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Hneď sa okolo nich zbehli oteckovia so 
svojimi ratolesťami. Cvakali fotoaparáty, 
vyťahovali sa mobily, robili sa „svojky“ . Na 
tvárach veľkých aj malých usadil sa široký 
úsmev radosti.  Vozidlá sprevádzali prísluš-
níci oblečení v uniformách sovietskej ar-
mády aj Wermachtu a s nadšením otvárali 
vozidlá na nahliadnutie. Zvedavým obdivo-
vateľom farbisto vyrozprávali príbehy kaž-
dého veterána. Pochválili sa, čím si prešli, 
kým z vraku, zabudnutého kdesi v kope 
šrotu, urobili  pojazdný a funkčný stroj. Bol 
to zážitok. Vojaci posedeli v spoločnosti 
domácich, dali si dobrú zmrzlinu od nášho 
zmrzlinára  a pred večerom sa pohli ďalej. 
Cieľom bola železničná stanica Východné 
nádražie, kde sa cez víkend konala pravi-
delná prehliadka historických koľajových 
vozidiel. Medzi exponátmi bol aj zrekon-
štruovaný nemecký obrnený vlak. Členovia 
klubu vojenskej histórie tam prichystali v 
rámci programu aj boj o tento vlak.  Ďakuje-
me vám za bohaté zážitky. 

AKTUALITY   OBSAH

Začnem tento svoj letný príhovor 
rečníckou otázkou: čo potrebuje bež-
ný občan, aby bol spokojný s obcou, 
v ktorej žije? Niekomu stačí prístu-
pová cesta, ďalší chce aj opraviť ka-
nalizáciu, čistý cintorín, osvetlenie 
a udržiavanú verejnú zeleň, a veľa 
ľudí chce, aby im obec zabezpečila aj 
niečo viac: kvalitné školstvo, kultúru, 
športoviská či zábavu. Mnohí z vás 
si pravidelne kladú otázky týkajúce 
sa priorít obce, jej rozvoja a smero-
vania. Prečo na našej ulici ešte stále 
nie je urobené odvodnenie či kana-
lizácia? Kedy už konečne pred nami 
bude opravený chodník? Tá cesta je v 
hroznom stave, už to chce natiahnuť 
nový asfalt. 
Každý deň dostávam podnety od 
vás, čo treba spraviť.  Som vám za ne 
vďačný lebo bez vašich pripomienok 
by som nevedel, čo vás trápi. Spolu 
so svojimi spolupracovníkmi sa sna-
žíme ich čo najskôr riešiť.  Vzhľadom 
na malý počet zamestnancov,  ktorí 
to majú na starosti, nie vždy sa nám 
to darí urobiť zo dňa na deň. No, 
snažíme sa. Už dvanásť rokov.  Keď 
sa však obzriem za tých uplynulých 
dvanásť rokov,  môžem povedať, 
že sa podarilo urobiť veľa vecí pre 
dobro Vajnor a ich obyvateľov.  Veľa 
vecí ešte treba urobiť. Najmä riešiť 
dopravu za prácou do mesta a späť. 
Projekty sú,  len si vysúkať rukávy a 
pustiť sa do ich realizácie. 
Tento príhovor nemá byť motivač-
ným predslovom. Len som si pred 
letom a dovolenkou spomenul, čo sa 
urobilo a čo ešte treba. Teraz vám 
chcem zaželať pekné a príjemné pre-
žitie leta, dovoleniek. Po nich v sep-
tembri sa s novou chuťou, čerstvou 
silou pustím znovu do práce pre vás,  
pre Vajnory. 

Milí spOluObČania, 
priAteliA A SuSediA!
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spanilá jazda histOrickej kOlóny
Ján Mrva, starosta

dusné popoludnie v piatok 
15. júna v parku pod lipami 
oživila historická kolóna vo-
jenskej techniky. pred domom 
kultúry niečo po sedemnástej 
hodine zaparkovali členo-
via klubu vojenskej histórie 
svojich nablýskaných historic-
kých miláčikov.

Igor Kňazovický, snimky IFK

Miestny úrad
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava

Tel. číslo do digitálnej ústredne:  
0850 24 25 24

Mailová adresa : vajnory@vajnory.sk , 
redakcia@vajnory.sk
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? Pán starosta, zaregistrovali sme vašu 
kandidatúru na primátora mesta Bra-

tislavy. Čo vás k tomu viedlo?           Redakcia 

Milí Vajnoráci, kandidujem na primátora, pre-
tože Bratislava si po rokoch zaslúži primáto-
ra, ktorý bude chrániť záujmy obyčajných a 
slušných Bratislavčanov. Ja budem bojovať za 
Bratislavu, kde budeme radi žiť. Našim krás-
nym Vajnorom ani mestu neviem už z pozí-
cie starostu viac pomôcť, čo sa týka riešenia 
strategických dopravných stavieb. Myslíme si, 
že je čas skúsenosti a výsledky získané u nás 
aplikovať aj v meste a pomôcť mu v čase, keď 
je v krízovej situácii, nielen čo sa týka dopravy. 
Miznú ihriská, športoviská, nie je dosť škôlok, 
starostlivosť o zeleň a čistotu v meste upadá 
a podobne. Spolu s tímom ľudí a demokratic-
kou opozíciou sa to chcem pokúsiť zmeniť na 
lepšie tak, ako sa nám to podarilo vo Vajno-
roch. Chcem vytvoriť z Bratislavy mesto, kde 
sa dobre dýcha, bezpečne žije a kde ľudia cí-
tia, že tu majú svoje miesto. 
 

? Čo je hlavné, máte pre obyvateľov 
Bratislavy konkrétne riešenia.

Redakcia 

Podľa prieskumu, ktorý som realizoval medzi 
ľuďmi v Bratislave, najhoršie hodnotia dopra-
vu, a reguláciu výstavby a územného plánu, 
ako aj samotnú výstavbu. Z mestskej časti 
Vajnory, ktorej som starostom dvanásť ro-
kov, sa nám podarilo urobiť krásnu mestskú 
časť. Zrevitalizovali sme parky, postavili sme 
materské školy pre dvesto detí, postavili päť 
nových tried, 31 kilometrov cyklotrás, či vlast-
ný dom kultúry, na čo som mimoriadne hrdý. 
Podobné riešenia ponúkame aj pre hlavné 
mesto. Najväčším problémom v Bratislave je 
doprava. Riešením je vybudovanie záchyt-
ných parkovísk na konci mesta, vybudovanie 
prestupných bodov integrovanej dopravy či 

predĺženie električkových tratí na výpadové 
časti mesta. A to sú len niektoré z riešení, kto-
ré máme pre Bratislavu pripravené. 
Nebojte sa, vo Vajnoroch chcem zostať žiť a 
aj moje deti aj vnuk tu žijú, teda mám dôvod 
zveľaďovať nielen mesto, ale aj naše krásne 
Vajnory. Držte mi v súťaži palce. Prosím, po-
chopte toto moje rozhodnutie v dobrom ako 
krok, ktorým môžem Vajnorom, ale aj celému 
nášmu mestu pomôcť. 

? Dobrý deň, začne sa konečne udržia-
vať okolie Rybničnej ulice a Na pán-

toch? Celé okolie je veľmi zanedbané.  
Terézia

Pani Terézia, správcom Ulice Na pántoch je 
magistrát, taktiež aj Ulica Rybničná je v magis-
trátnej správe.  Na Rybničnej sme žiadali  vy-
budovanie bezpečného osvetleného precho-
du. V okolí bytoviek sme spravili pár chodníkov  
(na pozemkoch, ku ktorým sme mali prístup) a 
postavili sme detské ihrisko. Chystáme aj nový 
systém pozdĺžneho vyznačovania parkova-
cích miest pre spokojnosť obyvateľov tejto 
časti Vajnor. Bohužiaľ, väčšinu pozemkov oko-
lo bytoviek vlastnia súkromné spoločnosti. Ich 
údržba je v réžii týchto spoločností. MÚ Vajno-
ry ich vyzval na pravidelnú údržbu a kosenie  
pozemkov.

? Dobrý deň, chcem nahlásiť vrak au-
tomobilu, ktorý už veľmi dlho zaberá 

parkovacie miesto na Rybničnej ulici, bez 
evidenčného čísla vozidla, bez platnej TK 
a EK.                                                                 Roman 

S odstavenými, tzv. autovrakmi sa stretávame 
častejšie, akoby sme chceli. Na úvod treba po-
vedať, že posúdiť, čo je vrak a čo nie je, sa jed-
noznačne nedá. Ak má vozidlo neplatnú TK, 
ešte nie je definované ako staré vozidlo.  Pod-
ľa zákona o odpadoch povinnosť odstrániť  
„staré vozidlo“ musia jeho majitelia. V prípade, 
že majiteľ nie je známy, táto povinnosť patrí 
správcovi  pozemku, kde vozidlo stojí.  Preto v 
takom prípade najprv požiadame mestskú po-
líciu o preverenie, komu vozidlo patrí  a súčas-
ne vyzveme Okresný úrad Bratislava, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
na ďalšie konanie. Zároveň žiadame okresný 
úrad, aby nás o postupe informoval. Okresný 
úrad nasledovne osloví majiteľa a vyzve ho na 
ďalší postup. Na túto výzvu obyčajne majiteľ 
zareaguje a vozidlo odstráni. V tomto prípade 
však majiteľ odstránil vozidlo ešte pred tým, 
ako tam prišli okrskári mestskej polície. Občan 
môže také vozidlo nahlásiť aj priamo na OÚ, 
čím sa proces urýchli.  

? V poslednom čase si všímam, že autá, 
ktoré nechcú čakať v zápche pri že-

lezničnom priecestí (smerom na Ivanku 
pri Dunaji), si skracujú cestu cez Vajnor-
ské jazero. Uvažuje MČ Vajnory, že spraví 
závoru aj pre tento smer?                   Vajnorák

Osadenie závory na príjazdovej ceste k Vaj-
norským jazerám bolo odsúhlasené na zákla-
de požiadaviek obyvateľov Vajnor. Stavebná 
komisia sa dohodla, že vjazd na jazerá od že-
lezničného prejazdu bude označený iba záka-
zovou značkou a povolený je iba s výnimkou 
vydanou miestnym úradom. Nedodržiavanie 
vjazdu je dopravný priestupok, ktorý môže 
byť sankcionovaný pokutou. O povolenie 
vjazdu môžu požiadať obyvatelia s trvalým 
pobytom vo Vajnoroch, rybári, a majitelia chát 
a pozemkov v lokalite pri Vajnorských jazerách. 
Povolenia sa vydávajú na kancelárii stavebné-
ho úradu. Požiadali sme opakovane mestskú aj 
štátnu políciu o častejšie kontroly nepovole-
ných prejazdov a tie práve prebiehajú.

? Turistická sezóna  je v plnom prúde, 
návštevníkov Vajnorských jazier pri-

búda, kúpacia sezóna už dávno začala a 
smeti sa povaľuje kade tade. Kedy budú 
pristavené kontajnery  tak ako po minulé 
roky?                                                 Stanislav z jazier.

Vajnorské jazerá nie sú v majetku a ani v sprá-
ve našej mestskej časti. Napr. veľké jazero je 
vo vlastníctve f. Kamex, ktorá je v likvidácii. 
Vajnorské jazerá nie sú oficiálne určené na 
rekreačné účely a kúpanie sa je na vlastnú 
zodpovednosť. Napriek týmto skutočnostiam 
Miestny úrad už niekoľko rokov zabezpečuje 
aspoň základnú údržbu okolia jazera. V tomto 
roku rovnako zabezpečujeme rozmiestnenie 
kontajnerov, ale vzhľadom ku skutočnosti, že 
Magistrátu sa  zmenili predpisy na zabezpeče-
nie zberu komunálneho odpadu,  (žiadateľom 
môže byť iba vlastník, alebo správca) bol s ich 
zabezpečením problém. Vďaka ústretovosti 
pracovníkov magistrátu sa nám to nakoniec 
podarilo vyriešiť. V nedeľu som sa bol pozrieť 
na stav pri jazere a za stav s odpadkami podľa 
mňa okrem rybárov, kúpajúcich a ostatných 
návštevníkov môžu aj majitelia niektorých 
objektov, ktorý nie sú tak zodpovedný ako vy. 
Ako ináč sa dá vysvetliť kopa vriec s odpadom 
pred vstupnou bránkou na pozemok s chatou 
alebo v kríkoch pri ceste oproti vstupom od 
záhrad. Odpad z chaty a záhrady si má riešiť 
a zaplatiť jeho odvoz každý majiteľ sám. Sluš-
ný rybár a návštevník si rovnako môže svoj 
odpad odniesť zo sebou. Časť z našich to po-
rozhadzuje okolo seba a nechá na mieste. Žiaľ 
za takýchto chatárov, bárov a návštevníkov, 
problém s odpadom riešia zamestnanci miest-
neho úradu na úkor svojich iných povinností. 
Stojí to nielen čas, ale aj peniaze. Dnes - 26. 6. 
2018 boli kontajnery na jazerách umiestnené. 

AKTUALITYSTAROSTA ODPOVEDÁ

SpýtAli Sme SA StArOStu

Výsledky participatíVnehO rOzpOČtu 2018

infOrMácia O prijíManí dO Materskej 
škOly V zriaďOVateľskej pôsObnOsti MÚ 

Veľa sa porozprávalo o tom, prečo práve 
tam, a nie v areáli terajšej škôlky, ale to 
nie je predmetom môjho príspevku. Rada 
by som informovala našu verejnosť o pri-
jímaní detí, ktorých rodičia si podali žia-
dosť na umiestnenie v materskej škole 
k 1. septembru 2018. Od tohto dátumu 

sa z päťtriednej škôlky stane deväťt-
riedna škôlka Koniarkova s elokovaným 
pracoviskom na Osloboditeľskej s kapaci-
tou 198 detí. Na Koniarkovu po odchode 
predškolákov môžeme prijať 27 detí a na 
Osloboditeľskej otvoríme 4 triedy s celko-
vou kapacitou 88 detí. To znamená, že na 
školský rok 2018 /2019 prijmeme rekord-
ný počet  detí - 115. 
Celkove bolo podaných 152 prihlášok, z 
toho bolo 99 prihlášok rodičov s trvalým 
bydliskom v mestskej časti a 53 prihlášok 
z iných častí Bratislavy. Deti boli zoradené 
do zoznamov podľa dátumu narodenia.  V 
zmysle vyhlášky sa do materskej školy 
umiestňuje dieťa, ktoré k 1. septembru 
príslušného školského roku dovŕši 3 roky. 
Takýchto detí z Vajnor bolo 81, to zna-

mená, že všetky deti s trvalým bydliskom 
rodiča v mestskej časti boli prijaté. Ostalo 
nám 34 voľných miest. Pretože ide o jed-
no zariadenie Materská škola Koniarkova, 
musí byť kapacita naplnená do posledné-
ho miesta, keďže boli použité finančné 
prostriedky z EÚ, za každé neobsadené 
miesto v škôlke je vyrubená finančná 
pokuta. Preto sme zvažovali, ako vyrie-
šiť tento neľahký problém.  Po dohode s 
pani riaditeľkou materskej školy sme po-
sunuli vekovú hranicu dátumu narodenia 
prijatého dieťaťa o mesiac, čiže  prijali sa 
štyri vajnorské deti narodené v septem-
bri.  Aby sme v budúcom školskom roku 
nezablokovali Vajnorákom miesta do za-
riadenia,  prijali sme  predškolákov z iných 
mestských častí. 

Participatívny rozpočet, ako projekt zapájania a aktivizovania sa ob-
čanov do rozhodovania o využití časti vajnorského rozpočtu, pokračo-
val aj v roku 2018. Oproti roku 2017 boli prostriedky zvýšené o 20 % 
na 10 320 €.  Hlasovanie prebiehalo od 27. apríla do 31. mája 2018, 
a to  vyplnením hlasovacieho lístka vo Vajnorských novinkách, alebo 
aj na našej webovej stránke v časti Participatívny rozpočet. Tento rok 
bolo spolu zaznamenaných 306 hlasov, či už v písomnej forme alebo 
elektronicky. 
Víťaznými návrhmi sú tieto: 
- vybudovanie workout ihriska v športovom areáli Alviano
- ochranná sieť medzi hádzanárskym a volejbalovým ihriskom
- doplnenie javiskovej techniky do Domu kultúry Vajnory, svetelnej a 

zvukovej aparatúry, dorobenie zvukovej réžie. Ďalšie projekty budú 
realizované podľa finančných možností rozpočtu. Nižšie zverejňuje-
me výsledky hlasovania.

skutočnosť, že mestská časť pri-
stavuje v areáli základnej školy 
štyri triedy pre materskú školu, 
pre našich občanov nie je žiadna 
novinka. 

Soňa  Molnárová

Poradie  Návrh Počet hlasov
1. Workout ihrisko v športovom areáli Alviano 92
2. Ochranná sieť medzi ihriskami 51
3. Javisková technika do Domu kultúry Vajnory 34
4. Doplnenie atraktív. vybavenia na podujatia 28
5. Automasáže - chodníky s kameňmi,... 22
6. Dokončiť kontajner.stojisko Rybničná 61 A 21
7. Osadenie košov na smeti pri zdrav. stredisku 20
8. Cykloservisný stojan na konci Vajnor (Jurava) 19
9. Rampa na vstup s kočíkom do úradu,... 19
10. Kvalitnejšie cyklostojany pred úradom 0
 SPOLU 306

Začiatok zasadnutia priniesol búrlivú dis-
kusiu ohľadom predloženého zámeru na 
prenájom pozemku pod „Pastierňou“ na 
účel výstavby sociálneho zariadenia z 
prostriedkov Európskej únie pre neziskovú 
organizáciu prevádzkujúcu „Seniordom“ vo 
Vajnoroch. Aj keď v diskusných príspevkoch 
poslancov viac razy zaznela potreba rozvoja 
služieb pre seniorov, tento model realizácie 
podľa ich vyjadrenia nie je najvhodnejší, a 

preto sa rozhodli prenájom pozemku nes-
chváliť. Na záver zasadnutia sa k uvedené-
mu ešte raz vrátili a zvážili možnosť využiť 
eurofondy na výstavbu sociálneho zaria-
denia samotnou mestskou časťou a svojím 
uznesením požiadali starostu o predloženie 
projektového zámeru na výzvu na využitie 
eurofondov. V nasledujúcom bode poslanci 
vyhoveli protestu prokurátora vo veci vydá-
vania povolení na vjazd na komunikáciu Na 
doline –Jurská cesta. Nasledovali materiály 
miestneho kontrolóra, v ktorých predniesol 
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti a 
plány kontrol na druhý polrok.
Poslanci pokračovali v rokovaní finančnými 
otázkami, schválili záverečný účet mestskej 
časti, hospodárenie Vajnorskej podpornej 
spoločnosti za minulý rok a aj III. zmenu 
rozpočtu. Mohli skonštatovať, že mestská 

časť a aj organizácie v zriaďovateľskej pô-
sobnosti hospodárili v minulom roku na vý-
bornú.
Blížiace sa komunálne voľby pripomenul 
prerokovaný bod, v ktorom poslanci určili, že 
počet volených poslancov na nasledujúce 
volebné obdobie v mestskej časti bude de-
väť. A v poslednom bode boli predstavené 
aktivity vo Vajnorskom ľudovom dome za 
minulý rok.
V bode rôzne dostali priestor na svoje pri-
pomienky a postrehy nie len poslanci, ale aj 
prítomná verejnosť. Predniesli svoje pripo-
mienky a problémy, s ktorými sa stretávajú 
v mestskej časti.
Týmto si vás dovoľujeme pozvať na nasle-
dujúce zasadnutie miestneho zastupiteľ-
stva, ktoré je plánované na 20. septembra 
2018.

uznesenia zO zasadnutia MiestnehO zastupiteľstVa
Tomáš Kulka

Tomáš Kulka

dňa 21. júna 2018 sa uskutoč-
nilo 23. zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva v aktuálnom 
volebnom období.
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Podľa priloženej tabuľky sa len v tom-
to volebnom období preinvestovalo 
vyše 12 mil. €. Vďaka týmto financiám 
sa realizovalo 131 aktivít a projektov. 
Všetky boli zamerané na zlepšenie ži-
vota občanov Vajnor a tí to aj náležite 
ocenili. V rámci rekonštrukcií a renová-
cií treba spomenúť vybudovanie cyk-
lotrasy Rendez za 185 tisíc €, opravy 
chodníkov a komunikácií za 43 tis. eur 
či elektronizáciu služieb samospráva z 

EU fondov za 57 tis. eur. Dokonca sme 
na rozdiel od iných samospráv majetok 
nerozpredávali, ale naopak, nakupovali 
– kúpili sme do majetku mestskej časti 
druhú časť budovy Alviano aj s priľah-
lým pozemkom od spoločnosti Telekom. 
V roku 2016 sme odborne reštaurovali 
sochu sv. Floriána, vybudovali ďalšiu 
atrakciu na centrálnom detskom ihrisku 
a preložili aj kompletne zrekonštruovali 
U-rampu k bikrosovému areálu, a tiež 
sme pokračovali v opravách chodníkov a 
komunikácií v hodnote vyše 50 tis. eur. 
A opäť sa nám podarilo aj rozšíriť ma-
jetok, dokúpili sme pozemok za domom 
kultúry. Na prelome rokov 2017/2018 
bola najväčšou investíciu prístavba 
nového pavilónu s 5 triedami k základ-
nej škole v hodnote takmer 600 tisíc 
€, okrem toho sme nezabudli prečistiť 
ďalšie úseky dažďovej kanalizácie, ako 
i vybudovať nové vsaky a poldre, ktoré 
pomáhajú pri prudkých dažďoch , ako 
sa osvedčilo napr. pred Základnou ško-
lou na Osloboditeľskej ulici. Rovnako 
ďalšie nové preliezky dostali detičky 
na detskom ihrisku, opravili sme ďalšie 
chodníky a komunikácie za vyše 70 tis. 

eur a podarilo sa nám aj opraviť a zach-
rániť strechu na zvyšnej časti Ľudového 
domu. Rok 2018 je naplnený dokonče-
ním (Pri starom letisku), ale aj plánova-
ním začatia stavby cyklochodníkov (Pri 
mlyne), začatím smerom do Ivanky pri 
Dunaji (JURAVA II cca 4 km). Dokončíme 
aj nadstavbu štyroch tried pre Mater-
skú školu s kapacitou 88 detí v cene 
skoro za 651 tis. €, úspešne získaných 
z eurofondov. Medzitým bolo množstvo 
rôznorodých aktivít na zlepšenie kvali-
ty života. Treba spomenúť aj úspešné 
aplikovanie participatívneho rozpočtu, 
v ktorom si občania sami rozhodujú, čo 
bude z neho podporené a kde sa táto 
suma každoročne zvyšuje. 
Pre zaujímavosť chceme ešte pripome-
núť, že ako sa Vajnory úspešne postup-
ne a plánovane rozvíjajú, od roku 2007 
po dnešok sa preinvestovalo vyše 38,5 
milióna eur na rozvoj obce, čo by pred-
stavovalo viac ako MILIARDU v sloven-
ských korunách. 
Podrobnejší zoznam aktivít a projektov 
predstavujeme v priloženej tabuľke Od-
počet 2018. 

rok 2018 je znovu volebným 
rokom. končí sa štvorročné 
volebné obdobie a volení 
zástupcovia majú povinnosť 
urobiť akýsi záverečný účet. 
treba povedať, že posledné 
volebné obdobie bolo, čo sa 
týka investícii do rozvoja 
obce, úspešné. 

OdpOČet za VOlebné 
ObdObie 2015-2018

Mário Schwab, poradca 

 

 
týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na 

obce a mestá Slovenskej republiky. 
 

Za rok 2017 bola 
 

 
 

Mestská časť Bratislava - Vajnory   
 

vyhodnotená ako 
 

samospráva s predpokladom stabilného 
rozvoja 

 
 

2.926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením 
zameraným  na finančnú a majetkovú bonitu. Podiel obcí 
a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou 
efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj  a pozitívne vyšli 
z tohto hodnotenia predstavuje 39,09%. Vyhodnoteným 
obciam a mestám je v  hodnotiacom a informačnom 
systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest.  
 
 
 
 

.................................. 
Ing. Peter Levkovič MBA, LL.M 

výkonný riaditeľ 
 

 
SIMS, a.s. pod registrovanou ochrannou známkou  

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky® 
 
 

v Novej Bošáci  
15. januára 2018 

 

SIMS, a.s. 
pod registrovanou ochrannou známkou 

rok   2015 suma 2015
Zrekonštruované  multifunkčné zdravotné stredisko 
Vybudovanie parkovacích miest pri zdravotnom stredisku 28 114 €
Kúpili sme budovu v areáli Alviano (bývalý Slovak Telekom) 71 040 €
Vybudovanie časti spevnených plôch okolo DK Vajnory 48 658 €
Rekonštrukcia Vajnorského ľudového domu 11 982 €
Zrekonštruovanie križovatky Pračanská - Uhliská 1 658 €
Vybudovanie Cyklotrasy "Rendez" (združené prostriedky HM, 
Rača, Vajnory)

188 926 €

Zvislé a vodorovné dopravné značenia  4 782 €
Nový prístrešok MHD na Pántoch a Pri mlyne v spolupráci s DPMB
Pokračovanie budovania vákuovej kanalizácie
Systematické opravovanie komunikácií a chodníkov - Jačmenná 
ulica komplet

43 561 €

Systematické prečisťovanie dažďovej kanalizácie 10 762 €
Detské ihrisko na Šinkovskom 
Bikrosový areál pre deti
Elektronizácia služieb bratislavskej  samosprávy 57 072 €
Vybudovanie rozvádzača pre kultúrne a športové podujatia 3 554 €
Vybavenie časti priestorov MÚ klimatizáciou 15 325 €

OK (ŠJ, MŠ, 
ŠKD)

316 502 €

PK (ZŠ) 412 701 €
Údržba budov, projekty v školách a školských zariadeniach 
("Kapacity MŠ")

7 526 €

Odpadové hospodárstvo - zberný dvor pre občanov Vajnôr + 
obsluha košov rozmiestnených v rámci mestskej časti

30 962 €

Participatívny rozpočet – aktívne zapojenie obyvateľov - policové 
regále do knižnice, akcia Nedele deťom

2 980 €

Dotácie kultúre, športu, spolkom (vrátane dotácie BSK "50 centov 
na obyvateľa")

23 509 €

Kultúrne a športové podujatia 23 339 €
Bežná prevádzka (údržba zelene, deratizácia, dezinsekcia, dopravné, 
matrika, ohlasovňa, školenia, energie, poštovné, materiál, 
odmeňovanie zamestnancov, rutinné činnosti,poistné, príspevky 
pre deti/seniorov)

789 056 €

Rozpočet - ostatné výdavky 340 100 €
2 432 110 €

Financovanie Základnej školy s materskou školou K. Brúderovej 
(od 01.09.2015 rozdelená na dva subjekty - ZŠ K. Brúderovej MŠ 
Koniarkova)

rok  2016 suma 2016 ;
Rozšírenie rozhlasových hlásičov o 10 ks (dotácia MFSR + vlastné 
zdroje)
Kúpili sme pozemok za Domom kultúry Vajnory 18 251 €
Vybudovanie  spevnených plôch okolo DK Vajnory 84 982 €
Zrekonštruovanie dvoch studní na Roľníckej a Baničovej ul. 2 602 €
Pokračovanie vo vybavení  priestorov MÚ klimatizáciou 8 554 €
Zakúpenie šikmej schodiskovej sedačky pre imobilných 
návštevníkov MÚ

3 750 €

Rozšírenie skladovacích priestorov v areáli Alviano 1 844 €
Pokračovanie budovania kanalizácie
Dažďová vpusť pred rešt. Modrý dom 
Systematické prečisťovanie dažďovej kanalizácie 6 470 €
Prechody na Roľníckej natreté na červeno 
Osadené zábradlie na Rybničnej pri kaplnke 
Obnova dopravného značenia, nové dopravné značenie 13 133 €
Systematické opravovanie komunikácií a chodníkov + Jačmenná 
ulica komplet

50 862 €

Nová atrakcia na centrálnom detskom ihrisku + presunutie U-rampy 
(2012- na Šinkovskom)

18 937 €

Zakúpenie  sedačiek  na futbal. tribúnu do Vajnor
Nákup nových odpadových košov 1 405 €
Nový prístrešok na zastávke MHD na zjazde z nadjazdu 
Vodorovné značenia na Jurskej- organizácia parkovania
Pokračovanie v rekonštrukcii Vajnorského ľudového domu 3 700 €
Zrekonštruovanie sochy sv. Floriána (vrátane dotácie BSK) 8 050 €

Nový semafor a osvetlený priechod na Roľníckej ul. (pri hostinci)  

Úprava nespevnenej ul. Za humnami v spolupráci s f. Skanska

Obnova vodorovného značenia v celej MČ
Vylepšenie areálu centrálneho detského ihriska
Zrevitalizovaný areál MŠ s prispením rodičov
Pribudla 1 bezpečnostná kamera z projektu MV SR
Nové kotly do budovy na Šaldovej, ZŠ s MŠ K. Brúderovej + 
expanzné nádoby
Odpadové hospodárstvo - zberný dvor pre občanov Vajnôr + 
obsluha košov rozmiestnených v rámci mestskej časti

44 167 €

Participatívny rozpočet – aktívne zapojenie obyvateľov - divadelné 
výkryty do DK Vajnory, II. časť policových regálov do knižnice, 
revitalizácie Pračanskej ulice

6 855 €

Územné plány zón 20 968 €
Vybavenie v ŠJ K. Brúderovej - kotol, umývačka-moderniz. -2 jedlá a 
elektr. čipy

OK (ŠJ, ŠKD, 
MŠ)

356 196 €

PK (ZŠ) 461 736 €
Školstvo - údržba budov (basket koše, odpadkové koše), projekty 
("Telocvične")

5 441 €

Dotácie kultúre, športu, spolkom 22 400 €
Kultúrne a športové podujatia 23 092 €
Bežná prevádzka (údržba zelene, deratizácia, dezinsekcia, dopravné, 
matrika, ohlasovňa, školenia, energie, poštovné, materiál, 
odmeňovanie zamestnancov, rutinné činnosti,poistné, príspevky 
pre deti/seniorov)

691 441 €

Rozpočet - ostatné výdavky 458 245 €
2 313 080 €

Financovanie školstva - Základnej školy K. Brúderovej, Materskej 
školy Koniarkova
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rok  2017 suma 2017
Rozmiestené nové smetné koše a koše pre psíky 
Odstránenie mláky na Baničovej systémom dvoch vpusti 
a odvedením do dažďovej kanalizácie

Systematické prečisťovanie a budovanie  dažďovej kanalizácie 38 697 €

Obnova dopravného značenia, nové dopravné značenie, nákup 
dopravných značiek

12 158 €

Systematické opravovanie komunikácií a chodníkov (2013-
Dokončenie červených chodníkov v centrálnom šošovkovom 
námestí)

51 024 €

Rekonštrukcia chodníkov na Osloboditeľskej ulici - komunikáciu - 
realizoval magistrát, chodníky od Jačmennej po Baničovu mestská 
časť s prispením hlavného mesta (2013-oprava cesty na Roľníckej z 
financií BSK a mesta) 

22 795 €

Nákup meračov rýchlosti, osadenie rampy na Vajnorských jazerách 15 712 €

Začala sa budovať Cyklotrasa "Pri starom letisku" 5 290 €

Zrekonštruovanie dvoch studní na ul. K. Brúderovej a Roľníckej 6 006 €

Základná škola - začala sa realizovať  "Prístavba ZŠ" - rozšírenie o 5 
tried

31 421 €

Pokračovanie v rekonštrukcii centrálneho detského ihriska 29 168 €
Pokračovanie v rekonštrukcii Vajnorského ľudového domu 
(vrátane vybavenia interiéru a s prispením BSK)

53 682 €

Nová zástavka MHD na ul. Pri mlyne + prechod pre chodcov

Revitalizácia Parku pod lipami – fitnes prvky, ihrisko, fontánka, 
dets.ihrisko, petang, javisko, pódium prestrešné, plocha na zábavu

Pasport zelene 8 176 €
Stromy a kry - jarná výsadba, výsadba v areáli VĽD 1 544 €

Pojazdný mimoúrovňový  prechod pre chodcov pred MŠ Koniarkova

Oprava chodníka na Baničovej od ul.K.Bruderovej po ul.Na doline

Nové cyklostojany v areáli ZŠ
Združené prostriedky na sochu bl. Titusa Zemana 8 000 €
Vydanie publikácií – Vajnory spievajú, Hlavatý, CD Vajnory
Dokončenie a kolaudácia kanalizácie 
Oprava dier na Jurskej ceste 
Fotopasca k zberným miestam
Odpadové hospodárstvo - zberný dvor pre občanov Vajnôr + 
obsluha košov rozmiestnených v rámci mestskej časti

33 132 €

Participatívny rozpočet – aktívne zapojenie obyvateľov - pitná 
fontána na centrálnom detskom ihrisku, kultivovaný prístup k 
Vajnorským jazerám, javiskové svetlá do domu kultúry

8 539 €

Nový štiepkovač - ušetrené prostriedky pri odvoze biologického 
odpadu

10 740 €

OK (ŠJ, MŠ, 
ŠKD)

418 164 €

PK (ZŠ) 557 550 €
Školstvo - údržba budov (údržba multifunknčného ihriska, výrub 
topoľov)

3 216 €

MŠ 12 696 €
ZŠ (ŠJ) 32 049 €

Dotácie kultúre, športu, spolkom 25 037 €
Kultúrne a športové podujatia 28 484 €
Bežná prevádzka (údržba zelene, deratizácia, dezinsekcia, dopravné, 
matrika, ohlasovňa, školenia, energie, poštovné, materiál, 
odmeňovanie zamestnancov, rutinné činnosti,poistné, príspevky 
pre deti/seniorov)

753 817 €

Rozpočet - ostatné výdavky 428 585 €
2 595 682 €

Financovanie školstva - Základnej školy K. Brúderovej, Materskej 
školy Koniarkova

Školstvo - MŠ - závlahový systém, detská atrakcia, ZŠ - rozšírenie 
kapacity školskej jedálne - nákup zariadení a rekonštrukcia podláh

rok 2018 suma 2018
Participatívny rozpočet – aktívne zapojenie obyvateľov 10 320 €
                - vajn. trhovisko 3 stánky a 6 predajných miest
                - dopadové plochy – školské ihrisko
                - letné openair kino(zakúpenie techniky) – 8 filmov 
a z toho 3 pre deti 
Staviame nový Dom kultúry (Spolkový dom)– na mieste starého KZ 
Baničova
Nový orientačný systém ulíc vo Vajnoroch – smerové ružice – 
hovoriaca mapa s pamätihodnosťami
Budovanie cyklotrasy JURAVA – aj extravilán aj intravilán
Opravy a rekonštrukcia chodníkov a komunikácií – plánuje sa 
systematicky pokračovať ďalej (vrátane Dorasteneckej ulice - s 
predpokladom spoluúčasti hlavného mesta)

156 000 €

Vyčistenie Pračanského kanála aj vpustí 
Vyčistenie 40 rokov nečisteného kanála pri PD Vajnory 

Letná škola vajnorských tradícií -2 týždne s podporou VPS – 
paličkovanie, maľovanie ornamentov, vyšívanie, zdobenie kraslíc

Nové smetné koše a parkové lavičky 1 490 €
Free hotspoty pre mládež (Park pod lipami, Šinkovské, det. Ihrisko, 
námestie)
Sadenie stromov v dedine 6 500 €
Nové merače rýchlosti - Rybničná, Pri mlyne

Príprava na preloženie nebezpečného stĺpu na ulici Pri mlyne 4 700 €

Dokončenie cyklotrasy "Pri starom letisku" (2014-Cyklotrasa 
Rendez)

116 000 €

Cyklotrasa "Pri mlyne"  podané na EU fondy 237 750 €
Ďalšie cyklotrasy - napr. spolupráca so združením JURAVA... 11 035 €
Nákup zariadení pre pracovníkov hospodárskej správy (vysávač 
lístia, kosačka, krovinorez, polostrih, zváračka...)

23 565 €

Plánujeme zriadiť zberný dvor (v prípade úspešného EU projektu) 17 500 €

Vybudovanie workoutového ihriska spolu s dotáciou úradu vlády a 
BSKS

31 000 €

Základná škola - dokončenie realizácie  "Prístavba ZŠ" - rozšírenie 
o 5 tried

600 000 €

Nadstavba ZŠ pre účely zriadenia MŠ a rozšírenie školskej jedálne 651 683 €

OK (ŠJ, MŠ, 
ŠKD)

716 270 €

PK (ZŠ) 604 651 €

Navýšenie združených prostriedkov na sochu bl. Titusa Zemana 2 000 €

Dotácie kultúre, športu, spolkom 26 700 €
Kultúrne a športové podujatia 27 500 €
Odpadové hospodárstvo - zberný dvor pre občanov Vajnôr + 
obsluha košov rozmiestnených v rámci mestskej časti

34 200 €

Bežná prevádzka (údržba zelene, deratizácia, dezinsekcia, dopravné, 
matrika, ohlasovňa, školenia, energie, poštovné, materiál, 
odmeňovanie zamestnancov, rutinné činnosti,poistné, príspevky 
pre deti/seniorov)

821 356 €

Rozpočet - ostatné výdavky 791 259 €
4 891 479 €

spolu 2015 - 2018 12 232 351 €

Financovanie školstva - Základnej školy K. Brúderovej (vrátane 
zriadenia dočasnej kontajnerovej jedálne), Materskej školy 
Koniarkova

Zmena programu vyhradená!

PÓDIUM Park pod lipami

15.00 DOŽINKOVÝ SPRIEVOD 
          trasa: Jačmenná, Osloboditeľská, Baničova

15.30 VITAJTE NA VAJNORSKÝCH DOŽINKÁCH
          Otvorenie a odovzdanie dožinkového venca

16.00 Vajnorský okrášľovací spolok

16.45  DH PILNÁ KAPELA

17.45  DH VACENOVJÁCI /CZ/

20.00 FUNKIEZ

22.00 ĽUBO VIRÁG s kapelou
01.00 Záver

dozinky
Mestská časť Bratislava - Vajnory a Poľnohospodárske družstvo Vajnory

Vajnorské 

SOBOTA 25.8.2018

08.30               

VAJNORY CUP – 4 SEASONS, 
Športový areál Alviano volejbalový turnaj zmiešaných 
družstiev v spolupráci s VK Vajnorskí teoretici
Výstava drobných zvierat, skákadlá

15.00 – 19.00 

ALVIANO - VAJNORY družba objektívom, výstava, 
Dom kultúry, Pod lipami 2

10.00 – 01.00 Stánkový predaj

Sprievodné podujatia:

15.00 – 19.00   

VAJNORSKÝ ĽUDOVÝ DOM, Roľnícka 181
Podobenka z Vajnor: expozícia tradičného 
vajnorského bývania a ľudových remesiel, predaj 
publikácií, vajnorskej keramiky a ľudovoumeleckých 
výrobkov.
Vajnorský ornament očami deti výstava detských 
výtvarných prác

ˇ

spolu 2015 - 2018 12 232 351 €
spolu 2011 - 2014 13 083 113 €
spolu 2007 - 2010 405 089  500 Sk
Takže celkovo za roky 2007-2018 získali Vajnory financie a inves-
tície v hodnote  1 167 743 184 Sk / 38 761 973 €
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Určite. Základná škola Kataríny Brúderovej 
spolu s jej učiteľmi, Miestnym úradom Vaj-
nory a najmä deťmi, ktorých sa tento deň 
dotýka najviac, zorganizovala Športovú 
olympiádu. Žiaci mohli ukázať svoj talent 
v bežeckých pretekoch, v skoku do diaľky, 
v hodoch na terč a v ďalších náročných 
disciplínach. O milé slová na začiatku sa 
postarala pani zástupkyňa starostu mest-
skej časti Vajnory Soňa Molnárová a pán 
riaditeľ Tibor Kráľ. Slnko príjemne svieti-
lo a zo školského dvora sa ozýval detský 
smiech, hudba a povzbudzovanie. Znova 
sme sa presvedčili, že naša základná ško-
la za svojimi bránami vzdeláva šikovných 
športovcov, ktorí dokážu siahnuť na dno 
svojich síl a víťaziť. 
Pohárov sa rozdalo veľa. Každá trieda si 
okrem diplomov z akcie odniesla dobrú ná-
ladu, ktorej na ihrisku bolo plno.
Milí žiaci, ešte raz blahoželáme a nezabud-
nite, že 1. júna ste víťazmi všetci.

Ďakujeme za podporu našim sponzorom:
Sladkosti pre deti a ceny do tomboly veno-
vali: Kaufland, TESCO, Potraviny – večierka 
Paligo, Potraviny - večierka Hanker, Cuk-
ráreň Elezi, Kaderníctvo Sidka, Hostinec 
E.D.A., reštaurácii Fratello. Ďakujeme aj 
Červenému krížu za perfektné ukážky prvej 
pomoci, ktoré deti veľmi zaujali. Obľúbené 
maľovanie na tvár pripravil Klub priateľov 
vajnorského futbalu, nafukovací hrad pre 
deti a ceny do tomboly poskytla Reifeisen 
bank. Cestu odvahy aj tento rok ponúkol 
110. skautský zbor vo Vajnoroch, ďakuje-
me všetkým členom, ktorí sa zúčastnili na 
jej príprave a tiež dobrovoľníkom a brigádni-
kom z radov mládeže, ktorí nám pomohli aj 
pri športových disciplínach. Výstava domá-
cich zvieratiek, ktorú pripravili členovia Zvä-
zu drobnochovateľov vo Vajnoroch pod ve-
dením pána Chrenka, rozžiarila detské očka, 
ďakujeme. Všetkým patrí veľká vďaka.

VAJNORSKÝ ŽIVOTŠKOLA

Mdd V základnej škOle 
kataríny brÚderOVej

je 1. jún 2018. pre dospeláka 
obyčajný deň. pre deti je to 
deň radosti, smiechu a zaují-
mavých zážitkov. aspoň tak by 
to malo byť. 

J. Cigániková, snímky  IFK

Eva Bielčíkova , snímky IFK

Mdd prinieslO Veľa radOsti
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REPORTÁŽŠKOLA

Veselý rOk V Materskej škôlke

Možno medzi nami rastie ďalší 
Peter Sagan Sústredenie pred štartom našej Tour de Jurava

Aj na kolobežke sa dá športovať
Naša záhradná slávnosť je v znamení 
maškŕt

Na záhradnej slávnosti musí byť aj tanec v podaní škôlkarov

Na Devíne nás zaujali aj vykopávky

každoročne sa na Mahrovej 
búde koná veľmi príjemná a 
očakávaná akcia. Opekačka. 
aj tohto roku sme sa tam zišli, 
aby sme oslávili jar a spoločne 
prežili príjemné predpoludnie 
v našich krásnych vajnorských 
lesoch. na guláši od poľovní-
kov či  od držiteľa rádu zlatej 
varešky ľubomíra krištofiča 
si pochutnali všetci.  pozrite si 
atmosféru z májovej akcie.

akO sMe Opekali na 
MahrOVej bÚde
Snímky IFK
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Tú prinášali na trh miestni Bulhari. Červe-
né reďkovky, šalát, cibuľka na ich pultoch 
boli už na sklonku zimy zvestovateľmi 
príchodu jari. Ich sviežosť šírila sympatie 
aj k tým dobrosrdečným čiernovlasým 
ľuďom, čo ich vyčarovali z chladnej zeme 
a za lacný peniaz predávali.
Potom prišli vojny, po nich rozdelila Euró-
pu pomyselná železná opona  a keď naši-
nec zatúžil v letných horúčavách okúsiť 
more, dostať sa k nemu mohol iba v Bul-
harsku. To výnimočné „iba“ platí aj dnes, 
hoci už môžeme vychutnať všetky moria 
sveta. No iba Čierne more na bulharskom 
pobreží je také pokojné, s piesočnatými 
plážami, že sa v ňom môžu čľapotať aj 
celkom malé deti. A na dôvažok, národ v 
tej krajine je tak veľmi podobný nám, ba 
v mnohom lepší, usmievavý a pokojný, 
ako to ich more. „More je ich, ale voda v 
ňom je naša!“ povedala moja mama, keď 

sa ho prvý raz dotkla. Naozaj, vodu do ich 
mora prináša náš Dunaj. Ďalší prvok, čo 
nás spája. 
No to najsilnejšie puto medzi nami tvo-
rí ich silné slovanské povedomie. Hoci 
napodiv, geneticky sú to potomkovia 
Trákov, blízkych starovekým Rimanom 
a Grékom. Práve však tam, na slnečnom 
juhovýchode Európy, vyklíčila jej kultúra 
z koreňov antiky a kresťanstva. A po ti-
sícročnom rozkvete sa tam aj rozdelila na 
Východ a Západ, čo pociťujeme dodnes. 
Medzi tými dvoma dedičmi rozpadnutej 
Rímskej ríše: Byzanciou a Franskou ríšou 
vznikala a mocnela v strede Európy aj 
ríša našich slovienských predkov, Veľká 
Morava. „My Slovieni prosta čendi, ne-
imamy, iže by ny nastavil na istinu i ra-
zum skazal…“ poslalo moravské knieža 
Rastislav v roku 863 žiadosť byzantské-
mu cisárovi Michalovi: „Sme jednoduchí 
ľudia, nemáme učiteľa, čo by nám vedel 
vysvetliť pravú vieru v našej reči. Pošli 
nám takého.“ 
    Tak sa na naše územie dostali bratia 
Konštantín a Metod. Na dlhej ceste z rod-
ného Solúna do Nitry, na Devín a Veleh-
rad vytvoril Konštantín Slovienom písmo 
a preložil do neho hlavné časti Sv. písma 
– Nového zákona. Pri Rastislavovom hra-
de založil prvú sloviensku školu.
Po rokoch rozkvetu Veľkomoravskej ríše 
však prišli úklady a bojové výpravy zo 
strany franských kniežat a biskupov. 
Konštantín oslabený chorobou vstúpil v 
Ríme do kláštora a prijal meno Cyril. Tam 
zomrel a je pochovaný. Metoda, ktorého 
rímsky pápež Hadrián II. vysvätil za arci-

biskupa, uväznil franský kráľ Ľudovít Ne-
mec. Prepustil ho až po troch rokoch na 
prísny rozkaz pápeža. Metod potom ďa-
lej pôsobil na Veľkej Morave až do svojej 
smrti 6. apríla 885. Potom však kráľ Svä-
topluk  vyhnal jeho žiakov. Mladších dal v 
Benátkach predať do otroctva. Keď sa to 
dozvedel bulharský kráľ Simeon, vykúpil 
ich. V kláštore na brehu jazera Ochrid po-
tom vyučovali a ďalej rozvíjali sloviensku 
kultúru. 
O tisícročie neskôr pápež Ján Pavol II. vy-
hlásil sv. bratov Cyrila a Metoda za spo-
lupatrónov Európy. Sú aj patrónmi Bul-
harska, kde ich sviatok slávia 24. mája. A 
práve v ten deň prišiel k nám vystupovať 
spevokol bulharských seniorov Echo. Pri 
ďalekej ceste k nám ich autobus uviazol 
na preplnených diaľniciach, a tak mohli 
vystúpiť až na druhý deň, v piatok, v Cir-
kevnej škole sv. Jána Pavla II. Potom sa v 
našom vajnorskom kostole poklonili pred 
sochami sv. Cyrila a Metoda na hlavnom 
oltári. Tu zaspievali staroslovienský Otče 
náš v nádhernom štvorhlasnom predne-
se. Ich cesta splnila svoj účel. Veľkolepý-
mi piesňami nám oživili tradíciu slovan-
skej vzájomnosti. Tak, ako to povedal Sv. 
Otec Ján Pavol II.: „Európa musí dýchať 
obidvoma časťami pľúc. Potrebuje kultú-
ru Východu i Západu. … Slováci, Boh vám 
dal poslanie, nezabúdajte naň.“ 
Áno, patríme Východu i Západu. Vieru a 
kultúru, ktoré k nám priniesli svätí bratia 
a v Bulharsku zachránili ich žiaci, máme 
zveľaďovať pre obidve strany Európy.

VAJNORSKÝ ŽIVOTUDIALO SA

prišli k náM znOVa
Vajnorské ženičky chodievali 
kedysi s nošami na chrbtoch 
vlakom do prešporka predá-
vať na trhoviská maslo, smo-
tanu, vajíčka a ovocie z vino-
hradov. zeleninu nie – na jej 
dopestovanie nebolo času pri 
obrábaní rozľahlého vajnor-
ského chotára. 

Oľga  Slivková

Vajnorákom to umožňuje vyhnúť sa cest-
ným zápcham a do Petržalky alebo do No-
vého Mesta v Bratislave sa dostať pohodl-
ne aj bez auta. Vlaky sú nielen komfortnou, 
ale aj bezkolíznou a rýchlou formou cesto-
vania; celú trasu Senec - Petržalka zvlád-
nu za menej než 50 minút. Z Vajnor ste v 
hlavnom meste už za necelú štvrťhodinu 
jazdy, na stanicu v Petržalke docestujete 
do polhodiny.  
Vlaky sú často využívanou formou pre-
pravy v mnohých svetových metropolách, 
ktoré by bez nich trpeli obrovským nápo-

rom na miestne komunikácie, a teda pra-
videlnými zápchami na cestách a nedos-
tatkom parkovacích miest. Oba problémy 
sú dobre známe aj obyvateľom Vajnor, 
ktorí zvýšenie frekvencie vlakových spo-
jov do Bratislavy požadovali prostredníc-
tvom podnetov prichádzajúcim k nám na 
stavebnú komisiu. Využívaním hromadnej 
dopravy navyše znížime svoju ekologickú 
stopu a zároveň odľahčíme aj rodinným 
rozpočtom, keďže cena lístka z Vajnor do 
hlavného mesta je neporovnateľne lac-
nejšia než investícia do pohonných hmôt 
v aute. Nové vlaky budú našou stanicou 
prechádzať každých 30 minút. 

Vajnory sú o krok bližšie k 
odľahčeniu preťažených ciest: 
už 10. júna tohto roku v smere 
senec - bratislava pribudlo 29 
nových vlakov, ktoré dokážu 
prepraviť až 9000 ľudí denne. 

VlakOM dO petržalky: 
krOk za krOkOM k lepšej dOpraVe
Michal Vlček, poslanec a predseda komisie 
výstavby, územného plánovania, dopravy 
a životného prostredia pri MiÚ Vajnory

Dňa 10. júna 2018 sme si pripomenuli druhé 
výročie, čo nás navždy opustil milujúci man-
žel, otec, svokor, dedko a pradedko  ĽUDVÍT 
NOVÁK. V srdciach tých, ktorí Ťa milovali, bu-
deš stále žiť. Vzdať úctu a vďačnosť mŕtvym 
znamená vážiť si život. Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, tichú spomienku. 
Manželka Alžbeta a deti s rodinami 

Pomáhať blízkym je záslužné. Pomá-
hať  darovaním vlastnej krvi je obdivu-
hodné.  No takto pomôcť neznámym 

ľuďom .vyše 20-krát si zaslúži verej-
nú úctu.  Striebornou plaketou prof. 
MUDr. Jana Janského je vyznamenaný 
každý darca krvi za 20 a viac odberov.  
Za Vajnory toto ocenenie dostali dva-
ja  občania: Miroslav Valent a Ľubo-
slav Tulák.  Za všetkých anonymných 
pacientov, ktorým ich krv zachránila 
život, vyslovujem veľké poďakovanie.

spomínam pri hrobe svojho otca
s kvapkami rosy na halúzkach 
čečiny a kalichoch spomienko-
vého venca na črty tváre otca, 
rodiny. 

• kvety už kvitnú vo veľkom a všetci chceme, 
aby nám vo váze vydržali dlho pekné, aby 
sme sa z nich mohli čo najdlhšie tešiť. 
dosiahneme to tak, že si pripravíme 2 l vody, 
do ktorých dáme 2 kávové lyžičky cukru, 
2 lyžice bielidla (savo), 4 kávové lyžičky ci-
trónovej šťavy. pamätajme na to, že kvety sa 
režú ráno a hneď ich musíme dať do vody.  

• ešte stále môžeme na ochranu cibule a 
póru zasadiť aksamietnicu, po vajnorsky 

karafiu, a to na 1 štvorcový meter jeden kus.

• ako ochrana proti vŕtavke mrkvovej  je 
dobrá cibuľa alebo šalvia.

• na ochranu paradajok je dobré medzi ne 
posadiť nechtík lekársky, ale dobrá je aj 
bazalka.

• keď vám petržlenovú vňať napadla pleseň, 
polejte ju prasličkovým výluhom.

spOMienka

VajnOrskí hrdinOVia

dObré rady záhradkárOM
Edita Jaslovská

Ing. Emília Uhrinová, MPH
riaditeľka územného spolku
Slovenského Červeného kríža
Bratislava-mesto

senior klub blahoželá

Krásnemu 85. jubileu sa teší  pán 
Križan Jaromír, ktorý narodeniny 
oslávil 4. mája 2018. V 27. mája 
oslávila svoje  70. výročie naro-
denín aj pani Pochabová Anna. 
Svoju sedemdesiatku 10. júna  
tohto roka oslávila tiež Žišková 
Lýdia. Všetkým jubilantom srdeč-
ne blahoželáme a do ďalšieho 
života im želáme okrem zdravia 
a šťastia aj veľa pokoja, lásky a 
dôvodov na radosť.

Senior klub.

Pri príležitosti životného jubilea 
85 rokov blahoželáme Titusovi 
Pilnému, nestorovi vajnorskej 
dychovky a učiteľovi, za neúnav-
nú a zanietenú prácu kapelníka, 
skladateľa, aranžéra, hráča na 
trubku Vajnorskej dychovej hud-
by a za zachovávanie folklórneho 
kultúrneho dedičstva Vajnor.

Významného životného jubilea 
99 rokov  sa 20. augusta dožíva 
pani Hedviga Bednárová. Pek-
ným vinšom Ti chceme priať, 
všetko dobré z celej duše zaže-
lať, v zdraví každú chvíľu preží-
vať. Želá dcéra Zita, syn Boris, 
vnuk Simon, vnučky Janka a Mo-
nika s rodinami
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PROJEKTY

Bolo by zaujímavé zistiť, čo vedie ľudí k 
tomu, aby si dali takú námahu a potajomky 
odvliekli kdesi do karpatských kopcov sta-
ré pneumatiky, rozbité chladničky, zničený 
nábytok, časti karosérií, stavebný odpad 
... alebo aj plastové fľaše a plechovky od 
piva. Veď to môžu bezplatne odovzdať v 
zbernom dvore OLO, alebo pohodlne vyho-
diť do kontajnerov na zber separovaného 
odpadu. A bolo by fajn, keby na budúci rok 

to už nebolo od koho zisťovať, no obávam 
sa, že ani pri vysokej miere optimizmu sa 
s tým nedá rátať. Znečisťovanie a ničenie 
prírody je stále na vzostupe a vajnorský 
chotár nie je výnimkou. 
Nepíšem to preto, aby som robil osvetu v 
oblasti ekologického správania občanov. 
Zdá sa mi, že jej je dosť a je neprehliadnu-
teľná. Ak teda aj napriek tomu nepomáha, 
nepomôže ani môj príspevok. 
Píšem to ako poďakovanie starostovi MÚ 

Vajnory za to, že aj tento rok podporil ak-
tivitu dobrovoľníkov a poskytol kontajner, 
ale najmä z vďaky Poľovníckej spoločnosti, 
čo sa postarala o jeho naplnenie. Neviem 
a ani si nechcem predstaviť, ako by úpätie 
Karpát vyzeralo dnes, či za pár rokov, keby 
sa tradične neschádzali niekoľkí statoční, 
čo zakaždým očistia našu prírodu na ploche 
ca 50 ha od 12 m3 ťažko rozložiteľného 
odpadu.

UDIALO SA

jarné upratovanie vinohra-
dov nášho chotára sa zrejme 
už stáva tradíciou skupinky 
dobrovoľníkov z poľovníckej 
spoločnosti Vajnory. tak ako 
v minulých rokoch aj túto 
prvú májovú sobotu sa dali na 
čistenie vinohradov, potokov 
a ciest pod lesom od všet-
kého, čo akýmsi zvláštnym 
„omylom“ skončilo v prírode 
namiesto v zbernom dvore 
komunálneho odpadu. 

kOntajner pOd lesOM
Milan Škoda, snímka autor

Iniciátor čistenia vajnorských vinohradov od odpadu Ján Panák a jeho sedem statočných.

Porada ako na Camelote; no nie o hľadaní svätého grálu, ale odpadu 
znečisťujúceho náš chotár. 

Napriek tomuto riadenému rozvoju sa stá-
va, že časť “predvolebných zaručených 
klebiet”môže vyvolávať v hlavách obyvate-
ľov rôzne protichodné nálady. Medzi občan-
mi sa totiž šíria klamstvá a polopravdy, úče-
lové vysvetlenia. Cieľom článku je uviesť 
investičné zámery na pravú mieru, ako to 
bolo a ako to je. V mestskej časti Vajnory 
rozdiely v postojoch obyvateľstva vyvolá-
vajú budúce možné investície, a to najmä 10 
ako rokov dlhotrvajúceho zámeru výstavby 
obchodu na kruhovom objazde v sektore A2 
lokality Šuty (teraz Lídla), na to nadväzujúci 
rozvoj časti Nové Šuty, kde sa spracúva už 
roky územný plán zóny. Diskusie vyvoláva 
aj 14 rokov starý zámer investora na vybu-
dovanie časti Nové Vajnory na Starom letis-
ku. Proces sa začal v roku 2006 vtedajším 
miestnym zastupiteľstvom. Pôvodný zámer 
úspešne redukujeme už 13 rokov. Diskusie 
vyvoláva výstavba malého zimného štadió-
na na školskom dvore v predĺžení telocvične 
a so zachovaním multifunkčného ihriska a 
bežeckej dráhy okolo neho. Na tieto aktivity 
sme sa spýtali zodpovedných ľudí, starostu 
Jána Mrvu, Ingrid Krumpolcovej, vedúcej sta-
vebného úradu, či šéfa stavebnej komisie 
Michala Vlčka.

? V súčasnosti asi najviac hýbe ve-
rejnou mienkou zámer výstavby 

supermarketu spoločnosti LIDL pri kru-
hovom objazde. Aká je história tohto 
zámeru a aký je súčasný stav?

Ján Mrva: Téma obchod na kruhovom 
objazde sa ťahá minimálne 10 rokov od 
času, keď pozemok predal vlastník PD 
Vajnory jednému zo záujemcov o výstav-
bu obchodu. Pôvodne predseda zo žartu 
hovorieval, že lepšiu cenu by dostal, keby 
to predal na čerpaciu stanicu pohonných 
hmôt. Preto sa začala v území Šuty, kam 
tento pozemok patrí, obstarávať územnýn 
plan. Postupne však pozemok opakovane 
menil majiteľa a nám na stavebnú komi-
siu chodili rôzne návrhy obchodov. V sú-
častnosti je časť obyvateľov Vajnor, naj-
mä tých, ktorí susedia s pozemkami, kde 
sa má už, neviem koľký návrh predajne, 
stavať, proti výstavbe. Dôvody sú rôzne 
a občania ich aj v konaní pripomienkovali. 
Všetky ich pripomienky sa prerokovali a 
vzali do úvahy a predniesli na zasadnu-
tiach stavebnej komisie spolu s investo-
rom. Riešenia, ktoré z toho vzišli, sú kom-
promisom medzi požiadavkami a možnými 
riešeniami. Najväčšia obava je,, že dopra-
va z obchodu zahltí vajnorské ulice, najmä 
Tomanovu. Nie je to pravda, ešte pred 5 
rokmi sa dohodlo aj s občanmi z okolia a je 
to aj v projekte (grafiku si môžete pozrieť 
v tomto čísle), že ulica Tomanova bude 
zaslepená a neprejazdná a autá prichá-
dzajúce z nadjazdu sa do nej nedostanú. 
Na parkovisku pri obchode bude dostatok 
zelene a aj detské ihrisko či cyklotrasy. 
Obchod bude zásobovaný len jeden raz 
denne autom v skorých ranných hodinách.

? Časť nespokojných občanov chce 
zastaviť výstavbu na zmienenom 

pozemku. V akom stave je stavebné 
konanie, sme sa spýtali vedúcej sta-
vebného úradu Ing. arch. Ingrid Krum-
polcovej. 

Ingrid Krumpolcová: Návrh pôvodné-
ho navrhovateľa na vydanie územného 
rozhodnutia na umiestnenie stavby po-
travín bol podaný na stavebný úrad 10. 
januára 2014. Územné konanie bolo z 
dôvodu neúplnosti podaného návrhu dňa 
20. 2.2014 prerušené a navrhovateľ bol 
vyzvaný na jeho doplnenie. Žiadosť bola 
o požadované doklady doplnená dňa 22. 
4.2014. Osoby, ktoré sa do konania prihlá-
sili ako účastníci, smerovali svoje námiet-
ky a pripomienky proti obsahu záväzného 
stanoviska Hl. mesta SR Bratislavy a po-
žadovali kapacitné posúdenie dynamickej 
dopravy v tomto území. Z tohto dôvodu 

bolo územné konanie opätovne preruše-
né. Celý projekt bol znova posúdený. Po 
potvrdení obsahu záväzného stanovis-
ka Hl. mesto SR Bratislavy a spracovaní 
Dopravno-inžinierskeho posúdenia ge-
nerovanej dopravy daného územia bolo 
Mestskou časťou Bratislava - Vajnory, ako 
všeobecným príslušným stavebným úra-
dom I. stupňa, vydané oznámenie o začatí 
územného konania zo dňa 17.12.2014, 
ktoré bolo doručené účastníkom konania, 
ako aj príslušným orgánom písomným vy-
hotovením, vlastníkom pozemku parc. č. 
1695/2 bolo oznámenie doručené, vzhľa-
dom na ich veľký počet (632 vlastníkov), 
verejnou vyhláškou. Príslušné orgány sa 
k umiestňovanej stavbe vyjadrili klad-
ne, prípadne s pripomienkami, ktoré boli 
zapracované do podmienok územného 
rozhodnutia. Prebehlo ešte jedno ústne 
konanie, spojené s miestnym zisťovaním, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 29. 1.2015 na 
mieste stavby. Konečné rozhodnutie bolo 
vydané dňa 10. 7.2015 a nadobudlo prá-
voplatnosť dňa 23.8.2016 po tom, ako ho 
preskúmal Okresný úrad Bratislava, odbor 
výstavby a bytovej politiky po podaní od-
volania účastníkov územného konania. 
Postup v zmysle zákona bol dodržaný, čo 
potvrdil aj Okresný úrad Bratislava, odbor 
výstavby a bytovej politiky, nadriadený 
orgán všeobecnému stavebnému úradu 
vo Vajnoroch. . Po skončení územného ko-
nania bola podaná žaloba na Krajský súd 
v Bratislave voči vydanému záväznému 
stanovisku Hlavného mesta SR Bratisla-
vy k územnému konaniu stavby Potravi-
ny-Vajnory. Súd rozhodol uznesením, no 
mestská časť Bratislava - Vajnory nebola 
účastníkom v súdnom procese. O prípad-
ných ostatných žalobách vo veci potravín 
nemá mestská časť vedomosť. V súčas-
nosti prebiehajú na stavebnom úrade vo 
Vajnoroch stavebné konania na jednotlivé 
stavebné objekty projektu. Tieto staveb-
né konania nie sú tohto času právoplatne 
skončené rozhodnutím. 
 

? Niektorí obyvatelia však aj na-
priek tomu tam tú predajňu ne-

chcú. Čo sa s tým dá robiť? 

Michal Vlček: Nesúhlas s výstavbou však 
nie je dôvod na nepovolenie stavby. Názo-
ry ľudí bývajú ovplyvnené emóciami. Pred 
začatím konania v roku 2014 prebehol 
prieskum medzi obyvateľmi o potrebnosti 

VajnOry sa Musia rOzVíjaŤ 
redukOVane a reGulOVane

Vajnory sa zveľaďujú a regulo-
vane a redukovane rozvíjajú aj 
so svojou občianskou vybave-
nosťou, školami, škôlkami, do-
mom kultúry aj parkami. je to 
prirodzený vývoj a netypický 
pre mestské časti bratislavy. 
Vajnory sú súčasťou hlavného 
mesta bratislavy  a tá má dlho-
trvajúco rastúci charakter. tu 
sa pri rozvoji myslí aj na spolu-
občanov a aj na nedostatočnú 
dopravnú infraštruktúru, čím 
sa zámery investorov spoma-
ľujú a redukujú.

Igor Kňazovický
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predajne potravín v tejto lokalite, Petícia sa 
konala asi pred 5 rokmi a zúčastnila sa na nej 
značná časť obyvateľov. Výsledok potvrdil, 
že v tejto lokalite občania chcú takúto pre-
dajňu. Stavebná komisia preto zaujala klad-
né stanovisko k návrhu. Ja osobne si myslím, 
že predajňa takého typu bude pre Vajnory 
prínosom a budovanie občianskej vybave-
nosti zvyšuje kvalitu každej mestskej časti, 
Vajnory nevynímajúc. 

Ján Mrva: Na stavebnej komisii riešime via-
ceré stavby, ktoré sa nám nepáčia a nechce-
me ich tu (niekedy všetci v komisii) , ale vie-
me aj to, že nesúhlas s umiestnením stavby 
nie je dôvodom v zákone na jej nepovolenie. 
Ak investor prinesie z magistrátu súhlasné 
záväzné stanovisko, že tam stavba môže 
byť a je v súlade s územným plánom, tak sa 
snažíme pripomienkami a podmienkami zá-
mer aspoň vylepšiť aj vzhľadom na doprav-
né spojenia, cyklotrasu a najmä zredukovať 
a regulovať ho najviac, ako sa dá.

? Spolu s výstavbou potravín sa oby-
vatelia obávajú zásahu do rozvoja 

lokality Nové Šuty. Ako to ovplyvní ich 
život? 
 
Ján Mrva: Výhrady k zvýšenej hustote do-
pravy na priľahlých uliciach (Tomanova) nie 
je na mieste, pretože tam budú umiestnené 
zátarasy vo forme stĺpikov. Na druhej strane 
občania okolitých ulíc budú mať na dosah 
kvalitný obchod s potravinami. 
 

? Obchod na kruhovom objazde je 
súčasťou lokality Šuty, kde sa robí 

roky územný plán. 

Ján Mrva: Áno, obchod a konanie k nemu 
zdržalo túto UPNZ aspoň o 4 roky. Nebyť 
zdržania, už mohol byť regulovaný plán na 
rozvoj v lokalite medzi nadjazdom a Uhliska-
mi schválený. Kvôli tomu, aby sme preverili, 
či v lokalite namiesto obchodu môže byť 
stavba domov či radoviek sme dali v konaní 
UPNZ urobiť 6 čiastkových štúdií (1. mera-
nie a hodnotenie objemovej activity radónu 
(3.120 €), 2. štúdia odvádzania dažďových 
vôd z lokality Šuty (1.650 €), 3. rozptylová 
štúdia a návrh opatrení (600 €), 4. hluková 
štúdia a návrh opatrení (3.120 €), 5. doprav-
né intenzity pre hlukovú štúdiu (306 €), 6. 
dopravno-inžinierske posúdenie generova-
nej dopravy (3.864 €).), 
ktoré stáli mestskú časť 12 660 eur, pove-
dal to v správe kontrolór úradu Martin Gram-
blička, keď kontroloval postup a efektívnosť 
financií na UPNZ v minulom roku. Zo štúdií 
vyplynulo, že v lokalite nemôžu byť obyt-
né stavby, ale občianska vybavenosť, akou 
je obchod, áno. UPNZ Šuty sa na jar skon-
čil rokovaním aj spolu s občanmi, ktorí mali 
pripomienky. V súčasnosti sa kompletizuje 
materiál na tzv. § 25 Stavebného zákona, 

ktorým Okresný úrad Bratislava skontrolu-
je postup pri obstarávaní územného plánu 
zóny. Nasledovne po vydaní súhlasného 
stanoviska Okresného úradu Bratislava k 
§ 25 Stavebného zákona sa môže územný 
plán zóny Šuty predložiť nášmu zastupiteľs-
tvu na konečné schválenie, čo by mohlo byť 
tak do roka. 
 

? Aký je stav v projekte Nové Vajnory 
v priestore Starého letiska. Pripo-

meňme si históriu a aký je súčasný stav? 

Ján Mrva: Tu sa musíme pozrieť do histórie. 
Pozemok pod letiskom bol predaný ešte v 
roku 2005. Od tohto roku sa majiteľ 85-hek-
tárového pozemku už aj zmenil. Dnes ho 
vlastní spoločnosť Nordic Investors. Už sme 
to viac razy písali vo Vajnorských novin-
kách , že podstata nezvratiteľného procesu 
nastala v roku 2006, keď predchádzajúce 
zastupiteľstvo bývalej starostky schválilo 
zadanie na vypracovanie štúdie na zmenu 
územného plánu z letiska na sídlisko. My 
sme prišli v roku 2007 a do procesu sme 
hneď zasiahli tým, že sme ho výrazne zre-
dukovali a zregulovali. Pôvodne malo ísť o 
obrovské 12-poschodové domy v celom roz-
sahu letiska pre vyše 40-tisíc obyvateľov. V 
našom prvom volebnom období sa podarilo 
komisii a zastupiteľstvu zámer investorov 
zredukovať na o moc menší a od obce mier-
ne rastúci. V priebehu procesu sa nám ešte 
podarilo zachovať takmer tretinu letiska na 
športoviská. Investor prišiel aj s novou ideou 
odvodnenia letiska do centrálneho jazera 
s veľkosťou Hviezdoslalvovho námestia a 
parku okolo neho. Podľa zámeru chcel in-
vestor na pozemku vybudovať voľnočasové 
stredisko s plážami a atrakciami. Územný 
plan, schválený hlavným mestom, tento 
priestor vyhradzuje pre voľnočasové aktivi-
ty. Investor predpokladá, že vybudovanie ja-
zera zabezpečí efektívne zadržiavanie vody 
na území tak, aby tu nevznikali zaplavené 
územia a mokrade, ktorými táto časť Vajnor 
trpí. Na to je aj vytvorená odborná komisia, 
ktorá má preveriť, či tento systém odvod-
nenia územia letiska bude fungovať. Okrem 
spomenutého jazera má projekt poskytnúť 
komplexnú občiansku vybavenosť, služby, 
reštaurácie, kaviarne, obchody, rezidenčné 
bývanie v podobe individuálnej i menšej 
bytovej výstavby, športové a odpočinkové 
aktivity, cyklotrasy a pešie komunikácie.
 

? Je jazero reálne? Napĺňa to naprojek-
tované funkcie? 

Michal Vlček: Na stavebnej komisii sme nie-
koľkokrát diskutovali o zadržiavaní prívalovej 
vody v navrhovanom jazere a pre schválenie 
je funkčnosť podmienkou. Samozrejme, ako 
pri každom projekte sú názory aj pre aj proti. 
Jazero podľa názoru vodohospodárov túto 
úlohu môže spĺňať, skúsenosti z podobných 

projektov im dávajú za pravdu. Obyvatelia 
blízkych ulíc sa však obávajú zvýšenia už aj 
tak vysokej hladiny podzemnej vody, ktorá 
môže ohrozovať ich majetok. Na prijatie sku-
točne kvalifikovaného riešenia bola vytvo-
rená odborná komisia, ktorá sa má uzniesť 
na funkčnom riešení odvodnenia územia a 
až nasledovne stavebná komisia pristúpi k 
schváleniu takého riešenia.
 

? Šport vo Vajnoroch bol vždy na po-
prednom mieste. Hovorí sa o možnej 

výstavbe Malého zimného štadióna na 
pozemkoch pri základnej škole v pries-
tore za telocvičňou. To vyvolalo reakciu. 
Ako to vlastne je?

Michal Vlček: Slovenský zväz ľadového ho-
keja (SZĽH) spustil program na podporu ho-
keja na Slovensku s cieľom rozšírenia ľado-
vých plôch pre mladých začínajúcich hráčov. 
Mestá a obce sa mali možnosť do takéhoto 
programu nezávisle prihlásiť a my sme sa 
o to, ako mestská časť, pokúsili. Na to, aby 
SZĽH významnou časťou finančne mohol 
participovať, museli byť na predloženie pro-
jektu splnenené niektoré požadované kri-
tériá nae umiestnenie a funkčnosť takejto 
hokejovej haly. Pre spracovanie štúdie sme 
pokladali za nevyhnutné, aby všetky fun-
kcie školy boli zachované a pozemok veľmi 
neklesol na kvalite. Aktuálny stav je taký, že 
SZĽH spolupracuje s mestom Liptovský Hrá-
dok, kde sa ide stavať pilotný projekt také-
hoto centra s predpokladom otvorenia v máji 
2019 a nasledovne potom budú pokračovať 
rokovania o spolupráci s Vajnorami. Zatiaľ 
nie je nič podpísané ani uzvareté, všetky in-
formácie budú postupne k dispozícii tak po-
slancom, ako i širokej verejnosti počas roka 
2019.

Ján Mrva: Tu som veľmi smutný, že niekto 
zámerne šíri klamstvá medzi ľuďmi, no aj 
na sociálnych sieťach. S myšlienkou malé-
ho zimného štadióna prišiel Slovenský zväz 
ľadového hokeja a oslovil s ňou všetky sa-
mosprávy. My sme jeho ponuku prerokovali 
na zastupiteľstve 2-krát a do procesu tohto, 
zatiaľ len zámeru sme sa pripojili.
Ak by sme boli v procese úspešní, tak by sa 
mohol tento malý zimný štadión postaviť v 
predĺžení telocvične pozdĺž multifunkčného 
ihriska. Ihrisko musí ostať aj s atletickou drá-
hou zachované, aj zostane, lebo hokejisti aj 
škola i my ho potrebujeme na športovanie, 
takže klamstvá jeho zániku nie sú pravdivé. 
Proces je však dlhý a určite o pokračovaní 
zámeru bude rokovať už nové zastupiteľ-
stvo, ktoré vzíde z volieb v novembri tohto 
roku.

Ďakujem za odpovede. Dúfame že sme či-
tateľom poskytli informácie, ktoré hľadali. 
K témam sa ešte vo Vajnorských novin-
kách vrátime.
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Predkladaný projekt rieši vybudovanie mies-
ta a technologického vybavenia pre triedený 
zber a mechanickú úpravu biologicky rozlo-
žiteľného odpadu v mestskej časti Bratisla-
va-Vajnory. Mestská časť chce takto prispieť 
k skvalitneniu služieb pre jej obyvateľov a 

zároveň podporovať kvalitu životného pro-
stredia. Na uskutočnenie predkladaného zá-
meru mestská časť našla vhodný pozemok, 
na asfaltovej ploche na ul. K. Brúderovej, kde 
sú dnes umiestnené kontajnery separované-
ho odpadu a býva okolo nich neporiadok od 

neprispôsobivých možno nevajnorákov. Na 
tomto mieste sa vybuduje priestor, kde sa 
bude biologicky rozložiteľný odpad  dovážať 
a ďalej spracovávať štiepkovaním a násled-
ne odvážať.  Celý priestor bude ohradený a 
kontrolovaný priemyselnými kamerami.  Na 
pozemku budú umiestnené aj kontajnery na 
triedený komunálny odpad.
V súčasnosti majú občania možnosť priniesť 
„zelený odpad“ do čiastočne ohradeného 
areálu Pri pastierni. Avšak tento stav nie je 
celkom vyhovujúci a nepostačuje na množ-
stvu odpadu, ktorý sa v mestskej časti vypro-
dukuje. Okrem toho tento pozemok, plánuje  
mestská časť v budúcnosti využívať na iný 
účel – na výstavbu potrebného domu sociál-
nych služieb pre seniorov. 
Predpokladaný termín schválenia ŽoNFP 
očakávame v auguste alebo v septembri 
2018. Po schválení žiadosti realizáciu úpra-
vy zberného dvora plánujeme uskutočniť v 
štvrtom štvrťroku 2018.

ekológia vo Vajnoroch je na poprednom mieste.  zberný dvor 
ktorý je v súčasnosti využívaný na zelený odpad v lokalite pri 
pastierni už nevyhovuje na tento účel.  Mestská časť  bratisla-
va-Vajnory predložila v rámci Výzvy na predkladanie žonfp 
zameranej na triedený zber komunálneho odpadu, mecha-
nicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpa-
du projekt „Výstavba zberného dvora a nákup technologického 
vybavenia v bratislave – mestskej časti  Vajnory“.

zelený zberný dVOr prejde 
zásadnýMi zMenaMi
Mario Schwab.
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Narodila sa v roku 1966 v meste Than Hoa, 
neďaleko Hanoja. Pochádza z kultúrne i spo-
ločensky významnej rodiny: otec bol dirigen-
tom a matka speváčkou vo Francúzskej opere 
v Hanoji, ktorá dnes uvádza prevažne viet-
namské hudobné diela, ale každoročne ešte 
aj niektorú európsku operu. Hudbu, teda, 
nasávala doslova s materinským mliekom. 
Vo Vietname bola vojna, a jej mama – tak ako 
ostatné ženy – musela svoju osemmesačnú 
dcérku nechať v opatere svojej matky a od-
ísť na front. Ženy tam na bicykloch privážali 
muníciu po chodníkoch v džungli, stále ohro-
zené americkým bombardovaním.
Stará mama bola zo šľachtickej rodiny, vy-
sokoškolsky vzdelaná, učila dejepis, históriu 
Vietnamu. Mala osem detí. Jeden syn vyštu-
doval výtvarnú školu, maľuje,  získal titul 
národného umelca. Ďalší je lekár, jeho sestra 
farmaceutička, druhá chemická inžinierka, aj 
ostatní dosiahli úspechy vo svojich odboroch. 
To bolo ešte za panovania posledného cisára 
dynastie Nguyen, Bao Daiho (1926-1945). 
Vietnam bol od roku 1884 kolóniou Francúz-
ska, a až do sedemdesiatých rokov minulého 
storočia sa otriasal v rôznych vojenských 
konfliktoch. Od  apríla 1975 je Vietnam zjed-
notený pod komunistickou vládou. 
Vojnové útrapy boli pre obyvateľstvo Vietna-
mu nesmierne. Pani Hoang Thi Kieu Anh spo-
mína na svoje detstvo: „Američania bombar-
dovali všade. Ich lietadlá prichádzali vo dne, 
v noci. Niekedy sme aj trikrát za noc museli 
utekať do krytu. No, pre nás, deti, ešte horší 
bol hlad. Variť sa smelo iba v noci, aby nás 
neprezrádzal oheň a dym. Elektriny nebolo a 
potravín iba veľmi málo. Po celé detstvo som 
nepoznala cukor, ale preto mám dobré zuby. 
Vo vojne zahynulo veľmi veľa ľudí. Z našej 
rodiny otcov brat.“
Stará mama z otcovej strany bola z nižšej, 
vidieckej šľachty, tiež hudobne nadaná. Keď  
v severnom Vietname povstalci zlikvidovali 
feudálov, vydali ju za chudobného roľníka. 
Jej deti zdedili  po nej hudobné nadanie a po 
otcovi sedliacku húževnatosť. 
„Lásku k hudbe som zdedila aj po otcovi,“ 

spomína ďalej pani Hoang. „On je choreograf 
a hudobný skladateľ. S mojou mamou sa zo-
známili na fronte, kam počas vojny museli 
ísť pomáhať všetci dospelí obyvatelia. Pre 
vojakov sa poriadali hudobné vystúpenia a 
moja mama na nich spievala. Keď mamička 
prichádzala na kratší čas z frontu domov, 
brávala ma k sebe. Už ako trojročná som po 
nej opakovala dlhé piesne.  Vystupovala som 
aj na slávnostiach, s radosťou, bez strachu, 
zvykla som si na ľudí. 
Starý otec z matkinej strany pracoval počas 
vojny v Hanoji ako prekladateľ z francúz-
štiny. Z jeho knižnice som si čítala vo viet-
namskom preklade Andersenove rozprávky, 
Malého princa od Exupéryho, romány Julesa 
Verneho, Balzaca, z americkej literatúry He-
mingwaya.
Keď sa vojna skončila, mala som osem rokov. 
Urobila som prijímacie skúšky do školy pre 
hudobne talentované deti. Bývala som v in-
ternáte. Stále bolo málo jedla, lebo americká 
vláda po prehratej vojne uvalila na Vietnam 
hospodárske embargo. Doobeda sme mali 
vyučovanie ako v iných školách, poobede 
sme sa venovali hudbe. Učila som sa hrať 
na klavíri. No, klavíry v internáte neboli. Aby 
som si mohla nacvičiť domácu úlohu, musela 
som prekonať strach, prejsť potme cez cinto-
rín do školskej budovy, po tmavých schodoch 
na štvrté poschodie.  Tam prichádzalo svetlo 
cez okno zo vzdialeného mauzólea Ho-Či-
Mina. Pri okne som si pozrela noty, potom 
som išla ku klavíru a spamäti ich hrala. Lepšie 
bolo, keď svietil mesiac v splne.“
Na konzervatóriu v Hanoji študovala dva-
násť rokov. Po jeho skončení ju vybrali na 
zahraničné štúdium do Československa. 
Prišla študovať klavírnu hru na VŠMU do 
Bratislavy a kompozíciu u významného slo-
venského skladateľa Víťazoslava Kubičku. 
Cez letné prázdniny viackrát navštívila Paríž, 
kde ju na Sorbone učil tradičnú vietnamskú 
hudbu prof. Tran Van Khe a v roku 2007 štu-
dovala moderné kompozície na parížskom 

konzervatóriu. Po skončení štúdií vyučovala 
na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a na 
viacerých základných umeleckých školách. 
Popri tom komponovala klavírne skladby, 
najmä pre deti, vyše sto. Vyšli v dvoch zbier-
kach: Hudobné obrázky (2006) a Bronzový 
bubon (2010). Približne toľko má aj skladieb 
pre dospelých. Koncertuje na Slovensku i 
v zahraničí – v hlavných mestách Európy a 
v Ázii. Klavírnu hudbu spája  v niektorých 
svojich skladbách s tisíc rokov starou  tradič-
nou vietnamskou hudbou a spevom „CaTru“, 
umením, ktoré vyhlásilo UNESCO za svetovú 
kultúrnu pamiatku.
Osud je nevyspytateľný – na Slovensku sa 
zoznámila so svojím budúcim manželom, 
ktorý tu vyštudoval Ekonomickú univerzitu. 
Tiež pochádza zo starého šľachtického rodu, 
z južného Vietnamu. Vo Vajnoroch si našli 
druhý domov aj pre svoje dve deti. Syn Bao 
Dat končí štúdium informatiky na Technickej 
univerzite v Bratislave a pôvabná Ky Anh 
bude zakrátko maturovať na gymnáziu. Syn 
obsadil popredné miesta na súťažiach, kde 
hral skladby svojej mamy.  
Hudba je reč, ktorej rozumejú všetky národy. 
Pani Hoang  sa ňou prihovára predovšetkým 
deťom. Hovorí: „Mne vojna zobrala detstvo. 
Ostal mi v ňom len strach, hlad, smútok. No, 
aj dnešné časy, hoci nie je vojna, prináša 
stres a ten robí ľudí agresívnymi. Preto by 
som chcela v deťoch budiť vieru v dobro a 
schopnosť milovať.“
Texty jej skladieb sú básňami. V súzvuku 
s hudbou učia deti milovať všetko krásne, 
dobré i veselé, čo objavujú vôkol seba. Do-
spelých vracia jej hudba do čistoty detstva, 
obnovuje v nich vieru v dobro, lásku k prírode 
a k dielu Stvoriteľa. Nie náhodou prebásnila 
do vietnamčiny a hudobne interpretovala  
skladbu Ave Mária. Kytice, ktoré dostáva na 
koncertoch, prináša aj Matke Božej k lurdskej 
jaskyni pred vajnorským kostolom. Hudba 
pani Hoang je mostom, ktorý spája  oba tieto 
svety.

ĽUDIA

 Mgr.art. hoang thi kieu anh 
prišla do bratislavy v roku 
1988 ako 22-ročná pokra-
čovať v štúdiu hry na klaví-
ri, ktorú dva roky predtým 
úspešne absolvovala na hanoi 
conservatory v severnom 
Vietname.

V + V : VajnOry a VietnaM
Oľga Slivková 
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klOpkanie paliČiek deti 
zaujalO

OZNAMYŠKOLA

nie je nič ľúbeznejšie, ako 
presunúť sa časom späť do 
minulosti a pripomenúť si 
chvíle, život, situácie,  tradí-
cie, obyčaje a kultúru našich 
predkov. 

V škole sa veľa rozprávame o tom, aký 
bol život starých, prastarých, praprasta-
rých rodičov. No nám, žiakom III. A triedy 
zo Základnej školy s materskou školou sv. 
Jána Pavla II., to nestačilo a túžba dozve-
dieť sa viac nás zaviedla až k pani Gabike 
Zemanovej z Podobenky z Vajnor a k Vaj-
norskému ľudovému domu.  Ocitli sme sa 
pred malým učupeným domčekom belasej 
farby. To, čo sa nachádzalo vnútri, dýcha-

lo nostalgiou. Teta Gabika nám s veľkým 
nadšením všetko ukazovala a rozprávala o 
živote ľudí v tomto období a my sme ani 
nedýchali. Ukázala nám aj kroje a vyšívané 
plachty, na ktorých sa okrem krásnych vý-
šiviek nachádzajú aj rôzne čipky, a poroz-
právala, ako sa paličkovaná čipka používala 
v minulosti a kde všade ju môžu vidieť aj 
dnes.  Na záver nás čakalo prekvapenie v 
„podobe“ šikovných ženičiek - Janky Gre-

bečiovej a Ruženky Šutorovej,  ktoré mali 
pred sebou „baby“ s niekoľkými drevenými 
paličkami a ukázali nám, ako taká paličko-
vaná čipka vzniká. 
Klopkanie paličiek nás tak zaujalo, že sme 
si to chceli vyskúšať aj my v našej škole. 
Zdalo sa nám to najskôr celkom jednodu-
ché. Začali sme s namotávaním bavlnky 
na paličky, potom sme prekladali paličky 
najskôr v jednej ruke, potom v druhej ruke, 
napokon v oboch naraz. Zistili sme však, že 
až také ľahké to nie je, ale môžeme pove-
dať, že sme  boli  „suproví“.  Ruženka, Janka 
a Gabika mali s nami trpezlivosť a  všetci 
sme to zvládli na jednotku.  Paličkovanie 
nás, napokon, tak zaujalo, že chvíľami bolo 
v triede také ticho, že bolo počuť iba klop-
kanie paličiek a veľmi sa nám to páčilo. 
Chvíle, ktoré sme prežili vo Vajnorskom 
ľudovom dome a na štyroch dvojhodi-
novkách výtvarnej výchovy, boli úžasné 
a nikdy na ne nezabudneme.  Už teraz sa 
niektoré deti tešia na Školu vajnorských 
tradícií, ktorá bude v tomto roku prebiehať 
vo dvore Vajnorského ľudového domu, ale 
aj na krúžok paličkovania, ktorý bude od 
septembra fungovať ako jeden školských 
krúžkov.

Jozefína Kissová, triedna učiteľka 
3. A triedy ZŠsMŠ sv. Jána Pavla II.

 naša Malá OlyMpiáda z anGliČtiny

Dňa 7. 6. 2018 sa v našej škole usku-
točnil 1. ročník Malej olympiády v an-
glickom jazyku pre vybraných žiakov 
4. ročníka s cieľom objaviť a podporiť  
talentovaných žiakov.

Žiaci boli vybraní vyučujúcimi z jednot-
livých skupín anglického jazyka.
Súťaženie prebiehalo zábavnou for-
mou vo dvojiciach a  žiaci si mohli  po-
rovnať svoje vedomosti a zručnosti v 
hovorení, písaní, počúvaní s porozu-
mením, v gramatike a tiež v čítaní s 
porozumením. Okrem získaných bodov 
z jednotlivých oblastí boli hodnotení aj 
cukríkmi.

Na záver boli 3 najúspešnejšie dvojice 
odmenené diplomami a vecnými cena-
mi.

1. miesto –  Richard Hovanyecz
                     Daniel Krajčovič
2. miesto -  Eva Kováčová
                   Natália Janglová
3. miesto -  Diana Reháková
                   Alena Tuláková

Ľ. Kohútová
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OrnaMentálna Mapa 
slOVenska VO VajnOrOch

peČenie pOd MaľOVanýM 
OhniskOM

„aj malý národ môže byť veľ-
ký.  svojou kultúrou a vzdela-
nosťou.“  j. a. komenský

sme veľmi radi, že sme sa 
mohli zapojiť do úžasného 
projektu „Ornamentálna 
mapa slovenska“, ktorý je 
spojený s pokusom o zápis do 
Guinessovej knihy rekordov v 
maľovaní ornamentov.

Projekt „Ornamentálna mapa Slovenska“ 
je súčasťou medzinárodného integračné-
ho projektu „Ornamentálna mapa sveta“ 
(„Ornamental Map of the World“), ktorý je 
zameraný na spoznávanie tradičných ná-
rodných kultúr v kontexte ochrany sveto-
vého kultúrneho dedičstva. Je to výtvarný 
projekt pre materské, základné a stredné 
školy, pričom hlavným subjektom je škol-
ská trieda.
Ornament je základným prvkom miest-
nej kultúry, ktorý sa vyvíjal tisícročia a 
mal okrem estetickej aj funkciu sociálnu 
a ochrannú. Mapa tvorená ornamentmi 
bude symbolizovať nesmierne kultúrne 
bohatstvo a rozmanitosť kultúr na našej 
planéte.
Slovensko bolo v minulosti výnimočné svo-
jou živou kultúrou. Naši predkovia mali vy-
soké estetické cítenie a svoj talent rozvíjali 
od detstva až po starobu. Takmer všetci sa 
celý život venovali popri práci umeniu, kde 
veľmi často dosahovali z dnešného hľadis-
ka profesionálnu úroveň. Každá „dolina“ si 
tak vytvorila originálny umelecký štýl, kto-
rý bol univerzálny - mali originálny odev, 
hudbu, architektúru,... a ich základom bol 
práve - originálny ornament.
Mapa Slovenska vytvorená ako mozaika 
tradičných ornamentov bude spracovaná 
umelcami do podoby veľkoplošných obra-
zov „Krajina krásy“, a zároveň sa ornamen-
ty natrvalo stanú súčasťou každej našej 
obce na Google Maps.
Projekt „Ornamentálna mapa Slovenska“ 
po registrácii prebiehal v troch krokoch.
1. krok: Kolektívna edukačná výtvarná hra 
„Maľované ohnisko“.
Učiteľ obdržal pracovné materiály, kto-
rých súčasťou bola kolektívna výtvarná 
hra „Maľované ohnisko“. Výstupom bolo 
nádherné tradičné historické maľované 
ohnisko v reálnej veľkosti. Ohniskom bola 
nazývaná veľkoplošná maľba na starodáv-
nej peci, ktorá mala mytologickú funkciu 
– ochraňovala rodinu. Fotografiu triedy pri 
hotovom „ Maľovanom ohnisku „ bolo tre-
ba poslať na mailovú adresu projektu tat-

rin@tatrin.sk. Tieto snímky, ako účastnícke 
tablá, sú súčasťou pokusu o zápis Sloven-
ska do Guinessovej knihy rekordov a sú 
zverejnené na webstránke www.tatrin.sk 

2. krok: Výskum - tvorba - re-
prezentácia
Žiaci v prvom kroku získali zručnosti v ma-
ľovaní ornamentov, ktoré mali zúročiť pri 
výskume vo vlastnej obci/meste/regióne. 
Vyhľadávali predlohy (obrazy, obrusy, vý-
šivky, kroje, fotografie, vyrezávané ozdo-
by,...), na ktorých sa nachádzajú tradičné 
ozdoby – ornamenty, typické pre ich obec/
mesto/región. Každý žiak si svoj vlastný 
vybraný ornament namaľoval na hárok pa-
piera (A4). Učiteľ mal všetky vymaľované 
hárky A4 poslať poštou na adresu združe-
nia TATRÍN alebo naskenovať a poslať na 
tatrin@tatrin.sk. Aj tieto detské kresby sú 
súčasťou pokusu o zápis Slovenska do Gu-
inessovej knihy rekordov. Popritom si celá 
trieda mala vybrať zo spoločnej tvorby je-
den reprezentačný ornament, ktorý by mal 
prezentovať ich triedu/školu/obec/mesto. 
Ten bolo treba naskenovať alebo vyfoto-
grafovať a poslať na mailovú adresu tat-
rin@tatrin.sk .  Tento ornament by mal re-
prezentovať ich obec v súťaži „O najkrajší 
ornament“ a na mape Slovenska. Uzávier-
ka projektu zo strany škôl je 30. 6. 2018  
a do tohto termínu sa dali práce posielať.

3. krok: skompletizovanie 
ornamentálnej mapy
Nasledovne s materiálom začnú pracovať 
umelci, skompletizuje sa tiež geografická 
mapa (Google Map) a vytvorí sa tím zo za-
pojených učiteľov, ktorí budú mať záujem 
participovať na veľkom medzinárodnom 
projekte.
Ornamentálna mapa 
slovenska vo Vajnoroch
Veľmi ma teší, že aj v našej mestskej časti 
sa do takého úžasného medzinárodného 
výtvarného projektu zapojilo až 20 škol-
ských kolektívov – zo Základnej školy Ka-
taríny Brúderovej 6 tried a 7 oddelení škol-
ského klubu a 7 tried zo Základnej školy s 
materskou školou sv. Jána Pavla II. Pri náv-
števe jednotlivých tried mi panie učiteľky, 
ale najmä deti s nadšením ukazovali ich 
pestrofarebné maľované ohniská a hrdo 
sa pri nich všetci fotografovali. A ja som im 
zase hrdo rozprávala a ukazovala predlohy 

a fotografie tak veľmi jedinečného Vajnor-
ského ornamentu, ktorý je od novembra 
2016 zapísaný do Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúrneho dedič-
stva Slovenska. Deti našich základných 
škôl Vajnorský ornament kreslili, maľovali 
a vyfarbovali, a dnes sa tešíme z veľkého 
množstva pekných výtvarných prác, ktoré 
sa taktiež prirátali k ostatným ornamen-
tom z celého Slovenska a tiež sú súčasťou 
pokusu o zápis Slovenska do Guinessovej 
knihy rekordov. 

Vyhlásenie rekordu v maľovaní 
ornamentov vo Vajnoroch
Naše Vajnory mali tú česť, že oficiálne 
vyhlásenie zápisu Slovenska do Guines-
sovej knihy rekordov - rekordu v maľovaní 
ornamentov - sa uskutočnilo práve u nás 
vo Vajnorch v utorok 26. júna 2018 v do-
poludňajších hodinách od 9.00 do 12.00 h 
v Parku pod lipami. Na tomto výnimočnom 
podujatí sa vo Vajnoroch zúčastnili deti z 
oboch našich základných škôl, ale aj ne-
malé množstvo detí zo základných škôl z 
iných mestských častí Bratislavy, najmä 
tých, ktoré sa aktívne zapojili do projektu 
Ornamentálna mapa Slovenska. Bolo úžas-
né pozerať na tú masu detí, ktoré spolu so 
svojimi učiteľkami Vajnorský ornament 
podľa predlôh, ktoré sme im poskytli, kres-
lili alebo vyfarbovali. Tieto práce boli tiež 
prirátané k ostatným ornamentom z celé-
ho Slovenska a tiež sú súčasťou pokusu 
o zápis Slovenska do Guinessovej knihy 
rekordov. 
Súčasťou podujatia bola aj prezentácia 
vajnorského ornamentu. Všetci ho moh-
li obdivovať nielen na fogografiách a na 
starodávnych vyšívaných plachtách, ale 
aj na fasáde štítu Domu kultúry a na ľu-
dovoumeleckých dielach a výrobkoch sú-
časných vajnorských ľudových umelkýň 
Kristíny Rožňovcovej a Eriky Surányiovej 
Berenčiovej. Z výtvarných prác, ktoré vyt-
vorili deti našich škôl, boli vybrané tie naj-
zaujímavejšie, najtypickejšie a najkrajšie 
a pripravili sme z nich výstavu Vajnorský 
ornament očami detí. Bolo naozaj čo obdi-
vovať. Niektoré deti sa zapojili aj do Školy 
tanca a zatancovali si typické vajnorské 
tance. Celé podujatie moderovali Katka 
Pokrivčáková a Miško Zeman s už známou 
drevenou bábkou Vajnorským širáčkom vo 
vajnorskom kroji.
Našim Vajnorom prívlastok „dedina v mes-
te“ právom patrí !

U nás, v oddeleniach ŠKD, sa deti ne-
smierne tešili na tento projekt, pretože v 
našej mestskej časti Bratislava – Vajnory 
je ornament dlho doma. Rodáčka z Vaj-
nor Katarína Brúderová, ľudová maliarka, 
vyšívačka, rozprávačka i vlastenka, nám 
zanechala rôznorodé bohatstvo, ktoré sa 
snažíme v našom regióne zachovať. Na 
jej počesť nesie aj naša škola názov Zá-
kladná škola Kataríny Brúderovej. 
„Maľovaným ohniskom“ sme začali. 
Ozajstný začiatok bol pri tom, keď sme 
sa rozprávali, ako bude vyzerať. Po do-
hode sme si označili daný tvar farbou, 
akou budeme vyfarbovať daný orna-
ment a začali sme vyfarbovať, strihať a 
lepiť. Aj tie deti, ktoré nevyfarbujú tak, 
akoby to bolo z tlačiarne, sa veľmi snaži-
li, dokonca niektorí povedali: „Nechaj, ja 
to dokončím!“ Takže naše ohnisko bolo o 
kompromisoch, spolupráci, koordinovaní 
činnosti a v neposlednom rade aj o ra-

dosti z úžasného výsledku. Odmenou pre 
deti bolo vytvorenie našej provizórnej 
kuchyne, kde sme si na tabuľu umiest-
nili ohnisko, kuchynskou linkou boli škol-
ské lavice a začalo sa naše kulinárske 
tvorenie. Išli sme si upiecť štrúdličky . . 
. Vaľkali sme, strúhali, miešali, tvarovali 
a potierali naše výtvory. Nakoniec sme 
ich zdarne doružova upiekli, pocukrovali 
a zjedli.
Naše putovanie za regionálnym orna-

mentom sme začali vychádzkou po MČ 
Vajnory, kde sme hľadali miesta, kde sa 
ornament nachádza. Našli sme ho... Na 
kultúrnom dome, na pódiu v parku, či 
na knižničke - na námestí. Po rozhovo-
roch, prečo ľudia maľovali také krásne 
ornamenty, sa deti vtipne zhodli, že však 
vtedy nepozerali televíziu, tak mali čas. 
A my sme si ten čas našli a pustili sa do 
našich ornamentov. Či sa nám podarili, 
posúďte sami...

Gabriela Zemanová
predsedníčka Podobenky z Vajnor

Tamara Vániková, 
vedúca Školského klubu 
ZŠ Kataríny Brúderovej

Do Vajnor chodí od roku 2014, keď sme 
začali robiť Školu vajnorských tradícií, a 
zároveň sa stala aj našou členkou. Zau-
jala ju veľmi naša vajnorská čipka. Mala 
si ju možnosť pozrieť na krojoch členov 
Podobenky a odfotografovať množstvo 
rozmanitých vzorov. Našla medzi nimi aj 
také, ktoré sa v iných regiónoch vôbec 
nevyskytujú. Venuje sa rozkresľovaniu 
starých čipiek a spracovala aj tú našu, 
vajnorskú. Myslíme si, že prostredníc-
tvom knihy sa vajnorská čipka môže 
uchovať aj pre ďalšie generácie a kniha 
môže slúžiť zároveň aj ako učebnica na 
výrobu čipiek na nové kroje. 

Milí Vajnoráci a Vajnoráčky, mnohí z vás 
ešte majú doma vajnorské kroje, na kto-
rých sa nachádza okrem výšivky aj pa-
ličkovaná čipka. Boli by sme veľmi radi, 
keby ste nám tieto kroje, ale aj kúsky 
starých čipiek priniesli ukázať, aby sme 
si ich mohli nasnímať. Veríme, že má nie-
kto z vás ešte kroj s čipkou alebo kúsok 
čipky so vzorom, ktorý ešte rozkreslený 
nemáme a ktorý by sme tiež radi v knihe 
o paličkovanej čipke publikovali. Prosí-
me, kontaktujte nás mailom podoben-
kazvajnor@gmail.com alebo telefonicky 
na 0905 201 464. Vopred vám srdečne 
ďakujeme ! 

hľadáMe nOVé VzOry VajnOrskej Čipky 
Gabriela Zemanová
predsedníčka OZ Podobenka z Vajnor

na naše občianske združenie 
podobenka z Vajnor sa obrátila 
s ponukou knihy o paličkova-
nej čipke jarmila rybánska, 
majsterka ľudovej umeleckej 
výroby, ktorá sa venuje paličko-
vaniu od roku 1996, špeciálne 
regionálnej paličkovanej čipke.
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V rámci grantového programu Nemčina 
do materských škôl poskytla nadácia 
grant v hodnote 2200 € na školský rok 
2017/2018, určený na výučbu nemecké-
ho jazyka v MŠ.
Výučba je zameraná na najmenšie deti v 
triedach Lienky a Žabky, ktoré pravidel-
ne navštevujú kurzy nemčiny. Lektorkou 
je pani Silvia Valčeková, ktorá dlhoročne 
pôsobila v krajinách hovoriacich po ne-
mecky. Samotnej výučbe predchádzalo 
preškolenie lektorov, ktoré prebiehalo 
súvisle počas prvého školského polroka 
v niekoľkých fázach. „Deti sú skvelé“, ho-
vorí pani Valčeková. „Práca je síce nároč-
ná, najmä keď deti chýbajú, pretože mu-

síme dobiehať, čo zameškali, ale ostatní 
si to zase zopakujú.  Počas roka sme sa 
venovali témam, ako sú farby, počasie, 
zvieratká, ľudské telo, dom a podobne. 
S deťmi nalepujeme obrázky a nasle-
dovne ich vyfarbujeme, spievame veľa 
pesničiek a učíme sa aj básničky. Každé 
dieťa má založený zošit, v ktorom zbiera 
vedomosti“.
Chceli by sme týmto spôsobom vyjadriť 
poďakovanie Nadácii Volkswagen Slo-
vakia a zároveň vysloviť nádej, že aj v 
budúcom školskom roku sa nám podarí 
uspieť v Grantovom programe Nemčina 
do materských škôl a pokračovať s deťmi 
vo výučbe.

Určite si všetci pamätáme prvú aktov-
ku, či batoh, ktorý sme si hrdo niesli ma 
chrbtoch do prvej triedy a intenzívne 
vnímali prvú pani učiteľku. Všetko je raz 
prvý raz.  Neskôr sa vzdelávanie v škole 
pre nás stalo samozrejmou povinnosťou.  
Po skončení deviateho ročníka sme s 
nostalgiou spomínali na roky prežité v 
základnej škole, na pedagógov, všetkých 
spolužiakov a nezabudnuteľné zážitky.
Vďaka pozvaniu RNDr. Tibora Kráľa, ria-
diteľa Základnej školy Kataríny Brúde-
rovej, Osloboditeľská 1, na oslavu 50. 
výročia založenia školy, ktorá sa konala 
vo štvrtok 17. 8. 2018, mala som mož-
nosť  prežiť príjemné chvíle medzi po-
zvanými hosťami, stretnúť a spoznať 

vzácnych ľudí a nadýchať sa tej pravej 
školskej atmosféry, tentoraz vo sviatoč-
nom šate. Skutočnou vzácnosťou je, že 
sa na slávnosti so súčasným riaditeľom 
školy stretli všetci bývalí riaditelia ZŠ K. 
Brúderovej, ktorí svojou aktívnou prácou 
prispeli k jej úspešnému napredovaniu. 
Spoločná fotografia, ktorá na slávnosti 
vznikla, bude nezabudnuteľnou a stane 
sa historickým dokumentom.  
Veľmi zaujímavý interiér vajnorského 

Domu kultúry dodal slávnosti výnimočný 
ráz a výborne korešpondoval s vajnor-
ským folklórom a tradíciami, ktoré pop-
retkávali pestrý kultúrny program žiakov 
základnej a detí materskej školy. 
Chcem sa veľmi pekne poďakovať za 
možnosť zúčastniť sa na tejto význam-
nej udalosti a prajem jubilantke veľa 
múdrych a vedomostí chtivých žiakov, 
dobrých a oduševnených učiteľov, praj-
ného a nápomocného zriaďovateľa!

VedOMOsti tVOria budÚcnOsŤ

príjeMné stretnutie s jubilantkOu

Z. Valachová a S. Valčeková

Mgr. Angelika Bezděková
vedúca Spoločného obecného školského 
úradu pre mestské časti Bratislava-Rača a 
Bratislava-Vajnory

V auguste 2017 sa rodičovské 
združenie pri Mš koniarkova 
9 uchádzalo o finančné pros-
triedky prostredníctvom  výzvy 
na poskytnutie grantu nadáci-
ou Volkswagen slovakia. ing. 
z. Valachová za Mš vypracova-
la projekt s podrobným roz-
počtom s názvom hallo, kinder, 
ktorý bol úspešný. 

škola a roky strávené v nej 
tvoria neodmysliteľnú súčasť 
detstva a mladosti každého z 
nás. 

Dňa 26. apríla 2018 sa uskutočnilo 
slávnostné vyhlásenie výsledkov ce-
loslovenskej literárnej súťaže Slovo 
2017. Víťazi jednotlivých kategórií sa 
stretli v kníhkupectve Panta Rhei v 
Bratislave. Na samotnom podujatí boli 
prítomní aj niektorí porotcovia, s ktorý-
mi sa súťažiaci mohli porozprávať na 
malom posedení a občerstviť sa. Záro-
veň si mohli spestriť deň vychádzkou 
na hrad, ktorý sa nachádza neďaleko.
Na vyhlasovaní výsledkov sa zúčastni-
la Sára Nemcová zo 6.A triedy, ktorá s 
textom Svitla teplá nedeľa získala vo 
svojej kategórii (2. kategória, próza) 
prvé miesto. 
Čo povedala na otázku prečo písať? 
Lebo je to zábava!

svitla teplá nedeľa
Človeku je príjemne, keď nemusí hľadať 
antonymá k svojmu životu. Niekoho lis-
ty sa zelenajú a ich krása sa rozlieha vo 
všetkých pozitívnych vlnách. Radosť, 
šťastie, láska. To všetko spolu súvisí. No 
každá vec, každá emócia, či city majú svoj 
opak. Niekoho listy stratia tvar a krásu a 
nik nevie povedať, čo sa stalo. On sám to 
nevie. Čo spravil zle? Čaká, čo bude ďalej. 
A čaká koniec. Hľadá podstatu všetkého. 
To nie je príbeh, to je život. Pozerať na to, 
ako cíti. A cítiť. Postavil sa na nohy. Podi-
šiel k oknu. Oprel sa o parapetu a hľadel. 
Hľadel do neznáma. No hľadel tam, kam 
chcel. Zbadal seba. Na lúke Smial sa a 

tancoval po živom koberci. Bystrý potok 
vytváral melódiu. Slnečné lúče sa snažili 
chytiť rytmus. A celú tú krásu dotváral 
spev vtákov. Zrazu niekde v diaľke uvi-
del ženu. Sedela pod ranenou brezou a 
plakala. Rozbehol sa za ňou.
„Prečo plačeš?“
Pozrela naňho ubolenými očami: „Svitla 
teplá nedeľa…“
„Nie, ešte neumrela,“ prerušil ju.
„Ako to môžeš vedieť?“ spýtala sa nechá-
pavo.
„Poď, postav sa,“ natiahol k nej ruku.
Zavrtela hlavou. V tom sa zahľadela do 
jeho modrých očí. Žiarili. Videla v nich ná-

dej. Tá sa preniesla aj do jej očí. A tak spra-
vila, čo jej povedal. Spoločne objali brezu. 
Obaja cítili zvláštnu energiu. A teplo. Tep-
lo pri srdci. Ustúpili. Slabé konáre ranenej 
brezy zosilneli a začali strieľať do neba. 
Zhnednuté listy znova zozeleneli. Kôra 
spevnela.
V žilách jej znova začala prúdiť krv. Znova 
sa stala najkrajšou v chotári.
Vrátil sa. Opieral sa o parapetu a hľadel. 
Začul kľúč vo dverách. Zvedavo k nemu 
podišla a objala ho. Obaja cítili zvláštnu 
energiu. A teplo. Teplo pri srdci. Bola to 
ona. Jeho breza.

literárna sÚŤaž slOVO 2017
S. Nemcová
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ŠPORT ŠPORT

Je pred nami postupný proces začleňo-
vania dorastencov do seniorského tímu, 
obnovenie tímu starších žiakov a prvý 
raz v histórii FK až 3 tímy v kategórií 
„prípravka“. Riadky o predchádzajúcich 
mesiacoch však začíname trochu netra-
dične....

Nedávno sa na sociálnych sieťach ob-
javila krásna fotografia zachytávajúca 
kolektív mladších žiakov FK Vajnory s 
trénerom Karolom Grófom. Bol rok 1985 
a tribúna sa v tom čase len rysovala. His-
torická snímka je milým dôkazom histó-
rie. Keďže ani pani Múčková nespoznala 
chlapcov okolo bývalého mládežníckeho 
trénera, ktorý, žiaľ, už nie je medzi nami, 
prosíme pamätníkov o pomoc. Ak nieko-
ho viete identifikovať, oznámte nám to 
na fkvajnory@fkvajnory.sk, alebo na tel. 
číslo 0908 477 307. Zároveň prosíme 
všetkých, ktorí nájdu v pivniciach, na po-
valách či v starých škatuliach podobné 
fotografie, aby nám ich aspoň požičali 
(prenesieme ich do elektronickej podo-
by). Ak máte iné predmety z minulosti FK 
Vajnory a nepotrebujete ich, stojíme aj o 
ne. Každý, kto nám pomôže určiť mená 

bývalých mladých hráčov či rozšíri náš 
archív, dostane od FK malú pozornosť, 
ktorá mu bude na oplátku pripomínať 
súčasnosť Nášho klubu.

Muži zachránení

Oba kolektívy seniorov skončili vo svo-
jich súťažiach na treťom mieste, ale od 
konca. Záver sezóny sa niesol tradične v 
znamení lepenia oboch zostáv. A-čko v 
niektorých dueloch vyhorelo, ale v iných, 
aj proti favoritom a v improvizovaných 
zostavách, hralo veľmi statočne. Ako v 
Petržalke, kde sme na umelej tráve ví-
ťaza súťaže síce prehrali 0:6, ale chlapci 
hrali pred návštevou vyše 1000 divá-
kov veľmi obetavo. Zvládli aj psychicky 
náročný duel vo Svätom Jure. Potom už 
bolo jasné, že sa zachránime. Rezerva na 
jar v tabuľke plynulo klesala. Získala len 
10 bodov a nakoniec udržala pod sebou 
len Chorvátsky Grob a NMŠK Bratislava.

u17

Vytvoriť jeden tím z hráčov dvoch klubov 
bol pred rokom veľmi riskantný „podnik“. 
Vzhľadom na skúsenosti z iných obcí 
a miest na okolí nemal veľmi šancu na 
úspech. No Vajnoráci a Jurania spolupra-
covali naozaj vzorne. Rodičia deti podpo-
rovali, hráči medzi sebou veľmi rýchlo, 
aj pričinením trénera Rada Kováča, našli 
súhru na ihrisku aj v kabíne, a aj kluby sa 
vedeli vždy dohodnúť. Síce sa družstvo 
nedostalo do kvalitnejšej nadstavby, ale 
v posledných 4 dueloch dalo 22 gólov a 
v celej sezóne ukazovalo peknú kombi-
načnú hru. 
  
u13

„Vajdovci“ sa parádne rozlúčili s menšími 
ihriskami. Od novej sezóny prechádzajú 
na klasické veľké, pretože vytvoria tím 
starších žiakov. A budú mať na čom sta-
vať. Základom je celkový triumf vo svojej 
skupine a oduševnený výkon v nadstav-
be proti Ivanke pri Dunaji, ktorá vyhrala 
druhú skupinu. Vonku síce chlapci veľmi 
rýchlo prehrávali o 3 góly a nedokázali 
sa naštartovať, ale doma našli spôsob, 
ako konkurovať aj takému vyspelému 
súperovi. Po góloch Lukáša Malovca (v 
sezóne ich dal spolu 38) a Michala Meška 
sa tešili z výhry. Po zápase si prebrali od 
zástupcov zväzu i klubov medaily. 

u12

V kategórii mladších žiakov ostane po lete 
skupina Andreja Kulčára. Zopár chlapcov 
z nej prechádza k Robovi Vajdovi, sedem 

žiVOt fk      ajnOry 
sezóna 2017/2018 je minu-
losťou. Vajnoráci bojovali v 
dresoch dvoch seniorských 
tímov, body získavali doras-
tenci, dve družstvá mladších 
žiakov a takisto dve partie 
hráčov z prípravky. Opäť mô-
žeme skonštatovať, že v lete 
sa posunieme. 

Richard Fekete, snímky autori

1933

FK VAJNORY

hráčov (ročník 2007) príde z prípravky. 
Tento tím sa presadzoval technickou 
hrou, zručnosťami sa vyrovnal každému 
súperovi. Keď deti trochu vyrastú, budú 
dávať aj viac gólov. Treba zostať pri poc-
tivej práci v tréningu. Možnosti kolektívu 
naznačil aj tradičný turnaj v domácich 
podmienkach (17. júla). V konkurencii 
Kráľovej pri Senci a Bernolákova bol náš 
výber výrazne futbalovejší. Skvelou sprá-
vou bolo aj to, že Andrej Kulčár úspešné 
skončil trénerský kurz. Gratulujeme. 

prípravka

Deti stále viac a viac spoznávali futbal, 
jeho zákutia, nástrahy, a každým doty-
kom sa zlepšovali. Až 42 našich hráčov 
nastúpilo v súťažiach U11 a U10. Spo-
ločne dali v 42 dueloch 180 gólov, čo je 
pekná vizitka. Viacerí z chlapcov ukáza-
li, že pokojne môžu hrať aj proti starším. 
Filip Kutný a Jakub Janek prešli natrvalo 
k žiakom už v zime, iní si vyskúšali zá-
pasy v tejto kategórii v priebehu jari. 

Sme radi, že nezapadli do priemeru, ale 
každý ukázal svoje danosti a pomohol. 
Od trénerov Bľandu a Mozolu zase pri-
chádzali testovať svoje schopnosti deti 
z predprípraviek. A keďže ich máme 
dosť, v lete nás čaká ďalší prelom. V bu-
dúcej sezóne nahlásime už tri príprav-
ky - U11, U10 a po novom aj U9, teda 
deti narodené v roku 2010. Už majú aj 
svoje nové krásne dresy s logom klubu. 
Vyskúšali ich na turnaji v Bernolákove s 
Patrikom Mozolom, ktorý pri novej vaj-
norskej generácii bude ako tréner po-
kračovať. 

predprípravka 

Martin Cintavý sa zžil so svojimi de-
tičkami a napriek ich vysokému počtu 
(takmer 30) si s nimi i rodičmi dokázal 
poradiť, vytvoriť pozitívne spolužitie a 
príjemnú atmosféru. Určite mu budeme 
zháňať spolupracovníka, ktorý by sa k 
nemu pridal a pomáhal pri krásnej práci 
dvakrát do týždňa. Ak sa nám podarí v 
deťoch podporiť ich vlastnú vnútornú, 
teda najprirodzenejšiu motiváciu, pri 
futbale ostanú a tri prípravky budú pre 
nás v FK Vajnory každoročne príjemná 
realita.
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zahrali všetci hráči, dokonca všetci útoč-
níci sa i strelecky presadili.

boj o prvenstvo v tabuľke
o umiestnenie
V nedeľu 22. 4. 2018 sme znova cesto-
vali do Cífera, kde sme chceli oplatiť do-
mácu prehru a tiež upevniť prvenstvo v 
tabuľke a tým pravdepodobne rozhodnúť 
o víťazovi v časti o umiestnenie. Neľah-
ká úloha nás čakala v zápase a bolo to na 
nás aj cítiť. Zápas sme začali veľmi zle a 
prvý gól dal Kožík až v 10. minúte a znížil 
na  3:1. To nás naštartovalo a v 17. mi-
núte sme už viedli dokonca o gól 4:5 a 
mierny náskok sme si držali až do 27. Mi-
núty, kde sa podarilo súperovi vyrovnať a 
polčas sa skončil nerozhodne 12:12. Cez 
polčas sa tréner snažil hráčov upokojiť. 
Druhý polčas sme nezačali dobre a neroz-
hodný stav vydržal iba 3 minúty.  Od vte-
dy domáci viedli minimálnym rozdielom 
2 gólov, ktorý postupne zvyšovali až do 
konca zápasu. Tréner Budzák ešte zobral 
time-out v 47. Minúte, aby upokojil hrá-
čov a vrátil ich do zápasu, ale to nepadlo 
na úrodnú pôdu. Domáci zápas zvládli a 
zvíťazili nad nami 30:23 a vybojovali si 
prvenstvo v tabuľke o umiestnenie.

Vedúci družstva M. Darnadi:
Cíferu sme mali veľa čo oplácať, najmä 
domácu prehru. Chceli sme tento zápas 
vyhrať, žiaľ, nepodarilo sa. Rád by som 
však chlapcov pochválil za bojovnosť a 
za to, že nesklonili hlavy, aj keď sme to 
dnes nemali ľahké. Viac šťastia dnes 
stálo pri domácich.

rozlúčka zo sezónou opäť 
s „policajtmi“
Dňa 29. 4. sme sa prvý raz v sezó-
ne chceli víťazne rozlúčiť zo sezónou 
2017/2018 na domácom ihrisku.
V zápase proti mladým „policajtom“ sme 
začali výborne a v 10. minúte Kožík 
svojím 4. gólom zvýšil už na 6:1 v náš 
prospech. Do polčasu sa nášmu súpe-
rovi podarilo pomaly ukrajovať z nášho 
náskoku a polčas sa skončil 16:13 v náš 
prospech. Cez polčas sme si povedali, 
aby sa hralo zodpovedne, nech môžu do 
hry zasiahnuť všetci hráči. To sme tak-
ticky aj dodržali a do hry sa postupne 
dostali všetci hráči. Druhy polčas sme 
začali výborne a hneď sme si vypraco-
vali slušný náskok a v 44. minúte už 
bolo 25:17. Zvyšný priebeh zápasu pat-
ril nám a ukázali sme divákom aj zopár 

parádičiek. Zápas sme, napokon, vyhrali 
38:27.

Tréner Darnadi: Veľmi ma potešilo, že 
sme posledný zápas zvládli na výbornú. 
Teší ma, že si všetci hráči zahrali a zápas 
sme si užili. Rád by som sa poďakoval 
všetkým hráčom, aj keď s celkovým 8. 
miestom nie som spokojný. Rád by som 
poďakoval mestu a divákom za podporu 
počas celej sezóny.
Teraz nás čakajú turnaje v plážo-
vej hádzanej a postupná príprava na 
ďalší ročník. A keďže budúci rok to 
bude už 60 rokov od založenia hádza-
nej vo Vajnoroch, pokúsime sa ešte 
viac posilniť, potrénovať a skončiť  
čo najvyššie.

plážová hádzaná

V čase, keď tento článok čítate, naši 
hráči majú za sebou už aj prvý tohto-
ročný turnaj v plážovej hádzanej na 
Draždiaku, na ktorom sa predstavili i 
minuloroční majstri Slovenska a tiež 
zahraničné družstva. Pre viac informácií 
a našu podporu sledujte stránku beach 
balons cup na facebooku a zapojte sa 
do súťaže o tričká turnaja.

Samozrejme, vždy ide o exhibičné stret-
nutie, čo však neznižuje rivalitu a chuť 
poraziť súpera. Na strane skúsených 
nastúpili už poriadni vytrvalci, ako Vác-
lav Fekete, Milan Farago, Peter Kukučka 
či Juraj Darnadi, k nim sa pridali predsa 
o čosi mladší, no tiež veľmi skúsení, ako 
Miroslav Darnadi, Juraj Ďorko či Roman 
Cichý. Tím potom doplnilo ešte zopár bý-
valých vynikajúcich vajnorských hráčov, 
ako Stanislav Márnota, Tibor Csóka či 
Richard Varga. Zápas sa od prvých chvíľ 
niesol v znamení skúsených es, ktorí si 
počas celého prvého polčasu udržiavali 2 
– 3-gólové vedenie. V druhom polčase sa 
však prejavila už kondička a v tesnom zá-
vere sa mladým podarilo vyrovnať, a tak 
zápas sa skončil remízou. Na nasledovné 
7-metrové hody zvíťazili mladí a skončili 
tak dlhoročné čakanie na víťazstvo nad 
skúsenými. Po zápase sa uskutočnilo 
posedenie hráčov s fanúšikmi, kde sa do 
noci preberala už skončená, ale aj nasle-
dujúca sezóna, i ďalšie otázky týkajúce 
sa života okolo hádzanej vo Vajnoroch.
V sezóne sme nakoniec obsadili 2. mies-
to v časti o umiestnenie, čiže celkové 8. 
miesto. Pozrime sa na to, ako sa odohrá-
vali posledné zápasy sezóny.

Vajnoráci vyprášili 
„policajtov“
Zápasom 3. kola vyraďovacej časti sme 
odohrali polovicu jarnej časti. Stret-
li sme sa s juniormi „policajtov“. Zápas 

sa odohrával pre nás v skorých ranných 
hodinách o 9.00 h v športovej hale v 
Mlynskej doline. Bolo nám jasné, že mla-
dý ambiciózny tím policajtov nebude 
chcieť dať „kožu lacno“. Do 12. minúty 
bol priebeh zápasu vyrovnaný a strieda-
li sme sa vo vedení. Nasledovná strata 
koncentrácie na našej strane viedla k 4 
gólom súpera v rade a vylúčeniu Janča 
na 2 min. Bojovnosťou a 2 gólmi Koží-
ka sme odvrátili hroziacu katastrofu a 
bolo 12:10 pre hostí. Rozhodca dal na to 
schladiť nášho brankára Perďocha na 2 
minúty a keďže to bol náš jediný brankár 
na súpiske, tak do brány musel zaskočiť 
hráč z poľa Jánošík, ktorý sa prezentoval 
3 úspešnými zákrokmi v rade a zmazal aj 
jeden 7-metrový hod. O chvíľu sa vrátil 
do brány Perďoch, ktorý vychytal strely 
z rýchleho protiútoku súpera a aj vďaka 
tomu sme sa dotiahli na 12:12. Do pol-
času sa mladým policajtom podarilo opäť 
ujsť a zvýšiť náskok 15:12, ale naši hráči 
dôslednou obranou vyrovnali na 15:15, 
čo sa prenieslo aj na koniec polčasu 
17:17. Druhý polčas prebiehal podobne 
ako prvý, skončil a doťahovali sme sa o 
vedenie (20:20, 26:26). V 43. minúte 
prišiel nešetrný zákrok od Valla na preni-
kajúceho hráča, a tak náš hráč musel pod 
sprchy skôr. Pomohlo to a tím sa viac vy-
burcoval. Parák v 49. minúte zvýšil náš 
náskok už na 3 góly na 29:26. Od tejto 
chvíle sme začali určovať tempo zápasu 
my. V tom sa ukázali naše skúsenosti a 

udržali sme náskok až do konca zápasu 
36:32 v prospech „Vajnorákov“. 

potvrdená neľahká úloha 
favorita
Dňa 14. 4. 2018 sme cestovali do Ko-
lárova, kde sme museli zabojovať o dva 
body na udržanie sa na čele tabuľky. Do 
Kolárova sme cestovali s oklieštenou zo-
stavou (iba 9 hráčov a 2 brankári).
Do 15. minúty to bol vyrovnaný zápas 
9:9, kde sme sa striedali vo vedení maxi-
málne o gól. Kolárovo nám svojou tvrdou 
hrou veľmi znepríjemňovalo celý zápas. 
Sériou 6 gólov v rade sme zobrali zápas 
do našich rúk a v 20. minúte bol stav 
9:15. Náskok sme do konca polčasu ešte 
zvýšili a do šatní sme išli s 8-gólovým 
vedením 15:23. Druhý polčas začal pres-
ne ako cez „kopirák“ s miernou prevahou 
na našej strane. Od 42. do 47. minúty si 
súper vybral hluché miesto a 5 gólmi v 
rade sme rozhodli o víťazovi duelu. Zá-
pas sme doviedli do úspešného konca a 
vyhrali ho s prehľadom 30:45. Duel po-
značil nepríjemný zákrok na nášho hráča 
Szalacsiho, za ktorý bol súper vylúčený 
do konca zápasu.

Hodnotenie vedúceho družstva Ru-
manovského:
Som rád, že sme zápas zvládli na výbor-
nú, aj keď výsledok je jednoznačný. Sú-
per nám dal zabrať. Veľmi ma teší, že si 

ŠPORTŠPORT

VajnOrskí hádzanári už 
skOnČili sezónu 2017/2018

V poobedňajších hodinách v 
sobotu 9. 6. 2018 za priaznivé-
ho počasia skončili vajnorskí 
hádzanári tohtoročnú sezónu 
tradičným zápasom medzi 
tými skúsenými – rozumej 
staršími, bývalými a už ak-
tívne nehrajúcimi a mladými 
– aktívnymi hráčmi, ktorí nás 
reprezentovali celú sezónu v 
1. slovenskej hádzanárskej 
lige.

Matej Jánošík, snímky A. Budzák

Druhá júnová sobota patrila deťom a 
športu. V športovom areáli Alviano sa 
opäť konal už tradičný športový deň 
detí – Hoď a bež. Tento rok opäť chce-
li vajnorskí hádzanári pripraviť deťom 
pekné a zábavné športové dopoludnie. 
Mali ambície opäť posunúť latku vyššie 
a zlepšiť celkový dojem z akcie a tým 
prilákať k športu viac detí a mládeže. 
Aj keď predpoveď počasia nevyzerala 
najoptimistickejšie, neodradilo nás to. 
Keďže sa v týždni prehnala nad Brati-
slavou veľká búrka, bolo nevyhnutné 
prichystať ihrisko aj celý areál, čo sa 
však vďaka hojnej účasti aj podarilo. 
A tak, keď sa o 10. hodine začali deti 
schádzať, všetko bolo pripravené. Po 
registrácii sa deti rozdelili podľa veku 
na 4 kategórie a začalo sa rozcvič-
kou. Potom deti už začali športovať 
v rôznych disciplínach. Tento rok pri-
budla ďalšia nová disciplína, aby deti 
mali  stále nové výzvy. Postupne si 
prešli všetky prichystané stanovištia 
a precvičili si rýchlosť, presnosť, silu 

aj ohybnosť. Po absolvovaní všetkých 
disciplín akurát začalo mrholiť, a tak 
sa všetci schovali pod veľký stan a po-
chutnali si na prichystanom pohostení. 
Keď mrholenie po chvíli ustalo, deti si 
zahrali ešte zápas v detskej hádzanej, 
kde prejavili aj svoje tímové schopnos-
ti a spoluprácu. Na záver celej akcie 
prebehlo vyhodnotenie a deti získali 
medaily, diplomy a ocenenia. Napokon 
všetko dobre dopadlo a na základe re-

akcií detí aj ich rodičov sa akcia vyda-
rila a všetci si to poriadne užili. Chcel 
by som všetkým, čo pomohli či neja-
ko prispeli k organizácii tejto akcie, v 
mene HK Vajnory veľmi poďakovať, že 
prispeli na dobrú vec. Týmto všetkých 
srdečne pozývam na ďalší športový 
deň detí, ktorý sa uskutoční začiatkom 
septembra, pre viac informácií sledujte 
našu stránku www.hkvajnory.sk.

špOrtOVý deň detí – hOď a bež
Viktor Fekete, snímky Andrej Budzák
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Prostredie obchodného centra Vajnoria 
bolo dejiskom druhej slovenskej zastávky v 
rámci 3×3 Central Europe Tour. Tentoraz or-
ganizátori otvorili tri kategórie – muži, ženy 
a chlapci do 18 rokov. Celkovo sa na kurtoch 
vystriedalo 30 tímov vrátane celkov zo Slo-
vinska, Srbska, Čiernej Hory a Rakúska.
Najmladšia kategória priniesla stretnu-
tie šiestich tímov, ktoré boli rozdelené 
do dvoch trojčlenných skupín. Suverénny  
triumf, napokon, zaznamenal tím „Los TOR-
ROS“ (Kamil Schreiber, Adam Monček, Filip 
Kavulič, Oliver Gold), vo finále zvíťazil nad 
„kamoši spod koša“ 15:9. Tretie miesto ob-
sadil „The STREETS“, v súboji o bronz zdola-
li „FÍNSKE PSE“ jednoznačne 22:11.  Medzi 
ženami bolo v akcii päť kolektívov, ktoré 
odohrali stretnutia systémom každý s kaž-
dým. Bez zaváhania dokráčal k prvenstvu 
rakúsky reprezentačný tím, druhé skončili 
„Mišmaš U23“ a tretie miesto patrilo „Zátoka 
bikin“. Miernym prekvapením bola posledná 
pozícia pre družstvo „Vydýchané z lavičky“, 
v štyroch zápasoch nezaznamenali ani jed-
no víťazstvo. Tradične najväčšie obsadenie 
mala kategória mužov, celkovo sa prihlásilo 
19 tímov, ktoré rozdelili do piatich skupín. 
Favoriti na popredné umiestnenia neskla-
mali, vyraďovacia fáza tak sľubovala atrak-
tívne a napínavé súboje. Medzi najlepšiu 
štvorku postúpil víťaz košického podujatia 
„Energy Team“, tiež ich tradičný vyzývateľ 
„Letný Vánok“. Nechýbal zástupca z Čiernej 
Hory – „G-Unit 3×3“ a štvoricu doplnil ďalší 
domáci celok „MEFERES PRIEVIDZA“.
Konečné poradie – muži:
1. G-Unit 3×3
2. Energy Team
3. MEFERES PRIEVIDZA
Konečné poradie – ženy:
1. Reprezentácia Rakúska
2. Mišmaš U23
3. Zátoka bikin
Konečné poradie – chlapci do 18 rokov:
1. Los TORROS
2. The STREETS
3. FÍNSKE PSE

Otvorili ju spoločne symbolicky staros-
ta Ján Mrva a župan BSK Juraj Droba na 
bicykloch. Sprevádzkovanie cyklotrasy 
bude pripomínať pamätná tabuľa so 
základnými údajmi a logami osadená 
na oboch koncoch chodníka. Obaja po-
litici deklarovali vzájomnú spoluprácu 
práve pri budovaní cyklotrás v brati-
slavskom samosprávnom kraji. 
Na projekt „Bezpečná a ekologická do-
prava v regiónoch - Cyklotrasa Pri sta-
rom letisku“ , ktorý je navrhovaný v sú-
lade s globálnym cieľom IROP, prispieť 
k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť 
udržateľné poskytovanie verejných 
služieb s dopadom na vyvážený a udr-
žateľný územný rozvoj, získala naša 
mestská časť na jeho realizáciu sumu  
skoro 107 tisíc eur.  Mestská časť Vaj-

nory z vlastných prostriedkov dala na 
tento projekt iba necelých  desať a pol  
tisíc  eur z vlastného rozpočtu. Celkové 
náklady na stavbu boli 117 621 eur. 
Cyklochodník popri Starom letisku je 
bezpečný, vedený samostatnými pruh-
mi. Samotná stavba trvala necelé 3 me-
siace. Dokončená bola za kratšiu dobu 
ako plánovaných 7 mesiacov  a stála aj  
menej peňazí ako bol predpoklad.
Cyklotrasa  “Pri starom letisku”  po-
máha zvýšiť aj atraktivitu cyklistickej 
dopravy v MČ Bratislava Vajnory.  Na-
pojí sa na cyklotrasy ktoré už existujú 
či už sú to chodníky smerom k Zlatým 
pieskom cez Vajnorský nadjazd alebo 
spojenie cyklochodníka do Rače cez 

Rendez.  Cyklochodník doplnil už exis-
tujúcu sieť postavených cyklotrás. Je 
to pekný darček pre obyvateľov našej 
mestskej časti ale aj prechádzajúcich 
cykloturistov a cestujúcich bicyklami 
do práce.
 Na koncepcii cyklodopravy v Mestskej 
časti Bratislava- Vajnory sa pracuje už 
od roku 2009. Je navrhnutá tak, aby sa 
dalo na bicykli dostať do alebo z Vaj-
nôr do všetkých okolitých častí mesta 
či dedín. Cieľom koncepcie je začleniť 
cyklodopravu do dopravného systému 
mesta Bratislavy.

Čo ďalej ?
Je prichystaný a schválený projekt pre-
dlženia cyklotrasy JURAVA II o 4 km 
smerom na Ivanku pri Dunaji. Mal by sa 
začať realizovať každým dňom, pred-
poklad dokončenia je v letných mesia-
coch tohto roka a investícia je v hodno-
te skoro 795 tisíc € a to predovšetkým 
z  Programu spolupráce Interreg V-A 
Slovenská republika - Maďarsko v spo-
lupráci s BSK.
Projekt JURAVA II povedie po hrádzi 
Šúrskeho kanála smerom od cesty na 
Čiernu vodu (III/1082) po most cez 
Šúrsky kanál miestnej komunikácie z 
Ivanky pri Dunaji. Cyklotrasa bude za-
čínať na hrádzi v mieste jej pripojenia 
na cestu Vajnory – Čierna voda. Po tak-
mer 4 kilometroch nový úsek končí na 
moste miestnej komunikácie v Ivanke 
pri Dunaji.

VajnOrský turnaj kOrisŤOu 
zahraniČných tíMOV

cyklOdOpraVa je „trendy“

3×3 central europe tour 2018 
pokračovala počas víkendu 
26.,  27. mája zastávkou vo 
Vajnoroch. slovenské tímy opäť 
bojovali o čelné pozície, ale 
prvenstvo si odnieslo družstvo 
z Čiernej hory G-unit 3×3 a rak-
úsky reprezentačný tím žien.

je symbolické, že v máji 
počas akcie do práce na 
bicykli dávame cyklistickej 
verejnosti do užívania cyklo-
chodník pri starom letisku.  
Využívanie cyklodopravy sa 
znova dostáva do pozornosti 
občanov, lebo je ekologická , 
lacná, praktická a tiež pro-
spieva zdraviu. 

Michal Duchovič, snimky Michael Novák

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-VAJNORY
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36

hľadá:
• Technických pracovníkov na oddelenie investícií a hospodárskej správy
Pracovná náplň obsahuje najmä:
- obsluhu strojov a zariadení ako napr. UNC, čistiace zriadenie, kosačky, krovinorezy a pod.,
- zabezpečovanie čistoty, starostlivosť o zeleň,
- zabezpečovanie údržby a opráv objektov vo vlastníctve a správe mestskej časti,
- zabezpečovanie údržby a opráv prevádzkovej techniky.

Nástup možný ihneď, prípadne dohodou.
Základná zložka mzdy (brutto): 600 €, prípadne dohodou.

• Brigádnikov  na čistenie okolia Vajnorských jazier
Pracovná náplň obsahuje najmä:
- dvakrát týždenne á 4 h - pondelok a piatok čistenie brehu a okolia Vajnorských jazier
Nástup možný ihneď, prípadne dohodou.
Základná hodinová mzda (brutto): 4 € / h.

Záujemcovia môžu zasielať žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spra-
covaním osobných údajov mailom na  porazikova@vajnory.sk, prípadne osobne v budove 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109.

Kozmeticko-regeneračný salón IVA

Profesionálne ošetrenie pleti, zamerané 
na hydratáciu a spevnenie.

Ochranné a opaľovacie produkty na 
domáce použitie.

Za mlynom 3, Vajnory, tel: 0904623275

Výzva na zapožičanie 
fotografií z družby 

s Alvianom

V auguste 2018 uplynie 20 rokov od 
podpisu oficiálneho družobného doku-
mentu s Alvianom. Pri tejto príležitosti 
pripravujeme výstavu fotografií. 
Prosíme o zapožičanie fotografií k nas-
kenovaniu alebo zaslanie na mail: mol-
narova@vajnory.sk ;  vajnory@vajnory.sk
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Zmena programu vyhradená!                                                                            
Info: Ing. Eva Bielčíková 0911/456 945

AUGUST 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
11.8.  DEŇ VAJNOR – prezentácia Vajnor na Hl. námestí BA, 18.00 h

11.8.   Country večer, Hostinec E.D.A., Pod lipami 1, 19.30 - 24.00 h    

12.8.   NEDELE ĎEŤOM   
2 divadelné predstavenia pri príležitosti 5. narodenín a návratu Vajnorských malých 
knižníc, organizuje EDUdrama v spolupráci s MČ BA-Vajnory
„GRÉTA“- detské ihrisko na Buzalkovej ulici, 10.00 h
„S Feldekom v batohu“ - Park pri soche sv. Floriána, 18.00 h

18.8.   Country večer, 
Hostinec E.D.A., Pod lipami 1, 19.30 - 24.00 h    
  
20. - 24.8.  LETNÉ TVORIVÉ DIELNE PRE DETI A DOSPELÝCH   
2. turnus, Galéria Typo&Ars, 14.00 - 18.00 h
 
24.8.  VERNISÁŽ 
VÝSTAVY PRÁC ÚČASTNÍKOV LETNÝCH TVORIVÝCH DIELNÍ 
Galéria Typo&Ars, 17.00 h 

25.8.  VAJNORSKÉ  DOŽINKY 2018, 
15.  ročník, organizuje MČ BA- Vajnory, Park pod lipami, 15.00 h
 
29.8.  OSLAVY 74. VÝROČIA SNP, 
kladenie vencov, Pamätník osloboditeľov 18.30 h, 
partizánska vatra – Nemecká dolina, 19.30 h

ŠPORTOVÉ PODUJATIA: 

25.8.   VAJNORY CUP 
organizujú VK Vajnorskí teoretici s podporou MČ BA-Vajnory, 
Športový areál Alviano           

Mestská časť Bratislava - Vajnory
Vás srdečne pozýva na

Kultúrne 
leto 2018

Zmena programu vyhradená!                                                                            
Info: Ing. Eva Bielčíková 0911/456 945

Mestská časť Bratislava - Vajnory
Vás srdečne pozýva na

Kultúrne 
leto 2018

JÚN – AUGUST 2018
LETNÉ OPEN AIR KINO
Park pod lipami o 21.00 h      
                                                                         
29.6.  PADDINGTON 2, detský film, Veľká Británia, Francúzsko                                                                          
13.7.  ČO SME KOMU UROBILI? komédia, Francúzsko                                      
20.7.  ČIARA, thriller, dráma, Slovensko, Ukrajina, Česko                                                                                                   

  3.8. MUZZIKANTI, hudobný, romantický film, Česko                                                                           
17.8.  ŠPUNTI NA VODE, komédia, Česko    
                                                                     
JÚL  2017 
2. - 6.7.  LETNÉ TVORIVÉ DIELNE PRE DETI A DOSPELÝCH        
1. turnus, Galéria Typo&Ars, Roľnícka 349, 14.00 - 18.00 h  cepec@typoars.sk                 

2. – 7.7. LETNÁ ŠKOLA VAJNORSKÝCH TRADÍCIÍ, 
1. turnus, organizuje Podobenka z Vajnor v spolupráci s MČ BA-Vajnory, 
dvor Vajnorského ľudového domu, 17.00 h – 20.00 h

8.7.  NEDELE ĎEŤOM  „ČARODEJNICE“, 
organizuje EDUdrama v spolupráci s MČ BA-Vajnory, Park pod lipami, 18.00 h

16. – 21.7. LETNÁ ŠKOLA VAJNORSKÝCH TRADÍCIÍ, 
2. turnus, organizuje Podobenka z Vajnor v spolupráci s MČ BA-Vajnory, 
dvor Vajnorského ľudového domu, 17.00 h – 20.00 h

14.7. Country večer, 
Hostinec E.D.A., Pod lipami 1, 19.30 - 24.00 h  

21.7.  Country večer, 
Hostinec E.D.A., Pod lipami 1, 19.30 - 24.00 h    

27.7. T  anečná zábava s ľudovou hudbou Cimbalovka 4-ka, 
Hostinec E.D.A., Pod lipami 1, 19.30 - 24.00 h    
                                                                                

.   



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

Na školskom dvore sa začína s 
rekultiváciou dvora po dokončení 
stavieb. 

Pokračujeme v opravách chodníkov 
v dedine. Nový asfalt sme položili 
aj na Uhliskách.

Schodište, ktoré sprístupňuje lávku ponad 
koľajisko na vajnorskej stanici vyhovuje, bolo 
dané do užívania.

V máji sme vynovili chodník aj na Zátureckého ulici

Dbáme o bezpečnosť a čistotu 
na detskom ihrisku. 

V máji sa začala stavba Malokarpatsko- šurskej cyklomagistrály  
Jurava smerom do Ivanky pri Dunaji.

Asfaltový povrch pribudol aj na Šaldovej ulici.

Na cyklotrase do Čiernej Vody pribudla samostatná lávka cez Šurský kanál.

Ako každý rok sa pravidelne obnovuje vodorovné značenie 
na vajnorských uliciach. 

Počas letných prázdnin bude dokončená prístavba 4 tried pre 
potreby materskej škôlky s kapacitou 88 detí. 


