke www.vaj-
norskyspolok.sk . 

Anna Zemanová, členka správnej rady

Množstvo vystúpení a 
pravidelných tréningov, 
to je bilancia činnosti Vaj-
norského okrášľovacie-
ho spolku v roku 2014, 
ktorú schválilo valné 
zhromaždenie spolku. 

Popri povinnostiach, ktoré 
nastali, však prišlo aj milé po-
zvanie od CVČ Hlinická. Pra-
videlne sa  žiaci od tých naj-

menších postupne striedali 
až po „veľkých“ štvrtákov“ na 
kreatívnych hodinách kera-
miky. Pod vedením učiteliek 

Viery Krajčovičovej a  Kle-
opatry Muchovej vznikali na 
každom stretnutí úžasné det-
ské práce. Žiaci sa dozvedeli 
o hline, odkiaľ k nám príde 
na stôl, ako sa dá modelo-
vať a formovať. Vďaka týmto 
úžasným a trpezlivým umel-
kyniam všetci odchádzali 
nadšení a spokojní so svojimi 
výtvormi.

Práve teraz im prídu vhod ich 
krásne práce. Totiž výrobky 
sa museli dať vysušiť a vypá-
liť. A to trvalo niekoľko dní. 
No keďže sa blížia Vianoce, 
privezie sa to do školy v pra-
vú chvíľu. Zabalíme pekne do 
celofánu a potešíme našich 
blízkych.
      
 Jaroslava Sabolová

Malí kreatívni umelci zo školských lavíc
Už pred pár mesiacmi sa vyučovanie rozbeh-
lo naplno. Školské lavice privítali prváčikov aj 
svojich starých známych školákov. Do učenia 
sa všetci vrhli s veľkou radosťou a ostávalo im 
opustiť detské ihriská a dvory.

Opäť reprezentujeme v Bratislavskom výbere

Vo výbere 20-tich hráčov zo známych 
bratislavských futbalových klubov boli aj 
dvaja hráči z FK Vajnory – bratia Jakub a 
Matej Kuloví. Aj oni svojou bojovnosťou 
prispali ku víťazstvu Bratislavského muž-
stva.

Výsledky družobného turnaja: 
Bratislava – mesto – Trnava                  3:1
Brno – mesto – Brno – venkov            10:1
Trnava – Brno –mesto                            0:4
Bratislava – mesto – Brno – venkov    1:0
Trnava – Brno – venkov                         4:1
Bratislava – mesto – Brno – mesto       9:0

konečná tabuľka:
1. Bratisava – mesto  3 3 0 0   13:1    9 bodov
2. Brno – mesto           3 2 0 1  14:10   6 bodov
3. Trnava                     3 1 0 2    5:8      3 body
4. Brno – venkov         3 0 0 3    2:15   0 bodov

Text a snímka: Ivan Kula

Dňa 1.10.2005 sa na futbalovom 
ihrisku v Trebaticiach uskutočnil 
družobný medzinárodný turnaj 
žiakov ročník 2002 za účasti výbe-
rov ObFZ Bratislava – mesto, Brno 
– mesto, Brno – venkov a Trnavy.

Mladší žiaci Starší žiaci
Mladším žiakom sa jesenná časť ligy nevydarila. V porovnáva-
ní so staršími protihráčmi sa nedokázali presadiť a nepodarilo 
sa im dosiahnuť žiadne víťazstvo. Pozitívne  však hodnotíme 
prvých strelcov gólov: Lukáša Malovca, Roba Holka, Filipa 
Muchu a Sama Blaňára. Veríme, že sa v jarnej časti ligy presa-
dia aj ďalší hráči a spolu pod trénerským vedením Roba Vajdu 
vybojujú mnoho víťazstiev.

Starší žiaci pod trénerským vedením Rada Kováča prezimujú na 
predposlednom mieste v ligovej tabuľke, keď cez jesennú sezónu 
získali len 5 bodov, za jedno víťazstvo a dve remízy. Tento ročník 
hrajú proti súperom, ktorí môžu byť až o 2 roky starší, čo aj zod-
povedá umiestneniu v tabuľke. Ale najväčším problémom je počet 
hráčov, ktorí môžu hrávať za toto mužstvo. Počas celej časti ligy 
sme sa na zápasoch stretávali v počte hráčov potrebných na ihris-
ko, len málokedy sme mali viac ako jedného hráča na striedačke.
Zimnú prestávku využijeme na kvalitné tréningové procesy a pria-
teľské zápasy z okolitými futbalovými mužstvami. Veríme, že po 
zimnej prestávke sa nám podarí zlepšiť tabuľkové umiestnenie.
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Hodnotenie jesennej časti 
hádzanárskej I. ligy mužov trénermi

V priebehu augusta sme absolvovali 
niekoľko tréningových jednotiek, na 
ktorých potrebovali prepnúť z letných 
dovoleniek opäť do tréningového cyklu 
a pripraviť sa aj po kondičnej stránke na 
nadchádzajúcu náročnú sezónu. Káder 
oproti minulej sezóne ostal stabilizova-
ný a navyše pribudlo pár nových hráčov. 
S prípravou sme boli spokojní a zavŕšili 
sme ju cenným víťazstvom na turnaji v 
Cíferi. Keďže liga je výkonnostne veľmi 
vyrovnaná, očakávania a ciele do novej 
sezóny boli opatrné. Pódiové umiestne-
nie by však bolo niečo, čo by sme brali. 
V prvom kole sme sa predstavili u jed-
ného z najpríjemnejších súperov – v 
Piešťanoch. Zápas bol celý čas nesmier-
ne vyrovnaný s nervydrásajúcim záve-
rom, ktorý zvládli domáci lepšie a po-
razili nás najtesnejším rozdielom 24:23, 
a to gólom z poslednej sekundy stretnu-
tia zo 7-metrového hodu. Chlapci však 
dreli a bojovali a z Piešťan sme mohli 
odísť so vztýčenými hlavami. 
Nasledujúci týždeň sme odohrali hneď 
2 stretnutia. Duel Slovenského pohá-
ra s extraligistom z Modry mal jasný 
priebeh pre favorita, prehrali sme ho 
24:36 (13:19) a, bohužiaľ, s podobným 
rozdielom skončil aj druhý zápas so sú-
perom z Malaciek, v ktorom sme podali 

náš najslabší výkon v doterajšom prie-
behu a prehrali sme 19:30 (10:15). 
V treťom kole sme už chceli bezpod-
mienečne bodovať, no vedeli sme, že 
u súpera v Stupave to bude nesmierne 
ťažké. Vo veľmi vyrovnanom a bojov-
nom stretnutí sme si so Stupavčanmi 
nakoniec body podelili a výsledkom 
bola spravodlivá remíza 19:19 (12:9). 
V nasledujúcom kole sme sa konečne 
prvý raz predstavili aj doma, privítali 
sme Cífer, ktorý sme zdolali aj v prípra-
ve a pred zápasom sme boli favoritom. 
Zápas sme však nezvládli, vôbec nám 
nepracovala obrana, keď sme inkaso-
vali až 34-krát. Výsledkom bola strata 
oboch bodov po prehre 32:34 (11:12). 
Keďže po štyroch kolách sme mali na 
konte jediný bod a neboli sme vôbec 
spokojní s tým, ako sa sezóna vyvíja, 
sadli sme si po nasledujúcom tréningu 
s hráčmi, kde sme si v otvorenej deba-
te nastavili nejaké nové pravidlá a vy-
diskutovali sme si problémové oblasti, 
ktoré nás v zápasoch stáli víťazstvá. 
Našťastie, naša diskusia priniesla ovo-
cie a v dvoch najbližších zápasoch sme 
zaknihovali dve víťazstvá. V Dunajskej 
Strede sme vyhrali 26:27 (15:13) a na-
sledovne sme zdolali doma vo výbor-
nom zápase a našom skvelom výkone 
lídra z Martina 26:21 (12:10). Chlapci 
nás najmä v tomto zápase nesmierne 
potešili, veď zdolali tím, ktorý ešte v 
minulej sezóne pôsobil v extralige a do-
siaľ nestratil ani bod. 
V posledných 2 kolách, hraných tento 

rok, sme sa v odvetných súbojoch stret-
li s Piešťanmi a Malackami. Bohužiaľ, 
odplata za prehry vonku nám nevyšla a 
v oboch prípadoch sme ťahali za krat-
ší koniec. S Piešťanmi 26:29 (14:14) a s 
Malackami po zbabranom druhom pol-
čase sme prehrali 21:26 (13:8). 
Po odohraných 8 zápasoch sme s pia-
timi bodmi na piatom mieste tabuľky, 
čo určite nezodpovedá našim predsta-
vám. Na druhej strane nás nesmierne 
teší zlepšený herný prejav mužstva v 
posledných 4 kolách jesene. Veríme, že 
sa nám podarí na jar pridať ešte zopár 
víťazstiev a vylepšiť túto pozíciu. Vám, 
našim fanúšikom, by sme sa chceli po-
ďakovať za podporu a priazeň počas tej-
to zimy a vytvorenie skvelej atmosféry, 
ktorá nás v domácich súbojoch hnala 
dopredu. Teší nás, že tribúna sa každým 
domácim zápasom viac a viac zapĺňa 
a budeme radi, keď nás na jar prídete 
podporiť v ešte väčšom počte.

Michal Záhradník, vedúci mužstva a tréner

Hádzanári na Katarínskej zábave

Tento fakt sa prejavil hneď pri 
rezervácii lístkov. Po minulé 
roky sa nikdy nepodarilo vy-
predať sálu napriek vždy dobrej 
zábave. Tento rok však bolo vy-
predané a pre veľký záujem bol 
ešte v deň konania akcie prida-
ný jeden stôl. Celkovo sa tak na 
zábave zišlo vyše 200 ľudí. Do 
tanca hrala kapela „Ako kedy“, 
ktorá už bola preverená z viace-
rých iných akcií, konajúcich sa 
vo Vajnoroch. Ani tento raz ne-
sklamali a dokázali zahrať via-
ceré žánre tak, aby vyhoveli ši-
rokej škále baviacich sa ľudí, od 
mladých dvadsiatnikov až po 
zrelých šesťdesiatnikov. Malou 
chybou, pri inak dobrej muzi-
ke, bola trošku horšia akustika 
veľkej sály, kde sa akcia odohrá-
vala. Na samotnom parkete to 
však miestami praskalo vo šví-
koch, čo bolo dôkazom dobrej 
zábavy. Okrem dobrej hudby a 
tanca bolo možné počas celého 
večera občerstviť sa v bufete, v 
ktorom sa, samozrejme, nachá-
dzalo aj dobré vínko z miest-
neho poľnohospodárskeho 
družstva Vajnory. Na jedenie 
bolo možné dať si kapustnicu, 
oškvarkové pagáče, či vybrať 
si z troch druhov vajnorskej 
štrúdle. K tomu sa ešte podá-
vala kvalitná káva Lavazza. Sa-
mozrejme, že na dobrej Kata-
rínskej zábave nemôže chýbať 
ani bohatá tombola, ktorá ani 
tento rok určite nesklamala. 
Vďaka štedrým sponzorom sa 

podarilo prichystať veľa hod-
notných cien, a tak samotné 
žrebovanie bolo rozdelené na 
dve časti, aby ľudia zbytočne 
nevychladli a neprestali sa ba-
viť. Napriek veľkej snahe orga-
nizátorov o vytvorenie super 
akcie sa prihodila aj jedna malá 
vec, čo pokazila celkový dojem 
z inak parádnej akcie. Počas 
konania zábavy sa totiž upchala 
kanalizácia, čo malo za násle-
dok vytopenie ženských WC. 
Vďaka rýchlej reakcii správcu 
p. Sivého, ktorý vzniknutú situ-
áciu ihneď riešil, však neprišlo 
k veľkým škodám na majetku 
ani dobrej povesti Katarínskej 
zábavy. Akcia sa končila až v 
skorých ranných hodinách. 
Podľa spokojných reakcií väč-
šiny zúčastnených sa dá usúdiť, 
že akcia dopadla na výbornú a 
môžeme sa tešiť o rok, že si to 
zopakujeme. V mene hlavného 
organizátora hádzanárskeho 
klubu Vajnory by som sa chcel 
poďakovať najmä mestskej čas-
ti Bratislava -Vajnory za pomoc 
pri spoluorganizovaní akcie, či 
už kvalitnej propagácii, pomoci 
s chystaním sály, objednaním 
hudobnej kapely či venovaním 
pekných cien do tomboly. Ďalej 
by som sa tiež chcel poďakovať 
sponzorom, ktorí prispeli na 
organizáciu akcie a darovali 
ceny do tomboly. PD Vajno-
ry; Mária Glasová – drogéria 
kozmetika; Leontech - predaj 
materiálov, doprava, kontaj-
nery; S.O. Travel – cestovná 
kancelária; Cross Consult – 
poradenstvo, Lekáreň Monar; 
SWAN multimedia; SPP; H 
COM – IT solutions and sup-
port  a ďalší. Ďakujem aj všet-
kým zúčastneným, že pomohli 
vytvoriť úžasnú zábavu a atmo-
sféru, a v neposlednom rade 
účasťou podporili fungovanie 
hádzanárskeho klubu Vajnory 
v jeho ďalšej činnosti s ambíci-
ou vytvoriť detský hádzanársky 
oddiel. Teším sa na stretnutie s 
vami aj pri našich ďalších akci-
ách v roku 2016. S pozdravom 
a prianím štedrých Vianoc a 
všetkého dobrého do nasledu-
júceho roku 

Viktor Fekete, predseda HK Vajnory 

Aj tento rok sa vajnor-
skí hádzanári rozhodli 
zorganizovať tradičnú 
novembrovú Katarínsku 
zábavu. No na rozdiel 
od predchádzajúcich 
rokov, keď sa konávala 
vo veľkej sále poľnohos-
podárskeho družstva, sa 
tento rok prvý raz kona-
la v priestoroch nového 
kultúrneho domu. Čo 
prinieslo veľké očaká-
vania organizátorom 
aj ľuďom túžiacim po 
dobrej zábave.  

Naši chlapci nastúpili do ďal-
šieho ročníka I. mužskej ligy 
odhodlaní zbierať body už od 
prvých kôl. 

Tabuľka I. ligy mužov – skupina A:
1 MHáK Martin 8z 14b
2 MHK Piešťany 8z 12b
3 Strojár Malacky 8z 12b
4 Tatran Stupava 9z 9b
5 HK Vajnory 8z 5b
6 TJ Sokol Cífer 8z 4b
7 DAC Dun. Streda 9z 2b

Rámcový plán kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí január - február 2016

Január:
8.-20.3 „Obložený klavír 
č.21“ 20 rokov  Galérie Typo 
&Ars, výstava je prístupná v 
Ut -Ne od 14.00h do 18.00 h, 
vstup voľný

23. Reprezentačný ples  oby-
vateľov MČ BA – Vajnory, 
KD  Vajnory, Pod lipami 2, 
19.00 - 04.30 h

23. Tvorivé dielne pre deti, 
Galéria Typo &Ars

26. III. ročník hokejového 
turnaja ZŠ Vajnory a Rača  
9.00 h – 13.00 h areál Alviano

31. karneval na ľade 15.00 h  
areál Alviano

Február:

6. Družstevné hodovanie 
v spolupráci s PD Vajnory 
a miestnymi spolkami od 
8.00h do 16.00h, Parkovisko 
pred PD Vajnory 

6. Tvorivé dielne pre deti, 
Galéria Typo &Ars

9. Fašiangová veselica, spo-
jená s pochovávaním basy, 

veľká sála KD Vajnory 18.00 
h - 24.00 h 

13.–14. Ľadový pohár 2016, 
súťaž v hokeji, športový areál 
Alviano

20. Tvorivé dielne pre deti, 
Galéria Typo &Ars

Zmena programu vyhradená!
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I - Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa ko-
najú v sobotu 5. marca 2016 od 7.00 do 22.00 h.

II - Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky 
má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 ro-
kov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.
Prekážkou práva voliť je
n zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobo-
dy z dôvodov ochrany verejného zdravia,
n výkon trestu odňatia slobody uložený za spácha-
nie obzvlášť závažného zločinu,
n pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III - Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky 
môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý 
najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku 
a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
n výkon trestu odňatia slobody,
n právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný 
čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
n pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV - Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
n vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voli-
čov je zapísaný, alebo
n v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe 
hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky 
poštou, ak
n nemá trvalý pobyt na území Slovenskej repub-
liky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného 
zoznamu voličov,
n má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 
a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu 
poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

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

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preuka-
zu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred 
konaním volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2016) v úradných 

hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
v listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola 
doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo 
dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 2. 2016),
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola 
doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo 
dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 2. 2016).
Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom 
sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. 
Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú 
adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli 
obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
n meno a priezvisko,
n rodné číslo,
n štátnu príslušnosť,
n adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo 
domu),
n korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí 
hlasovací preukaz.
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu 
najneskôr v posledný deň predo dňom konania vo-
lieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2016).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
n meno a priezvisko,
n rodné číslo,
n štátnu príslušnosť,
n adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo 
domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu 
trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú kore-
špondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od 
doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na 
adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou 
„Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej 
žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná 
osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a 
číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná 
prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím 
podpisom. 

VI - Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej re-
publiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej re-
publiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, 
môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, 
a to písomne (v listinnej forme) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu 
obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo 
dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 1. 2016)
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa ne-
prihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elek-
tronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom 
konania volieb (t.j. najneskôr 15. 1. 2016). 
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa ne-
prihliada.
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje 
o voličovi:
n meno a priezvisko,
n rodné číslo,
n adresu trvalého pobytu,
n adresu miesta pobytu v cudzine.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, 
obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania 
volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na 
adresu miesta pobytu v cudzine
n obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky 
obce,
n hlasovacie lístky,
n návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA 
POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a 
adresou voliča ako odosielateľa,
n poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe 
hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky 
opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí 
ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú 
odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej 
obálky poštou hradí odosielateľ.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na 
hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trva-
lého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný 
deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 
2016).

Ďalšie informácie o voľbách do Národnej rady Slo-
venskej republiky sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?volby-nrsr

INFORMOVANIE VOLIČOV
Mestská časť je povinná najneskôr 25 dní predo 
dňom konania volieb, t. j. do 9. februára 2016, doru-
čiť spolu so zoznamom zaregistrovaných kandidátov 
do každej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie 
čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú  miest-
nosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka 
a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním 
preukazom totožnosti.
Každý volič má právo v úradných hodinách miest-
neho úradu v námietkovej kancelárii si overiť, či je v 
stálom zozname voličov zapísaný.

Mestská časť Bratislava-
-Vajnory podľa § 8 zákona č. 
180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov určuje štyri volebné 
okrsky a oznamuje, že:

Voľby do Národnej rady Slovenskej re-
publiky sa uskutočnia 

v sobotu 5. marca 2016 od 7.00 do 22.00 
hodiny.

Miestom konania volieb sú:

• Základná škola Kataríny Brúderovej, 
Osloboditeľská 1

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

(párne), Pračanská 29 - 49 (nepárne), 32 
- 42 (párne), Pri pasienku, Pri starom 
letisku, Pri šanci, Roľnícka 1 - 29 (ne-
párne), Rybničná 1 - 43 (nepárne), 61B, 
2 – 28E (párne), Šinkovské, Šutráková, 
Tibenského, Tomanova 1 - 35 (nepár-
ne), 2 - 32 (párne), Uhliská, Zbrody

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
Buzalkova 13 – 17 (nepárne), 14 - 30 
(párne), Čierny chodník,  Pračanská 51 
- 67 (nepárne), 48 - 66 (párne), Pri mly-
ne, Príjazdná, Roľnícka 2 - 214 (párne), 
Šachorová, Široká, Šuty 1 - 29 (nepár-
ne),  2 - 30 (párne), Tomanova 37 – 51 
(nepárne), 54 – 64 (párne), Tuhovská, 
lokalita Vajnorské jazerá, Za mlynom

• Základná škola s materskou školou sv. 
Jána Pavla II., 
Osloboditeľská 27 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3
Hospodárska, Kataríny Brúderovej, 

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

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

Ján  Mrva
starosta

mestskej časti Bratislava-Vajnory

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča

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

Bližšie informácie súvisiace s voľbami vám po-
skytne Gabriela Zemanová, poverená prípravou 
volieb v MČ Bratislava-Vajnory, tel. 02/48 22 44 
33, 0911 821 617, e-mail gzemanova@vajnory.sk

 
 

       TV PROGRAM : Sledujte čo sa deje pred Vašimi dverami 

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

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

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

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

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

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

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

 
Správy  

 
Metro Dnes 

 
Beseda o piatej 

 
Korzo 

 
City Lady 

 
Navštívili sme 

 
Zastupiteľstvo 

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

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

Servis pre občanov mestskej časti
02/4822 4448, 4870 0380, 4371 2280
Sekretariát starostu: 4822 4412
Miestny kontrolór: 4822 4423
ODDELENIE VNÚTORNEJ SPRÁVY
Podateľňa 4822 4432
Matrika, ohlasovňa pobytu 4822 4433
Referát kultúry, športu,
zahraničné vzťahy 4822 4423
Vajnorské novinky 4822 4423
Miestna knižnica 4371 2621
Hospodárska správa 48224 4422
ODDELENIE STAVEBNÉ, ŽP, ÚP
A DOPRAVY
Stavebný úrad 4822 4426
Referát územného plánu
a architekt 4822 4427
Referát cestného hospodárstva
a investícií 4822 4428
Referát životného prostredia
a vodného hospodárstva 4822 4428
ODDELENIE EKONOMICKÉ
Referát fakturácie,
dlhodobý prenájom 4822 4442
Referát pokladne,
krátkodobý prenájom 4822 4443
Referát daní a poplatkov 4822 4444

Telefónny zoznam Miestneho 
úradu MÚ Bratislava–Vajnory

Upozorňujeme občanov mest-
skej časti Bratislava - Vajnory, 
že v prípade zistenia miesta vý-
skytu uhynutých zvierat (napr. 
mačka, pes, potkan, holuby...) 
alebo výskytu túlavých zvierat 
(mačka, pes) na území mest-
skej časti Bratislava - Vajnory 
je potrebné uvedené skuroč-
nosti oznámiť na telefónnom 
čísle Mestskej polície hlavného 
mesta SR Bratislavy 159.
Zber uhynutých zvierat a od-
chyt túlavých zvierat bude 
vykonávať, na základe ozná-
menia Mestskej polície hlav-
ného mesta SR Bratislavy, v 
súčasnosti Sloboda zvierat, 
občianske združenie, so síd-
lom Mlynské nivy 37, 821 09 
Bratislava.

  Michaela Hrčková
odd.  stavebné, ÚP, ŽP a dopravy

Mestská časť Bratislava - Vajnory na základe novely zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 
Zb. ustanovenie § 30 vyzýva všetkých vlastníkov budov, ktorým nebolo do 30. júna 2015 ur-
čené súpisné číslo a orientačné číslo, aby požiadali Mestskú časť Bratislava - Vajnory, stavebné 
oddelenie, o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, keďže podľa cit. zákona je vlastník 
budovy povinný podať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla budovám (ktorých 
sa táto povinnosť týka), ktorým nebolo súpisné a orientačné číslo pridelené do 30. júna 2015.

Mestská časť Bratislava - Vajnory
Stavebné oddelenie, ref. súpisných čísel

oznamuje občanom, že v dňoch 23.12.2015 až 05.01.2016 
bude Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Vajnory 

z prevádzkových dôvodov zatvorený.
Podateľňa Miestneho úradu bude otvorená v nasledovných dňoch takto:
23.12.2015 – od 8:00 do 12:00         04.01.2016 - od 8:00 do 15:00  
30.12.2015 - od 8:00 do 15:00   

Na podanie agendy do podateľne mimo uvedených dní môžete využiť schránku pri 
vchode do úradu, prípadne vykonať podanie prostredníctvom pošty. Miestny úrad 
bude otvorený od 07.01.2016.

(MÚ)

Rozmery Cena

bez DPH s DPH

a) 1 strana - 21 x 29,7 cm 440,00 528,00

b) 1/2 strany - 13 x 19 cm 260,00 312,00

c) 1/4 strany - 9 x 13 cm 140,00 168,00

d) 1/8 strany - 6 x 9 cm 90,00 108,00

e) 1/16 strany - 4,5 x 6 cm 60,00 72,00

f ) cena plošného inzerátu
atypických rozmerov (za 1 cm2) 1,40 1,68

g)
Komerčná riadková inzercia (predám, 
kúpim, služby a pod.) - za 1 slovo 
(telefónne číslo = 1 slovo)

0,75 0,90

Politická inzercia = 1,5 násobok ceny bežnej inzercie
vo Vajnorských novinkách

Zľavy: Pri opakovanom uverejnení inzerátu 3 až 4 krát za 
sebou = zľava 10 %, 5 a viackrát za sebou = zľava 20 %.

CENNÍK INZERCIEVeterinárna 
asanácia 

Oznam pre majiteľov nehnuteľností v katastrálnom
území Bratislava - Vajnory

Vajnorské novinky
E–mail: redakcia@vajnory.sk
Internetová adresa:
www.vajnory.sk
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Reprezentačný ples 
MČ Bratislava - Vajnory
Prichádza s noblesou
Už po 13 raz vás milí Vajnoráci a vážení hostia 
pozývame na nevšedný Reprezentačný ples 
obyvateľov mestskej časti Bratislava – Va-
jnory, ktorý sa bude konať 23. januára 2016 od 
19.00 h v priestoroch Domu kultúry Vajnory, 
Pod lipami 2. Vstupenky si môžete zakúpiť na 
MÚ BA – Vajnory, referáte kultúry, športu a 
zahraničných vzťahov u Evy Bielčíkovej, v úrad-
ných hodinách od 16. decembra 2015.
Kontakt 0911 456 945,  bielcikova@vajnory.sk. 
Cena vstupného: veľká sála 44.- €, 
malá sála 33.- €. Registrácia predávajúcich 
sa uskutoční do 21.11. 20.00 h na erikabrau-
brau@gmail.com                                                                       

           (VN)

Príďte za starostom prvú stredu   
Pozývame vás na otvorenú  prvú 
stredu so starostom, ktorá sa usku-
toční 3. februára 2016  v čase od 
16.00 do 18.00 h. Ak máte akékoľvek 
otázky, námety, reklamácie či pripo-
mienky, bez objednania ste srdečne 
vítaní na pôde Miestneho úradu 
Mestskej časti Bratislava-Vajnory.

MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA-VAJNORY
TURNAJ O VAJNORSKÝ

ĽADOVÝ POHÁR

Info: www.vajnory.sk
Marián Nemček - 0911/445458

nemcek@vajnory.sk

7. ročník

13. – 14. február 2015



Budujeme, opravujeme, aby Vajnory
boli krajšie a lepšie sa tu žilo

 Vjazd do ulice Alviano k ľadovej ploche je krásne opravený Upravené priestory pred zdravotným strediskom

Nový retardér pri vajnorských jazerách zvýši bezpečnosť chodcov

Skolaudovaná cyklotrasa Vajnory - Rendez

Pribudli nové tabule s erbom MČ Vajnory

Nielen na Jačmennej ulici pribudli obnovené vodorovné značenia


