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VAJNORSKÉ DOŽINKY VAJNORSKÉ DOŽINKY

Dožinky vo Vajnoroch
K augustu patria horúčavy, 
leto, voda a prázdniny. K au-
gustu patrí aj koniec žatvy. 
A ku koncu žatvy patrí do-
žinková slávnosť. Tradícia 
dožinkových slávností na 
slovenskej dedine žije. Ak 
nie všade, tak vo Vajnoroch 
určite. Tohto roku sa konal 
už 13. ročník dožinkových 
slávností. To, čo je pre Vajno-
rákov tradíciou, pre návštev-
níka „dediny v meste“ je tak 
trochu exotikou. Už len vidieť 
krásne devy a mládencov v 
originálnych krojoch je zá-
žitok. Tu sa kroje dedia z ge-

nerácie na generáciu. „Vajno-
rané“ si ich pri slávnostných 
príležitostiach s hrdosťou 
obliekajú, aby celému svetu 
ukázali, koľko krásy v nich 
je. K dožinkám okrem krojov 
patrí aj sprievod, spevy, tance 
či dobrá nálada. A, samozrej-
me, aj dožinkový veniec, kto-
rý je symbolom poďakovania 
za hojnú úrodu. Tohoročný  
veniec bol uvitý zo 6000 klás-
kov, uviazaných do 400 ky-
tičiek a vážil viac ako 10 kíl. 
Veniec niesli devy a mládenci 
na čele sprievodu cez dedi-
nu, aby všetci videli, aká bola 

úroda bohatá. Nakoniec bol 
odovzdaný najväčšiemu gaz-
dovi v chotári - predsedovi 
poľnohospodárskeho druž-
stva. Program, ktorý nasledo-
val, bol skutočne príjemným 
spestrením teplého augustové 
popoludnia a večera. Každý, 
kto prišiel do Vajnôr na tra-
dičnú dožinkovú slávnosť, 
neľutoval. A ten, kto tu ne-
bol, bude ľutovať najmenej do 
ďalších dožiniek.  

 Igor Kňazovický
Foto: Anton Jakubáč, 

Igor Kňazovický, Jerguš Kováčik

Leto alebo čas diaľok, slnka 
a horúcich nocí nás pomaly 
opúšťa. Dúfam, že ste tento 
pre mňa najkrajší čas roka 
stihli využiť na oddych, ako 
aj na rozšírenie nových ob-
zorov. Ale ak vás objavova-
nie nových krajín tento rok 
nezlákalo a zostali ste radšej 
doma, vo Vajnoroch, mohli 
ste si užiť rovnako, lebo tu 
sa stále niečo deje. Každý 
piatok vás čakalo letné kino, 
dva týždne ste sa mohli čo-
-to priučiť v rámci školy 
vajnorských tradícií a vy-
vrcholením kultúrneho leta 
bola určite dožinková sláv-
nosť. A medzičasom nám 
na Dom kultúry pribudol 
aj ornament, na ktorom sa 
podieľala Kristína Rožňov-
cová, Viera Slezáková, Igor 
Zeman, ale aj ďalší členo-
via Podobenky z Vajnor! O 
tom, ako sa im pracovalo, 
sa dočítate na strane 10.
Či ste sa už stihli zrelaxovať, 
alebo vás ten pravý oddych 
ešte len čaká (ako naprík-
lad aj mňa), nezabudnite 
na pocit letnej pohody a 
užívajte si ho počas celého 
roka!

Veronika Baráková
šéfredaktorka

Foto titulky: Marek Grebeči

FOTORIPORT
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? Kedy bude osadený 
spomaľovač pri kruho-

vom objazde? Alebo ako 
sa bude riešiť to, že cez deň 
vodiči jazdia nepovolenou 
rýchlosťou tak, že ohrozujú 
ľudí na priechode najmä v 
smere z diaľnice na Raču?

Izsof

Kruhový objazd – súčasť 
obchvatu Vajnôr je v správe 
hlavného mesta SR Bratisla-
vy, ktoré na ňom zabezpeču-
je správu a údržbu prostred-
níctvom svojho oddelenia 
– správy a údržby komuniká-
cií. Preto musí všetky návrhy 
zmeny organizácie dopravy 
(či už spomaľovače, alebo 
iné dopravné opatrenia) rie-
šiť správca v spolupráci s prí-
slušným cestným správnym 
orgánom. Na základe infor-
mácie z hlavného mesta SR 
Bratislavy – oddelenia sprá-
vy komunikácií, bol pred-
metný podnet  – osadenie 
spomaľovacieho prahu na 
kruhovom objazde správcom 
komunikácie prerokovaný v 
operatívnej komisii Magis-
trátu hlavného mesta SR za 
účasti Krajského dopravné-
ho inšpektorátu Krajského 
riaditeľstva Policajného zbo-
ru SR v Bratislave. Komisia s 
umiestnením spomaľovacích 
prahov v kruhovom objazde 
nesúhlasila aj z dôvodu, že 
tadiaľ chodí MHD.

? Čo je nové v prestavbe 
diaľnice D1 a križovat-

ky Triblavina s kolektormi 
(pozdĺžnymi komunikáci-
ami pri diaľnici, ktoré majú 
odľahčiť regionálnu dopra-
vu)?

Redakcia VN

Na prelome júna a júla NDS 
medializovala, že má riešenie, 
ktoré má vyhovovať okolitým 
obciam vo forme 5+5 pru-
hovej  diaľnice, ale stále len 
s jednou novou križovatkou 
Triblavina. Ako petičný vý-
bor sme žiadali o vysvetlenie, 
chceli sme ho dostať buď od 
ministra, GR NDS či župana, 

ale zatiaľ sme ho nedostali a 
ani na žiadne rokovania nás 
ako petičný výbor nezavola-
li. Stále nie sme spokojní ani 
s diaľnicou 5+5, ktorá nevy-
hovuje nielen Vajnorom, ale 
ani okolitým obciam, keďže 
nedovoľuje sa na diaľnicu na-
pojiť na ďalších dvoch križo-
vatkách, a teda odľahčiť cestu 
medzi Vajnorami a Čiernou 
Vodou či Seneckú cestu. Stá-
le trváme na tom, aby bolo 
napojenie na diaľnicu aj z 
Triblavinskej cesty od hotela 
Kamila a aj z mosta medzi 
Bernolákovom a Chorvát-
skym Grobom tak, ako je 
to naplánované a povolené 
a žiadame vás Vajnorákov 
o pomoc a podpis petície 
(www.peticie.com/peticia_
za_prestavbu_dianice_d1_
bratislava__trnava_so_sube-
nym) za dostavbu križovatky 
Triblavina s kolektormi. Kon-
com septembra pripravujeme 
aj protestné dopravné akcie 
a upozorňovanie tranzitu-
júcich vodičov na potrebu 
vybudovania kolektorov pri 
diaľnici, ktoré odľahčia regi-
onálnu dopravu, a teda zlep-
šia život aj nám Vajnorákom.

? Ako je možné, že na ma-
gistráte zmizla časť hár-

kov petície proti hazardu, 
ktorú ste podávali spolu so 
starostom Lamača a aktivi-
stami zo Zastavme hazard 
koncom júna?

Redakcia VN

Áno, je poburujúce, čo sa sta-
lo s viac ako tretinou hárkov 
petície proti hazardu na bra-
tislavskom magistráte. Spo-
lu so starostom Šramkom, 
ďalšími členmi petičného 
výboru a aktivistami zo Za-
stavme hazard sme podali 
petíciu obsahujúcu 8018 
petičných hárkov a 136 
139 podpisov Bratislavča-
nov v 8 krabiciach po 1000 
hárkov, čo bolo cca 40 kg 
papiera s osobnými údaj-
mi ľudí, ktorí podpísali 
petíciu. Ide o najväčšiu 
petíciu v dejinách Brati-

slavy, a teda aj najúspešnejšiu. 
Podpísalo ju viac ľudí, ako sa 
zúčastnilo komunálnych vo-
lieb v roku 2014, ktorí nechcú, 
tak, ako v Brne, vo Viedni či 
v Budapešti, mať pomaly na 
každom rohu nejakú herňu 
či automaty v prevádzkach 
pohostinstiev. Zjavne ide o 
obrovské peniaze a niekomu 
krádež týchto hárkov vyhovu-
je. Je trestuhodné, že toto mo-
hol magistrát dopustiť a aj to, 
že primátor otáľal s podaním 
trestného oznámenia až 8 dní. 
Zarážajúce je aj to, že primátor 
vo svojom trestnom oznámení 
uvádza, že mohlo ísť o krádež, 
stratu či NEDODANIE pe-
tičných hárkov – on, ktorý je 
predsedom petičného výboru, 
sám dáva možnosť spochybniť 
petíciu. Preto som aj ja s kole-
gom starostom Šramkom po-
dal trestné oznámenie, kde v 
čestnom vyhlásení uvádzam, 
že ručíme za to, že hárkov a 
podpisov bolo dodaných pres-
ne toľko, koľko nám magistrát 
na sprievodnom liste potvrdil 
a ako dôka-
zy dodá-
v a m e 
kópie 
h á r -

kov a videonahrávku z odo-
vzdávania na podateľni ma-
gistrátu, ktorého sa zúčastnilo 
cca 10 rôznych novinárov z 
rádií aj televízií. Toto tak vý-
znamné pochybenie magis-
trátu - verejného úradu a jeho 
vedenia silno nabúrava dôve-
ru ľudí v štátne a verejné inšti-
túcie a vyžaduje si nielen nájsť 
vinníka, ale aj zrušiť potrebu 
petície na zákaz hazardu, nech 
o ňom môže mestské zastupi-
teľstvo rokovať aj bez nej, na-
koľko teraz bude VZN určite 
spochybnené. Ďalšie kroky 
magistrátu tiež beriem ako 
obštrukciu, keďže teraz chcú 
zvyšok hárkov 8 týždňov pre-
pisovať do excelovských tabu-
liek a posielať ich na MV SR a 
na centrálnu evidenciu obyva-
teľov do BB, čo je vysoko nad 
rámec toho, čo má magistrát 
pri kontrole podpisov robiť a 
vyzerá to tak, že nie je na stra-
ne obyvateľov mesta, ale, na-
opak, na strane tých, ktorým 
spochybňovanie vyhovuje.

INFORMUJEMESTAROSTA ODPOVEDÁ

Spýtali sme sa starostu

Príďte za starostom v rámci 
otvorenej stredy v mesiaci

Pozývame vás na otvorenú 
stredu v mesiaci so starostom, 
ktorá sa uskutoční 14. septem-
bra a 5. októbra 2016 v čase 
od 16.00 do 18.00 h. Ak máte 
akékoľvek otázky, námety či pri-
pomienky, bez objednania ste 
srdečne vítaní na pôde Miest-
neho úradu mestskej časti Bra-
tislava-Vajnory alebo napíšte 
mail na starosta@vajnory.sk.

Ak sa podľa primátora po-
tvrdí, že sa manipulovalo s 
hárkami, pôjde o mafiánsky 
útok proti Bratislave. „Mu-
sím povedať, že som z toho 
zhnusený a zhrozený. Teraz 
však musíme zistiť, čo sa stalo. 
Spravíme to ako petičný vý-
bor, ale aj ako mesto. Musíme 
zdokumentovať manipuláciu 
s hárkami od vyzbierania až 
po dnešný deň,“ skonštatoval 
Nesrovnal.
V prípade, že budú hárky 
skutočne chýbať, iniciuje 
primátor podanie trestné-
ho oznámenia na Generálnu 
prokuratúru a políciu. „Exis-
tujú kópie hárkov, a tým sme 
urobili týmto mafiánom škrt 
cez rozpočet. Takéto metó-
dy nás ani nezastrašia, ani 
nezastavia. Urobíme všetko 
preto, aby bol duch petície 
naplnený,“ vyhlásil Nesrov-

nal. O tom, kedy a odkiaľ 
presne zmizli hárky, špekulo-
vať nechcel, taktiež ani o tom, 
či tento stav môže ovplyvniť 
proces vypracovania vše-
obecne záväzného nariade-
nia (VZN) o zrušení hazardu 
na území Bratislavy. „Máme 
zdokumentovaných 136 139 
podpisov Bratislavčanov a ten 
počet je dostatočný na to, aby 
sme pokračovali v príprave 
VZN,“ podotkol.
Petičný výbor na čele s pri-
mátorom Bratislavy Ivom 
Nesrovnalom odovzdal v 
stredu 29. júna petíciu za 
zákaz hazardu, pod ktorú sa 
podpísalo približne 135 000 

Bratislavčanov, na podateľňu 
Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy. Vyzbierané a 
odovzdané petičné hárky mal 
magistrát hlavného mesta 
najprv skontrolovať. Násled-
ne sa plánovali hárky predlo-
žiť do mestského zastupiteľs-
tva na vyjadrenie mestským 
poslancom. Potom sa mal 
začať proces VZN o zrušení 
hazardu na území Bratislavy. 
Po schválení a vydaní VZN 
sa totiž od dátumu jeho účin-
nosti nebudú vydávať nové 
licencie na prevádzkovanie 
hazardných hier na území 
hlavného mesta.
Primátor Bratislavy Ivo Ne-

srovnal chce, aby obec sama 
mohla povedať, že si v istej 
lokalite hazardné hry neželá. 
„To znamená, aby si prostred-
níctvom VZN obec mohla 
obmedziť vznik zariadení s 
hracími automatmi na svo-
jom území,” vysvetlila hovor-
kyňa Bratislavy Ivana Skoka-
nová.
Podľa zákona o hazardných 
hrách teraz hlavné mesto 
udelí individuálnu licenciu 
žiadateľovi, ktorý predloží 
úplnú žiadosť a preukáže spl-
nenie podmienok ustanove-
ných zákonom. „Ak prevádz-
kovateľ splní všetky zákonné 
podmienky, hlavné mesto mu 
individuálnu licenciu musí 
vydať.
Bratislava i iné obce tak v boji 
s hazardom ťahajú za kratší 
koniec,” podotkla hovorkyňa.
Petícia bola spustená minulý 
rok v máji primátorom Bra-
tislavy Nesrovnalom a sta-
rostami jej mestských častí. 
Iniciatívu zdôvodnili tým, že 
výskyt hazardu i počet kasín 
a herní v hlavnom meste pre-
siahol únosnú mieru.

Spracovala Veronika Baráková

Bratislavskému magis-
trátu chýba 3039 hár-
kov z petície za zákaz 
hazardu v hlavnom 
meste, ktorá bola mes-
tu odovzdaná koncom 
júna. 

Bratislave chýba 3039 odovzdaných 
hárkov z petície proti hazardu

Hlavnými bodmi zasadnutia 
bolo prerokovanie záverečné-
ho účtu miestnej časti a sprá-
vy o hospodárení organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
miestnej časti. Poslanci kon-
štatovali, že miestna časť spolu 
so svojimi organizáciami hos-
podári dobre a všetky navrho-
vané uznesenia prijali bez pri-
pomienok. Zároveň si poslanci 
vypočuli správu o kontrolnej 
činnosti hlavného kontroló-
ra a schválili zmenu rozpočtu 
mestskej časti.

Ďalej sa miestne zastupiteľstvo 
vyjadrilo k navrhovaným vše-
obecne záväzným nariadeniam 
hlavného mesta SR Bratislavy a 
k zmene štatútu hlavného mes-
ta. Zatiaľ čo  návrh zmeny štatú-
tu, podľa ktorého „úhrada trov 
konania je príjmom obce, ak 
priestupok prerokovala obec“, a 
návrh VZN o používaní pyro-
techniky na území mesta odpo-
ručilo zastupiteľstvo prijať bez 
pripomienok, k návrhu VZN 
hlavného mesta SR Bratislavy o 
nakladaní s komunálnymi od-

padmi a drobnými stavebnými 
odpadmi prijalo pripomienky, 
ktoré boli následne zaslané Ma-
gistrátu hlavného mesta SR Bra-
tislavy.
Ďalšími bodmi rokovania boli 
žiadosti prevádzkovateľa pizzerie 
vo Vajnoroch o odpustenie časti 
nájmu za nevyužívanú terasu a 
započítanie časti nájmu za po-
trebnú údržbu, ktorú vykonal 
na prenajatej budove. Poslanci 
žiadostiam vyhoveli, na rozdiel 
od troch žiadostí na odkúpenie 
obecných pozemkov, kde v jed-
nom prípade požiadali starostu o 
ďalšie rokovanie so záujemcom. 
Na záver sa poslanci vrátili k pre-
rokovaniu rokovacieho poriadku 
komisií zastupiteľstva a rokova-

cieho poriadku zastupiteľstva. Po 
rozprave sa poslanci dohodli vy-
hovieť požiadavkám verejnosti a 
nestanoviť pevný limit na vystú-
penie občanov – neposlancov a 
do rokovacieho poriadku len za-
hrnúť odporúčanú dobu vystú-
penia občanov v dĺžke tri minúty. 
Týmto si vás dovoľujeme po-
zvať na nasledujúce zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva, ktoré 
sú plánované v tomto roku ešte 
v termínoch 22. september a 
15. december vždy o 15.00 h v 
zasadacej miestnosti Miestneho 
úradu Vajnory, Roľnícka 109, I. 
poschodie. 

Tomáš Kulka
vedúci oddelenia vnútornej správy

Uznesenia zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Vajnory sa stretli na svojom pravidel-
nom zasadnutí dňa 16. júna 2016. 
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DÁVAME DO POZORNOSTIDÁVAME D O POZORNOSTI

Prvé kontúry akadémie Hangair

Akadémia Hangair znamená 
pre Dominika Graňáka cen-
nú skúsenosť mimo ľadovú 
plochu a zároveň spoluprácu 
so svojím bratom Adamom. 
„Adam a náš ďalší spoločník 
Tomáš znášajú väčšinu tlaku a 
viem, že robia, čo je v ich silách 
a ich schopnosti sú pre mňa 
garanciou kvality. Pri hokeji sa 
človek naučí byť trpezlivý a keď 
si stanoví cieľ, musí dôverovať 
spôsobu, akým sa k nemu chce 
dopracovať a neočakáva výsle-
dok z večera do rána.”
Na pozemku s celkovou s roz-
lohou 2810 m2 vyrastie do kon-
ca roku piazza pre komunitné 
športy ako snowboarding, ska-
teboarding, freeskiing, BMX 
či wakeboarding. Unikátnosť 
akadémie spočíva v technic-
kom zázemí pre rozvoj pohybu 
v adrenalínových športoch, no 
tým sa využitie haly nekončí. 
Kombináciou netradičných 
cvičísk a tradičných gymnas-
tických prvkov je schopná 
poskytnúť potrebné služby i v 
rámci klasických športov. „Aj 
hokejová príprava obsahuje 

gymnastické prvky a žiadne-
mu športovcovi nie je na ško-
du, keď je všestranný,” hovorí 
Dominik Graňák na margo vy-
užitia akadémie pre svoj šport. 
Nebudú chýbať gymnastické 
náradia olympijských rozme-
rov, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou pohybovej abecedy 
každého dieťaťa. Dominantou 
haly budú tri skoky s rôznou 
náročnosťou od začiatočníkov 
až po profesionálov s dopadis-
kom plným molitanových ko-
ciek (foampit), ktoré dodá od-
vahu nacvičiť si skoky, na ktoré 
by ste si v reálnom teréne ne-
trúfli. Tiež nebudú chýbať ani 
rôzne skateboardové prekážky, 
kde sa spolu s profi jazdca-
mi môžete naučiť ovládať 
dosku. 
Jednoducho povedané, v 
akadémii Hangair si príde 
na svoje každý aktívny člo-
vek. Akadémia bude otvore-
ná každý deň od pondelka 
do nedele od 10.00 až do 
neskorých večerných hodín 
- do 23.00 h. Vstupné bude 
rozdelené a diverzifikované 

podľa času a časti akadémie, do 
ktorej bude chcieť návštevník 
vstúpiť. Na výber bude z troch 
možností – návštevník môže 
využiť celú halu, gymnastickú 
halu alebo skateboardovú časť.
Poloha haly je strategická pre 
Bratislavčanov, ktorí sa dosta-
nú do haly MHD, ale zároveň 
je výborná aj pre zahraničných 
športovcov, keďže z bratislav-
ského letiska je to do akadémie 
vskutku na skok.
Na svojich prvých návštevní-
kov sa bude tešiť začiatkom 
budúceho roku. Viac informá-
cií nájdete na www.hangair.sk.

Andy Zererova

Pred rokom a pol predstavil verejnosti hokejista Dominik Graňák, spolu so svojím tímom, projekt unikát-
neho športoviska Hangair. Akadémia extrémnych športov pokročila do fáze realizácie a na pozemku pri 
starom letisku v bratislavských Vajnoroch už prebieha čulý pracovný ruch pri výstavbe multifunkčnej haly, 
ktorá prinesie na Slovensko kvalitné športovisko nielen pre profesionálnych športovcov.

O HANGAIR
Idea akadémie Hangair vznikla v roku 2012, jej inšpiráciou 
boli extrémne haly v USA a vo švajčiarskom Laaxe a vy-
chádza z rastúceho vplyvu a rozšírenosti adrenalínových 
športov. Vďaka svojej unikátnosti bude lákadlom aj pre 
zahraničných športovcov.
Hala je kapacitne plánovaná na maximálne vyťaženie 
športovej časti v počte 70 ľudí. Športová časť je pre diver-
zifikáciu športov zložená z 3 hlavných oblastí. Prvou je 
gymnastika a pohybová príprava, kde budú návštevníci 
využívať prostné s olympijskými rozmermi, Airtrack s 
foampitom (bazén naplnený penovými kockami) a tram-
políny. Druhá časť bude vyhradená pre 3 umelé skoky s 
rôznou náročnosťou od začiatočníkov až po profesionálov 
a umelý svah. Dva z troch skokov budú pokryté umelým 
povrchom Snowflex, ktorý napodobňuje vlastnosti 
prírodného snehu. Tretí skok je vybavený umelým tvrdým 
povrchom, ktorý slúži pre skateboardy, BMX, korčule a 
kolobežky. Tretia časť haly bude patriť rôznym profilom 
skateboardových prekážok.

HISTÓRIA 
EXTRÉMNYCH HÁL
História „extrémnych“ hál siaha 
až do roku 1969, keď v americkej 
Pensylvánii vyrastá Woodward 
Camp ako gymnastický kemp. V 
decembri 2008 sa ku gymnastike 
pridávajú prekážky pre extrémne 
športy a vzniká prvé profesionálne 
športovisko tohto charakteru. 
Camp Woodward v dnešných dňoch 
prevádzkuje 4 haly v USA a jednu v 
čínskom Pekingu.
V Európe vznikla prvá akadémia v 
roku 2003 v švajčiarskom Laaxe pod 
názvom Freesytle Academy Laax.

TÍM HANGAIR
DOMINIK GRAŇÁK
Dlhoročný hokejový repre-
zentant, ktorý je držiteľom 
víťaznej trofeje z českej ex-
traligy, švédskej Elitserien 
a je tiež dvojnásobným 
držiteľom Gagarinovho 
pohára v KHL. V repre-
zentačnom drese odohral 
vyše 160 zápasov.

ADAM GRAŇÁK
Od roku 2007 pracoval pre Red 
Bull Slovensko, najskôr ako 
Student Brand Manager a 
po roku a pol a ukončení 
vysokej školy v oblasti per-
sonálneho manažmentu 
nastúpil do marketingo-
vého oddelenia Red Bull 
Slovensko.

TOMÁŠ „TOŽI” 
LEIBLINGER
Začínal ako Student Brand Ma-
nager pre spoločnosť Red Bull 
Slovensko, kde nastúpil v 
roku 2007 a po úspešnom 
ukončení Žilinskej univer-
zity sa presunul na pozíciu 
Sport and Event Manager. 
Jeho zodpovednosť za-
hŕňala budovanie značky, a 
to i prostredníctvom organi-
zovania podujatí ako Red Bull 
Air Race Bratislava duel, Wings 
for Life World Run a mnoho iných.

MILAN „DROTY”
PURDEŠ
Snowboardista, wakeboardis-
ta, extrémny športovec, or-
ganizátor a poradca mno-
hých podujatí ako Evils 
Wakeboard camp, Skoč si 
na Štrbskom plese či Sony 
Experia Snowboardfest. 
Vedúci wakeboardového 
vleku v Košiciach, Brati-
slave, dánskom meste Hvide 
Sande a vo fínskom stredisku 
Ukkohalla.
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Prečo? To už nám povedal ho-
vorca mestskej polície Peter 
Pleva: „Pomocou dopravných 
značiek či semaforom riadenej 
križovatky na našom doprav-
nom ihrisku pre žiakov vy-
tvárame situácie, s ktorými sa 
môžu dennodenne stretnúť v 
cestnej premávke a učíme ich, 
ako na vzniknuté situácie rea-
govať. Samozrejme, na ihrisku 
nám nechýba ani priechod pre 
chodcov. To je pre školákov 

najdôležitejšia vec. Tu ich učí-
me, ako cez priechody správ-
ne prechádzať, čo má chodec 
ešte predtým, ako na priechod 
vstúpi, urobiť a kto má vôbec 
na priechodoch pre chodcov 
prednosť - chodec, auto a či 
električka.“
Možno si poviete, že pred-
nosť má vždy chodec. Áno, je 
to pravda, avšak pokiaľ vedie 
priechod pre chodcov cez elek-
tričkové koľaje, tak prednosť v 

jazde má vždy električka. Je po-
tešiteľné, že vajnorskí školáci, aj 
keď električku v našej mestskej 
časti zatiaľ nemáme, v tomto 
majú jasno.
„Teoreticky sa dopravnou 
problematikou žiaci zaoberajú 
už na školských hodinách, ale 
v praxi a priamo na detskom 
dopravnom ihrisku je to už 
niečo úplne iné,“ pokračuje 
Peter Pleva. „Áno, niektorým 
žiakom robí problém, po ktorej 
strany cesty majú vôbec jazdiť, 
ale preto do škôl chodíme, aby 
sme to decká naučili. A naučili 
ich aj to, ako vybavený má na 
cestu „vyraziť“ správny cyk-
lista. Teda, že okrem dobrého 

bicykla musí mať cyklista v 
prvom rade na hlave ochrannú 
prilbu a reflexné prvky, aby ho 
bolo vidieť za každého poča-
sia.“
Dopravné výchovy mestskí 
policajti na bratislavských ško-
lách realizujú formou mobil-
ného dopravného ihriska už 
niekoľko rokov. Ich rukami už 
prešli tisíce a tisíce žiakov a keď 
sa títo budú riadiť slovami a 
radami, ktoré im mestskí poli-
cajti dávajú, určite z nich budú 
v budúcnosti dobrí motoristi a 
dovtedy vzorní nemotorizova-
ní účastníci cestnej premávky 
– teda chodci.

Text a foto: - pepl -

Mestskí policajti medzi vajnorskými školákmi

Nový herný prvok na DI Koniarkova
Ako sme už našich obyva-
teľov, či už v našich novin-
kách, alebo prostredníctvom 
iných médií, informovali, 
začala sa revitalizácia det-
ského ihriska na Koniar-
kovej ulici. Po odstránení 
najviac poškodených a ne-
bezpečných hracích prvkov 
bol v rámci MDD slávnost-
ne daný do užívania prvý z 
nových herných prvkov, a to 
veľká lezecká zostava FLO-
RA pre deti od troch rokov, 
ktorá spĺňa všetky bezpeč-
nostné požiadavky. Umiest-
nenie zostavy korešponduje 
so spracovaným projektom 
celkovej revitalizácie det-
ského ihriska, ktorá bude 
pokračovať v nasledujúcich 
obdobiach v závislosti od 
finančných možností našej 

mestskej časti. Na osade-
ní tejto detskej atrakcie sa 
okrem dodávateľa podieľali 
aj pracovníci hospodárskej 

správy, ktorí zabezpečili od-
stránenie pôvodných hra-
cích prvkov, úpravu terénu 
a zabezpečenie bezpečných 

dopadových plôch. Osobit-
ne by sme chceli poďakovať 
firme LEONTECH, s. r. o., 
ktorá sponzorsky prispe-
la dodávkou materiálu na 
dopadové plochy. Ako sa 
denne presviedčame, lezec-
ká zostava si našla obľubu u 
našich malých „horolezcov“, 
u ktorých rozvíja hravým 
spôsobom silu, vytrvalosť a 
obratnosť. 
Na záver nám zostáva len 
dúfať, že v budúcich rozpoč-
tových obdobiach sa budú 
môcť vyčleniť finančné 
prostriedky na ďalšie pokra-
čovanie revitalizácie detské-
ho ihriska. 

 Spracoval Ľubomír Krištofič
vedúci referátu hospodárskej 

správy 

V rámci realizácie dopravných výchov pomocou 
vlastného dopravného mobilného ihriska na-
vštívili mestskí policajti v polovici júna aj žiakov 
zo Základnej školy Jána Pavla II. na Oslobodi-
teľskej ulici.

Znečistené zberné 
hniezda na triedený 
zber odpadu
Mestská časť Bratislava-Vajnory 
upozorňuje obyvateľov Vajnôr na 
časté znečisťovanie zberných hniezd 
určených na triedený zber odpadu  
(sklo, papier, plasty) veľkoobjemo-
vým odpadom, a to napr. poško-
deným nábytkom, drobným sta-
vebným odpadom, odpadom zo 
železného alebo plechového mate-
riálu, ktorý nepatrí na miesta vyhra-
dené pre separovaný zber odpadu.
Zber objemného odpadu z do-
mácností zabezpečuje mestská časť 
dvakrát do roka vždy na jar a na 
jeseň umiestnením veľkokapacit-
ných kontajnerov na vopred určené 
miesta. Informácie o ich umiestnení 
mestská časť vyhlasuje v miestnom 
rozhlase, uvádza v miestnej tlači a na 
internetovej stránke www.vajnory.sk. 
Najbližší termín je 9. - 10. 9. 2016 a 
23. - 24. 9. 2016 a kontajnery na zber 
uvedeného odpadu budú umiestne-
né na ul. Pri pastierni v objekte zber-
ného dvora na biologicky odpad v 
dňoch:  piatok od 14.00 – 18.00 hod. 
a v sobotu od 7.00 – 17.00 hod.
Objemový odpad je možné odo-
vzdať aj v zbernom dvore spoločnos-
ti OLO, a. s., Stará Ivanská cesta 2, 
Bratislava, v dňoch pondelok - sobo-
ta od 8:00 hod. do 18.00 hod., okrem 
sviatkov a dní pracovného voľna.
Kto potrebuje rýchlo odviezť a zlik-
vidovať veľkoobjemový odpad, spo-
ločnosť OLO, a. s., poskytuje službu  
OLO TAXI – mobilný zberný dvor 
pre občanov Bratislavy. Cena služby 
je 25 eur s DPH a zahŕňa dopravu, 
nakládku odpadu vyloženého pred 
domom, jeho odvoz, vykládku a 
ekologickú likvidáciu. Novú službu 
si môže objednať každý občan žijú-
ci na území Bratislavy e-mailom na 
olotaxi@olo.sk alebo telefonicky na 
čísle: 02/50110111, bližšie informá-
cie o uvedenej službe je možné nájsť 
na webstránke predmetnej spoloč-
nosti: www.olo.sk.
Pri správnom triedení odpadu a vy-
užívaní hore spomínaných možností 
odvozu a likvidácie objemového od-
padu je možné chrániť životné pro-
stredie a zachovávať estetický vzhľad 
obce.   

Ing. Michaela Hrčková
referát životného prostredia
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Vajnorský ornament:  história a súčasnosť
História vajnorských 
ornamentov

Vajnory patria medzi nie malé 
množstvo malokarpatských 
obcí, v ktorých bola rozšíre-
ná ľudová maliarska výzdoba 
ohnísk, domov, ale aj nábytku. 
Výzdoba ohnísk bola obľúbená 
predovšetkým v druhej polovi-
ci 19. storočia, keď došlo k pre-
budovaniu siení s otvoreným 
ohniskom na kuchyňu.
V priebehu 40 - 50 rokov sa z 
týchto pôvodne prstami ma-
ľovaných dekorov vyvinuli 
krásne pestrofarebné a precízne 
namaľované umelecké diela. 
Pôvodne sa maľovalo na žltú 
hlinku, cez ktorú sa prstami 
maľovali vápnom biele orna-
menty.
Keď došlo k prestavbe ohnísk a 
premene siene na kuchyňu so 
zakrytou povalou, priestor stra-
til svoju funkciu a stal sa vhod-
ným objektom pre efektnú 
maliarsku výzdobu, ktorú si ro-
bili vajnorské ženy samy. Viac-
farebné ornamenty sa prvýkrát 
objavujú v roku 1880. Ako vý-
zdobné prvky sa používali hlav-
ne kvety, jabĺčka, vtáčiky, hroz-
no, ale aj iné. Vzor robila vždy 
len jedna umelkyňa, aj keď na 

vymaľovávaní sa zúčastňovali 
viaceré ženy. Umelkyňa kreslila 
vzor ceruzkou rovno na stenu. 
Tak povediac z huavi, čo ju na-
padlo a kompozične sedelo.
Ľudová maliarska výzdoba 
mala svoje princípy, ktorých 
súčasťou boli formički a kvjet 
alebo oblúk. Používali sa práš-
kové farby rozrábané v mlie-
ku a nanášané štetôčkami na 
predkreslené vzory. Formička 
bola základom celej maľby, bol 
to vodorovný pás malieb a tvo-
ril prakticky základ maliarskej 
výzdoby. Nad formičkou bol 
rozvinutý a vymaľovaný oblúk 
vyplnený rôznymi motívmi. 
Formička bývala ohraničená 
vodorovnými čiarami (zvrchu i 
zospodu), oblúk však ohraniče-
ný nebol a výzdoba voľne zabie-
hala v poloblúkovom usporia-
daní do priestoru bielych stien.
Maľby neboli vo všetkých do-
moch. Výzdoba závisela od 
výtvarného cítenia gazdinej. 
Mnohé sa snažili skrášliť inte- 
riér domu, a ak to samy neve-
deli, zavolali si niektorú vy-
chýrenú maliarku. Jednou z 
významných maliarok bola aj 
národná umelkyňa Katarína 
Brúderová, ktorá svojimi die-
lami vyzdobila aj tri lunety v 

Slovenskom národnom múzeu 
v Turčianskom sv. Martine. Cit 
pre krásno uplatňovali vajnor-
ské ženy prakticky na všetkých 

predmetoch domácnosti. Nap-
ríklad aj v nábytku, ktorý bol 
často pomaľovaný.
Najcharakteristickejšími mo-
tívmi boli rastliny a zvieratá. 
Zvieracie motívy s obľubou 
znázorňujú rôznych vtáčikov, 
pričom najčastejšie sa vyskytuje 
pelikán kŕmiaci mláďatá svo-
jou krvou. Obľúbené sú však aj 
rozličné puky, ružičky, tulipány, 
hrozno, guľaté ružičky, špicaté 
ruže, puk s lístkom a rozličné 
iné časti a prvky rastlín, nap-
ríklad šiška, kuásek, jatelinka, 
jabúčko, kafki, klučki, žbánek či 
kiťica.

Nový ornament 
na priečelí DK Vajnory

Maľba ornamentu na štít Domu 
kultúry vo Vajnoroch bola 
veľkou výzvou. Predchádzal jej 
prvotný nápad zo strany niekto-
rých zanietených pracovníkov 
miestneho úradu, schválenie 
pamiatkovým úradom, zhoto-

Kristína Rožňovcová
Vyštudovala školu úžitkového výt-
varníctva a ukončila vysokoškolské 
štúdium 1. stupňa v odbore 
učiteľstvo histórie a výtvarnej 
výchovy. Na nástenných maľbách 
pracovala vo vinotéke Regius či v 
miestnom Farskom kostole Sedem-
bolestnej Panny Márie. V rokoch 
2005, 2007, 2013 a 2014 viedla 
krúžky výtvarnej výchovy s pod-
porou Vajnorského okrášľovacieho 
spolku.

venie návrhov Kristíny Rožňov-
covej, Viery Slezákovej a Igora 
Zemana a napokon schválenie 
miestnym zastupiteľstvom za-
čiatkom minulého roka. Au-
torkou víťazného návrhu je 
Kristína Rožňovcová, ktorého 
ústredným motívom je pelikán 
kŕmiaci svoje mláďatá vlastnou 

krvou, čo symbolizuje nábo-
ženský motív - Krista kŕmiace-
ho svoje deti. Okrem pelikána 
v ornamente objavíte aj motív 
hrozna či obilia. Kristínu ďalej 
čakalo ešte zhotovenie grafic-
kého návrhu a výber vhodných 
farieb, ktoré sú pre vajnorský 
ornament charakteristické. 

Ako prebiehala maľba 
ornamentu?

S realizáciou maľby sme začali 
11. júna. Bol to deň, keď Kristí-
na Rožňovcová, Viera Slezáko-
vá, Igor Zeman a ďalší členovia 
Podobenky z Vajnor prvýkrát 
stáli na lešení, ktorému robili 
spoločnosť sedem ďalších týž-
dňov. Všetci sme pred prvým 
výstupom absolvovali povinné 
školenie o bezpečnosti pri prá-
ci vo výškach. 
Najskôr bolo potrebné pripra-
viť podklad a rozdeliť plochu 
štítu do štvorcovej siete, aby 
sme vedeli presne zakresliť jed-
notlivé motívy podľa návrhu. 
Zakreslenie motívov ceruzkou 
a kriedami na stenu bolo pre-
cíznou prácou. S rešpektom 
sme prekresľovali malé tvary z 
nákresu na veľké „plátno“, kto-
ré sa pred nami belelo. Po troch 
dňoch sme si spokojne vy-
dýchli, pretože hlavné motívy 
boli na stene a my sme mohli 
začať maľovať.
 Začali sme vajnorskými vtá-
čikmi a modrou farbou. Po-
stupne sme si každý deň nosili 
na lešenie jednu – dve farby a 
„pobehali“ sme nimi celú plo-
chu. Ako farby na maľbe po-
stupne pribúdali (bolo ich tre-
ba dva- až trikrát pretrieť, žltú 
farbu napríklad až päťkrát), 
mali sme čoraz väčšiu radosť 
z tohto diela. Pri jeho realizá-

cii sme sa na lešení striedali. 
Niekedy sme maľovali dvaja, 
inokedy traja. Niekedy nás 
doobeda vyhnal od maľovania 
dážď, ale my sme sa po daždi 
opäť vrátili a pokračovali sme 
ďalej. Pri maľbe ornamentu s 
nadšením pomáhali aj Gabika 
Zemanová, Igor Hraško a Kat-
ka Števiarová. Rast ornamentu 
trpezlivo každý deň zazname-
návali fotoobjektívom Marek 
Grebeči a jeho syn David. Prá-
ce na vytvorení diela trvali spo-
lu 312 hodín a samotné dielo 
bolo odovzdané mestskej časti 
1. augusta.
Maľba vajnorského ľudového 
ornamentu na štít Domu kul-
túry vo Vajnoroch bola pre nás 
nezabudnuteľným zážitkom. Je 
to krásny pocit, keď vám pod 
rukami hrá biela stena všetký-
mi farbami, keď nechávate na 
nej kvitnúť rôzne kvietky, líst-
ky, klásky, jabĺčka, šípky, hroz-
no, keď na nej poletujú malé 
včielky alebo na nej nájdu svoje 
hniezda mnohé vtáčiky či peli-
kán s mláďatami. Sme veľmi 
radi, že sme mali možnosť vy-
tvoriť dielo, ktoré bude inšpi-
ráciou a odkazom pre budúce 
generácie o tom, že dedičstvo 
našich otcov a matiek treba za-
chovávať.

Viera Slezáková
Kristína Rožňovcová
Gabriela Zemanová

Foto: Marek Grebeči 
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Richard Fekete: Prístup je často dôležitejší ako talent
? Ako ste sa dostali na po-

zíciu predsedu FK Vaj-
nory?

Ako jediný som bol ochotný 
sa tohto postu ujať, pretože 
som tomu mohol venovať 
trochu viac energie ako os-
tatní, keďže kvôli práci, ktorá 
je sústredená skôr na víkendy 
a večery, mám viac voľného 
času cez deň. A okrem toho 
som, samozrejme, aj ja chcel, 
aby klub rástol a meniť je ho 
najlepšie z pozície predsedu. 

? Čím je pre vás FK Vajno-
ry výnimočný?

Jeho výnimočnosť pre mňa 
spočíva v tom, že je v mestskej 
časti, v ktorej som sa narodil 
a všetkých, ktorí sa mu venu-
jú, osobne poznám. Klub má 
tiež veľmi veľký potenciál sa 
niekam rozvíjať, minimálne v 
počte ľudí, funkcionárov, ale 
aj detí, keďže ich bude stále 
viac, aj keď, samozrejme, sú 
tu isté limity.

? Presadili ste na pos-
te predsedu už nejaké 

konkrétne zmeny?
Ako prvé som sa snažil vybu-
dovať istú stratégiu, ktorá má 
určiť naše smerovanie. Zahr-
ňuje nové logo, dlhodobé ví-
zie, ciele na najbližšie dni, ale 
aj roky. Na webovej stránke 
klubu je aj súbor myšlienok, 
ako u nás chceme pracovať s 
deťmi. Vypracoval som kóde-
xy správania pre funkcioná-
rov, trénerov, hráčov FK, ale 
aj rodičov. V rámci členské-
ho systému sme vytvorili sieť 
predajní a prevádzok vo Vaj-
noroch, kde si naši členovia 
môžu uplatniť zľavy. Je to živý 
organizmus, stále otvore-
ný pre každého. Spoločne sa 
snažíme o skrášlenie prostre-
dia a zlepšenia podmienok v 
areáli pre všetkých. 

? Aké sú vaše vízie a plány 
s FK?

Chceli by sme mať podchy-
tené deti z Vajnôr a okolia. 
Čím viac detí budeme mať v 

predprípravke a prípravke, 
tým viac detí budeme mať aj 
v kategórii mladších a star-
ších žiakov. Bolo by super, 
keby sa nám konečne po ro-
koch podarilo vyskladať do-
rastenecký tím, z ktorého by 
v konečnom dôsledku mohli 
vzísť aj hráči do mužskej ka-
tegórie. Takže chceme, aby 
rodičia mali pocit, že sa oplatí 
dať dieťa k nám a tiež chceme, 
aby za mužov hralo čo najviac 
Vajnorákov. Ale to je dlhodo-
bá záležitosť.

? Je niečo, čo sa vám ne-
páčilo na tom, ako fun-

goval klub predtým?
Základom je komunikácia. 
Predtým nebola bez chýb. Ja 
by som chcel zmeniť vníma-
nie ľudí. To, ako sa pozerajú 
na náš klub. Že nie sme len 
taká nejaká skupina, ktorá si 
robí svoje, ale že sme tu pre 
deti a našich obyvateľov. A že 
sa snažíme aj zvýšiť povedo-
mie o Vajnoroch cez športové 
výsledky, keďže reprezentuje-
me mestskú časť ako takú.

? Mužom sa historicky 
podarilo postúpiť do 3. 

ligy. Čomu tento úspech pri-
pisujete?
Skladbu mužstva má na sta-
rosti tréner Rado Kunzo a 
jeden z členov výkonného 
výboru Jaro Križan. Nie je 
to však jednoduché, pretože 
futbalistov na tejto úrovni je 
stále menej. Minulú sezónu 
sa zišla partia, ktorá bola fut-
balovo veľmi silná, napriek 
tomu, že príliš veľa nenatré-
novala, ale to je podobné aj 
v iných kluboch. Je to veľký 
úspech, pretože vyššie než 
Vajnory v súčasnosti hrá len 
34 klubov na Slovensku. Je to 
zaujímavé aj z toho pohľadu, 
že rodičia detí reflektujú, v 
ktorej lige hrajú muži a podľa 
toho sa rozhodujú, kam die-
ťa dať. Okrem toho sme teraz 
vytvorili aj B družstvo, ktoré 
bude hrať 6. ligu. Spojili sme 
sa s jedným mužstvom, kto-
ré sa rozpadlo, vďaka čomu 

príde väčší počet hráčov. Je 
tam mnoho rizík, ale verím, 
že to dopadne dobre. A je to 
aj motivácia pre našich 16- či 
17-ročných hráčov, keďže oni 
by už za určitých podmienok 
mohli hrať za mužov, nakoľko 
nemáme dorast. Je to tiež šan-
ca udržať ich vo Vajnoroch 
a ak sa chytia, môžu potom 
hrať aj 3. ligu. A v prípade, 
že v 17-tich hrá hráč 3. ligu, 
môže byť zaujímavý aj pre iné 
kluby ako Vajnory, môžu ho 
chcieť pokojne aj v 1. lige. 

? Aké sú to podmienky?
Je potrebný len súhlas ro-

dičov a telovýchovného leká-
ra. Nie sú tam žiadne extrém-
ne podmienky, skôr ide o to, 
či sa hráč v tak mladom veku 

dokáže prispôsobiť úplne iné-
mu tréningovému zaťaženiu. 

? Ako motivujete deti, 
ktoré trénujete?

Dnes je už doba úplne iná. 
Nie je to ako v našich časoch, 
keď sme kritiku brali trochu 
inak a dalo sa aj zakričať, ne- 
brali sme to nejako osobne. 
Súčasné deti sú oveľa citlivej-
šie a inak sa s nimi pracuje. 
Takže sa ich snažím motivo-
vať skôr cez pochvaly. Hovoriť 
im, v čom sú dobré a v čom sa 
majú zlepšiť. Nekričať na ne. 
Dosť výrazne treba brzdiť ro-
dičov. Preto je spravený aj kó-
dex rodiča, ktorý sa, mimo-
chodom, robí po celom svete. 
Napríklad FC Barcelona je 
vnímaný ako najlepší klub 

na svete. V produkcii hráčov, 
úspechoch. A tam rodičia ne-
môžu chodiť na tréningy, aby 
nevplývali na deti a aby boli 
deti vtiahnuté do tréningové-
ho procesu. A počas každého 
tréningu sa deti asi 600-krát 
dotknú lopty. Takýmito ide-
ami sa inšpirujem. Čo sa dá 
prebrať od najlepších, to sa 
snažím do nášho malého klu-
bu preniesť.

? Je rozdiel medzi tréno-
vaním detí z prípravky a 

starších?
Úplne radikálny. U starších 
žiakov prichádzajú vplyvy 
okolia a mnoho z nich je už 
v pubertálnom veku vyhore-
ných, proste ich to prestane 
baviť. Keď majú 15 rokov a 
hrajú futbal 6 – 7 rokov, tak 
už zažili všetko. Ľudia na 
nich kričia, tréner na nich 
kričí, rodičia na nich tlačia, 
aby chodili na tréningy, nie 
je to na ich rozhodnutí, plus 
kamaráti, ktorí ich tlačia zase 
inde. Dievčatá, elektronika, 
všetko do toho vstupuje. A 
práve preto je v tejto kategórii 
odliv hráčov najextrémnejší. 
Ale každá kategória má svoje 
špecifiká.

? Rozhodujú sa deti skôr 
samé, že chcú hrať fut-

bal, alebo ich prihlási rodič?
Do prípravky chodia asi 8- až 
10-ročné deti. Väčšinou ro-
dič rozmýšľa, kam dá dieťa, 
aby sa hýbalo, kde má ideál-
ne organizovanú hru a dozor. 
Ale futbal je fenomén, takže 
aj samotné deti k nemu ink-
linujú. Do predprípravky 
chodia aj úplne maličké deti, 
ktoré skúšajú, či ich to bude 
baviť, alebo si nájdu iný krú-
žok. Je potom aj na nás, aby 
sme si ich tu udržali.

? Chodia na tréningy len 
chlapci alebo máte aj 

nejaké dievčatá?
V prípravke máme jedno 
dievča a v danej kategórii som 
šikovnejšie nevidel. V pred-
prípravke je tiež pár dievčat 

a aj do kategórie mladších 
žiakov teraz jedno prišlo. Aj 
medzi dievčatami je futbal 
populárny, ale, samozrejme, 
je ich oveľa menej.

? Je vidno nejaký rozdiel 
medzi hrou dievčat a 

chlapcov?
V mladom veku ani nie, to sa 
začne prejavovať až neskôr, 
keď chlapci začnú mužnieť, 
sú rýchlejší a silnejší. Ale čím 
dlhšie sa dievča udrží v chlap-
čenských kolektívoch a hráva 
chlapčenské súťaže, tým je to 
pre neho lepšie. V 16. rokoch 
už s chlapcami hrať nemôže, 
takže musí prejsť do dievčen-
ských kolektívov, ktorých v 
Bratislave nie je veľa. 

 ? Je počet detí v jednot-
livých kategóriách rov-

nomerný?
V prípravke áno. Ak by to 
tak bolo aj naďalej, bolo by to 
fajn, pretože by sme z každé-
ho dvojročníka vedeli spraviť 
jedno družstvo a pekne by sa 
nám to posúvalo ďalej a ďalej.

? Do ktorej kategórie pri-
búda najviac detí?

Najviac detí nám pribúda do 
tých najmenších kategórií. 
Hlavne do predprípravky. 
Musíme im pripraviť zaují-
mavé tréningy, nadchnúť ich 
pre futbal a postupne z nich 
robiť ďalšie družstvá. Takto 
by to malo fungovať.

? Stane sa niekedy, že sa 
do družstva chce pridať 

starší chlapec, ktorý ešte ni-
kdy nehral futbal?
Občas sa to stane, ale málo-
kedy. Ešte u mladších žiakov 
sa to dá, tí majú tak 11 – 12 
rokov. Ale to je už hraničný 
vek. Napríklad teraz prišiel 
jeden 10-ročný chlapec, kto-
rý hrával futbal s kamarátmi 
a v škole a popri tom robil 
nejaké doplnkové športy a je 
veľmi šikovný. Ale u väčšiny, 
ktorá do tohto veku nehráva-
la futbal, je ten rozdiel veľmi 
viditeľný. Ale dá sa to. Ak 

príde, baví ho to a pracuje na 
sebe aj vo voľnom čase, tak 
sa hendikep na ostatných dá 
dobehnúť aj v staršom veku. 
Záleží od toho, ako k tomu 
pristúpi. Aby sa nenechal 
znechutiť. Prístup je často 
dôležitejší ako talent.

? Je to o technike?
Určite. To je tých 600 do-

tykov s loptou za tréning, to 
sa nedá oklamať. Keď ich uro-
bil 600 za život, tak nemôže 
mať to, čo má jeho rovesník, 
ktorý urobí 600 za tréning a 
trénuje už niekoľko rokov.

? Akú najdôležitejšiu 
radu by ste dali futba-

listovi?
Nedá sa to takto jednoznačne 
povedať, pretože každé dieťa 
a každý futbalista je iný. Im-
pulzov za celú kariéru je ne-
spočetne a keď všetky do seba 
zapadnú, je z toho Hamšík. A 
stačí, že na mesiac príde iný 
tréner a povie niečo nevhod-
né 14-ročnému chlapcovi a 
jeho futbal odrazu prestane 
baviť. A je to stratený talent. 
Poznám kopu talentovaných 
chlapcov, ktorí hrávali v mo-
jej kategórii a neprešli ani do 
mužskej kategórie.

? Čo podľa vás rozhod-
ne, že sa z hráča stane  

hviezda?
Že do seba zapadne tých mi-
lión faktorov (smiech).

? Čo vás trápi vo futbale?
Nepáči sa mi extrémna 

komercializácia futbalu, s 
ktorou súvisia aj mnohé iné 
veci. Už to potom nie je o 
radosti z hry. Tlak na špič-
kových hráčov je obrovský, je 
tam veľa simulovania a iných 
bočných vplyvov. Nepáčia sa 
mi ani nejednoznačné pra-
vidlá, trebárs pri hre rukou 
alebo ofsajde. A tiež mi pre-
káža mýtus vyhovárania sa 
na rozhodcov. Tí sú podľa 
ľudí v drvivej väčšine prípa-
dov za všetko vinní. Viem, že 
sa to občas deje, ale v globále 

rozhodca neovplyvňuje zá-
pas. A aj taký, ktorý rozhod-
ca vedome ovplyvňuje, sa dá 
vyhrať. Len sa na to treba po-
zrieť inak. Pre človeka je však 
ľahšie vyhovoriť sa na nieko-
ho iného, ako hľadať chyby a 
nedostatky v sebe. 

? Chýba vám niečo aj v 
slovenskom futbale?

V slovenskom futbale mi chý-
ba jednotná stratégia určená 
zhora, ktorú majú napríklad 
v Nemecku. U nás robí kaž-
dý klub niečo iné. A pritom 
vidíme, že v niektorom niečo 
funguje, ale netlačíme na to, 
aby touto cestou išli aj ostat-
né kluby. Nemáme ucelený 
systém. Sme síce na šampi-
onátoch a máme šikovných 
hráčov, ale slovenský futbal 
potrebuje skôr dlhodobé bu-
dovanie systému a vnútorné-
ho sebavedomia. Napríklad 
Srbi v posledných rokoch nič 
nevyhrali, ale sebavedomia 
majú za štyroch.

? Ako hodnotíte výkon 
našich futbalistov na 

ME?
Práve reprezentácia by mala 
byť tá, čo buduje sebavedo-
mie na všetkých úrovniach 
pod sebou. Dokonca v celej 
spoločnosti. Dva a pol roka 
pod vedením Jána Kozáka 
tvorila vo fanúšikoch aj vo 
všetkých odborníkoch se-
badôveru, pretože smelo išla 
do zápasov a vedela, čo chce 
hrať, a potom to trochu roz-
bila v zápase proti Anglic-
ku. Čo sa nám v konečnom 
dôsledku vrátilo v zápase 
proti Nemcom. Myslím, že je 
dôležitejšie dlhodobo budo-
vať sebavedomie, ktoré našim 
hráčom často chýba, aby sme 
boli schopní postaviť sa aj 
silnejším súperom a veriť vo 
vlastné schopnosti. Nie to, že 
síce postúpime, ale na šam-
pionáte budeme odkopávať 
lopty. Ale to je určite dlhodo-
bá záležitosť, ktorá bude trvať 
desaťročia.

Veronika Baráková

Richard Fekete (37)
Rodák z Vajnôr. Študoval na Gymnáziu Ivana Horvátha v Brati-
slave, neskôr vyštudoval odbor učiteľstvo telesnej východy a 
trénerstvo futbalu na FTVŠ UK. Pracoval ako športový redaktor 
v RTVS a od roku 2010 pracuje ako komentátor pre televíznu  
stanicu DIGI Sport. Hrával za Vajnory, FK Vinohrady, Rapid Brati-
slava a vo veku 23 rokov sa vrátil do FK Vajnory. Od januára 2016 
vedie FK Vajnory, kde zároveň pôsobí aj ako tréner prípravky. 
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KULTÚRA KULTÚRA

V dvojhodinovom programe 
sa v rámci bratislavského Kul-
túrneho leta 2016 predstavila 
mestská časť Bratislava-Vajno-
ry, umelecké súbory i spolky 
pôsobiace v tejto mestskej čas-
ti. Na úvod moderátor Michal 
Zeman všetkých na Hlavnom 
námestí srdečne privítal a v 
príhovore vyzdvihol tradíciu 
Vajnôr. Program pod názvom 
Vajnory Dedina v meste sa 
začal vystúpením Vajnorskej 
dychovej hudby, piesňami vo 
vajnorskom nárečí sa predsta-
vili aj členovia Vajnorského 
okrášľovacieho spolku či deti 

z Podobenky z Vajnor. V škole 
vajnorských tradícií si záujem-
covia mohli vyskúšať maľova-
nie vajnorských ornamentov, 
zdobenie veľkonočných kras-
líc či paličkovanie. Ochutnať 
mohli pravé vajnorské koláče, 
ktoré napiekli šikovné ruky 
ženičiek z Podobenky z Vaj-
nor. V rámci ich vystúpenia sa 
predstavil aj mladý vajnorský 
spevácky talent Simonka Sivá 
v sprievode folkloristu Igora 
Hraška. Išlo o pekné podujatie, 
na ktorom sa Vajnory dôstojne 
prezentovali.

Veronika Baráková

Deň Vajnor na Hlavnom námestí

FOTORIPORT

Foto: Marek Grebeči + archív VOS

V rokoch 1916 až 1934 sa 
hrali hry Kubo či Ján Tomaš, 
obľúbená veselohra Charlieho 
teta, Šnorovačka alebo Bačova 
žena, v tom čase hra začínajú-
ceho dramatika Ivana Stodo-
lu. Uvádzali sa aj hry Ráduz a 
Mahuliena, Strídža a Kamenný 
chodníček. Režisérom prvých 
hier bol miestny farár Jozef 
Kostka či ochotníčka Agneša 
Jajcajová a Štefan Benčič.

Od roku 1935 nastupuje nová, 
mladá generácia, ktorá záze-
mie pre svoju činnosť našla v 
sále potravného družstva pod 
názvom Omladina. Prvou ich 
hrou, ktorá čerpala námet z 
príchodu vierozvestcov Kon-
štantína a Metoda, bola Ky-
suca. Uviedli i hry Pytliakova 

žena, Kto si bez viny hoď po nej 
kameňom, Inkoginito, Dedin-
ský krutáň, Márnotratný syn, 
Mariša a mnoho ďalších. Tento 
súbor v roku 1943 predviedol 
aj prvú operetu od Jarka Elena 
Ej, horička zelená v hudobnom 
naštudovaní vajnorského ro-
dáka, veliteľa vojenskej hudby 
v Bratislave Mateja Belaja.

V roku 1946 vznikol pod záš-
titou Sokolskej jednoty nový 
divadelný krúžok, ktorý vy-
tlačil súbor Omladina. Tento 
kolektív naštudoval množstvo 
hier, medzi najúspešnejšie pat-
rí Divá Bára, Štyri strany sveta, 
Čaj u pána senátora, ale aj ope-
rety Tá naša stanička malá a 
Vy krásne Tatry malebné. Ob-
rovský úspech mala i opereta 

Voľný vietor, ktorú pomáhal 
naštudovať aj vtedajší režisér 
divadla Nová scéna František 
Krištof Veselý.

V roku 1956 po trojročnej pre-
stávke prichádza herec a reži-
sér Jozef Zeman (pre mnoho 
Vajnorákov známy ako Jožko 
Šporťák), ktorého zásluhou 
prichádza k výraznému ožive-
niu ochotníckej tradície vaj-
norského divadelníctva. Spolu 
so svojím pomocníkom Štefa-
nom Danišom založili krúžok 
pri osvetovej besede. Komédia 
Chudák manžel bola prvoti-
nou tohto zoskupenia. Suro-
vô drevo, Marína Havranová, 
Spoločný byt a Bláznivá nedeľa 
boli ďalšími uvádzanými hra-
mi tohto divadelného súboru. 
V roku 1961 hra Ďaleká ozve-
na získala prvé miesto na Fes-
tivale súčasných bratislavských 
ochotníckych divadiel.
V roku 1974 sa obnovený diva-

delný súbor predstavil hrou Ba-
cúchovie dvor. Poslednou hrou 
Jozefa Zemana bola v roku 
1976 Košieľka. Vôbec posled-
nou hrou, ktorú súbor naštu-
doval pod taktovkou Zdenka 
Dřínovského, bola divadelná 
hra Svadba v roku 1977 – je to 
zároveň aj rok, v ktorom bolo 
ochotnícke divadlo vo Vajno-
roch prerušené prakticky až 
do jeho ďalšieho obnovenia 
zásluhou Igora Roya, Zuzany 
Roy, Edity Jaslovskej a Gabriely 
Zemanovej, ktorí v roku 2010 
založili občianske združenie 

Vajnorské ochotnícke divadlo. 
To od svojho vzniku uviedlo 
hru Grobiani v réžii Jána Filu, 
v ktorej postava Felíny v in-
terpretácii Adriany Bezákovej 
získala na prehliadke ochot-
níckych divadiel Modranský 
grnák i cenu za pozoruhodný 
ženský herecký výkon, Pred-
manželskú komédiu, ktorú pre 
tento súbor naštudovala Ingrid 
Hanzelová a Čechovove komé-
die Pytačky a Medveď v réžii 
Igora Roya. Úspešným a vy-
hľadávaným projektom tohto 
súboru je i hudobno-poetické 
pásmo Kytica piesní a poézie.

V roku 2016 k storočnici Vaj-
norské ochotnícke divadlo 
pripravilo pre svojich divákov, 
priaznivcov a podporovate-
ľov netradičný projekt Caba-
ret Revue – zmes humorných 
scénok, piesní a tanca, ktorý s 
podporou mestskej časti Brati-
slava-Vajnory uviedlo v Dome 

kultúry vo Vajnoroch 24., 25. a 
26. júna 2016. O mesiac neskôr 
sa s týmto projektom súbor 
predstavil aj na najväčšom ce-
loslovenskom festivale ochot-
níckych divadiel Kasiopeafest v 
Budmericiach.
Storočnicu ochotníckeho diva-
delníctva vo Vajnoroch uzavrie 
25. a 28. 11. 2016 divadelnou 
hrou Ludwiga Holberga JEPPE 
Z VŔŠKU, na ktorú vás všet-
kých srdečne pozývame.

Igor Roy
generálny riaditeľ VOD

Vajnorské ochotnícke divadlo oslavuje tento 
rok významné jubileum – 100. výročie

Sto rokov je od vzniku prvého divadelného súboru 
vo Vajnoroch, ktoré podľa Vojtecha Feketeho, autora 
mozaiky Vajnôr, môžeme datovať od roku 1916, kedy 
žiačky miestnej školy predviedli hru JORAM, ktorá 
mala náboženský charakter.

Foto: Anton Jakubáč
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Civilná ochrana informuje

Preto sme sa rozhodli v tom-
to čísle Vajnorských noviniek 
poskytnúť všeobecne aplikova-
teľné informácie, ktoré sa dajú 
použiť v prípade ohrozenia 
vlastného života, zdravia a ma-
jetku alebo vtedy, ak ste účastní-
kom mimoriadnej udalosti, pri 
ktorej je ohrozený život. 

Aké mimoriadne uda-
losti nás môžu postih-
núť?

Živelné pohromy: povodne, 
záplavy, prietrže mračien a kru-
pobitia, snehové kalamity, roz-
siahle námrazy, zosuvy pôdy, 
zemetrasenia, požiare a víchri-
ce.

Havárie: výbuchy a požiare, 
úniky chemických látok, rádio-
aktívnych látok, ropných pro-
duktov a iných nebezpečných 
látok s následným kontamino-
vaním územia, ovzdušia, vod-
ných tokov, zdrojov pitnej vody, 
podzemných vôd a pod.

Katastrofy: veľké letecké, želez-
ničné, cestné nehody spojené s 
požiarmi, prípadne únikom ne-
bezpečných látok.

Činnosť obyvateľstva 
po vyhlásení varovných 
signálov

Ak zaznie siréna, nastáva mi-
moriadna situácia. Počúvajte 
signál a zistíte, pred čím vás 
varuje! Platí to pre každého – v 
práci, domácnosti, škole. Deti 
ostávajú v školách, príp. mater-
ských školách, kde bude o ne 
postarané.

• Počúvajte rozhlas, televíziu, 
miestny rozhlas a očakávajte 
doplnkovú slovnú informáciu, 
ktorá nasleduje bezprostredne 
po doznení varovného signálu 
sirén. Dozviete sa informácie 

o bezprostrednom možnom 
ohrození. Informujte susedov a 
starších občanov, prípadne im 
poskytnite pomoc pri vykoná-
vaní opatrení na ich ochranu. 
• Netelefonujte zbytočne, najmä 
nevolajte tiesňové volanie! 
• Pripravte a vezmite si so sebou 
najnutnejšie veci (doklady, cen-
né veci malých rozmerov, po-
traviny, vodu, lieky a pod.).

Pri úniku nebezpečných látok 
opúšťajte priestor podľa mož-
ností najkratšou cestou, kolmo 
na smer vetra. Dýchacie cesty si 
chráňte vreckovkou, prípadne 
uterákom namočeným vo vode. 

• Pri vykonávaní všetkých čin-
ností zachovávajte pokoj, roz-
vahu, nepodliehajte panike a 
nekonajte chaoticky.
• Pred odchodom z bytu, domu 
uzatvorte prívod plynu, vody a 
elektriny. Uzamknite byt.
Predpokladom pre účinné vy-
konanie záchranných a lokali-
začných prác je včasné varova-
nie obyvateľstva a vyrozumenie 
osôb. 

Varovanie obyvateľstva 
sa vykonáva varovnými 
signálmi

DOHOVORENÉ SIGNÁLY 
civilnej ochrany:

I. Varovanie obyvateľstva pri 
ohrození alebo pri vzniku mi-
moriadnej udalosti, ako aj pri 
možnosti rozšírenia následkov 
mimoriadnej udalosti:

Názov varovného signálu:
VŠEOBECNÉ OHROZENIE 
Tón poplachových sirén:
2-MINÚTOVÝ KOLÍSAVÝ 
TÓN

II. Varovanie obyvateľstva pri 
ohrození ničivými účinkami 
vody:

Názov varovného signálu:
OHROZENIE VODOU 
Tón poplachových sirén:
6-MINÚTOVÝ STÁLY TÓN

III. Varovanie obyvateľstva po-
čas vojny alebo vojnového stavu 
pri ohrození v prípade možné-
ho vzdušného napadnutia úze-
mia štátu:

Názov varovného signálu:
VZDUŠNÝ POPLACH
Tón poplachových sirén:
2-MINÚTOVÝ KOLÍSAVÝ 
TÓN

IV. Vyhlasovanie konca ohroze-
nia alebo konca pôsobenia ná-
sledkov mimoriadnej udalosti:

Názov signálu: 
KONIEC OHROZENIA 
Tón poplachových sirén:
2-MINÚTOVÝ STÁLY TÓN 
BEZ OPAKOVANIA

I. Za signálu „VŠEOBECNÉ 
OHROZENIE“
Riaďte sa pokynmi doplnkovej 
slovnej informácie a v prípade 
vyhlásenia UKRYTIA  vyko-
najte ukrytie!
Doma uzavrite a utesnite okná, 
dvere, vetracie otvory, vypnite 
vetracie zariadenie, klimati-
záciu, prečkajte v miestnosti, 
ktorá nemá okná alebo ich má 
najmenej (chodby, pivnice, prá-
čovne a pod.). Pri úniku AMO-
NIAKU – NH3 (čpavok) sa 
ukryte v podzemných, prípad-
ne prízemných miestnostiach 
budov. 
V prípade vyhlásenia EVAKU-
ÁCIE vykonajte evakuáciu!
Zabezpečte prípravu evakuač-
nej batožiny, potraviny a zásoby 
pitnej vody pred možnou kon-
tamináciou uložte do obalov. 
Pred odchodom uzatvorte hlav-
ný prívod plynu, vody, vypnite 
prívod elektrickej energie, pre-

svedčte sa, či vaši susedia vedia 
o vzniknutej situácii a dodržia-
vajte ostatné režimové opatre-
nia na postihnutom území.

II. Za signálu „OHROZENIE 
VODOU“  
Riaďte sa pokynmi doplnkovej 
slovnej informácie a v stanove-
nom čase a určeným smerom 
opustite zátopové územie, v 
prípade bezprostredného ohro-
zenia okamžite unikajte na vy-
výšené miesto mimo dosahu 
záplavovej vlny. 
Varovný signál „KONIEC 
OHROZENIA“ - dvojminútový 
stály tón sirény bez opakovania 
- znamená návrat k pôvodné-
mu režimu života na postih-
nutom území podľa pokynov 
doplnkovej slovnej informácie 
a ďalších informácií zložiek ci-
vilnej ochrany. 

Varovné signály a signál „KO-
NIEC OHROZENIA“ sa ná-
sledne dopĺňajú hovorenou 
informáciou prostredníctvom 
hromadných informačných 
prostriedkov. 

Preskúšanie prevádzkyschop-
nosti systémov varovania oby-
vateľstva sa vykonáva 
dvojminútovým stálym tónom 
sirén po predchádzajúcom in-
formovaní obyvateľstva o čase 
skúšky prostredníctvom hro-
madných informačných pros-
triedkov. 

INDIVIDUÁLNA OCHRA-
NA JEDNOTLIVCA

V prípade neočakávaného 
ohrozenia je možné použiť 
improvizované individuálne 
ochranné prostriedky dýcha-
cích ciest, očí a povrchu tela. 
Tieto prostriedky sú bežne 
dostupné takmer v každej do-
mácnosti (alebo by mali byť), 
sú relatívne lacné, jednoduchá 

je tiež ich príprava a hlavne 
použitie aj po dobu niekoľkých 
hodín. 

Samotný používateľ musí dbať 
na nasledujúce zásady:
• Celý povrch tela musí byť čo 
najdokonalejšie zakrytý. Naj-
mä v prípade, ak osoba opúš-
ťa budovu počas vyvedenia z 
ohrozeného priestoru a počas 
evakuácie. 
• Všetky používané časti musia 
dokonale tesniť.
• Vhodné sú ľahko umývateľné 
a zmývateľné plochy – čižmy, 
rukavice, plášť do dažďa, po-
krývka hlavy a pod.
• Tieto prostriedky sa používajú 
len v prostredí, kde obsah kyslí-
ka v ovzduší je vyšší ako 17 obj. 
percent.
• Použitie je obmedzené ča-
som, druhom a koncentráciou 
toxickej látky. Predpokladaná 
doba trvania je niekoľko minút 
v závislosti od druhu a koncen-
trácie toxickej látky. 
• Osoba nie je chránená v prí-
pade, ak sa v ovzduší vyskytuje 
oxid uhoľnatý.
• Táto ochrana je dočasná.

Ochrana jednotlivých častí 
tela a základné prostriedky 
individuálnej improvizovanej 
ochrany osoby sú: 
■ Ochrana hlavy – môže ju 
predstavovať plastová čiapka 
do dažďa, PET vrecúško (pozor 
u malých detí na bezpečnosť), 
prípadne je ochrana hlavy za-
bezpečovaná plášťom do daž-
ďa s pokrývkou hlavy, ďalej sa 
odporúča kombinácia spolu so 

šatkou, čapicou a inou textíliou. 
■ Ochrana očí – sú to najmä 
rôzne druhy potápačských a 
plaveckých okuliarov, prípadne 
okuliare používané v záhrad-
níctve ako ochrana proti che-
mickým postrekom, prípadne 
iné. Musia však dokonale tesniť.
■ Ochrana  nosa a úst – vhod-
né je použiť najmä vreckovku, 
uterák, kúsky látky, najlepšie 
bavlnenej a ľanovej povahy, šál, 
buničinovú vatu, vhodne upra-
venú a uloženú do textílie. V 
prípade rádioaktívneho prachu 
treba použiť aj niekoľko vrstiev 
toaletného papiera uloženého 
do textílie. Základným pred-
pokladom účinnosti je viacero 
vrstiev, ich kombinácia, dobré 
utesnenie a použitie absorpč-
ného roztoku. Takto pripravené 
prostriedky ochrany dýchacích 
orgánov slúžia na minimali-
záciu ohrozenia aj v prípade 
výskytu mikroorganizmov v 
ovzduší (najmä baktérie, plesne 
a pod.)
■ Ochrana tela -  vhodné je pou-
žiť rôzne ochranné prostriedky 
do dažďa, najmä pláštenky, PET 
fólie a iné plastové materiály.
■ Ochrana rúk – vhodné je pou-
žiť najmä gumené, latexové ale-
bo inak impregnované rukavice 
používané v domácnosti pri 
práci s čistiacimi prostriedka-
mi, prípadne klasické rukavice 
s dobrou odolnosťou voči pre-
nikaniu častíc.
■ Ochrana nôh a chodidiel – 
vhodné je použiť najmä čižmy, 
prípadne ich kombinovať s 
plastickými hmotami, PET vre-
cúška a pod.

KOLEKTÍVNA OCHRANA 
OBYVATEĽSTVA

1)  UKRYTÍM 

V našej mestskej časti v prípa-
de kolektívnej ochrany ukry-
tím sa využívajú priestory 
podzemných stavieb (pivníc) 
alebo nadzemných priestoroch 
stavieb (prízemie) budovaných 
svojpomocne.

Úkrytová batožina o hmotnos-
ti 10 až 15 kg by mala obsaho-
vať: 
• osobné doklady, cennosti 
malých rozmerov a lieky,
• toaletné potreby, bielizeň, ná-
hradné šaty, vreckovú lampu, 
prikrývku,
• základné potraviny, vodu, čaj.

2)  EVAKUÁCIOU

Evakuácia sa rozumie odsun 
ohrozených osôb z určitého 
územia a vykonáva sa z dôvo-
du nevyhnutného časového 
obmedzenia pobytu osôb na 
ohrozenom území.
Evakuácia sa plánuje a zabez-
pečuje krátkodobo s možným 
návratom osôb do 72 hodín, 
dlhodobo s možným návratom 
po 72 hodinách. 

Evakuačná batožina nemô-
že presiahnuť u dospelých 
hmotnosť 50 kg na jednu 
osobu, u detí 25 kg na dieťa a 
mala by obsahovať:
• osobné doklady, dôležité do-
kumenty, cennosti, peniaze, 
• osobné lieky a nevyhnutné 

zdravotné potreby,
• základné potraviny, vodu a 
čaj na 2 - 3 dni,
• predmety dennej potreby a 
osobnej hygieny, prikrývku, 
spací vak, vreckovú lampu, 
náhradnú osobnú bielizeň, 
náhradný odev, obuv, nepre-
mokavý plášť, ďalšie nevyhnut-
né veci. 

Do evakuačnej a úkrytovej 
batožiny je zakázané brať: 
• zbrane, alkohol, jedlá pod-
liehajúce rýchlemu znehod-
noteniu, zapáchajúce a ľahko 
zápalné látky, cigarety, objem-
né predmety, košíky, periny a 
pod.,
• domáce zvieratá, psy, mačky 
a pod.

ZÁSADY PRVEJ 
POMOCI

Prvá pomoc je súbor jednodu-
chých opatrení, ktoré môžu byť 
použité v každom čase, na kaž-
dom mieste a ktoré môžu:
• zachrániť život,
• zabrániť zhoršeniu zdravot-
ného stavu,
• urýchliť zotavovanie.

Ako postupovať?

Bez ohrozenia vlastného života 
zistite, čo sa stalo. Ako prvého 
vždy ošetrite najviac postihnu-
tého, zabezpečte privolanie 
sanitky, lekára alebo dopravu 
zraneného do zdravotného za-
riadenia.

Ako  poskytnúť prvú 
pomoc?

• Zastavte život ohrozujúce kr-
vácanie.
• Pri bezvedomí – zistite voľ-
nosť dýchacích ciest. 
• Pri zástave dýchania – po-
skytnite umelé dýchanie.
• Pri zástave srdca – poskytnite 
nepriamu masáž srdca, venujte 
pozornosť protišokovým opat-
reniam.

Pamätajte!
Nepotrebujete osobitné vyba-
venie – improvizujte.
Nepreceňujte svoje sily, neo-
hrozujte samého seba, nehýbte 
s postihnutým viac, ako je ne-
vyhnutné.

Prevzaté z pomôcok civilnej ochrany

Človek si uvedomí riziká, ktoré ohrozujú jeho život, zdravie alebo majetok spravidla až vtedy, keď 
sa stane priamym účastníkom havárie, živelnej pohromy alebo katastrofy. Analýzy vzniknutých mi-
moriadnych udalostí potvrdzujú skutočnosť, že nevhodné reagovanie na situáciu a podceňovanie 
jej možných dôsledkov spolu so vzniknutou panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počty 
zranených. Aj keď jednotlivec vo väčšine prípadov nemôže pri mimoriadnej udalosti zásadne zvrátiť 
priebeh, môže vhodnou reakciou výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí.
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„Pritiahnuť k folklóru a slovenským ľudovým tradíciám deti a mládež - to je hlavná myšlienka den-
ného tanečného tábora s Lúčnicou, ktorého druhý ročník sa tento týždeň konal v bratislavských 
Vajnoroch...“ – takto znel úvod reportáže o tábore vo Vajnoroch v hlavných správach televízie TA3. 
Úspešný projekt už druhý rok pritiahol do Vajnôr takmer 100 detí z rôznych častí Bratislavy a okolia.

Denný tanečný tábor s Lúčni-
cou sa konal v dvoch turnu-
soch od 11. - 15. 7. a 18. - 22. 
7. v Dome kultúry Vajnory. 
Tábor pre deti od 6 do 12 rokov 
bol obsadený do posledného 
miesta. Záujem bol najmä o 
profesionálne tanečné lekcie 
pod vedením pedagógov tanca 
a súčasne členov Umelecké-
ho súboru Lúčnica. Nemenej  
atraktívny bol však aj bohatým 
animačným programom. Deti 
sa okrem tancov z rôznych re-
giónov Slovenska zoznámili s 
krojmi, hudobnými nástrojmi, 
spoznávali ľudové tradície či 
navštívili aj špeciálne priprave-
nú expozíciu vo Vajnorskom 

ľudovom dome. Na sprievod-
nom programe tábora sa podie-
ľali najmä miestne združenia a 
umelci pôsobiaci vo Vajnoroch. 
OZ Podobenka z Vajnor pripra-
vila deťom školu vajnorských 
tradícií, v tvorivých dielňach 
galérie TYPO&ARS sa deti za-
hrali na výtvarných umelcov, 
divadlo oProti prenieslo deti 
do krajiny rozprávok a fantázie 
a spestrením bol aj moderný 
tanec s lektorkou tanečnej sku-
piny M.A. Hip-Hop UNIT. Ok-
rem toho si deti užili zábavu v 
prírode a spoznali veľa nových 
kamarátov.
„Pestrý program, od tanca cez 
históriu, tvorivé aktivity, výle-

ty, nenásilné stiahnutie detí do 
zvykov, milí ľudia, úžasný prí-
stup, jedným slovom paráda! A 
vystúpenie profesionálov na zá-
ver famózne!“ – aj takto vyjad-
rovali spokojnosť rodičia detí.
Finále tábora bolo naozaj veľko-
lepé. Deti na svojom závereč-
nom vystúpení predviedli ro-
dičom, čo sa v tábore naučili a 
naozajstným prekvapením bolo 
vystúpenie samotnej Lúčnice. 
Nadšenie, radosť i slzy dojatia 
hovorili za všetko. Deti sa lúčili 
so slovami: „Prídeme aj o rok!“ 
A to je najväčšia pochvala pre 
všetkých vedúcich a organizá-
torov.
Tanečný tábor s Lúčnicou spája 

v sebe profesionalitu tanca, mo-
derné priestorové zázemie  no-
vého domu kultúry a folklórny 
potenciál Vajnôr. Svojím dob-
rým menom tak nepochybne 
prispieva i k dobrej propagácii 
Vajnôr.
Autorom myšlienky denných 
tanečných táborov s Lúčnicou 
a garantom projektu je Mgr. art. 
Mikuláš Sivý, šéf tanca Lúčnice 
a asistent prof. Nosáľa.
Projekt podporili Umelecký 
súbor Lúčnica, Bratislavský sa-
mosprávny kraj, Prvá stavebná 
sporiteľňa, a. s., a dm drogerie 
markt, s. r. o.

Miroslava Sivá

Denný tanečný tábor s LÚČNICOU 2016

FOTORIPORT

Foto: Matúš Lago, Miroslava Sivá

Búdka, búdka, kto 
v tebe býva?

Na prvé jarné vydanie Nedieľ 
deťom v tomto roku sme tak-
mer už zabudli, no pripomína 
nám ich nová malá knižnica v 
detskom parku na Koniarko-
vej. V nedeľu 17. apríla 2016 
pripravila Veronika Kořínko-
vá a Barbora Jurinová z Edu-
Dramy deťom interaktívny 
program Búdka, búdka, kto v 
tebe býva? s veselými príbeh-
mi knižných hrdinov. Spolu 
prešli cestami-necestami, do 
krajín za siedmimi horami, 
do zeme Indiánov, na Zboj-
nícky hrad, vydali sa na cestu 
do stredu zeme. A na záver 
spoločne odhalili úplne novú 
malú knižnicu, do ktorej 
deti priniesli a darovali det-
ské knižky z vlastnej police. 
Ďakujeme rodine chalanov, 
ktorí pôvodnú knižnicu zni-
čili, za príspevok na výrobu 

novej, Mišovi Krištofičovi za 
šikovné zhotovenie knižni-
ce a Kristíne Rožňovcovej za 
precízne ornamentové dielo, 
ktoré knižnicu zdobí. Knižni-
ca je vaša - naša, starajme sa o 
ňu najlepšie, ako vieme.

Autorka Kristína Rožňovco-
vá nám o svojom ornamente 
povedala viac: „Ornament na 
knižnici je čisto tradičný. Ako 
inšpirácia mi poslúžili vzory 
z predlôh od pani Ľudmily 
Grebečiovej. Tieto “klasické” 
vzory sú však rozmiestnené 
trošku netradičným spôso-
bom. Farebnosť je mierne tl-
mená, ale to už tak býva, kaž-
dý ornament je jedinečný.”

Bubnovačka 
s OZ Zvuky cez ruky

Letné Nedele deťom priniesli 
do Vajnôr hudobný zážitok. 
Etnobubnová škola Rytmika 

spustila v nedeľu 24. júla 2016 
v Parku pod lipami predstave-
nie s interaktívnym worksho-
pom bubnovania. Deti aj ich 
rodičia s Ľudkou Pastorovou 
a Dankou Sládekovou z OZ 
Zvuky cez ruky rozozvučali 30 
bubnov djembe a ďalšie per-
kusie, zahrali sa na dirigentov, 
rytmických panákov, zahra-
li búrku a vyskúšali si rôzne 
rytmické hry, rýmovačky a 
piesne. Bolo to veselé, hlučné, 
odvážne a pútavé. 

Bábkové predstavenie 
divadla TUŠ

Nedele deťom sme v auguste 
uzavreli pozvaním divadla TUŠ. 
Natália Kajzerová a Jozef Štupák 
14. augusta 2016 v Parku pod 
lipami uviedli bábkové pred-
stavenie O troch kozliatkach. 
Hoci túto rozprávku pozná snáď 
každý, deti sa dozvedeli, ako sa 
rodina kozliatok dostala do tele-

vízora, zatancovali si s kováčom 
“ľavá noha vpred, ľavá noha 
vzad” v súťaži talentov a vôbec sa  
nezľakli hladného vlka. Práve 
naopak – po predstavení si deti 
v rámci výtvarnej dielne vyrobili 
svojho vlastného vlka ako báb-
ku. V parku tak v jednej chvíli 
pobehovalo na špajliach viac 
ako 60 vlkov rôznych farieb. 

Teší nás, že s každým poduja-
tím pribúdalo viac a viac ro-
dín s deťmi. Pozitívne reakcie 
od ľudí a to, že sa deti dobre 
bavia, niečo sa aj naučia, vy-
užijú svoju fantáziu a aktívne 
sa zapoja do programu, nás 
motivujú k premýšľaniu nad 
témami ďalších Nedieľ de-
ťom. Veríme, že v budúcom 
roku v spolupráci s Miestnym 
úradom Vajnory prilákame 
do Vajnôr nové tvorivé akti-
vity pre deti. 

Barbora a Kristína Paulenové

Mestská časť Bratislava-Vajnory sa po minuloročnom záujme o detské podujatia rozhodla pripraviť 
obľúbené Nedele deťom aj v roku 2016. My sme sa rozhodli, že im s nimi pomôžeme a prinesieme do 
Vajnôr ďalšie pútavé tvorivé aktivity pre deti.

Nedele deťom – tvorivé aktivity pre deti
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Výročie SNP vo Vajnoroch
Dňa 29. augusta sme si vo Vajnoroch pripomenuli 72. výročie SNP.

Paličkovanie, vyšívanie, ma-
ľovanie ornamentov a tvorba 
tradičných vajnorských kraslíc 
boli v ponuke aj tento rok. Diel-
ne pod vedením skúsených a 
šikovných lektoriek prilákali aj 
tentoraz množstvo domácich 
Vajnorákov, ale aj návštevníkov 
z iných mestských častí, okoli-
tých obcí, ako aj turistov napr. 
aj z Mexika. Škola vajnorských 
tradícií funguje v nemennej 
podobe už tretí rok a ako vid-
no, stále má čo ponúknuť. 
Aj v školských laviciach má 
„vyučovanie“ svoje pravidlá 
a po každej hodine nasledu-
je aspoň niekoľkominútová 
prestávka. Preto sme si aj my 
v škole vajnorských tradícií 
urobili takú malú prestávku a 
program sme si spestrili nap-

ríklad maľbou ornamentu na 
štít nového Domu kultúry Vaj-
nory. (Mimochodom, tento 
nápad obdivujú na mnohých 
miestach Slovenska a je mož-
né, že aj iné domy kultúry na 
Slovensku sa vyfarbia do tra-
dičnej krásy. Radi pôjdeme 
príkladom.)
Vajnorský ornament má totiž 
svoj nezameniteľný charakter a 
neopakovateľné čaro. Doteraz 
môžeme jeho krásu obdivovať 
na mnohých starých výšivkách 
a maľbách a sme hrdí na to, že 
aj medzi súčasníkmi sa nájdu 
nadšenci, ktorí jeho nádheru 
v rôznych podobách posúva-
jú ďalším generáciám. Na toto 
naše dedičstvo sme hrdí na-
toľko, že sa pokúšame o zápis 
vajnorského ornamentu ako 

prvku do Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúr-
neho dedičstva Slovenska. Tak 
nám držte palce!
Ďalšie dve prestávky v škole 
vajnorských tradícií predsta-
vovali trocha špeciálne dielne 
pre deti z denného tanečného 
tábora s Lúčnicou. Po minulo-
ročnej skúsenosti sme aj tento 
rok pripravili remeselné stano-
vištia pre malých tanečníkov, 
ktorí sa ako zvedavé šidlá vrhli 
na vyšívanie, maľovanie, pa-
ličkovanie a výrobu kraslíc. A 

na druhý deň sme tie isté deti 
privítali v improvizovanom 
múzeu vo Vajnorskom ľudo-
vom dome, kde sme ich bližšie 
zoznámili s niektorými aspek-
tami tradičného života Vajno-
rákov v minulosti. Zvedavými 
otázkami nám deti jasne dali 
najavo svoj záujem a my vieme, 
že naša snaha sa nemíňa účin-
kom. To, čo robíme, má svoj 
význam a zmysel.

Podobenka z Vajnor, Renáta 
Hrašková a Gabriela Zemanová

Škola vajnorských tradícií s Podobenkou z Vajnor
Všetci, ktorí majú radi ručné práce, radi niečo tvoria 
a radi sa priučia aj niečomu novému sa po dva prázd-
ninové týždne mali možnosť stretávať v Parku pod 
lipami na podujatí Škola vajnorských tradícií, ktoré 
organizuje v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-
-Vajnory občianske združenie Podobenka z Vajnor. 

Slávnosť uvítania detí do života

Aj v našich vajnorských rodi-
nách sa už niekoľko mesiacov 
rozlieha nový detský smiech 
i plač. Postarali sa o to naj-
mladší členovia rodín, kto-
rých sme slávnostne privítali 
do veľkej rodiny Vajnorákov 
na „slávnosti uvítania detí 
do života 23. júna 2016“. Ich 
mená sú zapísané v Pamätnej 
knihe mestskej časti. Mamič-
ky okrem poďakovaní i gratu-
lácií dostali aj Pamätný list pre 
dieťatko a finančný príspevok 

od mestskej časti. Svojich 
malých kamarátov hudobnou 
kytičkou prišli pozdraviť deti 
základnej umeleckej školy 
pod vedením pani učiteľky 
Kinčešovej a Halonovej.
Našim malým ratolestiam 
prajem, aby boli šťastným die-
ťatkom v šťastnej rodine, kde 
sa majú všetci radi. Rodičom 
želám v ich veľkom, krásnom, 
ale aj zodpovednom poslaní 
veľa úspechov, optimizmu a 
elánu. Žite vo svojom rodin-
nom kruhu šťastne, spokojne 
a majte z vašich detí len ra-
dosť a potešenie. 

Soňa Molnárová
zástupkyňa starostu

 Foto: Anton Jakubáč

Vítaj nám v živote, dieťatko krásne,
a snívaj v perinke svoj nežný sen.
Nech hviezda života žiari ti jasne
a radosť naplní každý tvoj deň.

Foto: Marek Grebeči 

Foto: Marek Grebeči 
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Mladší skauti sa tu mohli priu-
čiť životu v drsných prírod-
ných podmienkach, tí starší 
zasa zodpovednosti za svojich 
mladších kolegov. Samozrejme, 
tábor nebol poňatý ako výlučne 
edukatívne podujatie, ale po-
núkal účastníkom tiež nabitý 
hravý program a kvôli nepred-
vídaným zmenám počasia aj 
nabitý náhradný program.
Prežitie v srdci ponickej divo-
činy zabezpečila predbežná 
úprava terénu, ktorú obetavo 
vykonávali hrdinskí dobrovoľ-
níci z rád roverov (najstarších) 
a skautskej družiny Kaktusov, 
ktorí v priebehu jedného víken-
du a neskôr ďalších štyroch dní 
pred začiatkom tábora pripra-
vili potrebný materiál. Prebehla 
mohutná zástavba – dva han-
gáre, dve latríny, deväť podsád, 
dve típí, skladisko, kuchyňa a 
jedáleň, ako aj dômyselný sys-
tém prepravy vody z neďale-
kého prameňa, skladajúci sa z 
hadicového vodovodu, dvoch 
lávkových mostov a lanovky 
ponad poriadny rigol v lese. O 
stravu sa potom postaral náš 
skautský brat Demižón, vyni-
kajúci kuchár, s pomocou sta-
ronovej poľnej kuchyne, ktorú 
sme doviezli až z Myjavy. Ale to 
už je iný príbeh.
V priebehu každého dňa na 
táborníkov čakalo ranné vstá-
vanie a voľba medzi troma 

rôznymi rozcvičkami, odstup-
ňovanými podľa obťažnosti. 
Nasledovali raňajky a nástup 
a hneď potom program. Vte-
dy sa mohli účastníci pokúsiť 
uloviť bobríka sily, hladu alebo 
mlčania, stať sa hrdinským Vi-
kingom a ukoristiť zlatý poklad 
či zapojiť sa do prípravy obeda. 
Po jeho dokončení a zjedení 
deň pokračoval odpočinkom, 
kúpaním v potoku a ďalším 
blokom programu. Po večeri sa 
deň pre všetkých okrem nočnej 
stráže skončil spoločným spe-
vom pri ohni, večernou mod-
litbou a zalezením do spacákov.
  Okrem každodenného prog-
ramu sme si spravili výpravu k 
Bátovskému balvanu, pomohli 
sme vyčistiť les po výrube od 
haluziny a odviezli k majite-
ľovi zatúlaného psa. V nedeľu 
nám prišiel odslúžiť svätú omšu 
priamo na táborisko brat Ró-
bert od Kapucínov z Poník.
Pre 47 účastníkov tábora to 
bolo desať krásnych, rôzno-
rodých, náročných, ale aj od-
dychových dní, počas ktorých 
sme načerpali veľa síl na ďalšie 
dobrodružstvá.
Tábor sa mohol uskutočniť aj 
vďaka pomoci a podpore PD 
Bukovina Strelníky, urbáru Po-
vrazník, Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy a MČ Bra-
tislava-Vajnory.

Marek Horanský – Horalka

V dňoch 13. - 23. júla sa v blízkosti obce Povraz-
ník (Banskobystrický kraj) odohral druhý sólový 
tábor 110. zboru skautov Vajnory pod vedením 
Radoslava Zemana.

Letný tábor vajnorských skautov Sila stručnosti 
Aforizmy sú stručné výroky obsahujúce 
vtipnú, výstižnú myšlienku, postreh. Sú 
akoby súrodencami porekadiel a prís-
loví, ale na rozdiel od nich, autori afori-
zmov sú známi. V slovných esenciách, 
ktoré prešli destiláciou ich ostrovtipu a 
životných skúseností, sa zrkadlia všeo-
becne platné princípy, ale aj  situácie, 
ktoré sa prihodili im a ich okoliu. Za 
dlhé stáročia, čo existuje písaná lite-
ratúra, bolo zachytených nespočetne 
veľa aforizmov slávnych aj menej zná-
mych autorov. Tu je výber niektorých 
z nich. Aj keď so všetkými nemusíme 
súhlasiť, ich hĺbka je evidentná.

Človeku je niekedy ľahšie umrieť za 
svoje zásady než podľa nich žiť. 
Seneca

Ľudské plemeno sa nedelí na dobrých 
a zlých, ale na zlých a horších. 
Honoré de Balzac

Po štyridsiatom roku veku je už každý 
zodpovedný za výzor svojej tváre. 
A. Lincoln

Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, 
ale krásni starí ľudia sú umelecké diela. 
J. W. Goethe

Temer všetci ľudia umierajú na svoje 
lieky, nie na svoje choroby. 
Moliére

Keď chce človek zabiť tigra, voláme to 
šport; keď chce tiger zabiť človeka, je 
to beštialita. 
G. B. Shaw

Počestné dievča nikdy nelieta za chlap-
com. Veď či už niekto videl, že by pasca 
naháňala myš? 
J. Tuwim  

Zbojníci žiadajú od teba život alebo 
peniaze. Ženy jedno aj druhé. 
S. Butler

Sen ženy: mať malú nohu a žiť na 
veľkej. 
J. Tuwim

Dobre sa obesiť, to vylúči možnosť zle 
sa oženiť. 
W. Shakespeare

Druhé manželstvo, to je víťazstvo 
nádejí nad skúsenosťami. 
S. Johnson

Šťastie ženatého muža závisí od žien, s 
ktorými sa neoženil. 
O. Wilde

Manžela najlepšie pomstí milenec 
jeho ženy.
Honoré de Balzac

Vezmi môj život, len moju matku mi 
nechaj! 
Sokrates

Najšťastnejší je ten, čo má najmenej 
žiadostí. 
Budha

Na útok jedným slovom treba niekoľko 
strán obrany.
O. Wilde

Potrebujeme dva roky, kým sa na-
učíme hovoriť a päťdesiat, kým sa 
naučíme mlčať. 
E. Hemingway

Rečník má vyčerpať tému, nie poslu-
cháčov.
W. Churchill

Rečníci obyčajne to, čo im chýba na 
hĺbke, nahradzujú dĺžkou. 
Ch. L. Montesquieu 

Zbabelci, ktorí mlčia, keď majú preho-
voriť, spôsobujú viac zla ako lotri.
G. Clemenceau 

Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kde 
si tú knihu ukradol. 
I. Ilf

Múdrejší ustúpi! Smutná pravda 
– zdôvodňuje vládu hlúposti nad 
svetom. 
M. Ebner – Eschenbachová 

Je smutné, že hlupáci sú takí sebaistí a 
ľudia múdri plní pochybností. 
B. Russell

Platón mi je drahý, ale pravda ešte 
drahšia. 
Aristoteles

Mať vo všetkom pravdu je spoľahlivý 
znak hlúposti. 
M. de Montaigne

Nijaká lož nezostarne. 
Euripides 

Niektoré charaktery sú nezlomné, 
pretože sú pružné. 
St. J. Lec

Odpúšťaj celému svetu, iba sebe nič! 
Platón

Pravda a láska nikdy nezvíťazia nad 
lžou a nenávisťou, ale vždy sa treba 
pokúšať aspoň o remízu.
Milan Kňažko

Zostavil: Rudolf Suran

VAJNORSKÁ
PENALTA

2016
sobota 

24. septembra 2016 
od 12.30 h.

futbalové ihrisko 
FK Vajnory

1933

FK VAJNORY

Rodina je malou sociálnou 
skupinou, ktorej členom sa 
človek stáva hneď po svojom 
narodení. Rodina ako pro-
stredie, s ktorým sme najviac 
spätí, nás výrazne ovplyvňuje 
a my ovplyvňujeme ju. Je aj 
obrazom doby. Vzťahy v ro-
dine v minulosti odrážali po-
stavenie jednotlivých členov 
v rodine. Každý plnil podľa 
vnútornej deľby práce svoje 
povinnosti, zodpovedajúce 
veku a fyzickým schopnos-
tiam. Najdôležitejšie udalosti 
rodinného života  -  svadbu, 
narodenie dieťaťa a jeho pri-
jatie za člena rodiny a úmrtie 
člena rodiny sprevádzali ľu-
dové obrady, zvyky, obyčaje a 
folklórne prejavy, pri ktorých 
sa vyžadovalo dodržiavanie 
predpísaného druhu odevu, 
stravy a normy správania. 
A práve na tieto skutočnosti 
sme upozornili žiakov na toh-
toročnom Dni vajnorských 
tradícií, ktorý sa konal po-
sledný májový deň v Základ-
nej škole Kataríny Brúderovej 
v spolupráci s občianskym 

združením Podobenka z Vaj-
nor.
Naše pozvanie prijali aj zá-
stupcovia miestneho úradu 
– pani Molnárová a pani Krá-
ľovičová.
Keď sa všetci usadili, po krát-
kom príhovore pána riaditeľa, 
sa program mohol začať. Na 
improvizovanom pódiu bola 
pripravená vajnorská izba, za 
stolom sedeli staršie ženy v 
kroji a usilovne paličkovali. V 

starej drevenej kolíske ležalo 
skutočné malé dieťa a mamič-
ka sa ho snažila ukolísať uspá-
vankou. Pod oknami sa hrali 
deti, ozýval sa spev a smiech. 
„Kršák lecí, nemá dzecí a my 
máme, neprodáme, kršákovi 
nic nedáme.“
„A fčíl na Hélišku!“
V ľudovom duchu pokračo-
vala scénka ďalej. Strýc Janek 
(pán Hraško) zahral na píš-
ťalke i harmonike, deti si za-

tancovali a malý Danko Swan 
zaspieval po vajnorsky: „Vaj-
norský širáček, jak je to pjek-
ňe, ket si ho šuhájek na huavu 
sekne...“. Žiaci sa tak obozná-
mili s jednoduchými detský-
mi hrami a piesňami. 
Vyvrcholením programu bolo 
čepčenie nevesty. Úlohy ne-
vesty a ženícha sa zhostili de-
viataci – Katka Korytárová a 
Jakub Sobolič. V slávnostných 
krojoch pri tanci im to veľmi 
svedčalo a potlesk pre všet-
kých účinkujúcich bol naozaj 
zaslúžený.
Po programe nasledovali ďal-
šie aktivity. Žiaci 1. stupňa sa 
naučili detské hry, videli, ako 
sa vyrábajú kraslice, ako sa 
pletú košíky, ako sa praská 
bičom a ochutnali aj tradič-
né vajnorské osúchy a koláče. 
Žiaci 2. stupňa vytvorili zau-
jímavé projekty, ktoré zdobia 
vestibul našej školy.
Podujatie sa veľmi vydarilo a 
touto cestou ešte raz ďakujem 
za pomoc občianskemu zdru-
ženiu Podobenka z Vajnor.

Mgr. Ľubica Figurová

Deň vajnorských tradícií v ZŠ Kataríny Brúderovej
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FK Vajnory historicky postúpil do 3. ligy

Kvalitné mužstvo sa vytváralo 
postupne zopár rokov. Vrátilo 
sa niekoľko skúsených Vajno-
rákov (Martin Gabura, Matúš 
Matejčík), objavilo sa niekoľko 
mladých nádejí i skúsených 
borcov (Peter Škrabák). Úplný 
zlom prišiel pred touto sezó-
nou, keď k nám prišlo viacero 
posíl naraz. V prvom rade tré-
ner Rado Kunzo. Bývalý ligo-
vý hráč, stále kvalitný stopér a 
veľký bojovník. Domáce zdroje 
okorenili aj reprezentanti Slo-
venska vo futsale (Herko, Mi-
kita, Bahna, Belaník). 

Hrali sme technicky veľmi 
pekný futbal, mali sme na to 
vhodné typy. Vďaka výborné-
mu brankárovi a pevnej obra-
ne sme dostali najmenej gólov 
v súťaži. Zvládli sme aj kom-

plikovanú a nie ideálnu zimnú 
prípravu. Na jar Vajnory dlho 
držali víťaznú sériu, ktorú ka-
lila iba domáca remíza s Ču-
novom. Postup sme spečatili 
už 4 kolá pred koncom po vý-
hre nad Rusovcami. Následne 
mierne uspokojenie spôsobilo, 
že sme takmer stratili 9-bodový 
náskok pred druhými Malac-
kami, ktoré taktiež postupova-
li. Doma sme prehrali s Veľký-
mi Levármi a v Malackách sme 
okrem búrky a ťažkého terénu 
zakúsili aj vysokú prehru 0 : 5. 
V záverečnom kole sme proti 
Jakubovu potrebovali aspoň 
bod. V klube sme urobili maxi-
mum, aby nám pomohli divá-
ci. Vďaka mnohým sprievod-
ným lákadlám ich prišlo viac 
ako 400, čo je klubový rekord. 
Starší fanúšikovia si zaspieva-

li vďaka vajnorskej dychovke, 
mladší dostali zdarma cukrovú 
vatu, členovia FK aj kofolu či 
pivo. Cez prestávku sa divá-
kom predviedli naše nádeje z 
prípravky. Všetko vyšlo podľa 
predpokladov, ani počasie nám 
plány neskrížilo. A čo je hlav-
né, naši futbalisti vyhrali 3 : 0 
a okrem postupu nás tak môže 
hriať aj konečné 1. miesto. 

30. kolo TIPOS IV. ligy, 
12. 6. 2016       
FK Vajnory – TJ Záhoran Jaku-
bov 3 : 0

• góly: 9. Martin Gabura, 63. 
Patrik Mozola, 74. Ladislav 
Mikita
• návštevnosť: 400 divákov
• zostava: Brndiar – Čík, Kun-
zo, Belaník, Zeman – Mižen-
ko, Mikita (88. Lukáč), Škra-
bák, Bľanda – Matejčík (58. 
Mozola), Gabura (80. Cinta-
vý)

Na lavičke sedeli Belobrad, 
Herko a Uhler, o postup sa za-
slúžil aj Kováč a Bahna.

Čakalo sa na to, či domáci 
dokážu premeniť v poradí už 

tretí mečbal na zisk majstrov-
ského titulu. Tentokrát sa ne-
konalo žiadne prekvapenie. 
Zápas začali Vajnoráci aktív-
ne, čo už v 9. minúte pretavil 
po centri Petra Škrabáka na 
gól Martin Gabura. Okrem 
niekoľkých pekných indivi-
duálnych akcií Pavla Malinov-
ského sa hostia v tomto zápase 
k ničomu nedostali. Ďalšie 
góly padali až po prestávke. 
Svojou rýchlosťou a dravosťou 
zvýšil útočnú aktivitu strieda-
júci Paťo Mozola, ktorý v 63. 
minúte po samostatnom prie-
niku zvýšil na 2:0. Od tohto 
momentu už hostia prakticky 
nekládli odpor. Plejáda nepre-
menených šancí domáceho 
mužstva už veľmi nemrzela. 
Ďalší gól pridal po vyšachova-
ní hosťujúcej obrany Ladislav 
Mikita. Na ihrisko sa dostal aj 
miláčik tribún Martin Cinta-
vý, ktorý mohol okoreniť svoj 
krátky čas na ihrisku gólom, 
ale netrafil odkrytú bránu. 
Zápas sa dohrával v pokojnej  
atmosfére, hostia už nechali 
celé Vajnory oslavovať svoj 
najväčší historický úspech.

Richard Fekete
predseda FK Vajnory

V minulej sezóne sa tímu hrajúceho trénera Rada 
Kunza podarilo vyhrať 4. ligu, a tak sa FK Vajno-
ry prepracoval do 3. najvyššej súťaže na Sloven-
sku. V ročníku 2016/2017 tak bude nad nami len 
34 klubov v prvej, respektíve druhej lige, a to je 
vzhľadom na naše možnosti v rámci kapacít a 
podmienok naozaj pamätná vec. Nikdy predtým 
vajnorský futbal nezažil podobný úspech.

FOTORIPORT

Foto: Marek Grebeči 



www.vajnory.sk

7 – 8/2016Vajnorské novinky26 27

ŠPORTŠPORT

Víkend 18. - 19. 6. 2016 
patril vo Vajnoroch 
mladým nádejným fut-
balistom. Občianske 
združenie Klub rodičov 
a priateľov mládežníc-
keho futbalu – Vajno-
ry spolu s FK Vajnory, 
MČ Bratislava-Vajno-
ry a ObFZ Bratislava - 
mesto usporiadalo už 
4. ročník futbalového 
turnaja „O vajnorský 
pohár“.

Predošlé ročníky turnaja boli 
v kategóriách mladších žiakov 
do 13 rokov a starších žiakov 
do 15 rokov. Futbalový klub 
sa snaží už roky prilákať na 
futbalový trávnik čo najviac 
mladých hráčov, a keďže sa 
nám zatiaľ darí, rozhodli sme 
sa tento rok pridať aj ďalšiu ka-
tegóriu prípravky do 11 rokov. 
Všetky tieto kategórie odohrali 
v sezóne 2015/2016 aj svoje 
majstrovské ligy.
Turnaj v sobotu otvorili prá-
ve najmladší futbalisti do 11 
rokov pod vedením trénera 
Richarda Feketeho a asistenta 
Andreja Kulčára. Ich pozvanie 
na turnaj prijali mužstvá FKM 
Karlova Ves, ŠK Vrakuňa a Lo-
komotíva Devínska Nová Ves. 
Keďže sme vytvorili až dve hra-

cie plochy, diváci mohli naraz 
sledovať dva zápasy. Najlepšie 
sa darilo mladým hráčom z 
FKM Karlova Ves, ktorí turnaj 
v tejto kategórii vyhrali. Do-
máce mužstvo obsadilo koneč-
nú štvrtú priečku, predviedlo 
pekný herný výkon a nastrieľa-
lo súperom spolu až 11 gólov z 
celkového počtu 44 gólov. 
Po skončení turnaja prípraviek 
do 11 rokov nastúpili na hra-
ciu plochu mladší žiaci do 13 
rokov. Domáce mužstvo pod 
vedením trénera Róberta Vaj-
du si pozvalo na turnaj hráčov 
z ŠK Bernolákovo, FK Lamač 
a ŠK Čunovo. Víťazstvo a vaj-
norský pohár si odniesli do-
mov hráči z Bernolákova. Naši 
chlapci si vybojovali konečné 
tretie miesto. Svojím výkonom 

nesklamali a ukázali, čo sa za 
celú sezónu naučili. 
Dekorovanie zúčastnených 
mužstiev a odovzdanie pohá-
rov a cien v týchto kategóriách 
prebiehalo z rúk zástupkyne 
starostu MČ Vajnory Sone 
Molnárovej a predsedníčky 
OZ Klubu rodičov a priateľov 
mládežníckeho futbalu Moni-
ky Debnárovej. Ocenenia pre 
kategórie jednotlivcov odo-
vzdával Roman Račko zo spo-
ločnosti SINTRA šport, ktorá 
ceny do turnaja venovala.
Nedeľa sa niesla v duchu star-
ších žiakov do 15 rokov, kde 
domáce mužstvo pod vede-
ním trénera Radoslava Kováča 
zvádzalo futbalové zápolenie 
s mužstvami SDM Domino, 
NMŠK 1922 Bratislava a ŠK 

Báhoň. Hlavnú cenu - vajnor-
ský pohár si z rúk starostu MČ 
Vajnory Jána Mrvu napokon 
prebrali hráči z SDM Domi-
no. Naši chlapci obsadili tretie 
miesto.
Počas celého víkendu nám 
prialo pekné a slnečné poča-
sie a na ihrisku sa vystriedalo 
bezmála 190 mladých nádej-
ných futbalistov, ktorých prišli 
podporiť nielen ich rodičia, ale 
aj fanúšikovia. Pevne verím, že 
sa im na turnaji vo Vajnoroch 
páčilo a radi nás opäť navštívia 
pri ďalších športových aktivi-
tách. Radi by sme poďakovali 
MČ Bratislava-Vajnory, ObFZ 
Bratislava - mesto a FK Vajnory 
za ich pomoc pri organizovaní 
turnaja. Rovnako sponzorom - 
SINTRA šport, s. r. o., PD Vaj-
nory a Hortim-SK, s. r. o. 
Špeciálne poďakovanie patrí 
Jurajovi Tomanovi, ktorý v so-
botu pomáhal pri zabezpečení 
občerstvenia zúčastnených 
hráčov a hlavne Vladimírovi 
Vančíkovi, ktorý bol po obidva 
dni neoddeliteľnou súčasťou a 
obrovskou pomocou pri po-
skytovaní občerstvenia nielen 
pre hráčov, ale aj návštevníkov. 
Podrobnejšie výsledky si môže-
te pozrieť na www.fkvajnory.sk. 

 
OZ Klub rodičov 

a priateľov mládežníckeho 
futbalu - Vajnory

1. kolo III. ligy
ŠK Bernolákovo – FK Vajnory 0 : 4

Góly: 49. Mozola, 71. a 86. Kováč, 77. Sokol
Zostava: Herko – Rafaj (86. Zeman), Sokol, A. Zdráhal, Čík 
– Bľanda, Nestorík (65. M. Rischer), Kozár, Filan (57. Bahna) 
– Mozola, Kováč
Vstup do novej historickej sezóny našim mužom vyšiel. Po 
postupe ich vo vyššej súťaži ako prvý testoval v derby zápase 
sused z Bernolákova. Asi 40 fanúšikov, ktorí prišli našich po-
vzbudiť, videlo z ich strany veľmi pekný kombinačný futbal. 
Zároveň spoznávali nové tváre, ktoré sa u nás objavili a ktoré 
vytvorili so starou vajnorskou partiu silný tím. 

2. kolo III. ligy
FK Inter Bratislava – FK Vajnory 2 : 0

Góly: 13. Špak, 45. vl Čík 
Zostava: Herko – Čík, Sokol, A. Zdráhal, Zeman – Nestorík 
(46. Bľanda), Kozár (66. Kozár), Mikita (46. Matejčík), Bahna 
– Mozola, Kováč
Inter chcel využiť domáce prostredie a snažil sa čo najskôr 
udrieť. Veľkú šancu však spálili v úvode Vajnoráci. Potom si 
nedali pozor na odrazenú loptu a Špak otvoril skóre. Oba tímy 
chceli hrať kombinačne, ale Inter vedel lepšie, ako sa dostať k 
súperovej bráne. Nešťastný moment prišiel v závere 1. polčasu. 
Veľa priestoru sme dopriali centrujúcemu hráčovi a kapitán 
Aleš Čík si dal v snahe odkopnúť loptu vlastenca. Tréner Rado 
Kunzo sa síce snažil oživiť tím dvomi striedaniami už v pre-
stávke, ale nanovo zložený kolektív ešte hľadá vnútornú silu. 
Možno by sa objavila, ak by Peter Kozár premenil na gól svoj 
nájazd na brankára. Nestalo sa, obranu vedenú nestarnúcim 
Romanom Kratochvílom sme neprelomili, takže sme v nedeľu 
predpoludním na ihrisku na Drieňovej prehrali o 2 góly.

3. kolo III. ligy
FK Vajnory – Ivanka pri Dunaji 2 : 1
Góly: 74. Sokol, 84. Matejčík – 71. Krištofík
Zostava: Herko – Zeman, Sokol, Gabura, Nestorík – Rafaj, 
Kozár, Rischer (73. Mikita), Bľanda (58. Bahna) – Matejčík, 
Kováč (46. Mozola)
Domáca premiéra v 3. lige proti Ivanke sa začala pozvoľna. V 
prvom polčase sa hralo síce rýchlo, ale väčšinou medzi 16-tka-
mi. Niekoľko vyložených šancí zlikvidovali spoľahliví branká-
ri. Či Milan Herko, alebo Peter Gyuricsek, ktorého si Vajno-
ráci dobre pamätajú z čias, keď hájil naše farby. Hostia išli do 
vedenia v 71. minúte, čo pre domáceho nováčika nebolo nič 
príjemné. Ale naša lavička má obrovskú kvalitu a potvrdil to 
aj tento duel. Minútu po príchode Laca Mikitu vyrovnal tečom 
Marek Sokol a o 10 minút neskôr vystrúhal Marek Bahna pa-
rádny center na osamoteného Matúša Matejčíka. Tento skve-
lý hlavičkár nemal žiadny problémy umiestniť pokus k žrdi. 
Záver sme zvládli a do tabuľky sme si pripísali ďalšie cenné 
víťazstvo.

Richard Fekete

Futbalový turnaj O vajnorský pohár Po 3 kolách má FK Vajnory za  
sebou dve výhry a jednu prehru

Ženský volejbalový klub 
Slávia EU Bratislava opäť v 
tejto sezóne 2015/2016 do-
siahol vynikajúce výsledky 
vo všetkých vekových kate-
góriách, kde extraligistky, 
juniorky aj staršie žiačky 
získali zlaté medaily a v ka-
detkách strieborné medai-
ly z majstrovstiev SR. Za 
družstvo kadetiek a starších  
žiačok hráva naša rodáčka z 
Vajnôr – Natália Rajtíková.

Gratulujeme volejbalistkám
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September:
6. 9. - 20. 11. Karikatúry - 
výber z tvorby slovenských 
karikaturistov, Galéria 
Typo&Ars

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

10. Športový deň s hádza-
nármi „HOĎ a BEŽ“, špor-
tový areál Alviano, 10.00 h

15. Slávnostná hodová svä-
tá omša o 10.30 h, sviatok 
Sedembolestnej Panny Má-
rie 

16. - 18. DYCHFEST ZDHS 
2016 – Festival dychových 
hudieb a mažoretiek zo Slo-
venska, Čiech a Rakúska, 

pri príležitosti 150. výročia 
vzniku Vajnorskej dychovej 
hudby          

16.  18.00 – 19.00 h 
Bratislava – Hviezdoslavovo 
námestie -11 z Ivanky
Rača, park J. Miloslava Hur-
bana - Spojár

17. 14.00 – 24.00 h Park 
pod lipami, Vajnory
14:00 sprievod účinkujú-
cich – Jačmenná, Oslobodi-
teľská, Baničova
14:25 slávnostné otvorenie 
DYCHFESTU

18. 14:00 – 21:00 h Park 
pod lipami, Vajnory 
14:00 sprievod účinkujú-
cich – Jačmenná, Oslobodi-
teľská, Baničova
14:25 privítanie účastníkov 

DYCHFESTU
18:30 Vajnorská dychovka 
a hostia, Vajnorský okráš-
ľovací spolok a Podobenka z 
Vajnor, galakoncert pri prí-
ležitosti 150. výročia vzniku

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

24. Vajnorská penalta, fut-
balový štadión Pri Struhe, 
od 12.30 h 

29. Vítanie detí do života, 
MÚ sobášna sieň, 15.00 h

Október:
8. Tvorivé dielne pre deti, 
Galéria Typo&Ars, 10.00 - 
14.00 h

8. Vajnorská šarkaniáda – 
súťaž v púšťaní šarkanov 
pre deti + Jablkové hodova-
nie, bývalé letisko Vajnory, 
13:30 – 17:00 h

15. Vajnorský minimara-
tón 2016, Park pod lipami 
od 14.00 h

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

25. Stretnutie jubilantov 
pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším, veľká sála 
DK Vajnory, Pod lipami 2, 
14.00 h

Každú stredu: Čítanie roz-
právok pre deti – základné 
školy a miestna knižnica

Zmena programu vyhradená!

OZNAMYOZNAMY/INZERCIA

Metropolitná TV BRA-
TISLAVA je najväčšia 
regionálna televízia na 
Slovensku, veľkosťou 
územia pokrytého sig-
nálom, objemom výroby 
a pestrosťou programu.  

Svoj signál šíri prostredníctvom 
DVB-T, UPC, Digislovakia, 
MAGIO TV, Swan a ďalších 
operátorov na Slovensku. Vysiela 

aj na internete. Denne ponúka  
aktuálne spravodajstvo, magazín 
z mesta Metro Dnes a pripravuje 
diskusný program Beseda o pia-
tej. Mestským častiam sa venuje 
v špeciálnych programoch, ne-
chýba ani publicistika a zázna-
my zastupiteľstiev. Okrem toho 
vyrába záujmové magazíny so 
zameraním na ženy, motoristov a 
informačné technológie.
Prieskum ukázal, že 35,5 % oby-
vateľov Bratislavy pravidelne sle-
duje TV Bratislava.

Regionálne informácie sú na 
prvom mieste!
Čím je pre obyvateľa udalosť 
bližšia, tým je pre neho zaují-
mavejšia. Regionálna televízia 
plní jedinečnú, nezastupiteľnú 
úlohu - informovať o dianí v 
najbližšom okolí. Osobný vzťah 
a blízkosť k trhu ju robia výni-
močnou.

Pestujeme regionálnu identitu 
a máme integračnú funkciu. 
Väčšina televíznych divákov sa 
síce zaujíma o spravodajstvo z 
celého sveta a udalosti z celo-
svetových centier, no čoraz viac 
reagujú na problémy lokálneho 
charakteru zo svojho najbližšie-
ho okolia. Práve v tomto smere 
zohráva dôležitú úlohu regionál-
na televízia. 

Vždy sa oplatí zapnúť televízor 
alebo navštíviť archív na webe. 
Užitočné, aktuálne a neopoze-
rané informácie každý deň.
Metropolitný magazín Metro 
Dnes má každý pracovný deň 
nové vydanie. Dvakrát do týž-
dňa je premiéra diskusného 
programu Beseda o piatej, pravi-
delné magazíny mestských častí 
a zastupiteľstvá aj life style ma-
gazíny. Nikto doteraz neveno-
val Bratislave toľko vysielacieho 
času ako TV BA. 

Analyzujeme, hľadáme rieše-
nia, venujeme sa veciam detail-
nejšie ako národné médiá. Vy-
sielame to, čo vás zaujíma, čo 
sa vás bezprostredne dotýka. 
Časť obyvateľov si zvyklo sle-
dovať aj zastupiteľstvá. Tak, ako 
ľudia pozerajú reality show v 

komerčnej televízii, aj mestské 
zastupiteľstvo je istý druh reality 
show v tom pravom slova zmys-
le – ukazuje realitu. 

S nami môžete meniť svet k 
lepšiemu. Napíšte nám!
Lokálne vysielanie pôsobí aj ako 
významný prostriedok, ktorý 
umožňuje občanom, aby sa aj 
oni podieľali na rozhodovaní o 
miestnych záležitostiach. Kto 
má rád svoje mesto, zaujíma sa 
aj o veci verejné, a to prispieva k 
demokracii.

Nenapodobňujeme národné 
médiá - netreba nás porovná-
vať. My sami sme si vybrali, že 
chceme byť iní – dôvernejší.
Vieme, že naše miesto je v bez-
prostrednej blízkosti príbytkov 
obyvateľov Bratislavy a v tomto 
smere prispôsobujeme prog-
ram. 

Sme nielen klasická televízia, 
ale aj internetová TV a webový 
portál. Nepretržite možno sle-
dovať online vysielanie.
Denne aktualizujeme archív 
videí, uverejňujeme na stránke 
informácie na čítanie a prevádz-
kujeme aj internetové noviny.  
• TV BRATISLAVA mesačne 
vyrobí 2500 minút programu. 
Taký veľký objem nevyrába 
žiadna regionálna televízia. 
• TV BRATISLAVA má dostup-
nosť pre viac ako 600 000 obyva-
teľov na celom Slovensku. 
• TV Bratislava má výbornú sle-
dovanosť, deklarovanú priesku-
mom od renomovanej agentúry 
Dicio, cca 200 000 pravidelných 
divákov.

Prečo sledovať  TV BRATISLAVA?

Harmonogram plánovaných kultúrnych, športových a 
spoločenských podujatí na september a október 2016

Zmeny organizácie dopravy

1. Šaldova ulica – od 1. 10. 2016 
sa plánuje zjednosmernenie ulice 
v smere od Rybničnej ulice po 
Skuteckého ul. V rámci tohto 
úseku komunikácie je navrhnu-
tých 20 pozdĺžnych parkovacích 
miest.
2. Baničova ulica – od 1. 10. 2016 
sa plánuje zjednosmernenie ulice 
v smere od križovatky so Šaldo-
vou po križovatku s ulicou Na do-
line. V rámci tohto úseku komu-
nikácie sa plánuje s vyznačením 
11 pozdĺžnych parkovacích miest.
3. Ulica Na doline – vyznačí sa 
ďalších 11 pozdĺžnych parkova-
cích miest.
4. Osloboditeľská ulica – v 
rámci úpravy vjazdu do druž-
stevného dvora (obsluha bude 
zabezpečovaná výlučne z Oslo-

boditeľskej ulice) sa vytvorilo 11 
parkovacích miest (6 stavebnou 
úpravou, 5 vodorovným doprav-
ným značením).
5. Ochotnícka ulica – bude oboj-
smerná s vyznačením prednosti 
jazdy, cez ňu bude zabezpečená 
aj dopravná obsluha prevádzok 
na ulici Pod lipami, komuniká-
cia medzi kultúrnym domom a 
Parkom pod lipami bude z hľa-
diska bezpečnosti ukľudnená 
(uzavretá)  – osadia sa  stĺpiky. 
V rámci Ochotníckej ulice budú 
vytvorené spevnené plochy – 14 
kolmých parkovacích miest.
6. Koniarkova ulica – bude zjed-
nosmernená v smere od ulice Na 
doline.

Janka Mešťaníková
stavebné oddelenie

Mestská časť Bratislava-Vajnory z dôvodu zvýšenia bezpečnosti, ako 
aj navýšenia parkovacích miest v centrálnej zóne MČ (kostol, cin-
torín, školský dvor, kultúrny dom) pripravuje zmeny v organizácii 
dopravy. Zmeny sa plánujú realizovať na týchto komunikáciách - Šal-
dova, Baničova, Osloboditeľská, Pod lipami, Ochotnícka, Na doline, 
Koniarkova.
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OZNAMYOZNAMY

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

Telefónny zoznam Miestneho 
úradu MÚ Bratislava–Vajnory

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

KOZMETICKO-REGENERAČNÝ 
SALÓN IVA
Za mlynom 3, tel.: 0904623275
Vás pozýva na ošetrenie:
HYDRADERMIA - omladenie, vyhla-
denie, spevnenie
GUINOT- Paris

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

Materská škola na 
Koniarkovej ulici má 

od 1. septembra novú 
riaditeľku Mgr. Vlastu 
Sedlákovú. Rozhovor 
s ňou si budete môcť 

prečítať v budúcom čísle.

Zber komunálnych odpadov
s obsahom škodlivín na 

území hl. m SR Bratislavy

Senior klub blahoželá

Blahoželanie

Vajnorské novinky
E–mail: redakcia@vajnory.sk
Internetová adresa:
www.vajnory.sk
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Naša členka pani Amália Orthová dňa 9. 8. 2016 oslávila krásne jubileum – 75 rokov života, 
ku ktorému jej všetci úprimne blahoželáme a do ďalšieho života jej želáme hlavne pevné 
zdravie, veľa  šťastia, lásky, pohody a aby aj naďalej nachádzala veľa tvorivej inšpirácie na 
písanie zaujímavých článkov o dianí v našom klube...  Amálka naša, živio!               Senior klub

Naša mama, babka a prababka Hed-
viga Bednárová sa 20. augusta dožila 
97 rokov. Život jej plynul v práci na 
poli, vo vinohrade, v prírode a tá jej 
možno práve preto dožičila tak dlhý 
vek. Dnes nám všetko pripomínajú 
už len fotografie, spomíname pri 
nich na jej detstvo a mladosť, ktorá 
už dávno odišla. Veď čoskoro už 
bude praprababka. A čo jej priať k 
tomuto významnému jubileu? Zdra-
vie a spokojnosť! Želá dcéra Zita, syn 
Boris, vnuk Simon, vnučky Janka a 
Monika s rodinami a pravnuci.

R

BARIMEX
VEĽKOOBCHOD - UMELÉ KVETY

Termín pre jesenný zber: 
8. 10. 2016, 10:30 - 12:30 

Roľnícka 261, Vajnory 
vchod od ul. Pri pastierni

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

V sobotu 13. 8. boli pred DK Vajnory poškodené no-
voosadené dopravné značky. Akékoľvek informácie o 
možných páchateľoch hláste na čísle 158 alebo 159.

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

O aktualitách zverejnených na webovej 
stránke MČ môžete byť informovaní mailom



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

Upravený vjazd do družstevného dvora na Osloboditeľskej ulici Zreštaurovaná socha sv. Floriána sa vrátila späť na pôvodné miesto 

Nový stojan na bicykle pred DK Vajnory

Nové parkovisko za DK Vajnory

Nový stojan na bicykle pred Bakchusom


