
Vajnorské novinkyVajnorské novinky
Dvojmesačník občanov mestskej časti Bratislava–Vajnory

Ročník XXI l 3 —4/2016 / ISSN 1339-0201Nepredajné

Ako sme prežili Kvetnú nedeľu

Čo je nové v FK Vajnory
Rozhovor s novým riaditeľom ZŠ Tiborom Kráľomstr. 14

str. 2

str. 26



www.vajnory.sk

Vajnorské novinky2

KVETNÁ NEDEĽ A

Kvetná nedeľa v podaní Podobenky z Vajnor 

 Inak tomu nebolo ani 20. 
marca 2016 počas Kvetnej ne-
dele. V  Dome kultúry Vajno-
ry s  podporou mestskej časti 
Bratislava-Vajnory občianske 
združenie Podobenka z Vajnor 
zorganizovala kultúrno-spo-
ločenské podujatie s  názvom 
Lésola, lésola, Kvjetňí ňedzela, 
na ktorom Detský folklórny 
súbor Podobenka z  Vajnor 
predviedol jarné obyčaje a zvy-
ky. Dievčatá a  chlapci zožali 
potlesk publika oprávnene, veď 
pod vedením Gabiky Zema-
novej nácviku celého pásma 
venovali aj nemálo času. Bolo 
sa na čo pozerať! Dokonca aj 
my, dospelí, sme vzadu s  na-

šimi šarvancami pospevovali 
a podupkávali, pretože sme sa 
aspoň na chvíľu preniesli do 
čias nášho detstva. Deti nám 
vyniesli kiselicu a s ňou aj zimu 
z dediny a s piesňami a lésolou 
privítali jar. Odvtedy veru jar 
naplno prevzala svoju vládu.
 Okrem kultúrneho programu 
si návštevníci mali možnosť 
prezrieť prácu šikovných rúk 
našich žien, pokochať sa sta-
rými výšivkami a  ornamenta-
mi, či dokonca aj novodobý-
mi vzormi, ktoré vychádzajú 
z pôvodných výšiviek a tvorivé 
duše ich preniesli na dnešný 
textil tak, aby sa krása orna-
mentu zachovala aj pre nasle-

dujúce generácie. Nemusíme 
chodiť každý deň v kroji (aj keď 
je to lákavé), a predsa môžeme 
mať na sebe kus ornamentu.
 Pre záujemcov bola priprave-
ná aj škola vajnorských tradícií, 
v  ktorej si mohli pod dohľa-
dom Katky Števiarovej a Anky 
Bartošovej sami zhotoviť kras-
licu či nakresliť ornament. Pre 
najmenších boli pripravené aj 
autorské pracovné listy Vierky 
Slezákovej, samozrejme, s veľ-
konočnou tematikou. A tak si 
deti mohli precvičiť grafomo-
toriku pri vyfarbovaní a  do-
kresľovaní kraslíc s tradičnými 
vajnorskými vzormi.
 Celú atmosféru podujatia ešte 

Niekoľko týždňov pred Veľkonočným pondelkom je plných všakovakých zvy-
kov a obyčají, ktoré dodržiavajú ľudia od nepamäti. V posledných rokoch je ba-
dať akýsi väčší a hlbší návrat k tradíciám našich predkov, v jednotlivých kútoch 
Slovenska sa formujú skupinky priaznivcov našej tradičnej kultúry, ktorí ak-
tívne tieto zvyky udržiavajú. So zadosťučinením môžeme napísať, že práve vo 
Vajnoroch je nás takýchto „priaznivcov“ naozaj dosť a že počas celého roka sa 
máme možnosť stretať pri ich udržiavaní a predvádzaní.

Tak dlho sme čakali na 
oteplenie, až som si mys-
lela, že zima naše mesto 
už neopustí. O  to viac sa 
môžeme tešiť, že napriek 
všetkému jar dorazila a je 
konečne tu. A  ja sa už 
teším na staronové kaž-
dodenné radosti - podve-
černé prechádzky či vyse-
dávanie na slnečnej terase 
pri limonáde. 
Ale pohľad do kalendára 
neveští len prichádzajúce 
teplé dni, ale aj možnosť 
hlasovať v paticipatívnom 
rozpočte. Rozhodnite, či 
vo Vajnoroch chcete rad-
šej výbeh pre psov, stoja-
ny na bicykle alebo niečo 
úplne iné. Viac o navrho-
vaných projektoch sa do-
čítate na str. 10. 
Prajem vám pohodové 
jarné dni, či už ste na sln-
ku, alebo v tieni a či popí-
jate limonádu, alebo čaj.

Veronika Baráková
šéfredaktorka

Foto medovníkov s vajnorskou 
výšivkou: Andrea Hiklová

Medovníky si môžete objednať 
napríklad na: www.facebook.com/

medovnikyakrasliceadina.



3 – 4/2016 3

KVETNÁ NEDEĽ A

Kvetná nedeľa v podaní Podobenky z Vajnor 
podtrhla aj výstava obrazov 
amatérskeho maliara RNDr. 
Igora Zemana. Návštevníci 
mohli vidieť výber z jeho tvor-
by, ktorá má naozaj široký zá-
ber a dokonca mali možnosť aj 
zahlasovať za najkrajší obraz. 
 Podľa spokojnosti na tvárach 
všetkých účastníkov, ktorí priš-
li spolu s nami do Domu kultú-
ry Vajnory privítať jar, môžeme 
usudzovať, že celé podujatie 
dopadlo tak, ako sme plánova-
li. Ulahodili sme naozaj všet-
kým zmyslom, stretli sme sa 
s  priateľmi a  spoločne prežili 
naozaj krásny jarný deň.
 Ďakujeme všetkým, ktorí nám 
umožnili toto podujatie zorga-
nizovať a  pripraviť a  v  nepo-
slednom rade aj tým, ktorí sa 
aktívne zúčastnili. Už teraz sa 
tešíme na budúce stretnutia!

Renáta Hrašková
členka občianskeho združenia 

Podobenka z Vajnor

Foto: Marek Grebeči
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Kvetná nedeľa vo 
Vajnoroch kedysi 
Poobede, ešte pred vynese-
ním kiselice, chodili diev-
čatá po dedine s lésolú. Bola 
to mohutná vŕbová haluz, 
ozdobená stuhami, papie-
rovými a  slamenými re-
tiazkami, figúrkami vtákov, 
kršákmi z  papiera a  víduš-
kami. Vo Vajnoroch sa rich-
tovaua nie jedna, ale dve 
lésoli - každú pripravovali 
v  stodole dievčatá z  iného 
konca dediny, a práve tá ich 
musela byť krajšia ako léso-

la dievčat z opačného kon-
ca a navyše obe chceli dôjsť 
k farárovi, rechtorovi, rich-
tárovi a  iným popredným 
osobnostiam v dedine skôr. 
 Potom sa vybrali dievčatá 
so spevom na cestu dedi-
nou. Lésolu niesli na čele 
sprievodu striedavo vždy 
dve a  dve dievčatá. Jedna 
dvojica niesla lésolu a dru-
hý pár dievčat niesol košík 
s  kraslicami, ktoré rozdá-
vali gazdinám. Gazdiné ich 

obdarúvali peniazmi, za 
ktoré si nakúpili nové ba-
vlnky na výzdobu víduškú. 
 Na Kvetnú nedeľu pri ra-
ňajšej omši sa svätili bah-
niatka, po vajnorsky ko-
čátka, ktoré potom také 
vysvätené mali ochrannú 
moc. Do domu, v okne kto-
rého sa kočátka nachádzali, 
nikdy neudrel blesk a v  ta-
kom dome ani nikdy neho-
relo.
 Hneď po letánijách sa za-

čalo chodenie s  kiselicú, 
figurínou oblečenou do 
ženského vajnorského kro-
ja, symbolizujúcou zimu 
a  smrť. Dievčatá pritom 
spievali a  znova rozdávali 
vajíčka. Keď sprievod pre-
šiel celou dedinou, odobral 
s k potoku, aby ju utopil. Pri 
potoku ju potom z  parád-
nych šiat vyzliekli a  s  vý-
skotom ju hodili do vody. 

red.

Keď stromy začali pučať a zazelenala sa tráva na lúke, schádzali sa vajnorské dievčatá a chlapci pri rôznych 
detských hrách, ale neskôr aj preto, aby sa pripravili na veľký sviatok uvítania jari. Vo Vajnoroch vynášali 
dievčatá na Kvjetňí ňedzelu von z dediny kiselicu - figurínu, symbolizujúcu zimu a smrť a v ten istý deň do-
nášali do dediny aj symbol leta a nového života - lésolu. 
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Lésola, lésola, kvjet-
ňí ňedzela…
 
Malujem si já pjek-
ného ftáčka,
vuožím mu aj kuáski 
do dzobáčka.
Jaňíčku múj, šak je 
to dar Boží
o chlebík každodeňí 
sa prosí.

Malujem si já pjek-
ného ftáčka,
vuožím mu aj kuáski 
do dzobáčka.
Ket si ho já nakonec 
dorobím,
asnát sa ti s ňím, 
Janku, zavďačím.

Detský folklórny súbor Podobenka 
z Vajnor s veľkonočnými zvykmi 

23. marca chodila od rána 
až do neskorého popolud-
nia po Vajnoroch s  lésolou 
a  kiselicou síce netradične 
v  stredu, ale zato so spevom 
a  vinšmi, v  tradičných vaj-
norských krojoch skupinka 
desiatich dievčat z  DFS Po-
dobenka z  Vajnor pod ve-
dením Gabiky Zemanovej 
a  pod dozorom ďalších čle-
niek Podobenky z  Vajnor - 
Katky Števiarovej, Janky Gre-
bečiovej, Ruženky Šutorovej 
a Aničky Bartošovej. 
 Už niečo po deviatej hodine 
ráno sme zavítali do Mater-
skej školy na Koniarkovej 9. 
Deti s radosťou uvítali takúto 
neobvyklú návštevu, účelom 
ktorej bolo priblížiť malým 
deťom v  krátkom pásme 
veľkonočné zvyky a  ukázať 
im vajnorské kroje. Škôlka-
ri mali možnosť dozdobiť 
si veľkonočné vajíčka, ktoré 
sme im priniesli, alebo do-
kresliť a vyfarbiť si vajíčkovú 
maľovanku. 
 Najsilnejší zážitok sme mali 
z  návštevy našich starkých 

a  ťažko chorých v Seniordo-
me na ulici Alviano. Svie-
tilo slniečko, a  tak si starkí 
posadali von na terasu. Pri 
detských hrách „Na Hélišku“, 
„Na Čížička“, ale aj pri iných, 
spolu s dievčatami naše Vaj-
noráčky Anna Jaslovská, 
Mária Šoulová a  Helena Ze-
manová spievali a  všetko po 
nich opakovali a  ukazovali 
so slzami v  očiach, ale s  ús-
mevom na tvári. Takto sa 
aspoň na chvíľu vo svojich 
spomienkach vrátili do svoj-
ho detstva. Ťažko sa nám od 
nich odchádzalo.
 Naše putovanie s  lésolou 
a  kiselicou pokračovalo do 
Základnej školy Kataríny 
Brúderovej, ktorú navštevu-
je väčšina dievčat z  nášho 
detského súboru. Piesňou 
Lésola, lésola, kvjetňí ňe-
dzela vylákali učiteľky a deti 
z  tried. Mohli si pozrieť celé 
pásmo jarných hier a zvykov, 
ktorým sa DFS Podobenka 
z Vajnor predstavil na Kvetnú 
nedeľu v  Dome kultúry Vaj-
nory. Školákov najviac zaujal 

starodávny zvyk vyzliekania 
a topenia kiselice. 
 Zrazu nám všetkým akosi 
vyhladlo, bol čas obeda. So 
spevom na čele s lésolou sme 
si vyšliapali „zopár“ schodov 
a  objednali si pizzu, na kto-
rú sa dievčatá od rána tešili. 
Naše nohy si na chvíľu od-
počinuli, žaútki sa naplnili, 
a  tak sme mohli pokračovať 
ďalej. Cestou spievajúc sme 
sa zastavili a  zavinšovali 
v  reštauráciách Pri kaplnke 
a  Modrý dom, ale najviac 
sme sa tešili zo srdečného 
privítania u  tety Agnešy Fe-
ketovej na Roľníckej ulici, 
ktorá nás čakala aj s  celou 
svojou rodinou.
 Dievčatá síce už veľmi una-
vené, ale stále s úsmevom na 
tvári sa ešte zastavili v lekár-
ni a zaspievali a zavinšovali aj 
pánovi starostovi a ostatným 
pracovníkom Miestneho 
úradu Vajnory, ktorí nás tiež 
srdečne privítali a pohostili. 
 Napokon sme sa museli po-
náhľať do Domu kultúry Vaj-
nory, kde nás už netrpezlivo 

čakali naši starkí zo Seniork-
lubu. Veľký potlesk a  malú 
odmenu, ktoré dievčatá za 
svoje vystúpenie dostali, si 
určite od nich zaslúžili. Po 
malom občerstvení sme svoje 
„veľkonočné turné po Vajno-
roch“ ukončili a vrátili sme sa 
na miesto, kde sme ráno za-
čínali a obliekali sa do krás-
nych vajnorských krojov. 
 A čo dodať na záver? Tento 
deň bol pre nás veľmi nároč-
ný, hlavne pre dievčatá, ktoré 
napriek únave žiarili ako sl-
niečka. Preto dúfame, že sa 
im deň páčil. Bol plný rados-
ti, spevu a  ľudových tradícií. 
A  my, samozrejme, veríme, 
že sa nám aj takýmto spô-
sobom podarí vo Vajnoroch 
udržiavať tradičnú kultúru 
i naďalej stále živú. 
 

Gabriela Zemanová 
predsedníčka občianskeho 

združenia a vedúca DFS Podo-
benka z Vajnor

Foto: Katarína Števiarová
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STAROSTA ODPOVEDÁ

Spýtali sme sa starostu
Príďte za starostom prvú 

stredu v mesiaci

Pozývame vás na otvorenú prvú 
stredu v mesiaci so starostom, 
ktorá sa uskutoční 4. mája a  
1. júna 2016 v čase od 16.00 
do 18.00 h. Ak máte akékoľvek 
otázky, námety či pripomienky, 
bez objednania ste srdečne 
vítaní na pôde Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-
Vajnory alebo napíšte mail na 
starosta@vajnory.sk.

? Prečo vznikla petícia za 
prestavbu diaľnice D1 a 

križovatky Triblavina s ko-
lektormi?

Redakcia VN

Petícia vznikla preto, že v 
súčasnosti sa prestavba diaľ-
nice D1 a križovatky Tribla-
vina nerealizuje tak, ako bola 
schválená. Preto žiadame 
ministerstvo dopravy, aby 
sa diaľnica realizovala pres-
ne tak, ako bola schválená 
– 6-pruh s dvojpruhovými 
kolektormi, žiadame dodr-
žať územný plán BSK, kde 
sú dopravné stavby presne 
osadené a tiež žiadame po-
staviť križovatku Triblavina s 
kolektormi tak, ako sa mala. 
Kolektory totiž slúžia na na-
pojenie regionálnych ciest 
a pripojenie a napojenie na 
diaľnicu z okolitých obcí. 
Zámerom je odľahčiť regi-
onálne cesty medzi Trnavou, 
Sencom, Pezinkom a Brati-
slavou, čo sa nestane, ak tam 
kolektory nebudú. 
Petícia začína u nás vo Vaj-
noroch, pretože práve Vaj-
nory sú mestskou časťou 
najviac zaťaženou tranzit-
nou dopravou, prechádza 
tadeto až 70 % dopravy zo 
Slovenska do Bratislavy, ne-
záleží na tom, či cez Svätý 
Jur, od Chorvátskeho Gro-
bu, po Seneckej ceste alebo 
po diaľnici, vždy to ide cez 
chotár mestskej časti Vajno-
ry. Ale dopad nesú aj oby-
vatelia Bernolákova, Ivanky 
pri Dunaji, Svätého Jura, 
Senca, Chorvátskeho Grobu 
a iných obcí. Petíciu nájdete 
aj na webstránke MČ, kde 
ju môžete svojím podpisom 
podporiť.
 

? V médiách sa objavila 
informácia ohľadom 

stavania na Vajnorských ja-
zerách. Aká je pravda?

Redakcia VN

Netreba veriť všetkému, čo 
sa napíše na portáloch reali-
tiek a rôznych weboch. Toto 
je ten prípad, keď inzerát nie 

je v súlade s realitou. Ako 
sme už aj uviedli na stránke 
našej mestskej časti, na Vaj-
norských jazerách sa stavať 
nebude. Zámerom investora 
bola výstavba 9 rekreačných 
chát na predmetných po-
zemkoch, na ktorú bolo vy-
dané nesúhlasné stanovisko 
našej mestskej časti, ako aj 
hl. mesta SR Bratislava, na-
koľko bol predložený zámer 
v rozpore so záväznou časťou 
územného plánu hl. mesta 
SR Bratislavy. Investičný zá-
mer narúšal charakter rekre-
ačnej zóny v rámci stabilizo-
vaného územia a zasahoval 
do regionálneho biocentra 
Vajnorka. Z toho teda vyplý-
va, že výstavba na pozem-
koch v strednej časti Vajnor-
ských jazier je v rozpore so 
záväznou časťou územného 
plánu. Podrobnejšie infor-
mácie k tejto téme nájdete už 
na spomínanej stránke mest-
skej časti Vajnory. 

? Už roky sa hovorí o nut-
nosti potiahnuť elek-

tričku zo Zlatých pieskov 
ďalej. V súčasnosti sa o to 
zaujímajú aj lokality za 
Vajnorami. Môžete nám k 
tomu povedať viac?

Redakcia VN

Naša mestská časť sa dlhodo-
bo snaží o zlepšenie doprav-
nej situácie na našom území, 
ako aj v rámci regiónu Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja. Jedným zo zlepšení je 
aj predĺženie električkovej 
trate zo Zlatých pieskov na 
železničnú stanicu Vajnory, 
resp. zapojenie prímestskej 
koľajovej dopravy do sys-
tému integrovanej dopravy 
v rámci BSK. Mnohokrát 
sme požiadavky ohľadom 
zlepšenia dopravnej situácie 
deklarovali v našich pripo-
mienkach a stanoviskách, či 
už k návrhu územného plánu 
regiónu BSK, územného ge-
nerelu dopravy hl. mesta SR 
Bratislavy, alebo k zmenám a 
doplnkom územného plánu 
hl. mesta SR Bratislavy. Ako 

príklad poslednej komuni-
kácie s orgánmi samosprávy, 
resp. s hlavným mestom Bra-
tislava, bola naša požiadavka 
zo dňa 31. 3. 2016, aby hl. 
mesto Bratislava obstaralo 
projektovú dokumentáciu 
na predĺženie električkovej 
trate Zlaté piesky až po že-
lezničnú stanicu Vajnory a 
aby pri stanici mohlo vznik-
núť záchytné parkovisko ďa-
lej za Vajnorami. Neexistuje 
žiaden projekt električkovej 
dopravy smerom za Vajno-
rami. Zámer prímestského 
vlaku ďalej cez Čiernu Vodu 
až do Pezinka je z roku 2007, 
keď som inicioval podpísa-
nie memoranda o doprave, 
kde sme vlakové pripojenie 
nakreslili.

? Máte nejaké nové 
informácie 

zo Železníc SR 
ohľadom re-
konštrukcie 
spustnutej 
železničnej 
stanice?

Redakcia VN

Od Želez-
níc Sloven-
skej republi-
ky sme dostali 
odpoveď, v kto-
rej nám ozná-
mili, že pro-
jektová 

dokumentácia rekonštrukcie 
má byť spracovaná do kon-
ca apríla 2016 a následne v 
období máj/jún 2016 bude 
prebiehať povoľovací proces. 
Nemáme však ešte vyhraté, 
keďže sa v odpovedi zatiaľ 

nepíše, kedy stanicu 
budú skutočne rekon-
štruovať. Pozitívom 
je, že sa plánuje as-
poň stojisko pre bi-
cykle, nové oplote-

nie a podsvietená 
informačná tabuľa 
príchodov a od-

chodov vlakov.
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DÁVAME DO POZORNOSTI

„Jednoducho nechceme tŕp-
nuť, že sme na hrane potrebné-
ho počtu podpisov,“ vysvetlil 
Šramko. „Chceme mať dosta-
tok podpisov v  rezerve, aby 
nevznikli pochybnosti o  tom, 
či sa niekto nepodpísal dupli-
citne, prípadne, či sú niektoré 
údaje nečitateľné,“ dodal.

Petičnú akciu iniciovali primá-
tor Bratislavy Ivo Nesrovnal 
a starostovia všetkých 17 mest-
ských častí hlavného mesta. Od 
spustenia v máji 2015 do prvej 
marcovej soboty tohto roka sa 
pod petíciu podpísalo necelých 
40 000 obyvateľov Bratislavy. 
Počas konania parlamentných 

volieb (5.  3.  2016) vyzbierali 
aktivisti približne 89 000 pod-
pisov. 

V uliciach mesta na tom spolu-
pracovalo 770 dobrovoľníkov 
iniciatívy Zastavme hazard. 
Iniciatíva sama ponúkla pe-
tičnému výboru pomoc. „Sme 
im za to vďační, my ako staros-
tovia mestských častí by sme 
zber podpisov takýmto spôso-
bom nedokázali zrealizovať,“ 
priznal starosta Lamača a  zá-
stupca petičného výboru pred 

orgánmi verejnej správy.

V nasledujúcich dvoch mesia-
coch je v pláne zozbierať všetky 
petičné hárky, ktoré ešte kolu-
jú v  bratislavských mestských 
častiach, a po ich zhromaždení 
ich všetky kompletne odovzdať 
Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

Podstatou petície za Bratisla-
vu bez hazardných hier je žia-
dosť obyvateľov Bratislavy vo 
veku od 18 rokov adresovaná 

mestskému zastupiteľstvu na 
prijatie všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN). Tým má 
byť ustanovené, že hazardné 
hry nemožno na území mesta 
prevádzkovať. Samotné naria-
denie o zákaze prevádzkovania 
hier musí prijať hlavné mesto 
ako obec s platnosťou pre celé 
svoje územie. Mestské časti 
Bratislavy totiž podľa platného 
zákona nemajú právomoc ta-
kéto nariadenie prijať.

(TASR)

Petičná akcia proti hazardu 
v Bratislave pokračuje
Napriek tomu, že 
v Bratislave už vyzbie-
rali dostatočný počet 
podpisov pod petíciu 
proti hazardu na území 
mesta, petičná akcia 
bude ešte pár týždňov 
pokračovať. Podľa sta-
rostu bratislavského 
Lamača Petra Šramka, 
ktorý zastupuje petič-
ný výbor, chcú mať ak-
tivisti istotu, že počty 
nikto nespochybní.

Mestská polícia v  Bratislave 
v  súvislosti s  prichádzajúcim 
jarným obdobím upozorňuje 
Bratislavčanov na zákaz vy-
paľovania trávy, pálenia lístia, 
drevín alebo iného biologicky 
rozložiteľného odpadu vo svo-
jich záhradách. Takýmto kona-
ním sa totiž porušujú viaceré 
zákony - zákon o  odpadoch, 
zákon o ochrane pred požiar-
mi aj Občiansky zákonník. 
Podľa zákona o  ochrane pred 
požiarmi je zakázané vypaľovať 
porasty bylín, kríkov a stromov 
či zakladať oheň v priestore, kde 

môže dôjsť k  jeho rozšíreniu. 
Zákon o  odpadoch zakazuje 
spaľovať biologicky rozložiteľ-
ný odpad. Podľa Občianskeho 
zákonníka nesmie nikto nad 
mieru prípustnú pomeru ob-
ťažovať susedov popolčekom, 
dymom či prachom. Mestská 
polícia v  minulosti evidovala 
počas jarného obdobia zvýše-
ný výskyt požiarov, spôsobený 
najmä vypaľovaním suchej 
trávy, biologického odpadu 
zo záhrad a  iných trávnatých 
porastov. Bratislavskí mestskí 
policajti budú preto v  najbliž-

šom období vo zvýšenej miere 
dohliadať nad dodržiavaním 
súvisiacich predpisov. Náčelník 
bratislavskej mestskej polície 
Peter Krajíček: „Chceme čis-
tejšiu Bratislavu. Vypaľovanie 
ohrozuje ľudské životy, ničí ži-
votné prostredie, zabíja živočí-
chy a môže spôsobiť škody na 
majetku. Ak občania zbadajú 
niekoho spaľovať odpad, prí-
padne uvidia nepríjemný dym, 
môžu sa obrátiť na mestskú 
políciu.“ Podľa zákona o prie-
stupkoch môže mestská polícia 
udeliť za takéto konanie v blo-

kovom konaní pokutu do výš-
ky 33 €. Prípadne naše zistenie 
postúpime príslušnému úradu, 
kde v  správnom konaní hrozí 
vyššia pokuta. 
Mestská polícia v  súvislosti 
s jarnou úpravou záhrad odpo-
rúča Bratislavčanom kompos-
tovanie biologicky rozložiteľ-
ného odpadu, prípadne obrátiť 
sa na obec. 

Ľubomíra Miklovičová
hovorkyňa mestskej polície hlavného 

mesta SR Bratislavy

Platí zákaz vypaľovania trávy, pálenia lístia, drevín či biodpadu
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„Celkovo pre cestovný ruch 
sa stáva bratislavský región at-
raktívny. Nárast zahraničných 
návštevníkov za minulý rok bol 
takmer 27 %. Bratislavský kraj 
mal aj najviac prenocovaní náv-
števníkov ako takých v  rámci 
celého Slovenska zo všetkých 
krajov. Počet stúpol o 26 %, to 
znamená zlatú medailu za mi-
nulý rok za počet prenocovaní 
je v  Bratislavskom kraji. Toto 
považujem za obrovský úspech 
a  za nástup toho turistického 
priemyslu, ktorý v bratislavskej 
župe robíme spolu s  mestami, 
obcami, ale aj privátnym sekto-
rom,“ vysvetlil predseda Brati-
slavského samosprávneho kraja 
Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj 
je suverénnym víťazom štatis-
tík návštevnosti, ktoré spracú-
va Štatistický úrad SR, pretože 
samotná návštevnosť kraja 
stúpla o 25,09 %. To znamená, 
že minulý rok prišlo do regiónu 
1 194 479 návštevníkov, z  toho 

zahraničných návštevníkov 
bolo 767 107. Najviac zahranič-
ných turistov je z Českej repub-
liky, Nemecka a Rakúska. Bra-
tislavský kraj zaznamenal 55 % 
nárast počtu turistov z  Veľkej 
Británie a o viac ako 40 % na-
rástol aj počet návštevníkov 
z USA. Aj v počte návštev zah-
raničných turistov je Bratislav-
ský samosprávny kraj na prvej 
priečke v  štatistike. Najviac 
návštevníkov spomedzi ostat-
ných krajov má bratislavský 
región aj pri kongresových tu-
ristoch, ktorých prišlo 234 047. 
Aby tieto čísla rástli aj v  roku 
2016, pokračuje Krajská or-
ganizácia cestovného ruchu 
Bratislava Region Tourism 
aj v  tomto roku v  akcii „Ro-
adshow“, počas ktorej predsta-
vuje región za jeho hranicami. 
Stánok bratislavského regiónu 
tak môžu návštevníci nájsť na 
hudobných letných festivaloch, 
na športových podujatiach, ale 
aj za hranicami republiky. Všet-

ci však už môžu kraj spoznávať 
aj vďaka novej aplikácii, ktorú 
na tlačovej besede uviedol do 
života výkonný riaditeľ Krajskej 
organizácie cestovného ruchu 
Bratislava Region Tourism Lu-
káš Dobrocký.
„Novinkou je aplikácia Bra-
tislava Region, ktorú práve 
spúšťame. Táto aplikácia oboz-
namuje používateľov s  top tu-
ristickou ponukou bratislav-
ského regiónu. Je zdarma a  je 
dostupná pre oba operačné 
systémy, čiže aj pre Android aj 
pre IOs. Pomocou tejto apli-
kácie si môžu turisti, prípadní 
návštevníci, alebo aj domáci, 
vyhľadať informácie jednak 
o tom, čo sa v kraji deje, čo je 
tu zaujímavé, alebo aj o  tom, 
čo treba navštíviť. Samozrejme, 
aplikácia má v sebe zabudova-
nú aj navigáciu, to znamená, 

uľahčí návštevníkovi, ako sa ku 
konkrétnej atrakcii dostať. Je 
plná informácií o  aktuálnych 
podujatiach, to znamená, že má 
v sebe kalendár podujatí, ktorý 
je na dennej báze aktualizova-
ný, pretože aplikácia je prepoje-
ná s webovou stránkou, kde sa 
tieto akcie zverejňujú,“ uviedol 
k  aplikácii výkonný riaditeľ 
Krajskej organizácie cestov-
ného ruchu Bratislava Region 
Tourism Lukáš Dobrocký.
Súčasťou aplikácie je top 42 
lokalít, aktuálne podujatia, 
pamiatky, športové aktivity, 
aktivity pre deti, prírodné zau-
jímavosti aj informácie o regió-
ne s fotogalériou. V najbližších 
týždňoch pribudne do apliká-
cie aj možnosť priamej rezervá-
cie hotelov v kraji. 

Veronika Beňadiková, BSK

Návštevnosť bratislavského regiónu vzrástla 
v minulom roku o viac ako štvrtinu a BSK priví-
tal na svojom území takmer 1 200 000 návštev-
níkov. Aby tieto štatistiky rástli aj v  roku 2016, 
predstavil kraj svoju novú aplikáciu „Bratislava 
Region“, kde nájdu návštevníci všetky informá-
cie o regióne, ubytovaní či reštauráciách a všade 
tam návštevníkov privedie aj interaktívna mapa. 

Kraj vedie v štatistikách návštevnosti

„Je dôležité, aby sme všetkým 
návštevníkom, či už domácim, 
alebo zahraničným, mohli po-
skytnúť čo najväčší prehľad 
a zlepšovať ich orientáciu v bra-
tislavskom regióne. Posledné 
štatistiky ukázali, že záujem 
o  tento región rastie a veríme, 
že sa cykloturistika bude aj 
vďaka lepšiemu označeniu tešiť 

veľkej obľube,“ vyjadril sa Pavol 
Frešo, predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja. 
V  rámci projektu bolo reali-
zované maľované značenie na 
83,7 kilometroch, pribudlo 
51 nových cyklosmerovníkov, 
23 bolardových stĺpikov, 124 
veľkých cyklosmeroviek, 49 
tabuliek miestneho názvu, 16 

donorských tabuliek, 5 emblé-
mových cyklotabuliek a 11 vý-
znamových tabuliek. 
Väčšia časť vyznačených cyk-
lotrás je situovaná v  poho-
rí Malých Karpát v  blízkosti 
mesta Modra a niektoré z nich 
sú vyvedené až na hrebeň Ma-
lých Karpát do sedla Hubalová 
a  Čermáková lúka. Na cyk-
lotrasách v  okolí modranskej 
kalvárie bolo značenie prispô-
sobené existujúcemu mobiliáru 
a  plánovanému cykloodpočí-
vadlu. Vyznačovať sa bude dre-
veným prevedením a súčasťou 
jeho špecifického dizajnu budú 
orientačné prvky na kalvárii. 
Značenie bolo vykonané od-

borne spôsobilými osobami 
v zmysle platných STN noriem 
a  usmernení pre budovanie 
cyklotrás. Na projekte „Brána-
mi mesta Modry“ spolupraco-
val Bratislavský samosprávny 
kraj s  mestom Modra a  na 
financovanie projektu využil 
dotáciu poskytnutú Minis-
terstvom dopravy, výstavby 
a  regionálneho rozvoja SR na 
podporu regionálneho rozvoja 
v  celkovej výške 21 894,72 €. 
Celkové náklady na realizáciu 
projektu boli vo výške 23 557,08 
€, z  toho spolufinancovanie 
BSK bolo vo výške 1 662,36 €.

Lucia Forman, BSK

Župa dokončila značenie cyklotrás v malokarpatskej oblasti 
Bratislavský samosprávny kraj vyznačil v  rámci 
projektu „Bránami mesta Modry“ celkovo 83,7 
km cyklotrás v  okolí Modry. Zvýšila sa tak úro-
veň cyklodopravného vybavenia a  sprístupni-
lo sa viac ako 20 malokarpatských prírodných 
a kultúrnych turistických atrakcií. 
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Mestská časť Bratislava-
Vajnory bola vyhod-
notená Národným 
informačným stre-
diskom Slovenskej 
republiky, a. s., 
ako samospráva 
s  predpokladom 
stabilného rozvoja 
a  získala protokol 
pečate rozvoja obcí 
a miest.

2 926 slovenských obcí 
a  miest prešlo ratingom 
na základe ekonomických 
údajov a legislatívy vrátane 
rozpočtovej zodpovednosti. 
Rozpočty boli analyzova-
né štatistickými metódami 
v  6-ročnom trende, uprave-
né o  medziročný vývojový 
trend v  období 2013/2014 
s  ohľadom na predpoklada-
ný vývoj 2015. Podiel obcí 
a miest, ktoré pozitívne vyšli 
z tohto hodnotenia, predsta-

vuje 37,7 %. 
Na základe analýzy hospo-
dárenia bola naša samos-
práva pod vedením starostu 
a  zastupiteľstva vyhodnote-
ná ako samospráva, ktorá sa 
môže zaradiť medzi 37,7 % 
obcí a  miest, kde sú obyva-
telia spokojní s  prácou sta-
rostu.

red.

Okrsok Spolu
číslo 1 - 4 v %

1147 100,00% 1103 100,00% 1040 100,00% 1156 100,00% 4446 100,00%
816 71,14% 833 75,52% 753 72,40% 675 58,39% 3077 69,21%
6 0,74% 6 0,72% 10 1,33% 2 0,30% 24 0,78%

809 70,53% 826 74,89% 743 71,44% 673 58,22% 3051 68,62%

807 100,00% 826 100,00% 748 100,00% 670 100,00% 3051 100,00%
P.č.

1 Strana TIP 4 0,50% 1 0,12% 8 1,07% 1 0,15% 14 0,46%

2 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03%

3 Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) 117 14,50% 134 16,22% 100 13,37% 96 14,33% 447 14,65%
4 Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník 1 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 2 0,07%

5 ŠANCA 2 0,25% 0 0,00% 2 0,27% 1 0,15% 5 0,16%

6 SME RODINA - Boris Kollár 63 7,81% 54 6,54% 58 7,75% 54 8,06% 229 7,51%
7 Strana zelených Slovenska 8 0,99% 4 0,48% 7 0,94% 5 0,75% 24 0,79%

8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar keresztény 
demokrata Szövetség 1 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03%

10 VZDOR - strana práce 0 0,00% 2 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07%

11 MOST - HÍD 42 5,20% 61 7,38% 30 4,01% 37 5,52% 170 5,57%
12 Slovenská národná strana 69 8,55% 36 4,36% 75 10,03% 44 6,57% 224 7,34%
13 Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

14 Komunistická strana Slovenska 5 0,62% 4 0,48% 0 0,00% 1 0,15% 10 0,33%

15 Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS 9 1,12% 4 0,48% 1 0,13% 4 0,60% 18 0,59%

16 SMER - sociálna demokracia 160 19,83% 99 11,99% 167 22,33% 134 20,00% 560 18,35%
17 Kresťanskodemokratické hnutie 45 5,58% 39 4,72% 35 4,68% 41 6,12% 160 5,24%

18 Slovenská občianska koalícia 18 2,23% 12 1,45% 8 1,07% 2 0,30% 40 1,31%

19 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 33 4,09% 32 3,87% 31 4,14% 39 5,82% 135 4,42%
20 #SIEŤ 64 7,93% 92 11,14% 71 9,49% 64 9,55% 291 9,54%
21 Strana maďarskej komunity - Magyar közösség pártja 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,60% 4 0,13%

22 PRIAMA DEMOKRACIA 0 0,00% 1 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03%

23 Sloboda a Solidarita 165 20,45% 251 30,39% 155 20,72% 142 21,19% 713 23,37%

Ing. Ján Mrva, #SIEŤ
Ing. Martin Oťapka, #SIEŤ
RNDr. Anna Zemanová, SaS
Ing. Igor Hraško, OĽANO - NOVA

Spracovala: Gabriela Zemanová

Počet voličov, ktorí volili vo volebnej miestnosti 

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetky politické strany

Ako sme volili Vajnorákov

z toho pre jednotlivé kandidujúce politické strany

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016

Ako sa volilo v mestskej časti Bratislava-Vajnory 
Výsledky volieb poslancov do NR SR

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 

Počet voličov, ktorí volili z cudziny poštou

118
26

8 12 7 9 36
25 31 30 32

5 3 9 9

Volebný okrsok číslo 
2 3

Volebný okrsok číslo 
1 2 3 4
38 48 36 29

4

151

Okrsok číslo
1 - 4

1

Anne Zemanovej blahoželáme 
k zvoleniu do NRSR
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Po úspešnom minuloročnom 
participatívnom rozpočte 
vám aj tento rok ponúkame 
možnosť podieľať sa na vy-
užití sumy 7200 eur z vajnor-
ského rozpočtu. Oproti mi-
nulému roku sa suma zvyšuje 
o 20 %. 
Informácia bola zverejnená 
začiatkom roka na webovej 
stránke vajnory.sk. Termín 
predkladania návrhov bol 
určený do 15. marca 2016 

s  podmienkou realizovania 
návrhov do konca kalendár-
neho roka s  tým, že celkové 
návrhy na jeden projekt ne-
presiahnu 3 000 eur.
Hlasovať môžete od 28. aprí-
la do 31. mája 2016 a návrhy, 
ktoré získajú najviac hlasov, 
budú realizované. Hlasovať 
môžete vyplnením hlasova-
cie lístka (dole si ho vystrih-
nite a zašlite na adresu Miest-
neho úradu vo Vajnoroch) 

alebo na našej webovej strán-
ke v časti participatívny roz-
počet. O výsledkoch hlasova-
nia vás budeme informovať 
na našej webovej stránke vaj-
nory.sk a taktiež v ďalšom vy-
daní Vajnorských noviniek. 
Ďakujeme za všetky návrhy 
a tie, ktoré sa dajú realizovať 
a  sú vo vlastníctve mestskej 
časti uvádzame v  tabuľke 
spolu s  predpokladaným ce-
novým odhadom nákladov 

na ich realizáciu. Úrad miest-
nej časti víta všetky podnety 
od občanov a všetkými sa za-
oberá. Aj keď sa nedajú zre-
alizovať z  participatívneho 
rozpočtu, niektoré z návrhov 
plánuje miestna časť realizo-
vať z iných rozpočtových ka-
pitol a  niektoré už dokonca 
realizuje.

Tomáš Kulka
vedúci oddelenia vnútornej správy

Vajnoráci, hlasujte za svoje návrhy v  rámci vajnorského participatívneho rozpočtu. Mestská časť 
Bratislava-Vajnory opäť vyčlenila zo svojho rozpočtu finančnú čiastku, ktorá bude použitá na zlep-
šenie či skrášlenie Vajnôr.

Občania rozhodujú o využití rozpočtu

Číslo 
návrhu Participatívny rozpočet 2016 Odhadované náklady (materiál 

+ práca a úpravy)

1.
Vybudovanie pomocného stojiska na cyklotrase JuRaVa s možnosťou 
opravy bicykla. Stojisko by bolo vybavené úchytmi na bicykel a pomôckami 
pri oprave defektu.

590,00 €

2.
Osadenie cyklostojanov na zástavkách miestnej hromadnej dopravy na 
uliciach Havrianska, Hospodárska, Koniarikova, kde chýba možnosť 
krátkodobo bezpečne odparkovať bicykel.

350,00 €

3.
Vybudovanie komplexného kontajnerového stojiska pre separovaný 
odpad, papier, plast, sklo, kov - jeho oplotenie. 450,00 €

4.
Vybudovanie výbehu pre psov vedľa detského ihriska Koniarikova od ulice 
Na doline. Návrh je oplotenie nízkym plotom a osadenie bránok. V 
budúcnosti je možné doplniť preliezkami pre psov a lavičkami.

1 150,00 €

5.
Zakúpenie interiérového vybavenia pre miestnu knižnicu, druhá etapa 
výmeny regálov. 3 000,00 €

6.
Osadenie cyklostojanov pred zdravotné stredisko.  Cyklostojany 
zabezpečia prístupnosť zdravotného strediska aj pre občanov, ktorí 
preferujú dopravu na bicykli.

300,00 €

7.
Revitalizácia zeleného pásu na Pračanskej ul. Úprava zelene, opravy 
pevných plôch, osadenie zberných nádob pre psičkárov. 1 000,00 €

8.
Zakúpenie bočných a zadných závesov (výkritov) do Domu kultúry 
Vajnory pre potreby miestnych spolkov a pre potrebu usporiadania 
rôznych koncertov pre deti a dospelých. 

2 456,00 €

HLASOVACÍ LÍSTOK K PARTICIPATÍVNEMU ROZPOČTU
Meno a priezvisko

Adresa

E-mail

Hlasujem za návrh (napíšte číslo návrhu)
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DÁVAME D O POZORNOSTI

V tomto roku je v pláne veľa opráv, a to men-
ších i  väčších. Spomeniem najdôležitejšie –
napríklad revitalizáciu detského ihriska Ko- 
niarkova, ktoré sa bude obnovovať postup-
ne, tento rok sa odstránia nevyhovujúce časti 
a v pláne je aj montáž prvej novej atrakcie. 

Revitalizácia prebehne tesne 
pred Medzinárodným dňom 
detí (vizuál k  plánovanej 
komplexnej revitalizácii náj-
dete na dvojstrane 18 - 19). 
Na letné mesiace (s  predpo-
kladaným ukončením pred 
dožinkami) sa zase pripravuje 
reštaurovanie NKP sochy sv. 
Floriána.

Pokračujeme tiež v  trende 
z  minulých rokov a  pripra-
vujeme opravu chodníkov, 
tentokrát to bude časť ulice 
Čierny chodník aj so stroma-
mi a  chodník Pri pastierni. 

Ak získame financie od BSK 
ako v roku 2015, tak plánuje-
me opravu chodníka aj cesty 
na časti Roľníckej ulice medzi 
večierkou a sochou sv. Floriá-
na a tiež v úseku Zbrody.

Do nového Domu kultúry 
Vajnory postupne dávame 
ďalšie vybavenie – do veľkej 
sály dáme klimatizáciu. V júni 
by už mala byť plne funkčná. 
V  pláne je aj vybudovanie 
parkoviska za Domom kul-
túry, ale to sa ešte uvidí pod-
ľa financií počas roka, aj keď 
projekt už máme pripravený. 

V  máji sa bude realizovať aj 
bezbariérový vstup na Miest-
ny úrad Vajnory z  Roľníckej 
ulice pre ZŤP aj ťažko chodia-
cich starších ľudí.

Riešime tiež dažďovú kana-
lizáciu – passport existujúcej 
a  prípravné práce na projekt 
rozširovania a  hlavne vyrie-
šenia dlhodobých problémov 
pri dažďoch pred školou na 
Osloboditeľskej ulici.

V  rámci združenia JURAVA 
a cyklocesty Jurava plánujeme 
do leta v úseku pod mostom 
na Čiernu Vodu spraviť pre-
chod mimo cesty pre peších, 
korčuliarov a  cyklistov. Tiež 
sa pracuje na dokončovaní 
dokumentácie cyklocesty Ju-
rava II v smere do Vrakune.

A  to, čo je asi najväčším ús-
pechom, je plánovaných 88 

nových miest v  škôlke, ktoré 
budú vytvorené nadstavbou 
4 tried v  areáli Základnej 
školy Kataríny Brúderovej. 
Momentálne sa končí verejné 
obstarávanie, ako aj proces 
pre stavebné povolenie, zo-
stáva nám počkať už len na 
fondy EÚ a  môžeme ísť sta-
vať – plánované otvorenie je 
1. 9. 2017.

Okrem tohto všetkého sa nám 
aj tento rok podarilo navýšiť 
participatívny rozpočet o  20 
% oproti minulému roku, 
ktorý sme takto poskytli ob-
čanom na spolupodieľanie sa 
na rozvoji obce už tretíkrát po 
sebe. Dotácie sme pridali aj 
miestnym spolkom – oproti 
minulému roku dostanú cca 
o 10 % viac.

Mário Schwab
investičný poradca starostu

Investície na rozvoj obce

Hovoriaca 
mapa

Je to vlastne nové infor-
mačné centrum otvorené 
24 hodín denne, 7 dní 
v  týždni. Spoľahlivo ob-
slúži návštevníkov a oby-
vateľov mestskej časti. 
Návštevníci, či už domá-
ci, alebo zahraniční, sa 
nemusia pýtať okoloidú-
cich a dúfať, že im niekto 
bude rozumieť a  vedieť 
poradiť. Pri hovoriacej 
mape si nájdu všetky dô-
ležité informácie o  Vaj-
noroch. Jej súčasťou je 
mapa Vajnôr, úradná ta-
buľa miestneho úradu, 
aktuálne správy o  dianí 
v  obci a, samozrejme, 

všetky pamiatky mestskej 
časti, o ktorých je možné 
si vypočuť krátku infor-
máciu. 
Hovoriaca mapa je vy-
jadrením úcty a  rešpek-
tu voči návštevníkom, je 
symbolom, že mestskej 
časti na týchto ľuďoch 
záleží. Čím viac sa totiž 
návštevník mestskej čas-
ti o  nej dozvie, tým viac 
času v  nej zmysluplne 
strávi.

Tomáš Kulka
vedúci oddelenia vnútornej 

správy

Pred Miestny úrad Vajnory bol inštalovaný nový 
informačný panel „hovoriaca mapa“.
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HISTÓRIA

Katarína Brúderová pred 105 
rokmi na výstave v Londýne

Na príprave najvýznamnejšieho výstavné-
ho podujatia v roku 1911 – Slovenskej vý-
stavy v Londýne - sa podieľalo aj skalické 
výšivkárske družstvo. Skalica mala v tom 
čase živé styky s  neďalekým moravským 
Hodonínom, predovšetkým s  tamojším 
profesorom reálneho gymnázia, katolíc-
kym kňazom PhDr. Aloisom Kolískom, 
význačným slovakofilom. Dr. Kolísek sa 
živo zaujímal o  národný život Slovákov, 
podnikol viaceré konkrétne aktivity v ich 
záujme, čo mu umožnilo spoznať a zblížiť 
sa so škótskym univerzitným profesorom 
R. W. Setonom - Watsonom (Scotusom 
Viatorom), ktorý sa od roku 1905 syste-
maticky zaoberal prieskumom národnost-
nej problematiky v Uhorsku, najmä o po-
stavenie slovenského etnika v  uhorskom 
priestore. Kolískov záujem o Slovensko vy-
ústil v úprimný obdiv a propagáciu sloven-
skej ľudovej piesne a ľudového výtvarného 
prejavu. Skalické družstvo v  ňom našlo 
svojho priaznivca a podporovateľa. Svojich 
hosťov zo zahraničia pravidelne privádzal 
z Hodonína do Skalice, aby si tu mohli po-
zrieť hodnotné výrobky slovenského ľudo-

vého výšivkárstva. 
A  tak na popud 
Dr. Aloisa Kolíska 
a  Setona - Watso-
na za spolupráce 
Dr. Pavla Blahu sa 
na prelome mar-
ca a  apríla 1911 
počas piatich týž-
dňov a  troch dní 
uskutočnila v met-
ropole Spojeného 
kráľovstva výstava 
slovenského ume-
nia, na ktorej pred-
stavili aj výtvarné 
diela majstrov Mo-
ravského Slovácka 
(J. Uprku, A. Frol-
ku, J. Köhlera, bra-
tov Jaroňovcov). 
Všetku starostli-

vosť o  organizovanie výstavy prevzal na 
seba Robert William Seton - Watson. Ot-
vorili ju 14. marca 1911 v londýnskej Doré 
Gallery, v  sále susediacej s  biblickými 
plátnami slávneho francúzskeho maliara 
Gustava Doré. V jej prvej časti inštalovali 
produkty skalického Družstva pre spe-
ňaženie domáceho ľudového priemyslu 
spolu s  modran-
skou keramikou. 
Návštevníci tu 
mohli uvidieť čip-
ky, výšivky, rezbár-
ske či košikárske 
výrobky a  kroje. 
Bol tu vystavený 
aj ornát (liturgické 
rúcho katolíckeho 
kňaza), ktorý An-
drejovi Hlinkovi 
vyšila známa vaj-
norská ľudová 
umelkyňa Kata-
rína Brúderová, 
spolupracovníč-
ka skalického vý-

šivkárskeho družstva. V druhej časti sály 
boli vystavené umelecké diela moravských 
výtvarníkov. Zo Slovenska sa na otvore-
ní výstavy zúčastnili Dr. Pavel Blaho, Dr. 
Ľudovít Okánik a Dr. Herold; zo susednej 
Moravy Dr. Alois Kolísek a  Jožo Uprka, 
spoluorganizátor podujatia. Záštitu nad 
výstavou prevzal rakúsko-uhorský veľvys-
lanec v  Londýne. Medzi 35 000 návštev-
níkmi výstavy boli aj príslušníci britskej 
kráľovskej rodiny. K výstave vydali katalóg 
s úvodnou štúdiou Setona - Watsona spo-
lu s prílohou, ktorá obsahovala informa-
tívny článok o skalickom družstve a o jeho 
činnosti. 
Skalické výšivkárske družstvo bolo prvou 
slovenskou ustanovizňou, zaoberajúcou 
sa ľudovou umeleckou výrobou. Vzniklo 
v dobe národnej neslobody a národnost-
ného útlaku, keď vzťah k  slovenskému 
ľudovému umeleckému bohatstvu, ľudo-
vej výšivke a  jej výtvarným hodnotám, 
znásobený vedomím národnej identity, 
bol jedným zo znakov slovenského vlaste-
nectva. Ľudové umenie sa v tom čase, ako 
neskôr zdôraznil Ing. Štefan Janšák, stalo 
„skutočne mocnou pákou v  národnom 
mechanizme, pomocou ktorej dvíhalo sa 
uvedomenie ľudu a budil záujem cudziny 
o osud Slovákov“.

Prebraté z časopisu Záhorie, 3/2011

Výstava slovenského umenia sa uskutočnila na prelome marca a apríla 1911 počas piatich týždňov 
a troch dní v londýnskej Doré Gallery. Okrem produktov skalického Družstva a modranskej keramiky 
tu návštevníci mohli uvidieť čipky, výšivky, rezbárske či košikárske výrobky a kroje. Taktiež tu bol vy-
stavený aj ornát (liturgické rúcho katolíckeho kňaza), ktorý Andrejovi Hlinkovi vyšila známa vajnor-
ská ľudová umelkyňa Katarína Brúderová, spolupracovníčka skalického výšivkárskeho družstva.

Ornát Andreja Hlinku, ktorý vyšila vajnorská ľudová 
umelkyňa Katarína Brúderová

Z výstavy slovenského umenia v roku 1911
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Nezabudli sme a nechceme, aby sa táto 
svetová tragédia opäť opakovala…

Bolo to 2. apríla 1945, keď 
prvé oddiely Sovietskej armá-
dy oslobodili Vajnory a  bez-
prostredne na to začali boje 

o  Bratislavu. Po šesťročnej 
okupácii bola Bratislava oslo-
bodená. Zostalo tu pochova-
ných 750 sovietskych voja-

kov a  dôstojníkov. V  bojoch 
o  mesto padlo 450 nemec-
kých vojakov a 120 civilistov. 
Hold všetkým, ktorí padli 
v tejto zákernej vojne za našu 
slobodu, prišli vzdať členovia 
čestnej stráže OS SR, starosta 
Vajnôr Ján Mrva, zástupky-
ňa starostu Soňa Molnárová, 
RNDr. Anna Zemanová, po-

slankyňa NR SR, a  členovia 
Senior klubu, ktorí k  Pom-
níku padlých položili vence. 
Kultúrnym programom sa 
pripojili aj žiaci a pedagógo-
via oboch našich škôl.

Eva Bielčíková
referát kultúry a zahraničných 

vzťahov
Foto: Anton Jakubáč

Dňa 4. apríla 2016 sa pri pomníku padlých na 
Osloboditeľskej ulici vo Vajnoroch konala pietna 
spomienka pri príležitosti 71. výročia oslobode-
nia Bratislavy. 

Slávnostné dopoludnie 
venované 111. výročiu príchodu 
Ferdiša Jurigu do Vajnôr

Príjemné stretnutie s Valériou 
Grebečiovou pri príležitosti 
životného jubilea

Znelka Vajnôr zazne-
la v  úvode spomienko-
vej slávnosti, na ktorej 
sa zúčastnili zástupkyňa 
starostu MČ BA-Vajnory 
Ing. Soňa Molnárová, ve-
dúci oddelenia vnútornej 
správy Ing. Tomáš Kulka 
a  zástupcovia obidvoch 
škôl a  Senior klubu vo 
Vajnoroch. Ferdiš Juriga, 
kňaz, národný buditeľ, 
publicita, poslanec Slová-
kov v  Uhorskom sneme 
s láskou spomínal na svo-
jich „milých Vajnorákov“ 
a  ani Vajnoráci na neho 
nezabúdajú. Jeho životnú 
púť i pôsobenie vo Vajno-

roch vo svojom slávnost-
nom príhovore priblížila 
p. zástupkyňa MČ. Všet-
ci prítomní si uctili jeho 
pamiatku minútou ticha 
a  položením venca k  pa-
mätnej tabuli. Celé podu-
jatie umocnili svojím vys-
túpením deti zo Základnej 
umeleckej školy na Vrben-
ského ul., pod vedením 
Mileny Kinčešovej.
Bola to dôstojná spomien-
ka!

Eva Bielčíková
referát kultúry a zahraničných 

vzťahov

Naša sesternica Valéria Gre-
bečiová (rod. Tureničová) 
sa dňa 16. 2. 2016 dožila 85 
rokov. Pri tejto príležitosti 
pozvala všetky sesternice 
z  otcovej i  maminej strany 
na stretnutie.
To sa uskutočnilo v  sobotu 
20. 2. 2016 v Bakchuse. Bolo 
nás spolu 10. Očakávala nás 
s  usmiatou tvárou. Najprv 
bolo srdečné privítanie, gra-
tulácia a začalo spomínanie. 
Rôzne zážitky, príbehy, na 
ktoré si striedavo spome-
nuli raz jeden, potom ďalší. 
Vrátili sme sa do detských 
čias. Úžasne bolo spomínať 
na našich rodičov, čo všetko 

sme sa dozvedeli. Sprítom-
nili sme si každého z  nich 
a klbko krásnych zážitkov sa 
začalo odvíjať. Spomienky 
nás vrátili do obdobia našej 
mladosti. 
Jej úsmev je ako vizitka, 
ktorý sa objaví pri každej 
príležitosti a  stretnutí. Je to 
úžasný dar od Pána Boha, ak 
dokáže človek takto pôsobiť. 
I napriek zložitým životným 
situáciám bola a  je vždy 
usmiata. Valika, ďakujeme ti 
za tento skvelý nápad, ktorý 
potvrdil naše vzácne rodin-
né väzby. 
 Sesternica Amália 

Orthová, rod. Tureničová
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Tibor Kráľ: Chcel by som, aby žiaci, ale aj učitelia chodili do školy radšej

? Prečo ste si vybrali prá-
ve dráhu učiteľa?

So školstvom som zviaza-
ný odmalička, moji obaja 
rodičia sú učitelia. Mama 
40 rokov učila na základnej 
škole a  otec bol viac ako 30 
rokov riaditeľom gymnázia. 
V  dobe môjho rozhodova-
nia bola preferovaná medi-
cína alebo právo a  mňa za-
ujímala biológia, takže som 
sa pôvodne síce hlásil na 
medicínu, ale nedostal som 
sa tam. Vzhľadom na to, že 
v tom období boli prijímacie 
pohovory aj v  auguste, tak 
som skúsil aj Matematicko-
fyzikálnu fakultu UK. Rodi-
čia sa ma po roku pýtali, či 
neskúsim medicínu ešte raz, 
ale bol som v  tak dobrom 
krúžku spolužiakov, že už 
som nechcel odísť. 

? Čím vás zaujala škola 
vo Vajnoroch? 

Myslím si, že táto škola je 
veľmi dobre materiálne vy-
bavená, je skutočne pekná, 
má dobrú didaktickú tech-
niku, je dobre situovaná, má 
krásny školský dvor a  mne 
osobne sa veľmi páči. Sa-
mozrejme, vidím tu aj veľa 
vecí, ktoré sa dajú vylepšiť. 

? Ktoré konkrétne máte 
na mysli?

Napríklad to, že máme málo 
priestoru. Už teraz sme tro-
chu stiesnení a musíme hľa-
dať priestory, kde umiestniť 
deti, ktoré prídu budúci škol-
ský rok. Na úrade sú projekty 
na nadstavbu a zvýšenie poč-
tu tried, pretože v budúcnos-
ti by mali byť v každom roč-
níku dve triedy. To je spolu 
18 tried. Teraz ich je tu 14. 

A  priestory sú stále tie isté. 
A druhá vec je, že nás tlačia 
zákony, napríklad musíme 
mať učebňu techniky, ktorá 
musí byť vybudovaná do 2 
rokov. Ale zatiaľ neviem, kde 
ju umiestniť.

? Aké sú vaše vízie a plá-
ny so školou?

Chcel by som nadviazať na 
všetko pozitívne, čo tu vybu-
doval a  dosiahol môj pred-
chodca Jozef Bratina. Skva-
litniť výuku aj prostredie. 
Niežeby to bolo teraz zlé, 
ale chcel by som, aby to bolo 
lepšie. Aby žiaci, ale aj uči-
telia chodili do školy radšej 
ako doteraz. Určite chcem, 
aby tu bol od septembra sa-
mostatný zástupca pre prvý 
stupeň, ktorý bude mať na 
starosti aj školský klub detí. 
Teraz to všetko má na staros-
ti zástupkyňa. Aj to by pris-
pelo ku skvalitneniu, keby 
sa táto práca prerozdelila na 
dvoch ľudí.
V rámci výuky by som chcel 
dávať dôraz na predmety, 
ktoré budú na prijímacích 
skúškach – čo je matematika 
a slovenčina – a tiež na cudzí 
jazyk. Tieto tri predmety by 
mali byť čo najkvalitnejšie, 
aby boli žiaci na stredné ško-
ly dobre pripravení.

? Stihli ste spraviť už aj za 
tak krátky čas, čo ste na 

poste riaditeľa, nejaké kon-
krétne zmeny?

Od začiatku roka sa toho 
udialo dosť veľa, bol štrajk, 
veľa sa suplovalo a bol aj ko-
niec polroka, ale dennodenne 
riešim drobnosti a  vylepše-
nia, ktoré sú potrebné a dajú 
sa uskutočniť. Napríklad sme 
stihli už vylepšiť webovú 

stránku, zlikvidovali sme vy-
radený nábytok, vymenili sa 
basketbalové koše či sfunkč-
nili pisoáre v  ŠKD. Na rade 
je tiež obnova plotu, uprata-
nie dvora či čistenie bežec-
kej dráhy. Tiež by som chcel, 
aby bol v areáli školy od bu-
dúceho roku správca. Dvor 
a ihriská by potom mohli byť 
verejne prístupné poobede 
po 16:00 a cez víkend, čo síce 
je aj teraz, ale nikto sa o are-
ál nestará. Školník to robiť 
môže, ale zase nie v rozsahu, 

aký si predstavujem ja. Našli 
sme už spoločnú reč so zria-
ďovateľom, ako takéhoto člo-
veka získame a  aj finančne 
ohodnotíme.
Na podnet rodičov som za-
čal robiť aj kroky v  zmene 
stravovania, najmä čo sa týka 
rovnomerného vydávania 
obedov, zníženie veľkého ru-
chu a skultúrnenia prostredia 
v  školskej jedálni, pretože si 
myslím, že školské stravova-
nie je dôležité pre zdravý vý-
voj mladej generácie.

Od januára tohto roku pôsobí na poste riaditeľa 
ZŠ Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch RNDr. Ti-
bor Kráľ, ktorý vystriedal PaedDr. Jozefa Brati-
nu. Okrem riaditeľa zastáva aj post učiteľa ma-
tematiky.
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Tibor Kráľ sa narodil 6. novembra 1960 vo Vrábľoch, kde aj 
študoval na gymnáziu. Vysokoškolské vzdelanie získal na 
Matematicko-fyzikálnej fakulte (dnešná Fakulta matematiky, 
fyziky a  informatiky) Univerzity Komenského, odbor matema-
tika a  branná výchova. Učiť začal na Gymnáziu Ladislava Sáru, 
neskôr na Strednom odbornom učilišti nábytkárskom, kde 
pôsobil aj ako zástupca riaditeľa školy. Od roku 1994 pôsobil ako 
zástupca riaditeľky školy a neskôr ako riaditeľ školy na Strednej 
zdravotníckej škole na Vietnamskej ulici, neskôr aj ako riaditeľ 
Súkromnej strednej odbornej školy. Pred nástupom do súčasnej 
funkcie rok a pol zastával pozíciu štátneho školského inšpektora 
pre základné a stredné školy. Je ženatý a má 3 deti. Rád športuje 
a cestuje.



ŠKOLST VO

Tibor Kráľ: Chcel by som, aby žiaci, ale aj učitelia chodili do školy radšej
? Čo konkrétne by sa 

malo zmeniť v  stravo-
vaní detí?

Nemám to ešte odsúhlase-
né, ale chcem, aby sa spravil 
presný harmonogram obed-
ňajších prestávok pre prvý 
stupeň, druhý stupeň aj cir-
kevnú školu, ktorá k nám na 
obed chodí tiež. Pretože len 
na prvom stupni sa od nás 
stravuje 160 detí. A to máme 
v jedálni 89 stoličiek, takže si 
viete predstaviť, ako to tam 
vyzerá. Aspoň pre deti na 
prvom stupni by mali byť na 
stole vopred pripravené ta-
niere s  polievkou. Keď bude 
žiak vedieť, kde bude sedieť, 
tak sa tam nebude motať, na-
háňať, biť sa o  stoličky, tlačiť 
a  podobne. Myslím, že toto 
by mohol byť dobrý systém. 
Budeme si musieť len trochu 
upraviť rozvrh. Nebude, dú-
fam, prekážať mojim kole-
gom, že im trochu predĺžim 
účasť v škole. Pretože viete, čo 
je najbolestivejšie pre učite-
ľa? Keď namiesto o pol tretej 
odíde o  pol tretej a  5 minút 
(smiech). Toto by som chcel 
rozbehnúť v máji, s tým, že to 
musíme ešte prerokovať. 

? Čo sa vám na škole páči 
a čo nie?

Organizácia vyučovania je 
dobrá, ale bude treba niekto-
ré vylepšenia, napríklad čo 
sa týka už spomínanej obed-
ňajšej prestávky. Ale kolektív 
zamestnancov školy je kva-
litný a spolupráca so zriaďo-
vateľom je dobrá. Páči sa mi 
materiálne vybavenie školy, 
moderné učebné pomôcky, 
aj keď nie všetci vedia pl-
nohodnotne tieto pomôcky 
využívať. Darmo máme 8 
interaktívnych tabúľ, keď ich 
dostatočne nevyužívame vo 
vyučovacom procese. Preto 
som na august naplánoval 
školenie pedagogických za-
mestnancov s  odborníkom, 
ktorý ich na používanie po-
môcok pripraví.

Čo sa mi nepáči je pridelená 
skladba predmetov, ktorými 
si učitelia dopĺňajú úväzky. 
Ja by som chcel, aby učitelia 
učili hlavne predmety, na 
ktoré majú kvalifikáciu. Tým 
nechcem povedať, že kvali-
fikácia zabezpečí aj kvalitu, 
ale chcel by som to primárne 
riešiť takto. Ale určite pre-
vládajú pozitívne dojmy nad 
negatívnymi. O  všetkom, čo 
si myslím, že by bolo dobré, 
sa poradím a  následné roz-
hodnutia vzídu zo spoluprá-
ce rodičov, učiteľov a zriaďo-
vateľa.

? Momentálne učia pred-
mety učitelia, ktorí na 

to nemajú kvalifikáciu?

Nie, ale niektoré hodiny, kto-
ré učitelia učia by som riešil 
inak. Učiteľ by mal učiť mi-
nimálne polovicu úväzku ta-
kých hodín, na ktoré má kva-
lifikáciu. A tá druhá polovica 
môže byť akákoľvek. Preto je 
na rozhodnutí riaditeľa, aby 
doplnil úväzok učiteľa. Čiže 
on rozhodne, či bude učiteľ 
učiť angličtinu alebo občian-
sku. Mal by to však urobiť 
veľmi citlivo a profesionálne 
v prospech detí.

? Aký vzťah má byť podľa 
vás medzi riaditeľom 

a  žiakom a  medzi učiteľom 
a žiakom?

Žiak by sa nemal inak správať 
k riaditeľovi školy a učiteľovi. 
Mne osobne nevadí, či ma 
žiak oslovuje pán učiteľ alebo 
pán riaditeľ. Keď som prichá-
dzal do novej školy, niekoľko 
týždňov ma žiaci oslovovali 
pani učiteľka (smiech). To je 
tá prevaha žien v školstve. Vo 
Vajnoroch je napríklad lepší 
vzťah medzi učiteľmi a žiak-
mi ako na stredných školách. 
Deti sú mladšie a tým pádom 
aj formovateľnejšie a  vycho-
vanejšie. Pri menších deťoch 
je vzťah učiteľ – žiak či riadi-
teľ – žiak prirodzenejší, majú 
úctu a vedia sa správať.

? Čo vás trápi v školstve?

Najväčším problémom 
v školstve je, že nemá aspoň 
na 90 % nemennú šablónu, 
ktorá by bola dobrá a  pre-
pracovaná. Sú tu neustále 
reformy, nestabilita a  tiež 
predimenzovaný obsah 
vzdelávania. Učenia aj pred-
metov je zbytočne veľa a ob-
sah je dosť nahustený. Skôr 
by som učil menej a  kvalit-
nejšie. Stále sa menia názvy 
oblastí vzdelávania, jeden 
vymyslí názov Človek a prí-
roda, druhý Príroda a človek. 
V  školstve nič iné nerobíte, 
len meníte šrafovanie zľa-
va doprava, sprava doľava, 
názov predmetov s  veľkým 
písmenom, potom s  malým 
písmenom, triedy sa ozna-
čujú raz rímskym, potom 
arabským. A to sú veci, ktoré 
sa dajú raz a  navždy pome-
novať. 
Školské vzdelávacie progra-
my sú tiež stále inovované, 
ešte nie sú ani predchádza-
júce vyskúšané a  už máme 
nové. Nič nie je stabilné 
a učiteľ nemá šancu zvyknúť 
si na jeden systém.
Ďalším problémom je aj veľ-
ký počet integrovaných detí, 
resp. detí so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potre-
bami. Najčastejšie sú to deti 
s  poruchami učenia či sprá-
vania.

? V  čom spočíva tento 
problém?

Počet takýchto žiakov stúpa 
na každej škole, či je to zá-
kladná, alebo stredná škola, 
a zo strany štátu na to nie sú 
vytvorené podmienky ani fi-
nancie. V  štátoch, kde tieto 
podmienky sú, majú priamo 
v  triede asistentov alebo as-
poň v škole špeciálneho pe-
dagóga, prípadne školského 
psychológa a ďalších odbor-
níkov. Tu takých žiakov len 
dáme do tried a kontroluje-
me učiteľov, či dodržiavajú 

individuálny prístup k  da-
nému žiakovi. Ale keď máte 
v triede 3 až 4 integrovaných 
žiakov s  individuálnym plá-
nom a popri tom ďalších 17 
alebo 20, nie je možné učiť 
tak, aby ste dokázali deti 
niečo naučiť a  ešte sa im aj 
individuálne venovať. U nás 
síce máte možnosť požiadať 
o  asistenta vopred, ale na 
ďalších odborníkov musíte 
mať financie. Ale najdôleži-
tejšie sú podmienky na vý-
chovu a vzdelávanie takých-
to detí. Určite je nevyhnutné 
už na vysokých školách pri-
praviť nových učiteľov na 
vzdelávanie žiakov s  vý-
chovno-vzdelávacími po-
trebami. Väčšina učiteľov 
takouto prípravou neprešla. 
A  integrovaných žiakov je 
stále viac, takže táto situácia 
môže vyústiť ešte do väčšie-
ho problému.

? Aký máte postoj k štraj-
ku učiteľov?

Môj osobný názor je taký, že 
štrajk bol zle pripravený, zle 
načasovaný a neúspešný. Ak 
by mal byť úspešný, musí byť 
generálny, to znamená 100 % 
účasť učiteľov. Odbory, kto-
ré organizujú takýto štrajk, 
musia byť jednotné a  nie 
roztrieštené. Mnoho rokov 
sa medzi učiteľmi hovorí, že 
štrajk bude účinný, ak sa uči-
telia základných a stredných 
škôl spoja a termín naplánu-
jú na taký čas, ktorý donúti 
zodpovedných riešiť prob-
lémy v  školstve. Spomínali 
sa termíny ako prijímacie 
pohovory na stredné školy, 
maturitné skúšky, testova-
nie žiakov základných škôl 
a ďalšie. Ak by sa dohodli tí, 
ktorí organizujú štrajk, na 
takýchto termínoch a získali 
by podporu učiteľov, a  po-
zor, aj rodičov a  verejnosti, 
som presvedčený, že veci by 
sa pohli vpred. 

Veronika Baráková
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Slávnosť uvítania detí do života

Bez detí by bolo na svete pra-
málo smiechu, radosti, chý-
bala by bezprostrednosť, fan-
tázia by stratila svoje korene, 
z ktorých rastie do neba roz-
právok, kde je všetko možné 
a dobro sedí na zlatom tróne. 
Bez detí by bolo na svete prí-
liš smutno a sivo. 
Ako dobre, že sú medzi nami.
Zbor pre občianske záležitos-
ti pripravil 17. marca slávnosť 
uvítania detí do života pre 
15 malých Vajnorčanov, kto-
rých mená sú zapísané v pa-
mätnej knihe mestskej časti. 
Mamičky okrem poďakovaní 

i gratulácií dostali aj pamätný 
list pre dieťatko a  finančný 
príspevok od mestskej časti. 
Slávnosť hudobným pásmom 
obohatili žiaci Základnej 
umeleckej školy pod vede-
ním pani učiteľky Kinčešovej 
a Halonovej.
Našim malým ratolestiam 
prajem, aby boli šťastnými 
dieťatkami v  šťastnej rodi-
ne, kde sa majú všetci radi. 
Rodičom prajem, aby mali 
vždy otvorené dvere k  citom 
svojich 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.“
 

 Soňa Molnárová 
zástupkyňa starostu
Foto: Anton Jakubáč

Čím by bol človek bez detí?
Prázdny stôl, možno 
prestretý,
a život šiel by povedľa.
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Kytica piesní pre Kovačicu od Vajnorského 
okrášľovacieho spolku

Obložený klavír dekorovaný 
umeleckými dielami je výni-
močným priestorom vo Vaj-
noroch. Výstava Insita z  Ko-
vačice, ktorá je inštalovaná 
od 5. apríla, nás preniesla do 
sveta pokoja, harmónie a  tra-
dícií. Vajnorský okrášľovací 
spolok je už nerozlučnou sú-
časťou týchto výstav. Dedinka 
Kovačica z  Vojvodiny (Srb-

sko) je typická tým, že v  nej 
žije silná komunita Slovákov. 
Tí sa snažia nielen o  udržia-
vanie slovenského jazyka, ale 
i vzácnych spomienok na život 
na slovenskom vidieku spred 
niekoľkých generácií. Hoci sú 
v  Srbsku menšinou, máme sa 
čo od nich učiť. Napríklad aj to, 
že nie všetko je samozrejmos-
ťou a mali by sme si viac vážiť 
svoje korene a miestne tradície. 
Hostí z Kovačice, ale i prítom-
ných hostí na vernisáži, FS Vaj-
norského okrášľovacieho spol-
ku potešil kyticou vajnorských 
piesní.

Anna Zemanová
členka správnej rady Vajnorského 

okrášľovacieho spolku

Galéria TYPO & ARS už 
21 rokov veľmi úspešne 
funguje v prízemných 
priestoroch rodinného 
domu Čepčovcov na 
Roľníckej 349.

Galéria TYPO & ARS
Galéria TYPO & ARS pôso-
bí v  mestskej časti Bratisla-
va-Vajnory už od roku 1995 
– za ten čas zrealizovala 88 
výstav (z  toho 26 s  medzi-
národným zastúpením, 7 
výstav bolo zaradených ako 
súbežné akcie medzinárod-
nej výstavy Bienále ilustrácií 
Bratislava), vydala 9 publi-
kácií a uskutočnila desiatky 
sprievodných akcií (výtvar-

né sympóziá, predvádzanie 
umeleckých remesiel, stret-
nutia výtvarníkov a  pria-
teľov výtvarného umenia). 
V  spolupráci s  OZ Združe-
nie deti a umenie zorganizo-
vala 676 tvorivých dielní pre 
deti, kurzov tvorivosti pre 
dospelých a  art-terapií pre 
zdravotne znevýhodnených 
spoluobčanov. 

Peter Čepec Ana Kňazovicová: Smiech mustangov, olejomaľba, 2009

Medzinárodný deň žien je 
v  našej verejnosti vnímaný 
rôzne. Jedni ho uznávajú, iní 
zatracujú, ďalším je ľahostajný. 
V mestskej časti Bratislava-Vaj-
nory však patrí medzi sviatky, 
ktoré nepadli do zabudnutia, 
ale má svojich verných zás-
tancov. Aj tohto roku pozvala 
seniorov pri príležitosti tohto 
sviatku na spoločenské po-
sedenie do Domu kultúry vo 
Vajnoroch, ktoré sa celé nieslo 
v priateľskom, príjemnom du-
chu za účasti starostu Vajnôr 

Jána Mrvu, jeho zástupkyne 
Sone Molnárovej a  pracovní-
kov oddelenia vnútornej správy 

Miestneho úradu Vajnory. Vo 
svojom príhovore pán starostu 
ocenil dôležitosť žien, ktorým 

patrí poďakovanie za ich prácu 
a celoživotné zásluhy, či už v ro-
dine, alebo v  rôznych sférach 
ľudského života. Pochopiteľne, 
nechýbali ruže pre každú prí-
tomnú dámu. Kvietok, koláčik, 
ale aj milé slová počas oslavy 
sviatku žien vo Vajnoroch boli 
úprimným vyjadrením úcty 
a vďaky mestskej časti Bratisla-
va-Vajnory, ktorú si „nežnejšia 
polovička“ zaslúži. 

Eva Bielčíková
referát kultúry a zahraničných 

vzťahov

Oslava MDŽ v príjemnej spoločnosti seniorov

Foto: Anton Jakubáč
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Dňa 6. apríla 2016 pri príležitosti Dňa učiteľov 
primátor Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M, na 
návrh starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory 
Ing. Jána Mrvu udelil čestné uznanie dlhoročné-
mu riaditeľovi vajnorskej Základnej školy K. Br-
úderovej PaedDr. Jozefovi Bratinovi za dlhoročnú 
tvorivú pedagogickú prácu a významný prínos pri 
rozvoji školstva Bratislavy. Ocenenému srdečne 
blahoželáme.

Redakcia VN

Deň učiteľov

Rozlúčka s Máriou Brunclíkovou

Ľahšie je písať diktát,
príklady rátať celé dni, 
ako sa priznať učiteľom,
že vedia čítať naše sny.

Učitelia oslavujú svoj sviatok 
v čase, keď sa všetko prebú-
dza zo zimného spánku, keď 
všetko pučí, kvitne, ožíva, 
získava nové tvary. Medzi 
jarným zázrakom prírody 
a prácou učiteľa nachádzame 
paralely. Učitelia tiež odklí-
najú tie najskrytejšie záku-
tia detskej duše. Opatrujú 
krehké púčiky, aby z  nich 
raz boli voňavé kvety, ktoré 
potešia srdce i  oko každé-
ho, kto k  nim privonia. Čas 
učiteľa neohraničujú ka-
lendárne roky, ale školské 
zvonenia. Učiteľ je srdcom 
školských zvončekov, ktoré 
ostávajú navždy v ušiach. Po-
myselnú čiarku do vlastného 
zápisníka si robí vždy prvé-
ho septembra a  prečiarkuje 
ju posledný deň školských 
prázdnin. 
Učitelia, vy nestarnete! Ras-
tiete do múdrosti a  ľudskej 
krásy spolu so svojimi zve-
rencami. V  našej mestskej 
časti ste vychovali generácie 
múdrych a  schopných ľudí. 
Musí to byť nádherný pocit 
vidieť svojho bývalého žia-
ka na poste lekára, učiteľa, 
umelca, počítačového odbor-
níka či zručného majstra… 
Každý nesie v sebe pečať váš-
ho pedagogického majstrov-

stva a umu, vašej ľudskosti.
Starosta našej mestskej čas-
ti Ján Mrva pozval 5. apríla 
všetkých učiteľov, ktorí pô-
sobia vo Vajnoroch, ale aj 
tých, ktorí sú už na zaslúže-
nom odpočinku, na spoloč-
né stretnutie do veľkej sály 
Domu kultúry Vajnory. 
V slávnostnom príhovore im 
poďakoval za stovky, tisícky 
hodín strávených v triede so 
svojimi žiakmi, za čas, ktorý 
venujú deťom v  mimoškol-
skej činnosti, za prácu pre 
naše Vajnory, pre ľudí, ktorí 
tu žijú a  budú žiť. Lebo vý-
sledky práce našich učiteľov 
sú nadčasové a tešiť sa z  ich 
zrelých plodov budú ďalšie 
generácie.
Na návrh riaditeľov škôl sta-
rosta Ján Mrva ocenil pamät-
ným listom a  malým darče-
kom pedagógov vajnorských 
škôl Martu Nemcovú a  Jo-
zefa Bratinu zo ZŠ Kataríny 
Brúderovej, Jozefínu Kišovú 
zo ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., 
Danielu Daškovú z  MŠ Ko-
niarkova a  Milenu Kinčešo-
vú zo ZUŠ Vrbenského. 
Slávnosť kultúrnym progra-
mom obohatili pedagógovia 
Základnej umeleckej školy 
Vrbenského. Spoločne sme 
strávili pekné a príjemné po-
poludnie. Nech sa sviatočná 
chvíľa tejto slávnosti nemíňa 
ani v nasledujúcich dňoch. 

Soňa Molnárová

Dňa 14.  3.  2016 nám poma-
ly, tichučko, odišla do neba 
s  noblesou. Zosmutneli sme 
nad stratou človeka, ktorý žil 
celý život statočne s úžasnou 
pokorou. Mala ťažký život, 
ovdovela a  zostala s  tromi 
deťmi sama. Tvrdo pracovala 
na JRD. Bola veľmi šikovná 
a  zručná na ručné práce, čo 
sa týka vajnorských tradícií. 
Zúčastnila sa rôznych akcií, 
s  láskou spievala naše krásne 
slovenské piesne. Rok čo rok 
plietla dožinkový veniec, kto-
rý dekoroval dožinkový sprie-
vod a následne bol umiestne-
ný vo vestibule na Miestnom 
úrade vo Vajnoroch. 
Bola členkou Senior klubu 
Vajnory od jeho založenia. 
Neskôr sa do tohto klubu pri-

hlásila aj jej dcéra Daniela. 
Spolu chodievali na klubo-
vé stretnutia. Danka bola jej 
strážnym anjelom, ktorý nad 
ňou bdel a stál pri nej v kaž-
dej životnej situácii. Keď som 
prišla do klubu aj ja, obe som 
spoznávala a obdivovala som 
ich vzťah matky a dcéry. Bola 
radosť vidieť ich vzájomné po-
rozumenie. Keď sa u nej začali 
hlásiť zdravotné ťažkosti, bolo 
treba riešiť jej stav neustálou 
kontrolou. Vďaka celej rodine, 
pretože sa o ňu vzorne stara-
li, najmä druhej dcére Márii, 
ktorá pri nej s láskou stála.
Odprevadili sme ju na posled-
nej ceste s úctou a láskou dňa 
16. 3. 2016.
 
 Amália Orthová 
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Ľubomír Feldek: Pre slovenského básnika je najdôležitejšie, 
aby ovládal najmä dva jazyky. Slovenčinu. A jazyk poézie.

? Ako ste sa dostali k literár-
nej tvorbe? Kto vás privie-

dol k myšlienke začať písať?

Som už starý, už sa nepamätám. 
Ale vždy je čosi na začiatku. 
Predsa len si spomínam. Nap-
ríklad na začiatku mojej tvorby 
bolo slovo HU! (Hu, dnes v noci, 
v čiernom vreci…)

? Kde hľadáte inšpiráciu pre 
svoje diela?

O inšpiráciu sa spisovateľ potký-
na na každom kroku. Dôležité je 
potknúť sa, a nezabiť sa pri tom.

? Píšete v súčasnosti nejakú 
novú knižku? Ako sa bude 

volať a o čom bude?

Stále čosi píšem. Píšem teraz 
hlavne hry. Videli ste hru Princ 
a Večernica na Novej scéne? Nie? 
Chyba. Už to nestihnete. Nedáv-
no bola derniéra. Ale stihnete 
ešte v Slovenskom národnom di-
vadle hru Ako sa stal Lomidrevo 
kráľom.

? Keby ste mali možnosť pre-
písať niektorú zo svojich 

kníh, ktorá by to bola?

Nemám na to dôvod. Ani čas.

? Vaša dcéra Katarína spolu 
s  hudobníkom R. Šimur-

kom dopĺňajú atmosféru va-
šich besied. Kedy a ako vznikla 
myšlienka tohto „spojenia“?

Katka vyštudovala herectvo 
a spev na bratislavskom konzer-
vatóriu - je to dobrá škola, takže 
nie je nevyhnutné absolvovať 
potom aj VŠMU. V divadle GU-
naGU sa hrá hra, v ktorej Zuzka 
Šebová, Katkina spolužiačka, 
ktorá tiež vyštudovala “iba” kon-
zervatórium, vedie na túto tému 
dialóg, v  ktorom si uťahuje zo 
svojich spoluhercov, absolven-
tov VŠMU. Ale nemám nič proti 

VŠMU - len chválim konzerva-
tórium. Po jeho absolvovaní sa 
stala Katka šansoniérkou - he-
rectvo je pre ňu až na druhom 
mieste. Ja pre ňu píšem texty. Ale 
niekedy aj hry - hry s piesňami. 
Hrala napríklad úlohu Edith Piaf 
v  mojej hre Smrť v  ružovom. 
A  najnovšie hrá Shakespearovu 
ženu v mojej hre Smrť v Stratfor-
de – v nej ja hrám Shakespeara 
– hrá teda moju o  osem rokov 
staršiu manželku.

? Viedli ste aj svoje deti k „pí-
saniu“?

Nie - ale všetky majú k  tomu 
blízko. Veď aj herectvo je “pí-
sanie”, aj spev. Písať sa dá aj bez 
papiera a  pera. Hlasom, telom, 
plačom, úsmevom…

? Čo by ste nikdy nechceli ro-
biť a prečo?

Neviem robiť nič iné, len to, čo 
robím. Môj pracovný nástroj je 
slovenčina. Už v  Hainburgu by 
som zomrel hladom.

? Čo by ste odkázali deťom, 
ktoré rady píšu poéziu 

a prózu?

Nech sa naučia robiť aj niečo iné 
- aby už v Hainburgu nezomreli 
hladom.

? Čo najradšej robíte vo voľ-
nom čase?

Nerozlišujem čas na pracovný 
a  voľný. Stále sa teda len zabá-
vam. Čiže stále pracujem.

? Vieme o vás, že ste aj pre-
kladateľom. Je preklada-

nie textov náročné?

Prekladám len poéziu. Aj to je 
druh písania. Chcete sa naučiť 
naspamäť nejaký môj preklad? 
Čo tak napríklad táto anglická 

ľudová básnička (pre deti):
Apples be ripe   
Jabĺčka zrelé,
and nuts be brown.  
oriešky holé.

Petticoats up   
Sukničky hore
and trousers down.  
a gate dole.

? Koľko jazykov ovládate? 
Ktorý cudzí jazyk je váš  

najobľúbenejší a prečo? 

Poradím si s  každým slovan-
ským jazykom a  s  angličtinou. 
A keď prekladám z francúzštiny 
(možno ste videli Cyrana) alebo 
iných jazykov, vždy si už nájdem 
niekoho, kto mi s tým pomôže. 
Len v  rodine mám špecialistov 
najmenej na sedem jazykov. Ale 
pre slovenského básnika je naj-
dôležitejšie, aby ovládal najmä 
dva jazyky. Slovenčinu. A  jazyk 
poézie.

? Ktorý preklad bol pre vás 
najnáročnejší?

Prekladať poéziu je vždy rovna-
ko náročné, ale aj rovnako ra-
dostné, keď sa to podarí. Pozrite 
si ešte raz tie štyri verše o jabĺč-
kach a orieškoch! Aj to bolo ná-
ročné. A výsledok radostný.

? Notoricky známa roz-
právka Perinbaba je tiež 

jedným z  diel, kde sa naplno 
prejavilo umenie vášho „pera“. 
Pamätáte si ešte na to, ako 
vznikala?

Moja Perinbaba visí na internete 
- tam podrobne píšem o vzniku 
filmového scenára aj divadelnej 
hre (lebo nezávisle na scenári 
existuje aj divadelná hra, a vyšla 
dokonca aj knižne).

? Pozriete si aj vy cez vianoč-
né sviatky tento film?

Na televíziu sa dívam len ná-
hodne, v pauzách medzi prácou 
- ak sa taká pauza a taká náho-
da vyskytne, pozriem si ju. Ale 
možno vás bude zaujímať, že po 
dokončení filmovania, v posled-
nú noc, teda tesne pred odle-
tom do Ríma, sedela Perinbaba 
- Giulietta Masina - u nás. Roz-
práva o  tom aj jedna moja bá-
seň: PIANTO È BELLO (Plakať 
je krásne). Olinka, spomínaná 
v básni, teda naša dcéra, Katkina 
staršia sestra, si potom zahrala 
na Slovensku vo filme Zlatňan-
ka, potom vyštudovala herectvo 
a spev na bratislavskom konzer-
vatóriu, pokračovala v štúdiu na 
Folkwang Hochschule v Essene, 
pôsobí v  Berlíne a  možno tam 
v  tejto chvíli privádza na svet 
naše ďalšie vnúča.

? Aký je to pocit byť známym 
spisovateľom? Robíte to, 

čo ste si v živote priali?

Nie som známy spisovateľ. Ale 
najlepší spisovatelia sme odjak-
živa boli my - neznámi. Všimli 
ste si, že mnou vymyslené slovo 
Perinbaba sa používa dnes už aj 
v správach o počasí? A nikto ne-
vie, že som ho vymyslel ja. (Pô-
vodne som mal totiž robiť scenár 
podľa Grimmovskej rozprávky 
Frau Holle. Frau Holle - to je 
starogermánska bohyňa. Kto by 
si to jej meno na Slovensku zapa-
mätal?) Áno, celý život robím to, 
čo som robiť chcel. Vybral som si 
svoje remeslo dobre. Už aj preto 
dobre, že sa teraz ja, Katka a Rišo 
Šimurka môžeme tešiť zo stret-
nutia s  deťmi z  vašej základnej 
školy.

Milý pán Feldek, stretnúť sa 
s vami, Katarínou a pánom Ši-
murkom bolo čarovným zážit-
kom. Ďakujeme veľmi pekne za 
čas strávený s vami.

J. Cigániková

Pondelňajšie dopoludnie sme strávili v spoločnosti veselého a milého človeka, básnika, prozaika, dra-
matika a prekladateľa Ľubomíra Feldeka, ktorý pre Základnú školu Kataríny Brúderovej spolu so svojou 
dcérou Katarínou a hudobníkom Richardom Šimurkom pripravil zaujímavú besedu spojenú s hudobnými 
vstupmi. Pán Feldek bol taký dobrý a zodpovedal nám aj mimo besedu naše zvedavé otázky.
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William Shakespeare a Vajnory 

Je bezkonkurenčne najhranejším drama-
tikom vzhľadom na dĺžku času i  rozsah 
tvorby. Z tvorby jeho aj dnes uvádzaných 
starogréckych a starorímskych kolegov sa 
zachovalo oveľa menej diel a v povedomí 
súčasníka nie sú tak výrazne zapísané ako 
Shakespearove hry a básne.
Shakespeare, dramatik, básnik a herec, bol 
aj podnikateľom vo vtedajšom zábavnom 
priemysle. S ostatnými her-
cami vlastnil londýnske 
divadlo The Globe 
(Zemeguľa). Aby 
naplnil jeho 2000- 
až 3000-miestne 
hľadisko, mu-
sel sa obra-
cať v  ostrej 
konkurencii 
iných divadiel 
a  ďalších zá-
bavných at-
rakcií 

vtedajšej doby, ako boli býčie a medvedie 
zápasy. Jeho hry preto oslovovali široké 
vrstvy naprieč celou spoločnosťou – od 
sluhov po kráľov.
Stvoril rôzne aj protikladné postavy. Ich 
vlastnosti a  príbehy odrážajú konkrétne 
životné situácie a  ľudské skúsenosti. Sú 
studnicou sebapoznania divákov a čitate-
ľov dodnes. Hamlet, Richard  III., Šajlok, 
Rómeo, Falstaff, Lear, Macbeth, Othello, 

Jago, Rosalinda…
Shakespeare vytvoril originálny jazyk 
neobvyklej bohatosti. Vďaka nemu 
získala angličtina 3000 nových slov. 

Slováci a  iné národy ho pozna-
jú z  prekladu. Ale v  Anglicku 
sa uvádza v  pôvodnom jazyku 
z  prelomu 16. – 17. storočia. 
Žiadneho režiséra by ani nena-

padlo pretlmočiť ho do modernej 
angličtiny. To má niekedy za násle-

dok, že ak divák nepozná dobové 
reálie, nemusí porozumieť 

všetkým slovným hrám 
a  narážkam. Nikomu 

to ale nevadí, preto-
že reč dramatika je 
motorom deja jeho 
hier. 

Vzdelaný Angli-
čan pozná cca 
5000 - 10 000 
slov. Molié-
re použil vo 

svojich hrách 
5000 slov. Sha-
kespeare 20 000. 
V  Oxfordskom 
slovníku sa kaž-
dé slovné heslo 
dokladá citátom. 
Citátov zo Sha-
kespeara je oveľa 

viac ako citátov 
z  Biblie. Shakes-

peare, to je erotický 
slang nevestincov, 

žargón putík, ale aj vy-
braná reč kráľovských 

siení. Krvavá brutali-
ta a  najjemnejšia lyrika 

v  jednom. Ako bolo na-
písané v prvom súbornom 

vydaní jeho diela: „Shakespe-
are bol pre všetky časy, nielen 
pre jednu dobu.“

Shakespeare sa narodil a zomrel v rovnaký 
deň a mesiac, pričom tieto dátumy delí 52 
rokov jeho života. Dňa 23. 4. 1616 po osla-
ve svojich narodenín odišiel na večnosť. 
Zaujímavé je, že v rovnaký dátum zomrel 
aj Miguel de Cervantes, slávny autor Dona 
Quijota.
Dôkazom, že Shakespeare nevyvetral ani 
po 400 rokoch, je napr. aj Sonet 66. Akoby 
bol napísaný dnes, tu u nás – na Sloven-
sku – a o Slovensku. Jeho aktuálnosť je až 
dychvyrážajúca. Máme šťastie, že rozu- 
mieme aj češtine. Preklad si môžeme vy-
chutnať a porovnať v dvoch jazykoch. Od 
nášho notoricky známeho literáta Ľubo-
míra Feldeka a  od nemenej famózneho 
experta na Shakespeara, ktorý preložil 
celé jeho dielo do češtiny, Martina Hilské-
ho. Jeho zásluhy uznala aj kráľovná Alž-
beta II. udelením Rádu britského impéria. 

PREKLAD: MARTIN HILSKÝ

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak pýchou dme se pouhý parazit,
jak pokřiví se každá čistá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak sprostota se sápe na slušnost,
jak blbost na schopné si bere bič,
jak umění je pořád služkou mocných,
jak hloupost zpupně chytrým poroučí,
jak prostá pravda je všem prostě pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.
Znaven tím vším, já umřel bych tak rád,
jen nemuset tu tebe zanechat.
 
PREKLAD: ĽUBOMÍR FELDEK 

Ustatý všetkým chcem len smrť. Chcem oddych. 
Nech u dvier žobrať nevidím viac česť
a niktošov na recepcie chodiť
a čistotu, čo musí bahnom prejsť, 
a metále, čo pripnú hlupákom, 
a pannu, ktorú znásilňuje prasa, 
a bezprávie, čo šliape na zákon, 
a moc, čo nad bezbranným vypína sa, 
a umelca, čo slúži u despotu, 
a tupca, čo vždy múdrych poučí,
a prostú pravdu bitú za prostotu
a zlo, čo dobro drží v područí!
Ustatý všetkým rád to opustím -
len teba nerád zanechám tu s tým.

Autor textu a výber zo Sonetov: Rudolf Suran

Ospravedlňujem sa čitateľom Vajnorských noviniek, že som sa na nich dopustil malého podvodu nadpi-
som tohto článku. Cieľom bolo pritiahnuť pozornosť. Samozrejme, Shakespeare vo Vajnoroch nikdy nebol 
a iste o nich ani nepočul. Ale zaslúži si, aby sme si pripomenuli 400. výročie jeho úmrtia, hoci aj za cenu 
malého fígľa. Shakespeare totiž písal o každom z nás…
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Krátko po príchode sa roz-
hliadal po pani Márii Belo-
vičovej, ktorá mu bola nápo-
mocná pri písaní o Ferdišovi 
Jurigovi v  jeho Piatej knihe 
o Bratislave. Žiaľ, jej vydania 
sa už nedožila. Pre pána Dvo-
řáka bola cennou a ochotnou 
informátorkou pri spomínaní 
a  rozprávaní o  tomto býva-
lom farárovi a učiteľovi, kto-
rému Vajnory vďačia okrem 
iného aj za to, že v čase poma-
ďarčovania zostali slovenskou 

obcou.
 Besedy sú ideálnym priesto-
rom dozvedieť sa to, čo vám 
neposkytnú ani encyklopé-
die, ani internet. A nič nena-
hradí živú atmosféru s  člo-
vekom s  takou charizmou, 
ktorý je špičkou v  tom, čo 
robí. Pán Jozef Zeman, ktorý 
je vo svojich 85-tich rokoch 
sám chodiacou kronikou, ho 
nazval slovenským Aloisom 
Jiráskom, zaznelo aj prirov-
nanie, že pre naše dejiny je 

pán Dvořák to, čo Zamarov-
ský pre antiku.
 A tak sme sa dozvedeli aj to, 
že náš hosť najprv vyštudo-
val históriu, ale potom od nej 
utiekol a  stal sa novinárom, 
až kým si ho história opäť ne-
našla – už podkutého, schop-
ného nájsť v dejinách príbeh 
a  urobiť ho pútavým, nepo-
núkať len fakty. Taká je aj jeho 
tvorba – či už cyklus Stopy 
dávnej minulosti, či Päť kníh 
o  Bratislave. A  novinárčina 
mu otvorila aj ďalší rozmer – 
pochopil, aké je dôležité stre-
távať a vyhľadávať ľudí, ktorí 
ešte niečo vedia a pamätajú si.
 Veľká časť diskusie a aj pole-
miky patrila jednej z jeho naj-
známejších kníh (už v máji sa 
môžeme tešiť na jej 4. vyda-
nie) Krvavá grófka, na ktorú 
ho musel prehovárať fotograf 
Karol Kállay, ďalšou veľkou 
témou bol Juraj Jánošík.
 Obľúbených historických 
postáv má pán Dvořák viac 
ako dosť, slovenské dejiny 
sú podľa neho nabité osob-
nosťami, len ich treba oživiť, 
spomenul aspoň Ctibora zo 
Ctiboríc či Žigmunda Lu-
xemburgského a  jeho ženu 
Barboru Cejlskú, cez ktorú 
sme sa dostali k  spisovateľo-
vej manželke Daniele, skvelej 
a húževnatej historičke, ktorá 
práve mýty a  legendy o  tejto 
„čiernej kráľovnej“ krok za 

krokom zisťovala a odhaľova-
la. Dôkazom jej kvalít je aj to, 
že jej kniha vyšla v Maďarsku 
– a tam sa teda slovenský his-
torik len tak nepresadí.
 „Tretím do partie“ je syn Ja-
kub, ktorý ako dizajnér a  fo-
tograf spolupracuje s  otcom 
na vydávaní kníh. Fotogra-
fie z  nich bolo možné vidieť 
v Starej radnici do 24. 4. 2016 
na výstave s originálnym náz-
vom Prvých sto miliónov ro-
kov.
 Dvořákovci nezostávajú nič 
dlžní histórii ani čo sa týka 
bývania, žijú v  Budmeri-
ciach, v  starom, pamiatkovo 
chránenom dome spred roka 
1847, štýlovo aj zariadenom 
a najradšej oddychujú pri ko-
ňoch.
 Diskusia bola „širokospek-
trálna“, pohľad a  názor his-
torika nás zaujímal v  ute-
čeneckej kríze, na paralelu 
s  históriou sme sa pýtali aj 
v súvislosti s rastom podpory 
extrémistov, reč bola aj o bú-
raní histórie búraním pamia-
tok, tiež o  vzťahu Slovákov 
k svojej histórii.
 Nebolo však len vážne, za-
znelo aj veľa veselých a  ús-
mevných príbehov a  príhod, 
bonmotov, postrehov, veľa 
sme sa nasmiali. A mohli ste 
sa aj vy, keby ste tam boli.

Jana Belovičová

Vedúca našej knižnice Hela Paulenová latku rozhodne nepodlieza, právom môže byť pyšná na to, 
akých hostí dokáže zlákať na besedu do Vajnor. V posledný marcový deň to bola ozajstná lahôd-
ka, historik, spisovateľ a publicista, popularizátor našich dejín, živá legenda, sympatický, skromný 
a spontánny človek - Pavel Dvořák.

Beseda s Pavlom Dvořákom v miestnej knižnici

Foto: Rudo Suran

Veselá nota v MŠ sv. Jána Pavla II.
Tento rok sme v  našej ma-
terskej škole uviedli do pra-
xe krúžkovú činnosť, ktorú 
vedú naše pani učiteľky. 
Hudobno-spevácky krúžok 
“veselá nota” sa realizuje 
každú stredu poobede. Pri-
hlásených je 16 detí z oboch 
tried. Na krúžku zväčša 
spievame detské piesne zo 
Spievankova, ale aj ľudové 

piesne s detským charakte-
rom. Každý mesiac sa však 
naučíme aspoň jednu nábo-
ženskú pieseň, ktorú potom 
spievame na školskej sv. 
omši na prvý piatok. Deti 
k  piesňam vymýšľajú aj 
vlastné “tančeky”, tzv. uka-
zovačky, ktoré potom s  ra-
dosťou ukazujú svojim ka-
marátom, ktorí na krúžok 

nechodia. Hrávame sa aj 
rôzne hudobno-pohybové 
hry, ktoré majú rady. Deti 
sú oboznámené s Orffovým 
inštrumentárom a  skúšali 
si aj to, ako sa hrá na jed-
notlivých nástrojoch, ktoré 
máme k  dispozícii (gitara, 
husle, klavír, ukulele). Ako 
krúžok sa prezentujeme na 
vystúpeniach pre rodičov, 

ako je vianočná akadémia 
či Deň matiek, ale aj na 
iných podujatiach. Deti sa 
ešte môžu tešiť na veľa no-
vých piesní a  hier a  tiež aj 
na náš “hudobný deň”, keď 
si deti donesú nástroje, kto-
ré majú doma a  nástroje, 
ktoré si sami vyrobíme. 

 Eva Slepčanová
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V dnešnej elektronickej dobe 
je čítanie knižiek priam vzác-
ne. A  predsa nič nenahradí 
zážitok ponoriť sa do zaují-
mavého príbehu alebo vziať 
do rúk krásnu encyklopédiu 
a v tichu čítajúc, obracať stra-
nu za stranou. 
 Marec ako mesiac knihy túto 
možnosť zvlášť ponúka. Aj 
preto sa 16. marca v poobed-
ňajších hodinách niektorí tre-
tiaci zo školského klubu detí 

pri Základnej škole s  mater-
skou školou Jána Pavla II. vy-
brali do miestnej knižnice vo 
Vajnoroch. Nebolo nás veľa, 
pretože niektorí spolužiaci 
boli na práve prebiehajúcom 
školskom kole recitačnej sú-
ťaže Hviezdoslavov Kubín. 
Pani knihovníčka Helena 
Paulenová nám najskôr po-
rozprávala, aké poklady taká 
knižnica ukrýva a  potom sa 
deti o  tom mohli presvedčiť 

samy. Prezerali si knižky rôz-
nych žánrov a niektorí si veru 
zaumienili, že v  najbližších 
dňoch knižnicu určite nav-
štívia, aby sa prihlásili za jej 
členov. 
 Túto nevšednú návštevu sme 
zakončili malým čitateľským 
maratónom. Vybrali sme si 
knižku Malý princ od A. de 
Saint-Exupéryho, ktorého 
pani vychovávateľka najskôr 
aj ako hlavného hrdinu - roz-

právača dielka predstavila 
a  potom knižka ako štafeta 
putovala z rúk do rúk. Prečí-
tali sme tak skoro 3 kapitoly. 
Teraz nám už len ostáva dočí-
tať ju, a tak sa dozvedieť, ako 
to s Malým princom dopadlo. 
Nakoniec si pozrieme nedáv-
no natočený film podľa tejto 
knižky a porovnáme ho s na-
šou literárnou predlohou.

Ľubomíra Záhorová

Tretiaci zo Základnej školy sv. Jána Pavla II. na návšteve v knižnici

Detské centrum Predškoláčik na návšteve v knižnici
Jednou z  mnohých aktivít, 
ktoré sme pripravili v  marci 
pre deti zo súkromnej škôlky 
DC Predškoláčik, bola náv-
števa miestnej knižnice Vaj-
nory. V tento prvý jarný me-
siac sa venujeme knihám ešte 
viac ako inokedy. Ďakujeme 
pani knihovníčke Helene 
Paulenovej, že prejavila ocho-
tu a opäť nám umožnila prísť 
v dopoludňajších hodinách. 
 Srdečne nás privítala v  no-
votou voňajúcich priestoroch 
knižnice v Dome kultúry Vaj-
nory a po celý čas bola naším 
milým a trpezlivým sprievod-
com. Väčšina tu bola po pr-
výkrát. Prekvapení z  toľkého 
množstva kníh úhľadne zora-
dených vo vysokých policiach 
sústredene a so záujmom po-
čúvali a  sledovali všetko, čo 
im profesionálne sprostred-
kovala. Ocitli sa v rozprávko-

vom svete princezien, drakov, 
vláčikov, zvieratiek a  iných 
postáv. Pozorne si vypočuli 
rozprávku, o  obsahu ktorej 
sa porozprávali a  odniesli si 
z  nej mravné ponaučenie. 
A aj ony sa stali malými čita-
teľmi, keď dostali do rúk kni-
hy a  posadali si okolo stola. 

Postavy z rozprávok a príbe-
hov v ich predstavách razom 
ožili. Ukázali, že vedia, ako sa 
knihy správne prezerajú, ako 
sa s  nimi zaobchádza. Hoci 
naše deti nevedia ešte čítať, 
návšteva knižnice bola jed-
nou z aktivít, ktorých cieľom 
je naučiť ich láske ku knihe. 

Veď príchodom elektronic-
kých čítačiek sa klasická kni-
ha, a  tým aj návšteva kniž-
nice, dostáva viac do úzadia. 
Knihy máme veľmi radi. Sú 
našimi najlepšími priateľmi 
a  sprevádzajú nás činnosťa-
mi každý deň. Veľa ich máme 
v  škôlke, občas si požičiame 
z  knižnice a  sem-tam prine-
sú deti z  domu niektorú zo 
svojich obľúbených. Sú pouč-
né, zábavné, lákajú pestrými 
ilustráciami, zaujmú príbeh-
mi. Rozprávky z  nich čítajú 
pani učiteľky deťom každý 
deň pred popoludňajším od-
počinkom. Verím, že aj takto 
prispievame k tomu, že kniha 
zostane stále neodmysliteľ-
ným spoločníkom mladých či 
starých.

 Anna Paldanová
 riaditeľka DC Predškoláčik
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Výber bol jednoduchý, najprv 
sme si zvolili výrobu toastov 
a ďalším pokrmom boli vafle. 
A prečo sme sa v našej ŠKD 
rozhodli, že takto budeme 
tráviť niektoré popoludnia? 
Dôvodov môžeme nájsť hneď 
niekoľko. Ako prvé je dôle-
žité, aby sa deti zoznámili so 
surovinami, ktoré sa ukrývajú 
v jedle. Mnohé ani netušia, čo 
je v tom jedle, čo jeme. Ak si 
deti urobia svoje jedlo samy, 
uvedomia si, koľko práce je 
s  prípravou pokrmu. Nielen 
preto, aby dobre vyzeral, ale 
bol aj chutný. Koľko úsilia 
treba vynaložiť aj pri uprata-

ní po ukončení práce. Deti si 
uvedomia a budú si pamätať, 
že proces prípravy jedla nie 
je až taký jednoduchý a  au-
tomatický. Uvedomia si aj to, 
že ich rodičia pre ne denne 
s láskou pripravujú zdravé 
a  chutné pokrmy. Takto pri-
pravené jedlo si deti vážia 
viac. Varenie je spôsob, pri 
ktorom môžeme deťom vy-
svetliť dôležitosť správneho, 
zdravého stravovania a  pou-
žívanie zdravých ingrediencií 
na prípravu dobrôt. Varenie 
je aj spôsob zbližovania sa. 
Niektoré deti sa pochvália, 
že doma s  rodičmi pripra-

vujú rôzne pochúťky. Takéto 
aktivity si vyžadujú svoj čas 
na prípravu aj trpezlivosť, no 
vďaka tejto spoločnej činnosti 
sme sa s deťmi oveľa viac zblí-
žili.
 My malí prváci z celého srd-
ca ďakujeme našej maminke, 

pani Bošeľovej, ktorá nám po-
mohla pri príprave a  výrobe 
pokrmov, našim mamičkám 
za zapožičanie prístrojov na 
výrobu chutných pokrmov 
a aj našim rodičom za trpezli-
vosť, lásku a starostlivosť.

 Zuzana Hec

Ako sme si robili vlastný olovrant v ZŠ sv. Jána Pavla II.
Nie vždy nám počasie praje. Pani zima nám na-
miesto snehovej nádielky priniesla veľa dažďa. 
Preto sme sa v našej Základnej škole s materskou 
školou sv. Jána Pavla  II. rozhodli, že nebudeme 
smútiť za snehom, ale naučíme sa vyrobiť si vlast-
ný olovrant. 

Svetový deň modlitieb aj na 
Základnej škole s materskou 
školou sv. Jána Pavla II.

Projekt Európa v škole na 
ZŠ Kataríny Brúderovej

Tento rok ekumenický Sve-
tový deň modlitieb pripadol 
na 4. marca. Deň predtým 
(3. marca) zavítala v  popo-
ludňajších hodinách medzi 
žiakov 1. stupňa do školské-
ho klubu pani Oľga Slivko-
vá, aby porozprávala deťom 
o Kube, krajine, za ktorú sa 
tento rok kresťanské ženy 
zvlášť modlia. A  tak sme 
spolu s  Krištofom Kolum-
bom i  ďalšími námorníkmi 
plavili na ostrov v  Karib-
skom mori v strednej Ame-
rike. 
 Pani Oľga zalistovala v his-
tórii tejto krajiny, v  jej geo-
grafických i  prírodných 
zaujímavostiach a  v  krátkej 
prezentácii nás potom obo-
známila s  jej súčasnou tvá-
rou. Pripomenula aj nedáv-
nu udalosť tejto krajiny, keď 
8. februára Havana, hlavné 
mesto Kuby, privítala na svo-
jom letisku pápeža Františka 

pri jeho ceste do Mexika.
 Svetový deň modlitieb sa 
tento rok niesol v duchu slov 
Pána Ježiša: „Kto prijíma 
dieťa, prijíma mňa.“ O tom, 
že pani Slivková má rada 
deti, niet pochýb. Veď SDM 
na našej škole s  jej účasťou 
je už tradíciou. Deti sa na 
záver naučili jednu námor-
nícku pieseň a stretnutie sme 
ukončili spoločnou mod-
litbou za obyvateľov Kuby, 
zvlášť za deti tejto krajiny. 

Ľubomíra Záhorová

Dňa 8.  3.  2016 sa v  našej 
škole konalo okresné kolo 
literárnej časti tejto súťa-
že. Témy v  jednotlivých 
kategóriách aj napriek 
náročnosti boli prijateľné 
a  zvládli ich aj žiaci niž-
ších kategórií. Súťažné 
práce boli obsahovo ná-
padité a  korešpondova-
li s  témami. V  literárnej 
časti sme ocenili práce so 
subjektívnym precítením, 
ktoré zaujali aj štylizáci-
ou, hrou so slovami a ori-
ginálnym spracovaním. 
Medzi ocenenými boli aj 
naši žiaci. Na 3. mieste 
v 1. kategórii sa umiestnil 
Patrik Zajko z 3. A a na 2. 

mieste v 2. kategórii skon-
čila Jasmina Al-Sbenaty 
zo 7. A. 
Porota skonštatovala, že 
projektu sa podarilo obrá-
tiť pozornosť detí a  mlá-
deže na aktuálne problé-
my a nutnosť boja za mier 
a  proti násiliu. Z  prác 
bolo cítiť, že aj mladí ľu-
dia majú aktívny záujem 
o dianie okolo nás a trápi 
ich násilie v  akejkoľvek 
podobe. Je preto dôležité, 
aby sme s  deťmi o  tých-
to témach diskutovali aj 
v  škole, snažili sa analy-
zovať príčiny a hľadať vý-
chodiská.
 Ľ. Figurová

Európa v škole je medzinárodný projekt. Ten-
to rok sa uskutočnil už 63. ročník súťaže a jeho 
mottom bolo žiť spoločne v mieri. Do literár-
nej i výtvarnej časti súťaže sa každoročne za-
pájajú aj naši žiaci.
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FK Vajnory je malý klub, pra-
cujú preňho dobrovoľne ro-
dičia, bývalí hráči aj nadšenci. 
Dlho sa oň staral takmer sám 
Róbert Vajda, koncom minulé-
ho roka sa však funkcie vzdal. 
Novým prezidentom sa od ja-
nuára 2016 stal Richard Fekete, 
ktorý je zároveň aj trénerom 
prípravky.

FK má nový výkonný výbor, 
ktorý má 11 členov (v  minu-
losti mal 7). Zostali v ňom Ró-
bert Vajda a  Marián Zeman, 
ktorý má na starosti marketing 
a  prezentáciu a  pribudli hlav-
ne rodičia detí, ktoré tu hrali 
alebo hrajú – Boris Patkoš, 
Ivan Depeš, Martin Meško a 
Radoslav Koprda. Z  hráčov-
seniorov sú vo výbore Pavol 
Miženko a  Peter Belobrad, 
ďalej hospodár Milan Horník, 
Jaro Križan z radov sponzorov 
a dlhoročných podporovateľov 
klubu a aktuálny prezident FK 
Richard Fekete.

Nové stanovy aj 
projekt členstva klubu

Vznikli nové stanovy, ktoré sú 
zosúladené s novým zákonom 
o  športe aj vnútorný organi-
začný poriadok. Ten upravuje 
detaily fungovania v  klube, 

možnosť vstupovania členov 
klubu do diania, pomer voličov 
na členských schôdzach, výšku 
členského príspevku a pod. 

Klub má tiež nové logo, cha-
rakterizujúce spojenie klubu 
a  obce a  tiež novú webovú 
stránku, kde pravidelne pribú-
dajú novinky aj štatistiky.
Nový je aj projekt členstva klu-
bu. Za členský poplatok 30 €/
rok získa člen okrem voľného 
vstupu na štadión aj rôzne zľa-

vy v  prevádzkach v  obci. Ri-
chard Fekete: „Čím viac bude 
členov, tým to bude pre oby-
vateľov zaujímavejšie. Oslovili 
sme prevádzky vo Vajnoroch 
a z tých, ktoré mali záujem, sme 
vytvorili sieť, v ktorej si môžete 
pri preukázaní sa kartou člena 
uplatniť zľavy. Klub tak získa 
obnos peňazí na skrášlenie 
areálu a lepšiu prácu s mláde-
žou, fanúšikovia zľavy a iné vý-
hody, prevádzky viac klientov. 
Takýmto spôsobom sa snaží-

Prezidentom klubu sa stal Richard Fekete. Zme-
nil sa aj výkonný výbor, stanovy či vnútorný 
organizačný poriadok. Novinkou je aj projekt 
členstva klubu.

FK Vajnory má nového prezidenta aj nové vízie

Foto: Katarína Križanová
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me spojiť Vajnory, podporiť 
podnikateľov i trochu viac roz-
hýbať život a  spolupatričnosť 
medzi nami.“ Funkcionári 
chcú celú sieť ďalej rozširovať. 
Zároveň spolu s členstvom zís-
kajú členovia možnosť ovplyv-
ňovať dianie v klube.

Výhody členstva v FK:

n bezplatný vstup na zápasy 
A mužstva
n zľavy v  nasledujúcich vaj-
norských prevádzkach:
• reštaurácia Modrý dom
• reštaurácia U Bobra
• kaviareň Prešík
• hotel Agátka
• kvetinárstvo Voňavý raj
• autoservis Cinto 
• servis bicyklov a lyží Bikeski
• spoločnosť BOZ.VTZ.PO 
(školenia v oblasti bezpečnos-
ti a  ochrany zdravia pri práci 
a  požiarnej ochrany, revízie 
VTZ, spracovanie dokumen-
tácie)
• spoločnosť BVV (búracie 
a výkopové práce, uskladnenie 
a  recyklácia stavebných odpa-
dov, predaj zeminy)
• spoločnosť Green Staff (ná-
kladná a  kontajnerová dopra-
va)

Plány do budúcna

Po jesennej časti boli muži na 

prvom mieste v 4. lige a mohli 
by postúpiť do tretej, čo by zna-
menalo pre Vajnory historický 
postup. Richard Fekete uvádza: 
„Nikdy sme na takej úrovni 
mužov nemali. Bola by to veľ-
ká reklama pre obec aj pre náš 
klub. Dávalo by nám to nové 
možnosti na rozvoj v každom 
ohľade.“
Okrem kategórie mužov má 
FK Vajnory aj kategóriu star-
ších žiakov, mladších žiakov, 
prípravky a  predprípravky. 
Kategóriu žiakov aj prípravky 
tvoria najčastejšie Vajnoráci či 
chlapci z  Čiernej Vody. Prob-
lémom však je, že klub nemá 
dorasteneckú kategóriu, takže 
mladí futbalisti si musia hľadať 
uplatnenie inde.
„Okrem žiackych a  príprav-
kárskych kategórií by mohli 
vzniknúť dorastenecké, čo by 
viedlo k tomu, že by v kategórii 
mužov hrali za Vajnory väč-
šinou domáci futbalisti. Tým 
pádom bude mužstvo zaujíma-
vejšie pre občanov a vytvorí sa 
väčšia fanúšikovská rodina,“ 
doplnil Fekete. Tiež uviedol, 
že by klub chcel v  budúcnos-
ti zveľadiť areál tak, aby tam 
boli 3 ihriská, šatne pre všetky 
tímy, kvalitné vybavenie pre 
tréningový proces, ale plánu-
je aj vynovenie priestorov pre 
návštevníkov.

Veronika Baráková

FK Vajnory má nového prezidenta aj nové vízie

1933

FK VAJNORY

Nové logo FK Vajnory
Aktuálne logo FK vzniklo začiatkom roku 2016. Autorom loga 
je Juraj Toman, Vajnorčan, ktorý kreatívne dopracoval hlavnú 
myšlienku nového prezidenta FK s doplňujúcimi návrhmi členov 
výkonného výboru.
Logo je vytvorené zo všetkých klubových farieb (biela, belasá, 
čierna), ku ktorým bola pridaná červená. Tvar písmena V  vy-
chádza z  názvu obce, ale zároveň predstavuje slová ako „vízia“, 
„viera“, „víťazstvo“ či „vernosť“. Jeho ľavá strana v belasej a bielej 
farbe predstavuje futbalový klub, ktorý vznikol v  roku 1933. 
Druhá strana symbolizuje Vajnory ako také. Rovnaký červený 
odtieň dominuje na obecnom erbe. Z neho je prebratý aj strapec 
hrozna, zvýrazňujúci naše tradície.
Z  hornej časti je logo otvorené ako symbol otvorenosti ľuďom, 
fanúšikom, podporovateľom, nápadom, myšlienkam aj kreativ-
ite. V dolnej časti sa obe vetvy spájajú, čo naznačuje spoluprácu 
pri zabezpečovaní chodu klubu i podobné ciele.
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Líder 4. ligy Bratislava Vajnory: 
Postup by bol historickým úspechom
Futbalový klub z  Vajnôr v  tejto sezóne 4. ligy 
Bratislava ešte neokúsil trpkosť prehry a  body 
stratil len pri troch remízach, vďaka čomu kra-
ľuje súťaži s  deväťbodovým náskokom. O  dianí 
v klube sme sa preto porozprávali s manažérom 
A mužstva a členom výkonného výboru Jarosla-
vom Križanom.

? Váš klub suverénne kra-
ľuje tabuľke 4. ligy Bra-

tislava. Doteraz sa nenašiel 
súper, ktorý by vás dokázal 
poraziť. Čomu pripisujete 
doterajšie výsledky?
 
To, že budeme v tabuľke takto 
vysoko, sa nám pred sezónou 
ani nesnívalo. Už pár rokov 
sa nám síce darilo držať sa na 
popredných priečkach vtedy 
ešte 4. ligy skupiny A, ale že 
budeme lídrami novej, spoje-
nej 4. ligy je nad naše predse-
zónne očakávania. Mužstvo je 
skúsené, skĺbil sa veľmi dobrý 
kolektív, ktorý zafungoval aj 
mimo futbalového ihriska. 
Práve skúsenosť hráčov nám 
pomohla vyhrať dôležité 
stretnutia, hráme zodpoved-
ný a organizovaný futbal. Sil-
ný kolektívny duch nám zase 
pomáha otočiť aj nepriaznivé 
skóre, keď sme napríklad vo 
Vrakuni v  9. minúte prehrá-
vali 0:2 a zápas sme zvrátili na 
5:2. Dôležitá je, samozrejme, 
aj potencia našich strelcov. 
Celkovo vládne taká pozitív-
na nálada.

? Akými hráčmi ste posil-
nili tím pred sezónou 

a k akým zmenám v kádri do-
šlo počas zimnej prestávky?
 
Keďže prišlo po jesennej časti 
ligy aj k ukončeniu, respektíve 
prerušeniu spolupráce s  nie-
ktorými hráčmi, museli sme 
riešiť aj doplnenie kádra. Vý-
znamnými posilami je pre nás 
navrátilec z Ivanky pri Dunaji 
Martin Gabura a Marek Bela-
ník so skúsenosťami z 3. ligy. 
Súčasťou kádra, a  verím, že 
platnou, je trojica mladých 

hráčov - Miroslav Lukáč, Pat-
rik Mozola a Dávid Kica. Pre 
nich bude prebiehajúca jarná 
časť sezóny v  našich farbách 
dobrou futbalovou školou.

? V  mužstve máte aj mo-
mentálne najlepšieho 

15-gólového strelca ligy 
Matúša Matejčíka, ktorý 
vás posilnil pred sezónou 
z  Kráľovej pri Senci. Čo stojí 
za jeho vysokou produktivi-
tou? Čo považujete za jeho 
najsilnejšie futbalové kvali-
ty?
 
Matúš je Vajnorák, prešiel od 
žiakov až k mužom. Následne 
hrával vo vyšších súťažiach 
aj v  zahraničí. Teraz sa vrátil 
zabojovať za materský klub. 
Každopádne, je to v tejto lige 
jeden z najlepšie sa orientujú-
cich hráčov v  šestnástke. Cit, 
časovanie a  ochota bojovať 
sú vlastnosti, vďaka ktorým 
mu to „sype“. Samozrejme aj 
herný štýl mužstva musí byť 
adekvátny, bez „dvorných na-
hrávačov“ by to nešlo.

? Súčasťou kádra je aj 
Rado Kunzo, ktorý má 

skúsenosti aj z najvyššej sú-
ťaže a vo vašom tíme pôsobí 
aj ako asistent trénera. Prečo 
si zvolil práve Vajnory?
 
V mládežníckych kategóriách 
u nás pôsobil jeho syn, poznal 
naše skoro rodinné prostredie 
a  zázemie, mal osobný kon-
takt s vedením klubu. Myslím, 
že to boli dôvody, prečo prijal 
ponuku pomôcť nášmu muž-
stvu. Keď som predtým spo-
menul skúsenosti, tak práve 
Rado je ich prototypom. Vie 

nabudiť a aj osobným vzorom 
ukázať bojovnosť na ihrisku 
ako hráč. Samozrejme, svoje 
bohaté skúsenosti odovzdá-
va aj na poli trénerskom, čo 
sa odráža aj v celom hernom 
prejave a systéme mužstva. 

? Súpiska vášho tímu ob-
sahuje aj niekoľko zná-

mych futsalistov zo Slovma-
ticu. Spolupracujete s týmto 
tímom alebo je to náhoda?
 
Vajnorákom srdcom aj du-
šou je brankár Slovmaticu aj 
futsalovej reprezentácie Peter 
Brndiar. Škoda, že jeho mo-
mentálna časová vyťaženosť 
mu nedovoľuje byť s nami pra-
videlne. On nám urobil a stále 
robí dobrú reklamu. Všetci 
jeho kluboví futsaloví spoluh-
ráči k nám už roky chodia na 
zaujímavú akciu „Vajnorská 
penalta“, ktorú niektorí aj vy-
hrali. Zistili, ako a  akí ľudia 
v našom FK pracujú a hrajú, 
aká je tu atmosféra. Myslím, 
že to bolo najdôležitejšie pri 
ich rozhodnutí pomôcť nám 
na futbalových trávnikoch. 
Okrem „Brnďa“ u  nás pôso-
bí aj Ladislav Mikita, Marek 
Bahna a Marek Belaník.

? Doteraz ste v lige dostali 
len 12 gólov, čo je v prie-

mere 0,66 gólu na zápas. Je 
to výsledok vašej vynikajú-
cej defenzívy alebo je to kva-
lita brankára, tiež futsalo-
vého reprezentanta, Milana 
Herka?
 
Milan je podľa mňa v  našej 
súťaži jednotka. Dokáže byť 
tým pravým „rozdielovým“ 
hráčom a  podržať svojimi 
zákrokmi v  ťažkých momen-
toch. Ešte nedostal ani jeden 
gól, ktorý by sa mu dal pripí-
sať. Svojím kľudom, vyspelos-
ťou v hre s  loptou a kopacou 
technikou podľa mňa schová 
do vrecka nejedného hráča 
z poľa. Samozrejme, futbal je 
kolektívny šport a  nemôžem 

opomenúť, že veľkú zásluhu 
na malom počte inkasova-
ných gólov má dobrá defen-
zívna činnosť obrannej štvori-
ce, ale aj celého mužstva.

? Iným ako postupovým 
ambíciám v  tejto sezóne 

by pri súčasnom postavení 
v tabuľke asi veril len málok-
to. Aké má ale váš klub dlho-
dobé ciele? Budete sa chcieť 
v prípade postupu do 3. ligy 
snažiť aj o posun ešte vyššie?
 
Celú túto sezónu sa snažíme 
priebežne hodnotiť a  pláno-
vať skromne, ako hovoríme, 
od zápasu k  zápasu. Nemá-
me veľké oči. Máme pred se-
bou ešte veľa zápasov a každý 
z  nich bude náročný. Proti 
nám, ako lídrovi súťaže, sa 
vedia všetci súperi výrazne 
motivovať. Rešpektujeme, že 
máme kvalitných prenasle-
dovateľov, z  čoho vyplynie 
niekoľko „šesťbodových“ zá-
pasov. Z týchto dôvodov bude 
súťaž pre nás ešte poriadne 
ťažká. 
 
Postup do 3. ligy by bol pre 
nás, samozrejme, najväčším 
úspechom v  histórii klubu. 
Súčasne by to bola aj skvelá 
propagácia toho, čo aktuál-
ne u  nás rozbiehame. Máme 
nové vízie a ciele. Veľa inves-
tujeme do práce s  mládežou 
a  rozšírenia areálu o  ďalšie 
hracie plochy. Budujeme praj-
nú rodinnú atmosféru, v kto-
rej sa každý dočká rešpektu. 
Pracujeme tak, aby si obyva-
telia našej obce uvedomili, že 
reprezentujeme aj ich a že po-
trebujeme ich podporu. 
 
Chceme dokázať, že futbal 
sa dá hrať aj s  nadhľadom, 
bez prehnaných negatívnych 
emócií, bez kriku na rozhod-
cu, bez nervozity. Vytvárame 
miesto, kde sa budeme všetci 
cítiť dobre. To bude náš posun 
„vyššie“.

Prevzaté zo stránky www.ligy.sk
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Predstavujeme mladé športové talenty 
Christián Pavlas

Mladý nádejný špor-
tovec Christián Pavlas, 
hokejový brankár, má 
za sebou účasť na Maj-
strovstvách sveta v ho-
keji do 18 rokov a pýšiť 
sa tiež môže titulom 
majstrov Slovenska 
v juniorskej kategórii.

? Povedz nám niečo 
o  sebe – koľko máš ro-

kov a  za aký klub v  súčas-
nosti hráš? 
Mám 19 rokov a  v  tejto se-
zóne som pôsobil ako tretí 
brankár v  bratislavskom Slo-
vane (KHL) a  aj v  juniorskej 
extralige za HC Slovan Bra-
tislava.

? Ešte študuješ?
Minulý rok som ukončil 

športové gymnázium a  v  sú-
časnosti sa venujem iba špor-
tu.

? Kedy si s hokejom začal?
S hokejom som začal ako 

4-ročný práve v  štruktúrach 
HC Slovan Bratislava.

? Aké hokejové úspechy 
si už dosiahol?

Hral som na Majstrovstvách 
sveta v  hokeji do 18 rokov 
a  s  klubom HC Slovan Bra-
tislava sme získali titul maj-
strov Slovenska juniorov.

? Aké sú tvoje plány na 
najbližšie mesiace?

Momentálne sa snažím od-
dychovať, ale pomaly sa už 
začínam pripravovať na novú 
sezónu.

? Chcel by si sa alebo plá-
nuješ sa živiť ako profe-

sionálny hokejista?
Určite áno.

? Rokuješ momentálne 
o  pôsobení v  nejakom 

klube?
Nie, zatiaľ ešte nemám nič 
konkrétne.

? Prečo si sa dal zrovna na 
hokej a  zrovna na post 

brankára?
Rodičia ma odmalička viedli 
k  športu a  najviac sa mi za-
páčil asi hokej, jedného dňa 
priniesli brankársku výstroj 
a  každý si mohol vyskúšať, 
aké je to byť brankárom. Cel-
kom ma to nadchlo a  nako-
niec som pri tom ostal…

? Ako sa pripravuješ na 
dôležitý zápas?

Nijako špeciálne, práveže sa 
snažím nesústrediť na to, či je 
dôležitý, alebo nie.

? Vieš o  niečom, kde máš 
ako brankár ešte rezer-

vy a v čom si práveže dobrý?
Rezervy mám určite všade, 

pretože vo všetkom môžem 
byť ešte lepší, ale myslím 
si, že ma najviac prezentuje 
moja palicová technika. Za-
meriavam sa na to, aby som 
takýmto spôsobom pomohol 
obrane.
 

? Máš čas aj na oddych či 
zábavu s kamarátmi?

Vždy sa snažím nájsť si čas aj 
na zábavu a kamarátov, preto-
že treba sa vedieť aj odreago-
vať.

? Aké sú tvoje záľuby 
okrem hokeja?

Hra na PlayStation, nakupo-
vanie a  rekreačné športy (te-
nis, futbal, plávanie).

? Ktorý hokejový brankár 
je tvojím vzorom?

Jednoznačne Carey Price (hrá 
za Montreal Canadiens).

Veronika Baráková

Ak si mladý nádejný športovec/ 
športovkyňa, pochádzaš alebo bývaš 
vo Vajnoroch a chceš sa vidieť v tejto 
rubrike, napíš nám o  sebe a  svojich 
športových úspechoch na redakcia@
vajnory.sk.

Jarná časť sezóny pre starších 
žiakov FK Vajnory už začala
Zimnú prípravu sme absol-
vovali v telocvični v hojnom 
počte. Pridali sa k  nám aj 
hráči, ktorí hrajú vyššie sú-
ťaže či reprezentant Domi-
nik Vajda. Zamerali sme sa 
najmä na rozvoj sily, vytrva-
losti a výbušnosti. Odohrali 
sme aj niekoľko prípravných 
zápasov na umelej tráve či 

v hale. Po prechode na prí-
rodnú trávu nás začala trápiť 
početná maródka a  obávali 
sme sa, či budeme schopní 
vstúpiť do sezóny s  dosta-
točným počtom hráčov. Na-
koniec sme odohrali už dva 
súťažné zápasy, za ktoré sa 
nemusíme hanbiť. 

Tréner Radoslav Kováč

Vpravo: Christián Pavlas
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Dňa 2. apríla o  15:30 h sme 
teda spoločne zahájili kolies-
kové dianie na Jurskej ceste. 
Po dokončení cyklotrasy JU-
RAVA sa stala jedným z  ob-
ľúbených miest na aktívny 
oddych či pre výkonnostný 
šport. Nebolo teda pochýb, 
že na zahájenie kolieskovej 
sezóny príde veľa jej priazniv-
cov.
Od 15-tej hodiny sa začali ľu-
dia schádzať v blízkosti štartu. 
Od najmenších začiatočníkov 

až po tých najskúsenejších, 
na odrážadlách, bicykloch, 
korčuliach či kolobežkách sa 
nás zapojilo približne 160. 
Každý prítomný si vyslúžil 
stužku s  pamätnou pečiat-
kou a  po oficiálnom prího-
vore sme vyrazili na cestu. Po 
hromadnom štarte sa všetci 
rozpŕchli po trase, avšak stále 
prichádzali ďalší a ďalší, ktorí 
chceli aktívne stráviť svoj voľ-
ný čas.
Po niekoľkých minútach sa 

začali vracať prví zúčastnení, 
na ktorých už čakalo na štarte 
menšie občerstvenie vo forme 
jabĺčka, cereálnej fit tyčinky 
a zabezpečený bol aj pitný re-
žim. Po namáhavej ceste späť 
proti vetru, občerstvení a ma-
lom oddychu sa viacerí vrátili 
späť na trasu a  vychutnávali 
si krásne slnečné počasie, iní 

využili tieto chvíle na stretnu-
tie a rozhovor s priateľmi. 
Teší nás záujem ľudí o využí-
vanie ponúkaných možností 
športového vyžitia a prajeme 
im aj tento rok veľa šťastných 
kilometrov na kolieskach, ale 
aj bez nich. 

Marián Nemček

Úvodné jarné dni boli sprevádzané krásnym počasím plným slnka. Teplota sa vyšplhala nad 20 °C 
a napriek miernemu vetru sa jar ukázala v peknom svetle. Nič teda nebránilo tomu, aby sa oficiálne 
odštartovala tohtoročná sezóna na kolieskach. 

Vajnory na kolieskach

Srdečne vás pozývame aktívne sa zúčastniť tohto už 14. ročníka 
celosvetového charitatívneho podujatia a rozhýbať svoje telo na 
všetkom, čo má kolieska. Spolu s  podujatím bude prebiehať aj 
verejná zbierka pre nadáciu Výskum rakoviny. Okrem toho máme 
pre vás prichystaný aj bohatý kultúrny program.

Podporte boj proti rakovine!
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Dobré rady nad zlato: čím 
viac hláv, tým viac rozumu
Ochrana kĺbov

Dnes veľa ľudí trpí na ocho-
renie kĺbov, najmä starších. 
No tento recept je aj pre tých, 
ktorí pravidelne behávajú po 
tvrdom podklade – asfalte. 
Ponúkame vám extrémne 
jednoduchý a  rýchly recept, 
ako už za 7 dní posilniť a zre-
generovať kosti, šľachy, väzy 
a  opotrebované chrupavky. 
Ak trpíte bolesťami chrbta, 
nôh, krku alebo iných častí 
pohybového aparátu, potom 
je tento recept pre vás ideál-
ny. Večer zmiešajte 2 poliev-
kové lyžice práškovej želatí-
ny na varenie (nesmú to byť 
riasy, čiže agar, ale musí byť 
z  kostí, t. j. musí obsahovať 
kolagén) s 0,5 dl vody. Zmes 
nechajte cez noc voľne pos-
táť (mimo chladničky). Ráno 
zjedzte želatínu spolu s  po-
travinou podľa vlastného 
výberu. Celá kúra má trvať 
jeden mesiac. Na udržanie 
stavu je vhodné ju zopakovať 
2× do roka.

Banány s tmavými 
bodkami

Úplne zrelé banány produ-
kujú látku, ktorá bojuje proti 
anomálnym bunkám. Čím sú 
bodky tmavšie a výraznejšie, 
tým viac jej obsahujú. A tak 
pravidelnou konzumáciou 
zrelých banánov dokážete do 
významnej miery predchá-
dzať vzniku rakoviny. Japon-
skí vedci tiež potvrdili, že 
TNF nachádzajúci sa v  ba-
nánoch pomáha pri rakovi-
ne prostredníctvom zvyšo-
vania imunity človeka. Ďalej 
zistili, že banány s  tmavými 
bodkami na šupke zvyšujú 
množstvo bielych krviniek. 
Na zvýšenie imunity odpo-
rúčajú konzumovať 1 až 2 
dobre dozreté banány denne. 
 
Striedme pitie piva

Pivo obsahuje polyfenoly, 
ktoré majú pozitívny vplyv 

na činnosť srdca, tráviaceho 
traktu a  zrážanlivosť krvi. 
Povzbudzujú trávenie a zlep-
šujú videnie. Ako lapače ra-
dikálov majú antikarcino-
génne účinky. Pivo pomáha 
pri ľahkej nespavosti, no vo 
väčšom množstve a  pravi-
delnom užívaní otupuje mo-
zog.

Ocot

Ľudské telo ocot dobre prijí-
ma a spracúva. Ocot v ňom 
podporí produkciu trávia-
cich enzýmov a  baktérií, 
urýchľuje trávenie tak va-
renej, ako aj surovej stravy 
a  obmedzuje kvasné a  hni-
lobné pochody v  črevách. 
Odborníci na zdravú výživu 
ho odporúčajú využívať pri 
príprave jedál. Ocot čistí 
a  hojí rany, zmierňuje opu-
chy a  lieči alebo zmierňuje 
zažívacie ťažkosti. Jablčný 
ocot sa používa na odstrá-
nenie tukov a zníženie tlaku. 
Užívame ho 3× po jedle tak, 
že do pohára teplej vody pri-
dáme 2 čajové lyžičky octu. 
Vedci zistili, že lieči aj cuk-
rovku, v prípade, že pacienti 
užívali 2 polievkové lyžice 
jablčného octu pred spaním. 
Do rána sa ich hladina krv-
ného cukru znížila o  4 až 6 
%. Antiglykemický efekt ky-
seliny v jablčnom octe je to, 
čo pomáha so senzitivitou 
na inzulín. Pomáha chudnúť 
a  znižuje cholesterol v  krvi 
(ráno 1 lyžicu do vlažnej 
vody). Každý ocot pomáha 
detoxikovať vaše telo, pod-
poruje činnosť pečene, jeho 
obsah draslíka pomáha roz-
kladať hlieny, spriechodňo-
vať nosovo-ušné dutiny. 
 
Sóda bikarbóna

Liečba psoriázy s  jedlou só-
dou má veľmi dobré hodno-
tenie, lebo pomáha znižovať 
obsah kyselín nielen v  tele, 
ale aj na jeho povrchu. Naj-
populárnejšou kúrou je kú-

peľ v  sóde bikarbóne. Po-
máha znížiť začervenanie, 
zmierniť zápaly a  zjemniť 
stvrdnutú kožu. Znižuje 
tvorbu a  odlupovanie šu-
pín. Pokožka nesvrbí a  ste 
ako znovuzrodení. Na je-
den kúpeľ budete potrebo-
vať 900 gramov jedlej sódy, 
ktorú rozmiešate s  horúcou 
vodou. Pred kúpeľom (kto-
rý trvá približne 30 minút) 
sa odporúča klasická spr-
cha. Už sa neumývate, ale 
postihnuté miesta musia 
byť ponorené vo vode. Po 
kúpeli sa nesprchujte ani sa 
neutierajte do uteráka. Kú-
peľ je nevyhnutné opakovať 
každé 3 dni. Po týždni mô-
žete dávku sódy znížiť na 
200 - 300 gramov na jeden 
kúpeľ. Po troch týždňoch by 
malo byť zlepšenie viditeľné. 
Potom postačí takýto kúpeľ 

zopakovať za 1 až 2 týždne. 
Zvyčajne po 6 - 8 týždňoch 
psoriáza ustúpi.

Praktická rada

Ocot vynikajúco preplách-
ne odtok – ocot a jedlá sóda 
čistí a  odstraňuje zápach. 
Lievikom nasypeme do od-
toku pol šálky sódy a potom 
šálku octu. Keď to prestane 
peniť, prepláchneme horú-
cou vodou a po 5 minútach 
prepláchneme studenou vo-
dou.
 
Proti moliam

 Ak máte v  komore mole, 
dajte do nádoby 1,5 šálky 
jablčného octu a  niekoľko 
kvapiek jari. Položte na po-
licu, mole sa utopia.

 Edita Jaslovská
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Rozhovor o regionálnej TV s riaditeľkou 
TV BRATISLAVA Ing. Máriou Urlandovou
TV Bratislava sa môže po 9-tich rokoch pochváliť 
výbornou sledovanosťou, čo dokazujú priesku-
my, rozširovaním pokrytia, neustálym skvalitňo-
vaním vysielania a vplyvom na divákov. 

? Aká je regionálna televí-
zia? 

 Tradícia regionálnych TV je na 
Slovensku viac ako 20 rokov, ale 
stále sa jej oficiálne nepriznáva 
status, ktorý jej patrí. Miestne 
médiá sú pre ľudí dôveryhod-
né a majú vysokú mienkotvor-
nú funkciu. Myslia si to aj naši 
diváci, ktorí sa na nás obracajú 
s  tipmi na reportáže, upozor-
ňujú na nevyriešené problémy 
alebo nás pochvália a poďakujú.

? Je o  regionálne televízie 
stále záujem? 

Neviem si predstaviť stav, že by 
sa človek mal prestať zaujímať 
o svoje okolie. Človek si pozrie 
zahraničné správy – vojny, te-
rorizmus, katastrofy, pozrie si 
národné správy – zaujímavé in-
formácie, zmeny zákonov, ale aj 
vysokú politiku, kauzy a  rých-
lokvasené celebrity. Môže sa cí-
tiť bezmocný, lebo na veci nemá 
vplyv. Informácie z regionálne-
ho média sú mu užitočné, lebo 
s tým občan môže niečo urobiť 
– zájsť za svojím poslancom ale-
bo starostom a povedať mu do 
očí, čo si o nich myslí. Hovorí 
sa, že najskôr si treba upratať 
pred svojím prahom, takže me-
niť svet k lepšiemu sa začína na 
miestnej úrovni. 

? V  čom vidíte najväčší vý-
znam a poslanie regionál-

nej televízie? Akým smerom 
sa budete uberať? 
Regionálna TV plní jedineč-
nú, nezastupiteľnú úlohu – in-
formovať o  dianí v  najbližšom 
okolí. Aktivizuje ľudí k  účasti 
na správe verejných vecí v jeho 
bezprostrednom okolí a  pod-
poruje regionálnu kultúrnu 
identitu. Občania sa môžu svo-
jím spôsobom zúčastňovať na 
tvorbe programu a prezentovať 
svoje názory, takže prispievame 
aj k demokratizácii.

Neprinášame informácie ako 
prví, internet nás vždy predbeh-
ne. My však môžeme analyzo-
vať, hľadať riešenia, venovať sa 
veciam detailnejšie. Časť oby-
vateľov si zvyklo sledovať, popri 
magazíne “Metro dnes” a  dis-
kusie “Besedy o piatej”, aj zastu-
piteľstvá. Tak, ako ľudia poze-
rajú reality show v  komerčnej 
televízii, tak aj mestské/miestne 
zastupiteľstvo je istý druh reality 
show v tom pravom slova zmys-
le – ukazuje realitu. Kto má rád 
svoje mesto, zaujíma sa oň, ten 
rozumie tomu, o čom sa v tele-
vízii hovorí. 

? Čím sa odlišujete od celo-
plošnej televízie? 

Nenapodobňujeme celoplošné 
médiá, netreba nás porovnávať, 
vieme, že naše miesto je v bez-
prostrednej blízkosti príbytkov 
obyvateľov Bratislavy a v tomto 
smere prispôsobujeme prog-
ram. My sami sme si vybrali, že 
chceme byť iní – dôvernejší. 
Keď chce celoplošná TV vyrá-
bať regionálne spravodajstvo, 
musí selektovať, aby to bolo 
zaujímavé pre všetkých. My 
môžeme ísť do detailov. V tom-
to smere nám celoplošná TV 
nemôže konkurovať. Ale my jej 
naopak trošku konkurujeme, 
pretože regionálny program 
divák pozerá v  regionálnom 
médiu.

? Aký je vzťah k  regionál-
nej TV v zahraničí? 

Obrovský rozdiel je vo vzťahu 
štátu a  inštitúcií k  regionálnej 
televízii. Regionálne vysielanie 
si vo vyspelých krajinách vyso-
ko vážia a oceňujú jej význam 
pre spoločnosť. Trvalou udrža-
teľnosťou regionálneho vysiela-
nia sa zaoberajú na úrovni vlá-
dy, pretože nikde sa regionálna 
TV neuživí iba z reklamy, na to 
má malý priestor. 

TV BA svoju úlohu 
splnila
• Metropolitná TV BRATISLA-
VA je najväčšia regionálna te-
levízia na Slovensku veľkosťou 
územia pokrytého signálom, 
objemom výroby aj pestrosťou 
programu. 
• Vysiela aj v káblových rozvo-
doch UPC, Digislovakia a Swan 
v  Bratislave. Ako jediná regi-
onálna televízia svoj signál šíri 
prostredníctvom DVB-T (26. 
kanál), čiže každý v  Bratislave 
a okolí má možnosť bezplatné-
ho signálu cez anténu. Okrem 
regionálneho vysielania šíri 
signál aj celoplošne prostred-
níctvom služby MAGIO TV, 
ANTIK, DSI data a ďalších ope-
rátorov na Slovensku. Vysiela aj 
na internete.
• Ročne vyrobí cca 27 640 mi-
nút premiérového programu. 
To je vyše ročne 2 200 spravo-

dajských príspevkov, cca 500 
reportáží a rozhovorov do met-
ropolitného denníka, vyše 100 
diskusných programov, repor-
táže zo župy, reportáže o MHD, 
záznamy zo zastupiteľstva a veľa 
iných. To na 1 deň vychádza 
vyše hodiny premiér. Takýto 
objem výroby je porovnateľný 
s národnými televíziami. 
• Divácku základňu budova-
la takmer 9 rokov. Získala tak 
množstvo mienkotvorných 
významných Bratislavčanov, 
ako aj bežných obyvateľov. Tí 
oceňujú množstvo informácií, 
diskusií o  meste a  nebulvárny 
charakter. Za 9 rokov TV Bra-
tislava preukázala svoju života-
schopnosť a nezávislosť. Už po 
niekoľkých rokoch prieskum 
ukázal, že 35,5 % obyvateľov 
Bratislavy pravidelne sleduje 
TV Bratislava.

PALIGO
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Harmonogram plánovaných kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí na máj a jún 2016

Máj:
7. Májová opekačka a  špor-
tové hry na Mahrovej búde, 
10.00 - 15.00 h

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

8. DEŇ MATIEK - slávnost-
ný program, Park pod lipami, 
15.00 h; v prípade nepriazni-
vého počasia v  DK Vajnory, 
Pod lipami 2

15. Dni pohodovej hudby 
– koncert pop/fanky kapely 
Vertigo B A F, Park pod lipa-
mi, od 16.00 – 18.00 h; v prí-
pade nepriaznivého počasia v 
DK Vajnory, Pod lipami 2

21. Tvorivé dielne pre deti, 

Galéria Typo & Ars, 10.00 - 
14.00 h

21. „HOĎ a  BEŽ“ v  spolu-
práci s HK Vajnory, areál Al-
viano, 10.00 h

22. Život v  perle Afriky 
- benefičný večer, venova-
ný dostavbe detskej kliniky  
J. Pavla II. v Ugande. Poduja-
tie podporí pesničkárka Sima 
Martausová. 18.00 h, DK Vaj-
nory

24. Vajnorská miniolympiá-
da - pre I. stupeň ZŠ Vajnory, 
Rača, Chorvátsky Grob 

25. NA KOLESÁCH PRO-
TI RAKOVINE - 14. ročník 
celosvetového charitatívneho 
podujatia, súťažia MČ BA-
Vajnory a MČ BA-Lamač o 

najvyšší počet účastníkov, I. 
etapa štart o 10.00 h, II. etapa 
štart o 17.00 h z Parku pod li-
pami, pripravený je kultúrny 
program

28. Streetbasket Vajnory 
2016, areál Alviano, 9.00 h

29. Oslavy MDD, detské ih-
risko Koniarkova, 15.00 h; 
v  prípade nepriaznivého po-
časia v DK Vajnory, Pod lipa-
mi 2 
 

Jún:
4. Tvorivé dielne pre deti, 
Galéria Typo & Ars, 10.00 -  
14.00 h

18. Tvorivé dielne pre deti, Ga-
léria Typo & Ars, 10.00 - 14.00 h

18. Futbalový turnaj mlad-
ších žiakov, futbalový štadión 
Pri Struhe, od 9.00 h

19. Svätojánske ohne, Ne-
mecká dolina, 20.00 h, v spo-
lupráci s Pozemkovým spolo-
čenstvom Vajnory

24., 25., 26. KABARET RE-
VUE - kabaretné pásmo, pes-
ničky a scénky v podaní VOD 
pri príležitosti 100. výročia 
vzniku Vajnorského divadla, 
DK Vajnory, Park pod lipami 
2, 19.00 h

23. Privítanie novonarode-
ných detí do života, sobášna 
sieň MÚ Vajnory, 15.00 h

23. Detský čítací maratón

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

Telefónny zoznam Miestneho 
úradu MÚ Bratislava–Vajnory

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

Vážení majitelia psov,
v mestskej časti Bratislava-Vajnory sa dňa 14. mája 2016 uskutoční hromadné očkovanie 
psov proti besnote v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod. pred Miestnym úradom Vajnory – 
z Jačmennej ulice. Cena 1 ks vakcíny je 6 €.

M.M salón – KOZMETIKA 
– t. č. 0905639082
PEDIKÚRA – t. č. 0948721372
Pod lipami 1, Vajnory
Kompletné kozmetické služby.
Ošetrenie dermokozmetikou SynCare.
Pedikúra: suchá, mokrá 

ČALÚNNICTVO 
Čalúnenie stoličiek, kresiel, dverí.
Doprava zabezpečená, 
tel.: 0915 832 186

Kozmeticko-regeneračný salón IVA
Spomaľte účinky času...
Za mlynom 3, Vajnory
t. č.: 0904623275
www.salon-iva.sk

O aktualitách zverejnených na webovej stránke 
MČ môžete byť informovaní mailom

Hromadné očkovanie psov proti besnote 
v mestskej časti Bratislava-Vajnory

Vstup na Vajnorské jazerá pre obyvateľov 
Vajnôr je povolený

Program letného kina bude uverejnený v priebehu 
mája na webovej stránke mestskej časti, kde bude 

následne prebiehať aj hlasovanie.

Senior klub blahoželá

Vajnorské novinky
E–mail: redakcia@vajnory.sk
Internetová adresa:
www.vajnory.sk
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Poďakovanie
Mestská časť Bratislava-Vajnory srdečne ďakuje Ing. Zuzane Klaučovej, ktorá v rokoch 
2007 až 2016 pôsobila na poste vedúcej stavebného úradu, a Ing. Stanislavovi Svátkovi, 
ktorý na poste referenta investičnej činnosti pôsobil v rokoch 2008 až 2016, za ich dlho-
ročnú a obetavú prácu na stavebnom oddelení Miestneho úradu Vajnory.

Zberný dvor otvorený
Zberný dvor na zelený odpad na ulici Pri pastierni je otvorený od 18. marca 2016 a pre-
vádzkové dni a hodiny sú:

• v piatok od 14:00 do 18:00 h
• v sobotu od 08:00 do 17:00 h (okrem obednej prestávky v čase od 12:00 do 12:30 h)
 
Prevádzka zberného dvora bude do 19. novembra 2016.Dňa 28. apríla tohto roku oslávi 

svoje krásne jubileum - 70 rokov 
života člen nášho Senior klubu pán 
Marián Jaslovský. Všetci členovia 
klubu mu srdečne blahoželáme 
a  do ďalšieho života mu želáme 
veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody 
a životného elánu.

Senior klub

Obyvatelia s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislavy-Vajnory majú vstup na Vaj-
norské jazerá bez zvláštnych povolení, stačí, ak sa pri prípadnej kontrole preukážu plat-
ným občianskym preukazom.
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Budujeme, opravujeme, aby Vajnory
boli krajšie a lepšie sa tu žilo

V areáli ZŠ Kataríny Brúderovej pribudli nové stromy Ulica Pri struhe má už tiež mladé višne Mladé višne pribudli aj na Koncovej ulici

Prerobená studňa na Baničovej ulici

Vysadili sme okrasné čerešne a opravujeme chodník na ulici Čierny chodník

Pôvodný stav studne na Baničovej ulici

Opravená zastávka MHD na Roľnícej ulici


