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DOŽINKY 2015

Vydarené dožinkové slávnosti 2015

Prišli tisíce návštevníkov, kto-
rí sa nielen dobre občerstvili, 
ale predovšetkým sa výborne 
zabavili na kultúrnom, špor-
tovom a  spoločenskom prog-
rame.
Vo Vajnoroch sme sa dôstojne 
poďakovali za dobrú úrodu. 
Ľudové piesne a  zvyky, dobrá 
nálada, vôňa a  chuť sladkých 
i slaných dobrôt a zábava až do 
noci v  podaní najmä folklór-
nych súborov. Dominoval však 
alegorický sprievod, v  závere 
ktorého odovzdali dožinkový 
veniec predsedovi PD Vaj-
nory Branislavovi Brúderovi. 
Raritou bola aj tradičná súťaž 
o  dožinkový koláč. Hoci sa 
minuloročný rekord nepoda-
rilo prekonať, aj tak tohtoročná 
dĺžka 33,15 m je úctyhodná. 
Pri jeho predaji sa vyzbieralo 
370,20 eura, ktoré sa použijú na 
vybavenie nového Kultúrneho 
domu. Aj toto všetko bolo spo-
jené s Vajnorskými dožinkami, 

na ktoré sú Vajnoráci patrične 
hrdí. “Sme totiž jediná rázovi-
tá, dedinská mestská časť, kto-
rá tradíciu dožiniek zachováva. 
Po 20-ročnej prestávke sa nám 
ju pred 12 rokmi podarilo ob-
noviť,” uviedol starosta Vajnor 
Ján Mrva.
Popísať širokú škálu dožin-
kových vynikajúcich podujatí 
a  atrakcií by sa možno ne-
zmestilo ani do samostatné-
ho čísla VN. Preto sa priam 
žiada úprimne sa poďakovať 
všetkým organizátorom, či už 
z miestneho úradu, poľnohos-
podárskeho družstva, miest-
nym spoločenským, kultúr-
nym, športovým, obchodným 
a  podnikateľským organizáci-
ám a  v  neposlednom rade aj 
početným sponzorom, ktorí 
spoločne prispeli k  zdarnému 
priebehu dožinkových sláv-
ností. Ešte raz – veľmi pekne 
ďakujeme.

Eduard Fašung

Máme radosť, že sa tohtoročné vajnorské dožin-
kové slávnosti mimoriadne vydarili. Kým nás vlani 
takmer vytopila prietrž mračien, tento raz sme mali 
v Parku pod lipami bezoblačné nebo s horúčavami 
až 35 stupňov.
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ZAZNAMENALI SMESTAROSTA ODPOVEDÁ

? Pán starosta, dlho očakávaná oprava 
kruhového objazdu je realitou, na ktorú 

sme všetci netrpezlivo čakali. Ako sa to vôbec 
konečne podarilo?
- Kruhový objazd vo Vajnoroch, ktorý nám slúžil už 12 
rokov, bol už v katastrofálnom stave a všetkým nám 
bolo jasné, že treba jeho rekonštrukciu. Občania sa 
často sťažovali na jeho zlý stav, ale my, ako mestská 
časť, sme mohli len neustále žiadať Magistrát hlavného 
mesta SR Bratislavy, ktorý zabezpečuje správu a údržbu 
kruhového objazdu, aby zaradil jeho opravu do plánu 
a následne práce zrealizoval. V apríli tohto roku mestskí 
poslanci Hlavného mesta SR Bratislavy, moji kolegovia, 
schválili v rámci navrhovaných zmien rozpočtu môj 
návrh na opravu kruhového objazdu sumu vo výške 
47.000 eur, za čo im dakujem aj touto formou.
Oprava kruhového objazdu bola pripravovaná Hlavným 
mestom SR Bratislavy niekoľko mesiacov, v rámci 
prípravy bol spracovaný aj projekt organizácie dopravy, 
ktorý riešil obchádzkové trasy individuálnej dopravy, 
ako aj náhradné trasy hromadnej dopravy. Projekt bol 
prerokovávaný s Krajským dopravným inšpektorátom 
- Krajským riaditeľstvom Policajného zboru Bratislava, 
Okresným úradom Bratislava, Ministerstvom dopravy 
a Dopravným podnikom Bratislava. V rámci prerokova-
nia boli posudzované možnosti zabezpečenia obsluhy 

územia počas opravy kruhového objazdu tak, aby bol 
čo najmenší dopad na individuálnu, ako aj hromadnú 
dopravu. Realizácia opravy bola obmedzená na čo 
najkratší možný čas tak, aby boli dodržané aj všetky 
technologické postupy.
Veľmi pozitívne je, že sa práce zrealizovali skôr, ako bolo 
pôvodne plánované, čo nás nesmierne teší.
Samotné podložie kruhového objazdu sa nemenilo, 
lebo takú finančnú čiastku si mesto nemohlo dovoliť 
investovať. Predpokladané náklady na komplexnú 
rekonštrukciu, teda aj s výmenou podložia boli nace-
nené na približne 120.000 eur, čo pri dnešnej finančnej 
kondícii mesta, zadlženého skoro na možnú hranicu, je 
nereálne.

? V predchádzajúcich číslach sme našich čita-
teľov oboznámili s petíciou „Za Bratislavu 

bez hazardných hier“. Vy ste iniciovali stretnu-
tie s námestníkom primátora Brna Matějom 
Hollanom a predsedom OZ Občané proti hazardu 
Martinom Svobodom, ktorí v Českej republike 
úspešne zabojovali proti hazardu. V čom vidíte 
prínos tohto stretnutia a čo je nové v tejto kau-
ze, s čím by ste sa mohli s nami v tomto smere 
podeliť?

Spýtali sme sa starostu
- Spomínané stretnutie sa uskutočnilo 28. júla 2015 
u nás vo Vajnoroch. Okrem hostí z Českej republiky sa 
na ňom zúčastnili zástupcovia magistrátu, mestských 
častí Bratislavy, aktivisti, ako aj média. Príklad z Brna 
je pre nás povzbudením. Ako uviedol námestník pri-
mátora Brna Matěj Hollan, ich päťročné úsilie úspešne 
vyvrcholilo tým, že od 1. 1. 2015 má Brno vyhlášku, 
že na celom území mesta Brna je zákaz hazardných 
hier. Konečné slovo mal dokonca až ústavný súd, ktorý 
uznal, že samosprávy si môžu hazard regulovať cez 
svoje mestské či obecné zastupiteľstvá. Dúfajme, že 
u nás tento proces nebude taký dlhý.
Faktom je, že aj vinou novej legislatívy z roku 2006 
herný priemysel na Slovensku tak prekvitá. Aj keď 
prevádzkovatelia hazardných hier oponujú, že dávajú 
do kás samospráv a štátu veľké peniaze a snažia sa aj 
o pozitívne kroky vo vzťahu k občanom, mnohé zniče-
né životy a rozvrátené rodiny, ako aj názory odborní-
kov lekárov hovoria v prospech petície. Potvrdil to aj 
náš druhý český hosť Martin Svoboda, ktorý otvorene 
hovoril o negatívach tejto neresti vo vlastnom živote. 
Okrem iného ho hazard stál 8 miliónov ČK! Preto si 
dnes stojí za tým, že je veľmi dôležité vytlačiť hazard 
zo života ako taký, lebo ide o regulárnu psychickú 
chorobu, ktorej netreba dávať žiadne príležitosti na 
pokušenia v okolí obytných centier a verejných prie-
stranstiev.
Toto stretnutie, ako aj následné stretnutie na magist-
ráte, kde sa rozoberali rôzne aspekty zákazu hazardu 
v našom hlavnom meste, nám pomohli pokročiť zasa 
o krok ďalej a pokračovať v akcii aj na jeseň.

? Pán starosta, môžete našim čitateľom 
priblížiť celoslovenske ocenenia, ktoré vaj-

norská samospráva v júni dostala od Inštitútu 
pre dobre spravovanú spoločnosť - Zlaté vedro 
v ODKAZE pre starostu?
- Veľmi rád. Dňa 26. júna 2015 som bol s mojou zá-
stupkyňou Soňou Molnárovou prevziať dve ocenenia 
– Zlaté vedro Milana Capáka za najlepšie výsledky 
v riešení podnetov obyvateľov v kategórii malých 
samospráv na odkazprestarostu.sk a tiež za najlepšie 
výsledky pri komunikácii s obyvateľmi v kategórii 
malých samospráv, rovnako za rok 2014. Za minulý 
rok to bolo konkrétne 67 podnetov, ktorými sa naša 
mestská časť cez tento portál zaoberala. Ďakujem 
aj občanom čo podnetmi upozorňujú na nedostatky 
v obci a aj pracovníkom úradu, ktorí sa snažia poctivo 
tieto nedostatky odstrániť či ponaháňať ich u iných 
zodpovednych organizacií (napr. u magistrátu, DPB, 
BVS, ZSE, atď). Teší ma, že aj v spolupráci s občanmi 
vieme mnohé veci zmeniť k lepšiemu a robiť tak naše 
Vajnory ešte krajším miestom pre život.

- Ďakujeme za rozhovor.
(VN)

Vo Vajnoroch chceme žiť lepšie a krajšie

MČ Bratislava - Vajnory s  ra-
dosťou prijala ponuku riadi-
teľa BKIS Vladimíra Greža 
a v rámci Kultúrneho leta pre-
zentovala svoje spolky i súbory 
pod názvom Deň Vajnor – De-
dina v meste.
Program sa začal krátko po 
17.00 h vystúpením Vajnorskej 
dychovky pod taktovkou Petra 
Pokrivčáka. S piesňami vo vaj-
norskom nárečí sa predstavili 
aj členovia Vajnorského okráš-
ľovacieho spolku pod vedením 

Ivana Štelára. Svojou školou 
tanca, v  ktorej dominovali ja-
pan čardáš a  sotíš – tradičné 
vajnorské tance, roztancovali 
Hlavné námestie. Krásne vaj-
norské kroje zaujali turistov 
i  návštevníkov, ktorí sa pred-
biehali v ich fotografovaní.
V „Škole vajnorských tradícií“ 
sa s veľkým úspechom prezen-
tovalo OZ Podobenka z  Vaj-

nor. Pod vedením šikovných 
rúk jeho členov si návštevníci 
mohli vyskúšať, ako sa maľujú 
vajnorské ornamenty, zdobia 
kraslice, či paličkuje sa. Veľkým 
lákadlom boli aj pravé vajnor-
ské osúchy a iné dobroty, ktoré 
napiekli jeho členky, Gabika 
Zemanová, Janka Grebečiová, 
Renátka Hrašková a  Anka 
Bartošová. Súčasťou programu 

bolo aj vyhlásenie výsledkov 
Letnej školy vajnorských tra-
dícií, ktorá prebiehala v dvoch 
turnusoch vo Vajnoroch.
Záver programu patril hudob-
nej skupine Shine, ktorá do-
kázala bratislavské publikum 
zaujať svojou pôvodnou tvor-
bou. Katka Pokrivčáková sa 
prezentovala nielen ako výbor-
ná speváčka, ale aj ako šikovná 
moderátorka. Pri poslednej 
skladbe Rome wasn’t built in 
a day, ktorou sa zvyčajne končí 
každý koncert, bolo v publiku 
cítiť podporu domácich Vajno-
rákov v  podobe dlhotrvajúce-
ho potlesku.
Z  celého srdca ďakujeme 
všetkým účinkujúcim, že aj 
napriek extrémne horúcemu 
počasiu, ktoré sužovalo celé 
Slovensko, prijali našu ponuku 
a  prezentovali MČ Bratislava 
- Vajnory na výbornú. A vám, 
milí Vajnoráci, ktorí ste ich 
prišli podporiť, ďakujeme tiež.

Katarína Dobiášová

V  podvečer 8. augus-
ta 2015 patrilo Hlavné 
námestie v  Bratislave 
Vajnorákom. Štvorho-
dinový program – tra-
dičné remeslá, výstava 
udalostí a tradície obce 
s  hudobnou scénou na 
hlavnom pódiu zaujali 
domácich aj turistov.

Deň Vajnor – Dedina v meste
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INFORMUJEMEOKIENKO Z KR AJA

Kultúrne zariadenia i  umelecké 
telesá pôsobiace v Bratislavskom 
kraji môžu pre svoju činnosť vy-
užiť ešte v tomto roku granty Bra-
tislavského samosprávneho kraja 
(BSK). V rámci Regionálnej do-
tačnej schémy na podporu kul-
túry im kraj prerozdelí do konca 
septembra celkovo 400.000 eur.
Dotácie v  rámci výzvy, ktorá 
bola zverejnená 15. júla, sa týkajú 
deviatich oblastí aktivít. Od pre-
zentácie a  ochrany kultúrneho 
dedičstva či podpory neprofesi-
onálnej a  ľudovej kultúry až po 
aktivity v  jednotlivých umelec-
kých odvetviach a  medziodbo-
rové umelecké aktivity. Pre Vaj-
norské novinky to potvrdil Peter 
Húska z BSK. „Za necelý mesiac 
prišlo na BSK 235 žiadostí na 
podporu kultúrnych a  umelec-
kých projektov v  celkovej sume 
1,8 milióna eur, čo vysoko pre-
kračuje naše možnosti“, povedal 
Húska. Najviac žiadostí, 53, sa 
týka oblasti podpory divadla 
a tanca, 36 žiadateľov chce pod-
poru na hudobné umenie, 26 
na podporu medziodborových 
umeleckých aktivít, 20 žiadostí 
prišlo na podporu výtvarného 
umenia, 19 na audiovizuálne 

umenie, 18 žiadatelia chcú pod-
poru v oblasti ľudovej a neprofe-
sionálnej kultúry, a ten istý počet 
žiada aj podporiť literatúru a na-
pokon, 13 žiadostí dostal BSK 
z  oblasti ochrany kultúrneho 
dedičstva.
Prijaté žiadosti posúdila ešte 
v auguste deväťčlenná Rada Bra-
tislavského samosprávneho kra-
ja (BSK) pre kultúru a  umenie 
a  ďalších deväť nezávislých od-
borníkov z oblasti kultúry. V prí-
pade menších dotácií rozhodne 
o  ich udelení predseda BSK, 
v  prípade dotácií nad 2500 eur 
až po maximum, ktoré predsta-
vuje 20 000 eur pre jeden projekt, 
bude podporené žiadosti schva-
ľovať septembrové zastupiteľstvo 
BSK.
Celkovou filozofiou dotačného 
mechanizmu je podľa predsedu 
BSK Pavla Freša dať najavo, že ak 
sa v kraji vyvíjajú kultúrne akti-
vity, ktoré si zaslúžia podporu, 
kraj im túto podporu poskyt-
ne. „Chceme, aby sa z  dotačnej 
schémy stala tradícia, ktorá bude 
súčasťou programu samospráv-
neho kraja nezávisle na tom, 
kto je aktuálne vo vedení BSK,“ 
uviedol Frešo. Výzva BSK na 

podporu kultúry a umenia v bra-
tislavskom regióne je určená 
prioritne pre subjekty nezriaďo-
vanej kultúry, teda pre „aktérov 
kultúrneho a umeleckého diania 
pôsobiacich nezávisle od zria-
ďovaných kultúrnych inštitúcií 
a mimo priamych rozpočtových 
väzieb na verejné rozpočty“. Pod-
ľa Petra Húsku z BSK to však ne-
znamená, že iní žiadatelia o do-
táciu budú diskriminovaní. „Pre 
subjekty nezriaďovanej kultúry 
je určených 40% z  týchto pros-
triedkov, takže pre ďalšie kvalitné 
umenie a kultúru zvýši ešte dosť 
peňazí“, povedal Húska.
Dotačná schéma je súčasťou 
Stratégia rozvoja kultúry v  Bra-
tislavskom samosprávnom kraji 
na roky 2015 – 2020. Stratégiu 
schválili krajskí poslanci na júno-
vom zasadaní zastupiteľstva.

BSK prerozdelilo pre 
školy a škôlky v kraji 
301.000 eur. Dostanú ich 
ešte v tomto roku
Zastupiteľstvo Bratislavského 
samosprávneho kraja schválilo 
na svojom zasadaní výnimku 
z  lehoty na podanie žiados-

ti o  poskytnutie dotácie nad 
2.500,– € na projekt „Naša 
škôlka – náš kraj“. Zároveň 
navýšilo sumu výdavkov za 
účelom financovania projektu 
dotácií škôl a  škôlok, ako pro-
jektu mimoriadneho významu, 
ktorý je spoločným záujmom 
Bratislavského samosprávneho 
kraja a miest, obcí a mestských 
častí v prospech celého územia 
Bratislavského samospráv-
neho kraja. Celkovo tak BSK 
ešte v  tomto roku prerozdelí 
na rekonštrukciu, obnovu či 
revitalizáciu materských škôl 
v  kraji viac ako 301 000 eur. 
„Požadovaná suma škôlok bola 
samozrejme oveľa vyššia, než 
naše možnosti. Snažili sme sa 
vyhovieť čo najväčšiemu poč-
tu žiadateľov, preto sme museli 
prerozdeliť balík peňazí medzi 
nich rovnomerným dielom“, 
povedal pre Vajnorské novinky 
Peter Húska z BSK. Na projekt 
Naša škôlka - Náš kraj – dosta-
la dotáciu 7 500 eur aj Mestská 
časť Bratislava Vajnory. Peniaze 
použije na revitalizáciu vnútor-
ného zariadenia MŠ na Koniar-
kovej ulici pre najmenších oby-
vateľov obce.

BSK na podporu kultúry v kraji 
rozdelí ešte v tomto roku 400.000 eur

Do Chorvátskeho Grobu jaz-
dí od začiatku augusta viac 
spojov prímestskej autobuso-
vej dopravy. Upravené sú aj 
wspojenia medzi Bratislavou, 
Pezinkom a Sencom práve tak, 
aby sa zvýšil počet spojov pre-
chádzajúcich cez Chorvátsky 
Grob a Čiernu vodu.

„Na trase medzi Bratislavou, 
Pezinkom a  Sencom sme pri-
stúpili k  viacerým pozitívnym 
zmenám v prímestskej autobu-
sovej doprave, čím sme vyhoveli 
aj požiadavkám Chorvátskeho 
Grobu, kde po novom premáva 
viac spojov. Celkovo ide takmer 
o 30 zmien. Pribudli nové spoje, 
ktoré zachádzajú aj do Chor-
vátskeho Grobu a Čiernej vody, 

a tiež sme predĺžili trasu niekto-
rých spojov z  Bratislavy až do 
Pezinka,“ spresnil bratislavský 
župan Pavol Frešo. Rozšírením 
regionálnych spojov reagovali 
kraj a regionálny dopravca Slo-
vak Lines na požiadavky Chor-
vátskeho Grobu.
Na linke medzi Bratislavou – 
Bernolákovom - Chorvátskym 
Grobom - Slovenským Grobom 
- Viničným a Pezinok nastalo 14 
zmien. Spoje z Bratislavy o 10:10 
a  14:20 sú predĺžené z  Gro-
bu a  premávajú až do Pezinka, 
rovnako v opačnom smere pre-
mávajú spoje o 10:50 a 14:50 už 
z  Pezinka do hlavného mesta. 
Dva spoje zachádzajú do Slo-
venského Grobu kvôli žiakom 
z  Malého raja a  počas víkendu 

premáva jeden pár nových spo-
jov z Bratislavy cez Čiernu vodu 
do Pezinka o 9:35 a späť o 15:20.
Okrem toho sa rozdelili spoj 
o  14:45 zo Slovenského Grobu 
na dva spoje, z  toho nový spoj 
je s  odchodom z  Čiernej vody 
o  15:00 do Pezinka, spoj z  Pe-
zinka o  14:30 je rozdelený na 
dva spoje, z  toho jeden ide do 
Slovenského Grobu a  druhý - 
nový spoj ide v rovnakom čase 
na Čiernu Vodu.
Medzi Bratislavou a Sencom sú 
zavedené 3 páry nových spojov 
cez Čiernu vodu a Chorvátsky 
Grob. Nové spoje z  Bratisla-
vy do Senca premávajú o  8:45 
a  13:15 denne a  cez víkend 
o  19:15. V  opačnom smere 
pribudli denné spoje o  11:20 

a 15:20 a počas víkendu o 20:20. 
Počas školského roka bude 
z Chorvátskeho Grobu do Bra-
tislavy premávať v pracovné dni 
18 spojov a cez Čiernu Vodu do 
Bratislavy 9 spojov Slovak Li-
nes, a.s. Z Bratislavy do Chor-
vátskeho Grobu bude premávať 
v  pracovné dni 20 spojov, cez 
Čiernu vodu 8. Okrem toho 
bude dopravu cez Čiernu vodu 
do Chorvátskeho Grobu zabez-
pečovať naďalej DPB a.s. linkou 
č. 525, konkrétne 23 pármi spo-
jov cez pracovné dni a 10 pár-
mi spojov počas voľných dní. 
Ďalšie zmeny možno očakávať 
v súvislosti s celoštátnymi zme-
nami cestovných poriadkov 
k 13. 12. 2015.

spracoval Eduard Fašung

Do Chorvátskeho Grobu jazdí viac prímestských autobusových spojov

Letné prázdniny sa 
skončili. Počasie žičilo 
vodným radovánkam, 
verím, že žiaci i učitelia 
si chvíle pri vode a  na 
slnku užili do sýtosti. 
Zregenerovali si sily 
pre nový školský rok. 
Prah školy v  ňom pre-
kročí takmer 290 žia-
kov v 14 triedach.

Nový školský rok v Základnej 
škole Kataríny Brúderovej

V  materiálnej oblasti sa po-
darilo cez prázdniny zreali-
zovať revitalizáciu školskej 
počítačovej siete. Jej stav teraz 
postačuje potrebám kvalitnej 
výučby informatickej výchovy 
a  informatiky a požiadavkám 
modernej výučby jednotli-
vých predmetov pomocou 
prostriedkov IKT. Trvalou 
úlohou aj v novom školskom 
roku ostáva postupné do-
pĺňanie kabinetných zbierok 
o nové učebné pomôcky a di-
daktickú techniku podľa po-
žiadaviek učiteľov. Na prvom 
stupni vzdelávania ide o  po-
stupné vybavovanie tried inte-
raktívnou tabuľou, počítačom 
a  dataprojektorom. Počítač 
s  dataprojektorom by nemali 
chýbať ani v  jednej triede na 
druhom stupni vzdelávania, 
najmä v  súvislosti s  tvorbou 
projektov a  rozvíjaním pre-
zentačných zručností žiakov. 
Realizácia tejto úlohy si však 
vyžaduje obdobie viacerých 
školských rokov.
V  obsahu vzdelávania v  no-
vom školskom roku dôjde 
k  niektorým zmenám. Do 
učebného plánu na prvom 
stupni základnej školy sa 
opätovne vracia prvouka. 
Angličtina bude od tretieho 
ročníka povinný jazyk. Od 
siedmeho ročníka pribudne 
druhý jazyk, ktorého výučba 
bude nepovinná. Škola však 
bude povinná žiakom výučbu 
druhého cudzieho jazyka po-
núknuť. Na prvom a druhom 
stupni budú mať žiaci viac 

predmetov zameraných na 
praktické zručnosti. Súčasťou 
inovovaného štátneho vzde-
lávacieho programu je po-
silnenie vyučovacieho pred-
metu Pracovné vyučovanie 
na prvom stupni a  predmetu 
Technika na druhom stupni. 
V  prípade, že škola nedis-
ponuje dielňami, bude môcť 
vyučovať predmet Ekonomi-
ka domácnosti, v  rámci kto-
rého sa budú deti napríklad 
učiť variť či rozvíjať finančnú 
gramotnosť. Okrem praktic-
kých predmetov vzdelávací 
program na prvom stupni po-
silňuje aj telesnú výchovu či 
výtvarnú a  hudobnú výcho-
vu. Inovovaný ŠVP posilňuje 
takzvaný bádateľský prístup 
vo vyučovaní a aktívne získa-
vanie vedomostí a  zručností. 
Slovami ministra školstva Ju-
raja Draxlera inovovaný ŠVP 
„pokračuje v  trende pohybu 
smerom od klasického mode-
lu, keď učiteľ nalieva žiakom 
vedomosti, k modelu, aby bol 
žiak aktívnejší a  aby sa viac 
musel pýtať.“
Snahou školy bude pripraviť 
žiakov čo najlepšie na národné 
meranie piatakov a deviatakov 
Testovanie 5 a Testovanie 9 zo 
slovenského jazyka a literatúry 
a z matematiky. Na Testovanía 
9 sa zúčastnia 6. apríla 2016 
všetci deviataci povinne. Vý-
sledok testovania je pre každé-
ho deviataka veľmi dôležitý na 
vstup na strednú školu. Najmä 
budúci gymnazisti, resp. žiaci 
študijných odborov končia-
cich maturitnou skúškou by 
mali dosiahnuť v  testovaní 
čo najlepší výsledok, ktorý 
im pomôže ľahšie sa presadiť 
v konkurencii ostatných uchá-
dzačov o  kvalitné stredoškol-
ské štúdium. Testovanie 5 sa 
uskutoční na všetkých zák-
ladných školách v  Slovenskej 
republike 25. novembra 2015. 
Cieľom Testovania 5-2015 je 
vstupné hodnotenie žiackych 
vedomostí a  zručností na za-
čiatku vzdelávacieho stupňa 

ISCED 2. Zároveň bude slúžiť 
na monitorovanie stavu vedo-
mostí a  zručností žiakov pri 
výstupe z ISCED 1 v celoštát-
nom meradle.
K  výraznejším zmenám 
v  štruktúre akcií a  podujatí, 
ktoré organizuje škola pre žia-
kov oboch stupňov vzdeláva-
nia, nedôjde. Jeseň so všetkou 
svojou pestrosťou a  farebnos-
ťou bude patriť žiakom prvého 
stupňa vzdelávania. Podujatie 
„Je tu jeseň“ im umožní rozví-
jať cit pre krásu farieb jesennej 
prírody, jesenných hier a  zá-
bav. Žiaci sa budú môcť pre-
zentovať svojou zručnosťou 
pri vyrezávaní tekvíc, v púšťa-
ní šarkanov alebo modelovaní 
figúr z gaštanov. Ručnú šikov-
nosť doplní spev, maľba, reci-
tácia a písané slovo. Samozrej-
me, všetko s tematikou jesene. 
Žiaci druhého stupňa vzde-
lávania si budú môcť zmerať 
svoje športové majstrovstvo 
na „Jesennej športovej olym-
piáde“. Zima bude patriť už 
tradične vianočným sviatkom. 
Predvianočné aktivity a  svia-
točná nálada vyvrcholí „Via-
nočnou akadémiou“, ktorá 
bude dielom všetkých žiakov 
našej školy. Jar sa bude pre 
našich menších žiakov niesť 
v  znamení radosti z  prebú-
dzajúcej sa prírody. Bude plná 
radosti z pohybu. Dosýta si ju 
užijú na podujatí „Pohybom 
ku športu, športom ku zdra-
viu“. Ich starší spolužiaci sa 
budú venovať vážnejšej téme: 
Multikultúrne porozumenie 
a spolupráca. Verím, že ich táto 
téma zaujme a  rôznymi pes-
trými prezentačnými forma-
mi sa k  nej vyjadria. Dnešok 
je plný správ o  migrujúcom 
svete, ľudských protikladoch 
a  rozdielov v  rôznych podo-
bách. Je dôležité, aby ich žiaci 
dokázali vidieť a cítiť, analyzo-
vať a zaujať k nim správny po-
stoj, prípadne profilovať svoj 
vlastný názor. Novým podu-
jatím bude „Anglický týždeň“. 
Žiaci sa v ňom budú môcť zá-

bavnou a inovatívnou formou 
zapojiť do otvoreného dialógu 
a  komunikácie s  porozume-
ním jednotlivých aktivít v an-
glickom jazyku. Pre žiakov 3. 
až 9. ročníka budú pripravené 
zaujímavé podujatia a  súťaže. 
Ako sa vyučuje anglický jazyk 
na našej škole sa budú môcť 
v  tomto „týždni“ presvedčiť 
rodičia našich žiakov na otvo-
rených hodinách anglického 
jazyka. Záver školského roku 
bude patriť tradičným po-
dujatiam: „Školskej vedeckej 
konferencii“, na ktorej môžu 
žiaci všetkých tried prezento-
vať textom, slovom, zvukom 
či obrazom svoje „zelené“ 
projekty. Konferencia sa koná 
každoročne v  apríli prísluš-
ného roku pri príležitosti 
Svetového dňa Zeme. S  cieľ-
om spopularizovať historické 
fakty Vajnôr a krásy ich regi-
ónu, ich prírody, staviteľstva, 
ľudového umenia a  spozná-
vania kultúrneho dedičstva 
predkov sa v máji 2016 usku-
toční „Deň vajnorských tra-
dícií“. Posledným podujatím 
v školskom roku bude zábav-
né dopoludnie pre všetkých 
žiakov „Hurá na prázdniny“. 
V  oblasti záujmovej činnosti 
detí a žiakov sa v novom škol-
skom roku škola sústredí na 
krúžkovú činnosť zameranú 
na: cudzojazyčné vzdeláva-
nie, vzdelávanie v oblasti IKT 
(krúžky informatiky na pr-
vom a druhom stupni vzdelá-
vania), prípravu na prijímacie 
skúšky na strednú školu, kul-
túru a  umenie, telovýchovu 
a šport.
Uplynuli už takmer celé práz-
dniny, do začiatku nového 
školského roku chýba už len 
pár dní. Všetkým žiakom že-
lám, aby boli veselé a slnečné. 
Budúcim prvákom odkazu-
jem: nebojte sa. Všetci v škole 
sme veľmi radi, že sa ste naši 
prváci. Škola sa vám bude 
určite páčiť. Dovidenia, teda, 
v škole.

Jozef Bratina
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Úspešne Vajnory reprezen-
tuje v  národnej súťaži Slávik 
Slovenska a najnovšie tiež na 
nedávnej interpretačnej me-
dzinárodnej súťaži detí v Por-
tugalsku, ktorá sa uskutočnila 
26. júla. Spomedzi 14 detí sa 
umiestnila na 2. mieste.
Ako Simonka povedala pre 
VN, spevu a tancu sa chce ve-
novať naďalej. Úspech v Por-
tugalsku získala slovenskou 

ľudovou piesňou Tancuj, 
tancuj, vykrúcaj. Na súťaž 
ju pripravovala a po celý čas 
v  Portugalsku sprevádza-
la učiteľka Marta Nemcová. 
„Rada by som sa poďakovala 
Veľvyslanectvu SR v  Lisabo-
ne za pomoc a  spoluprácu, 
vďaka Slávikovi Slovenska za 
príležitosť a podporu, Ondre-
jovi Demovi za vzácne rady 
a ešte ďakujem Jánovi Mrvo-
vi, Máriovi Schwabovi, Gabi-
ke Zemanovej a  Podobenke 
za prezenty pre organizátorov 
súťaže.“

Eduard Fašung

Žiačka 3. ročníka ZŠ 
Kataríny Brúderovej Si-
monka Sivá sa venuje 
popri školským povin-
nostiam aj spevu a tan-
cu.

Úspešná speváčka z Vajnor

Blahoželáme Soni Molnárovej
Spoločne so zástupkyňou 
starostu, poslankyňou Mest-
skej časti Bratislava – Vaj-
nory Soňou Molnárovou 
(na snímke) sme si 24. júla 
pripomenuli jej okrúhle  
65. výročie narodenín.  
Srdečne blahoželáme.
Milá Soňa, k tvojmu jubileu 
ti všetci zo srdca želáme dlhý 
spokojný život plný zdravia, 
šťastia, lásky a  božieho po-
žehnania.

Starosta, kolektív miestneho 
úradu a redakčná rada VN.

Deň 18. jún 2015 bol pre bra-
tislavských darcov krvi sláv-
nostný. Do zasadačky Miest-
neho úradu v  Ružinove bolo 
pozvaných 245 dobrovoľných 
darcov, z  toho mestská časť 
Bratislava - Vajnory mala je-
diného zástupcu, pani Oľgu 
Bielikovú, ktorá získala zlatú 
plaketu MUDr. Jana Jánske-
ho.
Veľa sa popísalo o nedostatku 
krvi, veľakrát sa apelovalo na 
svedomie každého človeka, 
veľa sa pohovorilo o  potrebe 
ľudskej krvi – tekutiny, kto-
rú nemožno ničím nahradiť, 
i napriek tomu, že veda a vý-
skum má stále novšie a novšie 
objavy aj v tejto oblasti. Často 
sa zamýšľame nad tým, pre-
čo ľudia dobrovoľne darujú 

krv. Pre spokojný pocit, pre 
obyčajné slovo ďakujem, pre 
tiché slzy v očiach a úprimný 
stisk rúk sa oplatí rozdávať. 
Nie všetci zdraví ľudia sú však 
ochotní poskytnúť svoju krv 
tým, ktorí ju na záchranu ži-
vota potrebujú.
Vy, pani Oľga Bieliková, sa ra-
díte medzi tých, ktorí sú prík-
ladom pre ostatných spolu-
občanov. Váš humánny čin je 
posolstvom okoliu a  zároveň 
aj apelom pre mladšiu generá-
ciu. Odvtedy, čo ľudstvo spoz-
nalo možnosť záchrany života 
transfúziou krvi, potreba da-
rovať krv druhému je a ostane 
vždy aktuálnou. Práve v tom je 
veľkosť Vašich činov, v tom je 
Vaša osobná veľkosť. Veľkosť 
človeka nespočíva v jeho sláve, 

ale vo výsledkoch jeho skut-
kov. Som rada, že môžem vy-
jadriť svoj obdiv, úctu a vďaku 

za Vaše humánne konanie, 
pani Bieliková.

Soňa Molnárová

Na krv, na liek najvzácnejší nemocnica čaká.
Komu za krv darovanú bude patriť vďaka?

Zlatá plaketa MUDr. Jana Janského 
darcovi z Vajnor

Šelma vo
vajnorskom
chotári
Znie to síce neuveriteľne, 
ale vo vajnorskom cho-
tári spozorovali niektorí 
občania neznámu mač-
kovitú šelmu. Štátna po-
lícia oznámila, že šelmu 
videli v  oblasti vinohradov 
nad spojnicou Púchovskej 
a Rybničnej ulice.
Starosta obce Ján Mrva vy-
zval obyvateľov prostred-
níctvom obecného roz-
hlasu, aby do extravilánu, 
pokiaľ nemusia, nechodili. 
Predseda vajnorského po-
ľovníckeho združenia Ján 
Panák pre VN uviedol, že 
miestni poľovníci chotár 
monitorovali, nič však nez-
badali. Neznáma šelma tak 
ako sa záhadne objavila, tak 
aj záhadne zmizla.

Eduard Fašung

Ani vajnorské 
vinohrady v Kar-
patoch neobišiel 
v suchom a hor-
úcom augusto-
vom počasí po-
žiar.
Na rozdiel od Rače naš-
ťastie zhorel len suchý 
porast v hone Hoffnáre, 
ktorý sa podarilo včas 
uhasiť. Vinice škodu ne-
utrpeli. Zásluhu na tom 
majú vajnorskí poľovní-
ci, ktorí si stačili všimnúť 
oheň v  tesnej blízkosti 
vinohradov a  privolali 
hasičov. Na mieste za-
sahovali tri požiarne 
vozidlá HaZZ. Deň po 
likvidácii požiaru poľov-
níci urobili dobrovoľnú 
brigádu, na ktorej rekul-
tivovali požiarovisko.

Eduard Fašung

Horelo vo vinohradoch

Jubilantka 
E. Vargová
Dňa 8. októbra 2015 sa krás-
nych 75. narodenín dožíva 
pani Eva Vargová. My všetci, 
členovia Senior klubu, jej 
k  tomuto jubileu srdečne 
blahoželáme a  do ďalšieho 
života jej prajeme veľa zdra-
via, šťastia, lásky a  veľa 
spoločnej radosti v kruhu svo-
jej rodiny a priateľov.
 

Senior klub
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Mestská časť Brati-
slava-Vajnory v  spo-
lupráci s  Vajnorskou 
podpornou spoločno-
sťou a  Kristínou Pau-
lenovou pripravili pre 
priaznivcov dobrého 
filmu druhý ročník let-
ného kina v Parku pod 
Lipami.
V  marcovom čísle Vajnorské 
novinky ponúkli filmy pre let-
né kino na verejné hlasovanie. 
Filmy vybral pán Peter Koneč-
ný z  Kinema. sk. Hlasovaním 
zo 4 detských filmov si mohli 
vybrať 3 filmy a zo 7 filmov pre 
dospelých si mohli vybrať 5 fil-
mov, 2 filmy pre dospelých boli 
zaradené z  najnovších filmov 
distribučných spoločností.
Každý piatok o 21.00 h sa Park 

pod Lipami zaplnil divákmi, 
ktorí si vyberali filmy podľa ob-

sahu z plagátu, alebo prišli, aby 
zažili neopakovateľnú atmo-

sféru letného kina, kde si pod 
holým nebom pri chladenom 
čapovanom pivku či zmrzline 
pozreli dobrý film.
Najväčší záujem bol o  detské 
filmy, na prvom premietaní 
na záver školského roku sme 
napočítali vyše 300 divákov! 
Detské filmy máme zaradené 
na začiatku, v strede a na kon-
ci prázdnin. Niektorí občania 
nám prišli ponúknuť filmy 
z  domácej filmotéky. Žiaľ, na 
verejné premietanie môžeme 
zaradiť len filmy na základe 
zmlúv s distribučnými spoloč-
nosťami, ktoré majú v aktuálnej 
ponuke.
Po skončení sezóny môžeme 
konštatovať, že letné kino sa 
stalo súčasťou Kultúrneho leta 
vo Vajnoroch a  našlo si svoju 
divácku základňu.

Soňa Molnárová

Vajnorské letné kino

Vajnorské farmárske trhy

Pozvanie na trhy prijalo a svo-
je stánky v Parku pod Lipami 
rozložilo 20 predajcov z  rôz-
nych kútov Slovenska. Po 
krátkom letnom daždi, ktorý 
sa pomaly stáva súčasťou far-
márskych trhov, sa začali po-

stupne tvoriť rady kupujúcich 
pred jednotlivými stánkami. 
Návštevníci si mohli nakúpiť 
čerstvé ovocie a zeleninu, do-
máce vajcia, hydinu, tradič-
né mäsové výrobky, paštéty, 
syry, med, ovocné šťavy, siru-

py a  džemy. Zaujímavosťou 
boli ovocné vína zo Záhoria, 
chlieb a pečivo v bio kvalite či 
skalické trdelníky. Počas trhov 
sa predalo vyše 40 kíl čučorie-
dok z  Oravy a  vzhľadom na 
veľký záujem musel predajca 
nasledujúci týždeň doviezť 
ďalších 60 kíl. Tento raz sa na 
trhoch prezentovali aj Vaj-
nory prostredníctvom pro-
duktov Poľnohospodárskeho 
družstva Vajnory (broskyne, 

med, jablková šťava a  víno) 
a Vajnorského okrášľovacieho 
spolku. Deti si mohli vyskúšať 
správne separovanie odpadov 
aj model kolobehu vody, ktorý 
priniesli dobrovoľníčky z  ob-
čianskeho združenia Daphne, 
a dozvedieť sa o udržateľnom 
pestovaní. Rodina Čepcových 
z  galérie Typo & Ars naučila 
deti, ako si vytvoriť zaujímavé 
diela z papiera a drôtu.

Martin Obuch

Poslednú júlovú sobotu do Vajnor opäť zavítali 
farmárske trhy, ktorých účelom je ponúknuť oby-
vateľom mestskej časti a okolia čerstvé produkty 
slovenských farmárov a producentov.

Č I S T Í M E
P E R I E M E
Ž E H L Í M E

.. .  a  čoskoro 
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Spýtajte sa na akciovú zľavu 10% do konca septembra 2015

Mestská časť predložila žia-
dosť o  oddelenie na Minis-
terstvo školstva, vedy, výsku-
mu a  športu SR v marci 2014 
v  zmysle zákona č. 596/2003 
Z.z. o štátnej správe v školstve 
a  školskej samospráve. Roz-
hodnutia o vyradení ZŠ s MŠ 
Kataríny Brúderovej zo sie-
te škôl a  školských zariadení 
v  SR a  nasledovnom zaradení 
dvoch samostatných subjek-

tov Základnej školy Kataríny 
Brúderovej a  Materskej ško-
ly Koniarkova 9 do siete škôl 
a školských zariadení v SR na-
dobudli právoplatnosť v  júni 
2014. Po splnení všetkých 
právnych, administratívnych, 
personálnych a  praktických 
požiadaviek bol proces rozde-
lenia zavŕšený k 1. 9. 2015 vy-
daním zriaďovateľských listín 
pre nové subjekty. To znamená, 

že v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti bude Základ-
ná škola Kataríny Brúderovej, 
v  ktorej je poverený vedením 
školy do 31. 12. 2015 PaedDr. 
Jozef Bratina, a Materská škola 
Koniarkova 9, kde je poverená 
vedením Alena Srnová.
V  oboch subjektoch budú 
v  mesiacoch september, októ-
ber konštituované Rady školy, 
za určenie počtu členov zod-
povedá zriaďovateľ v MČ Vaj-
nory, má 11 členov.
• 2 zvolení zástupcovia peda-
gogických zamestnancov školy,
• 1 zvolený zástupca ostatných 
zamestnancov (nepedagogic-
kých) školy,

• 4 zvolení zástupcovia rodičov, 
ktorí nie sú zamestnancami 
školy
• 2 poslanci MZ Vajnory
• 2 zástupcovia za zriaďovateľa
Na základe výberového kona-
nia zvolia k 1. 1. 2016 riadite-
ľov oboch zariadení. Kritériá 
do výberového konania navrh-
la komisia školstva, sociálnych 
vecí a zdravotníctva. Oznáme-
nie o podmienkach výberové-
ho konania na funkciu riadite-
ľov zariadení sú uverejnené na 
úradnej tabuli, na web stránke 
MČ a  v  tomto čísle Vajnor-
ských noviniek.

Soňa Molnárová

V  minulom volebnom období na návrh Komi-
sie školstva, sociálnych vecí a  zdravotníctva MÚ 
vo Vajnoroch poslanci miestneho zastupiteľstva 
schválili rozdelenie ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej na 
dva samostatné subjekty.

Oddelenie ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej

Na tábore sa zúčastnilo celko-
vo 43 detí vo veku od 6 – 12 
rokov, a  to nielen z  Vajnor, 
ale aj z ďalších častí Bratislavy 
a  okolia (Chorvátsky Grob, 
Svätý Jur, Viničné, Bernoláko-
vo, Borinka, Malacky). Vedú-
cimi, pedagógmi a animátormi 
boli – Mikuláš Sivý (autor pro-
jektu, pedagóg, US Lúčnica), 

Miroslava Sivá (organizačná 
vedúca, lektorka, tanečníčka), 
Kristína Šedivá (pedagogič-
ka, tanečníčka, US Lúčnica) 
a  Michal Zábražný (pedagóg, 
tanečník, US Lúčnica).
Deti prežili krásny týždeň plný 
zážitkov a  zaujímavých akti-
vít - učili sa tance z  rôznych 
regiónov Slovenska, spozná-

vali krojové súčasti, pracovné 
a  hudobné nástroje, skúšali 
naozajstné lúčničiarske taneč-
né rekvizity a kroje, vyrábali si 
venčeky, maľovali ornamenty, 
učili sa plieskať bičom a  zaví-
tali aj do národnej prírodnej 
rezervácie Šúr. V programe tá-
bora účinkovala aj Podobenka 
z Vajnor so Školou vajnorských 
ľudových tradícií. Program 
zo sveta ľudových rozprávok 
s prvkami dramatickej výcho-
vy pripravili pre deti Veronika 
Kořínková a Barbora Jurinová 

(projekt EDUDRAMA). Spes-
trením programu bol aj brea-
kdancový tanečník Bboy Tom-
my (Tomáš Ujlaky), ktorý učil 
deti napríklad aj „zamrznúť“ 
v tanečnej póze.
O výbornú stravu a pitný režim 
sa postaral vajnorský Prešík, 
obedy pripravovala Pizza Miz-
za. Tábor podporila Vajnorská 
podporná spoločnosť, spol. 
s r.o. a Prvá stavebná sporiteľňa 
a.s. Organizátorom tábora bola 
Kulturia, s.r.o.

Miroslava Sivá

Dom kultúry Vajnory zažil v poslednom prázdni-
novom týždni, 24.–28. 8. svoj prvý Denný tanečný 
tábor s Lúčnicou.

V Dome kultúry Vajnory sa 
tancovalo s Lúčnicou
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Pozdrav z Terchovej

Do Terchovej sme priš-
li o  pár dní skôr, aby sme 
mohli navštíviť aj krásne 
pohorie Malej Fatry a  obec 
Terchovú. Podujatím žila 
celá obec, bola vyzdobená 
farebnými stuhami a  kvet-
mi. Festival sa začal vo 
štvrtok večer programom 
POZDRAV Z  TERCHO-
VEJ, ktorého scenáristom 
bol Ondrej Demo a  Rudolf 
Patrnčiak. Dr. Demo je čest-
ným občanom Terchovej. 
Z  viacerých strán sme pri-
jímali odkazy so srdečnými 
pozdravmi pre neho.

Hlavnými udalosťami Jáno-
šíkových dní boli tri večerné 
programy v  amfiteátri Nad 

bôrami. Program vyvrcho-
lil vystúpením Terchovské-
ho symfonického orchestra, 

s  ktorým si zaspievalo celé 
publikum, aj my. K  Jánoší-
kovým dňom patrí aj kon-
ský vozový sprievod, ktorý 
na vozoch viezol viaceré 
terchovské muziky, gazdov 
a ich rodiny.
Z  festivalu a  výletu sme sa 
vrátili oddýchnutí a odhod-
laní pokračovať v  rozvíjaní 
a  šírení našich folklórnych 
tradícií. Cítili sme sa tam 
skvele, páčili sa nám vystú-
penia mladých zoskupení aj 
tých starších. Napokon, aj 
väčšiny nás sa týkalo posols-
tvo Juraja Kubánka (pozn. 
slovenský choreograf a  ta-
nečník, jeden z  priekopní-
kov choreografie ľudového 
tanca na Slovensku), ktoré 
odznelo na festivale: „Kto 
udržiava tradície, udržiava 
ducha národa a  vy seniori 
ste nositeľmi týchto tradícií 
a  dedičstva našich predkov 
a  za to vám patrí moja úp-
rimná vďaka“.

Anna Zemanová, členka Vajnor-
ského okrášľovacieho spolku

Terchovský festival 
Jánošikove dni prilákal 
tisícky ľudí, medzi nimi 
aj Folklórnu skupinu 
Vajnorského okrášľo-
vacieho spolku. Tento 
ročník sme sa boli len 
inšpirovať, zabaviť 
a najmä si užiť atmosfé-
ru jedného z najkraj-
ších folklórnych festi-
valov na Slovensku.

Kultúrne leto 2015 – MČ Vajnory
SEPTEMBER:
05. 9. 2015 – sobota
Detská burza šatstva
Čas konania:  09.00 – 12.00 h 
Miesto konania: detské ihrisko 
Koniarkova

08.9-22. 11.
Ľubomír Palko - ilustrácie
Miesto konania: Galéria 
TYPO & ARS, Roľnícka 349, 
BA – Vajnory
Kontakt: 0903/477 074

12. 09. 2015 – sobota
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h
Miesto konania: Galéria 
TYPO & ARS, Roľnícka 349, 
BA – Vajnory
Organizátor: Združe-
nie deti a  umenie, Kon-
takt: 0903/477074
cepec@typoars.sk
 
12. 09. 2015 – sobota
Vajnorské hody 2015
Čas konania:  15.00 – 24.00 h 
Miesto konania: Park pod li-
pami
Organizátor: MČ Bratislava – 
Vajnor

12. 09. 2015 – sobota
Športový deň detí 
Čas konania: od 10.00 h Miesto 

konania: športový areál Alvia-
no
Organizátor: Hádzanársky 
klub Vajnory

19. 09. 2015 – sobota
Vajnorská penalta
Čas konania:  12.30 h Miesto 
konania: futbalový štadión Pri 
Struhe

20. 9. 2015 – nedeľa
Slávnostný koncert Spevác-
keho zboru Jána Pavla II. pri 
príležitosti 25. výročia vzniku
Účinkujú: Spevácky zbor Jána 
Pavla II.
Sólisti: Martin Babjak
Čas konania: 16.00 h
Miesto konania: Kostol Sedem-
bolestnej Panny Márie - Vajno-
ry
Organizátor: MĆ Bratislava – 
Vajnory, Spevácky zbor Jána 
Pavla  II., Farnosť Bratislava – 
Vajnory

26. 09. 2015 – sobota
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h
Miesto konania: Galéria 
TYPO & ARS, Roľnícka 349, 
BA – Vajnory
Organizátor: Združe-
nie deti a  umenie, Kon-
takt: 0903/477074
cepec@typoars.sk

26. 9. 2015 - sobota
Farmárske trhy
Čas konania: 09.00 – 12.00 h 
Miesto konania: Park pod li-
pami
Organizátor: MČ Bratislava – 
Vajnory

29. 09. 2015 – utorok
Slávnostné uvítanie detí
Miesto konania: Sobášna sieň 
MÚ
Čas konania: 15.00 h

OKTÓBER:
10. 10. 2015 - sobota
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h
Miesto konania: Galéria 
TYPO & ARS, Roľnícka 349, 
BA – Vajnory
Organizátor: Združe-
nie deti a  umenie, Kon-
takt:  0903/477074 cepec@
typoars.sk

10. 10. 2015 – sobota
Vajnorská šarkaniáda
Jablkové hodovanie
Čas konania: 13.30 h
Miesto konania: areál bývalé-
ho športového letiska vo Vaj-
noroch
Organizátor: Mestská 
časť Bratislava – Vajnory  
a BSK

17. 10. 2015 – nedeľa
Vajnorský minimaratón 2015
Majstrovstvá Bratislavy v  cest-
nom behu na 10.000 m
Čas konania:  14.00 h Miesto 
konania: Park pod lipami
Organizátor: Mestská časť Bra-
tislava – Vajnory

24. 10. 2015 – sobota
„Jeppe z vŕšku“
Premiéra divadelnej hry v po-
daní VOD
Čas konania: 19.00 h
Miesto konania: DK Vajnory
Organizátor: Mestská časť Bra-
tislava – Vajnory
 
24. 10. 2015 – sobota
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h
Miesto konania: Galéria 
TYPO & ARS, Roľnícka 349, 
BA – Vajnory
Organizátor: Združenie deti 
a umenie, Kontakt: 0903/477074, 
cepec@typoars.sk

27. 10. 2015 – utorok
Slávnostné popoludnie pri prí-
ležitosti Mesiaca úcty k starším
Čas konania: 14.00 h
Miesto konania: DK Vajnory
Organizátor: Mestská časť Bra-
tislava – Vajnory

Vypracovala: Dobiášová
Zmena programu vyhradená!
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„Dedičstvo otcov za-
chovaj nám, Pane!“ 
Tento krátky a  výstiž-
ný citát je napísaný 
nad oltárom Kostola 
Sedembolestnej Pan-
ny Márie vo Vajnoroch.

Citát nie je iba duchovnou zá-
ležitosťou, ale i záležitosťou his-
torickou. Vajnory však nie sú 
známe len svojou bohatou his-
tóriou, krásnymi ľudovými pies-
ňami, ale aj výšivkami, čipkami, 
ľudovými maľbami, typickými 
kraslicami. Vyšívanie v minulos-
ti patrilo k  zručnostiam každej 
vajnorskej ženy. Výšivkami, ale 
aj čipkami zdobili napr. plachty 
na prikrytie ustlaných postelí 
(héle) a obrusy, ale najmä časti 
svojho odevu. Mnoho žien sa 
snažilo i maľbou skrášliť interi-
ér svojho domu. Najznámejšou 
bola Katarína Brúderová, ktorá 
bola nielen vynikajúcou maliar-
kou, ale aj vyšívačkou, čipkár-
kou a  ľudovou poetkou. Túto 
históriu vajnorského ľudového 
umenia sa v  Škole vajnorských 
tradícií snaží posunúť ďalšej 
generácii občianske združenie 
Podobenka z  Vajnor. S  prvou 

myšlienkou na tento projekt pri-
šiel za nami v minulom roku sta-
rosta mestskej časti Bratislava-
Vajnory Ing. Ján Mrva: “Máme 
nový Park pod lipami a budeme 
mať nový kultúrny dom. V lete 
zorganizujme letnú Školu vaj-
norských tradícií a v zime zim-
nú a  urobme z  toho tradíciu.“ 
Počas I. turnusu od 6. do 11. júla 
sa “žiaci” mohli naučiť maľovať 
alebo vyšiť vajnorský ornament, 
ozdobiť ním bavlnkovou tech-
nikou vajíčko. Iných viac zau-
jalo klopkanie paličiek, ale boli 

aj takí, ktorí by sa chceli naučiť 
hneď všetko. Škola vajnorských 
tradícií sa začala v  Parku pod 
lipami s  vystúpením Simonky 
Sivej, malej talentovanej spe-
váčky z  Vajnor, ktorá 26. júla 
v  portugalskom meste Figueira 
da Foz získala druhé miesto na 
27. ročníku medzinárodného 
festivalu malých spevákov do 
desať rokov. V škole sme priví-
tali aj študentov Letnej európ-
skej univerzity, ale aj vajnorskú 
ľudovú rozprávačku tetu Lojzku 
Hrabákovú. K príjemnému po-

sedeniu patrili aj tradičné vaj-
norské koláče a dobré vajnorské 
vínko. Škola vajnorských tradícií 
pokračovala II. turnusom od 3. 
augusta v Parku pod lipami kaž-
dý deň od 17.00 do 20.00 h a 8. 
augusta sa presunula na Hlavné 
námestie do Bratislavy, kde bola 
súčasťou podujatia Deň Vajnor. 
Záujem o  našu školu je naozaj 
veľký. Počas dvoch týždňov ju 
navštívilo takmer 170 žiakov 
(žien a  dievčat, ale aj mužov 
a chlapcov) nielen z Vajnor, ale 
aj zo susedných mestských častí 
Bratislavy, okolitých obcí a nie-
koľkých štátov Európy (Česko, 
Taliansko, Holandsko, Litva, 
Macedónsko). Kurzy Školy 
vajnorských tradícií pre širo-
kú verejnosť pod vedením OZ 
Podobenka z  Vajnor budú po-
kračovať od septembra aj počas 
zimných mesiacov pravidelne 
každý štvrtok od 17.00 do 20.00 
h v priestoroch nového Kultúr-
neho domu Vajnory. Verím, že 
naša snaha nie je márna a vaj-
norské tradície a  dedičstvo na-
šich predkov ostanú uchované aj 
pre ďalšie generácie.

Gabriela Zemanová
Podobenka z Vajnor
foto: Marek Grebeči

Škola vajnorských tradícií
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Podobenka z Vajnor v Aradáči

Už po ôsmy raz tu mali náv-
števníci možnosť načrieť do kle-
notnice zvykov a obyčají našich 
predkov tak, ako si ich priniesli 
Slováci pred stáročiami sem, na 
Dolnú zem. Pretože Slováci ži-
júci v Aradáči si aj týmto spôso-
bom pripomínajú a  udržiavajú 
svoje tradície.
Že ste o Aradáči ešte nepočuli? 
Nuž Aradáč leží na brehu rieky 
Tisa, neďaleko mesta Zreňanin, 
a  je to najstaršia slovenská de-
dina vo Vojvodinskom baná-
te. Slováci sa sem prisťahovali 
v  roku 1786 a v dnešnom čase 
ich tu z približného počtu obyva-
teľov 3335 žije okolo 1164 (pod-
ľa sčítania ľudu v roku 2012). Sú 
najviac evanjelického vierovyz-
nania a deti majú možnosť štu-
dovať v  slovenskom jazyku na 
Základnej škole Bratstvo. Ara-
dáčania sa radi vo voľných chví-
ľach združujú v Kultúrnom cen-
tre Aradáč, v miestnom odbore 
Matice slovenskej, v spolku Har-
mónia, či v spolku Ruža. Okrem 
toho tu funguje mnoho ďalších 
združení a  spolkov (vinohrad-
nícky, poľovnícky atď.). Všetci 
spoločne sa potom zúčastňujú 
na organizovaní rôznych kul-

túrnych podujatí, medzi ktoré 
patrí aj spomínaný festival zvy-
kov a obyčají. Okrem domácich 
súborov sa na ňom zúčastňujú 
aj hostia zo zahraničia. V tomto 
roku sa na aradáčskom javisku 
predstavil Sálašan z  Nadlaku 
(Rumunsko) a  naše združenie 
Podobenka z Vajnor.
Predpoveď počasia nás nene-
chala na pochybách, že počas 
troch dní sa v  Aradáči riadne 
zapotíme. Už pri nakladaní 
krojov, batožín a  škatúľ plných 
materiálu boli naše cestovné 
tričká zmáčané potom. Čaka-
la nás dlhá cesta naprieč celým 
Maďarskom, na hraniciach so 
Srbskom sme si užili cvrlikanie 
cvrčkov presne na rozmedzí 
svetla a tmy a potom už len ho-
dinka jazdy nočnou Vojvodinou 
do cieľa určenia – do Aradáča, 
kde nás už čakali naši priatelia. 
Vrúcne privítanie, prípitok, or-
ganizačné pokyny a  už sme sa 
rozchádzali do našich nových 
domovov, k  „našim“ rodinám. 
Unavení po horúcej ceste sme 
si najprv mysleli, že sa uložíme 
k spánku, ale opak bol pravdou. 
Čakalo nás zopár príjemných 
hodín strávených v rozhovoroch 
s domácimi. Zvedavosť zvíťazila 
nad únavou.
Sobotné dopoludnie strávi-
la väčšina účastníkov zájazdu 
výletom do okresného mesta 
Zreňanin, kde si mali možnosť 
pozrieť pamiatky, architektú-
ru a  nadviazať prvé priateľské 
kontakty s  ďalšími súbormi. 
Po obede sme sa neplánovane 

stretli na miestnom kúpalisku 
na brehu rieky Tisa, kde sme sa 
aspoň máličko osviežili v  ho-
rúcom letnom dni. Úpek bol 
naozaj veľký. Všetci sme sa už 
duševne pripravovali na večer-
ný koncert, kde „Podobenkári“ 
zaspievali najkrajšie smutné 
a veseué pjesňički z Vajnor, Igor 
Hraško zadúchal na fujare, úst-
nej harmonike či píšťalke dvo-
jačke a  Nadlačania predviedli 
svoje tanečné umenie. Po tomto 
predstavení pokračovala ľudová 
zábava až do rána.
Nedeľné ráno dávalo aspoň akú 
- takú nádej, že by mohol byť 
chladnejší deň. Čoskoro sme 
však zistili, že už tak prepotené 
kroje budú ešte prepotenejšie. 
To nám však nezabránilo v tom, 
aby sme si posledný deň v Ara-
dáči užili naplno. Dopoludnie 
sme venovali našim domácim 
a  po slávnostnom obede sme 
sa už pripravovali na Galaprog-
ram, ktorému predchádzalo ot-
vorenie niekoľkých zaujímavých 
výstav (napr. 150 rokov slo-
venskej tlače, výstava 60 rokov 
insitného umenia v  Kovačici, 
výstava ručných prác ženského 
spolku a pod.) a tradičný krojo-
vaný sprievod dedinou. Medzi 
tým všetkým sme už chystali 
aj náš podobenkársky kútik – 
výstavu rôznych vajnorských 
artefaktov, našich ručných prác 
a stolík s tradičnými vajnorský-
mi dobrotami. Bolo na čo sa 
pozerať nielen u nás, ale aj u žien 
z miestneho spolku Ruža alebo 
u remeselníkov zo spolku Har-

mónia. U detí mali asi najväčší 
úspech vajnorské kraslice, kto-
ré si mohli aj na mieste vyrobiť 
a u žien zasa „zabodovalo“ naj-
mä paličkovanie. Po miernom 
okúňaní pomizli aj naše kou-
áčki, osúchi, pagáče a  ubuduo 
cosik aj z  vajnorského vínka, 
ktoré sme priviezli na koštofku. 
A  v  Galaprograme sme pred-
viedli čepčenie nevesty, kde nám 
ako nevesta a  ženích „poslúžil“ 
miestny mladý pár, ktorému vaj-
norský kroj naozaj veľmi pristal. 
Veselo bolo počas celého odpo-
ludnia až do neskorej noci, keď 
celé podujatie zavŕšila miestna 
zábava pri muzike. My sme sa 
však už museli chystať na cestu 
domov, na Slovensko…
Festival sa skončil. Priniesol 
nám nové a  nečakané zážitky, 
nadviazali sme nové priateľ-
stvá a  v  našich spomienkach 
navždy ostane aj toto jedinečné 
miesto. Miesto, ktoré poznáte 
podľa množstva bocianov, ktoré 
sa do dediny vracajú každú jar 
a nielen svojim klepotaním do-
dávajú Aradáču svojské čaro. Je 
to miesto, kde si Slováci stavajú 
zelenožlté kachličkové domy 
a kde majú naozajstnú raritu – 
Aradáčske meškárke, teda žen-
ský heligónkový orchester, na-
ozaj jedinečný. Je to miesto, kde 
bývajú hrdí Slováci, ktorí ešte 
dodnes vyslovujú najmäkšie „ť“, 
pestujú dobré vína a vedia svo-
jich hostí tak uhostiť, že sa tí cítia 
ako králi. Je to miesto, na ktoré 
sa vždy budeme radi vracať.

Renáta Hrašková

Bol raz jeden festival 
v  šírom poli aradáč-
skom… Aj takto by moh-
lo začať rozprávanie 
o  našej ceste na jeden 
nezvyčajný festival, ko-
najúci sa u  našich kraja-
nov vo Vojvodine.
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Objektívom na letných tvorivých dielňach
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OZNAMYKULTÚRA

Literárne
okienko

V živote človek neraz čelí nepriazni osudu. Často-
krát je osamotený. Konfrontovaný so zlobou, s povr-
chnosťou či tuposťou, ktorých nositeľom neraz býva 
kričiaca „väčšina“ (týmto nik ale nechce spochybňo-
vať legitimitu demokracie ako vlády väčšiny). Mnohí 
to vzdajú. Alebo splynú s davom. Sú ale aj takí, ktorí 
vydržia, zostanú sami sebou a obhája svoje názory 
a dosiahnu vytýčený cieľ.
Joseph Rudyard Kipling (1865 – 1936) - prvý britský 
nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1907) a autor 
populárnej Knihy džunglí, v  básni KEĎ geniálne 
vyjadril ako a prečo neochvejne čeliť tak nepriazni 
osudu ako aj ľudskej zlomyseľnosti a hlúposti. Dobo-
vé pomery v ktorých autor písal tento text preferovali 
mužov, ale báseň sa nepochybne vzťahuje aj na silné 
a múdre ženy. Z angličtiny preložil Ľubomír Feldek.

Keď dvíhaš hlavu medzi bezhlavými,
čo tebe vyčítajú bezhlavosť,
a veríš si, keď neveria ti iní,
no nepôjdeš si na nich vyliať zlosť,
keď vytrváš, aj keď si musíš nadísť,
nezačneš klamať tam, kde vládne lož,
nemstíš sa nenávisťou za nenávisť,
no nenechávaš zhrdzavieť svoj nôž,
keď snívať vieš, no nie si otrok snenia,
naplno žiješ, aj keď hĺbaš rád,
keď Úspech a či Katastrofa mienia
ťa podviesť - vidíš im však do karát,
keď necúvneš, ak tvoje rýdze slová
prekrúti gauner, umlčí tvoj hlas,
keď dom ti zrútia, a ty - bez domova -
z posledných síl ho z trosiek staviaš zas,

keď v pravej chvíli ťažko nazhŕňaný
zisk na jedinú kartu postavíš,
keď nevyjde to, nevzdychneš si ani,
a začneš znova, holý ako myš,
keď prinútiť vieš srdce, nervy, svaly,
aby to s tebou vydržali tiež,
slúžiť ti ani v kríze neprestali,
keď nemôžeš už, keď už iba chceš,

keď medzi davom zachováš si hrdosť,
keď prostý si, aj keď ťa stretne kráľ,
keď skúškou priateľstva je tvoja tvrdosť,
si svoj, aj keď si srdce na dlaň dal,
keď z posledných síl dobehnúť vieš k méte
a čas len v pätách dobieha ti už,
potom ti patrí svet a všetko v svete,
a navyše je, syn môj, z teba muž!

Báseň vybral a komentár napísal Rudolf Suran

Kvantita nie je kvalita. Odvaha a  pevná 
vôľa je pre napredovanie človeka a  ľud-
stva taká potrebná ako vzduch a voda

Mestská časť Bratislava-Vajnory v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v 
znení neskorších predpisov

vyhlasuje 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa materskej školy

Materská škola Koniarkova 9
so sídlom Koniarkova 9, 831 07 Bratislava-Vajnory

s termínom nástupu od 01. 01. 2016

Požiadavky v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme, podľa § 3 ods. 5 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a podľa zákona č. 317/2009 
Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov: 

Nevyhnutné požiadavky: 
(i) vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2.stupňa,
(ii) kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
a odborných zamestnancoch, 
(iii) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky 
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
(pre materskú školu),
(iv) najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
(v) predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja materskej školy,
(vi) bezúhonnosť,
(vii) zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná).

Ostatné kritéria a požiadavky : 
(i) absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov (nie je 
podmienkou),
(ii) aktívne ovládanie štátneho jazyka,
(iii) ovládanie práce s PC (Windows, Word, Excel, Internet) na užívateľskej úrovni,
(iv) riadiace a organizačné schopnosti,
(v) komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
(vi) znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy, základné znalosti z 
ekonómie
(vii) flexibilita a schopnosť pracovať samostatne,
(viii) absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhrady vítané

Požadované doklady:

(i) žiadosť o zaradenie do výberového konania vrátane čestného vyhlásenia 
uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade 
s zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov
(ii) úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane 
vysvedčenia o štátnych skúškach,
(iii) doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady, ak bola absolvovaná,
(iv) doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
(v) výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
(vi) profesijný životopis,
(vii) písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

O výbere uchádzača rozhodne komplexné posúdenie v zmysle uvedených požiadaviek.

Termín podania žiadostí: do  30. 09. 2015 – rozhodujúcim je dátum podania na poštovej 
pečiatke, alebo na pečiatke podateľne Miestneho úradu Bratislava-Vajnory. Žiadosť o 
zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej 
obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE MŠ - NEOTVÁRAŤ “, osobne, alebo zašlite 
poštou na adresu: 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava

Výberovým konaním na obsadenie miesta riaditeľa sa overujú schopnosti a odborné znalosti 
uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má 
riaditeľ vykonávať.

Uzávierka prijímania prihlášok: 30. septembra 2015.
Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE MŠ - NEOTVÁRAŤ".

Ján  Mrva, starosta

Mestská časť Bratislava-Vajnory v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov

vyhlasuje 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Základnej školy Kataríny Brúderovej
so sídlom Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava-Vajnory

s termínom nástupu od 01. 01. 2016

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie 
funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 
437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov:

(i) Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 
a odborných pracovníkoch v znení neskorších predpisov,
(ii) Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky 
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  
(iii) absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)
(iv) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
(v) ovládanie štátneho jazyka
(vi) občianska a morálna bezúhonnosť,
(vii) zdravotná spôsobilosť (telesná i duševná).

Ostatné kritériá a požiadavky

Od uchádzača na miesto riaditeľa školy sa vyžaduje:

(i) znalosť základných legislatívnych noriem v oblasti školstva a znalosti 
z ekonómie, 
(ii) riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
(iii) spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku, 
(iv) flexibilita
(v) ovládanie práce s počítačom.

Požadované doklady:

(i) žiadosť o zaradenie do výberového konania vrátane čestného vyhlásenia 
uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade 
s zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov
(ii) úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane 
vysvedčenia o štátnych skúškach
(iii) doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady
(iv) doklad o dĺžke pedagogickej praxe
(v) výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
(vi) profesijný životopis
(vii) písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu :

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory,
Roľnícka 109,
831 07 Bratislava.

Výberovým konaním na obsadenie miesta riaditeľa sa overujú schopnosti a odborné znalosti 
uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má 
riaditeľ vykonávať.

Uzávierka prijímania prihlášok: 30. septembra 2015.
Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE ZŠ – NEOTVÁRAŤ

Ján  Mrva, starosta

Slovenská pošta,  
a. s., vydala v piatok  
14. augusta 2015 pri 
príležitosti dvojstého 
výročia narodenia zakla-
dateľa Saleziánskej kon-
gregácie svätého Jána 
Bosca poštovú známku  
s jeho podobizňou. 

Chce takto zložiť hold nielen 
jeho práci s mládežou, ktorej 
výchove zasvätil svoj život, ale 
aj všetkým saleziánom, ktorí 
naďalej rozvíjajú jeho odkaz.  
V piatok 14. augusta bola znám-
ka k dispozícii na všetkých po-
bočkách pošty a v tento deň 
bola k dispozícii aj obálka pr-
vého dňa s osobitnou pečiatkou  
a s motívom Panny Márie.

Samotný dizajn poštovej znám-
ky s rozmermi 44,4 × 30,5 mm 
tvorí portrét dona Bosca umiest-
nený na šrafovanom pozadí, 
ktorý vytvára alúziu lineárneho 
ochranného prvku na platidlách 
a ceninách, a v ktorom presvitá 
symbol kríža.
Súčasne s poštovou známkou 
vyšla obálka prvého dňa s jedi-
nečnou pečiatkou, ktorá sa dá 
získať na hlavnej pošte v Bra-
tislave. Motívom potlače tejto 
obálky je Panna Mária Pomoc-
nica. Motívom pečiatky je mo-
nogram Panny Márie Pomocni-

ce, vytvorený podľa vitrážneho 
okna v bazilike v Turíne, ktorú 
dal postaviť don Bosco.

Autorom výtvarných návrhov 
poštovej známky, obálky a pe-
čiatky je akad. mal. Karol Felix. 
Autorom líniovej rytiny pošto-
vej známky a potlače obálky je 
František Horniak. Do prípravy 
známky boli zapojení aj samotní 
slovenskí saleziáni – poradcom 
pre tvorbu známky sa stal don 
Tibor Haluška.

Slovensko sa vydaním tejto 
známky zaradí k mnohým ďal-
ším krajinám, ktoré v tomto 
roku dvojstého výročia narode-
nia dona Bosca vydali na jeho 
počesť aj samostatnú poštovú 
známku.

Svätý Ján Bosco (1815 – 1888) 
bol turínsky kňaz, ktorý celý 
život venoval predovšetkým vý-
chove chudobnej mládeže. Pre 
pokračovanie svojho diela za-
ložil mužskú aj ženskú rehoľu  
a tiež laické združenie. Jeho na-
sledovníci, Saleziáni dona Bosca 
(SDB), sú na Slovensku prítom-
ní od roku 1924. Významným 
predstaviteľom histórie saleziá-
nov v SR je mučeník Titus Ze-
man, ktorý dlhé roky pôsobil 
ako kňaz vo Vajnoroch. 

Rastislav Hamráček SDB
hovorca saleziánov

Don Bosco na slovenskej 
poštovej známke 



www.vajnory.sk

7 – 8/2015Vajnorské novinky20 21

ROZHOVOR ŠPORT /  INZERCIA

Hovoríme s novou
šéfredaktorkou TV Bratislava
? Pracovala si 17 rokov v STV/RTVS v Hlavnej 

redakcii spravodajstva a publicistiky. Svoju 
profesionalitu si obhájila aj v CNN, pripravovala 
si pre reláciu CNN World Report krátke reportáže 
o Slovensku. Zrejme sa ťa ľudia pýtajú, čím to je, že 
si dala prednosť regionálnej televízií?
Keď dostanete novú pracovnú ponuku, pri rozhodovaní, 
či ju prijať, zaváži viacero vecí. V mojom prípade v prvom 
rade rozhodlo to, že aj naďalej budem pôsobiť v oblasti, 
ktorú mám rada., v ktorej môžem naplno uplatniť kreati-
vitu a tvorivosť. Ďalším podstatným momentom bolo, že 
s riaditeľkou TV Bratislava Ing. Máriou Urlandovou, ktorá 
ma s ponukou oslovila, máme podobné názory na obsah 
vysielania a ďalšieho smerovania televízie. TV Bratislava 
je najväčšia regionálna televízia na Slovensku, vysiela 
nepretržite 9 rokov od svojho vzniku Denne vyrába 2 
hodiny nového programu, čo je dosť vzhľadom na počet 
ľudí, ktorí sa na jeho tvorbe momentálne podieľajú. Pra-
cujú tam profesionáli, ktorí majú aj skúsenosti s prácou 
v celoplošných médiach.

? V čom vidíš význam regionálnej televízie, 
odlišnosti oproti celoplošnej TV?

Regionálna televízia môže viac osloviť divákov, ktorí 
v danom regióne bývajú najma konkrétnymi občianskymi 
a sociálnymi témami. Nekonkuruje celoplošnej TV, ale 
kvalitným spracovaním určitej témy, možnosti ju detailnej-
šie rozvinúť v diskusii a viackrát sa k nej vrátiť ponúka 
komplexnejší pohľad na určitý problém v danej lokalite. 
Napríklad kauza výstavby podzemných garáží v areáli 
Bratislavského hradu, či najnovšie zrušenie bezplatného 
cestovania v MHD pre zdravotne postihnutých sú témy, kto-
ré ľudí v Bratislave naozaj zaujímajú a my sa im vo vysielaní 
podrobne venujeme.

? Ty si sa donedávna venovala iným témam a na 
inej pracovnej pozícii.

NV STV/RTVS som začínala ako redaktorka zahraničného 
spravodajstva. Boli sme perfektný tím, každý z nás mal vyčle-
nenú určitú oblasť, ktorej sa prioritne venoval. U mňa to bol 
západný Balkán Veľa sme cestovali. Takmer samozrejmosťou 
bolo okrem iného priniesť zo služobnej cesty exkluzívny roz-
hovor s najvyššími politickými predstaviteľmi. Robiť interview 
one-one -one s významnými osobnosťami je veľmi dobrá 
novinárska skúsenosť, posúva vás profesionálne dopredu. 
Potom som sa presunula do publicistiky a okrem iného som 
za STV pripravovala krátke reportáže o Slovensku pre CNN. 
To bola fantastická práca s perfektnými profesionálmi. V CNN 
ma naučili, ako spracovať tému do pútavého príbehu tak, že 
musí zaujať. To bol krôčik k mojej ďalšej profesionálnej méte, 
k vytvoreniu relácie o zaujímavostiah Slovenska. “Slovensko 
v obrazoch” je týždenný magazín, vysiela sa už štvrtý rok 
a podľa prieskumov sledovanosti je divácky úspešný. Reláciu 
som moderovala, bola som dramaturg, scenárista, editor 
a ako autorka projektu som si mohla vybrať redakčný tím. Tiež 
krásna, tvorivá práca a veľmi dobrý kolektív. Myslím si, že tieto 
moje pracovné skúsenosti dobre využijem v súčasnej pracov-
nej pozícii. Šéfredaktor by mal byť predovšetkým novinársky 
profesionál, schopný riadiť kolektív a zároveň aj tímový hráč.

? Veľa ľudí začína v regionálnej TV iba preto 
aby sa mohli prepracovať do celoplošnej TV. 

Čo si o tom myslíš?
Každý má svoj cieľ. Ale nemyslím si, že redaktorská práca v re-
gionálnej televízii sa odlišuje od tej v celoplošnej TV. V oboch 
televíziach pracujú, alebo mi mali pracovať profesionáli. Sa-
mozrejme, v regionálnej televízii nemôžem pripravovať napr.
reportáže zo západného Balkánu, ale žurnalistické pravidlá pri 
spracovaní reportáže sú rovnaké – či ide o lokálnu, alebo za-
hraničnú tému. Každá reportáž má svojho autora - redaktora. 
Ak je dobrý, divák si ho zapamatá. Je pravda, že v celoplošnej 
tv je redaktor viac viditeľný. Otázkou je, či je pre neho prioritou 
“byť len na obrazovke”, aby ho videlo čo najviac ľudí. Dobrému 
redaktorovi by malo predošetkým ísť o kvalitný obsah, nielen 
o formu - čiže v tomto prípade o to, koľko má stand-upov 
v jednej reportáži.

? Nie je ti ľúto, že nebudeš na obrazovke, pretože 
práve to býva najväčším motívom pre prácu 

v televízii.
Ako som už spomenula, kvalitná reportáž predáva a zviditeľ-
ňuje aj jej autora. Ja som vždy mala radšej reportérsku, než 
moderátorsku prácu. Samozrejme, televízia je o tom, že máš 
byť aj “videný”. Ale nepovažujem za tragédiu(ako sa to stáva 
moderátorkám), keď “videná” nebudem. Mňa baví tvoriť a na 
to budem mať teraz dosť príležitostí. A ktovie – možno vy-
myslím nejaký formát, na ktorom sa budem aj moderátorsky 

podieľať. Ale to teraz nie je pre mňa podstatné.

? Ak porovnáš podnikovú kultúru malého 
podniku TVBA a veľkej organizácie, v čom sa 

odlišujú? Zvykneš si na iné pravidlá a postupy?
Veľká organizácia má zložitejšiu štruktúru a s tým súvisí 
aj pracovné prostredie a pracovné vzťahy. Keď som prišla 
do redakcie TV BA, v strižni sedel kameraman, pripravoval 
reportáž a vedľa neho priateľsky vrtel chvostom nádherný 
čierny labrador. Povedané televíznym žargónom: „kaniste-
rapia live“ To ma dostalo, ja mám veľmi rada psy! Útulná, 
takmer rodinná atmosféra, ale pritom vysoké pracovné 
tempo, kde je každý sústredený na svoju prácu - takáto 
podniková kultúra sa mi páči!

? Ako sa ti pozdávajú noví kolegovia, najmä 
redaktori v TV Bratislava?

Musím sa priznať, že predtým, ako som prijala ponuku 
pracovať v TV BA, som si spravila podrobnú rešerž repor-
táží a diskusných relácií jednotlivých redaktorov a mode-
rátorov TV BA. Vedela som, že prichádzam do kolektívu 
profesionálov. Viacerí z nich pracovali v celoplošných mé-
diách. Odchádzajúca šéfredaktorka Lubka Pilzová ma tiež 
upozornila, že prichádzam do veľmi dobrého kolektívu. 
Som rada, že môžem pracovať v takom tíme.

? Aké osobitné vlastnosti by mal mať redaktor/
moderátor v TVBA?

Samozrejme mal by byť profesionál, ovládať základné 
žurnalistické pravidlá a mal by byť podľa možnosti 
kreatívny.

? Aký bude tvoj osobný prínos? Čo považuješ za 
svoje silné stránky a naopak, na čom potrebu-

ješ popracovať?
MAko šéfredaktorka som zodpovedná za celkovú stratégiu 
a dramaturgiu formátov a za objektivitu, relevantnosť 
a nestrannosť medializovaných informácií. Medzi moje 
silné stránky patrí tvorivosť a kreativita. Keďže pôsobím aj 
ako externý pedagóg na Fakulte masmédií PEVŠ, kde učím 
audiovizuálnu tvorbu, musím sledovať najnovšie trendy, 
ktoré so sebou prináša digitalizácia a diverzifikácia médií. 
V tejto súvislosti vidím veľký potenciál pre rozvoj regionál-
nych médií. V TV Bratislava má šéfredaktor okrem drama-
turgie a editovania na starosti aj réžiu v štúdiu– tam mám 
rezervy, ale verím, že ich v krátkej dobe zvládnem, pretože 
pravidlá strihovej skladby ovládam.

? Aké je tvoje pracovné a životné motto?
V práci i v živote pre mňa platí, že všetko sa dá, keď 

veľmi chcete. Ale musíte pre to veľa urobiť.
TV Bratislava má jeden veľmi dobrý slogan: „Všetko 
o meste na jednom mieste“ A to presne vystihuje môj 
ďalší pracovný cieľ: aby ľudia, ktorí žijú a pracujú v našom 
hlavnom meste vedeli, že v TV Bratislave nájdu všetky po-
trebné a užitočné informácie z mesta. A ako rodená Bra-
tislavčanka by som bola rada, keby si v tomto kráľovskom 
a korunovačnom meste našli obľúbené miesta tak ako ja. 
Ak budú sledovať naše vysielanie, určite ich objavia.

Mária Urlandová

1. 9. 2015 otvárame v Dome kultúry vo Vajnoroch 
OSTROV OBJAVOV - CENTRUM ROZVOJA DETÍ.

Priateľský a inšpiratívny priestor, ktorý ponúka príležitosť k aktívnemu tráveniu 
voľného času najmenších detí a rodičov.
Čo všetko u nás nájdete?
- výtvarné, hudobné a pohybové kurzy - pre deti vo veku 0 - 6 rokov
- OSTROV OBJAVOV - jedinečná metóda rozvoja detí od 0 do 3 rokov
- divadielka pre deti
- odborné prednášky pre rodičov so zameraním na rozvoj detí
- tvorivé dielne a herňa pre deti
- stráženie detí (mini-škôlka)

Zoznam pravidelných aktivít a aktuálny program na daný mesiac nájdete
na FB - "Ostrov objavov - Centrum rozvoja deti.”
Tešíme sa na Vás!

Vajnorskí hádzanári štartujú 
novú sezónu

Základný káder ostal viac-me-
nej pokope, aj keď niektorí 
hráči opustili klub, či už pre 
zdravotné problémy, či pra-
covné a študentské povinnosti. 
Prišli však aj nové posily, ktoré 
by mali pomôcť družstvu podá-
vať lepšie výsledky a získať viac 
víťazstiev. Doteraz zaužívaný 
herný systém jeseň - jar systé-
mom doma - vonku bol tento 
rok zmenený a  väčšina zápa-
sov sa odohrá už na jeseň 2015. 
Na jar sa odohrá už iba zopár 
zápasov. Z  tohto dôvodu väč-
šinu zápasov bude nevyhnutné 
odohrať v športovej hale, ktorú 
však vajnorskí hádzanári nema-
jú, a  preto domáce zápasy asi 
opäť pravdepodobne odohrajú 
v  Pezinku alebo Stupave, kde 

ich však nikdy nečaká domáca 
atmosféra. Preto stále treba dú-
fať, že sa raz Vajnory dočkajú 
športovej haly, ktorú by mohli 
všetky vajnorské kluby aj všetci 
Vajnoráci využívať na športové 
vyžitie. Dúfam, že si vajnorský 
fanúšik nájde cestu aj na hádza-
nárske ihrisko a príde podporiť 
a vyburcovať hráčov k dobrým 
výkonom. Okrem družstva 
mužov momentálne vo Vajno-

roch nemáme iných hádzaná-
rov. Toto sa snažíme tento rok 
zmeniť a založiť tu žiacke druž-
stvo. Je prioritou celého klubu 
založiť tu mládežnícku základ-
ňu a snažiť sa zachovať hádzanú 
vo Vajnoroch čo najdlhšie. Keď-
že sa akcia pre deti v máji pre zlé 
počasie musela zrušiť, teraz sme 
pripravili novú. Preto pozýva-
me všetky deti aj ich rodičov 
12. 9. 2015 na hádzanárske ih-

risko, kde sa uskutoční športová 
akcia pre deti „Hoď a bež“. Prip-
ravený je program plný špor-
tových atrakcií, občerstvenie aj 
ceny pre deti. Akcia sa začína 
ráno o  10. hodine. Viac infor-
mácii v letákoch alebo na www.
hkvajnory.sk. Po skončení akcie 
sa na ihrisku pokračuje exhibič-
ným turnajom mužov. Všetci 
ste srdečne vítaní.

Václav Fekete

V polovici augusta začala 
sa príprava na novú sezó-
nu, v  ktorej sa vajnorskí 
hádzanári opäť predsta-
via v 1. lige. Po úspešnej 
minulej sezóne aj tento 
rok majú vysoké ambí-
cie byť nielen do počtu, 
ale bojovať o  popredné 
umiestnenie.
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Vajnory po piatom kole na 2. mieste
V prvom rade nám dovoľte po-
ďakovať sa vám za priazeň, ktorú 
ste preukazovali počas uplynulej 
sezóny, a veríme, že ju vajnorským 
futbalistom budete preukazovať aj 
v tej nadchádzajúcej.
Po letnej prestávke sa nám opäť rozbieha-
jú regionálne súťaže, v ktorých majú aj naše 
Vajnory svoje zastúpenie. Cez letné mesiace 
prišlo k reorganizácií súťaží na regionálnych 
úrovniach a  túto sezónu budeme môcť ok-
rem družstiev mestského bratislavského cha-
rakteru a družstiev seneckého okresu, privítať 
v zlúčenej 4. lige aj družstvá z okresov Pezi-
nok a Malacky. Pre úplnosť vám prinášame 
zoznam účastníkov tejto novej šestnásťčlen-
nej súťaže:
FK Lamač, TJ Čunovo, FK VAJNORY, FK 
Limbach, ŠK Závod, SDM Domino, ŠK Vra-
kuňa, ŠK Šenkvice, MFK Rusovce, FC Ruži-
nov, TJ Veľké Leváre, FC Malacky, TJ Jakubov, 
FK Stupava, SFC Kalinkovo, FK Jablonové
V medzisezónnom období, ako to už vo fut-
bale býva zvykom, prichádza aj k  zmenám 
v zložení, či už hráčskeho kolektívu alebo re-
alizačného tímu. Tieto zmeny neobišli ani náš 
klub. Doterajšieho lodivoda nášho „Áčka“ 
Milana Gaburu vystriedal skúsený a ostrieľa-
ný matador prvoligových trávnikov Radoslav 
Kunzo, ktorý vo svojej bohatej kariére odo-
hral jej podstatnú časť v FK Inter Bratislava. 
Novému trénerovi želáme, aby sa vo vajnor-
skom prostredí cítil príjemne a svojimi zna-
losťami vlial tímu víťazného ducha, aby sme 
my všetci mali vždy o poznanie krajší víkend.
Zmeny sa dotkli aj hráčskeho kádra, odišli mi-
nuloročná jednotka medzi žrďami Peter Gy-
uricsek, najlepší strelec Martin Gabura a Ivan 
Tišliar. Otázny je štart Patrika Macalu, ktoré-
ho trápia zdravotné problémy a do mužstva 
možno naskočí počas rozbehnutej sezóny. Na 
strane príchodov možno za najväčší úspech 
označiť príchod staronového strážcu svätyne, 
Vajnoráka srdcom aj dušou, Petra Brndiara, 
ktorý so sebou z  najúspešnejšieho sloven-
ského futsalového klubu Slov-matic FOFO 
Bratislava pritiahol aj kapitána tohto klubu 
a kapitána futsalovej reprezentácie Ladislava 
Mikitu a spoluhráča Mareka Bahnu. Tiež sa 
káder doplnil aj o strelca Matúša Matejčíka, 
ktorý sa po mnohým rokoch v rakúskych sú-
ťažiach a družstvách 3. ligy vrátil do domáce-
ho prostredia. Posilou pre stredovú formáciu 
je aj príchod Radoslava Kováča, ktorý sa po 
trénerskom angažovaní vajnorských mládež-
níkov rozhodol spojiť s FK Vajnory aj svoju 
aktívnu kariéru futbalistu.
Prajeme vám krásny športový zážitok a ne-
šetrite hlasivkami pri povzbudzovaní našich 
chlapcov.

Slovnaft cup: FK Vajnory - ŠK Vrakuňa 
3:1 (1:0)
Góly: 27. Matejčík, 66. Škrabák, 90. Fekete 
- 47. Hruška
Úvodná štvrťhodina priniesla vyrovnaný 
a  opatrný futbal. V  23. minúte si vypra-
covali prvú gólovú šancu hostia. Bakoš 
poslal kolmú prihrávku cez stred obrany, 
ale Nagy v súboji s brankárom neuspel. Čo 
sa nepodarilo Vrakuni, vyšlo domácim. 
O štyri minúty neskôr poslal ideálnu pri-
hrávku Matúšovi Matejčíkovi Kováč a ten 
obstrelil brankára hostí - 1:0.
Po zmene strán udreli hostia. Patrik Hruš-
ka excelentne zakrútil ľavačkou strelu 
priamo z rohového kopu a  tá zapadla do 
šibenice prekvapenej obrany domácich 
- 1:1. Domáci sa snažili strhnúť víťazstvo 
na svoju stranu. Posila stredovej formácie, 
reprezentant Slovenska vo futsale, Ladi-
slav Mikita pálil v  57. minúte ľavačkou 
z  hranice šestnástky tesne nad a  o  desať 
minút neskôr poslal domácich do vedenia 
Peter Škrabák. Na jeho umiestnenú stre-
lu po zemi z priameho kopu k pravej žrdi 
brankár hostí nedosiahol - 1:2. Gólový 
účet uzavrel ľavačkou, v poslednej minúte 
stretnutia, tvrdou strelou striedajúci Ri-
chard Fekete.

3.kolo IV.ligy: FK Vajnory – FK Lamač 
4:0 (1:0)
Góly:  4., 58. Jakubec, 53. Matejčík, 64. 
Bľanda
FK Vajnory sa predstavili v  2. domácom 
majstrovskom zápase proti mestskému ri-
valovi z Lamača. Lepšiu vzájomnú bilan-
ciu sme potvrdili kvalitným výkonom aj 
v tomto ročníku. Lepšie držanie lopty, lep-
šia kombinácia a aj šance. V prvom polča-
se ešte súper zabránil viacerým gólovým 
akciám, ale v druhom už nemal nárok. Di-
váci určite odchádzali spokojní.

4.kolo IV.ligy: TJ Čunovo – FK Vajnory 2:2 
(1:2)
Góly: 21., 40. Matejčík
Uplynulú nedeľu sme zavítali na ihrisko do 
Čunova. Zápas začal rozhárane a  na oboch 
stranách bolo veľa nepresností. Vedenia sme 
sa ujali po centri Davida Jakubca, ktorý zak-
lincoval hlavou Matúš Matejčík. V čase, keď 
už to vyzeralo, že by sme sa mohli ujať dvoj-
gólového vedenia, odpískal rozhodca sporný 
trestný priamy kop. Tento nádherne trafil do-
máci hráč Kmeť. Vedenia sme sa ujali opäť zá-
sluhou nádhernej hlavičky Matúša Matejčíka, 
ktorému tentokrát „čapoval“ Marek Bahna. 
V druhom polčase sme sa nechali súperom aj 
rozhodcom zatlačiť na vlastnú polovicu. Hra 
sa niesla v duchu nakopávania lôpt domácimi 
hráčmi. Po rohovom kope v 87.minúte sa im 
podarilo vyrovnať. Asi najslabší výkon nášho 
mužstva v tejto sezóne stačil iba na remízu. 
Pochváliť treba dvojgólového strelca, ktorý sa 
priebežne so 4. presnými zásahmi dostal do 
čela ligových strelcov…

5.kolo IV.ligy: FK Vajnory – FK Jablonové 
4:1 (1:1)
Góly: 15, 87, 90 Radoslav Kováč, 47 Ladislav 
Mikita
Tretí domáci zápas sme začali veľmi aktívne, 
súperovi sme nedali dostatok priestoru na 
kombináciu a sami sme sa tlačili do nebez-
pečného zakončenia. V 15. minúte sa po pek-
nej akcii Radoslava Kováča na ľavej strane, 
dostal k  lopte Laco Mikita a  jeho vysunutie 
využil David Jakubec, ktorý preloboval vy-
biehajúceho brankára smerom na nekrytého 
Rada Kováča, ktorý do prázdnej bránky bez 
problémov skóroval. Už o dve minúty neskôr 
však zaútočil súper a po nedovolenom zákro-
ku nášho obrancu rozhodca odpískal pokuto-
vý kop. Ten premenil Róbert Kostka. Potom 
sa hra niesla v duchu nepremenených šancí 
domáceho tímu. Treba podotknúť, že bran-
kár súpera „čaroval“ pri viacerých „gólových 
šanciach“. Po prestávke v 47. minúte ponúkol 
hráč Jablonového Rastislav Bednárik chyb-
nou rozohrávkou šancu Lacovi Mikitovi, kto-
rý ňou nepohrdol a utešenou strelou dostal 
domácich do vedenia. Po tomto góle prevzal 
taktovku na 20 minút súper a po šanci, kedy 
sa na našu bránu rútil sám Radoslav Hon 
sme boli vďační nášmu gólmanovi Milanovi 
Herkovi za super zákrok. Ten sa blysol aj po 
rohovom kope, kedy po hlavičkovom zakon-
čení zneškodnil ďalšiu veľkú šancu. V závere 
Jablonové otvorilo hru, čím sa otvoril priestor 
naše kontry. Zo štyroch domácich veľkých 
šancí v posledných minútach zápasu, využil 
dve z nich hráč zápasu Rado Kováč. Zdolali 
sme ťažkého súpera, ktorý v našej lige ešte ur-
čite „zamieša karty“.

Jaroslav Križan

Predstavujeme športové hviezdičky
Dnes: Richard Duška

Zúčastňujú sa na ňom bežci 
nielen zo Slovenska, ale aj zo za-
hraničia. Tak isto sa môžeme po-
chváliť úspešnými slovenskými 
reprezentantmi, a to v skoku do 
výšky, sú to súrodenci Zemanov-
ci, Tomáš alebo Ľubomír. Prí-
padne vrh guľou v podaní Ivany 
Krištofičovej. Jedným z  prvých 
a najznámejších bol Alojz Hlava-
tý, bežec na stredné a dlhé trate. 
Z týchto dôvodov si redakcia vy-
brala pre vás mladého, nádejné-
ho atléta, bežca Richarda Dušku.

Môžeš nám povedať, koľko máš 
rokov a kde chodíš do školy?
Mám 16, a do školy chodím na 
Gymnázium sv. Uršule v  Brati-
slave.

Vieme, že sa venuješ atletike, 
akej disciplíne, ako dlho a prečo 
si sa rozhodol práve pre tento 
šport?
Áno, behám stredné trate a naj-
radšej mám beh na 800 m a 1500 
m. Atletike sa venujem približne 
5 rokov, a  rozhodol som sa pre 
ňu, lebo mi nejde skoro žiadny 
loptový šport.

Kto ťa k tomuto športu privie-
dol a chcel si ho robiť od začiat-
ku?
K  športu ma odmalička viedli 
rodičia, zo začiatku som si len 
tak chodil zabehať, no postupom 
času som chcel chodiť do ozajst-
ného atletického klubu a venovať 
sa tomu profesionálnejšie.

Povedz nám v krátkosti, z akých 
disciplín sa skladá atletika?
Bežecké: krátke, stredné a  dlhé 

trate, technické: vrhy, hody a sko-
ky.

Zamerajme sa konkrétne na 
beh, čo nám môžeš k nemu po-
vedať, máš nejaký obľúbený po-
vrch, na ktorom rád beháš?
Obľúbený povrch? Najradšej be-
hám doma po koberci (usmie-
va sa)…, ale nie, najlepšie sa mi 
behá asi na dráhe, ale veľmi rád 
mám aj cestné behy, lebo ich ne-
beháme až tak často a sú pre mňa 
vzácne.

Ako často mávate tréningy a na 
čo sa najmä zameriavate?
Na dráhe beháme 3× do týždňa, 
ráno chodievam sám behať, a po-
čas iných dní chodievam klusať 
tých 10-15 km, počas sezóny sa 
zameriavame na rýchlosť a  cez 
zimnú prípravu na vytrvalosť 
(objemy).

Kde máš rezervy, podľa trénera, 
kde ich cítiš, podľa seba, alebo 
nemáš žiadne?
Chceli by sme popracovať na zá-
verečnom zrýchlení a myslím si, 
že by som sa mal zlepšiť v krát-
kych tratiach.
Tréning, šport ti zaberá veľa 

času, nebanuješ, že nestíhaš 
vystrájať huncútstva s rovesník-
mi?
Väčšinou stíham všetko 
(smiech).

Vieme o tebe, že máš zdravotný 
handicap, ktorý ti bráni naplno 
využívať športový talent. Chceš 
nám k tomu niečo povedať?
Áno, mám cukrovku, niekedy, 
keď mi priveľmi klesne cukor, tak 
nemôžem behať a  musím si ho 
rýchlo doplniť. Niekedy je kom-
plikované to ustrážiť, ale myslím 
si, že keď niekto naozaj chce a má 
vôľu sa v  niečom zlepšovať, tak 
mu v tom problém, ako je tento, 
nezabráni.

Ak by si sa nevenoval atletike, 
aký šport by si robil a naopak, 
v akom športe si absolútne dre-
vo?
Ťažká otázka… zrejme by som 
robil plávanie, ale najhoršie zo 
všetkého mi ide asi futbal

Aké športové úspechy si už do-
siahol a  aké ešte len plánuješ 
dosiahnuť?
V  minulom roku som bol 4ná-
sobný majster Slovenska (1500 

m v hale, 800 a 1500 m na drá-
he a  cezpoľný beh), reprezento-
val som Slovensko na žiackych 
a  dorasteneckých podujatiach, 
a  potom si cením 2. miesto na 
stretnutí piatich miest v Záhrebe 
na 800 m. A  do budúcnosti… 
chcel by som sa dostať na nejaké 
väčšie podujatie, ako napríklad 
majstrovstvá Európy alebo sveta.

Máš nejaký zaužívaný rituál 
pred pretekmi, prípadne mas-
kota?
Maskota ani nejaký rituál zabe-
haný nemám. Jediná vec, čo vte-
dy pomôže, je mať natrénované 
a veriť si.

Ktorý slávny športovec, človek 
je tvoj vzor a prečo?
Myslím si, že Emil Zátopek, pre-
tože išiel za svojím cieľom ne-
únavne, tak ako nikto iný, a behal 
pre radosť, nie pre peniaze, a tak 
získal na jednej olympiáde zlato 
z 5000 m, 10 000 m a ešte aj na 
maratóne.

Čomu sa venuješ v súkromí a čo 
najradšej robíš vo voľnom čase?
No, väčšinou behám alebo sa 
učím do školy.

Aké jedlo máš najradšej, prí-
padne, čo vieš uvariť?
Mám rád asi každé jedlo okrem 
paradajkovej polievky… ale naj-
viac asi pizzu. A  uvariť viem… 
napríklad párky.

Máš nejaký tajný, veľký sen, kto-
rý by si chcel dosiahnuť a nielen 
v športe?
Mám, ale je to sen, takže o ňom 
viem iba ja.

Veľa dievčat bude zaujímať, či 
máš priateľku?
Nie, nemám. Nie že by som 
nechcel, ale pri škole a  tréningu 
nie je čas (smiech).

Ďakujeme za rozhovor a  praje-
me veľa športových aj osobných 
úspechov

Rozprával sa Dušan Štancel

Ako ďalší šport sme si 
vybrali kráľovnú let-
ných športov, a to ľahkú 
atletiku. Behy majú vo 
Vajnoroch veľkú tradíciu. 
Od roku 1973, s určitý-
mi prestávkami, sa tu 
organizuje bežecká súťaž 
„Vajnorský minimaratón“.
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OZNAMYŠPORT

Futbalový turnaj mládeže

V  sobotu sa uskutočnil turnaj 
mladších žiakov, na ktorom 
sa okrem domáceho mužstva 
zúčastnili mužstvá: TJ Rovin-
ka, FK Vrakuňa a  Lokomotíva 
DNV.
Turnaj otváral zápas domácich 
s  Vrakuňou. Úvod zápasu bol 
vyrovnaný, aj keď sa väčšiu časť 
zápasu hralo na súperovej polo-
vici, no neboli sme schopný ani 
po niekoľkých vyložených situ-
áciách zasunúť loptu za brán-
kovú čiaru. Smola sa prelomila 
tesne pred záverom polčasu, 
keď po prihrávke Mateja Kulu 
usmernil loptu do prázdnej 
bránky Andrej Voško.
V  prvých minútach druhého 
polčasu to bol opäť kapitán 
mužstva Matej Kula, ktorý ten-

to krát sám zvýšil skóre na 2:0. 
Súper ku koncu zápasu už len 
skorigoval výsledok po úniku 
cez našu obranu.
Zápas skončil výsledkom 2:1
Ďalšie výsledky:
Lokomotíva DNV – Rovinka 3:1
Vajnory – Lokomotíva DNV 2:0
Vrakuňa – Rovinka 4:4
Vajnory – Rovinka 3:1
Vrakuňa – Lokomotíva DNV 6:4

Vyhlásenie najlepších hráčov:

Najlepší strele turnaja: 
Andrej Páleník, TJ Rovinka
Najlepší brankár turnaja: 
Adam Kríž, FK Vajnory
Najlepší hráč FK Vajnory:
Jakub Hanzlík

Strelci gólov za FK Vajnory: 
Jakub Hanzlík 2, Matej Kula 2, 
Andrej Voško, Jakub Kula, Ši-
mon Krajčí.
V  nedeľu turnaj pokračoval 
zápasmi starších žiakov, na 
ktorom sa okrem domáceho 
mužstva zúčastnili mužstvá: FK 
Inter a FK Rača, družstvo Ro-
vinky sa na poslednú chvíľu od-
hlásilo z turnaja starších žiakov.
Turnaj opäť otvárali domáci 
hráči proti družstvu z  Rače. 
Hneď od úvodu sme súpe-
ra zatlačili na jeho polovičke 

a v podstate počas celého zápa-
su sme v tlaku nepoľavili. Táto 
taktika slávila úspech a  zápas 
sme doviedli do víťazného kon-
ca, výsledkom 5:1.
Proti hráčom Interu sme nas-
túpili v  poslednom rozhodu-
júcom zápase. Z  počiatku bol 
zápas vyrovnaný, útoky sa strie-
dali na oboch stranách. Súpero-
vi sa podarilo po úniku už v 9.
minúte vsietiť prvý gól. Potom 
nás súper na dlhší čas zatlačil 
na našej polovičke, ale nevyužil 
gólové

Poradie/Názov Počet bodov Počet strelených gólov
1. FK Vajnory 9 7/2
2. FK Vrakuňa 4 11/9
3. Lokomotíva DNV 3 7/7
4. TJ Rovinka 1 6/10

Po ukončení ligovej 
sezóny, cez víkend 20. 
a  21.  6.  2015, uspo-
riadal Klub rodičov 
a  priateľov mládežníc-
keho futbalu v  spo-
lupráci s  MiU Vajnory 
a  futbalovým klubom 
FK Vajnory turnaj mlá-
dežníckych mužstiev – 
3.ročník turnaja mlad-
ších a  starších žiakov 
o Vajnorský pohár.

Rozlúčka s dlhoročným trénerom

Za Klub rodičov Vajnory sa 
s  ním rozlúčila predsedníč-
ka klubu Monika Debnáro-
vá, odovzdala mu ďakov-
nú plaketu Klubu rodičov 
a  zaželala mu veľa zdravia. 
Zároveň mu poďakovala 
za všetky deti, ktoré svojím 
trénerskym a  až otcovským 
prístupom privádzal k  ra-

dosti zo športu, zaúčal ich 
do tajov futbalu a učil ich žiť 
a  myslieť kolektívne. Naše 
deti trénersky viedol bez 
prerušenia 8 rokov a dal im 
tak všetky futbalové zákla-
dy. K  tomuto poďakovaniu 
sa pripojili aj ich rodičia 
a  všetci priatelia vajnorské-
ho futbalu.

Už skôr, v  sobotu, sa s ním 
rozlúčil aj futbalový klub FK 
Vajnory, keď od prezidenta 
klubu Róberta Vajdu pre-

vzal ďakovnú plaketu futba-
lového klubu.

Text a snímky: Ivan Kula

Po skončení víkendového turnaja sa v nedeľu ro-
dičia hráčov mladších a  starších žiakov rozlúčili 
s  dlhoročným trénerom hráčov všetkých kate-
górií, ktoré hrávali za klub FK Vajnory, Milanom 
Horníkom, ktorý skončil svoju trénersku kariéru 
víťazstvom na mládežníckom turnaji.
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OZNAMY / INZERCIA

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

Telefónny zoznam miestneho 
úradu MČ Bratislava–Vajnory

Dôležité
kontakty

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: 159
Havarijná služba: 0123

Rozmery Cena

bez DPH s DPH

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

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

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

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

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

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

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

0,75 0,90

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

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

CENNÍK INZERCIE

Podujatie sa koná v spolupráci 
s MČ Bratislava – Vajnory

26. septembra 2015 (sobota)  
8:00 – 13:00   

park pod lipami, vajnory

Ochutnaj a kúp produkty priamo od malých farmárov

vajnorskÉ 
farmÁrske  trhy

Vajnorské novinky
E–mail: redakcia@vajnory.sk
Internetová adresa:
www.vajnory.sk
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Miestna knižnica Vajnory oznamuje svojim čitateľom 
a návštevníkom, že v nových priestorov v Dome kultúry na ul. Pod 
lipami 2, na 1. poschodí bude otvorená od od 7. septembra 2015 
v čase pondelok - piatok : 14.00 - 18.00 h.

Kozmeticko - regeneračný salón IVA,
Za mlynom 3, t.č. 0904 623 275,

www.salon-iva.sk, otvorené od 1. 8. 2015



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

Nový chodník a cesta na Jačmennej ulici

Oprava vozovky na kruhovom objazde


