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Dom kultúry otvorili
i dievčatá v krojoch
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Dávame D o pozornosti

Na území hlavného mesta pribudol ďalší priestor na 
kultúrno-spoločenské podujatia. V  mestskej časti 
Vajnory sme slávnostne otvorili nový Dom kultú-
ry. Verejno-prospešná stavba s  celkovou rozlohou 
1900 metrov štvorcových vznikla rekonštrukciou 
a prístavbou staršieho objektu.

K  dispozícii sú dve sály. Do 
veľkej s  rozlohou 291 štvor-
cových metrov sa vojde 236 
osôb, malá (130 metrov štvor-
cových) má kapacitu 96 osôb.
Stavebné práce si vyžiada-
li celkovo 1,041 milióna eur 
(s  DPH), informoval staros-
ta Vajnor Ján Mrva. Mestskú 
časť vyšiel meter štvorcový 
úžitkovej plochy nového kul-
túrneho stánku len na 524 
eur.
“Podľa informácií dodávateľa, 
firmy BAU3MEX, ide o  naj-
lacnejšiu stavbu v  prepočte 
na štvorcový meter, akú kedy 
staval a aj aká sa v poslednom 
období stavala,” konštatoval 
starosta. Priestory nového 
kultúrneho domu budú vy-
užívať viacerí. J. Mrva me-
noval Vajnorský okrášľovací 
spolok, folklórny súbor Po-
dobenka, miestnu dychovku, 
charitu a klub seniorov. Sú tu 
i  učebne pre základnú ume-
leckú a jazykovú školu. V bu-
dove bude sídliť aj okrsková 
mestská polícia, knižnica, 
keramická dielňa a  bude tu 
i kaviareň.
Obe sály majú samostatnú 
vzduchotechniku, ozvučenie 
vo veľkej sále je zabezpečené 
z  réžie s  možnosťou sledo-
vania prenosu v  malej sále. 
Veľká sála je tiež vybavená 
projektorom a plátnom, môže 
sa tak využívať aj na semináre, 
školenia, konferencie, svadby.
Investičnú akciu, ktorú mala 
na starosti Vajnorská podpor-
ná spoločnosť, schválila mes-
tská časť v  novembri 2013. 
Miestne zastupiteľstvo vtedy 
poskytlo účelovú dotáciu na 
výstavbu. S búracími prácami 
sa začalo v marci 2014, ukon-
čená výstavba bola v  januári 
tohto roku. Po kolaudácii 

bol Dom kultúry slávnostne 
otvorený 6. júna. Úplná ra-
rita v  Bratislave, ale asi aj na 
Slovensku, komentoval dielo 
riaditeľ Bratislavského kultúr-
neho a  informačného centra 
Vladimír Grežo. Ako k tomu 
dodal J. Mrva, „po novej škôl-
ke sme postavili vo Vajnoroch 
aj nový Dom kultúry. Pred-
stavte si, že za jeden milión 
eur máme 1900 m2 kultúrnej 
plochy, teda len 524 eur na 
jeden m2, to je široko ďale-
ko najlacnejšia stavba, s  tým 
všetkým čo ponúka. Dom 
kultúry sme uviedli symbolic-
ky do života mávnutím husí-
mi perami spoločne so zbor-
majstrom vajnorského zboru 
sv. Jána Pavla II.“
„Novému Domu kultúry Vaj-
nory chcem zaželať na cestu 
do života, aby sa stal veľkým 
srdcom, multifunkčným srd-
com, tu v  centre obce, ktoré 
by skrylo, uložilo a šírilo kul-
túrne hodnoty, vzácne plody 
umeleckej fantázie generácií 
pred nami. Aby bol domovom 
všetkých, ktorých Vajnory 
ako mestská časť kryjú, obš-
ťastňoval, poskytoval radosť, 
spokojnosť. Nech umocňuje 
krásu a  pravdu slova, spevu 
a piesní, hudby a tanca, krojov 
a výtvarných prejavov, kresieb 
a  malieb, divadelných a  scé-
nických inscenácií. V nadväz-
nosti na tradície, nech prijíma 
aj súčasné kultúrne a  ume-
lecké hodnoty z domova i zo 
sveta. A  napokon, nech sa 
jeho činnosť rozvíja s požeh-
naním, ktoré pred 25. rokmi 
udelil našej zemi pápež Ján 
Pavol  II. (dnes už sv. Ján Pa-
vol  II.) na Vajnorskom letis-
ku. Nech v  tomto jubilejnom 
roku, prikryje aj Dom kultúry 
Vajnory,“ zaželal pri príleži-

tosti otvorenia kultúrneho 
domu protagonista vajnorskej 
kultúry Ondrej Demo.
Ďakujeme všetkým, ktorí 
prišli v sobotu 6. júna do Par-
ku pod lipami i na slávnostný 
galavečer a uviedli s nami do 
života nový Dom kultúry Vaj-
nory. Radi by sme touto ces-
tou predstavili ľudí, ktorí sa 
podieľali na slávnostnom po-
dujatí a  týmto sa im aj veľmi 
pekne poďakovali.

Poďakovanie

Ďakujeme Detskému folk-
lórnemu súboru Klnka a  jej 
umeleckej vedúcej Ingrid Saň-
kovej za ich vystúpenie v Par-
ku pod lipami, moderátorke 
podujatia Diane Hágerovej, 
vďaka patrí organizátorom 
otváracieho ceremoniálu Pa-
lovi Pilařovi, Kristíne Šedivej, 
Kristíne Osrmanovej a  Vero-
nike Miščíkovej, ktorí záro-
veň zabezpečovali inšpiciu pri 
galaprograme. Taktiež Jarovi 
Pilnému za ochotnú pomoc 
počas prípravy celého po-
dujatia. Za pomoc pri výro-
be videodokrútok ďakujeme 
Michalovi Drugovi (kamera), 
Dušanovi Varmeďovi (strih) 
a  Michalovi Tkáčovi (grafi-
ka, projekcia). Rovnako aj 
Vladimírovi Grežovi z  BKIS 
za zapožičanie časti sediska, 
všetkým z  techniky - Robovi 
Slobodovi a  Paľovi Chme-
lanovi (SRS Light Design, 
s.r.o. - osvetlenie, sedisko) 
a Vladovi Borovskému a jeho 
tímu (zvuk), vďaka ktorým 
sa z  Veľkej sály DK Vajnory 
stala profesionálna umelecká 
scéna. Za pomoc a  spoluprá-
cu ďakujeme aj riaditeľovi 
Umeleckého súboru Lúčnica 
Mariánovi Turnerovi a mana-
žérovi Lúčnice Júliusovi Jac-
kuliakovi. Naša vďaka patrí 
aj predsedovi predstavenstva 
Prvej stavebnej sporiteľne 
Imrichovi Bérešovi za pomoc 
pri získaní mediálnej podpo-
ry podujatia. Ďalej všetkým 
spolkom a  účinkujúcim, kto-

rí sa predstavili vo večernom 
galaprograme - Vajnorská dy-
chovka, Podobenka z  Vajnor, 
Vajnorské ochotnícke divadlo, 
Interklub, Vajnorský okráš-
ľovací spolok, Shine, Zbor 
Jána Pavla  II., s  pomocou 
ktorých sa podarilo vytvoriť 
pútavý program a  prezentá-
cie pripravené na výstavných 
paneloch. Rovnako aj Vaj-
norskému okrášľovaciemu 
spolku za inštalovanie krásnej 
výstavy vo svojich priestoroch 
v  DK a  Podobenke z  Vajnor 
za ukážky paličkovania, kto-
ré obohatili prehliadku DK. 
Osobitne by sme sa chceli po-
ďakovať pani Gabike Zemano-
vej za zapožičanie archívnych 
materiálov, pamätných kníh, 
za zapožičanie krojov, obleče-
nia pre marionetu, za preklad 
textov do vajnorského nárečia 
a pomoc pri príprave progra-
mu, tiež aj Beátke Vitekovej za 
zapožičanie kroja pre šikov-
ného harmonikára Ondreja 
Drugu a  nadané deti, ktoré 
sprevádzali divákov galaprog-
ramom - Jakub Sobolič, Emka 
Soboličová a Emma Swanová. 
Ďakujeme Marte Nemcovej 
za pomoc pri organizovaní 
nácvikov s  deťmi a  spevácku 
prípravu detí, Veronike Kořín-
kovej za poskytnutie marione-
ty a  Michalovi Zemanovi za 
jej oživenie a  v  neposlednom 
rade Ondrejovi Demovi za 
dôstojné ukončenie programu 
dirigovaním záverečnej piesne 
Zboru J. Pavla  II., za želania 
pre Dom kultúry a za pomoc 
pri príprave galaprogramu. Za 
podporu pri príprave poduja-
tia ďakujeme Vajnorskej pod-
pornej spoločnosti, starostovi 
Jánovi Mrvovi, zástupkyni 
Soni Molnárovej a  Kataríne 
Dobiášovej. Chceli by sme sa 
poďakovať aj sponzorom tejto 
akcie – PD Vajnory, firmám 
REOAMOS, ISPA, INTER-
GAST, reštauráciám Modrý 
dom a  Pri kaplnke, Potravi-
nám Hanker.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 
                                                 (VN)

Máme radosť, Vajnorom
pribudol dôstojný kultúrny stánok

FOTORIPORT

Otvorenie
Domu kultúry
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? Koncom apríla tohto roku sa konal 26. snem 
ZMOS-u, na ktorom ste hovorili o problémoch 

samospráv a falošnej chimére o bohatej Bratislave. 
Mohli by ste sa s nami v stručnosti podeliť s probléma-
mi, o ktorých ste hovorili?

Vo svojom príhovore som sa snažil poukázať na problémy, 
s ktorými zápasí nielen naše regionálne združenie a aj vyvrátiť 
chiméry o bohatej Bratislave.
Na úvod som na sneme povedal, že sme počuli aj dobré 
správy, silné slová, aj čudné veci. Dobrá správa bola, že je alo-
kovaných 10 miliónov eur na výstavbu škôlok. Pán predseda 
vlády povedal, že záujemcov je na 36 miliónov, ale všetci 
budú uspokojení. Chcem veriť v splnenie prísľubu a naplnenie 
toho, že aj na nás vo Vajnoroch zostanú peniažky.
Predseda vlády nás informoval, že sa vrátime k rozdeleniu 
daní podľa nariadenia vlády 668/2004, a to k 70 percentám. 
Deviaty rok som starosta a pamätám si, že pôvodne bola, 
podľa citovaného nariadenia vlády, táto výška až 70,3 percen-
ta. Nerozumiem preto, aký návrat, keď nezodpovedá realite. 
Ak návrat, tak treba žiadať 70,3 percenta. Nespomínal ani to, 
že v období rokov 2009 - 2013 nám pravidelne odoberali 4,3 
percenta. Násobme to 5 rokmi a je to 21,5 percenta, minulý 
rok nám zobrali 3,3 percenta, teraz zase 1,8 percenta - dokopy 
29,4 percenta za 8 rokov, čo som v samospráve ja. Netrúfam 
si to ohodnotiť, ale budú tam stovky miliónov eur, ktoré sa-
mospráve boli vzaté. V rokoch 2005 – 2015 boli kompetencie 
pridávané a teraz sa niekto chváli, bez auditu verejnej správy, 
že nám idú vrátiť. Tak nám pridávajú kompetencie a idú 
nám vrátiť 70 percent a nejdú nám dať viac na to, čo nám 
prikazujú, teda na potreby, ktoré máme robiť my za štát pre 
občanov. Nariadenie vlády 668/2004 o rozdelení daní bolo 
kvantifikované na fiskálnu decentralizáciu v roku 2008. Vtedy 
nám určili 70,3 percenta. Pán Jaroslav Mrva (dnes tajomník 
Regionálneho združenia mestských častí, bývalý zástupca 
starostu a pracovník ZMOS-u) povedal, že to bol presný mate-
matický model, ako určili číslo 70,3 percenta voči kompeten-
ciám a povinnostiam, ktoré mali mestá a obce. Nebolo to len 
tak vymyslené a tie peniaze, ktoré nám vzali a nevrátili, nám 
budú chýbať a mali by nám dávať stále viac, preto sme chceli 
audit kompetencií a povinností. U nás používaný veľkostný 
koeficient, ktorý je v spomínanom nariadení vlády v rozdelení 
na 23 %, 32 %, 40 % a 5 %, v jednej časti 32 %, záporne 
deformuje veľkostný koeficient Bratislavy. Peniaze, ktoré 
dostávame, neviem síce kvantifikovať presne koľko, ale je to 
veľa miliónov, lebo máme 2,35 koeficient a mal by byť oveľa 
vyšší. No viem, že mnohým ten koeficient vyznie kladne, čiže 
dostávajú viac, ako majú. Navrhol som, aby sa ZMOS zaoberal 
novelizáciou nariadenia vlády 668/2004.

Odznela tam ďalšia dobrá správa, že z minimálnej hodnoty 
verejného obstarávania 1000 eur pokúsia sa urobiť 3000 eur. 
Spýtal som sa, kto zaviedol tú minimálnu sumu 1000 eur? Ak 
by sme my, v obciach, mali takto prijímať právne predpisy, 
tak by sme to robili asi takým spôsobom, že by sme prvé 
tri roky ľuďom robili prieky a potom vo volebný rok by sme 
urobili ústupok a povedali, veď vy na to zabudnete. Vyjadril 
som sa aj k čiernym skládkam. Nevedel som, či sa mám 
smiať a či plakať, keď nám pán minister povedal, že sa máme 
tešiť, že my, obce, budeme môcť odstraňovať čierne skládky 
aj na pozemkoch so známymi vlastníkmi, teda na cudzích 
pozemkoch. Som z toho prekvapený, lebo som profesiou au-
torizovaný geodet, kartograf a projektant pozemkových úprav 
a viem, že článok 20 Ústavy SR hovorí o tom, že vlastníctvo 
je nedotknuteľné. Vlastník má práva a povinnosti. Vlastník 
je povinný starať sa o svoj majetok. Ak je zaburinená pôda, 
píšete vlastníkovi: pokos, lebo zaburiňuješ aj ďalší pozemok! 
Ak má niekto zlú strechu, ohrozuje suseda, jeho majetok, 
potom zase píšete ako stavebné úrady: oprav si svoj majetok! 
Nekosíte ani neopravujete za majiteľa! A teraz my máme na 
známom pozemku, keď nie je známy pôvodca odpadu, riešiť 
čierne skládky a za desiatky miliónov eur? Veď my v Bratislave 
máme skládky zo Slovnaftu a CHZJD, ktoré budú stáť stovky 
miliónov a ohrozujú spodné vody, zlatý poklad Slovenska! 
Pripadá mi to totálne farizejské, keď tu pán minister na záver 
povedal takú vetu, že keď niekto tri roky nechodí na chatu, 
či on za to môže, že mu tam vznikne čierna skládka, lebo 
mu tam nejaké firmy navozia odpad? Tak v prvom rade si 
má oplotiť pozemok a starať sa o svoj majetok. Podľa mňa je 
tento zákon protiústavný, lebo keď je v článku 20 Ústavy SR 
napísané, že sa má vlastník starať o svoj majetok, tak nech 
sa oň stará a nemáme odpad likvidovať my! Ak je štát taký 
veľkorysý, nech to likviduje on, a nie samospráva.
Dotkol som sa tiež dôležitej veci a to bol poplatkový, či 
príspevkový zákon. Ide o to, že mestá, ktoré sa rozvíjajú, by 
potrebovali, keďže im tam pribúdajú byty, domy a paneláky, 
príspevok, aby starostovia a stavebné úrady nevyzerali ako 
výpalníci, keď pýtajú peniaze na postavenie nových tried 
školy, škôlky alebo dopravnej infraštruktúry, ktorú tí investori, 
samozrejme, ovplyvňujú. Sto nových bytov, to máte 30 detí, 
200 áut (aspoň u nás). Čiže, aby sa toto riešilo. My sme to 
kedysi riešili vo finančnej komisii a komisii informatiky a skon-
čilo to niekde na ministerstve financií. V našom návrhu bolo 
určené, že by sa za 1 meter zastavanej alebo obytnej plochy 
platilo asi 20 alebo 50 eur a tieto prostriedky by sa použili 
ako príspevok pre samosprávy na účelové určenia, teda na 
dopravnú infraštruktúru a výstavbu občianskej vybavenosti, 
na školy a škôlky, nie na prejedenie. Niekde to skončilo a bol 
by som rád, keby nové vedenie ZMOS-u tlačilo na príspevkový 
zákon, aby sa znova oprášil a aby sa prijal, lebo je to normálny 
a reálny príjem samosprávy a uvoľňoval by ruky miestnym 
poslancom, ktorí by určili výšku tohto príspevku a stavebné 
úrady by nevyzerali ako výpalníci, ktorí vyberajú od investorov 
peniaze a tí si myslia, že tie peniaze idú starostom do ich vrec-
ka. Nie, ide to do vrecka samospráv, aby mali z čoho stavať 
školy, škôlky, cesty.
Vrátim sa ešte k tej chimére o bohatej Bratislave. My 
v Bratislavskom kraji nemôžeme čerpať peniaze tak, ako na 
ostatnom Slovensku. My si musíme staré školy, z ktorých 
vypadávajú okná na hlavy žiakov, opravovať za naše peniaze. 
Vidím tu dve nespravodlivosti. Štát rozdeľuje peniaze z dane 

Spýtali sme sa starostu
z príjmov fyzických osôb podľa údajov Štatistického úradu 
SR. Bratislava má podľa ďalšieho nástroja, a to je Ministerstvo 
vnútra SR, teda podľa tzv. REGOB-u 454 000 obyvateľov, ale 
podľa štatistického úradu má len 417 000 obyvateľov. Teraz si 
uvedomte ten rozdiel: 48 000 obyvateľov sa nesčítalo, ale re-
álne tu žije, chodí do roboty, športuje, behá za kultúrou a plus 
ďalších 200 000 ľudí tu chodí denne. Počet 48 000 ľudí - to je 
Poprad alebo Prievidza. Až z toľkých obyvateľov nedostávame 
podiel z daní fyzických osôb. To je približne 18 miliónov eur 
(pol miliardy korún) ročne. 550 miliónov eur (pol miliardy 
korún) nám chýba na to, aby sme ich dostali, a je to len preto, 
že sa peniaze dávajú podľa štatistického úradu, a nie podľa 
REGOB-u. Treba, aby ZMOS tlačil na spravodlivé rozdeľovanie 
podľa reálneho počtu obyvateľov. Dotýka sa to všetkých, lebo 
niekde tie peniaze musia miznúť.
Bratislava, ak sa neudejú zmeny, na ktoré som poukázal, 
najmä v rozdeľovaní daní, sa nedokáže vyhrabať zo 60-per-
centnej zadlženosti ešte desiatky rokov. Ak to takto bude po-
kračovať, Bratislava sa nebude môcť z verejných prostriedkov 
rozvíjať a ostane len taká, aká je. Dúfam, že sa tak nestane 
a budem sa o to aj všemožne snažiť.

? V prvom tohtoročnom čísle VN sme čitateľov 
informovali o petícii k hazardným hrám, ktorou 

sa starostovia mestských častí Bratislavy zaoberali na 
svojom májovom zasadnutí. Máte už informácie, ako sa 
petícia rozbehla a aké sú na ňu ohlasy?

Medzi ľuďmi sa stretávam s pozitívnymi ohlasmi. Mnohí poznajú 
niekoho, koho tento fakt negatívne ovplyvnil. Veď mnohé rodiny 
boli zruinované práve vďaka hazardným hrám a nám, ako sta-
rostom to nemôže byť jedno. Ak niekto hovorí, že veď sú z herní 
peniaze, je to veľmi krátkozraké a nehumánne. Na nešťastí iných 
nemôžeme profitovať a druhá vec je, že v konečnom dôsledku 
nás to aj tak vyjde viac, lebo musíme rôznymi sociálnymi dávka-
mi a liečeniami zachraňovať nešťastné životy.

? Pán starosta, na váš podnet má mestská časť svoj 
Facebook. Venujeme sa mu viac aj osobitným 

článkom. Prečo ho považujete za dôležitý a čo si od neho 
sľubujete?

Chcem, aby naša samospráva, podobne ako mnohé iné na Slo-
vensku, kráčala s novými časmi, 21. storočie je časom sociálnych 
sietí, tak prečo by sme ich nemali využiť pre dobro veci? Na tejto 
stránke chceme propagovať aktivity mestskej časti, informovať, 
ale aj komunikovať s občanmi, žijúcimi vo Vajnoroch a spoloč-
nými silami sa usilovať o to, aby bola naša „dedina v meste“ pre 
každého krajšia, útulnejšia a dobre sa nám tu žilo.
Facebook má tú výhodu oproti webstránke, že môžeme mať 
spätnú väzbu od občanov a priateľov Vajnor a lepšie s nimi 
komunikovať.

Príďte za starostom v prvú stredu v mesiaci
Pozývame vás na otvorenú stredu so starostom a poslancami 
mestskej časti, ktorá sa uskutoční 1. 7. 2015 v čase od 16.00 do 
18.00 h. Ak máte akékoľvek otázky, námety, reklamácie či pripo-
mienky, bez objednania ste srdečne vítaní na pôde Miestneho 
úradu mMestskej časti Bratislava-Vajnory.

(VN)

Vo Vajnoroch chceme žiť lepšie a krajšie Facebook stránka mestskej 
časti Bratislava - Vajnory

Čas webstránok a  ošiaľu z  in-
ternetu je za nami a prišiel čas 
sociálnych sietí (Facebook, 
Twitter, Linkedin…), a aj naša 
mestská časť podľa vzoru iných 
samospráv na Slovensku, napr. 
Martrin, Prievidza, Bratislava, 
tiež kráča s  IT časmi. Dôvo-
dom vzniku tejto stránky je 
záujem otvorene propagovať 
aktivity mestskej časti, infor-
movať, komunikovať a  zjed-
notiť občanov žijúcich vo Vaj-
noroch a spoločnými silami sa 
postarať, aby bola naša “dedina 
v  meste” pre každého krajšia, 
útulnejšia a  dobre sa nám tu 
žilo. Začalo sa to poslednými 
komunálnymi voľbami, kde 
cez skupinu Vajnoráci sme zis-
tili, že je plno občanov a pria-
teľov Vajnor ochotných a otvo-
rených komunikovať práve cez 
sociálnu sieť Facebook. Myslí-
me si, že aj toto je spôsob, ako 
pohnúť niektoré veci dopredu, 
smerom k  lepšiemu tak, aby 
zmizli určité nejasnosti, nedo-

rozumenia a zle interpretované 
informácie.
 
Táto stránka na Facebooku 
nemá za úlohu nahrádzať we-
bovú stránku na adrese www.
vajnory.sk, ale chceme práve 
cez ňu mať aj spätné informá-
cie od občanov a priateľov Vaj-
nor. Dopĺňanie informácií na 
stránku je kontinuálny proces 
v čase a budeme na ňu presú-
vať informácie najmä z  našej 
webstránky, keďže nie všetci ste 
e-mailoví odberatelia noviniek 
z webstránky.

Vážime si každého, komu jeho 
okolie nie je ľahostajné a  ak 
nám sem-tam aj pomôže, naša 
spoločná radosť nad dobre 
vykonaným dielom bude o  to 
väčšia. Každá pomoc v  napl-
není našich spoločných plánov 
a  vízií je vítaná! Budeme radi 
za každý LIKE, ktorý nám dáte.

Náš zámer je lepšie a rýchlejšie 

informovať vás a komunikovať 
s vami. Nemáme ilúzie, že teraz 
sa šibnutím čarovného prútika 
veci vyriešia z večera do rána, 
ale dávame priestor pre vás, 
obyvateľov, vyjadriť sa k našim 
pozvánkam, aktivitám, infor-
máciám na tejto facebookovej 
stránke, ale aj podať podnet 
na odkaz pre starostu, ktorý je 
uvedený v  poznámkach tejto 
facebookovej stránky a je už aj 
dlhé roky na našej webstránke.
Prvoradá FUNKCIA JE IN-
FORMAČNÁ, s  cieľom pro-
pagovať aktivity mestskej časti 
a v čo najkratšom primeranom 
čase sa budeme snažiť reagovať 
na vaše podnety, vzhľadom na 
ich závažnosť.

Každý, kto má na Facebooku 
svoje konto, môže sem pris-
pievať svojimi informácia-
mi za predpokladu, že bude 
dodržiavať pravidlá a  pod-
mienky publikovania spísané 
v  Etickom kódexe diskuté-
ra na Facebookovej stránke 
mestskej časti Bratislava – 
Vajnory a budeme veľmi radi, 
ak to bude v  neanonymnej 
podobe, lebo tá neanonymita 
dáva aj informácii, podnetu, 
či otázke serióznosť. Prosíme 
vás, vyvarujte sa vulgárností, 
klamstiev, krivých obvinení 
a  píšte v  súlade s  dobrými 
mravmi.

Tím adminstrátov FCB stránky

Mestská časť Bratislava - Vajnory zriadila 24. 4. 2015 
skúšobne oficiálnu INFORMAČNÚ facebookovú 
stránku na adrese www.facebook.com/Bratislava-
Vajnory z dôvodu lepšej informovanosti a komuni-
kácie s obyvateľmi a priateľmi mestskej časti.

Dôležité inFormáCie:

FCB stránka NENAHRÁ-
DZA podateľňu miestneho 
úradu a  vaše oficiálne PO-
DANIE žiadosti o  stavebné 
povolenie, územné rozhod-
nutie, UPI, ohlášky, žiadosti 
v oblasti sociálnej, či školskej, 
podnety, sťažnosti a  žiadosti 
o  informáciu podľa zákona 
211/2000 Z. z. treba miest-
nemu úradu mestskej časti 
doručiť zákonným spôsobom 
a treba brať ohľad aj na ochra-
nu osobných údajov spoluob-
čanov, tak z našej, akoaj z va-
šej strany.

Ako sa darilo Facebookovej 
stránke za obdobie máj 2015?

• Získali sme od vás 461 „Páči 
sa mi to“ (like), pričom naj-
vyšší nárast bol hneď na za-
čiatku, keď ihneď po štarte 
29.  4. sme už na 30.  4.  2015 
mali 282 „Páči sa mi to“.
• Najvyšší dosah príspevku na 
FCB stránke bol 21.  5.  2015 
a dosahoval číslo 1239 ľudí.
• Najviac komentárov, v počte 
19, bolo 29. 5. 2015.
• Ľudia už začali naše prís-
pevky aj zdieľať na svojich 
stránkach, pričom najviac, 7 
zdielaní, bolo 28. 5. 2015
• Najväčšia aktivita na fcb 
stránke prebieha okolo 21. 
hodiny a najnižšia o 3. hodine

Nuž a aký je záujem z pohľa-
du ľudí, ich rozdelenia podľa 

pohlavia a veku, či z akej kra-
jiny sa pripájajú a  akú majú 
nastavenú jazykovú mutáciu, 
sa môžete dozvedieť z  prilo-
ženého obrázku.

Ďakujeme všetkým, ktorým 

sa oficiálna facebooková 
stránka mestskej časti Brati-
slava - Vajnory páči a veríme, 
že časom získame ďalších.

Milan Kodnár
správca fcb stránky
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zaznamenaLi smeokienko z kr aJa

„Zdravotná starostlivosť 
má byť taká, aby nevytvá-
rala priestor, že sa zneuži-
je núdza a  strach pacienta, 
v  prospech toho, aby rých-
lo zaplatil nejaký poplatok. 
Inými slovami: bol to jed-
noducho chybný krok Mi-
nisterstva zdravotníctva, že 
nasilu tlačilo tento zákon. 
Ľudia v  praxi budú platiť 
viacero neregulovaných 
poplatkov. My budeme, sa-
mozrejme, aj ďalej chodiť 
na kontroly, ale nejednoz-
načnosť zákona nedovolí to 
efektívne potierať. Takže sa, 
samozrejme, dostaneme do 
situácie, že poplatky reálne 
budú, budú sa platiť, no bo-
hužiaľ to nebude zákonom 
regulované. Výška poplat-
kov teda ostáva na voľnej 
tvorbe trhu a  na konci dňa 
zaplatí pacient oveľa viac, 
ako pred novelizáciou zá-
kona, pretože do poplatku 
budú narátané náklady na 
skrývanie týchto poplat-
kov,“ vyjadril sa predseda 
Bratislavského samospráv-
neho kraja Pavol Frešo.
Prvého apríla vstúpil do 
platnosti novelizovaný Zá-
kon o  rozsahu zdravotnej 
starostlivosti uhrádzanej na 
základe verejného zdravot-
ného poistenia a o úhradách 
za služby súvisiace s posky-

tovaním zdravotnej starost-
livosti. Ten však do praxe 
priniesol viacero nepres-
ností a  nejasností, na ktoré 
Bratislavský samosprávny 
kraj upozorňoval už počas 
legislatívneho procesu. Naj-
novšie konanie poskytova-
teľov zdravotnej starostli-
vosti však predčilo aj obavy 
Bratislavského samospráv-
neho kraja. Ambulancie 
našli spôsob obchádzania 
zákazu vyberania poplatkov 
napríklad za prednostné vy-
šetrenie. Pacientov si za úh-
radu neobjednáva samotný 
poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti, ale externá 
spoločnosť. Pacient sa teda 
za úhradu, ale nie priamo 
lekárovi, dostane k zdravot-
nej starostlivosti.
Bratislavský samosprávny 
kraj je vo vzťahu k poskyto-
vateľom zdravotnej starost-
livosti orgánom prenesenej 
štátnej moci. Má teda právo 
kontrolovať a  sankciono-
vať ambulancie. Vďaka ne-
jasnostiam v  zákone však 
nie je možné pre BSK, ako 

orgán kontroly, stanoviť či 
počínanie ambulancií a  ex-
terných „objednávačov“ je 
alebo nie je legálne.
„Neexistuje jednoznačná 
odpoveď z našej strany. Mi-
nisterstvo na jednej strane 
hovorí, že nie je možné vy-
berať tieto poplatky, napr. 
registračné, na druhej stra-
ne hovorí, že v  prípade, 
ak sa jedná o  dobrovoľnú 
úhradu na základe vlastnej 
žiadosti pacienta, tak sa 
môže jednať o legálne vybe-
ranie poplatkov. Zákon po-
núka viacero výkladov. Na 
jednej strane zákon hovorí, 
že poskytovateľ nemôže po-
žadovať úhradu nad rámec 
spoluúčasti, na druhej stra-
ne, ak si to naozaj vykladá-
me tak, že slovo požadovať 
je kľúčové, tak v prípade, že 
žiadosť je na strane pacien-
ta, je to legálne, nie je to le-
gálne? Takto zákon nemôže 
byť formulovaný, aby sme si 
my vytvárali viaceré verzie 
výkladov. Zákon musí byť 
jednoznačný. My vykonáva-
me prenesený výkon štátnej 

správy a  zákon by mal byť 
jednoznačný a stručný“ vy-
svetľuje základné nejasnos-
ti v  novelizovanom zákone 
riaditeľka odboru zdravot-
níctva BSK Jana Ježíková.

Lekár samosprávneho kraja 
Valerián Potičný uviedol, že 
Ministerstvo zdravotníctva 
odporučilo samosprávam 
riešiť problémy s  poplatka-
mi formou kontrol, zároveň 
uviedol, že BSK vykoná-
va zo zákona kontroly pri 
všetkých podnetoch, teda 
aj iných ako pri poplatkoch. 
„Faktom je, že pri problé-
moch pri podmieňovaní 
zdravotnej starostlivosti po-
platkami, pokuta sa môže 
vyšplhať až do výšky 15 tisíc 
€. Toto sa môže udiať jedine 
správnym konaním. Ak si 
uvedomíme, že nejednoz-
načnosť zákona hovorí, či 
máme postupovať takýmto 
alebo onakým spôsobom, 
nevieme dnes podľa tohto 
zákona uplatňovať to správ-
ne konanie do dôsledkov, 
tzn. nevieme správne chrá-
niť pacienta. Upozorňova-
li sme opakovane na to, že 
táto nejednoznačnosť zá-
kona toto prinesie a  vyvolá 
takéto problémy s  poplat-
kami, ktoré mal zákon riešiť 
a nerieši,“ povedal Valerián 
Potičný.

„Zákon je nejednoznačný 
a  chaotický, takže sa bude-
me obracať aj na Minister-
stvo zdravotníctva, lebo je 
to pre nás veľmi dôležité, 
jednak preto, že vykoná-
vame štátnu správu a  jed-
nak preto, že v prípade keď 
rozhodneme v  nejakých 
správnych konaniach o  po-
kutách, tak poskytovateľ 
má možnosť odvolať sa na 
Ministerstvo zdravotníctva, 
takže by sme mali mať jed-
noznačný názor na určitý 
druh poplatku,“ uzavrela 
Jana Ježíková.

Spracoval Eduard Fašung

Zákon o poplatkoch u lekárov 
je zlý a nejednoznačný

Odovzdali Pozício v kauze blahorečenia 
Božieho služobníka Titusa Zemana

Relátorom pre Pozício Božieho 
služobníka s povesťou mučení-
ka dona Titusa Zemana bol pá-
ter Zdzisław Kijas, OFM Conv., 
a  spolupracovníčkami Maria 
Zanet a  Helena Barátová. Po-
zício v sebe zahŕňa všetok kri-
ticky a  do hĺbky spracovaný 
materiál dôkazov, dokumen-
tov a  svedectiev o  mučeníctve 
Božieho služobníka. Obsahom 
Pozícia sú: krátke predstavenie 
zo strany relátora; Informatio 
super martyrio – čiže teologic-
ká časť, v ktorej je dokazované, 
že Boží služobník podstúpil 
mučeníctvo; a  Summarium 
so svedeckými a  dokumen-
tačnými dôkazmi. Po tomto 
odovzdaní nasleduje fáza, keď 
budú Pozício skúmať konzul-
tori teológovia Kongregácie pre 
kauzy svätých.
Titus Zeman, slovenský sale-
zián kňaz, sa narodil v kresťan-
skej rodine 4. januára 1915 vo 
Vajnoroch, pri Bratislave. Po 
absolvovaní noviciátu 6. augus-
ta 1932 zložil svoje rehoľné sľu-
by a stal sa saleziánom. V Turí-
ne dosiahol 23. júna 1940 dlho 

túženú métu kňazstva. Keď čes-
koslovenský komunistický re-
žim v apríli 1950 zakázal rehole 
a začal deportovať zasvätených 
do koncentračných táborov, 
Titus organizoval tajné výpravy 
do Turína, aby umožnil mla-
dým saleziánom dokončiť štú-
diá a stať sa kňazmi.
Boží služobník uskutočnil dve 
výpravy pre vyše 60 mladých 

saleziánov. Pri tretej výprave 
bol don Zeman spolu s účast-
níkmi výpravy zatknutý. Pod-
stúpil tvrdé vyšetrovanie, po-
čas ktorého bol označený ako 
vlastizradca a vatikánsky špión, 
a hrozil mu trest smrti. Dňa 22. 
februára 1952, s prihliadnutím 
na niektoré poľahčujúce okol-
nosti, bol odsúdený na 25-roč-
ný trest.

Don Zeman vyšiel z väzenia po 
12 rokoch, 10. marca 1964. Ne-
napraviteľne poznačený pod-
stúpeným utrpením vo väzení, 
zomrel po piatich rokoch, 8. 
januára 1969, s povesťou muče-
níka a svätca.
Rastislav Hamráček,

Slovenská provincia Saleziánov
don Bosco

V  pondelok 8. júna, na 
saleziánsku liturgickú 
spomienku maďarského 
mučeníka koadjútora bl. 
Istvána Sándora, hlavný 
predstavený saleziánov 
don Ángel Fernández 
Artime navštívil prefekta 
Kongregácie pre kauzy 
svätých kardinála Ange-
la Amata. Oficiálne mu 
predstavil a  odovzdal 
Pozício o mučeníctve (Po-
sitio super martyrio) slo-
venského saleziána Bo-
žieho služobníka Titusa 
Zemana. Hlavného pred-
staveného sprevádzali 
aj generálny postulátor 
don Pierluigi Cameroni 
a  vicepostulátor kauzy 
Božieho služobníka don 
Jozef Slivoň.

Bratislavský samo-
správny kraj dlhodobo 
upozorňoval na ne-
šťastné a  nejednoznač-
né znenie novelizova-
ného zákona 577/2004, 
ktorý zrušil možnosť 
vyberania viacerých 
poplatkov od pacientov 
lekármi. Poskytovatelia 
zdravotnej starostlivos-
ti si však našli spôsob, 
ako tieto poplatky vy-
berať a  nejednoznač-
nosť zákona im to len 
uľahčuje

Pavol Frešo

Kardinál Angelo Amato si prezerá dokument Pozício o Titusovi Zemanovi.

Zľava Ángel F. Artime SDB, hlavný predstavený saleziánov, kardinál Angelo Amato, prefekt Kongre-
gácie pre kauzy svätých, Pierluigi Cameroni SDB, generálny postulátor saleziánov pre kauzy svätých, 
Jozef Slivoň SDB, vicepostulátor procesu blahorečenia Titusa Zemana.
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Podnet čitateľa ku kanalizácii vo Vajnoroch

„Najviac ma trápi oblasť problematiky 
vôd. Problematika takmer dokončenej 
kanalizácie splaškových vôd, ako aj 
problematika povrchových vôd. Je 
zrejmé, že situácia sa bude zhoršovať! 
Takže k jednotlivých okruhom:
Kanalizácia splaškových vôd
V predchádzajúcich cca 10 rokoch sme 
často počúvali argumentáciu, že ka-
nalizácia bola vybudovaná nekvalitne. 
Často chodí „fekálny voz“ a čerpá vodu 
zo šachiet. Dnes vidíme, že sa to deje 
aj na uliciach „postavených kvalitne“. 
Takže problém je najmä niekde inde. 
Už som to minulý mesiac napísal 
vo svojom stanovisku k aktuálne 
schválenému materiálu ohľadom 
rozvoja Vajnor – PHSR - Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
MČ Bratislava-Vajnory, programovacie 
obdobie 2015-2024. Poslanci by mali 
vykonať kontrolný deň na kanalizáciu. 
Najprv by si mali nechať vysvetliť, ako 
má kanalizácia principiálne správne 
fungovať. A potom v teréne si nechať 
ukázať, ako skutočne funguje. Pro-
blém šachiet totiž nespočíva v zlej 
výstavbe, ale v zlom prevádzkovaní! 
Môžem vysvetliť aj presnejšie. Môžu 
sa vyskytnúť aj iné typy porúch, 
skutočne súvisiace s menej precíznou 
výstavbou. Tu však je potrebné presne 
určiť príčinu poruchy a odstrániť ju. Je 
to lacnejšie riešenie, ako stále odpa-
dovú vodu odčerpávať. Ja, napríklad, 
svojím domom nie som na kanalizáciu 
napojený, hoci som už dávno zaplatil 
poplatok za pripojenie. Po výstavbe 
moja „prípojka na plote“ je o 40 cm 
vyššie, ako mala byť podľa projektu! 
Ráno bola výstavba na vedľajšej ulici, 
keď som prišiel domov z práce, bol už 
výkop zasypaný. Ako to skontroloval 
stavbyvedúci, je nejasné. Pokiaľ 
nebude prívod vybudovaný podľa 
projektu, nemôžem sa napojiť. Asi 
požiadam o vrátenie peňazí. A zrejme 
je zbytočné písať, za ktorého starostu 
bola kanalizácia nekvalitne budovaná 
na našej Pračanskej ulici.

Dažďová kanalizácia
Problematika je dávno známa, no 
principiálne neriešená. Keď otváram 
túto tému, spravidla dostanem odpo-
veď: „Veď si bol poslancom, prečo ste 
to neriešili?“ Odpoveď: Finančné mož-
nosti umožnili výstavbu iba jedného 
typu kanalizácie a my sme dali pred-
nosť budovaniu splaškovej kanalizá-
cie. Prioritu dostalo životné prostredie, 
ohrozené znečistenými odpadovými 
vodami. Na riešenie bola pred 6 rokmi 
vytvorená špeciálna komisia. Stretli 
sme sa 3×. Návrh starostu na riešenie 
sa ukázal ako ekonomicky nereali-
zovateľný. Medzitým boli nové voľby 
a riešenie „skapalo“. Je pravda, že sa 
prečistil kanál pri plote PD. Bolo to 
niekoľkokrát vo Vajnorských novinkách 
a použité aj pri ostatnej predvolebnej 
kampani. Treba si však uvedomiť, 
že toto prečistenie rieši uvedenú 
problematiku vo Vajnoroch tak na 3 
percentá. Takže, ak mám generalizo-
vať, neurobilo sa v tejto oblasti zatiaľ 
prakticky nič. Ani v nových lokalitách, 
ako je riešenie revitalizácie Roľníckej 
ulice a parku Pod Lipami sa táto 
akútna problematika vôbec neriešila. 
Je nesprávne riešená aj pri výstavbe 
obchodného domu pri kruhovom ob-
jazde (v násype zhruba 1 meter – kde 
sú kompenzačné opatrenia?) a taktiež 
pri výstavbe „Nové Šuty“. Vzhľadom 
na to, že Vajnory sú v lokalite, kde sú, 
obecne platné riešenie s vsakovaním 
vôd je tu nevhodné! Pri kombinácii 
s vplyvom VD Gabčíkovo (stúpnutie 
hladín v našom intraviláne až do 60 
cm oproti pôvodnému stavu) takéto 
riešenia budú trvale zhoršovať našu 
situáciu. Hadíc a čerpania vôd bude 
pribúdať. Riešenia sú technicky zná-
me, ale zdá sa, že lobovanie na pre-
sadzovanie lacných riešení investormi 
a neznalosť problematiky sú silnejšie 
ako vhodné návrhy. Pustíme sa do 
skutočného riešenia?

Nová výstavba domov
Tu iba stručne. Nepáči sa mi systém 
so zvyšovaním výšky objektov, za-
stavanosti územia, a nasledovným 
zvyšovaním strát plochy pozemkov 
súkromných osôb pre tzv. verejné úče-
ly. Taktiež riešenia bez chodníkov, bez 
garáží a nasledovného hromadného 
parkovania na verejných priestoroch. 
Taktiež, napríklad, aj nasledovná 
strata plochy na cyklotrasu tam, kde 
nemusí byť v takom rozsahu (napr. 
pripravovaná nová lokalita Nemecká 
dolina). No to už je komplex otázok na 

tému, ktorú načal v televíznej diskusii 
protikandidát na starostu v ostatných 
voľbách – budujeme „dedinu v meste“ 
alebo „mesto v dedine“?
Mohol by som písať aj na iné témy, 
resp. vyjadrovať aj názory na iné pro-
blémy. Len si nie som istý, či je záujem 
aj z druhej strany. Voľby do komisií 
z môjho pohľadu ukázali pravý opak. 
Iba s nostalgiou si spomínam na časy, 
keď nás na komisiu pravidelne chodilo 
vyše 15 a poslanci už potom ozaj 
mohli „priklepnúť“ najlepšie riešenie. 
Som si takmer istý, že teraz záujem 
o lepšie riešenie v tejto oblasti nie je. 
Chýba sebareflexia, alebo už sa začal 
boj o ďalšie volebné obdobie? Kde je 
služba občanovi? V každom prípade 
budem čakať na reakciu, keďže mám 
záujem odovzdať svoje odborné 
poznatky.
Keďže by som si rád užil dôchodok 
v mieste svojho rodiska, budem hľadať 
formy, ako zlepšovať prostredie tak, 
aby sa nám tu skutočne žilo lepšie. 
Či to bude v spolupráci s našimi 
obecnými predstaviteľmi nezávisí odo 
mňa. Samozrejme, že nepatrím medzi 
permanentných kritikov a vidím aj po-
zitívne výsledky. No v oblasti, o ktorej 
teraz píšem – palec dole.

 Václav Fekete

Vyjadrenie pracovníka referátu územ-
ného plánu miestneho úradu Ing. 
arch. Jána Šilingera
Problematike odvádzania dažďových 
vôd rozvojových lokalít sa MČ BA-
-Vajnory veľmi intenzívne zaoberá 
od roku 2007 nielen pri spracúvaní 
územnoplánovacích podkladov (UŠ) 
a územnoplánovacích dokumentácií, 
zón (ÚPNZ) vychádzajúc z expertíznej 
štúdie „Možnosti odvedenia prívalo-
vých dažďových vôd z územia Čierna 
Voda“ (RNDr. Stanislav Klaučo, rok 
2006), ktorá je súčasťou platného 
Územného plánu regiónu Bratislav-
ského samosprávneho kraja. Súčasťou 
spracovania ÚPP a ÚPN sú samostatné 
štúdie odvádzania dažďových vôd, 
ktoré spracúvajú odborníci a ich vý-
sledky sú implementované ako regu-
latívy, resp. verejnoprospešné stavby 
pre investorov a budúcich stavebníkov. 
Naše pripomienky a návrhy zakom-
ponovávame do odborných stanovísk 
k strategickým dokumentom mesta 
či kraja, kde žiadame problematiku 
odvádzania dažďových vôd riešiť. 
Neuspokojujeme sa s konštatovaním, 
že tisícročia boli vo Vajnoroch jazierka 
či bariny a že podložie Vajnor a okolia 

je ílovitého podložia v geologickej 
depresii pod Malými Karpatmi o meter 
nižšie ako rieka Dunaj v Bratislave. MČ 
vyvinula aj samostatnú iniciatívu pri 
stavbe diaľnice D4, kde sme vzniesli 
požiadavku vybudovania kanála 
pozdĺž budúcej diaľnice na odvádzanie 
povrchových vôd, NDS, a.s., nám však 
v tejto požiadavke nevyhovela.
Oslovili sme aj odborníkov na danú 
problematiku, ktorí riešili jednotlivé 
rozvojové lokality, Ing. Ždímala (lo-
kalita Staré letisko, Cepit, Nové Šuty) 
a Ing. Heribana (lokalita Nemecká 
dolina), aby sa vyjadrili ku konštato-
vaniam 
V. Feketeho.

Vyjadrenie
Jaroslava Ždímala
Najskôr otázka: Pozná autor článku 
iné, technicky uskutočniteľné rieše-
nie pre územie Vajnor v súčasnom 
období? Ak áno, nech ho predloží. 
Realizácia opatrení riešenia územia 
pri obchodnom dome a obdobný 
návrh pre ďalšie územia vo Vajnoroch 
(CEPIT, Šuty) prakticky funguje už 
niekoľko desaťročí aj v iných lokalitách 
mesta Bratislavy (napr. školský areál 
ZŠ Sokolíkova v Dúbravke). Viaceré 
tvrdenia autora svedčia *o totálnom 
nepochopení funkcie štrkového násy-
pu,* ktorou je vytvorenie akumulácie 
pre podzemnú vodu a umožnenie jej 
dlhodobého odtoku. Súhlasím s jeho 
názorom, že problém je známy dávno, 
ale tvrdenie, že sa “zatiaľ prakticky 
neurobilo nič”, nie je pravdivé.

Jaroslav Ždímal

Vyjadrenie
Jána Heribana
Problematika odvádzania vôd z povr-
chového odtoku (bežne označovaných 
názvom dažďových vôd) a problema-
tika vysokej hladiny podzemných vôd 
sa nedá jednoznačne oddeliť, ale nie 
je vhodné ich ani spájať do jedného 
opisu pre laickú verejnosť.
Osobitne opisovaný stav odvádzania 
dažďových vôd:
Obec Vajnory patrí do povodia vod-
ného toku Čierna voda, ktorý spolu 
s vodnými tokmi Vajnorský potok 
a do neho vtekajúce prítoky Kratina 
a Vajnorský kanál tvoria jediný možný 
odtok z daného územia. Na malom 
úseku sú ešte odvádzané dažďové vo-
dy aj do Vajnorského odpadu II, ktorý 
je v správe BVS, a.s.
Hlavný odvodňovací systém je po-
vrchový a je v majetku Slovenského 

V apríli sme dostali do re-
dakcie príspevok Václava 
Feketeho, týkajúci sa 
viacerých okruhov. Prvý 
z nich sa týkal účasti ľudí 
v odborných komisiách. 
Na ten odpovedal pán 
starosta v predchádzajú-
com čísle. Ďalej sa v liste 
píše:

vodohospodárskeho podniku (SVP), 
š.p. Je známe, že tieto otvorené vodné 
toky bývajú zarastené a s dosť častou 
hladinou vody, ktorá býva s malým 
odtokom. Dno týchto kanálov je totiž 
vo veľmi malom sklone a počas vyš-
ších prietokoch v povodí Čiernej vody 
bývajú tieto toky v nižších územiach 
spätne zavzdúvané hladinou priamo 
z toku Čierna voda.
Tento stav sa raz za niekoľko rokov 
vylepší, keď SVP, š.p., prečistí dná 
tokov a kanálov, no nekontrolovaný 
splach z okolitých polí a z vyšších 
území smerom od Rače robí značné 
finančné nároky na čistenie nánosov 
hliny a vyrastených tráv v dnových se-
dimentoch. V posledných rokoch SVP 
častejšie, ako v minulosti, prečistilo 
rôzne úseky Čiernej vody a aj spomí-
naných tokov okolo Vajnor, a to práve 
z dôvodu častých urgencií obecného 
úradu vo Vajnoroch. Inú možnosť obec 
nemá, lebo nemôže vynakladať pro-
striedky do prevádzky majetku iného 
subjektu.
Tvrdenie, že v stave odvádzania 
dažďových vôd sa nič nerobí zo strany 
obce, je spôsobené neinformova-
nosťou obyvateľstva o množstve 
riešených menších úloh v tejto oblasti. 
Napríklad, pokračovanie zisťovania 
stavu odvádzacích dažďových kana-
lizácií v intraviláne obce (otváranie 
poklopov, čistenie, geodetické zame-
riavanie a pod.), riešenie odvedenia 
vôd z menších „problémových“ území 
(napr. Príjazdná ulica pri železnici). 
Samozrejme, v obci sú aj projekty 
označované ako „developerské“, kde 
však obecný úrad má síce nezastupi-
teľnú úlohu ochrany záujmov obce, no 
hlavnú úlohu pri schvaľovaní odbor-
ných technických riešení má SVP, š.p., 
a okresný úrad, ktorý vydáva stavebné 
povolenie na projekt vypracovaný 
oprávnenou osobou (autorizovaný 
stavebný inžinier).
Tu treba spomenúť, napríklad, vypra-
covanú štúdiu firmou SKOV, ktorá opi-
suje návrh riešení v celom povodí toku 
Čierna voda, a teda aj v jednotlivých 
oblastiach katastra obce Vajnor. V tejto 
štúdii, ktorá bola schválená aj ako 
záväzný podklad v územnom pláne 
vyššieho územného celku, je zadefi-
novaná podmienka zadržiavať v území 
95 % dažďových vôd z 50-ročného 
dažďa (bežne sa uvažuje o 2-ročnom 
daždi) s časom trvania dve hodiny 
(bežne sa uvažuje o 15-minútovom 
daždi). Je to veľmi prísna podmien-
ka, na ktorej SVP, š.p., pri všetkých 

projektoch trvá a každé nové územia 
musia byť zrealizované len s 5%-ným 
odtokom počas dažďa.
Osobitne opisovaný stav podzemných 
vôd:
Obec Vajnory a Chorvátsky Grob sú 
na území so zvláštnosťou geologickej 
skladby zemných vrstiev. Pod veľmi 
malou vrstvou úrodnej pôdy sa na-
chádza nepriepustné ílovité podložie, 
niekde až na úrovni koeficientu 
priepustnosti 10-8, čo bývali bežne 
ako nepriepustné vrstvy pod sklád-
kami odpadov. Z tohto dôvodu, čo 
neodtečie v plytkých vodných tokoch 
a rigoloch, to potom stojí na povrchu 
terénnych depresií.
Pod ílovitou vrstvou, niekde až pod 
3,0 m, sa nachádza vrstva priepustnej 
štrkovito-piesčitej zeminy, ktorá má 
hrúbku od 0,3 m až do 2,0 m. V tejto 
vrstve sú odvádzané všetky podzemné 
vody z kopcov Malých Karpát, čo 
znamená, že taká malá vrstva nevie 
plynule odvádzať pritekajúce vody 
a podzemná voda sa stáva „natlako-
vaná“ medzi dvoma nepriepustnými 
horizontmi ílovitej zeminy. Preto cez 
vrchnú zeminu sa vytláča voda skoro 
v kolmom smere až niekde na terén, 
a preto je hladina v nejakej terénnej 
jame vyššie, ako v okolitom rigole 
s odtokom do potoka. Tento stav bol 
trochu zhoršený aj vybudovaním Vod-
ného diela Gabčíkovo, lebo zvýšením 
hladiny vody na Žitnom ostrove sa 
trochu znížil rozdiel tlakov v spomína-
nej vodonosnej vrstve a tým prietok, 
chránená oblasť Šúr je dôkazom časti 
územia bez odtoku podzemných vôd 
s históriou ešte pred začatím budova-
nia VD Gabčíkovo.
Oficiálne vyjadrenia SHMÚ ohľadom 
výšky možných hladín podzemných 
vôd sú dokonca také, že hydroizohy-
psy podzemných vôd sú 1,0 m nad 
jestvujúcim terénom (takže ak by bolo 
celé územie o 2 m vyššie, tak by voda 
vystúpila 1,0 m pod terén).
Takže vyjadrenia niektorých oby-
vateľov, že tento stav je úplne 
nový a v súčasnosti neriešený, nie sú 
správne, lebo sa treba opýtať starších 
obyvateľov, prečo skoro zo všetkých 
strán Vajnor sú odvádzacie rigoly a to-
ky v hĺbke umožňujúcej vtok vôd do 
Čiernej vody? Prečo ešte pred Gabčíko-
vom mali zatápané žumpy, ak neboli 
vodotesné? Prečo sa robili studne ko-
pané v priemere 1 m, a nie narážané 
s trubkami, ako sa robia v územiach so 
štrkovým podložím?
Hydraulika podzemných vôd je 

odbornej verejnosti známa a bola 
známa aj našim predkom, ktorí ve-
deli, že pokiaľ sa voda neprelieva zo 
studne až na terén, tak sa „zvýšením 
hladiny“ v studni voda síce pomaly, 
ale nakoniec „vtlačí“ do podzemných 
vôd. Na tom princípe sú aj v súčasnosti 
realizované a navrhované povrchové 
alebo podzemné retenčné nádrže vo 
Vajnoroch a v Chorvátskom Grobe, t.j. 
objem nádrží musí byť zabezpečený 
nad hladinou vody a tá sa postupne 
„vtlačí“ (vsiakne) do vodonosných 
vrstiev na základe vyššieho tlaku (ale 
musí to byť spojené s tou vodonosnou 
vrstvou a potom až funguje tento 
princíp).
Jediné možné riešenie odvádzania 
dažďových vôd z Vajnor je pomocou 
povrchových vodných tokov a kanálov. 
Kde to nie je možné, tak tam musí byť 
vsakovací systém spolu s retenčným 
systémom napojený až na vodonosnú 
vrstvu medzi dvoma nepriepustnými 
ílovitými zeminami.
Takže nie je pravda, že problém nie je 
v obci riešený „principiálne“.
Výška hladiny podzemnej vody nie je 
závislá od výšky hladiny vo vodných 
tokoch, lebo podzemná voda priteká 
smerom zospodu, a nie z boku (ako 
je to bežné v štrkových podložiach). 

Preto ani drenážny celoplošný systém 
je nerealizovateľný.
Jeden z vhodných systémov odvádza-
nia dažďových vôd je opísaný v území 
Nemecká dolina, kde sa navrhuje 
systém povrchových žľabov, ktoré 
budú prepájať suché povrchové poldre 
(nízke retenčné nádrže s trávnatým 
povrchom s vizuálnou kontrolou), 
vody budú odtekať najskôr do tráv-
natých plôch a až nasledovne do 
prepojovacích odvádzacích systémov. 
Zároveň bude zrealizovaný stály povo-
lený odtok do vodných tokov, čo bude 
postupne znižovať objem zachytenej 
vody (ktorá nevsiakla) v retenčných 
systémoch, a tak bude retenčný sys-
tém nasledovne pripravený prijať ďalší 
prítok dažďových vôd.
Preto si myslím, že nie je pravda tvr-
denie, že „neznalosť problematiky sú 
silnejšie ako vhodné návrhy“… pro-
blematika je úplne jasná a viacerí od-
borníci vedia aj o vhodných návrhoch, 
ktoré sa nasledovne budú realizovať 
a nebudú zhoršovať jestvujúci stav. 
Stačí sa ísť pozrieť do Chorvátskeho 
Grobu časť Čierna Voda a porovnať no-
vé územia so správne zrealizovaným 
odvodnením s územiami s nevhod-
ným riešením odvodnenia.

Ján Heriban

Dovetok starostu Jána Mrvu:
Vážení čitatelia, ak ste sa poctivo dočítali až sem, tak ste 
museli pochopiť, že ide o vysoko odbornú problematiku, 
na ktorú majú aj odborníci rôzne názory, a mestská časť 
i napriek rôznym odborným stanoviskám vyvíja aktivity, 
aby povrchová voda z územia nášho katastra odtekala čo 
najlepšie a myslí na to aj pri prichádzajúcich nových in-
vestíciách, ale ako sami viete, nielen samospráva, mesto, 
kraj či krajina nemá dostatok financií na to, aby trvalú tla-
kovú spodnú vodu systémom čerpadiel, ako v Holandsku, 
z územia Vajnor prečerpávala inde.

Ján Mrva
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Voňavý raj 
skrášľuje obec

Mestská časť Bratislava – Vajnory ďakuje kvetinárstvu Voňa-
vý raj vo Vajnoroch za sponzorskú kvetinovú výzdobu v našej 
mestskej časti. Už druhý rok majú Vajnory aj vďaka im viac 
kvetín, ktoré robia radosť všetkým, ktorí idú okolo. Ďakuje-
me, že nám pomáhajú robiť Vajnory krajším a príjemnejším 
miestom pre život. Želáme im veľa spokojných zákazníkov 
a trvalú prosperitu.

(MÚ)

Opekačka na Mahrovej búde
Aj tento rok sme sa zišli na tradičnej prvomájovej opekačke na Máhrovej búde. Podujatie, ktoré pripravujú 
miestne spolky spolu s miestnym úradom sa teší čoraz väčšiemu záujmu, najmä medzi seniormi. Malá túra do 
prírody a spestrenie programu opekaním klobás, či navareným gulášom bývajú zárukou príjemného posedenia 
a strávenia pekného dňa.             Eduard Fašung

Vajnorské farmárske trhy

Keďže dnes sa väčšina z nás 
musí po kvalitné potraviny 
vybrať buď do centra mes-
ta alebo priamo na farmu, 
pozvali sme malých sloven-
ských farmárov do Vajnor na 
prvé „skúšobné“ uvedenie 
Vajnorských farmárskych 
trhov. V  sobotu 23. mája 
2015 v  Parku pod Lipami 
predajcovia v  pripravených 
stánkoch ponúkali domá-
cu hydinu, čerstvé vajíčka, 
ovčie syry, voňavú májovú 
bryndzu, zabíjačkové špecia-
lity, mäsové výrobky, paštéty, 
priesady, kvety, sirupy a dže-
my. Nepriaznivé počasie nie-
koľkých predajcov odradilo, 
a  preto na trhoch chýbala 
napríklad zelenina. Napriek 
tomu väčšina návštevníkov 
odchádzala s  plným koší-
kom. Záujem o  ponúkané 
výrobky potvrdzovala spo-

kojnosť predajcov (niektorí 
z nich vypredali svoje zásoby 
ešte predpoludním) a  rady 
tvoriace sa pred jednotlivý-
mi stánkami. Deti v  rámci 
workshopu sadenia rastlín 
s  dobrovoľníkmi zasadili 44 
rastliniek a  28 žerúch. Spo-
ločne s  pánom ornitológom 
spoznávali hlasy vtákov 
a  postavili 8 vtáčích búdok. 
K  vytvoreniu príjemnej at-
mosféry prispelo aj občian-
ske združenie Podobenka, 
ktorého členovia pripravili 
prehliadku tradičných ná-
strojov a  ochutnávku je-
dál typických pre Vajnory. 
Dúfame, že prvé Vajnorské 
farmárske trhy splnili svoj 
účel: umožnili Vajnorákom 
nakúpiť si kvalitné produk-
ty od malých slovenských 
farmárov a  zároveň ponúkli 
návštevníkom príjemné strá-
venie času s  rodinou a pria-
teľmi. Za významnú podporu 
pri organizácii trhov by sme 
radi poďakovali MČ Brati-
slava-Vajnory. Pokračovanie 
Vajnorských farmárskych 
trhov bude pravdepodobne 
v lete a na jeseň, o presných 
termínoch budeme v  pred-
stihu informovať.

(VN)

Na začiatku bola my- 
šlienka urobiť z Vajnor 
na pár hodín takú dedi-
nu v meste, kde môžete 
stretnúť živého farmára 
a ochutnať, čo sa mu 
podarilo vypestovať, 
dochovať.

Program – Vajnorské OPEN – AIR kino júl - august
piatok 26. 6. 2015
Traja bratia (Česká repub-
lika/Dánsko, 2014, 90 min., 
MP, v pôvodnom znení)
Réžia: Jan Svěrák, Scenár: 
Zdeněk Svěrák

piatok 3. 7. 2015
Storočný starček, ktorý vylie-
zol z okna a zmizol (Švédsko, 
2013, 114 min., MP od 12 
rokov, české titulky)
Réžia: Felix Herngren
 

piatok 10. 7. 2015
Darca (The Giver, USA, 
2014, 97 min., MP od 12 
rokov, český dabing)
Réžia: Phillip Noyce

Piatok 17. 7. 2015
Láska na prvý boj (Francúz-
sko, 2014, 98 min., MP od 12 
rokov, české titulky)
Réžia: Thomas Cailley

piatok 24. 7. 2015
Interstellar (USA, 2014, 
169 min., MP od 12 rokov, 
slovenské titulky)
Réžia: Christopher Nolan

piatok 31. 7. 2015
Pieseň mora (Belgicko / 
Dánsko / Francúzsko / Írsko 
/ Luxembursko, 2014, 
93 min, MP, český 
dabing)
Réžia: Tomm Moore

piatok 7. 8. 2015
Kon-Tiki (Veľká Británia / 
Nórsko / Dánsko / Nemecko 
/ Švédsko, 2012, 118 min., 
MP, české titulky)
Réžia: Joachim Rønning, 
Espen Sandberg

piatok 14. 8. 2015
Skafander a motýľ (Fran-
cúzsko / USA, 2007, 112 
min., MN do 15 rokov, české 
titulky)
Réžia: Julian Schnabel

piatok 21. 8. 2015
Fair Play 
(Česko,Slovensko,Nemecko, 
2014, 100 min., MP od 12 

rokov, originálna verzia 
v českom znení)
Réžia: Andrea Sedláčková

piatok 28. 8. 2015
Bella a Sebastián (Francúz-
sko, 2014, 95min., MP od 12 
rokov, český dabing)
Réžia: Nicolas Vanier

Filmy pre Vajnorské letné 
kino vybral Peter Konečný / 
Kinema.sk
Texty sú spracované podľa 
kinema.sk, csdf.cz a prebraté 
z oficiálnych textov distribú-
torov.

(VN)
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vaJnoráCi na CestáCHvaJnoráCi na CestáCH

Z Vajnor na skok na druhý 
koniec sveta
(cestovateľská a dovolenková inšpirácia)

Po dvojhodinovom lete z Vied-
ne sme niekoľko hodín čakali 
na nesympatickom parížskom 
letisku Charlesa de Gaulla. As-
poň sme sa zoznámili, bolo nás 
10 zo všetkých kútov Slovenska. 
Okolo polnoci sme zmizli v út-
robách obrovského Airbusu. 
Ten nás po 14 hodinách letu, 
najmä nad Atlantikom, dopra-
vil do hlavného mesta Argen-
tíny Buenos Aires. Dlhé lety 
medzi kontinentmi a  časový 
posun sú nevyhnutnými obe-
ťami, ktoré cestovateľ, lačný po 
dobrodružstve a poznaní, musí 
položiť na oltár svojej vášne.
Niektorí, spoliehajúc na to, že 
idú do teplých krajín, nastúpia 
do lietadla v šľapkách, krátkych 
nohaviciach a  tričkách. Kli-
matizácia v  lietadle však môže 
z  nich vyrobiť takmer mraze-
né produkty. Preto v lietadle či 

autobuse,bez ohľadu na horú-
čavy vonku, treba mať podľa 
okolností po ruke buď sveter, 
ľahkú vetrovku, dlhé nohavice, 
či čiapku, ak nechceme presto-
nať exotiku v hoteli. Niečo po-
dobné platí aj o pití chladených 
nápojov.
Na cestách aj účastníci vášho 
zájazdu môžu patriť k  neza-
budnuteľným zážitkom. Taký 
bol aj medzi nami. Nazvime ho 
vymysleným menom Krištof, 
lebo, podobne ako Krištof Ko-
lumbus, precestoval celý svet, 
skoro všade bol a takmer všetko 
videl. Pozornosť svojho okolia 
upútal už v lietadle. Často pýtal 
od letušiek koňak - takmer len 
čo jeden hodil do seba, dvíhal 
ruku, že chce ďalší. Letušky 
sa smiali. Neskôr sa ukázalo, 
že v batožine má tri pollitrové 
umelohmotné fľaše naplnené 

hruškovicou, slivovicou a mar-
huľovicou. Bývali sme spolu, 
ponúkal ma. V tom teple som 
si dal vždy iba ranný „hygie-
nický“ štamperlík. On tvrdil, 
že mu stále („stále“ asi myslel 
doslova) chutí piť, ale sťažoval 
sa, že už to nie je ako za mla-
da, lebo po väčšom množstve 
alkoholu vždy zaspí. Krištof sa 
mi pochválil, že má priateľku 
o  niekoľko desaťročí mladšiu 
ako je on, ktorý si pamätá ešte 
Stalina a Klementa Gottwalda. 
Krištof bol psychiater. Bude 
ešte o ňom reč.
Na miestach, kde sme boli, je 
časový posun 4 hodiny – keď 
je na Slovensku 16 hodín, tu je 
obed.
Počas celého pobytu nebol 
žiadny problém so stravou, jed-
lo bolo všade vynikajúce, exo-
tického ovocia kopy a s chuťou 

oveľa lepšou, ako keď ho dove-
zú k nám.

Buenos Aires 
a Uruguaj

Buenos Aires (cca 3 milióny 
obyvateľov, s aglomeráciou cca 
11 mil.), nazývané aj „Paríž 
Latinskej Ameriky“, má široké 
bulváre, pôsobivé parky a  fa-
rebné uličky. No aj pochyb-
né štvrte a  bezprizorné deti, 
povaľujúce sa nafetované na 
chodníkoch – bývalý tunajší 
arcibiskup Jorge Bergoglio by 
vedel rozprávať.
Absolvovali sme prehliadku 
mesta. Navštívili sme cintorín 
argentínskej smotánky Re-
coleta, kde leží aj legendárna 
Evita Perónová, ktorú vo filme 
stvárnila speváčka Madona. 
Aj Casa Rosada, Ružový dom, 

teda prezidentský palác, od-
kiaľ sa z  balkóna prihovárala 
davom, ktoré ju zbožňovali. 
Večer sme boli na noblesnom 
predstavení „hriešneho“ ar-
gentínskeho tanga. Účinkujúci 
sa dokola striedali a vždy, keď 
sa znova objavili, mali iné šaty 
a aj topánky, takto sa prezliekli 
asi 5×.
Počas pobytu v  Buenos Aires 
sme si odskočili do Uruguaja. 
Plavili sme sa po najširšej rieke 
sveta La Plata, ktorá od brehu 
k brehu má aj 220 km. Niekto-
rým od hojdania na lodi prišlo 
zle. Uruguaj je krajina takmer 
4× väčšia ako Slovensko, ale 
obyvateľov má asi 3, 5 milió-
na. Ide o hospodársky vyspelý 
štát. Cieľom výletu bolo his-
torické mestečko Colonia del 
Sacramento, pod ochranou 
UNESCO, strategická pevnosť 
v čase, keď o vládu v tejto ob-
lasti bojovali Španieli a Portu-
galci. V Uruguaji som si všimol 
popadané lístie na zemi. Ohla-
sovalo prvý jesenný deň. V Eu-
rópe sa práve začínala jar.

Vodopády Iguazú

Na tretí deň v  Buenos Aires 
sme navštívili ešte zaujímavý 
blší trh. Krátko po obede sme 
nasadli na diaľkovú autobusovú 
linku, ktorá nás cez šíre argen-
tínske pampy doviezla na druhý 
deň ráno do oblasti vodopádov 
Iguazú.
Národný park Vodopády Igu-
azú (po portugalsky Iguacú) 
sa nachádza na hranici troch 
štátov: Argentíny, Brazílie a Pa-
raguaja Majú najväčší prietok 
vody na svete. Sústava kaskád 
sa rozkladá v  obrovskom prí-
rodnom amfiteátri, súčasti sub-
tropickej džungle. Ide o  dych 
vyrážajúce prírodné divadlo, 
ktoré ťažko opísať v  pár riad-
koch. Vodopády sme si prezreli 
z argentínskej aj brazílskej stra-
ny. Vďaka turistickým chodní-
kom, mostíkom a  vyhliadko-
vým terasám možno sa týmto 
divom sveta opájať z  rôznych 
uhlov, úrovní a  vzdialeností. 
Stojac, napríklad, tesne pri Gar-
ganta de diablo (Diablov hrtan), 
sa oproti vám valí veľká voda, 
ktorá tesne pred vami, v  bie-
lych spenených prúdoch, s hu-
kotom padá dole. Vodná triešť 
generuje večnú dúhu. Diváci sú 
zahalení v jemnom vodnom zá-

voji, ktorý sa vznáša všade nad 
priepasťou, čo však v  30-stup-
ňových teplotách nikomu ne-
prekáža. Túto prírodnú sprchu 
si každý rád vychutná. Niektorí 
sme si priniesli dáždniky alebo 
vetrovky, ale bola by škoda ich 
použiť. Miesto vyžaruje pod-
manivú energiu. Ťažko sa odtiaľ 
odchádza…
Vodopády si možno obzrieť aj 
z  loďky, ktorá pripláva takmer 
pod ne a  – z  vrtuľníka. Heli-
koptéru využil jediný člen na-
šej výpravy – Krištof Bol však 
sklamaný. Jedenásťminútový 
let za 150 amerických dolárov 
označil za podvod, lebo mu 
nepovedali, že v 11 minútach je 
zarátaný aj manéver vzlietnutia 
a  pristátia, takže čistý čas nad 
vodopádmi je kratší. Ostatní 
sme bez vrtuľníka mali krajšie 
a dlhšie zážitky. Na druhý deň, 
asi okolo 5. - 6. hodiny ráno, 
ma zobudili hlasné zvuky v na-
šej izbe. Keď som otvoril oči, vi-
del som Krištofa, ako ležiac po-
zerá do kamery a púšťa záznam 
z  vrtuľníkovej prehliadky vo-
dopádov. Hukot vody a rachot 
helikoptéry naplnili celú izbu. 
Krištof sa každé ráno budil 

veľmi skoro. Súčasne budil aj 
mňa, lebo hrmotal predmetmi 
v izbe a rozsvecoval svetlo. Na 
obhajobu svojej bezohľadnosti 
citoval Napoleona, ktorý údaj-
ne povedal: „Kto spí viac ako 
5 hodín, je idiot“. Keď som sa 
ho opýtal, či vie, ako Napoleon 
skončil, či náhodou nie ako idi-
ot, bol ticho.
Skvelou bodkou za návštevou 

oblasti vodopádov bolo vystú-
penie tanečných a  hudobných 
skupín z rôznych krajín Latin-
skej Ameriky. Účinkujúci do-
stali obecenstvo do varu. Od 
ich pohybov, dupania a  tónov 
naskakovala husia koža, chcelo 
sa nám plakať i  smiať. Všetci 
sme tlieskali, ujúkali a  mávali 
rukami nad hlavami. Zabud-
li sme na svet tam vonku a na 
chvíľu sme sa ocitli v raji.

Rio de Janeiro

Po zážitkoch pri vodopádoch 
a juhoamerickom folklóre sme 
sa letecky premiestnili do ma-
gického Rio de Janeiro (ca 6 
mil. obyvateľov, s aglomerácia-
mi ca 12 mil.).
Rio sa rozkladá v  úchvatnej 
prírodnej scenérii. Kombiná-
cia slnka, mora, pláží, vrchov 
a priľahlých ostrovčekov priťa-
hujú davy návštevníkov z celé-
ho sveta.
Kriminalita, ako každodenná 
realita Ria, iste nie je výmysel. 
Priestor pred vchodom mno-
hých obytných činžiakov je 
obohnaný hrubými mrežami 
a vo vchode posedáva strážnik. 

Naša brazílska sprievodkyňa 
povedala, že nechala hodinky 
a  šperky doma. My sme však 
nezažili nepríjemnú skúsenosť. 
Rio ako turistická atrakcia Bra-
zílie číslo jedna, hostiteľ fut-
balového šampionátu minulý 
rok a Olympijských hier 2016, 
je dobre vybavené početnými 
policajnými a vojenskými jed-
notkami, ktoré sú určené aj na 

ochranu turistov. Skôr vás pre-
padnú alebo okradnú možno 
u nás ako v Riu. Treba byť však 
obozretný, vedieť s kým a kam 
ísť a  čo pri sebe (ne)mať. Ak 
vás náhodou prepadnú, neb-
ráňte sa a  vydajte lupičovi, čo 
chce, inak môže strieľať
V  Rio de Janeiro sme navští-
vili všetky hlavné turistické 
lákadlá. Vrch Cukrovú homoľu 
(Pao de Acúcar) s fantastickým 
výhľadom, vrch Corcovado 
so symbolom mesta, sochou 
Krista Vykupiteľa (Cristus Re-
dentor) s roztiahnutými ruka-
mi, pred ktorým jeho pozíciu 
napodobňujú fotiaci sa turisti, 
pláže Copacabanu a  Ipane-
mu. Pláže ktoré Rio preslávili, 
sú unikátnymi oázami od-
dychu vo veľkomeste. Vy si 
tam voľkáte, napríklad, hráte 
plážový volejbal, prechádzate 
sa v  mäkkom zlatistom pies-
ku, kúpete sa v mori alebo len 
tak sediac či ležiac pozorujete 
spenené vlny oblizujúce pláž. 
A  za chrbtom vám pulzuje 
nervózne megapolis, akoby iná 
planéta, ktorá sa opatrne dotý-
ka tohto kúska raja. No oboje, 
mesto i jeho pláže, patria neod-
deliteľne k sebe a tvoria unikát-
ny celok.

Spomienky sú večné

Desať dní prešlo ako keby bi-
čom pleskol. Program sme 
mali taký nabitý, až sme sa 
niekedy ledva stačili najesť. 
Počasie sa vydarilo na jednot-
ku. Hoci sa tam začínala jeseň 
a  končilo sa obdobie dažďov. 
V Sao Paolo boli záplavy, v Riu 
pred naším príchodom pršalo, 
ale my sme mali celý čas bez 
jedinej kvapky, príjemných 20-
25 (Argentína) až vyše 30 stup-
ňov (Brazília.).Viacerí z  nás 
nepozorovane preniesli cez 
brazílsku colnicu kilogramy 
ich výbornej kávy. Naspäť sme 
sa vrátili cez Amsterdam, ktorý 
nás vítal 9 stupňami a  hnus-
ným dažďom. Viacerí skonšta-
tovali, že zážitky sú perfektné, 
ale žiť by tam nechceli, lebo 
život je tam oveľa surovejší ako 
u nás. Tak či onak, prežili sme 
chvíle, na ktoré nezabudneme. 
Pohľadnice na Slovensko dora-
zili až po mesiaci, ako dodatoč-
né pohladenie exotikou…

RUDOLF SURAN
Foto : autor

Keď som v druhej polovici februára požiadal o nový pas, ani som nedúfal že stihnem odcestovať. Do odchodu 
ostávalo iba toľko času, koľko mala polícia na vydanie pasu. No na začiatku marca pípla policajná sms, že pas je 
hotový. Južná Amerika bola razom na dosah.
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Na Deň matiek pripravila MČ kultúrno-spolo-
čenské podujatie v  Parku pod lipami. Mamič-
kám sa prišli v  pestrom programe poďakovať 
aj ich deti.

Na pozvanie alvianskeho sta-
rostu pána Giovaniho Ciarda sa 
malá delegácia z Vajnor, v zlo-
žení starosta Ján Mrva a  po-
slankyne Soňa Molnárová a Ka-
tarína Pokrivčáková, v  dňoch 
21. 5.–24. 5. 2015 zúčastnila na 
pracovnej ceste do družobného 
Alviana.
Cieľom nášho stretnutia bola 
najmä príprava programu vý-
menného zájazdu, ktorý sa ten-
to rok, po dvojročnej prestávke, 
uskutoční v auguste, a na ktorý 
sa hlásia občania našej mestskej 
časti. Okrem tejto pracovnej 
časti sme boli pozvaní, spo-
lu so zástupcami družobného 
Daone, i  na otvorenie výstavy 
pri príležitosti 100. výročia za-

pojenia Talianska do 1. svetovej 
vojny. Na výstavu sme prispeli 
fotografiami našich vojakov 
z  Vajnor, ako i  filmom z  náv-
števy gen. Piccioneho vo Vajno-
roch. Po 1. svetovej vojne pôso-
bil gen. Piccione ako pridelenec 
na území Bratislavy.
Pri tejto príležitosti sa konali aj 
sprievodné akcie, ako seminár 
na tému 1. svetovej vojny, či 
slávnostný koncert. Na semi-
nári vystúpil aj starosta našej 
mestskej časti, odovzdal staros-
tovi Alviana Giovanimu Ciar-
dovi a  Saurovi Santimu, ktorý 
sa veľmi zasadzuje a  aktívne 
zúčastňuje na udržiavaní našich 
družobných vzťahov, pamätné 
plakety. Hlavnou myšlienkou 

príhovoru bola skutočnosť, že 
pred 100 rokmi sme vo vojne 
bojovali na opačných frontoch, 
ale dnes máme vlastný štát 
a  s priateľmi z Alviana udržia-
vame priateľské vzťahy už vyše 
20 rokov.
Tentoraz počas celej návštevy 

výdatne pršalo a Sauro Santi pri 
rozlúčke poznamenal:“ Teraz je 
to naopak. Vy ste tu a prší tak, 
ako keď sme my chodili v sep-
tembri k vám“. Lúčili sme sa so 
slovami: „Uvidíme sa v  augus-
te“.

Katarína Pokrivčáková

Pracovne v Alviane

Deň matiek vo Vajnoroch Vajnorčatá v škôlke v prírode

Strávili sme tam krásnych sl-
nečných a  dobrodružných 5 
dní. Pred našou škôlkou sme 
sa mávaním rozlúčili s  ro-
dičmi a  vydali sa do sveta. 
Po príchode do rekreačného 
zariadenia sme sa fantasticky 
naobedovali a škôlka v príro-
de sa naplno začala. Objavo-
vanie prírody, výlety do lesa, 
prekonávanie prekážok na 
detskom ihrisku, návšteva sa-
laša s kozičkami a ovečkami, 
zdolávanie lanového parku 
Tarzánie, opekanie so spe-
vom našej indiánskej hymny, 
hľadanie pokladu, športové 
hry a olympiáda, skákanie na 

trampolíne, rozlúčková dis-
kotéka, udeľovanie diplomov 
a  medailí… Veľa družných 
rozhovorov, radosti a  utužo-
vanie priateľských vzťahov. 
Tých pár dní doslova ulete-
lo a my sme sa v piatok, plní 
neopakovateľných zážitkov 
a  skúseností, vrátili autobu-
som ku škôlke, kde nás už 
čakali rodičia. Alenka, Zden-
ka, Iva, Vlastička a Jurko nám 
na týždeň nahradili rodičov 
a  urobili všetko pre to, aby 
sme sa cítili spokojne a  od-
niesli si na škôlku v  prírode 
príjemné spomienky.

Ivana Bojdová

Každý rok sa tešíme do škôlky v prírode. Krás-
na príroda, salaš a skvelé jedlo, to je chata 
Amor v Zlatníckej doline v Skalici.

 

 

 

Spinká si v náručí materských rúk,
sú ako kolíska a v nej krásny puk.
Mamička s oteckom strážia tvoj sen,
zbierajú lupienky pre tvoj krajší deň.

Dvadsiaty piaty jún bol pre 
všetkých, ktorí sa zišli v  ob-
radnej miestnosti Miestneho 
úradu vo Vajnoroch, akýsi 
zvláštny, slávnostný, nasiak-
nutý vôňou detí, plný citov, 
pozornosti, šťastia. Tento 
deň bol tradične venova-
ný slávnostnému uvítaniu 

najmladších občanov našej 
mestskej časti do veľkej rodi-
ny Vajnorákov. Uplynie ešte 
veľa času, kým tieto deti po-
chopia význam ľudských slov, 
kým pochopia, čo je to do-
mov, láska, šťastie, ale i bolesť 
a sklamanie. No už dnes, hoci 
o tom ešte nevedia, im dáva-
me do daru kúsok domova, 
kde budú žiť, miesto, kde sú 
naveky ich korene. Deti zo 
Základnej umeleckej školy 
pod vedením pani učiteľky 

Kinčešovej a Halonovej prišli 
pozdraviť našich malých Vaj-
norákov hudobným pásmom.
Ja želám všetkým rodičom, 
aby si našli vždy dostatok 
času pre svoje dieťa, aby mu 
trpezlivo vysvetľovali všetko, 
na čo sa bude pýtať. Milí ro-
dičia, buďte k  svojim deťom 
pozorní, obetaví a venujte im 
všetku svoju lásku. Svojím 
vlastným životom mu buďte 
tým najlepším príkladom.

Soňa Molnárová

Vítali sme deti do života
Meno, priezvisko     Dátum nar.

Katarína Švecová 26. februára 2015
Viktória Bendáková 22. októbra 2014
Barbora Kováčiková 12. marca 2015
Dennis Michael Valček 12. marca 2015
Petra Kováčová 06. apríla 2015
Lukáš Griga 13. apríla 2015
Dominik Littera 19. apríla 2015
Dominik Hlavatý 15. apríla 2015
Július Jánoška 17. marca 2015
Eva Erdélyiová 06. mája 2015
Barbora Rožňovcová 15. mája 2015
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Keď v škole pečieme koláčiky

V  našej ŠKD sme sa spoločne 
s deťmi rozhodli, že si upečieme 
koláčiky. A že to nie je také jed-
noduché, tak sme si na pomoc 
prizvali aj našu mamičku Moni-
ku Paulinyovú.
Deň pečenia sa mohol začať, 
pani Paulinyová pre nás pripra-
vila kysnuté cesto, múku a dob-
rý sladučký lekvár. Deťúrence sa 
nevedeli dočkať, kedy začneme 
piecť. Pustili sme rúru na peče-
nie, aby sa nám dobre predhriala 
a medzitým sme sa začali veno-
vať príprave na výrobu koláči-

kov. Na kuchynskú dosku sme si 
položili pekné vykysnuté cesto, 
múku, lekvár, pomôcky na krá-
janie a  lyžičky. A  aby sme ne-
zabudli, že pri práci s jedlom je 
veľmi dôležitá hygiena, tak sme 
si umyli aj drobné rúčky. Pani 
Monika nám podrobne vysvet-
lila, ako sa pripravuje cesto na 
pečenie a ako budeme krok po 
kroku postupovať pri výrobe na-
šich kvetinových koláčov. Drob-
ci počúvali s veľkým záujmom. 

Keď sme sa dali do práce, robota 
nám išla od ruky ako malým 
pekárom. Múka bola nielen na 
ceste, ale kde tu aj na našich ša-
tôčkach a na podlahe. Pod drob-
nými detskými rúčkami vzni-
kali prekrásne kvetinové koláče. 
Takto pekne vyrobené kvetinky 
sme potom dali piecť do vyhria-
tej rúry. Počas pečenia sme si po 
sebe upratali priestor našej ma-
lej, ale peknej kuchynky. Bolo že 
to radosti, keď sa nám konečne 

upiekli. Ešte aj kým nám chladli 
na okne sme mali pocit, že sa za-
stavil čas, tak sme sa tešili, kedy 
ich konečne ochutnáme. A  že 
sme naozaj dobrí kamaráti, tak 
sme sa podelili aj s deťmi, ktoré 
s nami nepiekli.
V ten deň sme sa nielen zabavili, 
ale aj naučili veľkej trpezlivosti, 
zodpovednosti a vzájomnej po-
moci pri pečení a pri práci v ku-
chyni.

Zuzana Hec

Naša základná škola 
s materskou školou 
Jána Pavla II. poskytuje 
deťom veľa možností 
na ich zdravý rozvoj. 
Preto naše aktivity sú 
pripravované a vybe-
rané s veľkou zodpo-
vednosťou a láskou, nie 
len preto, aby sme deti 
formovali a učili, ale aj 
preto, aby sme poro-
zumeli ich detskému 
svetu.

Žiaci sa týmto začali aktívne 
pripravovať na Školskú vedec-
kú konferenciu, venovanú Dňu 
Zeme, ktorej súčasťou je výsta-
va žiackych prác. Sprístupnená 
bola dňa 28. 4. 2015 na prízemí 
Základnej školy s  materskou 
školou Kataríny Brúderovej.
Témy, ktorým sa žiaci spolu 
s  lektormi venovali, boli za-
merané na ochranu životného 
prostredia. Témou prednášky 
bolo,Ponorme sa do tajomstiev 

vody“, kde sa žiaci zoznámili 
s  problematikou nedostatku 
pitnej vody na Zemi a možnos-
ťami jej ochrany. Na modeli 3D 
krajiny zistili, aký veľký je ne-
gatívny ľudský zásah do priro-
dzeného kolobehu vody, a ako 
človek prispel k  znečisteniu 
zdrojov pitnej vody.
V  tvorivých dielňach žiaci 
v  skupinách vyrábali recyklo-
vaný papier. Vyskúšali si sami, 
ako recyklovaný papier vzniká, 

a čo všetko stojí za jeho výro-
bou.
Svoje poznatky a  skúsenos-
ti žiaci počas celého mesiaca 
rozvíjali v  projektoch, ktoré 
potom boli súčasťou výstavy 

Školskej vedeckej konferencie 
v našej základnej škole.

Petra Kyžňanská
učiteľka 1. stupňa ZŠ s MŠ  

K. Brúderovej

Ekoprogram DAPHNE
Dňa 8. 4.–9. 4. 2015 žiaci prvého stupňa Základ-
nej školy s materskou školou Kataríny Brúde-
rovej absolvovali odbornú prednášku a tvorivé 
dielne zamerané na ekológiu. Tento ekopro-
gram nám sprostredkovali lektori z Inštitútu 
aplikovanej ekológie DAPHNE, ktorí prišli medzi 
nás do tried.

 

Školská vedecká konferencia

Žiaci 1. až 9. ročníka sa snaži-
li teoretickými vedomosťami 
i  praktickými zručnosťami 
apelovať na potrebu chrániť 
planétu Zem, nedevastovať 
prírodu a  starať sa o  zdravé 
a čisté životné prostredie člo-
veka.
Na konferencii sa mohli zú-
častniť nielen samotní žiaci, 
učitelia, ale aj ich rodičia. Výs-
tava panelov s prácami žiakov 
bola k dispozícii aj v nasledu-
júce dni na prízemí budovy 
školy.
Źiaci  I. A  triedy sa vo svo-
jich prezentáciách venovali 
problematike triedenia odpa-
du a  jeho vplyvu na životné 
prostredie. Oboznámili sa 
s  pojmom recyklácia. Diev-
čatá a  chlapci z  I. B vyrobili 
z  kartónu, textilu a  korálok 
tri ovocné stromy. Chceli tak 
poukázať na dôležitosť pesto-
vania ovocných stromov a ich 
opeľovania hmyzom. Druháci 
veľmi tvorivo spracovali tému 

o  lese, stromoch, druhoch 
dreva, výrobe papiera a  jeho 
použití. Deti spoznali zvlášt-
ne druhy stromov, ako bonsaj 
a  baobab. Žiaci tretieho roč-
níka zamerali svoju pozornosť 
na vodu a jej kolobeh v príro-
de. Najstarších žiakov I. stup-
ňa, štvrtákov, upútala téma 
obnoviteľné zdroje energie. 
Stručne opísali výrobu energie 
prostredníctvom solárnych 
kolektorov, veterných turbín či 
vodných elektrární.
Starší žiaci II. stupňa (5.-9. 
ročník) ponúkli na zamyslenie 
a diskusiu tiež veľmi zaujímavé 
témy. Piataci odhalili tajomstvá 
sopečnej činnosti a jej význam 
aj pre život človeka. Veľkú po-
zornosť venovali etológii bobra 
vodného, ktorého počty sa 
v poslednom čase zvyšujú.
Žiaci 6. ročníka v  podobe 
ochutnávky predstavili rôzne 
druhy ovocia a zeleniny a  ich 
výnimočný vplyv na ľudské 
zdravie. Žiaci zo 6. B pomocou 

mikroskopických preparátov 
opísali stavbu včelieho krídla 
a končatiny, ktorá je prispôso-
bená na zbieranie peľu. Priblí-
žili život včiel a ich nevyhnut-
nosť pre existenciu života na 
Zemi.
Témou Prírodná lekáreň so 
zameraním sa na mlieko, 
mliečne výrobky a  bryndzu 
sa predstavili žiaci 7. A  trie-
dy. Ochutnávkou výbornej 
bryndzovej nátierky potvrdili 
nielen jedinečnú chuť pravej 
slovenskej bryndze, ale snažili 
sa vyzdvihnúť aj jej jedinečný 
vplyv na ľudské trávenie a jeho 
imunitný systém.
Osmaci venovali pozornosť 
životodarnej tekutine – vode, 
jej chemickému zloženiu, výz-
namu a výskytu na Slovensku, 
a  to v  podobe minerálnych 

a termálnych prameňov.
V súčasnosti veľmi aktuálnym 
témam, ako sú zdravá výživa, 
zdravý životný štýl a  pohyb, 
sa vo svojich prácach venovali 
najstarší žiaci školy deviataci.
Školská vedecká konferencia je 
už úspešne za nami. Priniesla 
medzi účastníkov vzájomné 
obohatenie sa o poznatky, po-
tvrdila schopnosť žiakov krea-
tívne tvoriť, premýšľať a disku-
tovať aj na odborné témy.
Veríme, že ďalší ročník Škol-
skej vedeckej konferencie 
v  školskom roku 2015/2016 
prinesie opäť zaujímavé, obo-
hacujúce a podnetné práce na-
šich žiakov a vzbudí v nich ešte 
väčšiu snahu aktívne prispievať 
k ochrane prírody a zachova-
niu života na Zemi.

Lucia Ižová

Deň 28. apríl 2015 sa v priestoroch ZŠ s MŠ 
Kataríny Brúderovej niesol v znamení vedy. 
Pri príležitosti Dňa Zeme, ako v predchádzaj-
úce školské roky, aj tento rok prebiehala už 
po 7. raz tradičná prezentácia environmentál-
nych ročníkových projektov s názvom Školská 
vedecká konferencia.

Detské múzeum Bratislava
Žiaci prvého ročníka našej 
školy a  žiaci 2. A, 3. B a  4. 
A navštívili v dňoch 8. a 9. ap-
ríla 2015 interaktívnu výsta-
vu v Detskom múzeu v Brati-
slave. Prvá časť výstavy Trvalé 
bydlisko – ZEM vniesla deti 
do sveta recyklácie a  jej výz-
namu pre životné prostredie. 
Ako byť súčasťou utvárania 
prostredia pre kvalitný a  pl-
nohodnotný život si vyskú-
šali v  tvorivých dielňach aj 
na samotných exponátoch. 

V  druhej časti výstavy Voda 
je život sa venovali nielen 
vodným živočíchom, ale aj 
dôvodom, prečo a ako vodou 
šetriť, koľko je na Zemi pitnej 
vody a  kedy dochádza k  po-
vodniam.
Nestačí však len zistenie a po-
chopenie, aká je vzácna naj-
bežnejšia tekutina na Zemi, 
ale aj vniesť tieto poznatky do 
bežného života, čo bolo hlav-
ným cieľom tejto výstavy.

Lucia Havrilová

Hneď po návrate z veľkonočných prázdnin do školy 
sme vkĺzli do aktivít predchádzajúcich Dňu Zeme.
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ŠkoLst vo ŠkoLst vo

Vajnory v premenách času

Už niekoľko rokov v posledný 
májový týždeň ožívajú u  nás 
tradície, pripomíname si život 
našich predkov, aby si žiaci ve-
deli predstaviť, ako ľudia kedysi 
žili a pracovali. V predchádza-
júcich rokoch sme boli svedka-
mi čepčenia nevesty a  poučili 
sme sa, ako sa dorábalo víno.
Tento rok sme sa z  minulosti 
presunuli až do prítomnosti. 
Dozvedeli sme sa, ako sa Vaj-
nory menili a  rozvíjali, lebo 
témou boli Vajnory v  preme-
nách času.
V piatok 29. mája sa žiaci na-
šej školy zhromaždili na škol-
skom dvore. Počasie nám bolo 
naklonené a slávnostný deň sa 
mohol začať. Podujatie otvoril 

riaditeľ školy Jozef Bratina. Vo 
svojom prejave pripomenul 7. 
výročie udelenia čestného náz-
vu našej škole a privítal našich 
vzácnych hostí. Pozvanie prija-
la pani vicestarostka Soňa Mol-
nárová, manželia Hrabákovci 
a  členovia občianskeho zdru-
ženia Podobenka z Vajnor.
Potom sa slova ujal pán Hra-
bák. Deťom porozprával o svo-
jom detstve, o tom, ako pomá-
hal svojim rodičom, ako bývali 
aj pracovali. Rád odpovedal aj 
na zvedavé otázky žiakov. Jeho 

manželka, všetci ju poznáme 
ako tetu Lojzku, nás pobavila 
niekoľkými vtipnými príbehmi 
vo vajnorskom nárečí.
Pani vicestarostka oboznámila 
žiakov so súčasnosťou Vajnor. 
Pripomenula, čo všetko sa vo 
Vajnoroch v  posledných ro-
koch zmenilo, čo sa vybudova-
lo, opravilo a zlepšilo a prezra-
dila nám niečo aj o plánoch na 
budúce obdobie.
Do bohatého programu pris-
peli aj naši úspešní „slávici“ 
Jakub Sobolič a  Simonka Sivá 
a zaspievali niekoľko ľudových 
piesní. Hrou na harmonike ich 
sprevádzala pani učiteľka Ne-
mcová.
Členovia Podobenky prišli me-

dzi nás oblečení v  tradičnom 
vajnorskom kroji a všetci sme 
netrpezlivo očakávali, čo si pre 
nás pripravili. Po krátkej chvíli 
zaznela ľudová hudba a  zača-
la sa zábava. Zatancovali nám 
sotýš, mazurku aj čardáš. De-
ťom sa tanec veľmi páčil a keď 
ich vyzvali, aby sa pridali, hneď 
využili príležitosť a  tiež si za-
tancovali.
Takto veselo sa skončil úvodný 
program a žiakov čakali ďalšie 
zaujímavé akcie. Medzi žiakov 
1. stupňa sa rozišli členovia Po-

dobenky, aby im porozprávali 
o  svojom živote, ukázali, ako 
sa paličkuje čipka a naučili, aké 
časti má vajnorský kroj. Dru-
háci a tretiaci boli zvedaví, ako 
ľudia kedysi bývali, a tak si boli 
pozrieť interiér starého domu 
pána Krištofiča. Žiaci 2. stupňa 
sa rozišli do tried, aby z mate-
riálu, ktorý si pripravili, vyho-
tovili projekty o  prítomnosti 
a minulosti Vajnor.
V  priebehu celého dopolud-
nia si žiaci mohli pozrieť aj 
zaujímavú prezentáciu o  Vaj-
noroch, aj výstavu predmetov, 
ktoré ľudia kedysi používali. 
Čudovali sa, aké mali príbory, 
taniere, váhy, kanvičky, geletky, 
mlynčeky… Dôkazom života 

v  minulosti boli aj historické 
fotografie, kroje a  rôzne textí-
lie. Mohli si tiež pozrieť starý 
čiernobiely film o  návšteve 
generála Piccioneho vo Vajno-
roch.
Čas naozaj rýchlo bežal a  ani 
sme sa nenazdali a museli sme 
naše putovanie časom skončiť.
Touto cestou sa chcem poďa-
kovať pani vicestarostke, man-
želom Hrabákovcom i členom 
Podobenky z  Vajnor za ich 
ochotu, za to, že si našli čas 
a  prišli medzi nás. Dúfam, že 
vajnorské tradície neupadnú 
do zabudnutia a  naša spolu-
práca bude pokračovať aj v na-
sledujúcich rokoch.

Ľubica Figurová

Som rada, že učím v škole vo Vajnoroch, v škole, 
v ktorej som aj ja pobudla niekoľko rokov v školských 
laviciach, v škole, kde ožil výnimočný deň – Deň vaj-
norských tradícií.

 

 

 

Malí muzikanti a veľkí profesionáli

Začiatky sú neľahké, zoznámiť 
sa s hudobným nástrojom, po-
znať noty a vnímať jeho zvuk. 
Je to dosť náročné, pretože tie-
to deti sa hľadajú. Aké dôležité 
je mať trpezlivosť a vydržať – 
táto úspešnosť sa prejaví až ne-
skôr. Na základe hodín tréno-
vania sa po určitom čase koná 
viackrát do roka koncert, kde 

sa prejaví výsledok práce detí. 
Každá malá skladbička je prí-
jemná, tie nežné rúčky predve-
dú svoj vstup do muziky. 
Vianočný koncert, ktorý nám 
ich učitelia pripravili, bol nád-
herný. Zneli vianočné koledy 
a piesne všetkým nám známe. 
Každý hudobný nástroj do 
toho vložil  atmosféru pokoja. 
Záverom zaznela orchestrálna 
skladba, tá najkrajšia vianočná 
- Tichá noc. Súzvuk všetkých 
hudobných nástrojov a spev 
zaznieval akoby to bol anjelský 
hlas. 
Aj v tomto roku veľa detí vy-
trvalo a veľa nových sa aj pri-
hlásilo. Takýto koncert sme si 
vypočuli 2. 6. 2015. Vystúpili 
v ňom okrem hry na hudob-
ný nástroj aj detičky odeté do 
červených tričiek a pekných 
sukničiek, ktoré nám  svojím 
tancom priblížili lietajúce lien-

ky. Tento tanec doslova precí-
tili. Na záver sme boli pozvaní 
od učiteľov na koncert, ktorý 
pripravili na druhý deň veľkí 
umelci. Toto pozvanie sme si 
nenechali ujsť, keďže sme boli 
plní očakávania, ako nás milo 
prekvapia. Vystupovali učitelia, 
ktorí vajnorské deti učia, ale aj 
pozvaní umelci. Keď zaznela 
klavírna skladba, všímala som 
si veľmi citlivý prístup ku kla-
víru, ako aj nežný dotyk prstov 
na klávesy. Hra na husliach 
bola nádherná, sláčiky sa mi-
hali a melódia nás veľmi pote-
šila. Klarinety krásne rozozvu-
čali tóny, ktoré nás pohladili. 
Citara bola veľmi zaujímavá, 
p. učiteľ nám podal okrem hry 
aj vysvetlenie o jej fungovaní. 
Jej hlas bol pre nás nezvyčaj-
ný. Skladba na klavíri Duo o 
dvoch mačkách, sprevádzaná 
spevom, bola úsmevná a milá. 

Na záver koncertu zaznela 
orchestrálna skladba s nezvy-
čajným hudobným nástrojom 
- písacím strojom (Mr. Bean). 
Tento mimoriadne zapadol 
do počúvania celého priebe-
hu a koncertného záveru. Bol 
to úžasný relax na tento upo-
náhľaný čas. Všímala som si 
muzikantov, ktorí účinkovali, 
s akou láskou a úctou pristu-
povali k svojim hudobným ná-
strojom, akoby to bol pre nich 
skvost. Celý koncert nás počas 
priebehu povznášal, ich hudba 
nás očarila. Boli sme svedkami 
toho, že hudba vie prinášať ra-
dosť.
Na záver by som chcela poďa-
kovať všetkým, ktorí sa podie-
ľali na sprostredkovaní koncer-
tu a dovolili nám započúvať sa 
do hudobného sveta. Tešíme sa 
na ďalší podobný koncert.

Amália Orthová

Vo Vajnoroch už nie-
koľko rokov pôsobí 
Súkromná základná 
umelecká škola pod 
vedením 
Lukáša Kollára. Mno-
ho vajnorských detí 
chodí na hodiny 
klavíra, gitary, flauty 
a iných hudobných 
nástrojov.

Jarné otužovanie

Prihlásilo sa naň opäť veľa 
plavcov aj neplavcov - začia-
točníkov, čo nám potvrdilo, že 
nielen samotné deti, ale aj ich 
rodičia majú záujem o  tento 
druh aktivity, ktorá je prospeš-
ná pre zdravý vývoj detí.
Staronovú skupinu detí na 
plaváreň Slovnaft odviezol 
milý pán šofér, kde nás už ča-

kali tréneri, ktorých sme po-
znali už aj z predchádzajúcich 
rokov. Samozrejme, aj oni sa 
pamätali na mnohých z  nás. 
Boli milo prekvapení, ako sme 
za ten rok narástli a ako sme sa 
v plávaní zlepšili. V príjemnej 
atmosfére sme sa už venovali 
samotnému plávaniu a  naši 
usilovní malí plavci sa zdoko-
naľovali v rôznych plaveckých 
štýloch.
Na konci výcviku bol pre kaž-
dého pripravený diplom a ne-
chýbala ani sladká odmena. 
Spomienka na tohtoročné plá-
vanie vyčarila každému veľký 
úsmev na tvári. A to je dobré 
znamenie, že sa tam našim 
najmenším páčilo a už teraz sa 
tešíme na budúci rok!
Ak by ste chceli začať s pláva-
ním aj vy, inšpirujte sa fotoga-
lériou na našej webovej strán-
ke. Veríme, že voči tomuto 
športu nebudete ľahostajní ani 
vy, najmä v takomto krásnom 
(skoro už letnom) počasí.

 
Martin Jura

Slnečné jarné počasie 
so žiakmi zo školské-
ho klubu detí sme si 
spríjemnili plávaním. 
Pýtate sa, ako je to 
možné? Jednoducho! 
V bazéne. Áno, aj ten-
to rok zorganizovala 
ZŠ s MŠ sv. Jána Pav-
la II. plavecký výcvik, 
ktorý sa uskutočnil 
pod pedagogickým 
dohľadom vychováva-
teľa Martina Jura od 
8. 4.–16. 4. 2015.
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seniori

Deň detí vo Vajnoroch

Objektívom na Dni poľovníkov

Do súťaže o najkrajšie vymaľovaný vajnorský ornament sa zapojilo 
množstvo detí

Maľovanie na tvár malo obrovský úspech

Po celom areáli si mohli deti vyskúšať rôzne športové disciplíny

Foto: Anton Jakubáč

Fotoriport

VOS na krajskej súťaži seniorskych súborov
Vajnorský okrášľovací spolok (VOS) 16. mája 2015 reprezentoval Vajnory na Krajskej súťaži senior-
skych súborov v Centre kultúry v Pezinku. Súťaž usporiadala Krajská organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska Bratislava. Na súťaži sa zúčastnilo 8 súborov. Vajnoráci s kyticou ľudových piesní obsadili 
druhé miesto.          A. Bednáriková, členka VOS

Stretnutie spolužiakov 
po šesťdesiatich rokoch

Na stretnutie nás prišlo 23 
spolužiakov, uvítali sme sa. 
Slávnostná večera bol začia-

tok. Prípitkom sme si pop-
riali veľa zdravia, ktoré všetci 
veľmi potrebujeme. Začal sa 
kolotoč nekonečných spo-
mienok na časy strávené v 
škole, prežité rôzne šibalstvá 
a zážitky. Každý z nás si pa-
mätal nejakú príhodu, a tak 
temer postupne sa pridali 
viacerí. Spomienky patrili aj 
našim učiteľom. V čase našej 

mladosti sme mali pamätní-
ky, do ktorých nám spolužia-
ci napísali veršíky, kresbičky 
a podobne. Bolo zaujímavé 
listovať v nich a nájsť pravo-
pisné chyby, dopletený veršík 
– úsmevné. Spomínali sme 
výlety, ktoré sme absolvova-
li, napr. na Mahrovu búdu, k 
Mohyle M. R. Štefánika alebo 
do Šúru.

Zaspomínali sme aj na tých, 
ktorí už medzi nami nie sú. 
Prejavili sme im patričnú 
úctu. Pokračoval debatný 
krúžok a naša pani učiteľka 
(spolužiačka) Zita nás obo-
znamovala s tým, čo všetko 
sme povystrájali, takže pri 
spomienkach sme omlad-
li. Ďalšia spolužiačka Ivetka 
nám upiekla koláč, ktorý nám 
dobre padol ku kávičke (vďa-
ka). Pozreli sme si kroniku 
našej triedy, do ktorej boli za-
písané všetky zaujímavé uda-
losti. Rozhovory medzi nami 
pokračovali do večerných ho-
dín a postupne sme sa začali 
rozchádzať za svojimi povin-
nosťami. 
Bol to príjemný zážitok, a tak 
možno o rok – „Dovidenia 
spolužiaci“.

 

Amália Orthová

Naše stretnutie sa 
uskutočnilo 11. 6. 
2015 o 15.00 h v 
reštaurácii U Bobra. 
Pred 60 rokmi sme 
posledný raz stisli 
kľučku dverí ZDŠ vo 
Vajnoroch. Dnes sú z 
nás seniori (aktívni), 
ktorí sa radi vracajú 
do detských čias 
prežitých v školských 
laviciach. Ako ten čas 
letí, nikomu sa neza-
staví, a tak sa po škole 
deťúrence rozpŕchnu 
do víru života. 

ilustračné foto: archív VN



www.vajnory.sk

5 – 6/2015Vajnorské novinky22 23

ŠportkULtÚra

Kultúrne leto 2015 – MČ Vajnory
JÚn:
piatok 27. 6. 2015 
Letné Open Air Kino - Traja 
bratia (ČR/Dánsko, 2014, 90 
min., MP) Čas konania: 21.00 
h Miesto konania: Park pod 
lipami

JÚL:
piatok 3. 7. 2015 
Letné Open Air Kino - Sto-
ročný starček, ktorý vyliezol z 
okna a zmizol (Švédsko, 2013, 
114 min., MP od 12 rokov, čes-
ké titulky) Čas konania: 21.00 
h Miesto konania: Park pod 
lipami

pondelok 6. 7. – 
piatok 10. 7. 2015
13. letné tvorivé dielne pre deti 
a dospelých 1. turnus 
Čas konania: 14.00 – 18.00 
h Miesto konania: Galéria 
Typo&Ars, Roľnícka 349 Info: 
cepec@typoars.sk, 0904/477 
074

pondelok 6. 7. – 
sobota 11. 7. 2015
Letná škola vajnorských tradí-
cií – I.turnus
Vyšívanie, paličkovanie, ma-
ľovanie ornamentov, výroba 
kraslíc - Podobenka z Vajnor
Slávnostné otvorenie s kultúr-
nym programom 6. 7. 2015 o 
17.00 h
Čas konania: 17.00 – 20.00 h 
Miesto konania: Park pod li-
pami

piatok 10. 7. 2015 
Letné Open Air Kino - Darca 
(USA, 2014, 97 min., MP od 
12 rokov, český dabing) Čas ko-
nania: 21.00 h Miesto konania: 
Park pod lipami

piatok 17. 7. 2015 
Letné Open Air Kino – Láska 
na prvý boj (Francúzsko, 2014, 
98 min., MP od 12 rokov, čes-
ké titulky) Čas konania: 21.00 
h Miesto konania: Park pod 
lipami

sobota 18. 7. 2015 
Country večer Čas konania: 
19.30 – 24.00 h Miesto konania: 
Hostinec EDA, Pod lipami 1

piatok 24. 7. 2015 

Letné Open Air Kino - Inter-
stellar (Veľká Británia, 2014, 
MP 12) Čas konania: 21.00 h 
Miesto konania: Park pod li-
pami

piatok 31. 7. 2015 
Letné Open Air Kino - Pie-
seň mora (Belgicko / Dánsko 
/ Francúzsko / Írsko / Luxem-
bursko, 2014, 93 min, MP, čes-
ký dabing) Čas konania: 21.00 
h Miesto konania: Park pod 
lipami

aUGUst: 
nedeľa 2. 8. 2015 
Divadelné kultúrne leto - 
MEDVEĎ Vajnorské ochot-
nícke divadlo Čas konania: 
19.00 h Miesto konania: Park 
pod lipami

pondelok 3. 8. – 
sobota 8. 8. 2015 
Letná škola vajnorských tradí-
cií – II. turnus
Vyšívanie, paličkovanie, ma-
ľovanie ornamentov, výroba 
kraslíc – Podobenka z Vajnor
Slávnostné skončenie s kultúr-
nym programom 8. 8. 2015 o 
17.00 h Čas konania: 17.00 – 
20.00 h Miesto konania: Park 
pod lipami

piatok 7. 8. 2015 
Letné Open Air Kino - Kon 
-Tiki (Veľká Británia / Nórsko 
/ Dánsko / Nemecko / Švédsko, 
2012, 118 min., MP, české titul-
ky) Čas konania: 21.00 h Mies-
to konania: Park pod lipami

nedeľa 9. 8. 2015 
Divadelné kultúrne leto - 
MEDVEĎ Vajnorské ochot-
nícke divadlo Čas konania: 
19.00 h Miesto konania: Park 
pod lipami

piatok 14. 8. 2015 
Letné Open Air Kino - Skafan-
der a motýľ (Francúzsko / USA, 
2007, 112 min., MN do 15 ro-
kov, české titulky) Čas konania: 
21.00 h Miesto konania: Park 
pod lipami

sobota 15. 8. 2015 
Country večer Čas konania: 
19.30 – 24.00 h Miesto konania: 
Hostinec EDA, Pod lipami

nedeľa 16. 8. 2015 
Divadelné kultúrne leto - 
MEDVEĎ Vajnorské ochot-
nícke divadlo Čas konania: 
19.00 h miesto konania: Park 
pod lipami

pondelok 17. 8. – 
piatok 21. 8. 2015 
13. letné tvorivé dielne pre deti 
a dospelých 2. turnus 
Čas konania: 14.00 – 18.00 
h Miesto konania: Galéria 
Typo&Ars, Roľnícka 349 Info: 
cepec@typoars.sk , 0904/477 
074

piatok 21. 8. 2015 
Vernisáž výstavy prác účastní-
kov 13. letných tvorivých dielní 
pre deti a dospelých Čas kona-
nia: 17.00 h Miesto konania: 
Galéria Typo&Ars, Roľnícka 
349

piatok 21. 8. 2015 
Letné Open Air Kino - Fair 
Play (SR, Nemecko, 2014, MP 
12) Čas konania: 21.00 h Mies-
to konania: Park pod lipami

sobota 22. 8. 2015 
Country večer Čas konania: 

19.30 – 24.00 h Miesto konania: 
Hostinec EDA, Pod lipami 1

nedeľa 23. 8. 2015 
Divadelné kultúrne leto - 
MEDVEĎ Vajnorské ochot-
nícke divadlo Čas konania: 
19.00 h Miesto konania: Park 
pod lipami

piatok 28. 8. 2015 
Letné Open Air Kino - Bella a 
Sebastian (Francúzsko, 2014, 
95min., MP od 12 rokov, čes-
ký dabing) Čas konania: 21.00 
h Miesto konania: Park pod 
lipami

sobota 29. 8. 2015
Vajnorské dožinky 12. ročník
Čas konania: 14.30 - 01.00 h 
Miesto konania: Park pod li-
pami 

nedeľa 30. 8. 2015
Oslavy 71. výr. SNP ( kladenie 
vencov, partizánska vatra, film 
s tematikou SNP)
Čas konania: 18.30 h                                                      
Miesto konania: Pamätník 
Osloboditeľská ul., Nemecká 
dolina (vatra o 19.30 h)

Zmena programu vyhradená!

Medzi najväčších favoritov 
patrili domáci pretekári, ob-
hajcovia vlaňajšieho ročníka a 
žiaci ZŠ Tbiliská. Títo už mali 
na svojom konte niekoľko 
podobných súťaží a vždy sa 
umiestnili na medailových 
pozíciách. Okrem nich súťa-
žili žiaci domácej ZŠsMŠ Jána 
Pavla II. a ZŠ Jána Ámosa Ko-
menského z Rače. 
Ako prvá disciplína bol pre-
kážkový beh cez rôzne typy 
prekážok a začínal sa u všet-
kých súťažiacich povinným 
kotúľom vpred na žinenke. 
Bolo zaujímavé sledovať rôz-
ne technické štýly, akými 

súťažiaci prekonávali rôzne 
prekážky. V tejto disciplíne 
si najlepšie počínali domáci 
súťažiaci zo ZŠsMŠ Kataríny 
Brúderovej a získali prvé štyri 
body. 
V druhej súťažnej disciplí-
ne „štafetový skok do diaľky 
z miesta„ sa víťazom stalo 
družstvo z Rače. Takže po 
dvoch disciplínach bol vý-
sledok vyrovnaný. Na 1. až 2. 
mieste so zhodným počtom 
bodov 7 boli družstvá ZŠsMŠ 
K. Brúderovej a ZŠ Tbiliská. 

Treťou súťažnou disciplínou 
bol hod loptičkou na cieľ.  
Každý súťažiaci mal tri poku-
sy a hádzal  zo vzdialenosti 8 
m do obdĺžnika 1 x 2 metre. 
Tu bolo znovu vyrovnané po-
radie a nakoniec iba rozdie-
lom jedného hodu skončili 
družstvá na 3. a 4. mieste. 
Ani víťaza v tejto disciplíne 
sme nemohli určiť, keďže ve-
dúce družstvá dosiahli rovna-
ký počet pokusov.  Po tretej 
disciplíne bol stav veľmi vy-
rovnaný a celkovým víťazom  

sa mohlo stať každé družstvo.     
Na poslednú disciplínu 8 x 
120 metrov štafetový beh sa 
postavili družstvá od naj-
mladších ročníkov. Ako prvé 
vybehli dievčatá a postupne 
sa striedali chlapec, dievča.   
Súťaž bola od začiatku veľmi 
vyrovnaná a až do polovice 
súťaže sa pretekári striedali 
vo vedení. V závere sa preja-
vila lepšia zohratosť družstva 
ZŠ Tbiliská, ktorého preteká-
ri preťali cieľovú pásku pred 
domácou školou ZŠsMŠ Ka-
taríny Brúderovej a druhým 
družstvom z Rače, ZŠ Jána 
Ámosa Komenského. Na 
štvrtom mieste sa umiestnili 
žiaci ZŠsMŠ Jána Pavla II.  V 
tomto istom poradí sa skon-
čila aj celková súťaž. 
Ceny najlepším odovzdávala 
zástupkyňa starostu MČ Bra-
tislava–Vajnory Soňa Molná-
rová, spoločne s riaditeľom 
domácej školy Jozefom Bra-
tinom.
Na záver ďakujeme všetkým 
zúčastneným deťom aj peda-
gógom za vzornú reprezen-
táciu školy a MČ Bratislava-
Vajnory.    

Ďalšie fotografie zo súťaže 
nájdete na stránke MČ Brati-
slava-Vajnory  
  Dušan Štancel 

Dňa 27. mája 2015 sa 
uskutočnil na ZŠsMŠ 
Kataríny Brúderovej 
už II. ročník Vajnorskej 
detskej miniolympiá-
dy. Netrpezlivé deti zo 
štyroch ZŠ z MČ Brati-
slava-Vajnory a Rača sa 
už 1 h pred štartom zišli 
na športovom ihrisku 
vo Vajnoroch. Súťažili 
žiaci I. stupňa ZŠ, a to 
chlapec, dievča z prvé-
ho, druhého, tretieho a 
štvrtého ročníka. Spo-
lu osem súťažiacich za 
školu.

Vajnorská detská miniolympiáda
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HK Vajnory – jarná časť sezóny 2014/2015
Hk vaJnorY – Hk BanÍk 
LeHota poD vtáČni-
kom 25:17 (13:10)
Keďže to bol prvý zápas po 
zimnej prestávke a  my sme 
museli na začiatku bojovať 
sami so sebou, tak úvod bol 
v našom podaní veľmi nervóz-
ny. Postupne sa však chlapci 
rozohrali, začali kvalitne spo-
lupracovať v  obrane a  pomo-
cou rýchlych kontier sme dr-
žali krok so súperom. Dobrej 
obrane kryl chrbát výborne 
chytajúci Peter Perďoch, vďaka 
ktorému sme náskok natiahli 
až na 12:8. Potom však priš-
lo množstvo individuálnych 
chýb, ktoré vyústili do nepre-
menených príležitostí. Navyše, 
po nešťastnom zakopnutí sú-
pera sa zranil Pajchort a nebyť 
toľko smoliarskych momentov, 
tak po konci prvého dejstva 
nemusel na tabuli svietiť stav 
13:10, ale výsledok s  vyšším 
gólovým rozdielom. Začiatok 
druhej tridsaťminútovky bol 
veľmi neplodný na góly, či už 
na jednej alebo druhej strane. 
Prvý gól, na našu radosť, padol 
až v 6. minúte druhého polča-
su. Potom sa chlapci rozhodli 
urobiť trénerom radosť a  po-
stupne skórovali Darnadi, Sza-
lacsi, Rumanovský a  Nguyen 
a na striedačke Vajnor zavlád-
la eufória z  5-gólovej lavíny, 
ktorá prinútila hostí z Lehoty 
vziať si oddychový čas. Vďa-
ka náskoku 18:10 sa podarilo 
postupne prestriedať všetkých 
hráčov z lavičky, čo súper vy-
užil na zoskupenie posledných 
síl a podarilo sa mu ešte nie-
koľko razy skórovať do nasej 
svätyne. Musím pochváliť aj 
nové posily Valáška z  Považ-
skej Bystrice, Kováča z Bojníc, 
či Kulíšku z Modry, ktorí po-
dali tiež dobré výkony a  ve-
rím, že ich forma bude mať 
stúpajúcu tendenciu, tak ako 
výkonnosť celého tímu. Zá-
pas sa dohral v  tréningovom 
tempe a  v  duchu fair-play za 
konečného výsledku 27:15 
pre Vajnory. V našich radoch 
najlepšie strieľali “ostrými” 
Szalacsi s piatimi a Šulavík so 
štyrmi gólmi.

Zostava a strelci HK Vajnory: 
Szalacsi 5, Šulavík 4, Virčík 
3, Vojáček 3, Nguyen 3, Mit-
terhauszer 2, Darnadi  M. 2, 
Rumanovský 1, Milošovič 1, 
Valášek 1, Ondruška, Fekete 
Vi., Kuliška, Pajchort, Boži-
novski, Perďoch, Kováč.

mHk pieŠtanY – Hk vaJ-
norY 28:29 (12:14)
Ďalším súperom, ktorý sa 
nám postavil do cesty, boli 
Piešťany. Tie sú najmä v  do-
mácom prostredí extrémne 
nepríjemné a už dlho sa nám 
na ich palubovke nedarilo 
zvíťaziť. V tomto zápase však 
naši chlapci podali asi najlep-
ší výkon v sezóne a ako jedi-
né družstvo v  súťaži vyhrali 
na jar v  Piešťanoch. Zápas 
bol mimoriadne vyrovnaný, 
družstvá sa striedali vo ve-
dení. Boli sme však lepším 
mužstvom a  aj napriek dis-
kvalifikácii až dvoch našich 
hráčov (Perďoch a  Virčík za 
fauly) sme zápas dotiahli do 
víťazného konca a odniesli si 
z  Piešťan mimoriadne cenné 
jednogólové víťazstvo 28:29.

Zostava a strelci HK Vajnory: 
Vojáček 8, Nguyen 5, Šulavík 
4, Mitterhauszer 3, Rumanov-
ský 3, Milošovič 2, Szalacsi 2, 
Valášek 1, Virčík 1, Darna-
di  M., Fekete Vi., Ondruška, 
Jánošík, Perďoch, Kľúčik

Hk vaJnorY – ŠkH aG-
rokarpatY pezinok 
30:35 (13:19)
V zápase s veľkým favoritom 
sme od začiatku ťahali za 
kratší koniec. Minuloročný 
účastník najvyššej hádza-
nárskej extraligy z  minulé-
ho roku nám hneď v  úvode 
uskočil na rozdiel 4-5 gólov 
a  tento náskok si pohodlne 
udržiaval v  priebehu celého 
zápasu. Chlapci však určite 
nesklamali a  podali bojovný 
výkon. Záverečný výsledok 
bol spravodlivým odzrkadle-
ním diania na ihrisku, a  tak 
nám neostávalo nič iné, len 
zablahoželať súperovi k zisku 
dvoch bodov a sústrediť sa na 
ďalšieho protivníka.

Zostava a strelci HK Vajnory: 
Šulavík 9, Szalacsi 6, Mitter-
hauszer 4, Milošovič 4, Virčík 

3, Rumanovský 2, Fekete  V. 
1, Darnadi  M. 1, Darnadi J., 
Ondruška, Salay, Horáček, 
Božinovski, Kľúčik

Hk vaJnorY – Škp Bra-
tisLava 20:30 (9:14)
Prvý polčas, celkom sľubný, 
až na niekoľko lacných gólov, 
dával nádej na druhý polčas. 
Tam súper nasadil obranu 
3-3, čo sme slabým pohybom 
pri našom útoku nezvlád-
li. Tvrdšia hra, zakrývanie 
a  zdvojovanie súpera nám 
robilo problémy. Nevyužili 
sme presilovky. Po našej zme-
ne hry na dvoch pivotov nám 
trochu dlhšie trvalo zistiť vý-
hody tohto systému. Potom 
sa hra zlepšila a  stiahli sme 
náskok súpera a  chvíľu ho 
udržiavali. Na hráčov súpera 
z  lavičky tu bola príležitosť, 
preto sme hrali dlhšie s men-

ším striedaním. Nám už došli 
sily (najmä psychické) a  sú-
per po nasadení základu nám 
opäť ušiel. Na „behavého“ 
súpera to nevieme. Verím, že 
zápasy „Máme radi hádzanú“ 
spolu s tréningami a účasťou 
trénerov pomôžu, čo sa odra-
zí už v ďalšom zápase.

Zostava a strelci HK Vajnory: 
Nguyen 7, Fekete V. 4, Šulavík 
3, Szalacsi 2, Rumanovský 2, 
Darnadi M. 2, Mitterhauszer, 
Milošovič, Darnadi J., Ďor-
ko, Ondruška, Salay, Valášek, 
Perďoch, Mitošinka

Hk vaJnorY – tJ sokoL 
CÍFer 25:24 (9:14)
Po prehre v  predchádzajú-
com kole s  priebežným líd-
rom súťaže ŠKP Bratislava 
na našich hádzanárov čakal 
súper z  opačného konca ta-
buľky, TJ Sokol Cífer. Cífer-
čania utŕžili v tomto ročníku 
niekoľko veľmi tesných pre-
hier, ale vo svojich radoch 
majú niekoľkých veľmi ši-
kovných hádzanárov, a tak sa 
proti tomuto súperovi nikdy 
nevyhráva ľahko. Dôkazom 
toho je aj naše tesné jednogó-
lové víťazstvo z jesennej časti 
sezón, keď sme na palubovke 
súpera vyhrali 29:30. Hostia 
nám, teda, mali čo oplácať 
a od začiatku na nás vybehli 
poriadne naštartovaní. Vy-
chádzalo im prakticky všet-
ko na čo siahli, a  tak, kým 
sa naši hráči spamätali, bolo 
0:3, v  12. minúte dokonca 
2:8. V druhej polovici prvého 
polčasu sa nám síce podarilo 
vrátiť do zápasu a  vyrovnať 
na 8:8, ale záver vyšiel opäť 
lepšie hosťom, ktorí sa druhý 
raz odtrhli a prvé dejstvo vy-
hrali s pohodlným náskokom 
5 gólov (9:14). Problém nám 
robili najmä 2 šikovné spojky 
Kobelka a Šramel, ktorí nám 
počas prvého dejstva strelili 
až 10 gólov! Do druhého pol-
času sme nastúpili so zmenou 
obranného systému. Práve 
dvoch najúdernejších hrá-
čov súpera sme začali brániť 
osobne, aby sa nedostávali 
výraznejšie do hry. Táto tak-

tika bola úspešná, súper začal 
v  útoku strácať lopty a  ko-
piť technické chyby. My sme 
výrazne zrýchlili prechod do 
protiútokov a  začali sme po-
stupne znižovať náskok hostí. 
Stíhacia jazda to bola až do 
poslednej minúty, kde zápas 
vyvrcholil nervy drásajúcim 
záverom. Najskôr sa nám 
podarilo vyrovnať na 23:23 
a dokonca minútu pred kon-
com dostať do jednogólového 
vedenia 24:  23. Súperovi sa 
však podarilo 20 sekúnd pred 
koncom vyrovnať. Naši však 
rýchlo rozohrali a Šúlavíkovi 
sa podarilo výbornou strelou 
streliť víťazný gól – iba 2 se-
kundy pred koncom stretnu-
tia. Opäť sa nám tak podarilo 
poraziť tohto súpera o jediný 
gól. Chlapci si zaslúžia za 
bojovnosť v  druhom polčase 
absolutórium. No rovnako 
tak je potrebné si odniesť aj 
ponaučenie z  chýb v  prvom 
polčase, keďže nabudúce sa 
nám už nemusí podariť taký-
to skvelý obrat v zápase.

Zostava a strelci HK Vajnory: 
Šulavík 9, Kuliška 6, Szalacsi 
3, Valášek 2, Rumanovský 1, 
Mitterhauszer 1, Fekete Vi. 1, 
Darnadi M. 1, Virčík 1, Dar-
nadi J., Ondruška, Horáček, 
Perďoch, Mitošinka

Hk vaJnorY – stroJár 
maLaCkY 23:19 (9:10)
V trinástom kole naši hádza-
nári privítali na ihrisku vo 
Vajnoroch súpera z Malaciek, 
ktorý bol v  tomto stretnutí 
miernym favoritom. Vo Vaj-
noroch sa však nevyhráva 
ľahko a naši chlapci rozhodne 
nemienili dovoliť hosťom zo-
brať čo i len bod. Treba pove-
dať, že hostia pricestovali do 
Vajnor bez viacerých opôr, 
a  tak to mali naši chlapci 
o  niečo jednoduchšie. Zápas 
mal v  prvom dejstve vyrov-
naný priebeh (10:9), no v tom 
druhom sme postupne začali 
mať kondične i herne navrch, 
súper kopil technické chyby, 
a  tak sme zvíťazili v  pokoj-
nom tempe 23:19. Trénera 
navyše potešil aj fakt, že šan-

cu mohli dostať všetci hráči 
z  lavičky a  priložiť tak ruku 
k víťaznému dielu.

Zostava a strelci HK Vajnory: 
Šulavík 8, Fekete Vi. 3, Kuliš-
ka 3, Szalacsi 3, Rumanovský 
3, Mitterhauszer 2, Darna-
di  M. 1, Milošovič, Ondruš-
ka, Božinovski, Mitošinka, 
Fekete Va.

Hk vaJnorY – tatran 
stUpava 19:18 (9:10)
V poslednom kole sa naši há-
dzanári chceli rozlúčiť s  roč-
níkom 2014/2015 víťazstvom. 
V ceste im stáli hostia zo Stu-
pavy. Išlo o nášho tabuľkové-
ho suseda a  v  prípade víťaz-
stva sme sa mohli dostať pred 
neho. Ako skoro všetky zápa-
sy s  týmto súperom, aj tento 
raz bol priebeh veľmi vyrov-
naný. Počas celého stretnutia, 
s výnimkou úvodných 15 mi-
nút, sa družstvá strážili a ne-
dovolili súperovi výraznejšie 
odskočiť. No najmä začiatok 
stretnutia bol v  réžii Stupav-
čanov. Nám sa opäť nepo-
darilo naskočiť do zápasu 
koncentrovane a  razom sme 
prehrávali 2:8. Potom prišiel 
pre vývoj stretnutia kľúčový 
moment, keď brankár hostí 
Beleš nedovolene atakoval 
nášho útočiaceho hráča a  za 
zákrok bol diskvalifikovaný. 

To našim vlialo novú nádej 
a manko na súpera začali po-
stupne znižovať na polčaso-
vých 9:10. V druhom dejstve 
to bol taktický boj. O  osude 
stretnutia sa opäť rozhodova-
lo až v poslednej minúte. Hr-
dinom sa stal náš pravý krí-
delník Matej Mitterhauszer, 
ktorý o našom víťazstve 19:18
rozhodol pár sekúnd pred 
koncom výbornou strelou 
z  ťažkého uhla. Naši tak po 
štvrtý raz v  sezóne vyhrali 
o  gól a  v  celkovej tabuľke I. 
ligy mužov obsadili kvalit-
né 4. miesto. Veríme, že na 
budúci rok sa im už podarí 
dosiahnuť aj na medailové 
stupienky, veď tento rok im 
k  tomu chýbal jediný bod. 
V  mene celého kolektívu 
HK Vajnory vám ďakujem 
za podporu, povzbudzovanie 
a  niekedy i  potrebnú a  kon-
štruktívnu kritiku. Tešíme sa 
už na budúcu sezónu, ktorá 
sa začne v septembri.

Zostava a strelci HK Vajnory: 
Kuliška 7, Šulavík 3, Virčík 3, 
Mitterhauszer 2, Szalacsi 2, 
Milošovič 2, Valášek, Darna-
di M., Ondruška, Božinovski, 
Jánošík, Perďoch, Mitošinka, 
Fekete Va.

Michal Záhradník
vedúci družstva, tréner

Konečné poradie I. ligy mužov, skupina A, 2014/2015:
Tím Z V R P B Skóre Dif.
1 Pezinok 14 12 1 1 25 437:368 69
2 ŠKP BA B 14 9 1 4 19 415:363 52
3 Malacky 14 8 1 5 17 408:341 67
4 Vajnory 14 8 0 6 16 354:374 -20
5 Piešťany 14 7 1 6 15 407:387 20
6 Stupava 14 6 1 7 13 351:346 5
7 Lehota p. V. 14 2 0 12 4 332:440 -108
8 Cífer 14 1 1 12 3 349:434 -85
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Vydarená zastávka 3x3 
Basket Tour vo Vajnoroch

Vajnory a športový areál Alvia-
no sú tradičnou streetballovou 
zastávkou a bolo to tak aj v rám-
ci 3x3 Basket Tour 2015. Ešte 
pred úvodným zápasom sláv-
nostne otvoril podujatie starosta 
mestskej časti Vajnory Ján Mrva 
a  nasledovne sa mohol roz-
pútať celodenný basketbalový 
maratón. Na piatich ihriskách 
sa stretli streetbalisti z  celého 
Slovenska, nechýbali ani medzi-
národné celky z Chorvátska, zo 
Španielska či z  Česka. Veľkým 
lákadlom v  mužskej časti bolo 
legendárne české družstvo 
“Usurpátors”, vďaka čomu bola 
táto kategória zaujímavou už 
od úvodného duelu. Oproti pr-
vej zastávke sa bojovalo o ceny 
a  body do rebríčka až v  sied-
mich kategóriách, celkovo sa do 
turnaja zapojilo 50 tímov.
Najviac pozornosti lákala kate-
gória mužov, do ktorej bolo pri-
hlásených 10 družstiev, z  toho 
takmer každé mohlo reálne 
pomýšľať na zisk prvenstva. Na-
bitý pavúk priniesol zaujímavé 
duely už v  doobedňajších ho-
dinách a opäť sme sa dočkali aj 
niekoľkých prekvapení. Veľký 
streetballový návrat zažil tren-
čiansky “Čistiaci prostriedok”, 

ktorý napokon získal tretiu po-
zíciu. Druhá priečka ostala aj 
tentoraz na “Diz is lajf”, ktorý 
v upršanom a fantastickom finá-
le podľahol “Letnému Vánku” 
až po predĺžení. U žien prekva-
pili “Túlavé Morky”, tie vo finále 
nedopriali prvenstvo “Vydý-
chanému z  Lavičky”. “Vánok” 
vial počas celého dňa, už dru-
hé víťazstvo v  kategórii Open 
Mix uchmatlo vo svoj prospech 
družstvo “Zimného Vánku”. 
Prvenstvo v  kategórii juniorov 
získali “Šuflikanti”, u  dievčat to 
najlepšie išlo tímu “NEHRAJ 
FORMU”. Open Fun kategóriu 
jasne ovládlo družstvo “Pred-
predaju.sk”, v  medzinárodnom 
Beach Baskete mali v  sobotu 
najlepšiu formu hráči “Španiel-
ska”. V najmladšej kategórii Mix 
ZŠ sa z medailí a diplomov tešili 
“M.S.L”.
Aj v  sprievodných podujatiach 
bolo o  čo bojovať. Kapacita sa 
rýchlo naplnila v  trojkárskej 
súťaži a Free Throw Shootingu. 
Najlepšiu mušku spoza troj-
kového oblúka mali Miss Siell 
s Alexandrou Rieckou, ktoré ne-
dali šancu súperom ani vo Vaj-
noroch. Pevné nervy v trestných 
hodoch preukázal Robo Golej 

a mohol si tak odniesť prize mo-
ney. Vrcholom bola smečiarska 
súťaž, do ktorej sa prihlásili traja 
letci, z  toho dvaja zastúpcovia 
tímu Basket-live. Streetsportline 
Slam Dunk Contest chcel aj vo 
Vajnoroch ovládnuť Peter “Voj-
to” Vojtek, ale musel sa skloniť 
pred efektnými kúskami Rasty-
ho Mrázika, ktorý je tak ďalším 
smečiarom s  lístkom na veľko-
lepé finále na festivale Grape 
v Piešťaňoch. Spokojnosť s vaj-
norskou zastávkou bola aj u or-
ganizátorov, zástupca starostu 
Mário Schwab sa vyjadril nasle-
dovne: “Sme radi, že 10. ročník 
3x3 Basket Tour aj tentoraz nav-
štívil Vajnory. Hoci sa uskutoč-
nil počas predĺženého víkendu, 
počet družstiev bol vyšší ako 
pred rokom. Klobúk dole pred 
mužským finále, ktoré muselo 
zmeniť kurt a  dohrať v  sťaže-
ných podmienkach, dokonca aj 
s predĺžením. Ešte väčšie uzna-
nie patrí finalistom kategórie 

Open Mix, ktoré sa odohralo 
za prudkého lejaku. Diváci boli 
skrytí pod strieškami, ale hrá-
či i  rozhodcovia všetko zvládli 
a  patrí im naše uznanie. Je to 
dobrý vzor i  motivácia najmä 
pre našu mládež, ktorá sa často 
vyhýba akýmkoľvek i drobným 
komplikáciám.” Spokojnosť 
s priebehom vyjadril aj organi-
zátor František Kubala: “Vajno-
ry opäť nesklamali, v športovom 
areáli Alviano sa zišla výborná 
konkurencia tímov, ktoré nevá-
hali precestovať aj stovky kilo-
metrov. Tešíme sa na záverečnú 
regionálnu zastávku 3x3 Basket 
Tour na západnom Slovensku, 
ktorá sa uskutoční na Slnečných 
jazerách v Senci. Keďže už bude 
po basketbalovej sezóne, oča-
kávame početnú mládežnícku 
účasť.”

Foto:
Martin Šopinec a Róbert Pažitný

Autor: Michal Duchovič
/basketland.sk

Po ôsmich dňoch napísala tohtoročná 3x3 Basket 
Tour svoju druhú kapitolu, na tradičnom mieste 
v športovom areáli Alviano sa opäť raz rozpútali 
boje pod deravými košmi a diváci boli svedkami 
kvalitných basketbalových zápolení.

Konečné poradie v jednotlivých kategóriách:
Muži: 1. Letný Vánok, 2. Diz is lajf, 3. Čistiaci prostriedok
Ženy: 1. Túlavá Morka, 2. Vydýchané z lavičky, 3. Grit and Grind Baby
Open Mix: 1. Zimný Vánok, 2. BADS, 3. musím písať bakalárku
Open Fun: 1. Predpredaj.sk, 2. PrdKombati, 3. DSboys
Juniori: 1. Šuflikanti, 2. GagoTheKing
Dievčatá: 1. NEHRAJ FORMU, 2. Došli jogurty, 3. Divé Svine
MIX ZŠ: 1. M.S.L., 2. One Team, 3. Moonies
Individuálne súťaže:
3pts. Shooting Contest - Miss Siell, Alexandra Riecká
Free Throw Shooting - Robo Golej
Streetsportline Slam Dunk Contest - Rasty Mrázik

Predstavujeme športové hviezdičky
Dnes: Kristína Grambličková

Z tohto dôvodu sa naša 
redakcia rozhodla verej-
nosti predstaviť nádejných 
mladých športovcov z MČ 
Bratislava - Vajnory. Kaž-
dému položíme zopár otá-
zok, prečo športuje, kedy 
začal, aké dosiahol úspechy 
a najmä nás bližšie obozná-
mi so svojím vyvoleným  
športom.

môžeš nám povedať, ako 
sa voláš, koľko máš rokov a 
kde chodíš do školy?
- Kristína Grambličková, 
mám 15 rokov a chodím na 
Gymnázium J. Papánka na 
Vazovovej ulici v Bratislave.

akému športu sa venuješ a 
ako dlho a prečo si sa roz-
hodla práve pre tento šport? 
- Venujem sa volejbalu už 3 
roky, hneď po prvom kon-
takte s volejbalovou loptou 
ma tento šport zaujal.

kto ťa k tomuto športu pri-
viedol a chcela si ho robiť 
od začiatku? 
- Priviedli ma k nemu rodi-
čia, od začiatku sa mi veľmi 
páčil a ihneď som si ho zami-
lovala.

Hrávaš aj druhý volejbal, 
plážový, štvorkový volejbal? 
- Iba príležitostne, napríklad 
na dovolenkách. 

na akom poste hrávaš, prí-
padne, na akom by si sa cí-
tila najlepšie? 

- Moje obľubené posty sú 
smečiar a univerzál.

ako často máte tréningy a 
na čo sa najmä zameriava-
te?
- Tréning máme každý deň 
a na tréningovú jednotku je 
tréner a ja len poslušne pl-
ním pokyny.

kde máš rezervy, podľa tré-
nera, kde ich cítiš, podľa 
seba, alebo nemáš žiadne?
- V každom smere sa musím 
zlepšovať.

ak by si sa nevenovala vo-
lejbalu, aký šport by si robi-
la a naopak, v akom športe 
si absolútne drevo?
- Iný si neviem ani predsta-
viť, pretože volejbal bol od 
začiatku u mňa jednotka. A 

naopak nemám rada florbal. 

aké športové úspechy si už 
dosiahla a aké ešte len plá-
nuješ dosiahnuť?
- Tento rok sme vyhrali Maj-
strovstvá Slovenska v kategó-
rii starších žiačok.

máš nejaký zabehaný ritu-
ál pred zápasom, prípadne 
maskota?
- Nie, nič podobné nemám.

ktorý slávny športovec, člo-
vek je tvoj vzor a prečo?
- Nemám obľúbeného.

Čomu sa venuješ v súkromí 
a čo najradšej robíš vo voľ-
nom čase? 
- Veľmi rada mám spánok, a 
ako doplnkový šport obľubu-
jem bicyklovanie.

aké jedlo máš najradšej, 
prípadne, čo vieš uvariť?
- Mám veľmi rada vyprážaný 
syr s hranolkami a rada pe-
čiem koláče.

aké kvety sa ti páčia?
- Páčia sa mi všetky kvety, ale 
najmä ruže.

máš nejaký tajný, veľký sen, 
ktorý by si chcela dosiah-
nuť, nielen v športe?
- Určite by som to s volejba-
lom chcela dotiahnuť čo naj-
ďalej.

mnohých chlapcov bude za-
ujímať, máš priateľa?
- Nemám, zatiaľ sa venujem 
naplno škole a volejbalu.

Dušan Štancel

Približne o rok, v 
dňoch 5. – 21. augus-
ta 2016 sa uskutoční 
najväčšia športová 
udalosť - Letné olym-
pijské hry 2016, alebo 
Hry XXXI. olympiády, 
ktoré sa  budú konať v 
brazílskom meste Rio 
de Janeiro.

Ženský volejbalový klub Slávia EU Bratislava dosiahol v tejto sezóne 2014/2015 absolútny triumf 
vo všetkých vekových kategóriách, kde extraligistky, juniorky, kadetky, staršie žiačky, získali zlaté 
medaily z Majstrovstiev SR. V družstve starších žiačok hráva aj naša rodáčka z Vajnor - Kristína 
Grambličková.
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UzneseniainFormUJeme

z  5. zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava–vajnory 10. júna 
2015 vo vajnoroch

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Brati-
slava-Vajnor

berie na vedomie

- informáciu o  plnení uznesení Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vaj-
nory
- informáciu o hospodárení ZŠ s MŠ Katarí-
ny Brúderovej k 31. 03. 2015
- informáciu o  príprave Vajnorských doži-
niek 2015
- informáciu o  hospodárení mestskej časti 
Bratislava–Vajnory k 31. 03. 2015
- informáciu o vývoji pohľadávok a záväzkov 
MČ Bratislava-Vajnory k 31. 12. 2014
- informáciu o možnom využití pozemkov 
parc. č. 763 a parc. č. 764 v k. ú. Vajnory (Pas-
tiereň) na sociálne služby

schvaľuje

- návrh na nájom časti pozemku parc. č. 
2901 – vodné plochy v  k.ú. Vajnory ako 
prípad hodný osobitného zreteľa pre Mar-
tina Oheru – NFB za účelom uskladnenia 
vodných bicyklov na Vajnorských jazerách. 
Výška nájmu za obdobie od 1.  7.  2015 do 
31. 8. 2015 predstavuje 700 eur
- návrh na nájom časti pozemku parc. č. 
2901/1 – vodné plochy v k.ú. Vajnory ako 
prípad hodný osobitného zreteľa pre Svitla-
nu Matúšovú FIALKA za účelom prevádz-
kovania stánku s  občerstvením na Vajnor-
ských jazerách. Výška nájmu od 1. 7. 2015 do 
31. 8. 2015 predstavuje 600 eur
- návrh na nájom časti pozemku parc. č. 
673/2 v k. ú. Vajnory -zastavané plochy a ná-
dvoria ako prípad hodný osobitného zreteľa
pre Kamila Zemana so sídlom Roľnícka 311, 
831 07 Bratislava
za účelom prevádzkovania letnej terasy pri 
prevádzke cukrárne a  kaviarne. Výška náj-
mu za obdobie od 15. 6. 2015 do 30. 9. 2015 
predstavuje 100 eur/mesiac
- návrh plánu činností Miestneho zastupi-
teľstva MČ Bratislava Vajnory na II. polrok 
2015.
- hospodársky výsledok Vajnorskej podpor-
nej spoločnosti za rok 2014
- zvýšenie základného imania Vajnorskej 
podpornej spoločnosti, s.r.o. formou prev-
zatia záväzku za nový vklad vložením sumy 
72.000 eur do základného imania za účelom 
zabezpečenia dokončenia stavby – rekon-
štrukcie a časti interiérového vybavenia Kul-

túrneho zariadenia Baničova
- celoročné rozpočtové hospodárenie MČ 
Bratislava-Vajnory za rok 2014 bez výhrad
-záverečný účet MČ Bratislava-Vajnory za 
rok 2014, ktorý vykazuje:
- v bežnom rozpočte: príjmy 2.345.382,60 €, 
výdavky 2.008.792,06 € a  prebytok 
336.590,54 €,
- v kapitálovom rozpočte: príjmy 338.017,93 
€, výdavky 406.619,48 € a schodok 68.601,55 
€,
- vo finančných operáciách: príjmové finan-
čné operácie: 485.936,21 €, výdavkové finan-
čné operácie 621.697,00 € a schodok finan-
čných operácií 135.760,79 €.
-výsledok rozpočtového hospodárenia MČ 
Bratislava–Vajnory za rok 2014 v  zmysle 
zákona č. 583/2004 Z. z. po vylúčení účelo-
vo určených nevyčerpaných dotácií z pred-
chádzajúcich rokov – prebytok vo výške 
176.967,59 €.
- rozdelenie prebytku rozpočtového hospo-
dárenia MČ Bratislava - Vajnory za rok 2014 

pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 
176.967,59 €, a to:

- do rezervného fondu (povinný prídel 10 %) 
17.696,76 €
- do fondu na obnovu a  skrášlenie Vajnor 
a to: 23.510,04 €
financovanie kapitálových výdavkov, najmä 
dovybavenie kultúrneho zariadenia a  jeho 
okolia
- vykrytie schodku finančných operácií za 
rok 2014 135.760,79 €
- ďalej návrh na I. zmenu rozpočtu MČ Bra-
tislava-Vajnory v členení:
A.1. – bežné príjmy vo výške 2.363.151,00 
eur
A.2. – kapitálové príjmy vo výške 193.520,00 
eur
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške 
264.545,00 eur
B.1. – bežné výdavky vo výške 2.080.401,00 
eur
B.2. – kapitálové výdavky vo výške 449.920,00 
eur
C.2. – finančné operácie výdavkové 
290.895,00 eur

Bližšie informácie sú dostupné na stránke www.
vajnory.sk

(VN)

Uznesenia

25. jÚla 2015 (sobota)  
8:00 – 12:00   

park pod lipami, vajnory

Ochutnaj a kúp produkty priamo od malých farmárov

Do tašky: čerstvá zelenina a ovocie, 
chladená hydina, údené a neúdené syry, 
vajcia, paštéty,     tradičné mäsové výrobky, 
sirupy, med, bylinky, pekárenské výrobky 

Na ochutnanie: limonády, ovocné šťavy, 
koláče, tradičné jedlá

Na zábavu: program pre deti aj dospelých

vajnorskÉ 
farmÁrske  trhy

Podujatie sa koná v spolupráci 
s MČ Bratislava – Vajnory

Participatívny rozpočet podľa poradia:  
  

Poradie: Projekt: Percentá 
Odhad 
nákladov:   

1 Interérové vybavenie pre miestnu knižnicu 26% 1 500 €   

2 Nedele deťom 23% 2 700 € 
1800-
2700 

3 
Doplnenie detských atrakcií na detskom ihrisku pri 
parku F. Jurigu 17% 4 700 €   

4 Vytvoriť väčšie parkovisko v Parku pod lipami 15% 3 452 €   
5 Modernizácia web vajnorskej stránky 6% 3 500 €   

6 Osadenie lavičiek v okoli Široká, Čierny chodník 6% 600 € 
300-
600 

7 Tienenie pieskoviska na detskom ihrisku 4% 5 000 €   
8 Revitalizácia trávnatej plochy 2% 1 980 €   
9 Teplomer a hodiny pri miestnom úrade 1% 2 020 €   

          
  
  
Hlasovanie letné kino: 
  

Filmy pre deti 
Poradie Film: Hlasov: percentá:  

1 Bella a Sebastián 41 66% 
2 Traja bratia 38 61% 
3 Pieseň mora 36 58% 
4 LEGO príbeh 31 50% 

Filmy pre dospelých:  
Poradie Film: Hlasov: percentá:  

1 Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol 41 66% 
2 Darca 36 58% 
3 Skafander a motýľ 34 55% 
4 Jana Eyrová 33 53% 
5 Kon-tiki 29 47% 
6 Hon 27 44% 
7 My sme najlepší! 22 35% 

  
  
  
  Ján Komara 
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Linka pomoci pre problémy s hraním 
na hracích automatoch: 0800 800 900  
Radi budeme ak podporíte petíciu proti hazardným 
hrám. Je na webe mestskej časti a aj na miestnom úrade.
Mestská časť Bratislava - Vajnory poskytuje bezplatný 
telefonický kontakt na linku pomoci pre rodiny, v ktorých 
sa stretli s problémami spôsobenými so závislosťou na 
hracích automatoch. V prípade, že vo svojej rodine riešite 
tento problém, neváhajte uvedenú linku telefonicky 
kontaktovať.

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

Telefónny zoznam miestneho 
úradu MČ Bratislava–Vajnory

Máte fotografie 
z histórie dychovky?

Pri príležitosti blížiaceho sa 
150. výročia dychovky vo Vaj-
noroch by sme radi vyzvali 
všetkých pamätníkov a maji-
teľov historických fotografií, 
aby ich skúsili nájsť a ideálne 
s krátkym opisom zaslali na 
email vajnorskadychovka@
gmail.com. Radi by sme ich 
použili do pripravovanej pu-
blikácie o Vajnorskej dychov-
ke, ktorú plánujeme vydať 
budúci rok.

Peter Pokrivčák

Rozmery Cena
bez DPH s DPH

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

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

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

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

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

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

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

0,75 0,90

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

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

CENNÍK INZERCIE

Oznam o rekultivácii vinohradov
Z dôvodu zmien pri výstavbe obchvatu Vajnor bude nevyhnutný výrub častí vinohradov, ktorých výsadba 
sa neskôr uskutoční v pôvodnej výmere. Tým sa zásadne rozšírila koncepcia pôvodnej rekultivácie. Zna-
mená to, že navážanie zeminy potrebnej k rekultivácii bude prebiehať až do konca roku 2015 a k úpravám 
terás môže dôjsť až na začiatku roku 2016. Trvalé čistenie cyklotrasy bude pokračovať.
Za porozumenie ďakujeme. Vedenie PD Vajnory

Gynekologická ambulancia 
Čierna Voda

od 1.6.2015 otvorená

Zmluvný partner všetkých zdravotných
poisťovní

Poskytujeme zdravotné služby pre

- Pre dievčatá a ženy v produktívnom veku
- Pre neplodné páry
- Pre tehotné
- Pre ženy v klimaktériu

Adresa: 
Na pasienku 1/A, 900 25 Chorvátsky Grob
časť Čierna Voda,
tel. 0948 551145, www.gynkomed.sk
info@gynkomed.sk
(2,2 km od Vajnor, vedľa nového kostola 
zastávka Na pasienku autobusu 630)

• Kozmeticko – regeneračný 
salón IVA, Za mlynom 3, t.č. 
0904/623 275, www.salon-iva.sk, 
otvorené od 1. 8. 2015.

• Úvery do 4500 € pre zamestna-
ných a  dôchodcov. Schvaľovanie 
do 24 hodín.
Kontakt: 0948/ 770 220

Riadková inzercia
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