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STAVANIE MÁJA

Stavanie mája vo Vajnoroch
Pre tých starších kvôli pri-
pomenutiu si tradície a ich 
mladosti, pre mládež, aby 
nezabúdala a brala si príklad 
pri zachovávaní a udržiavaní 
tradícií v obci a deťom pre ra-
dosť a potešenie. Tohto roku 
nám strom darovala rodina 
Bednárová z Koncovej ulice, 
začo sa im chceme srdečne 

poďakovať. Ozdobený ven-
com a nádhernými farebný-
mi stužkami od Vajnorského 
okrášľovacieho spolku me-
siac krášlil Vajnory. Pri jeho 
stavaní pomáhali ozajstní 
chlapi, veď ho niesli na vlast-
ných pleciach mladí vajnor-
skí futbalisti, ale aj iní, ktorí 
ochotne pomohli. Zato im 

patrí náš obdiv a vďaka. Pri 
ľudových piesňach v podaní 
Vajnorského okrášľovacieho 
spolku strávili všetci, ktorí sa 
podujatia zúčastnili, pekný 
predmájový večer.

Eva Bielčíková
referát kultúry a zahraničných 

vzťahov

Stavanie mája patrí medzi najkrajšie podujatia, ktoré mestská časť Bratislava-
-Vajnory každoročne pripravuje pre svojich občanov.

Už v minulom čísle sme 
vám priniesli zaujímavý 
článok o výstave sloven-
ského umenia v Londýne 
spred viac ako 100 rokov, 
kde bol vystavený ornát aj 
od Vajnorčanky Kataríny 
Brúderovej. V tomto čís-
le sa tiež dozviete niečo z 
histórie – zobrali sme si na 
paškál vlajku a erb Vajnôr, 
o ktorých nám porozprá-
val výnimočný heraldik 
Jozef Novák, ktorému za 
erb aj vlajku vlastne vďačí-
me. Prečítať si tiež môžete 
o ďalšej jedinečnej osobe 
– je ňou len 14-ročná ne-
vidiaca plavkyňa, ktorú od 
paraolympiády v Riu delí 
len kúsok. Ak sa tak stane, 
budem jej držať palce! A 
vám želám dni plné mi-
moriadnych momentov. 
Začínajúce leto predsa zvá-
dza k tomu, aby ste niečo 
urobili aj inak, ako doteraz. 
Ale popri všetkej tej zábave 
nezabudnite pracovať aj na 
sebe, pretože mať v živote 
cieľ je dôležité.
Užite si vaše skoro letné čí-
tanie!

Veronika Baráková
šéfredaktorka

Foto titulky: Dominika Nemcová
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STAROSTA ODPOVEDÁ

Spýtali sme sa starostu

Prvé stredy so starostom sa 
v mesiaci júl a august konať 
nebudú. Ale ak máte akékoľvek 
otázky, námety či pripomienky, 
bez objednania ste srdečne 
vítaní na pôde Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-
Vajnory alebo napíšte mail na 
starosta@vajnory.sk.

? Prečo sa rozhodla mest-
ská časť obnoviť studne 

na Roľníckej a Baničovej 
ulici a koľko táto rekon-
štrukcia stála? Akú funkciu 
budú studne po obnovení 
plniť?

Redakcia VN

Uvedené dve studne boli už 
niekoľko rokov len torzom v 
zemi, prekryté kusmi betónu 
či panelom. Mestská časť sa 
rozhodla studne rekonštru-
ovať už v roku 2012, avšak 
tento proces bol zdĺhavý a 
zložitý, nakoľko obe spada-
jú do pamiatkovej zóny a 
nebolo jasné ani ich vlast-
níctvo. Po predchádzajúcich 
rokovaniach s magistrátom 
boli v minulom roku zve-
rené obe studne do správy 
mestskej časti. Bol vypra-
covaný projekt, ktorý bol 
schválený Krajským pamiat-
kovým úradom a na zákla-
de zverovacieho protokolu 
mestská časť pristúpila k re-
konštrukcii studní jednak za 
účelom zatraktívnenia pro-
stredia mestskej časti, tak aj 
z historického hľadiska. Obe 
studne boli ešte pred dokon-
čením kompletne vyčistené, 
navrchu sa nachádza mreža 
a pod ňou sieť, aby sa zabrá-
nilo hádzaniu nečistôt a tým 
jej opätovnému znečisteniu. 
V rozpočte mestskej časti 
bolo na rekonštrukciu oboch 
studní vyčlenených 5000 €. 
Reálne to však stálo menej. 
Ak sa tento nápad stretne s 
pozitívnym ohlasom obča-
nov (ako to zatiaľ aj je), v bu-
dúcich rokoch by sme pristú-
pili k rekonštrukciám ďalších 
„dobre ukrytých“ studní.
 

? Čo je nové v prestavbe 
diaľnice D1 a križovat-

ky Triblavina a petícii za 
prestavbu podľa pôvodné-
ho plánu?

Redakcia VN

Petičný výbor, ktorého som 
predsedom, podal dva pod-
nety na krajskú prokuratúru, 
v ktorých žiadame prokurá-

tora o preskúmanie zákon-
nosti postupu pri vydávaní 
stanovísk BSK a okresného 
úradu k zmene stavby kri-
žovatky Triblavina pred do-
končením. 
Ďalej sa v lokalite Sácky, 
okolo pozemkov súvisiacich 
so stavbou križovatka Tribla-
vina, vyskytlo podozrenie na 
trestné činy nezákonného 
menenia verejných listín a 
údajov katastra nehnuteľ-
ností v Senci. Taktiež sa nám 
nezdá investorský zámer 
firmy Starland a jej aktivity, 
ktorá je, ako sa domnievame, 
stavbou križovatky Triblavi-
na z verejných zdrojov na ve-
rejné účely preferovaná pred 
verejným záujmom obyvate-
ľov búrlivo sa rozvíjajúceho 
regiónu medzi Sencom, Pe-
zinkom a Bratislavou. 
Dúfame, že sa nám podarí 
presadiť dostavbu križovat-
ky aj so súbežnými kolek-
tormi, ktoré by nám Vajno-
rákom, ale aj celému okoliu 
pomohli, pretože by stiahli 
regionálnu dopravu tak z 
Chorvátskeho Grobu, ako aj 
z Čiernej Vody.

? Spustili ste iniciatívu za 
zrušenie dohody mes-

ta a spoločnosti Henbury, 
ktorej sa predalo PKO. Pre-
čo?

Redakcia VN

Dôvodov bolo viac. Na- 
príklad sme sa dozvedeli, že 
Najvyšší súd SR rozhodol už 
v októbri 2015 v prospech 
mesta, čo nám poslancom 
pri hanebnom predaji PKO 
v decembri 2015 nebolo 
oznámené. Tak isto boli 
poslanci strašení možnou 
škodou, ktorá akože hro-
zila mestu vo výške 43 mi-
liónov €, čo nebolo nikdy 
nikým odborne spočítané, 
čo aj vytkol Najvyšší súd 
SR nižšiemu súdu. Budo-
va PKO bola zbúraná na 
základe neplatného bú-
racieho povolenia a jej 
cena nebola určená.
Problém bol aj s termí-

nom doručenia rozhodnutia 
Najvyššieho súdu, ktorý mal 
byť skôr, aby poslanci vede-
li, že mesto spor vyhralo a 
nehrozí mu žiadna fiktívna 
škoda.

? Ako nový obyvateľ Vaj-
nôr som si chcel ísť nie-

kam opekať, resp. grilovať, 
ale nepodarilo sa mi nájsť 
vhodné miesto. Plánuje 
mestská časť niečo také vy-
budovať?

Martin

V parku ani na iných verej-
ných priestranstvách, pokiaľ 
nie sú verejným ohniskom, 
sa nedá opekať ani grilovať. 
Verejné ohnisko v rámci 
mestskej časti Bratislava-
-Vajnory je len na Mahrovej 
búde v Urbárskej hore, kam, 
mimochodom, odporúčam 
ísť na výlet. V budúcnos-
ti by sme chceli, aby takéto 
ohnisko bolo aj na území 
bývalých kasární smerom na 

Svätý Jur na cyklotrase Jura-
va. Tie sú však vo vlastníctve 
BSK, takže sa s nimi snažíme 
dohodnúť.

? Otvoril sa cyklopod-
chod pod nebezpečný 

most na Čiernu Vodu. Ako 
to bude s cyklotrasou do 
Ivanky pri Dunaji či mostí-
kom?

Redakcia VN

Som rád, že sa združeniu 
Jurava po 2 rokoch vybavo-
vačiek povolení od Povodia 
Dunaja aj od polície poda-
rilo podchod zrealizovať. 
Tlačili sme na to hlavne my 
Vajnoráci, keďže nebezpečný 
úsek bol blízko nás a pre-
chod cez cestu nie je najmä 
pre rodiny s deťmi bezpečný. 
Vybavujeme aj stavebné po-
volenie pre cyklolávku, kto-
rá by mala byť postavená z 
prostriedkov BSK a tak isto, 
ako je to v prípade cyklotra-
sy do Ivanky pri Dunaji, aj 
táto sa projektuje.
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„Je úplne zrejmé, že sa dneš-
ná mladá generácia, v snahe 
robiť niečo tvorivé, častokrát 
utieka do Brna, Prahy či Am-
sterdamu. Preto je chvály-
hodné, ak existuje skupina 
ľudí, ktorá to chce presadiť 
v našom hlavnom meste 
a keď popritom existuje aj 
aktívna samospráva, ktorá 
tomu dokáže podať pomoc-
nú ruku. Verím, že to bude 
referenčným rámcom pre 
ďalšie samosprávy,“ vyjadril 
sa predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja Pavol 
Frešo.
Bratislavskí krajskí poslanci 
na svojom pracovnom za-

sadnutí, ktoré sa konalo 10. 
júna, rozhodovali o osude 
kreatívneho priemyslu v re-
gióne. Bratislavský samo-
správny kraj sa totiž rozhodol 
pomôcť Nadácii Cvernovka, 
ktorá zastupuje umelcov a 
kreatívcov, ktorých čaká vy-
sťahovanie z ich pôvodných 
priestorov. Túto spoluprácu, 
spečatenú podpisom spoloč-
ného memoranda, schválilo 

37 poslancov z 39 prítom-
ných. Nadáciu Cvernovka a 
celý kreatívny priemysel tak 
čaká sťahovanie do priestorov 
internátu SOŠ chemickej na 
Račianskej v Bratislave, kde 
budú po celý rok, kým budú 
pracovať na rekonštrukcii ob-
jektu bývalej budovy samot-
nej SOŠ chemickej na Ra-
čianskej 78 - 80 v Bratislave. 
„Teším sa, pretože to považu-

jem za jeden z najdôležitej-
ších rozvojových projektov 
v tomto regióne. Verím, že 
to bude úspešné, pretože Ta-
bačka v Košiciach zásadne 
zmenila tvár tejto časti mesta. 
Verím, že sa to podarí aj tu,“ 
povedal za Nadáciu Cvernov-
ka Vilo Csino. 

Veronika Beňadiková, BSK

Župní poslanci za- 
čiatkom júna rozhod-
li svojím hlasovaním 
o osude kreatívneho 
priemyslu v regióne a 
dali zelenú jeho pres-
ťahovaniu do bývalej 
budovy SOŠ chemickej 
na Račianskej. Ekosys-
tému Cvernovky tak už 
nič nebráni pokračo-
vať. Župa tak napredu-
je v napĺňaní stratégie 
o rozvoji kultúry.

Kreatívne centrum regiónu zachránené

„Zatraktívniť cestovanie a za-
bezpečiť vyšší komfort v do-
pravných prostriedkoch je 
naším dlhodobým cieľom. Ve-
ríme, že cestujúci klímu počas 
teplých dní ocenia,“ povedal 
bratislavský župan Pavol Frešo.

Prímestskú autobusovú do-
pravu v Bratislavskom kraji 
zabezpečuje spoločnosť Slovak 
Lines na základe objednávky 

župy. Aktuálne disponuje 236 
vozidlami. Všetky tieto vozidlá 
sú klimatizované.

V rokoch 2013 až 2015 bolo 
pre prímestskú autobusovú 
dopravu zakúpených 127 no-
vých moderných autobusov, 
vybavených klimatizáciou a 
Wi-Fi pripojením na internet. 
V rámci obnovy vozového par-
ku bolo v decembri 2015 až v 

apríli 2016 dovybavených kli-
matizačnými jednotkami ďal-
ších 90 autobusov. K 1. máju 

2016 majú klimatizáciu všetky 
autobusy.

Lucia Forman, BSK

Všetky prímestské autobusy sú od mája 
plne klimatizované
V prímestskej autobusovej doprave Bratislav-
ského kraja jazdí momentálne 236 vozidiel, z 
ktorých všetky sú vybavené klimatizáciou. 
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INFORMUJEME

Na prvom tohtoročnom za-
sadnutí si poslanci vypočuli 
správu o činnosti mestskej 
polície na území Vajnôr a 
následne schválili finančný 
príspevok na jej technické 
vybavenie vo výške 200 eur. 
Po prerokovaní boli rozdele-
né finančné príspevky v cel-
kovej výške 22 500 eur pre 
záujmové skupiny, spolky a 
športové kluby pôsobiace v 
mestskej časti. Bol schválený 
harmonogram  kultúrnych, 
športových a  spoločenských 
podujatí a rámcový harmo-
nogram činnosti miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Vajnory na rok 
2016. Poslanci si vypočuli 
aj správy o činnosti a plá-
noch hlavného kontrolóra, 
o činnosti stavebného úradu 
za rok 2015 a informáciu o 
možnostiach zvýšenia kapa-
city pre predprimárne vzde-
lávanie v materskej škole. 

V ďalšej časti rokovania sa 
poslanci venovali majetko-
vo-právnym záležitostiam, 
kde vyhoveli žiadosti obča-
nov o prenájom pozemku na 
podnikateľské účely a súhla-
sili s umiestnením vodomer-
nej šachty a skrinky merania 
odberu elektrickej energie 
pri rodinnom dome. Hlaso-
vaním v zmysle osobitého 
zreteľa odsúhlasili prevod 
pozemkov potrebných pri 
realizácii stavby diaľnice D4 
Bratislava - Ivanka sever. Na 
záver dostali priestor obča-
nia, pričom hlavnou témou 
ich príspevkov bola možnosť 
ovplyvniť výstavbu v areáli 
starého letiska.
Na ďalšom tohtoročnom za-
sadnutí prerokovali poslanci 
dodatok štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy, kde v 
uznesení nesúhlasia s navr-
hovaným delením finančné-
ho príspevku pre malé mest-

ské časti a prijali stanovisko 
k návrhu VZN o dočasnom 
parkovaní motorových vo-
zidiel na vymedzených úse-
koch miestnych komuniká-
cií na území hlavného mesta 
SR. Vypočuli si informáciu 
o činnosti matričného úra-
du a ohlasovne pobytu zo 
rok 2015, informáciu o 
osvedčovaní listín a podpi-
soch na listinách mestskou 
časťou Bratislava-Vajnory 
za rok 2015, vyhodnotenie 
prevádzkovania ľadovej plo-
chy v mestskej časti Brati-
slava-Vajnory počas zimnej 
sezóny 2015/2016, ktorú aj 
napriek finančnej strate mô-
žeme považovať za úspešnú 
a informáciu o výpožičke 
zbierkových predmetov z 
Múzea mesta Bratislavy, kto-
ré budú vystavené vo Vaj-
norskom ľudovom dome. 
V priebehu ďalšieho roko-
vania vyhoveli občanom 
pri žiadostiach o prenájom 
pozemkov na podnikateľ-
ské účely hlavne v okolí 
Vajnorských jazier v súvis-
losti s nadchádzajúcou do-
volenkovou sezónou. No 

zároveň zamietli prenájom 
pozemku pre výstavbu stán-
ku s rýchlym občerstvením, 
ktorý mal byť umiestnený v 
blízkosti školy. Na záver sa 
poslanci a aj prítomní obča-
nia vo svojich príspevkoch 
vrátili k rokovacím poriad-
kom miestneho zastupiteľ-
stva a komisiám zriadeným 
pri miestnom zastupiteľstve, 
ktoré boli stiahnuté z roko-
vania a budú prerokované 
na nasledujúcom zasadnutí 
zastupiteľstva.
Týmto si vás dovoľujeme 
pozvať na nasledujúce za-
sadnutia miestneho zastupi-
teľstva, ktoré sú plánované v 
tomto roku v termínoch 22. 
september a 15. december 
vždy o 15.00 h v zasadacej 
miestnosti Miestneho úradu 
Vajnory, Roľnícka 109, I. po-
schodie.
Viac informácií nájdete na 
webovej stránke www.vajno-
ry.sk/meetings.

Tomáš Kulka
vedúci oddelenia vnútornej 

správy

V uplynulom období sa uskutočnili dve zasad-
nutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Vajnory, a to 17. februára a 20. apríla 
2016.

Uznesenia zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva

Do sadzobníka sa pridal 
prenájom samostatne stoja-
cich garáží za 10 €/m2/rok a 
pozemkov zaujatých v sezó-
ne od 1. 5. do 30. 9. s roz-
lohou do 15 m2 za 12 €/m2/
mesiac, do 29,99 m2 za 8 €/
m2/mesiac a väčšou ako 30 
m2 za 4 €/m2/mesiac. 
Novinkou je aj to, že v rám-
ci kultúrnej udalosti Vaj-
norské dožinky je možné 
prenajať pozemok pod mo-

bilným predajným stánkom 
pre stánok s pekárenskou 
výrobou za 60 €/deň/stánok 
a v rámci kultúrnej udalosti 
Vajnorské hody za 10 €/deň/
stánok.
Pridal sa aj nový sadzob-
ník pre inzerciu na webovej 
stránke mestskej časti - zve-
rejnenie ponuky voľných 
pracovných miest podnika-
teľskými a inými subjektmi 
bude spoplatnené sumou 10 

€/týždeň, zverejnenie po-
nuky voľných pracovných 
miest v rámci samospráv a 
na verejno-prospešné účely 
bude zdarma.
Mení sa aj povolenie pre 
vjazd rybárov na Vajnorské 
jazerá a Svätojurskú cestu, 
povolenie je možné vydať 
za poplatok 10 €/rok. Po-
platky za vydanie povolenia, 
okrem vozidiel dopravnej 
obsluhy, OLO, fekálnych 
vozidiel, vozidiel lekárskej 
služby, vozidiel organizácií 
odstraňujúcich
havárie, vozidiel poľnohos-
podárskeho družstiev, ne-
platia po novom už ani ZŤP.
Novinkou je aj zriadenie 
vecného bremena na ulože-

nie inžinierskych sietí. Za 
osadenie meracej skrinky 
na uloženie inžinierskych 
sietí - elektrickej energie - 
zaplatíte 100 €, za osadenie 
meracej skrinky na uloženie 
inžinierskych sietí - plynu - 
150 € a za osadenie šachty 
na uloženie inžinierskych 
sietí – vody - 200 €.
Za dĺžku vedenia sietí v ko-
munikáciách, chodníkoch, 
zeleni a pod. do 15 m vrá-
tane vedenia od hranice po-
zemku po šachtu zaplatíte 
10 €/m, nad 15 m zaplatíte 
12 €/m.
Ostatné sadzby mestskej 
časti zostávajú nezmenené.

Veronika Baráková

Zmeny v sadzobníku mestskej časti
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa 20. 
apríla 2016 prijal aj nový sadzobník mestskej 
časti Bratislava-Vajnory, ktorý upravuje vjazd 
pre rybárov na Vajnorské jazerá, prenájom stán-
ku na kultúrnych akciách či inzerciu na webovej 
stránke mestskej časti.
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Mestská časť zrealizuje víťazné projekty umiestnené na prvom a druhom mieste, popr. aj projekty, ktoré sa umiestnili na ďalších miestach až do celkovej 
výšky sumy participatívneho rozpočtu - 7 200 €. Ďakujeme občanom za aktívny prístup k hlasovaniu.

Ako sme hlasovali v participatívnom rozpočte
Poradie Projekt Percentá Počet hlasov Odhad nákladov

1

Zakúpenie bočných a zadných závesov (výkrytov) do Domu kultúry 
Vajnory pre potreby miestnych spolkov a pre potrebu usporiadania 
rôznych koncertov pre deti a dospelých. 31,4% 122

2 456,00 €

2
Zakúpenie interiérového vybavenia pre miestnu knižnicu, druhá 
etapa výmeny regálov. 27,3% 106 3 000,00 €

3
Vybudovanie komplexného kontajnerového stojiska pre separovaný 
odpad, papier, plast, sklo, kov - jeho oplotenie. 12,6% 49

450,00 €

4
Revitalizácia zeleného pásu na Pračanskej ul. Úprava zelene, opravy 
pevných plôch, osadenie zberných nádob pre psíčkarov. 8,2% 32

1 000,00 €

5

Vybudovanie výbehu pre psov vedľa detského ihriska Koniarkova od 
ulice Na doline. Návrh je oplotenie nízkym plotom  a osadenie bránok. 
V budúcnosti je možné doplniť preliezkami pre psov a lavičkami. 5,9% 23

1 150,00 €

6

Vybudovanie pomocného stojiska na cyklotrase JuRaVa s možnosťou 
opravy bicykla. Stojisko by bolo vybavené úchytmi na bicykel a 
pomôckami pri oprave defektu. 5,2% 20

590,00 €

7

Osadenie cyklostojanov pred zdravotné stredisko.  Cyklostojany 
zabezpečia prístupnosť zdravotného strediska aj pre občanov, ktorí 
preferujú dopravu na bicykli. 4,6% 18

300,00 €

8

Osadenie cyklostojanov na zastavkách miestnej hromadnej dopravy 
na uliciach Osloboditeľská, Hospodárska, Koniarkova, kde chýba 
možnosť krátkodobo bezpečne odparkovať bicykel. 4,6% 18

350,00 €

Spolu počet hlasov 100% 388 9 296,00 €
Celkový počet hlasujúcich 214

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon o odpadoch“) a vše-
obecného záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Vajnory 
č. 1/2013 a dodržiavaní čistoty a 
poriadku na území mestskej čas-
ti Bratislava-Vajnory (ďalej len 
„VZN“) je zakázané uložiť alebo 
ponechať odpad na inom mieste, 
ako na mieste na tom určenom 
a každý je povinný nakladať s 

odpadom alebo inak s ním zaob-
chádzať takým spôsobom, ktorý 
neohrozuje zdravie ľudí a nepo-
škodzuje životné prostredie, a to 
tak, aby nedochádzalo k riziku 
znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, 
rastlín a živočíchov.
V zmysle zákona o odpadoch je 
vlastník, správca alebo nájom-
ca nehnuteľností povinný bez-
odkladne po zistení, že na jeho 
nehnuteľnosti bol nezákonne 
umiestnený odpad, oznámiť to na 
Okresný úrad Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie 
Bratislava alebo na Miestny úrad 
mestskej časti Bratislava-Vajnory.   
Pracovníci Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Vajnory 
na základe podnetov občanov a 
mestskej polície zisťujú miesto 
uloženého odpadu a vlastníkov, 
správcov tohto pozemku. Všetci 
vlastníci, správcovia pozemkov 
(bez rozdielu) sú následne vyzvaní 
na odstránenie neoprávnene ulo-
ženého odpadu na ich pozemku 
v zmysle zákona o odpadoch  a v 

zmysle VZN a zároveň táto výzva 
je zasielaná na vedomie Okresné-
mu úradu Bratislava, odbor sta-
rostlivosti o životné prostredie. 
V prípade nereagovania na túto 
výzvu alebo oznámenia vlastníka 
pozemku, že odpad na svoj poze-
mok neuložil (v prípade, že vlast-
ník pozemku nie je pôvodcom 
odpadu, je potrebné, aby uve-
dené oznámil na miestny úrad) 
následne mestská časť Bratisla-
va-Vajnory danú vec oznámi na 
Okresný úrad Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, 
ako orgánu štátnej správy odpa-
dového hospodárstva  v zmysle 
zákona o odpadoch na ďalšie 
konanie. Uvedený orgán zisťuje 
osobu zodpovednú za nezákonne 
umiestnenie odpadu a zisťuje, či 
vlastník, správca alebo nájomca 
nezanedbal povinnosť urobiť všet-
ky opatrenia na ochranu svojej 
nehnuteľnosti podľa osobitného 
predpisu alebo povinnosť podľa 
rozhodnutia súdu, alebo či mal 
z tohto umiestneného odpadu 

majetkový prospech alebo iný 
prospech, ak nezistí osobu zodpo-
vednú za nezákonne umiestnenie 
odpadu. Po tomto konaní, ak nie 
je zistená osoba zodpovedná za 
nezákonne umiestnenie odpadu, 
ak ide o komunálny alebo drobný 
stavebný odpad, jeho odstránenie 
zabezpečí obec, na ktorom bol 
nezákonne umiestnený odpad, 
ak ide o iný odpad (napr. staveb-
ný) jeho  odstránenie zabezpečí 
Okresný úrad Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie 
v zmysle zákona  o odpadoch. 
Veríme, že je v záujme všetkých 
občanov mestskej časti Bratisla-
va-Vajnory, aby na území Vajnôr 
a na ich pozemkoch nevznikali a 
nerozširovali sa nelegálne skládky 
odpadov a nedochádzalo k poško-
dzovaniu životného prostredia. 
Mestská časť Bratislava-Vajnory 
musí postupovať v zmysle záko-
nov, ale zároveň sa snaží vychá-
dzať v ústrety občanom Vajnôr.     

Michaela Hrčková
referát životného prostredia

Nelegálne skládky odpadov
Vzhľadom k tomu, že sa 
v tomto období na území 
mestskej časti Bratislava-
-Vajnory objavujú viaceré 
nelegálne skládky odpa-
dov, oznamujeme obča-
nom mestskej časti, akým 
spôsobom je potrebné 
postupovať v prípade 
zistenia tohto odpadu na 
pozemkoch v ich vlastníc-
tve, správe alebo v nájme.
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Mestská časť Bratislava-Vajnory 
upozorňuje obyvateľov Vajnôr 
vo veci prerastajúcich drevín a 
krovitých porastov z ich pozem-
kov, ktoré zasahujú na verejné 
priestranstvo a do elektrického 
vedenia na území mestskej čas-
ti Bratislava-Vajnory, aby udr-
žiavali a starali sa o svoju zeleň. 
Prerastajúca zeleň znemožňuje 
alebo obmedzuje plynulý a bez-
pečný prechod po chodníku 
alebo komunikácii a znižuje vi-
diteľnosť vodičov. V oblasti Vaj-
norských jazier konáre drevín, 
ktoré prerastajú zo záhradiek, 
môžu poškodiť okoloidúce vo-
zidlá, znemožňujú prístup na 
ďalšie úseky ciest a v prípade 

nebezpečenstva škody nemajú 
záchranné zložky prístup na jed-
notlivé úseky ciest. Dreviny za-
sahujúce do elektrického vede-
nia môžu zase poškodiť vedenie, 
spôsobiť výpadky elektrického 
vedenia či škodu na majetkoch.
V zmysle zákona o ochrane prí-
rody a krajiny je vlastník, správ-
ca alebo nájomca pozemku, na 
ktorom sa nachádza drevina, 
povinný sa o ňu starať, najmä ju 
ošetrovať a udržiavať. V zmysle 
VZN mestskej časti Bratislava-
Vajnory o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území mestskej 
časti  Bratislava-Vajnory sa za 
znečistenia verejného pries-
transtva považuje aj prerastanie 

zelene na verejné priestranstvo 
tak, že zeleň znemožňuje alebo 
obmedzuje plynulý a bezpečný 
prechod po chodníku alebo ko-
munikácii. 
Rez živých konárov drevín s 
priemerom do 5 cm je možné 
vykonať celoročne, nad 5 cm sa 
rez konárov vykonáva v období 
od 1. apríla do 30. septembra. V 
inom vegetačnom období mož-
no taký rez vykonať len v prí-
padoch produkčných ovocných 
drevín alebo v prípadoch ohro-
zenia zdravia alebo života člove-
ka alebo značnej škody na ma-
jetku. Na rez drevín je vhodné 
zabezpečiť odborne spôsobilú 
osobu. V prípade vykonávania 

rezu konárov drevín je potrebné 
25 dní pred plávaním termínu 
prác požiadať Západoslovenskú 
distribučnú, a. s., správcu ener-
getických zariadení, o vypnutie 
elektrického vedenia. 
Vzhľadom na to, že niektorí 
vlastníci priľahlých nehnuteľ-
ností nereagujú na výzvy na 
orezanie drevín nachádzajúcich 
sa na verejnom priestranstve a 
prerastajúcich na verejné pries-
transtvo a na pešie a cestné ko-
munikácie, správcovia komuni-
kácii pristúpia k orezaniu drevín 
z dôvodu bezpečnosti cestnej 
premávky a chodcov.  

Michaela Hrčková
referát životného prostredia

Upozornenie na orezávanie drevín prerastajúcich na
verejné priestranstvo a rastúcich v blízkosti elektrického vedenia

Otvorenia sa zúčastnil sta-
rosta Vajnôr Ján Mrva, pred-

nostka úradu vo Svätom Juri 
Mariana Fiamová, starosta 
Rače Peter Pilinský a starosta 
Chorvátskeho Grobu Rado-
van Benčík.
Cyklisti už môžu na druhú 
stranu mosta prechádzať bez-
pečnejšie. Nakoľko je však 
podjazd nízky (jeho výška je 
1,95 m) cyklisti by mali pri 
jeho prechádzaní z bicykla 
zosadnúť, aby predišli úra-
zom, na čo upozorňuje aj 

dopravná značka pred pod-
jazdom.
Stavba cyklopodjazdu bola 
financovaná z vlastných pros-
triedkov združenia JURAVA.
Momentálne sa pracuje na 
pokračovaní cyklotrasy Ju-
RaVa smerom na Ivanku pri 
Dunaji a Vrakuňu a v spolu-
práci s BSK sa plánujú získať 

aj financie na stavbu z pro-
jektu SACRAVELO (v rámci 
cezhraničnej spolupráce Slo-
venska a Maďarska). 
Projekt Malokarpatsko-šúr-
skej cyklomagistrály v sú-
časnosti spája na zhruba 28 
kilometroch Svätý Jur, Raču 
a Vajnory.

Veronika Baráková

V piatok 17. júna 2016 
sa konalo slávnostné 
otvorenie podjazdu na 
cyklotrase JuRaVa na 
ceste medzi Vajnorami 
a Čiernou Vodou, ktorý 
zabezpečí väčšiu bez-
pečnosť cyklistov. 

Podjazd na cyklotrase JuRaVa je otvorený



INZERCIA

? Sú Nordic Investors jedi-
ným vlastníkom alebo ste 

prevzali iba časť projektu?
Od apríla sú Nordic Investors 
jediným vlastníkom projektu aj 
celého územia Starého letiska. 
Získali sme totiž 100 % spoloč-
nosti Circle Slovakia, v rámci 
ktorej predošlí majitelia celý 
projekt pripravovali. V najbliž-
ších týždňoch by sme sa chceli 
sústrediť na konsolidáciu celej 
spoločnosti.  

? Prečo práve toto územie a 
projekt Nové Vajnory?   

Vajnory sú skutočne unikátna 
mestská časť Bratislavy s obrov-
ským potenciálom rozvoja, ku 
ktorému však treba pristupovať 
s citom. A keďže sa už viac ako 
10 rokov počíta s developmen-
tom práve na území Starého le-
tiska, využili sme možnosť kúpiť 

projekt Nové Vajnory. Radi by 
sme pritom zužitkovali aj naše 
skúsenosti z realizovaných pro-
jektov v Českej republike. 

? Čo výstavba bytoviek? 
V médiách sa spomínala 

výstavba pre viac ako 20-tisíc 
nových obyvateľov.
Aj my sme zachytili článok v 
Novom Čase z decembra mi-
nulého roku, ktorý hovoril o 
takomto čísle. Za Nordic Inves-
tors môžem povedať, že takéto 
číslo si na Starom letisku nevie-
me predstaviť. Ako som už spo-
mínal, do Vajnôr prichádzame s 
tým, že územie budeme rozvíjať 
citlivo. Uvedomujeme si, že k 
tak rozsiahlemu územiu sa inak 
ani pristupovať nedá.   
V minulosti sme pracovali nap-
ríklad na mnohých projektoch 
výstavby v historických cen-
trách českých miest. Pri týchto 
projektoch sme sa naučili, že 
menej je niekedy viac. Ľudia 
nechcú iba bývanie. Dnes už 
ľudia hľadajú bývanie, kde majú 
chuť sa prejsť, sadnúť si na kávu, 
ísť s deťmi na ihrisko či si ísť 
zabehať. Toto nedosiahnete, ak 
postavíte desiatky 12-poscho-
dových panelákov. 

? Čiže žiadnych 20-tisíc oby-
vateľov? 

Nie, takto budúcnosť Starého 
letiska nevidíme. Projekt sme 
navyše prevzali s tým, že má za 
sebou 10 rokov schvaľovacích 
procesov, ako s mestskou čas-
ťou Vajnory, tak jej občanmi. V 
rámci ústupkov verejnosti Circ-

le Slovakia jeho rozsah zmenšila 
o viac než polovicu a v takejto 
podobe bol aj záväzne schvále-
ný. Tým sa budeme, samozrej-
me, riadiť.
Naopak, do Vajnôr chceme 
priniesť a na vlastné náklady 
vybudovať rozsiahlu občiansku 
vybavenosť. Pôjde o voľnoča-
sové zóny a v rámci nich viac 
ako 2-hektárové jazero, školy a 
škôlky, spoločenské, športové a 
kultúrne zariadenia. Samozrej-
me, vytvoríme aj priestor pre 
služby a obchod. Tým sa skva-
litní život všetkých obyvateľov 
Vajnôr, nielen v území, ktoré 
ideme rozvíjať. 

? Kedy bude jasný harmo-
nogram projektu? 

Odpoveď na túto otázku dajú 
najbližšie mesiace. Projekt sa 
však bude realizovať postupne v 
rozpätí 10 až 15 rokov. Dovtedy 

budeme otvorene komunikovať 
aj s mestskou časťou, mestom 
Bratislava, ale aj verejnosťou. 
Chceme riešiť aj témy, ako je 
doprava, pričom práve v tejto 
otázke bude dôležitá naprík-
lad aj rozbiehajúca sa výstavba 
nultého obchvatu D4.  Určite 
budeme aktívnym partnerom 
Vajnôr aj pri diskusiách o vyu-
žívaní železničnej dopravy, či už 
vlakového napojenia, alebo aj 
plánovanej električky.
V súlade s touto filozofiou jed-
nou z prvých vecí, ktoré sme 
spravili po získaní pozemku, 
bolo spustenie upratovania 
pozemku. Roky navážaný ne-
poriadok robil Vajnorom zlé 
meno, keďže bol aj pri ceste vy-
užívanej ľuďmi smerujúcimi na 
Rendez a do Rače. Považujeme 
to za prvý z krokov k tomu, aby 
Staré letisko bolo peknou a Vaj-
norčanmi využívanou zónou. 

Viac ako 10 rokov pripravovaný projekt Nových Vajnôr zmenil majiteľa. Ako jednu z prvých vecí 
začali Nordic Investors upratovať areál Starého letiska. O ďalších zámeroch Nordic Investors s proje-
ktom Nové Vajnory sme sa rozprávali s Jánom Petříkom, partnerom českej investičnej skupiny.

Nový majiteľ začal na Starom letisku s upratovaním

Kto sú Nordic Investors
Investičnú skupinu Nordic Investors založili českí právnici Tomáš 
Otruba a Ján Petřík v apríli 2015. Skupina sa zameriava na 
projekty z oblasti nehnuteľností a informačných technológií. 
Okrem klasických investičných projektov sa zameriava aj na 
projekty tzv. distressed assets. Ide o projekty, ktoré majú prob-
lém s financovaním alebo napríklad s vysporiadaním vzťahov 
medzi akcionármi. Práve v tejto oblasti využíva Nordic Investors 
skúsenosti zakladajúcich partnerov, ktorí dlhé roky pôsobili v 
právnickom sektore. 
Nedávno v oblasti nehnuteľností dokončili Nordic Investors 
kúpu Nákupného centra Géčko v Liberci, ktoré má celkovú plo-
chu 10-tisíc m2. V oblasti technológií podpísali v uplynulých 
týždňoch dohodu o prevzatí spoločnosti Air Telecom a zároveň 
kúpili 100 % akcií švajčiarskej spoločnosti eHI eHealth Interna-
tional. V ich prepojení vidia veľkú budúcnosť. 
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V uplynulých týždňoch sa Nordic Investors pustili do upratovania Starého letiska.
Pred Po
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HISTORICKÉ OKIENKO

Ako vznikol vajnorský erb a vajnorská vlajka
Erb mestskej časti 
Bratislava-Vajnory

Vajnorský erb navrhol v roku 
1990 heraldik prof. Jozef No-
vák. Tvorí ho červený štít a v 
ňom strieborný vinohradnícky 
nožík, strieborný strapec hroz-
na a dve zlaté ružičky. Symbo-
ly v erbe vyplývajú z toho, že 
Vajnory boli vždy významnou 
vinohradníckou osadou. Pô-
vodne za erb Vajnôr navrhol 
v roku 1972 znak z menšieho 
pečatidla obce zo 16. storočia. 
Strieborný nôž a strieborný 
strapec boli v modrom štíte, 
zlaté ružičky ešte chýbali. 

Vlajka mestskej časti 
Bratislava-Vajnory

Vlajka pozostáva zo štyroch 
pozdĺžnych pruhov v červe-
nej (2/6), žltej (1/6), bielej 
(1/6) a červenej (2/6) farbe. 
Vlajka má pomer strán 2:3 a 
ukončená je troma cípmi, t. j. 
dvoma zástrihmi siahajúcimi 
do tretiny jej listu.

Zdroj: Naše Vajnory, 2008, kolektív 
autorov,  www.wikipedia.org

? Ako sa navrhuje erb 
a pre koľko mest-

ských častí či obcí ste erb 
navrhli?

Spravidla sa o erb uchá-
dza sama obec priamo u 

tvorcu, zriedkavejšie u 
Heraldickej komisie na 
Archívnej správe SR. Erby 
mestských častí Bratislavy 
- všetkých 17 - som vy-
tvoril spolu s akad. malia-
rom Jánom Švecom. Bolo 

to v roku 1990. Súčasne 
s erbami vznikli aj vlajky 
mestských častí na pod-
net Ing. Zdenka Alexyho 
a realizoval ich donedáv-
na PhDr. Ladislav Vrteľ. 
Bolo ctižiadosťou týchto 

pánov, aby každá lokali-
ta spolu s erbom získala 
aj vlajku. Spravidla mala 
pruhy iba v tých far-
bách, ktoré boli použité  
v erbe. 

Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. (85)
Na Filozofickej fakulte UK vyštudoval 
archívnictvo. V roku 1969 prevzal vedenie 
odboru, ktorý viedol až do konca januára 
1996.
Kľúčové postavenie v jeho výskume, 
tvorbe a publicistike má heraldika, oso-
bitne heraldika komunálna a heraldika 
šľachtických rodov. Je autorom vyše 17 
publikácií, medzi ktoré patrí aj kniha 
Slovenské mestské a obecné erby, ktorá je 

prvou heraldickou monografiou na Slov-
ensku.
Jeho vedecká a pedagogická práca bola 
ocenená mnohými vyznamenaniami a 
členstvami, napríklad Pribinovým krížom 
III. triedy za celoživotnú pedagogickú 
činnosť v odbore archívnictva a za prieko-
pnícke dielo v oblasti pomocných vied his-
torických, osobitne heraldiky a sfragistiky. 
Taktiež zastával významné funkcie aj vo 
vedeckých a odborných orgánoch, nap-

ríklad bol predsedom sekcie archívnictva 
a pomocných vied historických Slovenskej 
historickej spoločnosti a v rokoch 1993 
- 1999 predsedom Slovenskej genealog-
icko-heraldickej spoločnosti. Od roku 
1975 pôsobí ako podpredseda heraldickej 
komisie Ministerstva vnútra Slovenskej re-
publiky a je aj emeritným profesorom pre 
Katedru archívnictva a pomocných vied 
historických FF UK.

Spýtali sme sa významného slovenského heraldika Jozefa Nováka
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? Boli niektoré erby 
mestských častí Bra-

tislavy odvtedy, čo ste 
ich navrhli, zmenené?

Áno, čo sa týka erbov 
bratislavských mestských 
častí. Po roku 1990 doš-
lo napríklad v Lamači k 
drobným zmenám na er-
boch. Manželia Vrteľovci 
(tvorcovia mnohých er-
bov) zmenili farby figúr 
a erb prekreslili. Ich erb 
má teraz ten istý obsah, 
aký som navrhol, avšak 
maliarsky rukopis na no-
vom erbe nie je Švecov, 
ale pani Vrteľovej. 

? Aká bola história 
erbu Vajnôr?

Už v roku 1967 (v prvom 
vydaní Slovenských mest-

ských a obecných erbov) 
som opísal pečatidlá Vaj-
nôr. Dnešné Vajnory sa 
v minulosti delili na dve 
samostatné osady - Vaj-
nory a Praču. Erb Vajnôr 
od 16. storočia pozostá-
val zo štítu s vinohrad-
níckym nožíkom a strap-
com hrozna. Erb Prače 
tvoril od roku 1628 štít 
so sv. Štefanom v strede. 
V druhom vydaní tejto 
práce som už uviedol, že 
dnešné Vajnory pôvodne 
tvorili dve osady - Pra-
ča a Dvorník. Najnovšie 
výskumy - konkrétne A. 
Maďaričovej - ukázali, že 
dnešné Vajnory sa kry-
jú iba s chotárom Prače. 
Dvorník treba považovať 
za zaniknutú stredovekú 
osadu, ktorej územie je 
vlastne až dodnes neobý-

vané - územie Dvorníka 
leží teraz v chotári Svä-
tého Jura a Chorvátskeho 
Grobu. 

? Ako ste vytvorili 
aktuálny vajnorský 

erb?

Vajnory majú doložený 
erb od 16. storočia. Erb 
Vajnôr, ako ho pozná-
me dnes, som vytvoril a 
uverejnil už v roku 1972. 
Vtedy bol v modrom re-
nesančnom štíte strie-
borný vinohradnícky 
nožík iba so strieborným 
strapcom hrozna. Vyjad-
roval jednak zamestna-
nie obyvateľstva a jednak 
bol hovoriacim znakom, 
vzhľadom na staré pome-
novanie obce “Weinern”, 
od 18. storočia “Szöllos”. 

Neskôr sa ukázalo, že erb 
mám zaradiť aj do brožú-
ry z roku 1990, a vtedy 
sa už všetky erby kládli 
do jednotného neskoro-
gotického, takmer štvor-
cového štítu. To bola už 
masová výroba erbov - 
spolu s vlajkami. V tom 
období sa už veľmi dbalo, 
aby boli erby jedinečné, a 
tak sme pridali dve zlaté 
ruže. Tu je v erbe veľmi 
nelogický vinohradníc-
ky nožík - čepeľ je akoby 
povrazom priviazaná k 
drevenej rúčke. Štít zme-
nil farbu z modrej na čer-
venú - v tom čase to bola 
veľmi obľúbená farba. 
Erb Vajnôr bol zaradený 
do Heraldického registra 
v r. 1993. Vtedy vznikla 
aj vlajka červeno-zlato-
bielo-červená a výtvarník 
Ján Švec erb nanovo pre-
kreslil s vylepšeným no-
žíkom.

? Prečo sú na vlajke 
Vajnôr práve farby 

- červená, žltá, biela a 
červená?

Vlajka všetkých miest a 
obcí má obdĺžnikový tvar 
s lastovičím chvostom a 
pruhy s farbami, ktoré sú 
v erbe. Je to nepraktické, 
pretože sú potom vlajky 
od seba ťažko rozlíšiteľné 
a nezapamätateľné. Pre 
vajnorskú vlajku, ktorá 
vznikla v roku 1993, sa 
pôvodne mala použiť iba 
farba strieborná (biela), 
modrá (farba z erbu na-
vrhnutého v roku 1972) a 
zlatá (žltá). Avšak, v no-
vom erbe už bola farba 
červená, tak sa použila tá. 
Ale preto, že tieto farby 
používali mnohé obce a 
jestvovala snaha, aby nev-
znikli totožné, pridala sa 
červená farba druhýkrát.

Veronika Baráková
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Keramická dielňa pre 
školopovinné deti

Deti na kurze modelujú rukami. Z hliny najčastejšie vyrábajú 
rôzne zvieratká alebo misky, v období Veľkej noci to boli zase 
vajíčka a v období Vianoc zvončeky.
Dielňa v nových priestoroch Domu kultúry Vajnory funguje 
od septembra 2015. Predtým sa priestory dielne nachádzali na 
Šaldovej ulici.
Ak by sa vaše deti, ktoré chodia na ZŠ Kataríny Brúderovej, 
chceli prihlásiť na tento krúžok, môžu tak spraviť zase začiat-
kom nového školského roka.

V zrekonštruovanom Dome kultúry Vajnory nájdete na 1. poschodí oproti miestnej knižnici keramic-
kú dielňu. Lekcie tu majú deti zo ZŠ Kataríny Brúderovej, vždy v utorok od 14:00 do 15:30. V tomto 
školskom roku ju navštevovalo 17 detí, ktoré sú v 2. až 7. ročníku.

Kurz vedie Zlatica Šarközyová (55). Vyštudovala odbor ume-
lecká keramika na SOU v Modre. Výtvarnej tvorbe a keramike 
sa venuje celý život. Od roku 1987 sa zaoberá kresbou vajnor-
ských ľudových ornamentov.
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Senior klub Jednota dôchodcov

Počet členov: Momentálne 67.

Aktivity: V obľube sú kultúrne akcie vo Vajnoroch, ako je 
MDŽ, Deň narcisov, Deň úcty k starším či rôzne koncerty. 
Členovia sa stretávajú pri pietnych spomienkach, navšte-
vujú dlhodobo chorých či bývalých členov, ktorí sú dnes v 
stacionároch. Do budúcna plánujú zaviesť pravidelný vedo-
mostný kvíz či navštíviť v rámci jednodňového výletu Starú 
Bystricu. V minulosti už boli napríklad v Budapešti či Nitre.

Možnosť prihlásenia: Prihlásiť sa do tejto organizácie môže 
každý, kto dovŕšil dôchodkový vek, bez ohľadu na zdravotný 
stav, za členský poplatok 5 €/rok. Môže tak napríklad urobiť 
na ich pravidelnom stretnutí v stredu o 15.00 v Dome kultú-
ry Vajnory. 

Senior klub aj Jednota dôchodcov sídlia od septembra 2015 v Dome kultúry Vajnory. Obidve organizácie spolu aktívne 
spolupracujú, napríklad pri pietnej spomienke na Ferdiša Jurigu či fašiangoch. Každý rok sa spolu zúčastňujú prvomájovej 
opekačky na Mahrovej búde, ale aj kladenia vencov k pamätníku vo Vajnoroch či na Mohyle Milana Rastislava Štefánika. 
Väčšina členov Jednoty dôchodcov je aj členmi Senior klubu. Kluby nadviazali spoluprácu aj so Slovenským Červeným krí-
žom či Vajnorským okrášľovacím spolkom. Vo Vajnoroch obidve organizácie spolupracujú s Miestnym úradom Vajnory, 
školským klubom detí zo ZŠ Kataríny Brúderovej, združením poľovníkov či miestnou knižnicou.

Počet členov: Momentálne 70.

Aktivity: Členovia klubu navštevujú mnohé kultúrne a spo-
ločenské podujatia, ako je napríklad MDŽ, Deň matiek, osla-
vy SNP alebo chodia na jednodňové výlety mimo Bratislavu. 
Zúčastňujú sa napríklad aj krížovkárskych súťaží. V obľube 
majú aj rekondično-rekreačné pobyty, minulý rok sa takto 
rekreovali v Krpáčove a tento rok zavítajú na týždeň do Lip-
tovského Jána. Každý rok sa tešia aj na okresný turistický a 
športový deň seniorov v Malackách a na okresnú prehliadku 
v prednese poézie a prózy seniorov.

Možnosť prihlásenia: Prihlásiť sa do tejto organizácie môže 
každý dôchodca (aj invalidný), bez ohľadu na zdravotný stav, 
za členský poplatok 2 €/rok. Pravidelné stretnutie majú v 
pondelok o 15.00 v Dome kultúry Vajnory. 
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K oslavám 1. mája vo Vajno-
roch už tradične patrí pria-
teľské stretnutie na Mahrovej 
búde, ktoré bývalo väčšinou v 
sobotu. Keďže tohto roku 1. 
máj vychádzal na nedeľu, roz-
hodli sme sa termín prispô-
sobiť obyvateľom a posunuli 
sme ho o týždeň - na sobotu 
7. mája. Podujatie, ktoré prip-
ravujú miestne spolky Spolo-
čenstvo poľovníkov Vajnory, 
Pozemkové spoločenstvo 
Vajnory a Senior klub Vajno-
ry, v spolupráci s Miestnym 
úradom vo Vajnoroch, sa teší 

čoraz väčšiemu záujmu, nie-
len medzi seniormi, ale ako 
sa ukázalo, zaujal aj mladé 
rodiny. Malá túra do prírody 
a spestrenie programu ope-
kaním klobás, slaninky či na-
vareným gulášom od dvoch 
šéfkuchárov boli aj tohto roku 
zárukou príjemného posede-
nia a strávenia pekného dňa. 
Počasie májovej opekačke na 
Mahrovej bude „fandilo“ a po 
celý čas bolo krásne. 

Eva Bielčíková
referát kultúry a zahraničných 

vzťahov

Opekačka na Mahrovej búde
Foto: Marek Grebeči

Dni pohodovej hudby

Vďačíme hlavne jej entuziazmu, 
že sa takýto projekt začal reali-
zovať a že sme vám po dve ne-
deľné popoludnia mohli pred-
staviť tvorbu hudobných skupín 
Nebe na Zemi, Shine a Vertigo 
BAF.
Myšlienky, nachádzajúce tvar v 
piesňovej tvorbe týchto kapiel, 
sú veľmi podobné.
Po prvé, keď chceme naozaj 
niečo meniť v našich životoch 
k lepšiemu, musíme začať vždy 

u seba, nikdy u druhých. John 
Lennon to vyjadril presne: „Keď 
chceš zasvietiť v izbe, zapáľ 
sviečku - ale tou sviečkou si ty.“ 
Druhou spoločnou myšlienkou 
je, že na to, aby sme sa konečne 
vymanili z dnešnej negativistic-
kej epochy, mali by sme prestať 
používať k dosahovaniu pozi-
tívnych cieľov negatívnu ener-
giu - hlavne energiu ľudského 
ega.
Treťou spoločnou myšlienkou, 

ktorá sa trocha provokatívne 
skrýva pod skratkou DPH, je: 
ak ekonomiku a politiku ne-
obohatíme o skutočnú kultúru, 
jedna z týchto zložiek spoločen-
ského života bude vždy prevlá-
dať. Podobne, ako je pre zdravie 
dôležitá rovnováha medzi te-
lom, mysľou a dušou. A verte, 
že ako zdravotník s 25-ročnou 

praxou viem, o čom píšem. 
Preto existujú hudobné telesá s 
originálnou tvorbou, aby sa na 
slobodnú kultúru, ktorá pri-
márne neslúži ani politickým, 
ani ekonomickým záujmom, 
nezabúdalo.

Jiří Kešner
organizátor Dní pohodovej hudby

Myšlienka projektu Dní pohodovej hudby mi 
skrsla v momente, keď sme odohrali hodo-
vý koncert a naša nová kultúrna referentka z 
Vajnôr s radosťou skonštatovala: „Tu vo Vajno-
roch netreba pozývať žiadne hudobné skupi-
ny. Stačí len vybrať z tých domácich a dať im 
priestor na pódiu.“ 

Foto: Kristína Kesnerová
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Oslava Dňa matiek vo Vajnoroch

Na oslavu Dňa matiek 8. mája 
2016 pripravila mestská časť 
Bratislava-Vajnory kultúrny 
program, v ktorom účinkovali 
deti zo všetkých materských a 
základných škôl vo Vajnoroch. 
Pozvala mamičky, babičky a 
prababičky do Parku pod lipa-
mi, kde sa im svojím pestrým 
programom poďakovali ich 
deti za lásku, obetavosť a sta-

rostlivosť. Nechýbal tradičný 
kvet a poďakovanie aj od pána 
starostu. Zablahoželať prišli aj 
deti zo Základnej umeleckej 
školy na Vrbenského ulici a de-
ťúrence z detského folklórneho 
súboru Podobenka z Vajnor. 
Nechýbalo dojatie mamičiek 
a babičiek a veru sa zaleskla 
aj nejedna slza v ich očiach. 
Ďakujeme všetkým osláven-
kyniam a nositeľkám mena 
MAMA.

Eva Bielčíková
referát kultúry a zahraničných 

vzťahov
Foto: Marek Grebeči a Anton Jakubáč

Nič nie je silnejšie ako lás-
ka matiek, ani smrť nemá 
nad ňou moc...
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Róbert Vajda: V dnešnej dobe nevidím zapálenie 
u mladých hráčov, aké mala staršia generácia

? Ako ste sa dostali na pozíciu 
predsedu FK Vajnory?

V období, keď som skončil s fut-
balom, bola pozícia predsedu 
klubu voľná a nikto o ňu nemal 
záujem. Tak som si povedal, že to 
skúsim a vydržal som pri tom 20 
rokov.

? Prečo ste sa rozhodli z tejto 
funkcie odstúpiť?

Odstúpiť som sa rozhodol najmä 
kvôli nedostatku času, ktorý mi 
počas funkcie chýbal, najmä čo 
sa týka rodiny. Ako mi pribúda-
jú roky, cítim, že potrebujem aj 
niekedy vypnúť. Táto funkcia ma 
stála veľa času a energie, ktorý 
som trávil či už na ihrisku v rámci 
tréningového procesu, alebo za-
bezpečovaním všetkých potreb-
ných vecí na to, aby klub fungo-
val. Myslím, že to treba prenechať 
mladším, ktorí majú viac voľného 
času a energie. Skončil som s ve-
dením klubu, ale na futbal som 
nezanevrel. Som členom výkon-
ného výboru a naďalej trénujem 
mladších žiakov. 

? Mali ste popri vedení klubu 
a trénovaní aj iné zamestna-

nie či práve trénovanie a vede-
nie klubu bolo vašou hlavnou 
pracovnou náplňou?
Bol som po celý čas vedenia klubu 
zamestnaný ako technický ma-
nažér vo firme zaoberajúcou sa 
likvidáciou odpadov. A ešte stále 
aj som.

? Čím bol pre vás FK Vajnory 
výnimočný?

V rámci klubu bolo výnimočné 
rodinné zázemie. Chcel by som, 
aby sa naďalej zachovalo. Rodičia 
detí  chodili na tréningy, zápasy aj 
turnaje, ale aj komunikácia s nimi 
bola veľmi dobrá. Bola to taká 
rodinná atmosféra, ktorá stála za 
vznikom Klubu rodičov a pria-
teľov mládežníckeho futbalu vo 
Vajnoroch.

? Aké úspechy dosiahol klub 
pod vaším vedením?

Pod mojím vedením sa klub do-
stal do 4. ligy a celých 20 rokov 
tam aj zostal. Boli roky, keď sme sa 
držali na popredných miestach a 
tiež tie, keď sme bojovali o záchra-
nu, ale stále sme sa v 4. lige udr-
žali. Čo sa týka mládežníckych 
družstiev, 5- alebo 6-krát svoje 
súťaže aj vyhrali, len vzhľadom na 
to, že bolo málo mládežníckych 
kategórií, sa nedalo postúpiť do 
vyššej súťaže. Tam sa totiž robia 
dvojičky starší – mladší žiaci a keď 
jedni vyhrajú, automaticky postu-
pujú aj druhí, ale vzhľadom na to, 
že sme trebárs nemali mladších 
žiakov, nemohli sme postúpiť.

? Aké zmeny ste vo funkcii 
predsedu spravili?

Ťažko hovoriť o nejakých zme-
nách, ja som to zobral ako ne-
známu vec a robil som to podľa 
svojho najlepšieho vedomia a 
svedomia. Snažil som sa vy-
budovať klub, ktorý funguje, 
vytvoriť mládežnícke mužstvá, 
ktoré potrebujeme, aby sme 
hráčov dopĺňali aj do mužského 
kádru. Počas môjho pôsobenia 
sa mi tiež podarilo za pomoci 
mestskej časti zakúpiť nové ka-
bíny, vybudovať novú studňu, 

zrekonštruovať tribúnu, skvalit-
niť hraciu plochu a tak ďalej.

? Je niečo, čo sa vám počas 
vedenia klubu nepodarilo 

uskutočniť?
Vždy som si dával reálne ciele, 
ktoré som sa snažil splniť. Jediná 
vec, ktorá ostala nedoriešená, je 
majetkové vysporiadanie ihris-
ka.

? Čo ste robili radšej – tréno-
vali alebo viedli FK?

Ťažko povedať, tieto dve veci 
sa nedajú porovnávať. Tréno-
vanie ma napĺňa, keďže mám 
rád futbal. Vedenie klubu zase 
zahŕňa zabezpečovanie chodu 
futbalového klubu po všetkých 
stránkach, ako sú napr. prestupy 
hráčov, organizácia zápasov, za-
bezpečenie tréningového proce-
su či údržba ihriska.
 

? Prečo ste sa rozhodli veno-
vať trénovaniu a vedeniu 

FK?
Odmalička som žil športom. 
Otec závodne hrával volejbal aj 
futbal, takže som bol k športu 
vedený. A preto som chcel ostať 
pri športe aj po ukončení aktív-
nej kariéry. Je ťažké s tým zo dňa 
na deň  skončiť, keď ma to bavilo 
celý život. Tak som sa rozhodol 
trénovaním odovzdať svoje fut-
balové skúsenosti mladšej gene-
rácii.

? Čo vás trápi vo futbale?
No teraz ma už veľa vecí 

netrápi (smiech). Keď som bol 
predsedom, tak ma trápilo veľa 
vecí, ale teraz si  futbal už len vy-
chutnávam. Predtým som mal 
veľa povinností a zápas som nie-
kedy ani poriadne nevidel. Teraz 
prídem pár minút pred zápasom 
a nemám žiadne starosti. V kľu-
de si pozriem zápas. Celkovo 
však vo futbale určite chýbajú 
financie, ktoré by mali smerovať 
do podpory mládeže. Treba vy-
tvoriť futbalové akadémie, ako je 
to aj inde vo svete. Na Slovensku 
je síce snaha o vytváranie týchto 
akadémií, ale stále je to v plien-
kach. 

? Ako sa snažíte motivovať 
deti, ktoré trénujete?

Motivovať deti je ťažké, pretože 
teraz hrávajú v kategórii, kde sú 
proti nám deti o 2 roky staršie, a 
preto stále prehrávame. Vek je tu 
po fyzickej a technickej stránke 
rozhodujúci. V prvom rade sa 
snažím ich naučiť hrať futbal od 
základov. Vysvetľoval som im, že 
mi nejde o výsledky, ale o to na-
učiť ich, ako sa hrá futbal. Tie vý-
sledky prídu, len musia byť trpez-
liví a chodiť poctivo na tréningy.
Ale všeobecne treba mladých 
viac motivovať. V dnešnej dobe 
nevidím to srdce a zapálenie u 
mladých hráčov, aké mala staršia 
generácia. 

? Na čo je zameraný tréning s 
deťmi?

Tréning je zameraný na zdokonaľo-
vanie práce s loptou, zlepšenie ko-
ordinácie, disciplínu a dynamiku. 

? Je ťažšie trénovať deti alebo 
dospelých mužov?

Je to individuálne. Veľa záleží od 
zloženia mužstva. Deti sú však 
lepšie tvarovateľné.

? Aká je vaša najlepšie rada, 
ktorú by ste dali futbalistovi?

Pokiaľ je pre hráča futbal všetkým 
a má talent, potrebuje už len poc-
tivo trénovať, aby sa zlepšoval a 
napredoval.

? Čo podľa vás rozhodne, že 
sa z hráča stane hviezda? 

Stačí len trénovať?
V prvom rade hráč musí chcieť, 
mať futbalové srdce a disciplínu. 
Je to veľká tréningová drina a od-
riekanie si veľa vecí. Nestačí len 
na sebe pracovať, hráč potrebuje 
mať aj kus talentu, ktorý môžu  
tréneri rozvíjať. Ale tiež to závisí 
od šťastia, napríklad, či hráča ob-
chádzajú zranenia. Veľmi dôležité 
je aj rodinné zázemie a podpora a 
pomoc rodičov.

? Čomu okrem futbalu sa ve-
nujete?

Rodine, rekreačnému športu a 
konečne aj oddychu.

Veronika Baráková

Róbert Vajda sa narodil 
v roku 1967, vyštudoval 
Strednú priemyselnú školu 
strojársku v Bratislave. 
Od svojich 6 rokov hral 
závodne futbal na pozícii 
obrancu a záložníka. Od 
svojich 28 rokoch, keď 
ukončil vlastnú futbalovú 
kariéru, sa venoval vedeniu 
FK Vajnory, na ktorého čele 
stál 20 rokov. Popri tom 
trénoval žiacke mužstvá 
aj mužov. Momentálne 
pôsobí ako tréner mladších 
žiakov. Žije vo Vajnoroch.
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Život v perle Afriky

Na benefičnom večere s veľ-
kým úspechom vystúpila po-
pulárna pesničkárka Sima 
Martausová a začínajúci pes-
ničkár Andrej Rybecký. Vyni-
kajúci spev, atmosféra aj všetky 
ostatné súčasti programu sa 
niesli v africkom pohodovom 
duchu. Výrazne k tomu pris-
pel aj skvelý moderátor Roman 
Pomajbo,  ktorý vtipne vie-
dol diskusiu s hosťami večera, 
ktorými boli spoluzakladatelia 
kliniky - výkonný riaditeľ o. 
z. HIA Jozef Šuvada a Silvia 
Manduchová, riaditeľka so-
ciálneho programu o. z. HIA 
- a tiež Tomáš Horváth, ktorý 
pracoval v Ugande šesť mesia-

cov ako dobrovoľník. Večer bol 
obohatený výstavou fotografií 
z Ugandy, predajom pravého 
korenistého afrického čaju a 
afrických výrobkov. Aj na tom-
to benefičnom večere približne 
250 účastníkov prispelo na kli-
niku v Ugande sumou 2099,96 
€. 
Veľká vďaka všetkým, ktorí 
prispeli ku krásnemu večeru 
a podpore projektu v ďalekej 
subsaharskej Afrike. Veľmi si 
vážime, že účinkujúci a všetci, 
ktorí sa podieľali na tomto ve-
čeri, urobili dobrú vec bez ná-
roku na honorár. MWEBALE 
- ĎAKUJEME!

Jozef Horváth

V nedeľu 22. 5. 2016 sa v Dome kultúry vo Vaj-
noroch konal zaujímavý benefičný večer pod ná-
zvom „Život v perle Afriky“, ktorý v spolupráci s 
mestskou časťou Bratislava-Vajnory, Vajnorskou  
podpornou spoločnosťou, občianskym združe-
ním HIA (Health Initiatives Association) a firmou 
Fotolab zorganizoval Tomáš Horváth ako poďa-
kovanie za podporu Vajnorčanov pri výstavbe 
slovenskej kliniky pre HIV pozitívne deti v Ugan-
de, konkrétne v meste Buikwe. 

Foto: Alena Horváthová 
a Anton Jakubáč
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Aj tohtoročný sviatok MDD 
patril k najúspešnejším det-
ským podujatiam v roku. 
Hneď v úvode sme netradič-
ným spôsobom dali do pre-
vádzky novú detskú atrakciu, 
kde si deti samy slávnostne 
prestrihli pásku. Deti sa moh-
li počas celého dňa do sýtosti 
vyšantiť a zasúťažiť si. Užili 
si kúzelnícku show, poníky, 
lezeckú stenu, nafukovací 

hrad, tombolu so super cena-
mi a netradičnú cestu odvahy, 
ktorú pre ne vyrobili skauti. 
Nechýbalo ani maľovanie na 
tvár alebo občerstvenie v po-
dobe obľúbených detských 
pochúťok ako sú pukance či 
cukrová vata.

Eva Bielčiková
referát kultúry a zahraničných 

vzťahov

MDD vo Vajnoroch
Foto: Anton Jakubáč
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Len čo sa pred pár mesiacmi 
dostal na pulty kníhkupectiev, 
mizne odtiaľ ako teplé rožky aj 
napriek cene 25 eur. Iné náro-
dy etymologické slovníky svo-
jich materských rečí už dávno 
majú. Slováci na ten svoj čakali 
veľmi dlho. Predchádzajúce 
pokusy jazykovedcov zostaviť 
takýto slovník stroskotali ok-
rem iného aj na nedostatku 
finančných prostriedkov. Ľu-
bor Králik pracoval na slovní-
ku 17 rokov. A aj keď ide len o 
„stručný“ slovník, má vyše 700 
strán. 

Etymológiu si netreba mýliť s 
podobne znejúcou entomo-
lógiou, čo je veda skúmajúca 
hmyz. Etymológia sa zaoberá 
pôvodom, prvotným význa-
mom a príbuznosťou slov. Vy-
svetlí nám, z akých výrazov sa 
vyvinuli slová, ktoré dnes bež-
ne používame. Vytvoriť hoci aj 
„stručný“ etymologický slov-
ník je obrovská práca. Je to na-
pínavé dobrodružstvo, priam 
detektívka.   

Autor sa musí vedieť oriento-
vať v mnohých jazykoch, vrá-
tane tých mŕtvych, pretože sú-
časná slovenčina je produktom 
pestrej zmesi: staroslovančiny, 
starej nemčiny, latinčiny, balt-
ských jazykov, bulharčiny, ma-
ďarčiny, poľštiny, angličtiny, 
gréčtiny, turečtiny, francúzšti-
ny a mnohých ďalších jazykov 
a dialektov. Ukážeme si to na 
konkrétnych príkladoch.

O chvíľu na dvere zaklopú 
prázdniny. Sú odvodené z la-
tinského „vacatio“. Aj v staršej 
slovenčine sa používalo spo-
jenie, že „študenti sú na va-
káciách“. „Vacatio“ znamenalo 
„uvoľnenie“ – od študijných 
povinností. Tento výraz zase 
vyplynul z lat. „vacare, vaca-
tum“ (byť prázdny, neobsade-
ný, voľný od niečoho, nebyť 
zamestnaný). 

Siedmy mesiac v roku júl je 
pomenovaný podľa rímskeho 
štátnika Gaia Iulia Caesara z 
rodu Iuliovcov, ktorý v roku 
46 pred Kristom urobil tzv. 
juliánsku reformu kalendára, 
dovtedy sa júl nazýval Quinti-
lis, teda „piaty“ mesiac, keďže 
rok sa začínal 1. marcom.

Alebo v súčasnosti notoricky 
známy e-mail. Je to skratka 
anglického „electronic mail“ 
(elektronická pošta). Anglic-
ké slovo „mail“ (pošta, súbor 
zásielok) vzniklo zo starofran-
cúzskeho „male“, čo znamená 
„kožený mech“, používaný aj 
na označenie vreca s listami 
prepravovanými poštou, resp. 
aj na označenie obsahu toho 
vreca – teda pošty, listových 
zásielok. 

Esemeska, SMS, je skratkou 
anglického „short messa-
ge service“ (služba krátkych 
správ) v mobilnej komuniká-
cii. Názov telekomunikačného 
zariadenia, ktorým sa na diaľ-
ku zasiela písomný doklad a 
príjemca dostane jeho kópiu, 
fax, je odvodené od slova „fak-
simile“ (verná reprodukcia, 
odtlačok). To je zase odvodené 
z latinských slov „fac simile“, 
čo znamená doslova „urob po-
dobné“. 

Slovo futbal vzniklo zložením 
anglických slov „foot“ (noha) 
a „ball“ (lopta). A slovo kostol 
vzniklo z latinského „castel-
lum“, čo je zdrobnenina latin-
ského „castrum“ (opevnené 
miesto, pevnosť). Súvisí to s 
tým, že kostoly sa nachádzali 
v areáli opevnených hradov a 
často slúžili ako útočisko pri 
nepriateľských nájazdoch. Aj 
vajnorský kostol je obkolesený 
ochranným múrom. 

Kravata alebo viazanka má 
pôvod vo francúzskom ozna-
čení Chorvátov - „Cravate“, 

„Croate“, pretože v 17. storočí 
slúžili vo francúzskej armáde 
chorvátski jazdci a tí nosili ta-
kýto módny doplnok. Ďalšia 
súčasť oblečenia - džínsy, teda 
športové nohavice z pevnej 
látky, má názov odvodený z 
anglického „jeans“, „jean“, čo je 
druh bavlnenej látky. To je zase 
skrátenie spojenia „ieane fus-
tian“ (janovská tkanina) podľa 
talianskeho prístavu Janov (ta-
liansky Genova), cez ktorý sa v 
stredoveku do Európy dováža-
la značná časť bavlny. 

Slovo robot - umelý človek, 
automat podobný človeku, po-
užil prvýkrát český spisovateľ 
Karel Čapek v dráme R.U.R. v 
roku 1920. Toto slovo je odvo-
dené od slova „robota“, čo zna-
mená prácu, ktorá môže byť aj 
nútená a bezplatná. Robota je 
zase odvodená od praslovan-
ského „orbota“ atď.

Nevinné a v podstate kladné 
slovo huncút, teda „prefíkaný 
človek, šibal, lapaj“, prekona-
lo krkolomnejší vývoj. Kedysi 
malo negatívny zmysel a zna-
menalo „podliak, ničomník, 
naničhodník“. To asi preto, 
lebo jeho staršia forma „hun-
cfut, huncvut“ je odvodená 
od nemeckého „Hunds-fott 
(vut)“, čo znamenalo, s odpus-
tením, nie príliš slušné pome-
novanie pohlavného orgánu 
suky. Neskôr sa jeho význam 
zmiernil.

Frajer, teda milý, milenec, 
milovník, má pôvod v nemec-
kom „Freier“, a to v slove „fre-
ien“ - uchádzať sa o ženu, a to 
zase vyplynulo z germánskeho 
„frion“ (milovať). 

Slovo fízel, príslušník tajnej 
polície, špehúň, sliedič, má 
pôvod v českom „fízl“ a to zase   
v nemeckých výrazoch „Fies-
sel“ (pasák prostitútok), z čoho 
sa postupne vyvinul význam 

„ten, kto dohliada, špehuje, 
sliedi, detektív“ alebo „Fiesel“ 
(chlapec, mladý muž, pasák). 
Oba predchádzajúce nemecké 
výrazy môžu vychádzať zo slo-
va „Fisel“ (penis). Ako vidno, 
súvislosť medzi „fízlom“ a jeho 
pôvodným nemeckým význa-
mom je zdá sa celkom logická. 

Slovo kečup preniklo do Eu-
rópy prostredníctvom anglic-
kého „ketchup“. Ale pôvod 
tohto slova je čínsky – vzniklo 
zo slov „koe“, „ke“ (rajčina) a 
„chiap“, „tsiap“ (šťava). 

Pôvod slova pivo je pomerne 
jednoduchý – praslovanské 
„pivo“ a „piti“ znamenalo pô-
vodne „nápoj“, „pitie“. Vy-
svetlenie pôvodu slova víno je 
zložitejšie. Niektorí jazykoved-
ci vystopovali jeho vznik od 
latinského „vinum“, cez chetit-
ské „wiyana“, arménske „gini“, 
grécke „oinos“, albánske „vere“, 
indoeurópske „ueino“ až po 
semitské „wajn“. Podľa iného 
výkladu ide však o domáci 
indoeurópsky výraz, utvorený 
na základe názvu viniča ako 
odvodeniny od „uei“, čo zna-
mená „krútiť, točiť, ohýbať“, 
doslova „vinúca sa, popínavá 
rastlina“.  

Liehový nápoj z obilných zŕn, 
whisky, je skrátená forma 
staršieho anglického „whisky-
bae“, čomu predchádzal výraz 
„whisquybeath“, čo je obmena 
staršieho „usquebaugh“, a to je 
zase prevzaté z írskeho „uis-
ce beatha“ a škótskeho „uisge 
beatha“, čo doslova znamená 
„živá voda“. 

Ak chcete mať vo svojej kniž-
nici túto zaujímavú knihu, 
utekajte do kníhkupectva, lebo 
možno už čochvíľa ju tam ne-
nájdete. Aj keď som počul, že 
sa pre veľký záujem chystá do-
tlač. 

Rudolf Suran

Nestáva sa často, aby sa v dnešnej dobe rýchlo rozchytala kniha, ktorá je výsledkom práce vedca. 
Toto sa pošťastilo slovenskému jazykovedcovi Ľuborovi Králikovi, ktorý je autorom Stručného ety-
mologického slovníka slovenčiny.

Slová nie sú chrobáky alebo o pôvode slov a pozoruhodnej 
knihe, ktorá rýchlo mizne z kníhkupectiev
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Stretnutie s profesorom 
Ivanom Hričovským

Stretnutie 
bývalých 
pedagógov

Milovníci záhradiek v mest-
skej časti Bratislava-Vajnory 
mali dňa 8. apríla 2016 veľkú 
radosť zo stretnutia s pánom 
prof. Ing. Ivanom Hričov-
ským, DrSc., dr.h.c., ktoré sa 
uskutočnilo pod záštitou Jed-
noty dôchodcov Slovenska a 
Klubu seniorov v Dome kul-
túry Vajnory. Všetci prítom-
ní sa na toto stretnutie veľmi 
tešili, pretože pán profesor je 
špičkou vo svojom odbore.
Celá prednáška pána Hričov-
ského bola veľmi pútavá a po-
učná, popretkávaná aj mno-
hými úsmevnými príbehmi 
zo života iných záhradkárov a 
niesla sa vo veľmi priateľskom 
duchu.
Naši záhradkári sa dozvedeli 

mnoho informácií o jednot-
livých odrodách ovocných 
stromov a kríkov a o spôsobe 
starostlivosti o ne. Odniesli si 
aj cenné rady, ktoré určite vy-
užijú pri práci vo svojich zá-
hradkách. Pán profesor veľmi 
ochotne a vyčerpávajúco od-
povedal na všetky otázky prí-
tomných a na konci stretnutia 
napísal každému venovanie 
do jeho knižnej publikácie.
Touto cestou by sa všetci mi-
lovníci záhrad vo Vajnoroch 
chceli veľmi pekne a zo srdca 
poďakovať pánovi profesoro-
vi Ivanovi Hričovskému za 
návštevu a cenné rady. Pán 
profesor, tešíme sa na ďalšie 
stretnutie s vami.

Viera Krištofičová

V pamäti každého z nás zo-
stávajú zážitky, ktoré prežil 
vo svojom živote. Spomien-
ky! Chvíle, na ktoré rád myslí, 
hoci sú už v ďalekej minulosti. 
Nezabudli sme ani my, peda-
gógovia, ktorí už nestoja pred 
katedrou školy vo Vajnoroch. 
Rozhodli sme sa, že všetko 
pekné, čo sme zažili, si pripo-
menieme na stretnutí 12. apríla 
2016 pri posedení v reštaurácii. 

Spomínali sme na zážitky v na-
šom kolektíve, ale aj na žiakov, 
ktorých sme učili a vštepovali 
im vedomosti a morálne zá-
sady. Dnes sú už vo veku, keď 
môžu spoločnosti dávať to, čo 
sme im dali my. Svoje poslanie 
sme splnili. Ktorí učitelia sa 
stretli? Napovie vám fotografia. 
Poznáte nás? Spomínate?

Zita Búšová

S radosťou na zápis do ZŠ sv. Jána Pavla II.
Vstup našich detí do základ-
nej školy môžeme považovať 
za rozhodujúcu životnú zme-
nu. Vieme, že týmto vstupom 
sa zásadne mení spôsob ži-
vota dieťaťa. Ich hravá čin-
nosť, ktorá bola v materskej 
škole dominantnou, ustúpi 
od septembra do pozadia a 
do popredia sa dostane čin-
nosť učebná. Dieťa získa novú 
rolu – rolu školáka. Začne sa 
obdobie, keď si dieťa musí pl-
niť svoje školské povinnosti, 
ktorých plnenie bude pod-
liehať kontrole. Dieťa sa bude 
musieť podrobovať presne 

stanovenému a záväznému 
školskému poriadku, správať 
sa disciplinovane a začleniť 
sa do nového kolektívu detí, 
ktorému sa musí podriaďo-
vať. Život našich detí v škole 
začne byť pevne organizo-
vaný a jednotlivé aktivity sa 
budú od septembra pravidel-
ne striedať.
No predtým naše deti prejdú 
záverečným posúdením škol-
skej zrelosti pri zápise do 1. 
ročníka. Preto sme sa snažili 
rôznymi spôsobmi a aktivi-
tami, ktoré obsahovali kres-
bu postavy, spev piesní alebo 

recitovanie básní, určovanie 
farieb, identifikáciu priesto-
rových a časových vzťahov, 
geometrických tvarov, rozvoj 
matematických predstáv, po-
rovnávanie „viac – menej – 
rovnako“ a ďalšími úlohami, 
ktoré sa vyskytovali v rôznych 
formách, rozvinúť ich zruč-
nosti a schopnosti.
Naše deti tiež navštívili vy-
učovaciu hodinu v I. A trie-
de s pani učiteľkou Vlastou 
Follrichovou, ktorá veľmi 
ochotne uviedla deti do prob-
lematiky učenia sa v škole, ka-
maráti im názorne predviedli 

čítanie, písanie a počítanie a 
deti si aj vyskúšali, ako sa v 
školskej lavici sedí.
Pri vzájomných návštevách sa 
prirodzenou formou uplatni-
la adaptácia na školu, kontak-
ty s budúcimi spolužiakmi a 
deti spoznávali svoje schop-
nosti a zručnosti.
Spolupráca so školou je vďa-
ka ústretovosti pani riaditeľky 
Mgr. Márie Kováčikovej a zá-
stupkyne PaedDr. Lenky Bu-
beníkovej na výbornej úrovni 
a deti sa na školu veľmi tešia.

Alžbeta Havranová
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Žiaci zo ZŠ sv. Jána Pavla II. 
na filme Príbeh lesa

Príbeh lesa, sfilmovaný oča-
mi zvierat, si žiaci druhého 
stupňa mohli na vlastné oči 
pozrieť v kine Lumiere. Film 
nám priblížil nádhernú sym-
fóniu tajomstiev lesa, otvoril 
nám dvere domova lesných 
zvierat z mnohých častí Eu-
rópy a previedol nás všetký-
mi ročnými obdobiami od 
doby ľadovej až po súčasnosť. 
Nádherné a autentické zá-
bery bezstarostného života 
lesných zvierat sa striedali 
s bojmi o prežitie či potra-
vu alebo s ochranou mláďat 
pred mnohými nebezpečen-
stvami. Silnou stránkou tohto 
pútavého a dojímavého do-
kumentu bolo nielen mnoho 
unikátnych záberov, ale aj 
hudba a nádherné „melódie“ 
všetkých obyvateľov lesa. 
Na vlastné oči sme mohli sle-
dovať premenu našej prírody. 
Žiaľ, premenu k horšiemu... 
Skutočnosť, že les v minulosti 
predstavoval predovšetkým 
domov zvierat, sa postupne 
mení. Ďobanie ďatľa postup-
ne nahrádza nepríjemný 
zvuk sekery a motorovej píly, 
ktorá pre zvieratá znamená 

stratu svojho úkrytu a domo-
va, predstavuje strach a boj o 
prežite. Ľudská noha vstupu-
je na miesta, ktoré patria im. 
Ničí všetko krásne, čo nám 
od počiatku ponúka. 
A práve v dnešnej uponáh-
ľanej dobe, v ktorej prevláda 
technika a naše deti „vťahuje“ 
do virtuálneho sveta plného 
agresie, je potrebné ukázať a 
vysvetliť im, koľko krás nám 
príroda ponúka. Je miestom 
pokoja a uzdravenia duše. 
Miestom, kde človek môže v 
tichu načerpať silu. 
Tento dokument zachytil 
vzrušujúci kolobeh života. 
Veríme, že si naše deti uve-
domia jeho výrazné ekolo-
gické posolstvo a pochopia, 
čo všetko im príroda ponúka. 
Upokojujúce farby všetkých 
ročných období, mnohotvár-
nosť, nádherný a neopakova-
teľný šum stromov, spev vtá-
čikov, vánok vetra, zurčanie 
potôčika... Neuveriteľný dar, 
ktorý máme, len ho musíme 
objaviť a pochopiť, že prírodu  
si máme chrániť!

Tatiana Rázgová

Tvorivá dielňa Poďte sa hrať s filmom pre deti zo ZŠ Jána Pavla II.

Prvou úlohou detí bolo zvoliť 
si tému filmu. Jedna skupina 
sa rozhodla zachytiť podmor-
ský svet (film nazvali Oceán), 
druhá si zvolila klasickú roz-
právku - Červená čiapočka. 
No a začalo sa s výrobou. 
Deti si nakreslili všelijaké po-
stavičky (chobotnicu, veľry-
bu, žraloka, ponorku, koraly, 
Červenú čiapočku, vlka, po-
ľovníka, psíka, líšku, zajaca), 
s oddeliteľnými časťami tela, 
aby po pripnutí „žuvačkou“ 
mohli nimi hýbať. Potom ich 
postupne umiestňovali na 

farebnú plochu a prostred-
níctvom počítačovej techniky 
hotové obrázky nasnímali. 
Pohyb postavičiek sa tak roz-
ložil do malých krokov. Keď 
sa tieto sekvencie prehrali 
rýchlo za sebou, splynuli do 
pohyblivého obrazu. Animá-
tori - študenti ateliéru animo-
vanej tvorby FTF VŠMU -  s 
deťmi nasnímali ešte titulky a 
oba filmy boli na svete. 
Deti sa pritom veru vyhra-
li. Pri odchode z ateliéru nás 
potešilo, keď sme sa dozvede-
li, že nám oba filmy pošlú e-

mailom. Budeme mať byť na 
čo hrdí aj pred rodičmi.
V júni Bibiana pozýva na 
ďalšiu interaktívnu výstavu 
pod názvom Kuk na zvuk - 
o akustike. Deti sa dozvedia, 
aké obrazce vytvára naprí-
klad vlnenie zvuku v piesku, 
na vode alebo prečo pes po-
čuje psiu píšťalku a my nie, i 
ďalšie ukážky toho, že veda 
môže byť aj zábavná. Lákavá 
pozvánka, čo poviete?

Ľubomíra Záhorová

Dom umenia pre deti - Bi-
biana je vždy veľkým lákad-
lom pre tvorivé deti. A pre 
naše vajnorské zvlášť. Staré 
Mesto, ktoré dýcha históri-
ou a kultúrou, je totiž od nás 
pomerne ďaleko. V utorok 
12. apríla sme si však tento 
výlet v rámci školského klu-
bu detí dopriali.
Už cesta autobusom a elek-
tričkou bola dobrodruž-
stvom, deti sa nezvyknú 
takto voziť. V Bibiane nás 
očakávali o druhej hodi-
ne popoludní. Keď sme si v 
šatni odložili veci, vystúpili 
sme po schodoch do dielne s 
množstvom vlniek, bavlniek, 
nitiek, nožničiek a iných 
pomôcok. Animátori sa nás 
najskôr na všeličo povypyto-
vali, napr. či poznáme slovo 
textil, alebo z čoho všetké-
ho sa vyrába. Potom sa deti 
pustili do „tkania“. Rôznofa-
rebné vlákna vlny a bavlniek  
omotávali okolo drevených 
paličiek, a tak vytvárali pes-
tré obrázky. A veruže ich to 
chytilo, hodina nám pomaly 
nestačila. Škoda len, že sme 
si už nestihli pozrieť práve 
prebiehajúcu  interaktívnu 

výstavu Zaži textil, lebo aj 
tá sľubovala veľa. Máme tak 
príležitosť znovu sa do Staré-
ho Mesta vrátiť.

Ľubomíra Záhorová

Nitka, vlnka, 
bavlnka v Bibiane

Nie je to nemožné, môžeme potvrdiť. V utorok 24. mája 2016 sme si to v Bibi-
ane na tvorivých dielňach pod týmto názvom vyskúšali. Tento raz nás bola len 
hŕstka - 13 tretiakov, pretože filmový štáb v ateliéri Bibiany nemôže byť veľký.
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Zo života ŠKD vo Vajnoroch Deti z Predškoláčika 
na akcii Na kolesách 
proti rakovine

V našom ŠKD sme sa na-
štartovali vo februári vese-
lým karnevalom, kde sme 
si všetci dobre zatancovali a 
zabavili sa. V marci sme sa 
zaoberali múdrymi knihami 
a navštívili sme aj vajnorskú 
knižnicu, kde sme sa dozve-
deli veľa dôležitých informá-
cií. Apríl nám zase priniesol 
plavecký kurz, kde sme sa 
mnohí učili plávať a niektorí 
sme sa zas zdokonaľovali v 
plaveckej kariére.
Do nášho ŠKD zavítalo i 

nové bábkové divadielko 
Dúha z Nových Zámkov, 
ktoré nám pomohlo sa za-
myslieť nad teplom domova, 
ktoré každé dieťa a aj dospelý 
potrebuje. A tiež sa nám pá-
čilo, keď sme sa zaoberali v 
ŠKD našimi Vajnorami. My 
mladší sme sa naučili maľo-
vať vajnorskú vlajku a starší 
maľovali a vyšívali ornamen-
ty našich rodných ľudových 
umelcov z Vajnôr.

Juráňová

Prijali sme ju a zapojili sa do 
športového zápolenia medzi 
dvomi mestskými časťami – 
Vajnorami a Lamačom. S váž-
nosťou a odhodlaním, športovo 
naladení sme sa vybrali na cestu 
do Parku pod lipami – centra 
diania nesúceho názov Na kole-
sách proti rakovine. Aktívnym 
pohybom sme prišli podporiť 
toto zmysluplné športové podu-
jatie. Zúčastnili sa ho veľkí i malí 
z vajnorských predškolských 
zariadení. Pri zdolávaní športo-
vých úloh na jednotlivých stano-
vištiach
i pri voľných pohybových kreáci-
ách na chytľavé tanečné melódie 
preukázali aj naši chlapci a diev-
čatá svoju šikovnosť, odvahu i 
radosť z pohybu. Vôbec im neva-
dilo, že koordinátormi na stano-
vištiach neboli ich pani učiteľky. 
Atmosféra bola výborná, stretli 
sa tu dospelí i deti a dokázali sa 
spojiť pre veľkú vec.
Toto stretnutie bolo zároveň 
ukážkou zdravého životného 
štýlu, ku ktorému je potrebné 
viesť deti už od najútlejšieho 

veku. Veď v dnešnom svete po-
čítačov majú tendenciu tráviť čo-
raz menej času vonku pri športe. 
Stretnutie tiež ponúklo príleži-
tosť spoznať nových ľudí a medzi 
toľkými drobcami stretnúť tých, 
ktorí boli pred časom našimi 
malými zverencami. Za všetko 
hovorili ich milé úsmevy a roz-
žiarené očká. Hreje ma pri srdci, 
že nezabudli.
Športové aktivity patria medzi 
neodmysliteľné každodenné čin-
nosti v našom zariadení. Okrem 
iného nimi podporujeme zdra-
vie detí a umožňujeme im uplat-
ňovať a rozvíjať prirodzenú po-
hybovú aktivitu. Táto však bola 
pre ne niečím novým. Obohatila 
ich o novú skúsenosť a nás záro-
veň presvedčila o tom, že hoci v 
Predškoláčiku deti žijú v malom 
kolektíve, dokážu sa presadiť aj 
na takomto detskom masovom 
športovom podujatí. Za svoj vý-
kon si vyslúžili veľké uznanie a 
pochvalu. Prídeme aj nabudúce.

Anna Paldanová
riaditeľka DC Predškoláčik

Škola v prírode žiakov zo ZŠ sv. Jána Pavla II.
V dňoch 16. 5. – 20. 5. sa žiaci 
prvého stupňa zúčastnili školy 
v prírode v Skalke pri Kremni-
ci. Už na ceste tam nás prekva-
pili slnečné lúče, ako aj dážď 
a snehové vločky. Na miesto 
sme dorazili okolo obeda, a 
keďže sme po náročnej ces-
te veľmi vyhladli, prvá cesta 
viedla do jedálne. Sýtym sa 
nám oveľa ľahšie ubytovávalo 
do pripravených izbičiek. Na 
chate nás privítali animátori, 
za ktorých sme boli nesmierne 
vďační. 
V prírode sme sa dostatočne 
vybláznili, najmä posledné 

dni, a, samozrejme, nezabudli 
sme ani na školské povinnos-
ti. Nádherné miesta v prírode 
nám slúžili aj ako didaktická 
pomôcka. V stredu medzi 
nás prišiel pán z horskej služ-
by, ktorý nám porozprával o 
svojej práci. Ukázal nám zau-
jímavé fotografie a rovnako aj 
záchranárske pomôcky, ktoré 
sa deťom veľmi páčili. Najmä 
praktické skúšanie prístroja 
na vyhľadávanie ľudí, napr. v 
lavínach.
 Každý deň sme vítali modlit-
bou na perách a rovnako sme 
ho aj končili. Pán nám pomá-

hal zvládnuť tieto dni a naši 
anjeličkovia strážni pri nás stá-
li. Nikomu sa nič zlé nestalo. 
Domov sme sa vrátili v piatok 
poobede unavení, ale plní zá-

žitkov. Na tento čas budeme 
dlho spomínať, najmä naše 
deti, ktoré školu v prírode za-
žili po prvýkrát.
 Lucia Dubcová

Chalennge Day - Medzinárodný športový vyzýva-
cí deň bol výzvou aj pre najmenších zo súkromnej 
škôlky DC Predškoláčik. 
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Úlohou organizátorov bolo za-
registrovať všetkých účastníkov, 
ktorí splnia podmienky aspoň 
15-minútových športových 
aktivít na najrôznejších kolies-
kových zariadeniach (bicykle, 
kolobežky, trojkolky, odrážadlá, 
skateboardy, korčule…), prí-
padne aj iných športových akti-
vít vrátane tanca a najneskôr do 
20.00 hod. zosumarizovať počet 
aktívnych účastníkov a výnos 
zbierky pre Nadáciu Výskum 
rakoviny. 
V predvečer akcie sa na pódiu 
koncertnej sály Slovenského 
rozhlasu stretli starostovia obi-
dvoch mestských častí Ján Mrva 
a Peter Šramko, vymenili si su-
veníry a navzájom sa vyzvali do 
tohto humanitného súboja.
Nádherné počasie, nadšení 
obyvatelia od najmenších škôl-
karov po seniorov, dokonale 
pripravený štáb organizátorov 
na čele s neustále sa pohybujú-

cim starostom, to bol pre mňa 
rámec podujatia vo Vajnoroch. 
Od 8. do 20. hodiny sa hýbali, 
športovali, behali a tancovali 
stovky Vajnorčanov, aj s po-
mocou priateľov z Pezinka a 
Svätého Jura. Podarilo sa mi 
na obecnom bicykli absolvovať 
aj trasu symbolickej jazdy, kde 
som stretol desiatky malých i 
veľkých na bicykloch, kolobež-
kách, trojkolkách či v detských 
kočíkoch. Vynikajúci kultúr-
ny program kapely KENNY 
a BRATRANCI, multiinštru-
mentalistu Igora Hraška a FS 
Podobenka či spevácke aj cyk-
listické výkony členov Vajnor-
ského okrášľovacieho spolku 
len umocnili úžasný dojem. 
Ďakujeme, Vajnoráci!

Ján Juráš
manažér Nadácie Výskum rakoviny 

a organizátor kampane Na kolesách 
proti rakovine

V máji 2016 rozkrútila Nadácia Výskum rakoviny kolesá proti rakovine v 14. ročníku rovnomennej 
kampane, teda Na kolesách proti rakovine. Súčasťou kampane bol priateľský súboj obyvateľov 
mestských častí Bratislava-Vajnory a Bratislava-Lamač v rámci Svetového dňa výziev (World Cha-
llenge Day). 

Na kolesách proti rakovine

Foto: Veronika Zahradníková

Víťazmi sa stali všetci účastníci, ale pre históriu treba 
zaznamenať oficiálne výsledky:

• Lamač: 1348 registrovaných účastníkov (počet obyvateľov 
Lamača: 7400), z toho 164 na rôznych kolesách, výnos zbierky: 
1201,57 €

• Vajnory: 1055 registrovaných účastníkov (počet obyvateľov 
Vajnôr: 5580), z toho 167 na kolesách, výnos zbierky 1050,76 € v 
pokladničkách + 500 € od firmy Lagermax
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3x3 Basket Vajnory 2016

28. máj 2016 bol dátum, keď 
hráči a hráčky, hlavne z oko-
lia Bratislavy, ale aj Brna, prišli 
opäť po roku na túto obľúbe-
nú akciu. Od piatku bol areál 
pripravený, v sobotu ráno sa 
dotiahli detaily a od 9:00 za-
čali prichádzať prví hráči na 
registráciu. Tímy boli prihlá-
sené do štyroch kategórií, a to: 
muži, open mix, juniori a ZŠ 
mix.
O 10:00 sme odštartovali 
prvé kolo zápasov. Hráči vo 
všetkých kategóriách od úvo-
du hrali naplno, keďže každé 
zaváhanie mohlo znamenať 
ťažkosti v turnaji. Najtvrdšie a 
najlákavejšie boli zápasy mu-
žov, viac jemnosti a taktiky 
prinášala kategória open mix, 
v ktorom družstve musela 
byť aspoň jedna žena, a bo-
jovnosť ukazovali aj mladšie 
kategórie. Po prvých kolách 
sa začalo formovať poradie v 
skupinách, a tak prichádzal 
čas na vyraďovacie boje. Pre-
stávky medzi zápasmi si tímy 
krátili v sponzorskom stane  
KamiProfitu, kde sa mohli 
občerstviť, pitný režim zase 
zabezpečoval Birell a Budiš.
Ešte skôr sme však odštartova-
li sprievodnú akciu Minibas-
ket ligy pre najmenších školá-
kov 1. – 4. ročníka základných 
škôl. Pre tímy z Petržalky, 
Karlovej Vsi, Senca a Dúb-
ravky boli pripravené súťaže 
a zápasy, ktoré preverili ich 
zručnosti. Rozcvičenie s lop-
tou, štafetové behy, vzájom-
né zápasy a „škrečkovanie“ o 
cukríky boli pre deti veľkým 
zážitkom. Na konci sa pridali 
aj rodičia, ktorí prišli podporiť 
svoje deti a streľbou na kôš sa 
snažili pomôcť ich družstvám. 
Deti si pre svoje tímy pripísa-
li body do celkového poradia 
a na 5. finálovom podujatí v 
Senci budú ocenení za svoju 
celosezónnu snahu.

Streetball však pokračoval a 
do štvrťfinálových bojov sa 
prebojovali tie najlepšie tímy. 
V mužskej kategórii zvládli 
svoje zápasy lepšie tímy Ma-
chines (ČR), Amigos Para 
Siempre (SR), Čistiaci pros-
triedok (SR) a aj obhajca z 
minulého roku Letný vánok 
(SR).
V kategórii open mix zase 
potvrdili svoju minuloročnú 
formu tímy Macík a Zimný 
vánok, ktoré sa postupne do-
stali až do finále. V ňom bol 
úspešnejší minuloročný 
víťaz tejto kategórie Zimný 
vánok.
Juniori s menším počtom 
tímov nesmeli zaváhať. 
Najviac sa darilo tímu Se-
díme v aute, ktorý napokon 
vo finále porazil tím Lucky 
guys. Tretie miesto si pri-
písali juniori z tímu Kami-
Profit.
Kategóriu ZŠ mix zvládli 
najlepšie hráči z tímu Bra-
tislavské pudingy, ktorí 
porazili vo finále Till i die. 
Z tretieho miesta sa po vy-
rovnanom zápase tešili hráči 
tímu Rýchlo. 
Muži bojovali o zaujímavú 
cenu v podobe štartovného 
na 3x3 podujatí Ghetto Ga-
mes v Jarmale (Lotyšsko). 
Oba semifinálové zápasy 
boli na skóre jednoznačnej-
šie, avšak v zápase si tímy 
nič nedarovali. Účasť vo 
finále si po víťazstvách za-
bezpečili tímy Letný vánok 
a Machines.
O bronz sa pobili Amigos 
Para Siempre, ktorí boli aj 
úspešnejší ako tím Čistiaci 
prostriedok.
Letný vánok si od začiat-
ku finálového zápasu vy-
budoval niekoľkobodový 
náskok. Zdalo sa, že zápas 
bude mať jednoznačný 
priebeh, avšak Machines 

pritvrdili a po niekoľkých pre-
menených strelách sa dotiahli 
na rozdiel jediného bodu. Ten 
si však už udržali a so závereč-
ným klaksónom stanovili ko-
nečné skóre na 16:13.
Napriek tomu, že podujatie už 
nebolo súčasťou celosloven-
skej tour, pritiahlo veľa záu-
jemcov. Tešíme sa už na ďalšie 
streetballové podujatie vo Vaj-
noroch a ďakujeme sponzo-
rom za podporu.

Marián Nemček

Krásne počasie, športový areál Alviano a 5 ihrísk pri-
pravených na ďalšie zo streetballových podujatí vo 
Vajnoroch. Aj takto vyzeralo podujatie 3x3 basket-
balu, ktorého priaznivci sa každoročne stretávajú 
vo Vajnoroch.

Výsledky:
Muži: 1. Letný vánok, 2. Machines, 3. Amigos Para Siempre
Open mix: 1. Zimný vánok, 2. Macík, 3. Kajina družina
Juniori: 1. Sedíme v aute, 2. Lucky guys, 3. KamiProfit
ZŠ mix: 1. Bratislavské pudingy, 2. Till i die, 3. Rýchlo
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3x3 Basket Vajnory 2016 FOTORIPORT
Foto: Martin Šopinec
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Detský duatlon
Krásne počasie uprostred 
sychravých dní nám 30. aprí-
la 2016 dovolilo privítať deti 
všetkých vekových kategórií na 
Jurskej ceste. Tenisky a bicykle 
boli hlavnými zbraňami každé-
ho zo zúčastnených.
Od ranných hodín prichádzali 
súťažiaci na registráciu, pripra-
vení zúčastniť sa duatlonu. Po-
tešilo nás hlavne množstvo detí 
v najnižšej kategórii do 10 ro-
kov, kde sme sa napokon roz-
hodli urobiť kategóriu navyše, 
a to do 6 rokov.
Po registrácii sme mohli od-

štartovať prvé preteky Vajnor-
ského detského duatlonu 2016.
Postupne sa v 8 kategóriách 
podľa veku predstavilo množ-
stvo pretekárov, ktorí preve-
rili svoje bežecké a cyklistické 
schopnosti. Tí najrýchlejší si 
od nás prevzali medaile a všetci 
ostatní aj dobrý pocit zo špor-
tového výkonu.
Ďakujeme všetkým zúčastne-
ným a dúfam, že sa o rok vi-
díme v minimálne rovnakom 
počte.

Marián Nemček

Foto: Dominika Nemcová
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Predstavujeme mladé športové talenty 
Tatiana Blattnerová

Mladá nádejná plav-
kyňa, ktorá má však 
hendikep. Nevidí. Ale 
aj napriek tomu dosa-
huje v plávaní veľké 
úspechy. Až také, že by 
mohla reprezentovať 
Slovensko na tohto-
ročných paraolympij-
ských hrách v Rio de 
Janeiro, kde je vekový 
limit pre účasť 14 ro-
kov, ktoré Tatiana prá-
ve dovŕšila.

? Za aký klub v súčasnosti 
plávaš?

V súčasnosti plávam za pla-
vecký klub telesne a zrako-
vo postihnutých športovcov 
DOLPHINS v Bratislave, do 
ktorého som vstúpila koncom 
roka 2012.

? Ešte študuješ?
Áno, chodím do siedmeho 

ročníka základnej školy pre ne-
vidiace a slabozraké deti v Kar-
lovej Vsi.
 

? Kedy si začala s pláva-
ním?

S plávaním som začala dosť ne-
skoro, v desiatich rokoch. Teda 
plávam iba štyri roky.
 

? Aké plavecké úspechy si 
už dosiahla?

V roku 2014 som sa zúčastnila 
Majstrovstiev Európy IPC (In-
ternational Paralympic Com-
mittee) seniorov v holandskom 
Eindhovene, na ktorých som 
bola najmladšou účastníčkou. 
V minulom roku som už bola 
účastníčkou aj Majstrovstiev 
sveta IPC v škótskom Glasgo-
we, kde som bola tiež najmlad-
šia.
A v máji 2016 sa konali otvore-
né ME IPC 2016 vo Funchale 
na portugalskej Madeire, kde 
som splnila päť „B“ limitov 
účasti pre paraolympijské hry 
v Rio de Janeiro. Ak sa mi 
podarí zaplávať na pretekoch 
začiatkom júna v Berlíne „A“ 

limit, mohla by som dostať di-
vokú kartu od IPC a štartovať 
na tohtoročných paraolympij-
ských hrách v Rio de Janeiro.

? Čo ťa priviedlo k pláva-
niu?

Ja mám vodu veľmi rada od 
mala. Potom, čo sa mama do-
zvedela o existencii plaveckého 
klubu pre telesne a zrakovo 
postihnutých športovcov, išli 
sme sa pozrieť na jeden tréning 
a už sme zostali.
 

? Ako sa pripravuješ na 
dôležité preteky?

Mám dvojfázové tréningy a 
k tomu ešte aj suchý tréning. 
Pred veľkými pretekmi, ako 
sú majstrovstvá Európy a maj-
strovstvá sveta, chodíme aj na 
sústredenia.
 

? Vieš o niečom, kde máš 
ešte rezervy a v čom si, 

naopak, dobrá?
Moje rezervy sú napríklad pri 
štarte, musím dotrénovať skok 
do diaľky a zlepšiť sa na obrát-
kach. Tiež mám problém plá-

vať v strede dráhy. Často sa mi 
stane, že narazím do dráhy a to 
ma spomaľuje. A stále je treba 
vylepšovať techniku jednotli-
vých plaveckých spôsobov.
 

? Ktorý plavecký spôsob 
máš najradšej?

Mojím najobľúbenejším pla-
veckým spôsobom je kraul. Je 
to rýchly a zábavný štýl.  

? Tatiana, keďže si nevi-
diaca, ako vieš rozpo-

znať koniec bazéna? Ako 
vieš, kedy sa máš dotknúť 
v cieli?
Na to potrebujem podľa pravi-
diel plávania IPC „tappera“ na 
každom konci bazéna. Tapper 
mi takou predĺženou palicou, 
na ktorej konci je mäkká lop-
tička, aby ma neporanil, dá 
signál, aby som v plnej rých-
losti nenarazila do steny a ne-
ublížila som si. Musíme to mať 
presne nacvičené, aby som ten 
signál dostala v pravý čas. Je 
to aj preto, lebo my nevidiaci 
musíme mať začiernené pla-
vecké okuliare, aby sme mali 

všetci rovnaké podmienky pri 
pretekaní. Na veľkých prete-
koch mi robí tappera mamina 
a trénerka, na menších niekto, 
s kým to máme natrénované 
na tréningu.
 

? Čo by si chcela do- 
siahnuť v plávaní?

Najvyššou métou pre každého 
športovca, a teda aj pre mňa, je, 
samozrejme, účasť na olympij-
ských, pre mňa paraolympij-
ských hrách a získanie zlatej 
medaily.

? Máš čas aj na oddych?
Na oddych mám málo 

času. Keďže chodím na tréning 
pred vyučovaním, čo je ráno o 
šiestej, potom po vyučovaní a 
cez víkendy som často na sú-
ťažiach, už mi nezostáva veľa 
času na oddychovanie, ale za-
tiaľ to zvládam. 
 

? Aké sú tvoje záľuby 
okrem plávania?

Ak mi to čas dovolí, rada si 
zahrám nejakú akčnú hru na 
Xbox-e, počúvam živé prenosy 
a dobrú hudbu, rada pozerám 
filmy.
 

? Ktorá plavkyňa je tvo-
jím vzorom?

Mojím vzorom ja plavkyňa z 
nášho klubu Karina Petrikovi-
čová.
 

? Venuješ sa aj iným špor-
tovým aktivitám?

Od mala som rada jazdila na 
bicykli, najprv s ocinom, teraz 
sa viem bicyklovať už aj sama 
a strieľala som aj z luku. Ale v 
podstate mi žiaden šport nie je 
cudzí. 
 

Veronika Baráková

Ak si mladý nádejný športovec/ 
športovkyňa, pochádzaš alebo bývaš 
vo Vajnoroch a chceš sa vidieť v tejto 
rubrike, napíš nám o  sebe a  svojich 
športových úspechoch na redakcia@
vajnory.sk.
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Hneď v prvom jarnom kole 
sa uskutočnil rozhodujúci 
4-bodový súboj, keďže sme 
hostili družstvo zo 4. miesta 
– Stupavu. Súper začal napl-
no a mierne nám odskočil. 
V polčase sme ešte stále pre-
hrávali 11 : 12. V ďalšej časti 
sme mali navrch, no stačilo 
to v 45. minúte iba na remízu 
17 : 17. Potom sme vsadili na 
útočnú hru, čo nám nevyšlo, 
lebo súper nás trestal z rých-
lych protiútokov. Konečný 
výsledok 20 : 24 v náš nepros-
pech znamenal potlačenie 
našich ambícií na 4. miesto 
v tabuľke. V ďalších kolách 
sme síce zvíťazili v Cíferi 24 
: 21 a ako domáci (v hale na 
Junáckej ulici) 27 : 24 s Du-
najskou Stredou, no Stupava 
stratila už iba dva body pre-
hrou s Malackami. V posled-
nom kole základnej časti sme 
cestovali do Martina, ktorý s 
Malackami a Piešťanmi zvá-
dzal súboje o prvé miesto ta-
buľky. V Martine sme podali 

primeraný výkon, ale stačilo 
to iba na výsledok 21 : 25 v 
náš neprospech, takže štvrté 
miesto obsadila Stupava. 
Nakoniec však riadiaci há-
dzanársky orgán zmenil sys-
tém kvalifikácie o postup. K 
trom družstvám západnej 
časti 1. ligy pribudol víťaz vý-

chodnej časti ligy – Levoča. 
Takže v skupine o umiestne-
nie sme sa stretli opäť dvakrát 
s družstvami Stupavy, Cífera a 
Dunajskej Stredy. Výbor klu-
bu pre túto nadstavbovú časť 
rozhodol, že prioritu bude 
mať tvorba kádra a zohra-
nie sa pre sezónu 2016/2017. 
Samozrejme, pri dosiahnutí 
dobrých výsledkov. Darilo sa 
nám striedavo, keďže viacerí 
hráči mali pracovné povin-
nosti a objavili sa i zranenia. 
Naše výsledky: Vajnory – Cí-
fer: 21 : 22, Stupava – Vajno-

ry: 33 : 27, Dunajská Streda 
- Vajnory 21 : 22, Cífer – Vaj-
nory 24 : 26, Vajnory – Stu-
pava 20 : 21. Posledné kolo 
však bolo exhibičné, keď sme 
konečne aspoň v útoku hrali 
podľa predstavy trénerov a 
zvíťazili sme nad Dunajskou 
Stredou 45 : 32. To znamena-
lo naše konečné 5. miesto v 
súťaži pri celkovom skóre 446 
: 456.

Pre sezónu 2017/2018 bude 
opätovne vytvorená najvyššia 
súťaž spoločne s družstva-
mi z Česka. Základný káder 
ostáva pokope, budeme riešiť 
jeho doplnenie o vhodné typy 
hráčov. Posilniť bude treba aj 
funkcionársku oblasť. Hen-
dikepom zostáva chýbajúca 
športová hala vo Vajnoroch.
V závere ďakujeme všetkým 
fanúšikom a hlavne sponzo-
rom za podporu hádzanej 
vo Vajnoroch. Vďaka patrí 
aj nášmu technickému štábu 
pri zabezpečení zápasov – za-
pisovateľom, časomeračom, 
zdravotníkom a usporiada-
teľom, čiže J. Grebečimu, D. 
Kozubovi, I. Štelárovi, M. Fa-
ragovi a Feketovcom.

Václav Fekete

Naši hádzanári boli po jesennej časti súťaže 1. 
ligy hádzanej mužov na 5. mieste. Keďže po odo-
hratí kompletných dvoch kôl súťaže sa táto na 
základe rozhodnutia riadiaceho zväzu delila na 
dve skupiny, naším cieľom bol boj o 4. priečku.

Hádzanári ukončili 1. ligu exhibične
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Akcia Hoď a bež úspešne pokračuje

V deň konania akcie bolo 
nádherné slnečné počasie, čo 
prispelo k príjemne strávené-
mu športovo-zábavnému dňu. 
Tento rok sa akcie zúčastnilo 
okolo 40 detí, z toho 33 súťažne. 
Deti rozdelené do 3 vekových 
kategórií športovali v rôznych 
disciplínach zameraných na 
rýchlosť, presnosť či koordiná-
ciu. U niektorých bolo vidno 
talent a nadanie, u niektorých 
zas veľké srdce a odvahu. Na 
záver športového dňa si deti za-
hrali aj zápasy v minihádzanej, 

pri hraní ktorej skombinovali 
všetky predchádzajúce discip-
líny. Počas celého dňa bol pre 
deti zabezpečený pitný režim a 
mali k dispozícii aj občerstve-
nie. Na záver úspešného dňa 
boli ocenení víťazi, ale keďže 
vyhral každý, kto sa zúčastnil, 
nikto neodišiel na prázdno. Ďa-
kujeme všetkým zúčastneným a 
zároveň všetkých pozývame na 
ďalšiu akciu Hoď a bež, ktorá sa 
uskutoční v rámci vajnorských 
hodov v polovici septembra. 

Viktor Fekete

Koncom mája sa opäť konal športový deň detí 
„Hoď a bež“. Akcia pod záštitou vajnorských há- 
dzanárov aj tentoraz prebehla v športovom areáli 
Alviano na hádzanárskom ihrisku vo Vajnoroch. 

Záväzné prihlášky s uvedením mena a veku posielajte najneskôr do 1. 7. 2016 mailom na adresu cepec@typoars.sk.

Foto: Viktor Fekete
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Servis pre občanov mestskej časti
02/4822 4448
Sekretariát starostu: 4822 4412
Miestny kontrolór: 4822 4423
Podateľňa 4822 4432
Matrika, ohlasovňa pobytu 
4822 4433
Referát kultúry a športu 4822 4423
Hospodárska správa 48224 4422
Stavebný úrad 4822 4425
Referát územného plánu 4822 4427
Referát cestného hospodárstva
4822 4428
Referát životného prostredia
a vodného hospodárstva 4822 4426
ODDELENIE EKONOMICKÉ
Referát fakturácie,
dlhodobý prenájom 4822 4443
Referát pokladne,
krátkodobý prenájom 4822 4442
Referát daní a poplatkov 4822 4444

Hlásenie porúch BVS: 0800 121 333
Hlásenie porúch ZSE: 0800 111 567
Hlásenie porúch VO: 02/6381 0151
Hasičská služba: 150, 112
Záchranná služba: 155, 112
Mestská polícia a okrskári vo Vajno-
roch: 159, 0902 921 187, 0902 921 
193.
Havarijná služba: 0123

Kontakty

ZAČNITE DOVOLENKOVÚ 
SEZÓNU S GUINOT
Kozmeticko-regeneračný salón IVA
Za mlynom 3, Vajnory
Tel.: 0904623275, www.salon-iva.sk

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

V rámci letného kina bude  
v aktuálnom týždni pre- 

mietaný film spolu s obsa-
hom zverejnený na webovej 

stránke mestskej časti: www.
vajnory.sk/form/open-air-let-

ne-kino.

Poďakovanie rybárom za 
jarné vyčistenie brehov

Mestská časť Bratislava-Vajnory 
prijme do trvalého pracovného 
pomeru upratovačku na 3/5 úvä-
zok. Nástup ihneď, prípadne do-
hodou. Záujemcovia sa môžu hlá-
siť osobne v budove miestneho 
úradu alebo na telefónnom čísle 
0907 734 280 u p. Krištofiča.

Vajnorské novinky
E–mail: redakcia@vajnory.sk
Internetová adresa:
www.vajnory.sk
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Hlasovanie za projekt FK Vajnory 
v Nadácii Slovenskej sporiteľne

Vedenie FK Vajnory vás chce poprosiť o hlasovanie v 
grantovej výzve Slovenskej sporiteľne. Chceme získať 
3000 eur na zakúpenie spoločného vychádzkového oble-
čenia pre všetky registrované deti a členov realizačných 
tímov našich mládežníckych družstiev. Bol by to ďalší 
krok v budovaní našej veľkej rodiny a povedomia detí. 
Financie získajú kluby, ktoré nazbierajú najviac hlasov. 
Celý projekt sa aktuálne týka asi 60 detí. Hlasovať môže-
te do 30. júna na webovej stránke: 
www.pomahajtesnami.sk/projekt/361.

Blahoželanie
Senior klub blahoželá svojej členke pani Bo-
žene Valentovej k jej životnému jubileu. Dňa 
4. júla 2016 oslávi 75-te narodeniny. Pri tejto 
príležitosti jej všetci prajeme veľa zdravia, 
šťastia, lásky, optimizmu a veľa dobrých ľudí 
vôkol seba.          

Senior klub

Blahoželanie pre pani Annu Pribišovú
Našej mame
Vlasy ti striebrom sfarbil čas a vráskami skrášlil nežnú tvár.
Bude to tým, že prežila si žitia toľkú jar.
80-ty list v knihe svojho života obraciaš,
už toľko ich spolu za sebou máš.
Ty žiješ trpezlivo krok za krokom, deň po dni
v usilovnosti a práci svoj život bohatý a plodný.
Osud sa s tebou nemaznal, veľa ti dal i veľa vzal.
Si silná, nikdy sa nepoddávaš
a navzdory smútku v srdci mu statočne odolávaš.
Vďaka za všetko, čo si nám dala,
v radosti i každodenných starostiach, že si 5 detí vychovala.
Za lásku, ktorú nám všetkým rozdávaš,
za radosť, čo so svojimi pravnúčatami prežívaš.
Ku kyticiam kvetov, ktoré osobne ti odovzdáme,
aj touto cestou chceme poblahopriať tebe,
našej drahej mame.
Želáme ti, aby si v zdraví ešte roky tešila sa zo žitia krás,
aby sme ti mohli ďakovať a zo srdca blahopriať zas a zas.

Dňa 29. 4. 2016 organizoval Slo-
venský rybársky zväz MsO SRZ 
Bratislava 3 v lokalite Vajnorských 
jazier brigádu, ktorej sa zúčastnilo 
12 členov rybárskeho zväzu. Čistili 
sa priestory okolo jazier – brehy, ale 
aj zeleň popri komunikáciách. Naz-
bieralo sa cca 20 vriec odpadu, ktorý 
rybári odviezli, za čo im ďakujeme.

Rozmery Cena

bez DPH s DPH

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

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

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

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

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

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

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

0,75 0,90

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

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

CENNÍK INZERCIE



5 – 6/2016 31

OZNAMY



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

Oprava chodníka na ulici Čierny chodník Zrekonštruovaná studňa na Roľníckej ulici

Nová detská atrakcia na detskom ihrisku Koniarkova

Vyasfaltovali sme cestu smerom na Vajnorské jazerá

Vylepšili sme vstup pre imobilných občanov na miestnom úrade


