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Blížia sa Vianoce. Najkrajší sviatok, 
ktorý si pripomínajú tak veriaci, ako aj 
ateisti.  Symbolom  Vianoc je zrodenie 
Božieho syna. Príchod nového života 
je oslavovaný asi v každom nábožen-
stve, ba aj v tých starých, pred prícho-
dom Krista.  Príchod malého človeka na 
svet je veľký zázrak nielen pre rodinu, 
ale aj pre okolie. Každý sa vie vcítiť do 
pocitov šťastných rodičov, či hrdých 
starých rodičov. Zrod nového života je 
vlastne stmeľujúcim momentom rodi-
ny. A Vianoce sú najmä o rodine. Tíško 
prichádza tento zvláštny čas, keď sa 
stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď 
si sadáme k spoločnému stolu, aby sme 
sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovorí-
me rodinné puto.
Vianočné sviatky v každom z nás odha-
ľujú základné ľudské hodnoty. V tento 
sviatočný čas chceme byť dobrí navzá-
jom k sebe, chceme každému rozdávať 
len radosť. Vianoce sú obdobím, keď sa 
každý snaží byť s blízkymi, keď si uve-
domujeme silu priateľstva, lásky , úcty 
a obetavosti. Pre každého z nás je dôle-
žité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, 
ľudskou spolupatričnosťou, osobným 
uplatnením , ako i dosahovaním vytú-
žených cieľov. Vianočný čas má svoje 
neopísateľné čaro pre každého, kto sa 
nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je 
príležitosťou zastaviť sa, a pozrieť sa 
do hĺbky svojej duše. Tam, kde sú skry-
té naše najtajnejšie túžby a želania. 
Vianoce nám otvárajú srdcia a robia z 
nás lepších ľudí.  Lebo to potrebujeme.

SÚ TU VIANOCE
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AKTUALITY   

NOVÁ POŠTOVÁ ZNÁMKA 
Z EMISIE VIANOCE 2017
Motív viniča, obilné klásky, 
kvety, vtáky, včely i granátové 
jablká tak, ako ich nachádza-
me zobrazené v pamiatkach 
ľudovej nástennej maľby – to 
sú symboly, ktoré spolu s 
darmi prírody na sviatočnom 
stole aj dnes dotvárajú tradič-
nú vianočnú atmosféru.

Mgr. Antónia Paulinyová

V emisii sú reprodukované maľby z Kostola 
Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch 
(dnes mestská časť Bratislavy). Je to jedna z 
mála do súčasnosti dochovaných pamiatok 
nástennej maľby, kde sa charakteristická 
ornamentálna ľudová maľba nachádza v 
autentickej  podobe, ale v neštandardnej 
situácii a v priestore netypickom pre ľu-
dové umenie. Nástenná maľba má korene 
v dedinskom prostredí, kde sa z pôvodne 
účelovej maľby ohniska v otvorenej ku-
chyni vyvinula do dekoratívnej interiéro-
vej maľby. Táto tradične výhradne ženská 
tvorba nadobudla v priebehu storočí vo 
Vajnoroch  charakteristickú ornamentálnu 
podobu motivicky inšpirovanú v okolitej prí-
rode. Neskôr, najmä v spojitosti s výšivkou 
liturgických textílií, bola motivická skladba 
obohatená o prvky  kresťanskej symboliky. 

V prvých desaťročiach 20. storočia novými 
motívmi ornamentálnu tvorbu obohatila 
a priviedla k vrcholu Katarína Brúderová 
(1882 – 1964), jedna z najvýznamnejších 
slovenských ľudových umelkýň. Vajnorský 
ornament v spojitosti s jej maliarskou a vý-
šivkárskou tvorbou (napr. nástenná maľba 
v budove SNM v Martine, výšivky na výsta-
ve v Londýne r. 1911) vošiel do povedomia 
kultúrnej verejnosti doma i v zahraničí. 
Ornamentálna tvorba mala vo Vajnoroch 
široké zázemie tvorkýň i v generácii jej o 
čosi mladších nasledovníčok. V roku 1968 
ďalšia vajnorská ľudová umelkyňa Hedviga 

Krištofičová (1909 – 1999) vytvorila orna-
mentálnu maľbu v kostole. Mária Feketová, 
Terézia Zemanová, Mária Škvorcová a ďal-
šie ňou predkreslenú predlohu vymaľovali. 
Tieto prosté ženy z poslednej generácie 
neškolených ľudových tvorkýň tradíciu or-
namentu naďalej rozvíjali. Zopár pamiatok, 
ktoré sa dochovali v originálnej podobe i tie 
nachádzajúce sa v prenesenom prostredí, 
prezentuje výpovede prostých, výtvarne 
neškolených, ozajstných ľudových umel-
kýň. Ich diela sú umelecky vyzretou auten-
tickou ľudovou tvorbou, neoceniteľným 
kultúrnym dedičstvom.

Tento rok sa Farská charita Vajnory už 
po tretí raz zapojila do zbierky potravín 
pre núdznych, ktorú Tesco v spolupráci 
so Slovenskou katolíckou charitou, Brati-
slavskou arcidiecéznou charitou a orga-
nizáciou De Paul zorganizovalo už piaty 
raz.
Farská charita Vajnory pod vedením 
Mgr. Elenky Vrablecovej spolu s ďalšími 
dobrovoľníkmi dňa 11. novembra 2017 
v Tesco vo Vajnorii vyzbierala 601 kg 
potravín a hygienických prostriedkov v 
hodnote 1037,70 eur. 

Boli sme dojatí, s koľkými otvorenými 
srdcami sme sa stretli počas tohto milého 
podujatia. Je pekné, že mnohým ľuďom 
záleží na iných a radšej prispejú priamo 
potravinami ako peniazmi.
ĎAKUJEME VŠETKÝM, ktorí prispeli a 
pomohli iným, ale aj samotnému Tesco, 
vďaka ktorému sa táto pekná akcia moh-
la uskutočniť. Celkovo bolo na Slovensku 
vyzbieraných rekordných 110 ton potra-
vín (vrátane drogériového tovaru) v hod-
note 145 000 eur. Navyše,  Tesco ešte 
poskytne 29 000 eur na podporu aktivít 
zapojených charitatívnych organizácií.  
(Tel. na Farskú charitu Vajnory 0904 614 
984)

POTRAVINY PRE NÚDZNYCH
Mária Horváthová
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? Dobrý deň, pán starosta! Chce-
li sme odovzdať do zberu 

ojazdené pneumatiky. OLO ich však  
odmietlo. Podľa zistených informácií 
však okrem distribútora pneumatík je 
obec prostredníctvom zberného dvora 
alebo iného miesta, stanoveného ob-
cou, určená na ich zber. Ako je to vo 
Vajnoroch?  

Pani Eva

Dobrý deň, pani Eva! Mestská časť Bra-
tislava - Vajnory má zberný dvor určený 
na zber biologicky rozložiteľného odpadu 
(konáre, lístie, tráva). Zber pneumatík sa 
na tomto dvore nevykonáva, a na území 
Vajnor nie je ani určené miesto na zber 
odpadových pneumatík. Podľa získaných 
informácií z Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislava na území  hl. mesta SR Brati-
slava sa zberné miesto na zber odpado-
vých pneumatík nenachádza. Ojazdené  
pneumatiky v rámci Bratislavy odoberajú 
hociktoré pneuservisy v rámci Bratislavy.   
Podľa § 69 ods. 8 zákona č. 79/2015 zá-
kona o odpadoch spätný zber odpadových 
pneumatík je bezplatný zber odpadovej 
pneumatiky distribútorom pneumatík od 
jej držiteľa bez podmienky viazania na 
kúpu novej pneumatiky alebo iného tova-
ru.  Preto vám odporúčame obrátiť sa na 
distribútora pneumatík.

? Pán starosta, je stavba schodiska 
zo železničnej stanice na prístu-

povú cestu k záhradkárskej kolónii na 
Vajnorských jazerách povolená?  Kto 
uprace stavebný odpad po dokončení 
stavby?

Spomínané schodisko realizujú na pod-
nety MÚ a občanov Vajnor ŽSR, Oblastné 
riaditeľstvo Trnava. Ide o stavebné úp-
ravy vykonávané na pozemku železníc. 
Úpravu schodiska k lávke ŽST Vajnory 
povoľoval dráhový stavebný úrad Min. 
dopravy SR. Povinnosť upratať stave-
nisko po skončení stavby  je na staveb-
níkovi, teda na Železniciach Slovenskej 
republiky.   

? Pán starosta, kto je zodpovedný 
za čistotu chodníkov, respektíve, 

kto má zabezpečiť odpratávanie sne-
hu z nich? 

Obyvatelia Rybničnej 61 

Otázky o čistení ciest a chodníkov sa ob-
javujú pravidelne s príchodom zimy. Pod-
ľa platného VZN č. 1/2013 o udržiavaní 
poriadku chodníky, priľahlé k nehnuteľ-
nosti, aj keď sú oddelené zeleným pásom, 
je povinný čistiť vlastník nehnuteľnosti, 
správcovia alebo užívatelia nehnuteľ-
ností, bez prieťahov, pokiaľ tieto chyby 
vznikli znečistením, poľadovicou alebo 
snehom. Vlastník, správca alebo užíva-
teľ nehnuteľnosti v súvisle zastavanom 
území je povinný čistiť chodník v úseku 
hraničiacom s nehnuteľnosťou, v prípa-
de samostatne stojacich nehnuteľností 
čistiť chodníky po obvode nehnuteľnos-
ti, a to aj v prípadoch, že chodníky sú od 
nehnuteľnosti oddelené pruhom pozem-
ku slúžiacemu iným, ako komunikačným 
účelom a prístupové chodníky vedúce od 
nehnuteľnosti k obvodovým chodníkom 
alebo chodníkom pozdĺž vozovky. To isté 
sa uvádza aj v §9 ods. 2 Cestného záko-
na. Spomínané VZN, teda, vychádza z 
tejto platnej legislatívy.

? V piatok 5. 12 predpoludním vy-
nechali dva spoje linky č. 53 svoju 

jazdu. Občania bez upozornenia na vý-
luku čakali na zastavkách na svoj spoj. 
Viete nám povedať, čo sa stalo? 

Cestujúci z Vajnor  

Informovali sme sa na dispečingu Do-
pravného podniku Bratislava na spomí-
naný výpadok spojov a zistili sme, že 
dňa 5. 12. 2017 v čase o 10.50 h došlo k 
mimoriadnej udalosti na trase linky číslo 
53. V úseku Trnavskej cesty smerom von 

z centrálnej mestskej oblasti vznikla zá-
važná dopravná nehoda, ktorej objasňo-
vanie obmedzilo na tom úseku premáv-
ku. Vozidlá MHD po obnovení premávky 
mali meškanie vyše 20 minút pomalou 
jazdou v zápche s vozidlami individuál-
nej dopravy. Z toho dôvodu vypadol spoj 
číslo 53/2 s plánovaným odchodom o 
11.49 h zo zastávky Hospodárska. Ten 
bol na trati operatívne nahradený zálož-
ným vozidlom od 12.00 h od zastávky 
Vozovňa Trnávka.  Nasledujúci spoj číslo 
53/1 s plánovaným odchodom z Hos-
podárskej o 12.19 h bol zabezpečený s 
10-minútovým meškaním, pričom vozid-
lo linky číslo 53 odchádzalo zo zastávky 
Hospodárska smer mesto v čase o 12.29 
h. Za meškanie sa cestujúcim z našej 
mestskej časti vedenie Dopravného pod-
niku Bratislava ospravedlňuje.
 

? Pred nejakým časom chcel MÚ Vaj-
nory prenajať od SPF pozemok  

E-KN 4816  v lokalite Rybničná, aby sa 
mohol o neho starať. Pozemok však 
bol predaný investičnej spoločnosti. V 
akom stave sa táto kauza nachádza?

 Monika 

Slovenský pozemkový fond sme požiada-
li o prenájom ešte niekedy v lete 2017.  
Keďže na SPF sa menilo vedenie, podpis 
nájomnej zmluvy sa odkladal. Medzitým 
sa v katastri zmenil majiteľ pozemku a 
ten bol predaný investičnej spoločnosti z 
Hlohovca. Po našom upozornení fond za-
čal konať a podal na Okresnom riaditeľ-
stve PZ v Trnave oznámenie o podozrení 
na spáchanie trestného činu podvodu, 
respektíve zneužitie právomoci verej-
ného činiteľa. Zároveň požiadal archív 
o sprístupnenie podkladov potrebných 
na preverenie zmien vlastníckych práv k 
tomu pozemku. Preverovanie zákonnosti 
vykonaných prevodov naďalej prebieha. 
My budeme prípad sledovať.

STAROSTA ODPOVEDÁ

SPÝTALI SME SA STAROSTU

Pozvánka na otvorenú 
stredu so starostom 

7. 2. 2018
Pozývame vás na otvorenú  stredu 
so starostom, ktorá sa uskutoční 7. 
februára 2018  v čase od 16.00 do 
18.00 h. Ak máte akékoľvek otáz-
ky, námety, reklamácie či pripo-
mienky, bez objednania ste srdeč-
ne vítaní na pôde Miestneho úradu 
Mestskej časti Bratislava-Vajnory.
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Požiadali sme miestny úrad, ktorý vy-
bral tri rodiny z Vajnor, ktorých neľahká 
životná situácia si vyžadovala našu po-
moc.
NFIU SVK  spolu s partnermi z organizá-
cie ČZ (Česká zbrojovka) Uherský Brod a 
Vojenskou podpornou nadáciou za účas-
ti predstaviteľov Miestneho úradu Brati-
slava - Vajnory odovzdali symbolicky na 
deň svätého Mikuláša darčeky kúpené 
za výťažok zbierky. Medzi darčekmi boli 
aj praktické spotrebiče a predmety uľah-
čujúce každodenný život rodiny. Každý 
príslušník NFIU, Slovák, Nemec, Ameri-

čan, Maďar, Čech či Rumun, prispeli ako 
mohli, aby sa spoločným úsilím podarilo 
splniť predstavy tých, čo to najviac po-
trebujú. Samozrejme, nezabudlo sa ani 
na najmenších, pre ktorých je čaro Vianoc 
a predvianočného obdobia ešte silnejšie. 

Aj pre nich bolo pripravené niečo špeciál-
ne v podobe hračiek, ktoré potešia det-
ské srdiečko. V úvodnom príhovore sta-
rosta Vajnor Ján Mrva predstavil rodinám 
príslušníkov NFIU a najmenším vysvetlil 
tradíciu svätého Mikuláša a predvianoč-
né zvyky, ktoré máme na Slovensku. Po-
tom už nič nebránilo prejsť od oficiálnej 
časti, k tomu najpodstatnejšiemu, a to 
rozbaľovaniu  darčekov, na čo sa všet-
ci najviac tešili. Darčeky vyčarili úsmev 
na tvárach tých najmenších a vtlačili aj 
tajnú slzičku dojatia do oka prítomných. 
Aj vojaci si pri tej príležitosti spomenuli 
na svojich blízkych, ktorí na nich čakajú 
doma.  Pocit šťastia a radosti pri otváraní 
darčekov, ako aj z darovania, bol pre prí-
tomných tou najkrajšou odmenou.
V predvečer sviatku sv. Mikuláša, ktorý 
obdarúva deti a rodiny v núdzi, prevzali 
na seba vojaci z rôznych krajín a v rôz-
nych uniformách. Jeho úlohu splnili na 
výbornú. A bez rozkazu. Veríme, že dar-
čeky, ktoré sme priniesli, uľahčia život 
konkrétnym rodinám a ich deťom v tom-
to predvianočnom období.    

NFIU Slovensko ďakuje všetkým zainte-
resovaným, ako aj partnerom, ktorí nás 
podporili  v realizovaní tejto zbierky.

Vojakom z jednotiek NATO 
osud detí a rodín nie je ľahos-
tajný. Príslušníci Tímu pre 
integráciu síl NATO (NATO 
FORCE INTEGRATION UNIT), 
sídliaci v kasárňach Vajnory, 
sa rozhodli počas predvia-
nočného obdobia usporiadať 
charitatívnu zbierku pre tých, 
ktorí túto pomoc potrebujú.

PRI NADEĽOVANÍ DARČEKOV 
MIKULÁŠA ZASTÚPILI VOJACI
maj. Tomáš Čiampor, snímky IFK
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. novembra 2017

Ako volili predsedu Bratislavského samosprávneho kraja voliči MČ Bratislava-Vajnory 

Okrsok Spolu

číslo 1 - 5 v %

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 947 100,00% 937 100,00% 969 100,00% 988 100,00% 926 100,00% 4767 100,00%

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 270 28,51% 460 49,09% 465 47,99% 359 36,34% 405 43,74% 1959 41,10%

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 270 28,51% 460 49,09% 465 47,99% 357 36,13% 405 43,74% 1957 41,05%

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 

pre voľby do zastupiteľstva 
269 99,63% 455 98,91% 464 99,78% 354 99,16% 402 99,26% 1944 99,34%

z toho pre jednotlivých kandidátov

Rastislav Blaško 2 0,74% 0 0,00% 1 0,22% 1 0,28% 0 0,00% 4 0,21%

Jozef Danko 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 0 0,00% 1 0,25% 3 0,15%

Juraj Droba 18 6,69% 69 15,16% 68 14,66% 33 9,32% 37 9,20% 225 11,57%

Pavol Frešo 13 4,83% 14 3,08% 20 4,31% 19 5,37% 15 3,73% 81 4,17%

Milan Ftáčnik 24 8,92% 32 7,03% 42 9,05% 28 7,91% 52 12,94% 178 9,16%

Natália Hanulíková 1 0,37% 0 0,00% 1 0,22% 3 0,85% 3 0,75% 8 0,41%

Ľubomír Huďo 5 1,86% 13 2,86% 8 1,72% 8 2,26% 16 3,98% 50 2,57%

Martin Jakubec 3 1,12% 1 0,22% 1 0,22% 4 1,13% 2 0,50% 11 0,57%

Ľubomír Kolárik 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Daniel Krajcer 10 3,72% 18 3,96% 18 3,88% 11 3,11% 6 1,49% 63 3,24%

Rudolf Kusý 15 5,58% 48 10,55% 47 10,13% 35 9,89% 51 12,69% 196 10,08%

Marián Leinerovič 0 0,00% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05%

Milan Lopašovský 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ján Mrva 170 63,20% 254 55,82% 241 51,94% 205 57,91% 213 52,99% 1083 55,71%

Lukáš Parízek 2 0,74% 1 0,22% 10 2,16% 1 0,28% 2 0,50% 16 0,82%

Jalal Suleiman 0 0,00% 2 0,44% 0 0,00% 1 0,28% 3 0,75% 6 0,31%

Andrej Trnovec 1 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05%

Jozef Uhler 5 1,86% 2 0,44% 5 1,08% 5 1,41% 1 0,25% 18 0,93%

Výsledky volieb predsedu do BSK
3

Volebný okrsok číslo 

1 2 4 5

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. novembra 2017

Ako volili poslancov do Bratislavského samosprávneho kraja voliči MČ Bratislava-Vajnory 

Okrsok Spolu

číslo 1 - 5 v %

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 947 100,00% 937 100,00% 969 100,00% 988 100,00% 926 100,00% 4767 100,00%

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 270 28,51% 460 49,09% 465 47,99% 359 36,34% 405 43,74% 1959 41,10%

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 270 28,51% 460 49,09% 465 47,99% 357 36,13% 405 43,74% 1957 41,05%

Počet platných hlasovacích lístkov 

odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 
259 95,93% 432 93,91% 434 93,33% 341 95,52% 380 93,83% 1846 94,33%

z toho pre jednotlivých kandidátov

Marián Borbély 7 2,70% 10 2,31% 7 1,61% 14 4,11% 12 3,16% 50 2,71%

Michal Drotován 42 16,22% 77 17,82% 66 15,21% 51 14,96% 50 13,16% 286 15,49%

Justín Horvatovič 19 7,34% 46 10,65% 41 9,45% 24 7,04% 33 8,68% 163 8,83%

Dagmar Kramplová 5 1,93% 4 0,93% 10 2,30% 7 2,05% 10 2,63% 36 1,95%

Monika Luknárová 14 5,41% 27 6,25% 16 3,69% 11 3,23% 29 7,63% 97 5,25%

Jozef Nemšovský 8 3,09% 5 1,16% 15 3,46% 5 1,47% 23 6,05% 56 3,03%

Róbert Pajdlhauser 24 9,27% 49 11,34% 45 10,37% 38 11,14% 22 5,79% 178 9,64%

Peter Pilinský 17 6,56% 32 7,41% 27 6,22% 24 7,04% 28 7,37% 128 6,93%

Ján Polakovič 24 9,27% 29 6,71% 30 6,91% 29 8,50% 24 6,32% 136 7,37%

Michal Vlček 144 55,60% 263 60,88% 246 56,68% 212 62,17% 248 65,26% 1113 60,29%

Juraj Vodenský 12 4,63% 17 3,94% 16 3,69% 12 3,52% 16 4,21% 73 3,95%

Anna Zemanová 135 52,12% 204 47,22% 237 54,61% 174 51,03% 182 47,89% 932 50,49%

Rastislav Žitný 21 8,11% 25 5,79% 22 5,07% 15 4,40% 26 6,84% 109 5,90%

Spracovala: 
Gabriela Zemanová

poverená prípravou volieb do orgánov samososprávnych krajov v MČ Bratislava-Vajnory

V Bratislave-Vajnoroch dňa 5. novembra 2017

Výsledky volieb poslancov do BSK
1

Volebný okrsok číslo 

2 3 54
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DÁVAME DO POZORNOSTI

Návrh poslanca mestského zastupiteľstva 
Jána Hrčku bol odmietnutý a k druhému 
návrhu primátora Bratislavy Iva Nesrov-

nala boli prijaté pripomienky, v ktorých bol 
primátor požiadaný o spravodlivé rozdeľo-
vanie príjmov medzi magistrát a mestské 
časti.
Nasledujúce zasadnutie miestneho zastu-
piteľstva bolo už plánované a uskutočnilo 
sa 13. decembra 2017. Program zasadnu-
tia bol rozsiahly, ale hlavným bodom, ako 
vždy v decembri, bol rozpočet mestskej 
časti na budúci rok. Predtým, ako poslan-
ci prerokovali a schválili rozpočet, ešte 
schválili termíny rokovania zastupiteľstva 
na I. polrok budúceho roku, zmenu roz-
počtu a v neposlednom rade vyhlásenie 
zbierky na realizáciu pamätnej tabule a 
vybudovanie kaplnky v priestore, kde sa 
nachádza miesto pobozkania slovenskej 
zeme a obetného stola prvej pontifikálnej 
sv. omše, celebrovanej pápežom, teraz sv.  
Jánom Pavlom II. Vypočuli si správu a plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a 
správu riaditeľsky materskej školy Koniar-
kova. V časti venovanej majetkoprávnym 
záležitostiam schválilo prenájmy a preda-
je majetku týkajúce sa najmä využívania 
pozemkov mestskej časti nachádzajúce 
sa pod cudzími stavbami. Nasledovala 
prezentácia zámeru investora postaviť 
vo Vajnoroch športovú halu. Túto poslan-
ci zobrali na vedomie. V poslednom bode, 
zaradenom na žiadosť poslanca, zastupi-
teľstvo poverilo vykonať kontrolu vo veci 
prijímania územnoplánovacej dokumentá-
cie ÚPZ Šuty. Na tento bod nadviazali svo-
jimi vystúpeniami aj občania, ktorí dostali 
priestor v bode rôzne.
Týmto si vás dovoľujeme pozvať na na-
sledujúce zasadnutie miestneho zastupi-
teľstva, ktoré je plánované na 22. januára 
2018.

UZNESENIA ZASADNUTÍ 
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Dňa 30. novembra 2017 sa 
uskutočnilo mimoriadne 
zasadnutie miestneho za-
stupiteľstva, kde boli pre-
rokované dva návrhy zmien 
štatútu, týkajúce sa rozdele-
nia príjmov hlavného mesta 
SR Bratislavy a mestských 
častí.

Tomáš Kulka

Oproti roku 2015 klesla zadlženosť o 
9,46 %.  Zlepšili sa aj ostatné ukazovate-
le finančného zdravia, ako sú, napríklad, 
dlhová služba či bilancia bežného účtu.  
Dlhová služba obce  rátaná ako pomer 
výdavkov na splácanie istiny spolu s 
úrokovými splátkami k bežným príjmom 
za predchádzajúci rok. Ukazovateľ in-
formuje o tom, aké vysoké výdavky má 
samospráva v súvislosti s obsluhou dlhu. 

Bilancia bežného účtu informuje, či sa-
mospráva hospodárila prebytkovo alebo 
deficitne z pohľadu bežného účtu. Vypo-
vedá, teda, o tom, ako dokáže samosprá-
va pokrývať svoje bežné výdavky,  ako 
je chod samosprávy, zo svojich bežných 
príjmov. Zlepšujúce výsledky hospodáre-
nia sa objavujú aj v ostatných paramet-
roch hospodárenia mestskej časti Bra-
tislava - Vajnory.  Dobré výsledky našu 
mestskú časť radia v rámci celého mesta 
na 5. miesto z 18 bratislavských častí. A 
v poradí mestských častí, ktoré čerpajú 
úvery, sme dokonca na 1. mieste v naj-
lepšom hospodárení.  Tieto hodnotenia 
nás tešia.  Výsledky nájdete na portáli 
Inštitútu pre ekonomické a sociálne re-
formy (www.hospodarenieobci.sk).
V rámci projektu INEKO hodnotilo aj 
ostatné mestá.  Naj- väčším dlžníkom 
podľa inštitútu spomedzi hodnotených 
miest bola ku koncu roka 2016 Nitra 
(43,6 %), druhý najvyšší dlh mali Micha-

lovce (38,1 %) a tretiu priečku obsadila 
Bratislava (37,5 %). Dlh na hlavu Brati-
slavčana predstavuje 348 eur. V prípade 
Bratislavy zadlženie predstavuje sumár-
ny údaj za magistrát aj všetky mestské 
časti – dlh samotného bratislavského 
magistrátu predstavoval až 52,8 %, no 
štatistiku vylepšilo započítanie prevaž-
ne nižších dlhov mestských častí. 
Vďaka dobrému hospodáreniu našej 
mestskej časti sa ľahšie získavali finan-
čné zdroje na investičné projekty, ktoré 
sme v tomto roku začali realizovať.  Je 
to prístavba 5 tried k Základnej škole 
Kataríny Brúderovej či cyklochodník Pri 
starom letisku.  V budúcom roku 2018 
začneme s realizáciou ďalších dvoch 
schválených investičných projektov, a 
to nadstavbe 2 tried materskej školy a 
predĺženie cyklokoridoru JuRaVa do Ivan-
ky pri Dunaji.  O všetkých pripravených 
stavbách sme informovali vo Vajnor-
ských novinkách  9-10.

Ekonomické výsledky  hos-
podárenia mestskej časti 
Vajnory sú podľa nezávislej 
inštitúcie INEKO (Inštitút pre 
ekonomické a sociálne  
reformy). výborné. 

FINANČNÉ ZDRAVIE VAJNOR JE VÝBORNÉ
I. Kňazovický, INEKO
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? Aký je to pocit, ako to vnímate vy, 
osobne, po skončení toho niekoľ-

koročného úsilia? 
Mne osobne sa o tom veľmi ťažko hovorí. 
Nie som básnik , aj keď sa o to občas po-
kúšam. Je to, jednoducho, milosť od Pána, 
ktorú by som doprial zažiť všetkým ľuďom. 
Stále ešte neviem dostatočne pochopiť, čo 
viedlo Pána, že sa mi dostalo od neho tej 
milosti a stal som sa pokrvným príbuzným 
jeho milovaného syna Titusa Zemana. Zdá 
sa mi až neuveriteľné, že práve mne Duch 
Svätý vnukol myšlienku a stal som sa do-
konca jeho duchovným synom, lebo som 
si ho zvolil za svojho birmovného otca. 
Pochopil som to až neskôr a chápem to aj 
v súčasnosti ako vyznamenanie bezvýz-
namného chlapca, ktorého si Pán pripravo-
val na ťažšiu úlohu. Ja som tú úlohu prijal, 
aj keď jej naplnenie trvalo mnoho rokov a 
snažil som sa ju splniť čo najdôslednejšie, 
aby mi svedomie nič nevyčítalo.

? Čo sa bude diať ďalej ? Kam by ste 
to chceli posunúť? Aké plány máte 

do budúcnosti?

Touto otázkou sme sa dostali k jadru 
celého ujčekovho, a tak trochu aj môj-
ho snaženia. Verím tomu, že veriaci a 
všetci, čo poznali alebo spoznali ujčeka 
Titusa, si osvojili alebo pri jeho spoz-
návaní osvoja jeho túžbu po rozdávaní 
seba a lásky, ktorou nás zahŕňal a stále 
zahŕňa z podnetu nášho Pána. Hovorte o 
ňom všetkým, ktorým sa ešte nedosta-
lo tej milosti, aby ho spoznali. Pomôžte 
im spoznať jeho obetu a veľkosť jeho 
láskavého srdca. Nebojte sa pripodob-
niť k blahoslavenému Titusovi a konaj-
te podľa jeho vzoru dobro a rozdávajte 
lásku tým, ktorí sú o ňu ochudobnení. 
Prejavením lásky k blížnemu ju prejavu-
jeme Pánovi, ktorý nás k tomu nabáda. 
Nedovoľte už, aby blahoslavený Titus 
upadol do zabudnutia, ako sa to stalo v 
minulosti. Nech je pre vás príkladom vo 
vytrvalosti v povolaní kňazskom alebo 
manželskom, v ktorom ste alebo si ho 
ešte len v budúcnosti zvolíte. Naučte sa 
počúvať nielen ušami, ale aj srdcom, kto-
ré vás bude viesť životom tak, aby vám 
vaše svedomie v nasledujúcom období 
nič nevyčítalo.
Tu vidím aj veľkú „povinnosť“ mestskej 
časti Bratislava - Vajnory. Bol jej daný 
neoceniteľný dar od Pána v podobe bla-
hoslaveného Titusa Zemana, ktorý sa 
narodil a vyrastal na vám známych mies-
tach. Buďte pripravení a ochotní sprevá-
dzať a oboznamovať pútnikov, ktorí zač-
nú do Vajnor prichádzať, aby mu vzdali 
úctu a mohli precítiť miesta, na ktorých 
žil a pôsobil. Obyvatelia Vajnor si „musia“ 

naplno uvedomiť, že Vajnorom sa dosta-
lo od Pána tej milosti a stávajú sa pút-
nickým miestom pre Slovákov, ale aj pre 
zahraničných návštevníkov. Pútnici budú 
chcieť spoznať miesta, kde sa narodil 
a vyrastal, kde chodil do školy, kde bý-
val po prepustení z väzenia, kde je jeho 
hrob (je zaradený medzi pamätné miesta 
mesta Bratislavy), kde slúžil v tichosti 
sväté omše po prepustení na slobodu a 
kde boli a v súčasnosti sú uložené jeho 
kostrové ostatky s relikviárom a v nepo-
slednom rade sa určite v budúcnosti zas-
tavia aj pri jeho soche na námestí. Vajno-
ráci by mali byť pre pútnikov prameňom 
informácií o blahoslavenom Titusovi Ze-
manovi, ktorý bude napájať pútnikov po-
dobne, ako ním boli otec s matkou pre uj-
čeka Titusa, keď ho viedli k láske k Bohu, 
Ježišovi Kristovi, Panne Márii a rodine. 
V neposlednom rade by mestská časť 
Bratislava -Vajnory mohla začať uvažo-
vať nad organizovaním pamätných dní 
(víkend) Titusa Zemana pri príležitosti 
niektorého jeho výročia, s čím veľmi rád 
pomôžem. Bolo by vhodné sa pripraviť aj 
na okamih, keď Pán uzná blahoslavené-
ho Titusa za hodného a bude povýšený 
na svätého, lebo jeho ctitelia veria, že 
tento moment v budúcnosti nastane.
Ja osobne v súčasnosti dostávam ponu-
ky na možnosť urobiť prednášky ale-
bo besedy o blahoslavenom Titusovi v 
rámci celého Slovenska. V budúcnosti 
plánujem pokračovať  aj v organizovaní 
pútnických zájazdov, ktoré by som chcel 
venovať výhradne osobe blahoslavené-

TÉMA

NEDOVOĽME UŽ, ABY TITUS UPADOL DO ZABUDNUTIA
Po slávnosti blahoslavenia 
Titusa Zemana sme položili 
niekoľko otázok jeho synov-
covi Michalovi Titusovi  
Radošinskému. 

I. Kňazovický, snímka : autor

Sú to chvíle šťastia a bezpečia,  ktoré 
sme v detstve prežili pri svojich rodičoch, 
a usilujeme sa, aby také boli pre naše 
deti, vnúčatá a pravnúčatá. Vianoce sú 
nielen príležitosť, ale aj príčina pravého 

ľudského šťastia. Musíme ju hľadať v 
samotnej biblickej udalosti. Všetky oso-
by, s ktorými sa vo vianočnom okruhu 
stretávame, napĺňa radosť: pastieri, Bet-
lehemčania, Simeon, Anna, lebo vedia, 
že sa má narodiť Mesiáš. Táto udalosť 
má aj symbolický význam, fungujúci v 
duchovnom živote: kto neuverí, ostáva 
smutný, nemá čo povedať ľuďom a nemá 
dôvod velebiť Boha. Jednoduchí pastie-
ri, ktorými opovrhovali, boli prví, čo sa 
od anjelov dozvedeli zvesť o narodení 
Mesiáša, boli prví, čo uverili a boli prví, 
čo sa mu išli pokloniť. V tú noc sa Slovo 
telom stalo a spojilo Nebo so Zemou, a z 
jeho plnosti sme prijali milosť nad akú-
koľvek milosť. Aby sa nám táto veľkosť, 
toto nepochopiteľné a nevysvetliteľné 
uchovalo, koncily prvotnej Cirkvi sa to 
snažili zhrnúť slovami: Večný Syn Boha 

sa v čase stal synom Márie. Ten, ktorý sa 
zrodil z Otca a ostáva naveky, stal sa v 
dejinách skrze Máriu človekom. No, malý 
Ježiško prišiel na svet, aj aby sa nám stal 
najlepším priateľom, prostredníkom u 
Otca, a umožnil tým, ktorí v neho uve-
rili, stať sa Božími deťmi a zaistil nám 
večný život. Komu chýbajú tieto zážitky, 
len slabo ich nahradí posvätná nostalgia 
Vianoc, zobúdzaná krásnymi vianočnými 
melódiami a zvykmi. Aj tie sa pôvodne 
zrodili zo živej viery a v nej aj najkrajšie 
znejú. Viem, že sú ľudia, ktorí pravidelne 
chodia iba raz do roka do kostola, a to na 
polnočnú svätú omšu, aby si navodili tú 
„správnu vianočnú atmosféru“.  Pre nich 
a ostatných pochybujúcich platí: Zavolal 
som ťa po mene; vyznačil som ťa a ty si 
ma  nepoznal.  (Iz 45,4)

Vianoce, toto slovo a obdobie 
nám rozochvieva dušu, lebo 
nám pripomína chvíle, keď 
sme čosi z tohto radostného, 
nevinného šťastia sami zakú-
sili a prebúdzajú v nás túžbu, 
aby sa to zobudilo a zopakova-
lo aj tohto roku.

VIANOCE – RADOSŤ, POKOJ, POŽEHNANIE
Edita Jaslvoská
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NEDOVOĽME UŽ, ABY TITUS UPADOL DO ZABUDNUTIA

ho Titusa, ktoré som začal organizovať 
už v roku 2007 či už pod názvami: „Po 
stopách Titusa Zemana a prenasledo-
vaných saleziánov“ z Vajnor do Turína 
alebo „Krížová cesta Titusa Zemana“ 
po území bývalého Československa, na 
ktorých majú účastníci možnosť bližšie 
spoznať život, lásku a obetu blahosla-
veného Titusa. Na týchto púťach nenav-
števujeme honosné paláce, ale miesta, 
na ktorých skutočne pôsobil alebo bol 
zadržiavaný násilne politickým režimom 
v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch.

? Mohli by ste povedať niečo o so-
che Titusa Zemana?  Kedy by mala 

stáť ? 
Ako isto už mnohí viete, pripravujem 
postavenie bronzovej sochy blahosla-
veného Titusa v mierne nadživotnej 
veľkosti vo Vajnoroch na námestí po-
menovanom po ňom. Máte možnosť 
vidieť v Kostole Sedembolestnej Panny 
Márie vo Vajnoroch jej zmenšený model 
a jeho portrét vo veľkosti pripravovanej 
sochy. Socha bude znázorňovať ujčeka 
v reverende v rokoch jeho obety za vie-

ru a na Božiu slávu v rokoch 1950 až 
1955, tzn. vo veku 35 až 40 rokov. Do 
ideového návrhu sochy som zakompo-
noval symboliku poukazujúcu na ujčeka 
ako takého. Veľkosť jeho lásky symboli-
zuje gesto priloženej pravej ruky na srd-
ce, ktoré ľavou rukou ponúka všetkým 
naokolo, bez rozdielu na vierovyznanie 
s myšlienkou: srdce, ktoré mám, vám 
ponúkam. Presne tak, ako to robil počas 
svojho pozemského života a robí aj v 
súčasnosti, len to nevidíme, ale môže-
me to vnímať, pokiaľ počúvame nie len 
ušami, ale aj srdcom. Ruženec v jeho 
ruke hovorí, že jeho láska je vedená a 
prežiarená Božou láskou, ale súčasne aj 
utrpením, ktoré podstúpil, lebo ružen-
com svojho utrpenia sa pripodobnil k 
Božiemu synovi. Pútnická palica pri pra-
vom pleci poukazuje na jeho putovanie 
s mladými chlapcami a spolubratmi, na 
ktoré sa podujal pod vnuknutím Ducha 
Svätého, aby na Božiu slávu pôsobil ako 
misionár vo väzniciach. Tzv. základné 
čísla, ktoré mu boli pridelené vo väzni-
ciach ako MUKL-ovi, sú prezentované 
číslami na spodnom leme reverendy, 
aby prítomným pri soche ukázali zvráte-
nosť minulého komunistického režimu. 
Som veľmi povďačný akad. soch. Pet-
rovi Šváralovi, ktorý vytvoril zmen-
šený model sochy a vytvorí aj pripra-
vovaný skutočný model na odliatie 
bronzovej sochy, že prijal môj ideo-
vý návrh a bol ochotný ho koncepč-
ne stvárniť a dotvoriť do konečného  
prevedenia.

Podobne ako Mojžiš a Eliáš aj Pán Ježiš sa 
pripravoval modlitbou a pôstom na svo-
je poslanie. Sv. písmo a celá kresťanská 
tradícia nás učia, že pôst je veľkou pomo-
cou, keď sa chceme vyhnúť pokušeniam 
a jeho následkom. Pôst sa nám ponúka aj 
ako prostriedok na nadviazanie priateľ-

stva s Pánom. V našich časoch sa zdá, že 
prax pôstu trochu stratila svoju duchovnú 
hodnotu a nadobudla skôr terapeutickú 
hodnotu v súvislosti s ozdravovaním tela. 
Pôstne obdobie by mohlo byť aj vhodnou 
príležitosťou na umŕtvovanie nášho egoiz-
mu a otváranie svojho srdca  Božej láske a 
blížnemu. Praktizovanie pôstu prispieva k 
integrite osoby, ako tela aj duše. Zriekanie 
sa fyzickej stravy, ktorá živí telo, uľahču-
je vnútornú disponovanosť na počúvanie 
Krista. Zároveň nám pomáha uvedomiť 
si, v akej zlej situácii žijú toľkí naši bratia 
a sestry, a pestovať si spôsoby milosrden-
stva.  Pôst predstavuje dôležité asketické 
cvičenie, duchovnú zbraň na boj proti vše-
lijakým zlým návykom, pýche a egoizmu. 
Preto nech sa Pôstne obdobie vyžije na to, 
aby sme sa vzdali všetkého, čo rozptyľu-
je nášho ducha, a zintenzívnili to, čo živí 
našu dušu. Aby bola dobre pripravená na 
príchod Pána. K Adventu patrí aj advent-
ný veniec. Sú na ňom štyri sviečky, ktoré 

slúžia na odratúvanie dní, jedna sa zapáli 
a horí počas celého týždňa. Tento veniec 
sa aj so sviečkami posvätí v kostole na za-
čiatku Adventu a v našich kresťanských 
rodinách sa každý večer pri jednej horiacej 
sviečke modlíme sv. ruženec. Dobre preži-
tý Advent nám umožní prežiť viac radosti 
počas Vianoc. 

Končí sa Advent, ktorý sa  
začína v decembri a má nám 
pripomínať  štyridsať dní, 
ktoré Pán Ježiš pred verejným 
účinkovaním prežil v ústraní.

ADVENT
Edita Jaslovská
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V dedinskom prostredí to boli predovšet-
kým strigy. Dni od Lucie do Vianoc sa 
považovali za „strigônske“. Vravelo sa: 
„Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju 
moc.“   Ľudia si mysleli, že počas 13. de-
cembra môžu strigy skutočne aj vidieť. 
Dnes už mnohé z tradícií na Luciu zani-
kajú, no pripomeňme si niektoré z nich.
Podľa jednej z povier si na Luciu mali 
dievčatá pripraviť 13 lístočkov. Na 12 z 
nich mali napísať rôzne mužské mená. 
Postupne ich pálili a na Štedrý deň ráno 
otvorili posledný. Išlo o meno budúceho 
manžela, za ktorého by sa mala žena 
vydať v nasledujúcom roku. Pokiaľ vám 
však zostal prázdny lístok, išlo o zname-
nie, že sa ešte vydávať nemáte. Vajíčko, 
ktoré zniesla sliepka na Luciu, bolo výni-
močné. Na Štedrý deň ženy oddelili žĺtok 
od bielka, ktorý vyliali do studenej vody. 
Podľa tvaru bielka potom hádali zamest-
nanie svojho budúceho muža. Dievčatá 
na sv. Luciu chodili triasť plotom na do-

moch, pričom odriekali zaklínadlo. Podľa 
štekotu a rasy psa potom odhadovali, 
aký bude ich budúci partner. V prípade 
mocného štekotu a veľkého psa súdili, že 
pôjde o odvážneho chlapa, v prípade ma-
lého psa, že pôjde o slabocha. Jednou z 
tradícií bolo, že si dievča odhryzlo každý 
deň od Lucie až po Vianoce z jablka. Ak 
nezhnilo do Štedrého dňa, znamenalo to, 
že sa dožije svadby. A pokiaľ vás zaují-
malo aj meno vášho milého, aj na to mali 
riešenie. S jablkom ste vyšli von pred 
dom, kde ste ho dojedli. Prvého muža, 
ktorého uvideli, sa opýtali na meno. Také 

meno mal mať aj ich nastávajúci.
Gazdovia si zvykli do Vianoc každý deň 
zapisovať aktuálne počasie. Keďže ide 
o 12 dní, jeden deň znamenal jeden 
mesiac v roku. Podľa toho si potom or-
ganizovali prácu počas roku. Ľudia jedá-
vali cesnak alebo cibuľu, aby sa chránili 
pred bosorkami, ktoré si spájali s Luciou.  
Jeden zo zvykov je tiež, že sa ženy pre-
obliekali počas Lucie do bieleho odevu 
alebo do bielej plachty. Chodili po do-
moch a pomocou husacieho peria čistili 
kúty, aby vyhnali zlé sily.Cesnakom robili 
aj krížiky na stajňové dvere, aby vyhna-
li démonov. Majster 13. decembra začal 
vyrábať takzvaný čarovný stolček bez 
klincov. Každý deň na ňom niečo vytvoril, 
aby bol dokončený presne na Vianoce. 
Žena, ktorá si na neho sadla počas via-
nočnej omše, bola označená za bosorku. 
Niektorí ľudia verili, že ak sa pozrú každý 
večer od Lucie do zrkadla, na Štedrý ve-
čer v ňom uvidia strigu. Pastieri odháňali 
strigy, ktoré mali prísť na Luciu, hlasným 
trúbením a tiež plieskaním bičov. Sväte-
nou vodou potom kreslili na stajne kríže. 

Najznámejšie pranostiky, ktoré sa 
spájajú s menom Lucia: 
• Keď prší na Luciu, bude celú zimu.
• Lucia noci upíja, ale dňa nepridá.
• Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju 
moc.
• Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také 
budú aj mesiace.

V minulosti sa meno Lucia 
spájalo s bosoráctvom a pove-
rami. Kedysi bol deň na Luciu 
považovaný za najkratší deň 
roka. Rozšírená bola viera, 
že počas najdlhšej noci mali 
všetky zlé sily a bytosti naj-
väčší vplyv.

S LUCIOU SA SPÁJAJÚ DEDINSKÉ 
„MAGICKÉ“ ZVYKY   
Gabriela Zemanová, snímky: M. Grebeči, IFK
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V dávnej minulosti sa na sviatok svätého 
Mikuláša muži a mládenci preobliekali za Mi-
kuláša, čerta a anjela, chodili po domoch a 
obdarovávali deti drobnými sladkosťami a 
ovocím. Boli poobliekaní do naruby otočených 
kožuchov. Mikuláša v tiare (pápežská pokrýv-
ka hlavy) s palicou, na chrbte s košom plným 
sladkostí a ovocia - sprevádzal čert s anjelom. 
Všetci mali na tvári masky, nazývané „lárvi“. 
Ovocie a sladkosti sa deťom dávali aj večer do 
vopred pripravených vyčistených topánok.
Na sviatok svätej Lucie podľa starých pred-
stáv mali strigy veľkú moc. Z domácnosti sa 
nič nesmelo požičať ani prijať, aby sa do domu 
nedostali bosorky. Nesmelo sa ani šiť, aby sa 
neodohnalo šťastie. Večer už ženy nechodili 
na návštevu, aby z rodiny neodniesli hojnosť. 
Na noc gazdiné utesnili okná a prekrížili dve-
re, aby bol dom ochránený od všetkého zlého. 
Večer chodili dievčence zahalené v bielych 
plachtách k susedom i známym a na znak 
ochrany pred nečistými silami im ometali ste-
ny husími krídlami. 
Na dni od Lucie do Štedrého dňa sa viaže aj 
predpovedanie počasia na jednotlivé mesiace 
nasledujúceho roka. V predvianočnom období 
ešte na prelome 19. a 20. storočia bolo zvy-
kom, že v školách piekli vianočné oblátky. Ne-
skôr oblátky začali piecť chudobnejšie ženy, 
ktoré si ich predajom privyrábali.

Štedrý deň

Cieľom prípravy hojnej štedrovečernej ta-
bule a všetkých príprav bolo prostredníc-
tvom rôznych zvykov, úkonov a obyčajov 
zabezpečiť do ďalšieho roka požehnanie, 
hojnosť a šťastie všetkým členom domác-
nosti, statku i úrode. Štedrovečerný stôl 
predstavoval vždy hojnosť a rozmanitosť 
jedál, pretože sa verilo, že kto má v tento 
večer veľa jedla, má ho po celý nasledujúci 

rok. Chlieb a koláče sa piekli zväčša deň vo-
pred. Sviatok sa začínal až večer. Vianočný 
stromček sa zdobil väčšinou pred večerou. 
Večer gazda ozdobený stromček slávnost-
ne pribil alebo zavesil na hlavnú hradu, či 
osadil pod ňu a takto zotrval v niektorých 
rodinách i dva-tri týždne.
Všetko, čo bolo pri večeri v miestnosti, sa 
malo v budúcom roku rozmnožiť. Preto bolo 
dôležité všetko vopred pripraviť a na nič ne-
zabudnúť. Na stole nesmela chýbať zelená 
vetvička, ako symbol nového života, ktorá 
zároveň symbolizovala zdravie, sviežosť a 
ochranu proti zlému. Pod štedrovečerný stôl 
sa dávala otiepka slamy či sena a pod obrus 
sa na každom rohu uložilo po pár zrniečok z 
každého druhu obilia a strukovín, alebo sa na 
stôl či pod stromček položila miska, kde bolo 
po troške z každého druhu obilia i strukovín. 
V niektorých rodinách dávali do košíka aj ze-
leninu a zemiaky. Zrno zo štedrovečerného 
stola sa neskôr primiešalo do osiva, aby sa 
zabezpečila dobrá úroda. Pre zabezpečenie 
dostatku peňazí sa pod obrus alebo tanier 
kládla minca. Na stoloch nesmeli chýbať jabl-
ká, orechy a sušené hrozno.

Večera sa začínala prípitkom

Ako prvý chod večere sa podnes vo väčšine 
rodín jedia oblátky s medom. Nasledovala 
„zelová poléfka“ a múčne jedlá, najmä pupá-
ky s makom a medom, perki a makové slíže. V 
niektorých rodinách dávali prednosť dolkom, 
šúľancom, či rezancom s makom. V bohat-
ších rodinách sa okrem maku často používali 
aj orechy. V medzivojnovom období múčne 
jedlá postupne vytláčali ryby (kapry, filé) so 
zemiakovým šalátom najskôr bez majonézy, 
neskôr majonézový. Pupáky však v mnohých 
rodinách pretrvali až podnes. Na rozhraní 
šesťdesiatych až sedemdesiatych rokov sa 
na štedrovečerných stoloch čoraz častejšie 
začala objavovať aj štedrovečerná rybacia 
polievka či kapustnica.
Na Vianoce sa piekla najmä vianočka a holý 
koláč, neskôr pribudli aj makovníky, orechov-
níky,  bábovka a typické vianočné pečivo 
- ako sú vanilkové rožky, linecké kolieska, 
medvedie labky, medové rezy a v niektorých 
rodinách i rôzne štrúdle. Rôzne zákusky sa na 
štedrovečerných stoloch začali objavovať až 
v neskoršom povojnovom období.
Štedrý večer sa končil polnočnou omšou. Po 
návrate z nej sa domáci opäť najedli a gazda 
- ak to neurobil ešte pred večerou - dal každej 
krave zožrať oblátku so zapečeným cesna-
kom a petržlenom a kus chleba, aby statok 

v ďalšom roku ochránil od všetkého zlého. 
Kohútovi dali na druhý deň cesnak, aby dobre 
skákal. Nezabúdalo sa ani hydinu a ostatné 
domáce zvieratá. Husiam sa ušlo z buchty zo 
štedrovečerného stola - aby mala veľa hú-
sat a trochu obilia zo stola gazdiná nasypala 
aj sliepkam - aby sa držali pokope. Zostatky 
štedrovečerných jedál dostali prasiatka, aby 
dobre priberali.

Prvý a druhý sviatok vianočný

Prvý vianočný sviatok - Božie narodenie 
- patril k najväčším sviatkom roka, keď sa 
nesmela vykonávať nijaká dôležitejšia 
práca a s výnimkou najbližšej rodiny sa ani 
nechodilo na návštevy. Jedlo a múčniky 
boli ešte z predošlého dňa. Návštevy zná-
mych, príbuzných a susedov s vinšovaním 
požehnaných sviatkov a hojnosti boli až na 
Štefana. K typickému pohosteniu patrilo 
víno, koláče zo štedrovečerného stola, ne-
skôr aj makový a orechový závin, bábovka 
a vianočné pečivo s rumovým čajom. A na 
spríjemnenie predvianočných príprav vám pri-
dávam zopár receptov typického vianočného 
pečiva, ktoré v súčasnosti. už neodmysliteľne 
patrí na prestretý štedrovečerný stôl. 

Fúkané rožky
Suroviny 
práškový cukor  500 g, hladká múka  200 g, 
prášok do pečiva ½ bal., maslo 250 g, orechy 
vlašské mleté 250 g

Postup
Do preosiatej múky pridáme prášok do peči-
va, cukor, nakrájané zmäknuté maslo, orechy 
a dobre vypracujeme cesto, ktoré zabalíme 
do fólie a necháme asi pol hodiny odstáť v 
chladničke. Potom cesto vyberieme a riadne 
ho povtláčame do suchých formičiek rožte-
kov (asi do dvoch tretín, lebo sa veľmi nafúk-
nu). Poukladáme na plech a pečieme v rúre 
predhriatej na 170°C cca 8 - 10 min. dozlata. 
Rúru počas pečenia neotvárame, aby rožky 
neklesli. Necháme vychladnúť a vychladnu-
té vyklopíme. Konce rožtekov máčame do 
roztopenej čokolády a ukladáme na mriežku 
stuhnúť.

čas prípravy cca 60 min.
čas pečenia 8 - 10 min.
teplota rúry 170°C, predhriata

Blížia sa k nám vianočné svi-
atky - dni pokoja a rodinnej 
pohody. Kde sa len pohneme, z 
každej strany nás lákajú boha-
to zdobené výklady obchodov 
a reklamy v novinách. Všetky 
televízne stanice sa predhá-
ňajú v ponuke vianočných 
darčekov od výmyslu sveta...

ČAROVNÝ DECEMBER 
A VIANOČNÉ SVIATKY
Monika Debnárová, snímky autorka
Prameň: J. Podolák 1978, Vajnory
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Vajnorský širáček vznikol z iniciatívy čle-
nov občianskeho združenia Podobenka 
z Vajnor, ktoré je pod vedením Gabriely 
Zemanovej aj organizátorom celého po-
dujatia. Členovia združenia sú presved-
čení, že organizovať takéto podujatie, 
pri ktorom sa ľudia dokážu odreagovať, 
zabaviť, zasmiať, vychutnávať si krásu 
ľudových piesní, tancov, divadelného 
umenia, či tradičného výtvarného ume-
nia má pre kultúrny život Vajnor veľký 
význam. Na území Vajnor ide vôbec o 
jedinú prehliadku, na ktorej sa prezentu-
jú vajnorské i mimovajnorské folklórne i 
divadelné súbory na spoločnom vajnor-
skom javisku. Samotný program bol zo-
stavený tak, aby si každý, či už detský 
alebo dospelý divák, našiel počas dvoch 
dní pre seba to, čo ho zaujíma.
Počas prvého festivalového dňa sa pred-
stavili dva hosťujúce detské folklórne 
súbory Lastovička z Ivanky pri Dunaji a 
Prvosienka z Bratislavy. DFS Lastovička 

vznikol v januári roku 2016 a na Vajnor-
ský širáček prišiel s pásmom detských 
hier Husiarky. DFS Prvosienka bol zalo-
žený vo Vajnoroch v roku 1981 folkloris-
tom Mikulášom Sivým, starším s pôvod-
ným názvom Vajnoráčik. Divákov potešili 
tancami Miešanie košiara a Horehron z 
Horehronského regiónu, spevmi dievčat 
Venčeky a Páslo dievča pávy, ako aj hu-
dobným vstupom chlapcov hrajúcich na 
viacero pastierskych nástrojov.
Dedinská folklórna skupina Špačinčan-
ka zo Špačiniec sa divákom predstavila 
so žartovným pásmom Veselo pri víne 
a folklórny súbor Poleno s humorne la-
denými tancami Balada o siedmich sta-
točných a Jánošík.  Tanec Jánošík z lip-
tovského regiónu sa úsmevne pohráva s 
myšlienkou, čo by sa stalo, keby Jánošík 
nebol na háku odvisol, ale keby sa bol 
medzi svojich hôrnych chlapcov po dl-
hom čase vrátil. 
Z domácich súborov sa predstavili Det-
ský folklórny súbor Podobenka z Vajnor, 
Vajnorský okrášľovací spolok a Vajnor-
ská dychovka. Detský folklórny súbor 
Podobenka z Vajnor svoje vystúpenie ot-
voril žartovnou choreografiou detských 
hier, ktoré pokračovali sólo spevmi, Mj-
eua sem frajíra hodzinára, Já sem šuhaj 
z Vidovic a Zahrajte nám, muzikanci. 
Krásnou lyrickou piesňou Tri vjence viua  
dievčatá s vencami na hlávkach symbo-
licky uvili veniec aj pre divákov. Na záver 
deti zatancovali tradičné vajnorské tan-
ce, krúcenú, sotiš, a japančardáš.        
Sprievodný program prvého dňa Vajnor-
ského širáčka bol venovaný  prvkom za-
písaných do Reprezentatívneho zozna-
mu nehmotného kultúrneho dedičstva 
Slovenska, a to vajnorskému ornamentu 
a tylovej paličkovanej čipke z Myjavskej 
pahorkatiny.

Návštevníkov už vo vstupných priesto-
roch domu kultúry zaujala výstava fo-
tografií venovaná nádhernému vajnor-
skému ornamentu. V ďalších priestoroch 
rozmanitosť vajnorského ornamentu 
obdivovali na výrobkoch z dielne vajnor-
skej ľudovej umelkyne Kristíny Rožňov-
covej a na vajnorskej keramike, ktoré si 
mali možnosť aj zakúpiť. Pavučinkovú 
jemnosť, snehobielu krásu, ale najmä 
obdivuhodnú zručnosť predviedli členky 
Klubu krajnianskej paličkovanej čipky z 
Krajného a Klubu pletenej čipky z Brezo-
vej pod Bradlom. 
Na Vajnorskom širáčku bola slávnostne 
uvedená nová poštová známka z emisie 
Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľ-
ba a zriadená poštová priehradka, kde 
si mali možnosť návštevníci podujatia 
túto nádhernú známku, pohľadnicu, ale 
aj obálku s vajnorským ornamentom kú-
piť a dať si opečiatkovať príležitostnou 
pečiatkou.    
A, napokon, vajnorský ornament sa obja-

UDIALO SA

VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK 2017

Počas novembrového víken-
du, v sobotu 18. a  nedeľu 19. 
novembra 2017, sa v Dome 
kultúry Vajnory po predchá-
dzajúcich úspešných dvoch 
ročníkoch uskutočnil už III. 
ročník Vajnorského širáč-
ka - prehliadka amatérskych 
folklórnych súborov a ochot-
níckych divadiel.

Gabriela Zemanová, predsedníčka 
OZ Podobenka z Vajnor
Foto: Anton Jakubáč, Marek Grebeči 
a Dávid Grebeči

Výstava Vajnorský ornament

Vajnorský širáček

Ľudová umelkyňa z Vajnor Kristína 
Rožňovcová s manželom
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vil aj na novej detskej vymaľovánke au-
torky Viery Slezákovej, ktorú Podobenka 
z Vajnor venovala všetkým účinkujúcim 
deťom, ale aj všetkým detským divákom, 
ktoré sa na Vajnorskom širáčku počas 
dvoch dní zúčastnili. 
Druhý divadelný deň Vajnorského ši-
ráčka bol v dopoludňajších hodinách 
venovaný najmä deťom. Divadelno-re-
meselnícku zručnosť diváci, a to nielen 
detskí, obdivovali na predstavení Ako sa 
Jano s drakom porátal v podaní manže-
lov Pilátovcov klasického marionetového 
divadla Animare Silva z Dolných Orešian, 
na ktorého záver si deti mohli aj samy 
vyskúšať, ako sa taká drevená bábka ve-
die. Kreatívny program Príšerky z kufríka 
Divadla oProti zaujal deti natoľko, že sa 
tiež stali súčasťou deja. Bábkohercom 
Michalovi Zemanovi a Monike Martin-
čičovej pomohli otvoriť veľký kufrisko, 
kde sa skrývalo nielen Zvieratko mo-
jej mamy, ale aj množstvo príbehov, pri 
ktorých si deti  vyskúšali, aké to je byť 
hercom, pohybovali sa po javisku, vníma-
li svojich partnerov, tvorili hudbu a na-

vodzovali atmosféru. Popoludní dospelí 
diváci obdivovali herecké umenie hercov 
Bieleho divadla v klasickej hre z vojnové-
ho obdobia Peter a Lucia a večer herecké 
majstrovstvo hercov Túlavého divadla v 
poslednom príbehu zo shakespearovskej 
série pouličných predstavení Túlavého 
divadla Rómeo, Júlia a vírus - humorné 
rozprávanie o láske a rýchlom čase a o 
zlobe medzi Montekovcami a Kapuletov-
cami a o tom, že láska kvitne v každom 
veku a Júlia nemusí mať nevyhnutne 
šestnásť rokov.   
Atmosféra na Vajnorskom širáčku bola 
príjemná, uvoľnená a priateľská. Stret-
núť sa pri umení môže byť totiž niekedy 
silnejšie, ako stretnúť sa pri pohári vína. 
Celým festivalom nás už tradične spre-
vádzali „dvaja“ moderátori: bábkoherec 
Michal Zeman a jeho drevená bábka Vaj-
norský širáček, ako inak, vo vajnorskom 
kroji. Vajnorský širáček ponúkol obyvate-
ľom Vajnor priestor na kultúrne vyžitie a 
verím, že uspokojil aj estetické nároky a 
splnil socializačnú funkciu takú dôležitú 
v rozrastajúcich sa Vajnoroch. Ich spoje-

nie sa často približuje k dokonalosti, a 
preto verím, že si ani budúci rok nene-
cháme ujsť túto jedinečnú príležitosť a 
na Vajnorskom širáčku sa opäť stretne-
me. 
Projekt „Vajnorský širáček“ sa uskutočnil 
vďaka finančnej podpore REVIE - Malo-
karpatskej komunitnej nadácie a Nadá-
cie SPP, poskytnutej dotácie z Grantové-
ho programu Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy na podporu kultúry 
- ARS Bratislavensis, finančnej podpore 
Nadácie ZSE, ďalej vďaka výraznej pod-
pore Mestskej časti Bratislava-Vajnory, 
Bratislavského kultúrneho a informačné-
ho strediska, Vajnorskej podpornej spo-
ločnosti, Kulturie, s.r.o., VI GROUP, s.r.o., 
SMARTUP accounting, s.r.o., Poľnohos-
podárskeho družstva Vajnory, Jána Paná-
ka a ďalším, ktorí náš projekt podporili. 
Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, 
divákom,  samozrejme, tiež organizáto-
rom a v neposlednom rade zanieteným 
dobrovoľníkom. 
Dovidenia o rok na Vajnorskom širáčku 
2018 !

Nová vymaľovánka Vajnorský ornament

Detský folklórny súbor Lastovička Detský folklórny súbor Podobenka z Vajnor

Čipkárky z Krajného a Brezovej pod Bradlom
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UDIALO SA 

Dedinská folklórna skupina Špačinčanka Vajnorský okrášľovací spolok

Vajnorská dychovka

Divadlo Animare Silva - ani deti sa draka neboja Detský folklórny súbor Prvosienka

Folklórny súbor Poleno

Bábkoherec Michal Zeman 
a Príšerky z kufríka

Peter a Lucia - príbeh lásky v podaní 
hercov Bieleho divadla

Ako sa Jano s drakom porátal - 
Divadlo Animare Silva manželov 
Pilátovcov
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UDIALO SA

Nazvali sme ich adventnými, lebo sa konali 
ešte len začiatkom decembra - začiatkom 
adventu. Týmto podujatím sme sa chceli 
viac otvoriť miestnej komunite a dať tak 
možnosť ľuďom spoznať skauting a čo ro-
bia skauti vo Vajnoroch.
Veru, príprav na toto podujatie nebolo málo. 
S deťmi sme v skupinách - družinách - na 
niekoľkých stretnutiach, ktoré mávame 
pravidelne raz do týždňa s každou druži-
nou počas celého školského roku, vyrábali 
vianočné ozdoby. Chlapci lepili drevené ha-
lúzky do tvaru stromčeka, vypaľovali vloč-
ky do drevených krúžkov a skladali malých 

anjelikov z korkových štupľov. Dievčatá vy-
strihovali stromčeky z kartónu a pripevňo-
vali ich na brezové kmienky, vymaľovávali 
pohľadnice a ozdobovali sklenené svietniky 
zo zaváraninových pohárov. Pri výrobe oz-
dôb sme dbali na výber prírodných a recyk-
lovaných materiálov, aby sa deti aj týmto 
spôsobom učili, že aj maličkosti, ako via-
nočné ozdoby, nemusia byť len kupované 
a z umelých hmôt, ale máme možnosť si ich 
sami jednoducho vyrobiť takmer zadarmo 
z toho, čo nám ponúka príroda a aj takto ju 
šetriť.
Návštevníci si v našej klubovni počas ce-
lých trhov mali možnosť vyskúšať základ-
né skautské zručnosti, ako viazanie uzlov či 
zapaľovanie ohňa pomocou kresadla, roz-
poznávanie správy vysielanej Morseovou 
abecedou, spoznať mapové a turistické 
značky. Rovnako sa pýtali vedúcich aj detí 
na našu činnosť, čo sú to skautské odborky 
a či plníme bobríkov. Oldskauti (teda „skau-
ti na dôchodku“) zase rozprávali o založení 
skautingu vo Vajnoroch a ako sa tu skau-
tovalo kedysi. Všetci si so záujmom skúšali 
skautskú rovnošatu vo fotokútiku, pozreli a 
vypočuli si komentovanú fotoprezentáciu o 
našich zážitkoch z uplynulého roku. Každý 
sa mohol občerstviť v našej čajovni, ochut-
nať domáce koláče, nátierky či čerstvé pa-
lacinky a za dobrovoľný príspevok si vybrať 

z už spomínaných vianočných ozdôb, či 
domácich sirupov do čaju s vianočnou prí-
chuťou. Počas celého popoludnia panovala 
v klubovni veľmi priateľská a otvorená nála-
da, ktorú bolo cítiť aj zo všetkých, ktorí nás 
navštívili. Peniažky, ktoré ste nám darovali, 
nám pomôžu zabezpečiť si vlastné stany 
típí na naše tábory. Aj touto cestou vám 
chceme poďakovať.

Chcete aj vy podporiť náš zbor a darovať 
tak vajnorským skautom nové stany? Na-
skenujte QR kód, alebo ťuknite na goo.gl/
Fb3BKp.

V predvianočnom čase sme 
otvorili brány svojej klubovne 
aj my, skauti zo 110. zboru 
Vajnory. Spojili sme niečo 
tradičné a ľuďom známe, via-
nočné trhy, s niečím netradič-
ným, skautingom, a zrodilo sa 
podujatie Skautské adventné 
trhy.

SKAUTSKÉ ADVENTNÉ TRHY
Radoslav Zeman
zborový vodca 110. zboru skautov Vajnory

Nechýbali ani ľudové umelkyne z Vaj-
nor, o. z. Podobenka z Vajnor, Vajnorský 
okrášľovací spolok a darčekové výrobky z 
Afriky od o.z. Health Initiatives Associati-
on. Bola to vynikajúca príležitosť zakúpiť 
si vianočné darčeky, škoda, že túto mož-

nosť nevyužilo viac Vajnorákov.
Tento sobotňajší deň pokračoval počet-
ným lampiónovým sprievodom, ktorý po 
prvý raz prechádzal do DK Vajnory cez 
dvor Vajnorského ľudového domu, kde 
nás už čakali „Lucie“, lampášmi ožiarený 
areál a znejúca hudba. Priniesli tú pravú 
emóciu. Na chvíľu sme sa vďaka Podo-
benke z Vajnor mohli preniesť do čias 
zachovávania tradícií na „Luciu“ vo Vajno-
roch. Všetkým dobre padol teplý, detský 

punč vo vykúrenom kultúrnom dome. 
Každé dieťa odchádzalo so sladkým ba-
líčkom, ktorý im tu zanechal pri svojej 
návšteve sv. Mikuláš. 
Vyvrcholenie sobotňajšieho predvianoč-
ného dňa vo Vajnoroch patrilo mladým 
umelcom z o.z. DIVAteliér a ich divadelné-
mu predstaveniu „Na Ondreja“. Potešili a 
zabavili nielen deti, ale aj dospelých, ktorí 
po záverečnej piesni Tichá noc, svätá noc, 
pokojne odchádzali domov. 

V sobotu 9. decembra 2017 
konal sa v DK vajnory Vi-
anočný bazár, ktorého 
súčasťou bola aj predajná 
výstava Mrazivá krása. Svoje 
nádherné, ručne vyrobené 
predmety ponúkalo vyše 
20 predávajúcich umelcov a 
remeselníkov, ľudových vý-
robcov, ktorí prišli z celého 
Slovenska. 

V KULTÚRNOM DOME SA KONAL BAZÁR, 
VÝSTAVA AJ DIVADLO
Eva Bielčiková. Snímky IFK
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Počasie bolo v tie dni všelijaké. Deň pred sláv-
nosťou pršalo, tak sme tŕpli, či nám ju celú ne-
pokazí dážď. Po obede však vyšlo slnko a dvor 
sa začal plniť deťmi, ale aj ich súrodencami a 
rodičmi. Menšie deti pozerali z kočíkov, čo sa 
to tam deje a niektoré si šli sadnúť ku svojim 
„veľkým“ súrodencom škôlkarom. Viaceré ma-
mičky napiekli, alebo nakúpili, takže rovnako 
ako na každom „krste“ nechýbala ani recepcia.
Deti privítal herec Roman Pomajbo, otec 
lienky Timejky, ktorý podujatie moderoval. 
A keďže je aj humorista, nechýbalo niekoľko 

vtipných poznámok. Začalo sa so strihaním 
pások. Na dvore pribudol nielen rozprávkový 
hrad Lucifuk, ktorý podporila mestská časť 
Vajnory, ale aj altánok Ema, zasponzorovaný 
firmou Raven a hojdačky, na ktoré vyzbierali 
peniaze rodičia. 
Po tom, čo boli všetky nové atrakcie sláv-
nostne otvorené, schytil Zahrajko gitaru a už 
hral jeden hit za druhým. Deti spievali s ním, 
tie odvážnejšie ho sprevádzali na detských 

hudobných nástrojoch, ktoré im rozdal, alebo 
tancovali, a moderátor Pomajbo vtipkoval, že 
Zahrajko vydrží hrať aj hodinu. Zahrajko vy-
držal a po vystúpení sa ešte odfotografoval 
s viacerými škôlkarmi, ktorí sa potom vrhli 
na nové atrakcie, ale aj koláče a sladkosti. Tie 
nové mohli rodičom i starým rodičom pou-
kazovať, ako vyzerá ich škôlka a kde sa radi 
hrajú. V ten deň sa im zo škôlky odchádzať 
nechcelo.

ŠKOLA

Na začiatok októbra naše 
deti tak skoro nezabudnú. Do 
škôlky totiž zavítal obľúbený 
pesničkár Zahrajko, Richard 
Čanaky. A neprišiel len zaspie-
vať, slávnostne otvoril novú 
preliezku – hrad Lucifuk. Na 
škôlkarskom dvore pribudli aj 
ďalšie atrakcie. 

MÁME NOVÝ HRAD, 
POMENOVAL HO ZAHRAJKO
Matej Štepianský

UVÍTANIE DO ŽIVOTA

Bez detí by bolo na svete pramálo smiechu, 
radosti, chýbala by bezprostrednosť, fantá-
zia by stratila svoje korene, z ktorých rastie 
do neba rozprávok, kde je všetko možné a 
dobro sedí na zlatom tróne. Bez detí by bolo 

na svete príliš smutno a sivo. 

Ako dobre, že sú medzi nami.

Deň 7. december bol  pre nás všetkých, kto-
rí sme sa zišli v obradnej miestnosti akýsi 
zvláštny, slávnostný, nasiaknutý vôňou detí, 
plný citov, pozornosti a šťastia. Slávnostne 
sme uvítali do života 12 malých Vajnorákov,   
ktorých mená sú zapísané v Pamätnej knihe  
mestskej časti. Mamičky okrem poďakovaní 
i gratulácií dostali aj Pamätný list pre dieťat-
ko a finančný príspevok od mestskej časti.  

Slávnosť   hudobným pásmom obohatili 
žiaci základnej umeleckej školy pod vede-
ním paní učiteliek Halonovej  a  Kinčešo-
vej.  Našim malým ratolestiam prajem, aby 
boli šťastným dieťatkom v šťastnej rodine, 
kde sa majú všetci radi.  Rodičom prajem, 
aby mali vždy otvorené dvere k citom svo-
jich detí, k tomu, čo im je blízke. Aby sa raz  
dočkali tej krásnej vety, ktorá hovorí za 
všetko: Moja mama, môj ocko sú mojimi 
najlepšími kamarátmi.“

Čím by bol človek bez detí?
Prázdny stôl, možno prestretý,
a život šiel by povedľa.

Soňa Molnárová, snímka  IFK

Meno  Priezvisko     dátum nar.
Oliver Androvič 21. mája 2017
Amelia Zemanová 13. augusta 2017
Veronika Kluková 17. septembra 2017
Dávid Barát 20. septembra 2017
Liliana Plaváková 24. augusta 2017
Adela Miženková 05. marca 2017
Daniela Belobradová 01. marca 2017
Artur Bendák 30. septembra 2017
Patrik Oros 04. októbra 2017
Diana Némethová 23. septembra 2017
Eliáš Radosa 30. októbra 2017
Tomáš Vančura 06. novembra 2017
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ŠKOLA

Nie, nebola to nezodpovednosť učiteľov 
či paní upratovačiek. Večerná škola opäť 
ožila vravou, smiechom a aj behaním 
detí. Bola to noc prežitá v škole s Bibliou.
Tento rok sa prihlásilo vyše 30 detí. Preto 
sme ich rozdelili do dvoch skupín. S kaž-
dou skupinou boli dvaja učitelia. Jedna 
skupina sa najprv zamýšľala nad povola-
ním kráľa Dávida - byť ako Dávid - prijať 
Boží plán mnou, či už ako opravár, lekár 
alebo predavačka. V každom povolaní 
som Božím, a teda kráľovským dieťaťom. 
Preto mám svoju prácu vykonávať sve-
domito. V krátkych scénkach mali žiaci 
možnosť prežiť niektoré príbehy z Dá-
vidovho života (napríklad pomazanie za 
kráľa, nepomstenie sa Šaulovi). Potom sa 
spoločne pozreli na povolanie apoštolov. 
Tak, ako si Boh povolal Dvanástich, volá 
aj nás. Tak, ako oni neboli dokonalí a ne-
mali všetci rovnaké vlastnosti, rozumové 
schopnosti a povahu, aj my sme rôzni. 
Každý má svoje talenty a dary. Ako Ježiš 
rátal s každým z nich, ráta aj s nami. Tak 
ako apoštoli, aj my máme prinášať Ježiša 
tam, kde sme. Viac ako slová je naše sprá-
vanie. To, že sa usmejem, že neklebetím 
a neohováram, a že pomôžem tomu, kto 
to potrebuje, nielen kamarátovi. Aj to sú 
svedectvá, ktoré svet v nás číta. Na to, 
aby sme to zvládli, treba modlitbu. Preto 
sa na záver spoločne pomodlili modlitbu 
svätého ruženca. 
V tom istom čase bola druhá skupina s 
ďalšími dvoma paniami učiteľkami. Tam 
sa najprv zamerali na prorokov. Kto boli 
a aká bola ich úloha. Zistili, že byť pro-
rokom je síce nádherné, ale vôbec nie 
ľahké. Tak, ako starozákonní proroci boli 
vystavení mnohým súženiam, ani my to 
nemáme a nebudeme mať ľahké. No toto 
dobrodružstvo stojí za to. A ako máme žiť 
povolanie proroka? Žiť v súlade s Ježišo-
vým životom. Máme byť jeho svedkami 
a máme prinášať ovocie Ducha Svätého. 
Druhou časťou bola Panna Mária. To, ako 
ona žila čnosti lásky, materstva, čistoty a 
pokory, je pre nás návodom, ako máme 
tieto čnosti rozvíjať a žiť aj my. Nevysta-

tovať sa, byť ochotní druhým poslúžiť, 
nemusieť všetko mať, dávať si pozor na 
to, čo čítam a na čo sa pozerám. Už te-
raz budovať dobrý základ pre budúceho 
správneho muža alebo správnu ženu vo 
svojom srdci. Aj v tom nám je vzorom Má-
ria. Potom sa obe skupiny vymenili. Záver 
večera patril tradične filmu. Tentoraz o 
živote súčasného pápeža, Svätého Otca 
Františka.
Noc s Bibliou sa skončila v sobotu ráno 
na svätej omši. Otec Jozef nemohol byť 

na tejto svätej omši, no upovedomil za-
stupujúceho kňaza o prebiehajúcej Noci 
s Bibliou a ten sa žiakom prihovoril a 
povzbudil ich vo vytrvalosti na ceste k 
Bohu.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na 
príprave tohtoročnej Noci s Bibliou. Dú-
fam, že pre žiakov to nebola len noc strá-
vená v škole, ale povzbudenie a návod 
na život s Ježišom a na čítanie úžasnej 
knižnice – Biblie, ktorá hovorí o Božej lás-
ke ku každému z nás.

NOC S BIBLIOU 2017
Jana Osvaldíková

Ak ste sa v piatok 20.10. 
2017 boli večer prejsť po 
Vajnoroch a zablúdili ste aj 
k našej  škole, možno vás 
prekvapilo svetlo v oknách.
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Dňa 9. 11. 2017 sa v priestoroch knižnice 
Základnej školy Kataríny Brúderovej usku-
točnila beseda s mladou para plavkyňou 
Tatianou Blattnerovou, ktorú sprevádzala 
jej mama a trénerka Ing. Daniela Šipošo-
vá. Počas besedy Táňa rozprávala najmä 
o svojom veľkom koníčku – plávaní. Od na-
rodenia má však jeden handicap. Nevidí. 
Žiaci Základnej školy Kataríny Brúderovej 
sa jej veľa pýtali a dozvedeli sa, aké boli 
jej plavecké začiatky a ako sa jej darí dnes.     
Nechajte sa inšpirovať Táničkinou chariz-
mou a zmyslom pre humor.

? Kedy si sa začala venovať pláva-
niu?

Plávať som sa začala učiť až vo veku 10 
rokov.

? Čo ťa inšpirovalo na to, aby si sa 
stala plavkyňou?

Už od malička som bola vo vode. A vo vode 
sa cítim slobodná.

? Naviguje ťa niekto pri plávaní?
Áno. Navigujú ma palicami, ktoré mi 

dávajú signál, aby som sa otočila a nena-
razila.

? Spomínaš si na nejakú zaujímavú 
príhodu ešte z tvojich začiatkov 

plávania?
Išli sme na súťaž a nevedeli sme, že 
musím mať špeciálne začiernené oku-
liare. Takže ma diskvalifikovali. Keď sa 
ma doma pýtali prečo, povedala som: 
„Lebo som videla.“

? Aký je tvoj tréning?
Trénujem ráno aj poobede. Osem-

krát týždenne už od šiestej ráno.

? Aké sú tvoje športové úspechy?
Splnenie limitov a účasť na ME 

IPC 2014 v Einhovene: 9. miesto 
(100 m voľný spôsob), 10. miesto 
(50 m voľný spôsob). Splnenie limitov 
a účasť na MS IPC 2015 v Glasgowe: 
10. miesto (100 m prsia), 11. mies-
to (100 m znak), 14. miesto (100 m 
voľný spôsob), splnenie piatich B li-
mitov účasti na XV. paralympijských 
hrách v Riu v roku 2016, splnenie pia-
tich A limitov účasti na MS IPC 2017  
v Mexiku. 

? Na akú súťaž by si sa chcela do-
stať?

Chcela by som štartovať na paralympij-
ských hrách v Tokiu v roku 2020.

? Kto ťa najviac podporuje?
Tak určite rodičia. Doťahujeme 

sa s ostatnými plavcami. A sponzori 
(smiech).

? Máš nejaký vzor?
Karina Petrikovičová, s ktorou bu-

deme spolu reprezentovať.

? Koho si vo svojom živote najvi-
ac ceníš? 

Cením si najmä rodinu a svojich naj-
lepších priateľov.

? Zažila si niekedy negatívne 
ohlasy v súvislosti s tvojím hen-

dikepom?
Áno. Keď sa mi smiali, tak som im po-
vedala, že som slepá a mám to aj na 
papieri. No, tie som ešte nevidela.

? Čomu sa venuješ vo svojom voľ-
nom čase? 

Keď sa nejaký nájde, počúvam hudbu 
alebo si rada zahrám nejakú hru. Takú, 
ktorú môžu hrať aj nevidiaci.
 

? Aký je tvoj obľúbený predmet v 
škole?

Informatika, tá je jednoduchá. No, mám 
rada aj angličtinu.

? Máš nejaké životné motto?
Riadim sa heslom: nevidím v tom 

problém. A taktiež: keď chcem niečo 
dosiahnuť, musím pre to aj niečo uro-
biť.

Ďakujeme Táničke, jej mame aj pani 
trénerke, že si našli čas na návštevu 
našej školy.  

Táni, držíme palce do ďalších súťaží, 
želáme veľa úspechov a prajeme ti, 
aby si stále ostala veselá a nestrácala 
zmysel pre humor.

ROZHOVOR S PARAPLAVKYŇOU
S. Nemcová, S. Podhorná, M. Vontszeműová 
žiačky 6. A triedy 

Projekt ,,Adoptuj kravičku” virtuálne nás 
zaujal a nasledovne projekt realizujeme 
reálne ,, Adoptuj si kravičku”na PD - Vaj-
nory. S deťmi sme si reálne adoptovali 

kravičky z družstva vo Vajnoroch, jedna 
má meno Lili a druhá Nataša.
To je pre deti zábavný spôsob učenia, 
tu majú možnosť pochopiť, aká je ces-
ta mlieka od skutočnej kravičky, než sa 
mlieko dostane do fliaš alebo škatule do 
obchodu, až k nám na stôl. Do projektu 
by sme radi zapojili aj rodičov. Je to vir-
tuálny projekt www.adoptujkravičku.sk s 
možnosťou u vás doma, kde bude skvelá 
zábava, urobte deťom radosť a naučte 
ich  postarať sa  virtuálne  o kravičku aj 
počas vianočných sviatkov. 
Želáme rodičom a deťom príjemnú zába-
vu. Stačí, aby ste zaevidovali EAN - kód z 
mliečnych výrobkov a ste v hre.

Naša materská škola je 
zameraná na environmen-
tálnu výchovu, spôsob, ktorý 
sme si zvolili, je aktuálny 
a pozitívne orientovaný od 
rastliniek k zvieratkám, 
od zvieratiek k ľuďom, tak 
chceme u detí vypestovať 
lásku k prírode, lásku k 
ľuďom a lásku k Slovensku.

PROJEKT, KTORÝ STOJÍ ZA TO
chýba autor

ŠKOLA
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Prvou časťou je prispievať svojimi ná-
padmi a návrhmi. Potom o nich hlasujete. 
A nakoniec sú víťazné nápady zrealizo-
vané.

V roku 2017 boli víťaznými nápadmi 
tieto:
1. Vytvorenie fontány na detskom ihris-
ku (zrealizované).

2. Kultivovaný prístup k Vajnorským ja-
zerám.
3. Nové vybavenie na detskom ihrisku 
(zrealizované).
4. Javiskové svetlá do domu kultúry 
(zrealizované).
Pri realizácii návrhov z participatívneho 
rozpočtu nám pomáhajú pracovníci hos-
podárskej správy. 

Od roku 2014 máme možnosť zúčastňovať sa na rozhodo-
vaní o využití peňazí z rozpočtu mestskej časti Bratislava 
-Vajnory. 

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET 

ŠKOLA

Z pôvodných štyroch tímov sa na turnaji 
nakoniec zúčastnili tri – ZŠ Vinohradská 
zo Šenkvíc, ZŠ Tbiliská z Rače a naša 
vajnorská ZŠ K. Brúderovej. Po úvodných 
peripetiách s otvorením telocvične a vy-
zimených deťoch i rodičoch sa začali naše 
ratolesti rozcvičovať s hokejkami. Hneď 
bolo teplejšie aj prizerajúcim sa rodičom. 
Po rozostavení drevených hranolov na 

ploche telocvične a doplnením bránok 
vzniklo hokejové ihrisko. Deti sa rozohria-
li, precvičili si základné ťahy hokejkami na 
pozemný hokej a začal sa prvý zápas. Ja 
som sa pri pohľade na behajúce deti vrátil 
do svojho detstva, keď sme pred panelá-
kom naháňali v zime loptičku s hokejkami 
a strieľali ju do bránky vyrobenej z kovo-
vej konštrukcie vyradenej školskej lavice 
potiahnutej vrecovinou. Na prvý zápas 
nastúpili žiaci zo Šenkvíc proti našim Vaj-
norákom. Bolo potešujúce, že sme tento 
duel vyhrali. V ďalšom zápase nastúpili 
proti našim Račania. Evidentne boli aj o 
čosi starší a skúsenejší. Prehru však naše 
deti zniesli statočne. Tím z Rače zdolal aj 
Šenkvice a o poradí bolo rozhodnuté.
Turnajom sa však dopoludnie ešte nekon-
čilo. Deti ukázali všetkým aj svoju šikov-
nosť, a to v streľbe na malý pozemný terč 
z polovice ihriska. Najskôr sa rozostrieľali 
a potom sa už išlo „naostro“. Nebolo jed-
noduché trafiť sa do takého malého cieľa. 

No, prvý, kto sa súťažne trafil presne do 
kruhu, bol zástupca našej vajnorskej zá-
kladnej školy – Števko z 1. A a mohol si vy-
brať vecnú cenu od usporiadateľov. Deti 
do terča triafali dovtedy, kým sa drob-
nosti neminuli. Na túto časť prišiel už aj 
Mikuláš, ktorý mal so sebou aj hokejku a s 
deťmi si „pinkal“ na jednej polovici ihriska 
a posúval loptičky súťažiacim.
Tesne po obede prišlo vyhodnotenie tur-
naja a každý člen tímu dostal medailu a 
sladké mikulášske prekvapenie. Tá radosť 
v detských očiach sa len ťažko opisuje, to 
si treba pozrieť a zažiť. Na záver spoloč-
ná snímka s Mikulášom a príjemné športo-
vé dopoludnie sa skončilo. Deti šťastné a 
rodičia spokojní. Myslím, že sa môže začať 
písať tradícia takýchto turnajov. Pre deti 
súťaživosť aj zábava. A pre mnohých aj 
inšpirácia do budúcnosti. Ktovie, či nám 
medzi nimi nerastie budúci národný rep-
rezentant.

TURNAJ V POZEMNOM HOKEJI

V prvú adventnú nedeľu 3. 
decembra sa v telocvični Zá-
kladnej školy K. Brúderovej 
uskutočnil prvý medziškolský 
turnaj krúžkov pozemného 
hokeja, ktorého organizá-
torom bol Klub pozemného 
hokeja Rača (KPH Rača). 

Igor Hraško, snímky autor
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Chladné mesiace nám okorenilo zopár spo-
ločenských akcií. Jedna bola menšia, keď 
sme sa zišli na našom ihrisku a snažili sme 
sa brigádne vyriešiť jeho problémové časti, 
na ktorých nám hnil trávnik. Tá druhá mala 
oveľa väčší záber – Martinská párty. Aj o nej 
a o udalostiach vo futbalovom klube budú 
nasledujúce riadky. 

 
A-tím muži 
(tréner Ladislav Mikita)
Mužom sa záver jesene bodovo nevydaril. 
Síce dokázali aj so silnejšími mužstvami dr-
žať krok, ale problémy v obrane nám neu-
možnili s nimi získať nasledujúce body (FC 
Petržalka 0:3 doma, v Moste pri Bratislave 
1:5, Devínska Nová Ves 2:2 doma). Mrzí 
nás najmä posledný zápas v Bernolákove, 
kde sme sa prípadným víťazstvom mohli 
dotiahnuť na zopár tímov pred nami, ale 
tentoraz absentovalo aj srdce. A to je oveľa 
smutnejšie. V našom kádri je už minimálne 
množstvo domácich Vajnorákov, tí ostatní 
potrebujú čas, kým si vybudujú s našou 
obcou nejaké puto. Nie každý má ochotu 
to skúsiť. Náročné hľadanie a testovanie 
čaká najmä na trénera Laca Mikitu, ktorý sa 

pokúsi vytiahnuť náš FK vyššie v tabuľke 
(pozri nižšie). Muži sa budú v zime pripravo-
vať znovu na umelej tráve v areáli Mladej 
Gardy a zúčastnia sa na tradičnom zimnom 
turnaji.

Jesenná tabuľka 
III. ligy Bratislava
1.  Rohožník 12  1 2 58:8 37
2.  FC Petržalka 11  4  0 45:8 37
3.  Rača 10  3  2 37:11 33
4.  D. Lužná 10  2  3 41:14 32
5.  Slovan B    9  3  3 66:17 30
6.  Most pri Bratislave 9  3  3 36:14 30
7.  Tomášov  7  1  7 28:37 22
8.  Dev. Nová Ves  6  2  7 27:19 20
9.  Báhoň  6  1  8 23:35 19
10.Rovinka  5  3  7 20:25 18
11. Bernolákovo  6  0  9 25:49 18
12. Lozorno  4  2  9 20:37 14
13. Ivanka pri Dunaji  4  0  11 23:39 12
14.Vajnory  2  4   9 19:66 10
15. Pezinok  2  3  10 11:32 9
16. Svätý Jur  1 0  14 17:85 3

B-tím muži  

V „prvom“ kolektíve sa budú pripravovať 
aj hráči B-tímu. Ten sa, naopak, v závere 
jesene trochu prebral. Tesne sme prehrali 
v Novej Dedinke (2:3), nasledovne sme 
však vyhrali nad Igramom doma (4:2) a 
prekvapenie sme pripravili v dohrávanom 
stretnutí v Malinove (výhra 2:1). Škoda re-
mízy s Hrubým Šúrom na záver, ale aj tak 
sme sa dokázali uchytiť v strede tabuľky 
a nepripustili sme hlbší ponor. Po každý raz 
meniaci sa mix hráčov potrebuje rozhodne 
väčšiu stabilizáciu. 

Mladší dorast 
(Radoslav Kováč)
Tak je to aj v kategórii do 17 rokov. Dlho sa 
tento tím formoval, chalani si na seba zvy-
kali a postupne aj herne rástli. Veríme, že 
spolupráca s hráčmi zo Svätého Jura bude 
pokračovať minimálne tak ako doteraz a 
udržíme dostatočný počet v kolektíve aj 
cez zimu. Zverenci Rada Kováča budú tré-
novať kombinovane na rôznych miestach. 
Môžu využívať umelú plochu Mladej Gardy 
v čase tréningov mužov, dostali jeden ter-
mín na menšom syntetickom povrchu vo 
Svätom Jure a v pondelok večer vylepšujú 
koordináciu, rýchlosť a silu v našej domácej 
školskej telocvični. 

Mladší žiaci U13 
(Róbert Vajda)
To je domov všetkých ostatných mládež-
níckych družstiev. Zabrali sme všetky voľ-
né termíny, ale o rok už asi budeme potre-
bovať aj iné priestory. Tím do 13 rokov má 
v telocvični, tak ako ostatné, dva termíny. 
Po jesennej časti má najlepšie skóre (po-
mer strelených a inkasovaných gólov) v 

ŽIVOT FK      AJNORY 
Záver jesennej časti futba-
lového ročníka bol v našom 
kolobehu opäť obohacujúci. 
Seniori sa snažili vyškriabať 
v tabuľkách tretej aj piatej 
ligy, dorastenci napredovali 
v zohrávaní sa, deti pracovali 
na zdokonaľovaní základov 
techniky.

Richard Fekete, snímky autor

1933

FK VAJNORY
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súťaži a vo svojich radoch jedného z naj-
lepších strelcov – Lukáš Malovec zazname-
nal v 12 zápasoch 23 gólov. V zime budú 
deti chodiť okrem telocvične aj na vajnor-
ské klzisko a možno aj na plaváreň SOŠ na 
Pántoch.    

Mladší žiaci U12 
(Andrej Kulčár)
Tam bude aktívne aj naše družstvo do 12 
rokov. Nie v bazéne, ale v miestnej telo-
cvični. V rámci tradičného Zimného halové-
ho turnaja. Vhodný doplnok tohto obdobia 
naše nádeje určite ešte viac zocelí a zdo-
konalí ich techniku v rýchlosti. Proti nim to-
tiž budú stáť väčšinou starší, teda fyzicky 
zdatnejší súperi, a to je jediná cesta, ako sa 
zlepšovať. 

Prípravka  (Richard Fekete)

Zimný turnaj sa týka aj prípravky, ktorá 
tentoraz prihlásila 2 tímy v kategórii do 11 
rokov. Bude sa v nich striedať približne 25 
detí podľa dochádzky, disciplíny a potrieb 
trénera. Tak ako u mladších žiakov aj príp-
ravkári budú hrávať systémom 4 + 1. Pri 40 
minútovej dĺžke zápasov je teda dostaču-
júce vziať 9 detí v rámci jednej skupiny. As-
poň tak majú motiváciu pracovať na sebe aj 
v zimnom období.  

Predprípravka 
(Martin Cintavý, 
Patrik Mozola, Kamil Bľanda)
To sa týka aj tých najmenších. Vonku tré-
nujú v rámci predprípravky 3 tímy, do teloc-
vične sme ich zúžili na dva. Pod vedením 
troch trénerov nestratia kontakt s loptou 
a keďže sú maličkí, dokážu si z chuti za-
hrať aj v menších priestoroch. Keďže sme 
naozaj potrebovali viac termínov, ako bolo 
voľných, museli sme zabrať aj jeden v so-

botu doobeda. Využíva ho staršia predpríp-
ravka trénerov Mozolu a Bľandu. 

Martinská párty

Nielen športom je náš klub živý. Občas sa 
treba združovať aj inde ako na ihrisku po-
čas zápasov. Už dlhšie sme mali v hlavách 
myšlienku o tom, že by sme chceli pravidel-
ne, koncom roka, organizovať podujatie, na 
ktorom by sa spoločne stretli hráči, funkci-
onári, fanúšikovia či rodičia našich malých 
nádejí. Jednoducho, všetci, ktorí sa angažu-
jeme okolo tunajšieho futbalu a venujeme 
mu svoj čas a úsilie, ale aj tí, ktorí sa chcú 
v dobrej atmosfére zabaviť. Základom bolo 
vybaviť priestory a určiť termín. Keďže 
kultúrny dom ponúkal iba jediný voľný - 
na Martina (11. novembra), museli sme sa 
rozhodnúť, či zvládneme organizáciu  asi 
za mesiac. Nemali sme s niečím podobným 
vôbec skúsenosti, ale povedali sme si „áno, 
ideme do toho“. Len sme potrebovali nie-
koho, kto vie, ako postupovať. Oslovili sme 

manželov Debnárovcov. Monika a Jozef 
veľmi ochotne našu výzvu prijali a hneď sa 
pustili do práce. Čo nezvládali sami, poroz-
deľovali medzi členov Výkonného výboru 
FK. A výsledok? Spoločne sa nám poda-
rilo vytvoriť pre 150 ľudí milú kultúrno-
spoločenskú akciu. Zvýhodnenie pri kúpe 
lístkov mali členovia nášho klubu, ostatné 
sa rozchytali veľmi rýchlo. Nikto nebano-
val. Pri slávnostnom otvorení o 20.00 h 
bolo ešte niekoľko stoličiek voľných, ale 
chvíľu na to už bola sála zaplnená do po-
sledného miesta. Výborná hudba, kvalitný 
servis, dobrá organizácia a správna nálada, 
to boli hlavné črty. K tomu odmeňovanie 
Martinov, ktorí boli prítomní, a hodnotné i 
zábavné ceny v tombole (bicykel, zberateľ-
ské futbalové kúsky a pod.). Vajnorská fut-
balová komunita našla ďalšiu formu, ako 
sa navzájom stmeliť a zároveň sa priblížiť 
aj ostatným obyvateľom našej obce. Verí-
me, že sa budeme stretávať každý rok, aj v 
početnejšej zostave. Nasledujúci termín je 
už určený – 3. novembra 2018. Pravdepo-
dobne v dušičkovom duchu, takže už treba 
premýšľať nad maskami. Na všetkých sa 
veľmi tešíme. 

FK Vajnory ďakuje všet-
kým fanúšikom, členom 
klubu, rodičom i ostatným 
podporovateľom za po-
moc a spoluprácu v roku 
2017. Zároveň sa chce po-
ďakovať hráčom vo všet-
kých kategóriách za vzor-
nú reprezentáciu našich 
klubových farieb i obce. 
Do nasledujúceho roka 
praje klub všetkým veľa 
zdravia, šťastia a úsmevov.
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Čiastočne závidím futbalistom, že majú 
stále vo svojich radoch osoby pravidelne 
propagujúce svoju činnosť v novinkách, 
s podporou redakčnej rady i miestnej 
časti Vajnory. Takéto osoby v činnosti 
HK Vajnory chýbajú, preto sa pokúsim 
tento nedostatok čiastočne napraviť.

Úvodom niečo z funkcionárskej oblasti. 
V roku 2002 sa o reštart klubu postarali 
dvaja funkcionári, zároveň i hráči – Ivan 
Štelár a Václav Fekete (autor tohto člán-
ku). Klub začal hrať majstrovstvá kraja. 

Postupne sa k funkcionárom pridal aj 
Miroslav Darnadi, ktorý bol v tom čase 
hráčom ŠKH Pezinok. Naša hra sa dopĺ-
ňaním kádra postupne zlepšovala o po 
viacerých reorganizáciách sme pokračo-
vali v kvalitatívne vyššej 2. lige mužov. 
Vzhľadom na chýbajúcu halu, resp. aj 
vhodnú telocvičňu vo Vajnoroch sa nám 
nedarí vytvoriť družstvá žiakov a doras-
tencov. Faktom však je, že hádzaná je 
u mňa najťažším kolektívnym športom. 
Aj preto sme do družstva pomerne ťaž-
ko zapracúvali postupne vajnorských 
„kamasov“ v dorasteneckom veku. Po 
rozpade viacerých klubov v okolí Brati-
slavy sme vzhľadom na náročnú súťaž 
postupne prešli aj na metódu dopĺňania 
kádra „hotovými“ hráčmi. Najprv najmä 
hráčmi ŠKP Bratislava a študentmi, resp. 
„Novobratislavčanmi“ z celého Sloven-
ska. Mali sme tiež aj takýchto cudzin-
cov z Francúzska, Grécka, Čiech, Čiernej 
Hory aj Macedónska. V súčasnosti sme 
bez cudzincov.

Postupne sa funkcionársky uchytili 
aj Filip Zeman, resp. Juraj Ondruška a 
Viktor Fekete. V roku 2014 nastala vo 
výbore výraznejšia zmena, keď funkciu 
predsedu HK prevzal Viktor Fekete. Vý-
bor doplnili aj Andrej Budzák a „dondzí-
tí“ Miško Záhradník a tréner Tibor Csó-
ka. Ďalšia zmena nastala v roku 2016, 
keď sme Ondrušku uvoľnili na plnenie 

funkcie poslanca a Štelára pre Vajnor-
ský okrášľovací spolok. Obidvaja sú 
však poradcovia výboru. Csóka odišiel 
trénovať do Rakúska. Výbor sme dopl-
nili o ďalších členov - hráčov Mateja Mit-
terhauszera a Viliama Feketeho. Menej 
výrazných funkcionárov nespomínam. 
Informácie o klube a zápasoch sa sna-
žíme pravidelne dopĺňať na našej in-
ternetovej stránke: hkvajnory.sk. Infor-
mácie o súťaži, už 1. lige, sú na stránke 
hádzanárskeho zväzu: slovakhandball.
sk. Na prelome januára a februára chys-
táme členskú schôdzu, kde budeme vo-
liť nový výbor. Sme otvorení aj novým 
obyvateľom Vajnor!

Čo sa týka súťaže, momentálne hrá-
me súťažne 1. ligu, skupinu A (západ). 
Vyššie je už iba extraliga. Sezónu 
2016/2017 sme skončili na 6. mieste. 
Pre sezónu 2017/2018 nastali v súťaži 
zmeny. Z extraligy k nám vypadlo druž-
stvo Pezinka. Nepostúpil nik, čoho príči-
nou boli najmä finančné záležitosti. Do 
extraligy však pribudlo družstvo Prešov 
„B“, so zárukami hráčskeho kádra a tiež 
financiami. Čo sa týka našej súťaže, 
pribudlo družstvo Kolárova. Ubudli dve 
družstvá – Levoču preradili do skupiny 
B (východ) a Dunajská Streda, keďže 
nestihla prihlášku do súťaže, hrá ma-
ďarskú nižšiu súťaž. Naša liga sa hrá 
túto sezónu na dve kolá a nasledovne 

ŽIVOT V HK VAJNORY 
Na úvod by som chcel skonšta-
tovať, že si so záujmom vždy 
prečítam Vajnorské novinky, 
najmä články o športe. Je to 
moja problematika, keďže 
som v rokoch 1979 až 2013 
pôsobil vo funkcii predsedu 
Telovýchovnej jednoty Druž-
stevník Vajnory a v súčasnos-
ti, po postupnom osamostat-
není sa jednotlivých klubov, 
pôsobím v hádzanárskom 
klube. 

Václav Fekete, snímky A. Budzák
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sa rozdelí na skupiny po 4 družstvách. 
Prvá bude hrať o možnosť postupu. 
Víťaz našej skupiny, víťaz skupiny vý-
chod a dve družstvá extraligy budú hrať 
o postup, pričom do extraligy postúpia 
dve družstvá.
Tabuľka našej 1. ligy skupiny A po pr-
vom bloku zápasov:

Družstvo výhry remízy prehry skóre 
body
1. Martin 7 0 1 259:197 14
2. Stupava 6 0 2 238:190 12
3. Piešťany 5 0 3 244:218 10
4. Vajnory 4 1 3 228:239 9
5. Pezinok 3 2 3 226:217 8
6. Cífer  3 1 4 215:220 7
7. ŠKP Akadémia 2 0 6 242:270 4
8. Kolárovo 0 0 8 199:298 0

Súťaž sme v septembri otvorili hneď zo-
stra, súbojom s extraligistom z Pezinka. 
V prvom polčase sme boli lepším tímom 
a viedli sme aj o 4 góly. Z môjho pohľa-
du sa nasledovne rozhodcovia priklonili 
na stranu Pezinka, ktorý v druhom pol-
čase získal až 3-gólový náskok. Zvýšili 
sme však tlak na súpera a v posledných 
sekundách zápasu sme vyrovnali na 
26:26. 
V dohrávke 1. kola sme v týždni cesto-
vali do Cífera. Našim strelcom sa však 
tento zápas nevydaril a prehrali sme 
30:23. V treťom kole sme cestovali k 
jednému z favoritov súťaže do Stupa-
vy. Hoci zápas bol relatívne vyrovnaný, 
rozdiel bol v tvrdosti súpera. Veľa nám 
toho nedovolil. Zo siedmich sedemmet-
rových hodov sme premenili iba jeden, 

čo sa odrazilo na našej prehre 35:24.
V ďalšom kole nás čakalo 1. družstvo 
tabuľky z Martina. To malo po 3 ko-
lách plný počet bodov a priemernú vý-
hru nad súpermi o 9 gólov. Ako je však 
známe, výkon vajnorských hádzanárov 
vždy stúpal s kvalitou súpera! Inak ne-
bolo ani teraz. V prvom polčase sme 
ani raz neprehrávali a do šatní sme šli 
s výsledkom 13:11. Vstup do druhého 
polčasu sa nám vydaril a zvýšili sme ná-
skok až na 7 gólov. Tento náskok sme 
si pestrou hrou udržiavali až do koneč-
ného stavu 30:22. O góly sa podelilo až 
9 našich hráčov. Komentáre na stránke 
zväzu písali o najväčšom prekvapení 
kola v hádzanárskych súťažiach!
V 5. kole sme cestovali do Piešťan. Tie-
to sa pred sezónou tiež posilnili, keďže 
už dlhšie „poškuľujú“ po extralige. Naj-
väčšou prekážkou v tomto zápase nám 
bol bývalý reprezentačný brankár Me-
luš. Rešpekt bol až príliš veľký, hoci sme 
strelili 25 gólov. Veľa priestoru sme 
ponechali najmä pivotovi  Sedláčkovi, 
ktorý hral minulú sezónu za nás. Náš 
bývalý hráč a tréner Václav Belaj by to 
komentoval slovami: „Vytvorili ste mu 
tam autostrádu, už chýbalo len to, aby 
ste mu dali do ruky kytičku!“ V druhom 
polčase nám dal až 9 gólov, čím sa stal 
strelcom zápasu s 10 gólmi. Konečný 
výsledok nebol, veru, priaznivý - 38:25. 
Na porovnanie, je to asi ako prehra vo 
futbale o 3 až 4 góly.  
Po zápasoch s družstvami hornej časti 
tabuľky nasledovali zápasy s družstva-
mi, ktoré mali menej bodov ako my a v 
prípade svojho víťazstva sa mohli na 

nás dotiahnuť. Najprv sme cestovali na 
zápas k nováčikovi súťaže do Kolárova. 
Keďže sme súpera nepoznali, začali sme 
koncentrovane a v prvom polčase sme 
získali 6-gólový náskok. Ostatných 20 
minút zápasu sme striedali tak, aby si 
zahrali všetci hráči. Zápas, napokon, sa 
skončil našim víťazstvom 38:34. Naj-
lepším strelcom zápasu bol náš Lukáš 
Kožík s 11 gólmi. 
Na zápas s Akadémiou ŠKP sme si mu-
seli dať pozor, keďže tréneri ŠKP vy-
užívajú aj hráčov A-družstva. V tomto 
prípade ich však nepoužili a sústredili 
sa na zápas extraligy. Preto naše góly 
pribúdali nad naše očakávania. V prvom 
polčase sme získali dostatočný náskok 
20:13. Ten sme postupne zvýšili v 40. 
minúte na 14-gólový - 30:16. Opäť 
dostali priestor všetci naši hráči zo 
striedačky, čo sa prejavilo v konečnom 
výsledku „iba“ 36:30 v náš prospech. 
Strelecký osobný rekord si vytvoril Vi-
liam Fekete, ktorý z postu pivota dal 7 
gólov. Najlepším strelcom zápasu bol 
opätovne Kožík, ktorý dal 13 gólov.
Túto fázu súťaže sme skončili opäť zá-
pasom s Cíferom, tentoraz na „domácej“ 
pôde v hale na Pasienkoch. Chceli sme 
odčiniť prehru z 1. kola. Súper však tiež 
chcel potvrdiť svoje kvality. Nakoniec 
však v zápase Cífer viedol iba 1:0. Pol-
čas bol vyrovnaný a viedli sme 12:10. 
Opäť sa opakoval scenár z predchádza-
júcich zápasov. Náskok sme zvýšili na 
rozdiel 9 gólov a dohrávaní zápasu s „B-
čkom“ sme nakoniec vyhrali iba 26:24.
Teší nás i pohľad na tabuľku strelcov 
súťaže po 8. kole. Na čele je s 61 gólmi 
náš hráč Kožík, pred Buvalom z Martina, 
Baďurom z Pezinka a Sedláčkom hrajú-
cim za Piešťany so 45 gólmi. Zdá sa, že 
vajnorský rekord strelených gólov za 
jednu sezónu, ktorý drží Jaroslav Kukuč-
ka zo sezóny 1982/83 s počtom 138 
gólov, s ktorým sa stal druhý raz najlep-
ším strelcom sezóny a celej súťaže, je 
ohrozený.  
Do konca jesennej časti súťaže nás ča-
kajú ešte 4 zápasy s ťažkými súpermi. 
Problémy náš čakajú najmä so zabezpe-
čením hál na zápasy, keďže ich v Brati-
slave ubúda. Hant aréna na Pasienkoch 
bude obsadená vzhľadom na majstrov-
stvá sveta žien vo florbale, hala telo-
výchovnej školy je obsadená. Takže aj 
„domáce“ zápasy budeme musieť hrať 
asi u súperov, čím stratíme aj minimál-
nu výhodu. Veľmi čakáme, ako dopadnú 
snahy o výstavbu haly vo Vajnoroch, 
keďže tento problém limituje rozvoj vaj-
norskej hádzanej v kategórii žiakov a 
dorastu. Súčasný stav v tabuľke je teda 
„nad naše pomery“. Končím čiastočne 
pesimisticky, ale taká je vajnorská há-
dzanárska realita.
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Keď som pred siedmimi rokmi navštívila 
plaváreň na hotelovej škole na Pántoch, 
našla som len opustené miesto a steny 
bazéna obrastené machom. Bazén bol 
v tom čase už roky zatvorený. Živo si 
pritom pamätám časy jeho slávy, keď 
v škole učil biológiu a telesnú výcho-
vu Milan Belaj z Vajnor, vďaka ktorému 
chodievalo na plaváreň okrem študen-
tov a Račanov aj kopec Vajnorákov. 
Keď sa plaváreň prestala prevádzko-
vať, lebo vraj sa to neoplatilo, možnosti 
športovať v týchto končinách sa skresa-
li. Záujem o plávanie však nie. Roky sme 
hľadali cestu, ako vrátiť na plaváreň ži-
vot. No a keď sa nelení aj plávaniu sa 
zelení, cestu sa nám nájsť podarilo. Ba-
zén je od septembra otvorený a Vajno-
ráci tak majú konečne novú príležitosť 
skočiť do plaviek. 

Ako dostal bazén druhú šancu

Dvadsaťpäťmetrový bazén sa projek-
toval ešte v prvej polovici 80. rokov. 
Prví plavci, nielen z radov študentov, 
sa v ňom vykúpali až na začiatku tých 
90. rokov. Plaváreň však fungovala po-
merne krátko, zavreli ju už v roku 2003, 
pretože náklady prevyšovali zisky a pla-
váreň bola v strate. Voda v bazéne osta-
la, no už sa neudržiavala. Steny bazéna 
postupne obrastal mach a technika hr-
dzavela. 
V kraji však bolo cítiť, že plaváreň tu 
chýba. Bratislava, ako hlavné mesto, 
kde býva o približne dvestotisíc ľudí 
viac, ako je oficiálne prihlásených, má 
krytých vodných plôch ako šafranu. 
Rača aj Vajnory sa rozrastajú; v blízkosti 
SOŠ Na Pántoch 9 sa nachádza ďalšia 
stredná škola, policajná akadémia, vy-
soká škola a vysokokapacitný internát. 
Len v Rači a vo Vajnoroch je 15 základ-
ných a materských škôl, veľké zariade-
nie pre seniorov, gymnázium a ďalšie 
stredné školy. Dokopy príliš veľa ľudí na 
minimum športovísk. 
Keď som sa v roku 2010 stala členkou 
rady školy SOŠ Na Pántoch 9, s prípa-
dom pustnúceho bazéna som sa obo-
známila podrobnejšie. Rozľahlý areál 
v sebe skrýval potenciál a bola škoda 
ho nevyužiť. Plán obnovy bazéna som 
ako poslankyňa predložila aj na Bra-
tislavskom samosprávnom kraji. Vôľa 

uskutočniť ho bola, no chýbali financie. 
Kompletná rekonštrukcia by si v tom 
čase vyžadovala jeden a pol milióna eur. 
Myšlienka na obnovu bazéna nás však 
neopúšťala. Vyzvala som plavecké klu-
by, aby sa vyjadrili, či by o rekonštruk-
ciu a využitie bazéna mali vôbec záu-
jem. Ohlas bol enormný; so súhlasnými 
a podpornými reakciami sa pridávali aj 
okolité obce. Zorganizovala som partiu 
technikov, ktorí priestory bazéna skon-
trolovali odhora nadol.  Zistili, že tech-
nický stav nie je až taký zlý, ako sa zdá, 
a oprava by sa dala urobiť za viac ako 
trojnásobne nižšiu cenu (380-tisíc eur). 
S týmto už kraj súhlasil a poslanci in-
vestičný plán schválili. Rekonštrukcii už 
nič nestálo v ceste a s príchodom tohto 
školského roku si skočili hlavičky už do 
čistej vody prví plavci. 

Kto pomohol dať veci do po-
hybu?
Samozrejme, projekt by nebolo možné 
posunúť bez nasadenia a odhodlania 
mnohých, ktorí mu verili a venovali ko-
pec energie, dôvery a času. O rekon-
štrukciu sa výrazne zasadila rada školy 
a riaditeľka školy Mária Katreniaková, 
ktorá nikdy nepoľaví v nastolenom tem-
pe. Rovnako by sme sa nepohli vpred 
bez Centra voľného času na čele s pani 
Boženou Schmidtovou, ktoré v spo-

lupráci s plaveckým klubom PK Azeta 
aktívne hľadá možnosti, ako bazén na-
plniť nielen vodou, ale aj plavcami. A 
projektom, napokon, pohol aj Úrad Bra-
tislavského samosprávneho kraja, ktorý 
rekonštrukciu organizoval a dozoroval. 

Čo náš ešte čaká?

Základná rekonštrukcia je dokončená a 
plaváreň otvorená. Máme však vytýče-
né aj ďalšie ciele, ktoré plánujeme krok 
po kroku naplniť a plaváreň naďalej 
zveľaďovať.
Jedným z nich je bezbariérový prístup k 
bazénu. Plaváreň je na prvom poschodí 
a vedú k nej len schody. Pamätáme aj 
na bazénový zdvihák pre bezbariérový 
vstup do vody. 
Tiež chceme, aby bol bazén otvorený 
celoročne, a to aj počas leta, aby ho 
verejnosť mohla využívať neobmedze-
ne. Riešením by mohla byť organizácia 
prázdninových škôl pre deti zblízka aj 
zďaleka. S programom, ktorý by zahŕňal 
nielen kurzy plávania, ale vďaka mož-
nostiam hotelovej školy aj kurzy vare-
nia. 
Momentálne sa dá na plaváreň dostať 
bez problémov autom. Aby tam bezpeč-
ne a bez ohrozenia premávkou trafili aj 
cyklisti z Rače, Východného a Vajnor, 
bude nevyhnutné dobudovať odbočku 
z cyklotrasy JuRaVa. Rovnako sa plánujú 
rokovania s Dopravným podnikom Brati-
slava.  Momentálne jazdia najbližšie lin-
ky 59 a 65, zastávka OU Obchodné. 
Milovníci športu, a nielen plávania, majú 
dôvod navštíviť aj samotný areál. V 
týchto chvíľach sa dokončujú práce na 
tenisových kurtoch a pripravuje sa ob-
nova futbalového ihriska. 

Kedy si môžete ísť zaplávať? A 
koľko vás to bude stáť?
Otváracie hodiny aj cenník sú už zve-
rejnené. Široká verejnosť bude môcť 
bazén využívať od pondelka do piatka 
vo večerných hodinách. Cez víkendy už 
ráno od 8.00 do 21.00 h.
Za 90-minútový vstup dospeláci zapla-
tia tri eurá; obyvatelia Rače a Vajnor 
majú po predložení dokladu trvalého 
bydliska polovičnú zľavu. Lacnejšie 
vstupné majú aj seniori, držitelia pre-
ukazu ZŤP a deti do 13 rokov, a to 1,80 
eur. Študenti školy majú vstupné zadar-
mo.

Nuž, Vajnoráci, už chýba len uterák, 
plavky a skok do bazéna. 

VAJNORÁCI DO PLAVIEK
Anna Zemanová, bývalá poslankyňa BSK, 
členka rady školy SOŠ Na Pántoch 9, Bra-
tislava
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Výstavba nového jazera je úvodnou 
etapou projektu Nové Vajnory. „Naším 
cieľom v nasledujúcich rokoch bude 
vybudovanie dvojhektárového jazera, 
ktoré bude obklopené piesočnatými 
plážami, zelenými lúkami, mólom 
a schodmi. Tie budú slúžiť nielen ako 
prístup k vode, ale aj ako plocha pre 
odpočinok,” predstavil unikátny pro-
jekt Jan Petřík, partner skupiny Nor-
dic Investors. Ako je známe, Vajnory 
trpia tým, že v danej lokalite často 
vznikajú zaplavené územia a mokrade. 
Unikátne jazero je preto navrhnuté 
tak, aby okrem možností pre relax za-
bezpečovalo aj efektívne zadržiavanie 
vody v danom území.

Jazero s parkom s veľkosťou poro- 
vnateľnou s Medickou záhradou budú 
dotvárať ihriská, promenáda a plochy 
pre voľnočasové aktivity. Ráta sa aj 
s cyklotrasami, ktoré investor plánu-
je napojiť na Malokarpatsko-šúrsku 
cyklotrasu JuRaVa. Vďaka spojeniu 
s prírodou sa Nové Vajnory stanú 
ideálnym miestom pre život všet-
kých generácií. Samozrejmosťou je 
komplexná občianska vybavenosť, 
ktorá robí celý projekt výnimočným. 
Investor totiž kládol dôraz na vi-
diecky ráz tejto lokality, no zároveň 
ho spája s novými možnosťami ro- 

dinného, spoločenského aj športového 
vyžitia tak, aby sa miesto bývalého 
vajnorského letiska stalo najkrajšou 
štvrťou v Bratislave.

Projekt do lokality okrem oddychu 
a športu prináša množstvo služieb, 
reštaurácie, kaviarne, obchody a re- 
zidenčné bývanie v podobe individuál-
nej i menšej bytovej výstavby. V ne- 
poslednom rade sa počíta so zdravot-
nými zariadeniami, kanceláriami a ad- 
ministratívou, školou a materskými  
škôlkami, ktorých kapacity sú v meste 
nedostatočné. Samozrejmosťou sú 
komplexné dopravné napojenia vrá- 
tane výstavby nových peších komu-
nikácií a cyklotrás. 

Projekt Nové Vajnory sa úspešne 
posúva, je finančne stabilizovaný, plo-
cha riadne udržiavaná a pripravená 
k ďalšiemu citlivému rozvoju územia. 
„V súčasnej dobe pracujeme na pro-
jektových prípravách. Zabezpečujeme 
projekty pre všetky kľúčové prípojné 
body, siete, napojenie komunikácií, 
cyklotrasy, pešie komunikácie, vrátane 
projektu jazera. Okrem toho chceme 
v blízkej dobe odstrániť staré stavby 
letiska, ktoré nie sú využívané a hro-
madia sa tu odpadky,” dodal na záver 
Petřík.

VO VAJNOROCH PRIBUDNE 
JAZERO S PLÁŽAMI
Športové a odpočinkové aktivi- 
ty, cyklotrasy a ďalšie možno- 
sti pre rodinné vyžitie v lone 
prírody. To všetko chce do Vaj-
nôr priniesť skupina Nordic 
Investors, ktorá vlani získala 
pozemok v lokalite Starého le-
tiska. Investor pripravuje pro-
jekt Nové Vajnory, ktorý chátra-
júcu lokalitu pretvorí na miesto 
plné zelene a života. Jeho domi- 
nantou bude unikátne jazero 
obklopené plážami.

INZERCIA
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Osobné autá v Bratislave
Vedeli ste, že až v roku 1910 sa zavied-
lo používanie celoštátnych poznávacích 
značiek na vozidlách? V roku 1932 sa 
menil systém v označovaní vozidiel a z 
tohto roku sa v Archíve mesta Bratislavy 
zachoval aj zoznam osobných motoro-
vých vozidiel. V niekdajšom Prešporku 
bolo podľa tohto zoznamu 162 osob-
ných áut. Medzi jednotlivými majiteľmi 
boli aj členovia aristokracie. Ján Pállfy, so 
svojím synom Jánom vlastnili až tri autá 
od amerických výrobcov, boli to značky 
Chrysler a Nasch (2). Okrem nich to boli aj 
ďalšie mestské elity: profesor chirurgie 
Karol Koch, ktorý tu založil v roku 1931 
sanatórium, mal Tatru, rovnako ako (vte-
dy už bývalý) poslanec československé-
ho parlamentu Florián Tománek. Okrem 
týchto áut sa v Bratislave vyskytovali aj 
škody, pragy, fiaty, renaulty, ople, che-
vrolety a iné. Jednotlivé automobilové 
značky mali na Slovensku svojich pre-
dajných zástupcov už v tomto období. 
Napríklad, Mercedes-Benz zastupoval 
Johann Lippert, predseda tunajšieho au-
tomobilového klubu a prevádzkovateľ 
továrne na likéry. Obe firmy sídlili na La-
mačskej ceste (dnes Pražská v blízkosti 
Pagyayovho paláca). Okrem osobných sa 
však v meste používali aj nákladné autá. 
Tie využívali najmä obchodníci, ktorí 
potrebovali odvážať, či naopak privážať 
tovar a zásobovať nimi svoje obchody 

a výklady.  Taktiež sa nám zachova-
la zmienka o tom, že v roku 1909 bola 
reštaurácia Kern (pôvodne cukráreň a 
kaviareň v tzv. Kernovom dome, za so-
cializmu Detská cukráreň na rohu Hviez-
doslavovho námestia a Rybárskej brány) 
prvou reštauráciou v Bratislave, ktorá 
mala vlastné taxíky, a to dva vozy znač-
ky Puch – vyrobené v Štajerskom Hradci 
(Grazi) v Rakúsku. Automobily získavajú 
čoraz väčší počet fanúšikov a od roku 
1925 začal vychádzať Autojournal –  ča-
sopis Spoločenského klubu slovenských 
automobilistov. 

Obchody s koloniálnym  
tovarom
Vedeli ste, že aj pred 150 rokmi ste si 
mohli v Bratislave pohodlne kúpiť kávu 
z Južnej Ameriky, či prvotriedny rum z 
Jamajky? Nebolo to ani tak finančne 
náročné, pol kila kávy sa dalo kúpiť od 
88 grajciarov po jeden zlatý, prvotriedny 
rum sa predával približne po 3 zlaté. Na 
porovnanie: jedna merica kukurice (62 l) 
stála asi dva zlaté a veľký chlieb 20 až 
25 grajciarov. Vráťme sa však v súvislos-
tiach ešte o ďalších 150 rokov dozadu. 
Uhorsko sa v 17. storočí ocitlo v situácii, 
keď na jednej strane ešte stále zápasilo 
s Osmanskou ríšou a na strane druhej 
samotní predstavitelia uhorských stavov 
viedli svoj boj proti absolutistickej vláde 
Habsburgovcov. To veľmi zaťažovalo 
štátnu pokladnicu a v dôsledku tiež uva-
ľovalo na obchodníctvo veľké bremeno v 
podobe rôznych platieb a dávok. Brati-
slavskí obchodníci sa sťažovali aj na silnú 

konkurenciu obchodníkov z neďalekých 
rakúskych miest či židovských, srbských 
a gréckych obchodníkov. V roku 1699 
preto požiadali kráľa Leopolda I. (1640 
– 1705) o vytvorenie združenia bratislav-
ských obchodníkov, ktoré by chránilo ich 
hospodárske záujmy – teda „gildy“. 
Obchodníci v gilde boli rozdelení do sied-
mich skupín: veľkoobchodníci, obchodní-
ci so špecerajným tovarom (koloniálny, 
resp. zmiešaný tovar), so strižným tova-
rom, so súknom, so železiarskym tova-
rom, s norimberským tovarom (kov, dre-
vo, kosti, sklo – hračky, hudobné nástroje, 
hodiny a pod.) a s papierom. Najmä v 19. 
storočí začali byť práve obchody so špe-
cerajom veľmi rozšírené. Vzhľadom na 
rozmanitosť tovaru, ktorý ponúkali, by 
sme ich azda mohli prirovnať k dnešným 
hypermarketom. Človek tu kúpil od puš-
ného prachu, cez tabak, farby, exotické 
ovocie až po kvalitný importovaný al-
kohol takmer všetko. Takýto obchodník 
si musel vybudovať dobré meno, preto-
že konkurencie bolo nadostač. Docieliť 
to mohol najmä kvalitou ponúkaných 
produktov a získaním spoľahlivých do-
dávateľov, najlepšie „zvučného“ mena. 
Významným predstaviteľom bratislav-
ského obchodníctva bol Jozef Wimmer, 
ktorý prevádzkoval svoj obchod kúsok 
od Michalskej veže. Členom gildy sa stal 
v roku 1848 a jeho obchod „U slona“ 
fungoval v rukách rodiny bez prestávky 
až do jej znárodnenia v roku 1945. Za 
to storočie sa „stihli“ predať stovky kilo-
gramov cestovín, tisíce balení kvalitnej 
kačacej paštéty či hektolitre jamajského 
rumu a francúzskeho koňaku.

Štefan Hrivňák – Tina Tvrdoňová,
snímky autor

ZAUJÍMAVOSTI Z BRATISLAVSKÉHO 
MESTSKÉHO ARCHÍVU
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Igor súhlasil, a tak sme jedno krásne 
nedeľné popoludnie privítali u nás vo 
Vajnoroch legendu slovenského herec-
tva Marínu Kráľovičovú. Úžasnú ženu, 
plnú energie a optimizmu.  Keďže už na 
verejných akciách veľmi nevystupuje, 
bola to pre nás nesmierna česť, že prišla 
práve k nám. Jej hereckým hostiteľom aj 
spolumoderátorom bol veľmi obľúbený 
a známy herec Ľubomír Paulovič a náš 
Igor Roy, stály člen Vajnorského odchot-
níckeho divadla. Musím povedať, že čle-
novia Vajnorského ochotníckeho divadla 
aj jeho priaznivci pripravili nádherne 
podujatie.  Pani Kráľovičová rozprávala 
tak pútavo, že som mala pocit, akoby 
som to prežívala spolu s ňou. Bolo to ako 
cestovanie v čase, boli sme súčasťou 
krásneho príbehu a počúvali so zataje-

ným dychom  príbehy z  jej života, ktoré 
boli ako z románu. A keď pridala zopár 
prednesov z divadelných hier, počuli by 
ste v miestnosti preletieť aj najmenšiu 
mušku. Ľubomír Paulovič nádherne do-
pĺňal M. Kráľovičovú a jednotlivé časti 
boli krásne prepojené hudobnými vystú-
peniami Igora Roya a Dominiky Paulo-
vičovej. Veľmi pekne chcem poďakovať 
všetkým, ktorí túto akciu pomohli  zor-

ganizovať, za chutné  praclíky, dobré 
vínko, krásne kytice, mestskej časti za 
poskytnutie priestorov a darčekov, Igo-
rovi za nápad a všetkým, ktorí prišli, za 
nádhernú atmosféru.  Krásny podvečer 
v malej zrkadlovej sále stál rozhodne za 
to. Príďte sa presvedčiť. V talkšou Odraz 
v zrkadlách budeme pokračovať aj budú-
ci rok, čakajú vás milí hostia a najmä veľa 
zábavy a dobrých ľudí.

MARÍNA KRÁĽOVIČOVÁ, ÚŽASNÁ 
ŽENA, PLNÁ ENERGIE A OPTIMIZMU

S nápadom talkšou so zná-
mymi osobnosťami, z ktorých 
výťažok je venovaný vždy na 
podporu vopred dohodnutého 
zámeru, prišiel Igor Roy už 
skôr a už mal za sebou aj prvé 
realizácie,  keď sme sa začali 
baviť, či by s touto akciou za-
vítal do kultúrneho domu.  

Katarína Pokrivčáková, snímky A. Jakubáč
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Alviansky starosta nám povedal, že  na 
november chystajú pre Vajnorákov dru-
žobný zájazd. Väčšinou sa cestovalo v 
lete, keď v auguste bývajú v Taliansku 
veľké slávnosti. V novembri je to čosi 
celkom iné. V období dozrievania olív by 
to bolo aj pre väčšinu z nás čosi nové. A 
nielen to. Prešlo vyše 25 rokov od prvých 
kontaktov medzi Vajnorami a Alvianom a 
zažiť niekdajšiu atmosféru sa mnohým z 
nás veľmi žiadalo. 
Alviano leží v južnej časti Umbrie, v pro-
vincii Terni, kúsok od krásneho Orvieta. 
V údolí preteká rieka Tiber, na ktorej je 
vybudovaná priehrada s veľkou vodnou 
nádržou  Lago di Alviano, ktorá sa stala 
domovom mnohých vzácnych druhov 
vodného vtáctva. Mestečko má aj svoj 
hrad, a to  z 15. storočia. V budove hra-
du sa nachádza radnica a múzeum. Hrad 
aj s priľahlým starým mestečkom je stre-

dobodom  života miestnych obyvateľov i 
návštevníkov. Za tých 25 rokov sa tam na 
pohľad veľa nezmenilo. Bar u Sepiho je 
stále rovnaký, ranná káva s croissantom , 
či večerné spumanto je vždy k dispozícii. 
Pred pár rokmi hrad postihol veľký požiar, 
zhorela jedna jeho časť, steny vstupného 
portálu poškodilo nedávne zemetrasenie 
podobne, ako aj interiér miestneho kos-
tola. 

Štvrťstoročie je dlhý čas aj v živote člo-
veka. Za ten čas sa stane všeličo. Tým, 
čo boli na začiatku družby, obeleli vlasy, 
narodili sa deti, vnúčatá a niektorí už aj 
nie sú medzi nami. Gemellaggio, amici-
zia, družba, priateľstvo, takto nejako sa 
pomenúva vzťah, ktorý sa za tie roky 
vytvoril medzi Vajnorákmi a Alviancami. 
Tento vzťah nie je len tak hocijako vytvo-
rený. Vybudoval sa na základe osobných 
kontaktov, vzájomných návštev rodín 
počas zájazdov. Oni nevedeli  po sloven-
sky, našinci nevedeli po taliansky. Boli 
sme odkázaní na ruky a nohy. Jeden deň 
zájazdu býval vyčlenený presne na tieto 
stretnutia. Každý sa ich obával, ale, na-
pokon, práve z týchto stretnutí vzišli tie 
najkrajšie zážitky a kontakty pretrvávajú-
ce desaťročia.  
Na novembrovú cestu bola pozvaná Vaj-
norská dychovka, Vajnorský okrášľovací 
spolok a zástupcovia miestneho úradu. 
Program bol nabitý, cieľ jasný. Našou úlo-
hou bolo reprezentovať Vajnory, na Olivo-
vom festivale urobiť kultúrny program a 
zúčastniť sa na slávnostnom podpísaní 
dokumentu, ktorý má oživiť  družobné 
vzťahy medzi Alvianom a Vajnorami na 
ďalšie obdobie.
Odchádzali sme v stredu večer autobu-
som od DK Vajnory. Batožiny bolo veľa, 
lebo okrem osobných vecí dychovka na-
kladala svoje hudobné nástroje a všetci 
sme mali aj kroje. Nad ránom sme boli v 

ALVIANO REVIVAL 2017

Mnohí sme už ani nesnívali o 
tom, že opäť zažijeme neopa-
kovateľnú cestu do družobné-
ho Alviana, a to s oficiálnym 
autobusom, vypraveným 
miestnym úradom. Prvá sprá-
va o ceste prišla na Vajnor-
ských dožinkách.

Anna Zemanová, bývalá poslankyňa BSK 
za Raču a Vajnory členka správnej rady FS 
Vajnorský okrášľovací spolok
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Padove, v univerzitnom mestečku neďa-
leko Benátok. Dvojhodinová prechádzka 
zobúdzajúcim sa mestom bola príjemnou 
rozcvičkou po dlhej ceste. Padova je pút-
nickým mestom. V centre je impozantný 
chrám s freskami od maliara Giotta.  Naš-
ťastie, už boli ranné bohoslužby, takže 
bol otvorený.  Padova má ešte jedno svo-
je naj,  nachádza sa tu najstaršia botanic-
ká záhrada na svete Orto Botanico, ktorá 
je súčasťou zoznamu dedičstva UNESCO, 
tú však otvárali až neskôr. Cez oplotenie 
sme videli, že je ozaj krásna a určite to 
stojí za to sa tam vrátiť a navštíviť ju.
Osviežení a naraňajkovaní sme sa plní 
elánu vydali na ďalšiu cestu. S dobrou 
partiou ani neviete, ako uplynie tých 
1100 km. Tuba, klarinet, gitara aj harmo-
nika  sprevádzali  celé osadenstvo auto-
busu. Bola príležitosť si pospomínať aj na 
rôzne príbehy vajnorských ľudí v Talian-
sku.  A bolo ich neúrekom, na jednu knihu, 
nasmiali sme sa i zamysleli. 
Hneď v prvý večer sme mali program, 
diskusiu s Alviancami o budúcnosti a o 
možnostiach ako zintenzívniť naše par-
tnerstvo. S pomocou Európskej únie, lebo 
finančne podporuje stretávanie sa obyva-
teľov krajín EU.  V tento deň sme mali aj 
dohodnutú návštevu olivárne Bartolomei. 
Ochutnávka čerstvo vylisovaného olivo-
vého oleja bola famózna. 
Podvečerná návšteva hradu nás príjemne 
prekvapila s výstavou fotografií, ktorá za-
chytávala zaujímavé okamihy 25-ročného 
obdobia družby.  Po hrade nás sprevádzal  
súčasný starosta Giovanni Ciardo, ale aj 
Sauro Santi a zakladateľ družby Alfredo 
Santi.
Ďalší deň sme navštívili  prezidenta Terni 
Giampiero Lattanzi, priamo v jeho sídle. 
Po ceste späť sme sa zastavili  v Amélii, 
v jednom z najstarších miest v Umbrii. Tu-
risticky navštevované miesto si zachová-
va svoje čaro. Stalo sa vám niekedy, že by 
vám, ako hosťom, dali v reštaurácii spre-
pitné? Nám áno. Asi to z nás cítili, že sa 
nám tam páčilo, alebo sme boli hluční ako 

praví Taliani, neviem, jednoducho domáci 
pán sa s nami pri odchode lúčil ako so sta-
rými známymi, a dal nám sprepitné. A tak 
sme mu zaspievali na celú reštauráciu, že 
až kuchári povyliezali z kuchyne a nám 
tlieskali.  
V sobotu dopoludnia pred naším folklór-
nym programom sme navštívili čarokrás-
ne Orvieto. Po prechádzke uličkami mes-
ta, návšteve miestneho trhu nám prišla 
vhod kávička na slnkom zaliatej terase a 
s capucinom , či pressom na stole. A stihli 
sme  zaspievať aj svadobnému páru, kto-
rý sa prišiel fotografovať na námestie. 
Sobota večer patrila Vajnorom. Nastúpe-
ní v krojoch sme to naplno rozbalili hneď 
pod hradom. Dychovka posilnená mladou 
krvou zahrala do tanca i do spevu. Po dlh-
šom čase sme práve v Alviane predstavili 
spoločný program Vajnorskej dychovky a 
FS Vajnorský okrášľovací spolok. Z Daone 
prišiel mužský spevácky zbor Coro Re di 
Castello. Počúvať neuveriteľné hlasy ho-
ralov zo severného Talianska bolo zážit-
kom.
Olivová slávnosť  sa dá prirovnať nášmu 
vinobraniu. Pre Talianov je oberačka a 
nasledovné lisovanie olív veľmi dôleži-
té. Olivovníky sú rodinným dedičstvom a 
bohatstvom. V Alviane pred tromi rokmi 
spojili túto udalosť s novou tradíciou. Na 

počesť ich rodáka Bartolomea začali rea-
lizovať rôzne historické podujatia. Jedným 
z nich bolo aj putovanie starým mestom, 
spojené s ochutnávkou miestnych špecia-
lít. V našich krojoch, zababušené vo vlnia-
čikoch sme navštívili všetky zastávky a 
ochutnali dobroty pripravené podľa stre-
dovekých receptov. Varili aj naši. Vajno-
ráci ponúkli svoj už tradičný guláš. Zjedli 
sa dva kotle gulášu. Pochvala patrí najmä 
Soni Molnárovej, Ľubošovi Krištofičovi a 
Darinke Pilnej. Vo večerných hodinách, na 
nádvorí hradu sme opäť rozprúdili zába-
vu, tentoraz aj so školou vajnorského tan-
ca. Dychovka hrala skvelo, prekvapili nás 
nielen vajnorskými piesňami, ale aj inými 
evergreenmi. Prekvapením pre Alviancov 
boli aj vajnorské suveníry, ponúkané na 
miestnom trhu, a dielničky, kde si mohli 
záujemcovia vyskúšať maľovanie našich 
ornamentov. 
Každá obecná slávnosť v Alviane  vrcho-
lí sv. omšou. Zemetrasením poškodený 
kostol je už dva roky zatvorený, a preto 
sa bohoslužba koná v miestnej kaplnke, 
výnimočne na nádvorí pred školou. Tak to 
bolo aj teraz. Odtiaľ išla procesia s hosťa-
mi,  za sprievodu bubnov, až na hrad. Tam 
už bolo všetko nachystané na požehna-
nie úrody z olív. Čakal tam Bartolomeo 
so svojou družinou poddaných. Ten bol aj 
svedkom podpisu dokumentu, ktorý začí-
na novú etapu družby medzi Alvianom a 
Vajnorami a Alviano -  Daone. 
Návšteva bola veľmi vydarená, aj keď 
kratšia ako kedysi. Alvianci boli veľmi 
pohostinní, starali sa o nás príkladne. Do 
príprav boli zapojené viaceré skupiny. 
Jeden večer varili futbalisti a ich manžel-
ky, druhý zas poľovníci. Stretli sme sa po 
rokoch so svojimi kamarátmi. Družba na-
dobúda novú kvalitu. Do jej organizácie 
nastupuje mladšia generácia so svojimi 
nápadmi a víziami. Je dôležité, aby sa 
vrátila medzi ľudí  a do rodín, len tak má 
šancu prežiť a rozvíjať sa ďalších 25 ro-
kov. Bolo nám super a prajem, aby aj ďalší 
mohli zažiť niečo podobné.
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Kúpim vajnorský pánsky kroj v použiteľnom 
stave pre Vajnoráka študujúceho v USA, na 
reprezentáciu Vajnor.
Tel.: 0944 345 405

Kozmeticko-regeneračný salón IVA
ponúka tieto služby:
Masáž tváre, farbenie rias a obočia, hĺbkové 
čistenie pleti, prístrojové ošetrenia, ošetrenie 
rúk a iné.
Viac na: www.salon-iva.sk
Za mlynom 3, Vajnory, tel. 0904623275

Január:
2.12.2017-25.3.2018 „Obložený klavír 
č.23“ - Viera Čepcová kombinované tech-
niky, Peter Čepec olejomaľba, Peter Ďurík 
výtvarná fotografia. Otvorené UT – NE, 
14.00 – 18.00 h
tel.: 0903 477 074, vstup voľný. 

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

14.  Ozveny Vianoc – slávnostný kon-

cert Speváckeho zboru J. Pavla II., Kostol 
Sedembolestnej Panny Márie Vajnory o 
16.00 h.

Športové podujatia:
27. – 28. Ľadový pohár 2018 – amatér-
sky turnaj v ľadovom hokeji, šport. areál 
Alviano.

Február:
3. REPREZENTAČNÝ PLES  obyvateľov 
MČ Bratislava – Vajnory, KD  Vajnory, Pod 

lipami 2, 19.00 h - 04.00 h.

10. Fašiangová veselica spojená s 
pochovávaním basy - pripravované 
VOS v spolupráci s Vajnorskou dychovou 
hudbou a MČ, DK Vajnory, Pod lipami 2, 
18.00 h – 24.00 h, vstup voľný.
Športové podujatia:

10.  Karneval na ľade o 15:00 h, 
športový areál Alviano.
Zmena programu vyhradená!

PLÁN KULTÚRNYCH, ŠPORTOVÝCH A SPOLOČENSKÝCH 
PODUJATÍ  NA ROK 2018

POZVÁNKA NA RODINNÉ KORČUĽOVANIE
S INŠTUKTORMI PRE DETI

29. DECEMBRA 2017 od 19,30 do 20,30 hod.
Prídite sa spolu s nami zabaviť 

na ľadovú plochu vo Vajnoroch, Športový areál Alviano
Čajík pre deti a punč pre rodičov je zabezpečený

Z organizačných dôvodov je potrebné 
sa nahlásiť vopred na 0905 418 507 

Kontakt : Ing. Monika Debnárová, monika.debnarova@raca.sk

 
TOTÁLNY VÝPREDAJ VYSIELACIEHO ČASU 

Naši diváci sú živí ľudia - nie internetové klikacie roboty  

Prečo regionálna televízia? Pretože spĺňa sen každého média! Teší sa vernosti a 
záujmu divákov! S televíziou Bratislava oslovíte modernú, otvorenú, mobilnú a  
kúpyschopnú cieľovú skupinu obyvateľov hlavného mesta.  

• Regionálna televízia je pre ľudí dôveryhodná a má vysokú mienkotvornú funkciu.  
• Reklama v regionálnej televízií neprekáža - je považovaná za súčasť programu. 
• Efektívna cielená reklama bez geografických strát z rozptylu. 

Silné pokrytie, lojálne publikum a regionálna identita na jednom mieste. Buďte pri tom.  
 
                                                                           reklama@tvba.sk, www.tvba.sk
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Info: www.vajnory.sk 
Marián Nemček - 0911/445458 
nemcek@vajnory.sk 

 27. – 28. 
Január 

2018 
10. februára 2018 18. - 24. h

Občerstvenie a hudba sú zabezpečené.
Zmena programu vyhradená!



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

Postavili sme vianočný stromček v Parku pod lipa-
mi. Stromček nám darovala rodina Ondrisových.

Prístavba 5 tried k Základnej škole Kataríny Brúderovej 
vďaka priaznivému počasiu napreduje.

Už pravidelne pripravujeme pre obyvateľov Vaj-nor v zime ľadovú plochu. Len aby prialo počasie. 

Tento rok sme dokončili renováciu detské-
ho ihriska, na ktoré pribudli nové atrakcie.

A aby bolo veselo pod stromčekom 
sme zorganizovali  pre malých aj 
veľkých stretnutie s Mikulášom.

Pred dokončením je aj cyklochodník 
Pri starom letisku.

Na základe podnetov občanov sme sa dohodli so ŽSR na vybudovaní schodiska a úprave prístupu k Vajnorským jazerám. 


