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Deti do 6 rokov:
Jarko Troščák, Matúš Jósza, Jakub Račko, Rebeka Panáková, 
Lenka Kováčová, Hanka Hubnerová
Deti do 9 rokov:
Mikuláš Jśza, Adam Lelkeš, Marek Harcek, Viktória Trgová,
Mia Zemanová, Alexandra Klčová
Deti do 12 rokov:
Mário Sauer, Jakub Drobný, Adam Keszocze, Lenka Šupicová, 
Alžbeta Polčicová, Michaela Bačová
Deti do 15 rokov:
Matej Cidorík, Lukáš Dóka, Peter Drobný, Elena Dušková,
Sofia Kotrasová, Klára Vizárová
Rekreačný beh 5 km:
René Valent, Konštantín Kocián, Ján Domony, Petra Turčeková, 
Zuzana Slavkovská, Katarína Glatzová,
Vajnoráci 5 km
Richard Duška jun., Rastislav Cích, Ľubomír Zeman, Elena 
Dušková, Katarína Kopecká, Lenka Cíchová,
Bežci 10 km hlavné kategórie:
Boris Csiba, Alexander Jablokov, Marek Hladík, Katarína 
Pokorná, Renáta Klčová, Jana Úradníková
Vajnoráci 10 km
Jozef Krahulec, Milan Slivka, Andrej Bezdek, Miroslava 
Dobišová, Mária Hliváková, Mária Pokrivčáková

Víťazi jednotlivých kategórií:

Foto Anton Jakubáč
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VAJNORSKÝ MINIMARATÓN 2015

Vajnorský minimaratón patrí medzi 
najstaršie bežecké preteky na Slovensku

No prišiel deň „D“ a  všetko sa 
zmenilo. Už od rána spoza mra-
kov nesmelo vykukovalo slnieč-
ko, aby okolo obeda, keď bol štart 
prvých detských kategórií, pote-
šilo svojimi teplými lúčmi netr-
pezlivých detských súťažiacich. 
Prvé na trať v  dĺžke 120 m vy-
behli dievčatá do 6 rokov a hneď 
po nich nasledovali chlapci v tej 
istej vekovej kategórii. No a po-
tom už išli všetky detské kategó-
rie za sebou. Chlapci a dievčatá 
do 9, 12 rokov a na trať 1200 m 
vybehli chlapci aj dievčatá do 15 
rokov. Najmladším účastníkom 
bola iba ročná Hanka Lachkovi-
čová zo Stupavy a bežala spoloč-
ne s rodičmi. V cieli pre všetkých 
účastníkov pripravili usporiada-
telia sladkú odmenu od sponzo-
rov. Hneď po skončení detských 
behov sa prví traja z každej kate-
górie presunuli do priestoru det-
ského ihriska na vyhlasovanie ví-
ťazov. Tu im zástupkyňa starostu 
S. Molnárová odovzdala ceny 
a  krásne, ručne maľované me-
daily. Nás môže tešiť, že väčšina 
detských účastníkov pochádzala 
z Vajnor, ale našli sa aj jednotliv-
ci z  Rače, Dúbravky, Petržalky, 
Chorvátskeho Grobu, Čiernej 
Vody, Slovenského Grobu, Pieš-
ťan a dokonca aj z Trenčína. Na 
pretekoch sa zúčastniť a  pod-
poriť šport a zdravý životný štýl 
prišli aj deti z Detského domova 
v  Podunajských Byskupiciach. 
Môžeme konštatovať, že deti 

v  svojej podstate majú radi po-
hyb, len v neskoršom veku túto 
ich vlastnosť treba podporovať, 
rozvíjať, tak ako skonštatoval je-
den z  hlavných usporiadateľov. 
V  detských kategóriách sa zú-
častnilo a svoju trať prebehlo do 
cieľa 176 detí. Videli sme nielen 
víťazstva, ale aj pády a  trošku 
plaču z poudieraných kolien, no 
všetky deti v cieli svorne sľúbili, 
že o rok prídu znovu.
Hneď po detských kategóriách 
nastúpili na štart behu na 5000 
m muži a ženy. Bežali od detské-
ho ihriska pri Koniarkovej ulici 
po trase na Doline, (Jurská cesta) 
až po obrátku a späť. Najrýchlejší 
prekonali časy vlaňajších bežcov 
a  vytvorili si hodnotné osobné 
rekordy. Víťazom sa stal tréno-
vaný bežec z klubu „Beháme Sk“ 
René Valent. Nás môže tešiť, že 
Richard Duška jun. dobehol me-
dzi prvými mužmi a stal sa víťa-
zom kategórie Vajnoráci. Zo žien 
dobehla celkovo ako prvá Peťka 
Turčeková zo susednej Rače, ale 
medzi Vajnoráčkami sa umiest-
nila na prvom mieste Elena Duš-
ková, sestra Richarda. S radosťou 
môžeme skonštatovať, že veľmi 
úspešne im konkurovali rodinné 
bežecké klany Zemanovcov - Ľu-
bomír a Tomáš, Mrvovcov - Ján 
a Michaela, Grebečiovcov - Fer-
ko a Miloš, Cíchovcov - Rastislav 
a Lenka a, samozrejme, plno jed-
notlivcov a rodín z Vajnor.
Na hlavnú trať dlhú 10 km sa 

postavili tí najzdatnejší. Medzi 
mužmi boli favoriti Boris Csiba 
a Alexander Jablokov. Obaja slo-
venskí reprezentanti na dlhých 
tratiach a medzi ženami víťazka 
posledných ročníkov, a  takisto 
reprezentantka Slovenska Kata-
rína Pokorná. Od začiatku udá-
vali tempo behu menovaní bežci. 
Za nimi s odstupmi sa vytvorili 
rôzne veľké skupinky, kde uspo-
riadatelia prvý raz použili povo-
lený doping, a to „zajaca“ bežca 
udávajúceho tempo behu. No 
a  podľa výsledných časov, kde 
si väčšina rekreačných bežcov 
a  bežkýň zlepšili osobné rekor-
dy, tak boli úspešní. Nás môže 
tešiť, že aj na tejto dlhej trati sa 
zúčastnilo veľa bežcov a bežkýň 
z domácich Vajnor. Ako perličku 
by sme chceli spomenúť meno 
František Grebeči, ktorý sa zú-
častňuje na tomhto behu od jeho 
začiatkov v roku 1973. No a vie-
dol si nadmieru dobre. Výsled-
ný čas 50:40 min ho zaradil do 
stredu výsledkovej listiny medzi 
oveľa mladších bežcov. Tým, že 
sa pretek beží po kvalitných ces-
tách a  rovinatej trati, umožňuje 

sa zúčastňovať aj bežcom s hen-
dikepom. Pravidelným účastní-
kom je Michal Matúš, vozičkár 
z ŠK Olymp Slovakia a tento rok 
sme privítali aj nevidiaceho bež-
ca s číslom 93, a to Pavol Keri zo 
Svätého Kríža pri Liptovskom 
Mikuláši. Najstarším, a  takisto 
pravidelným účastníkom bol 
Karol Petocz z  AKV Bratislava, 
mimochodom, bežal už v  roku 
1978.
To, že naše bežecké preteky majú 
už svoje meno a  patria medzi 
najznámejšie na Slovensku, 
potvrdzuje aj to, že sa na nich 
pravidelne zúčastňuje vyše 400 
súťažiacich iba v dospelých kate-
góriách a okolo 200 v detských. 
Ceny najlepším bežcom v  do-
spelých kategóriách odovzdával 
starosta MČ Bratislava - Vajno-
ry Ján Mrva. Boli to už tradične 
maľované medaily s vajnorským 
motívom a, samozrejme, drobná 
pozornosť od sponzorov.
Na záver by sme chceli poďako-
vať všetkým sponzorom, ktorí 
podujatie podporili. Nesmieme 
zabudnúť ani na všetkých dob-
rovoľníkov, a zamestnancov MČ 
Vajnory, ktorí nezištne vypomá-
hali pri organizovaní športovej 
akcie, a  tým prispeli k  úspeš-
nému priebehu a záveru celého 
Vajnorského minimaratónu. 
Vykonali veľa záslužnej práce pri 
stavaní a  pripravovaní stánkov, 
pódia, rozdávaní čísiel, zbieraní 
čipov po dobehu, na občerstvo-
vacích staniciach, alebo len tak, 
pri povzbudzovaní pretekárov.

Celý týždeň sa nad Bratislavou a najmä Vajnorami 
preháňali tmavé mraky. Pršalo od rána do večera. 
Vyzeralo to, akoby sa sama príroda na nás hnevala. 
Záhradkári a poľnohospodári sa tešili z blahodarnej 
vlahy, ale usporiadatelia Vajnorského minimarató-
nu 2015 mali hlavu v smútku.

Podujatie
podporili:
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STAROSTA ODPOVEDÁ

? Pán starosta, pred pár dňami sa skončil 
Vajnorský minimaratón, na ktorom ste 

sa tiež zúčastnili. Môžete nám povedať dôvod, 
prečo beháte a ktorý zo športov, čo robíte, máte 
najradšej?
- Na úvod by som rád vyjadril radosť z toho, že sa vo 
Vajnoroch behá minimaratón. Ako bežca ma to mimori-
adne teší. A som tiež hrdý na fakt, že náš minimaratón 
patrí medzi jedno z najstarších bežeckých podujatí na 
Slovensku, lebo prvý ročník sa bežal v roku 1973.
Beh mám naozaj rád a patrí k mojim najobľúbenejším 
športom. Pri mojej stresovej práci si ani neviem pred-
staviť, že by som nešportoval. Je to príjemná forma 
odreagovania sa, pri ktorom okysličím svaly a mozog 
tela a naberiem potrebné fyzické sily na ťažkú duševnú 
prácu pre ľudí, prídem na iné myšlienky, čerpám z krásy 
prírody a v neposlednom rade sa postretávam s inými 
ľuďmi, ktorí tiež relaxujú a podebatujem aj o iných 
veciach ako o robote.
Pomaly sa teším na hokej, ktorý tiež rád hrám, ale 
hrávam ho len v zimných mesiacoch, keď máme u nás 
vo Vajnoroch otvorenú ľadovú plochu. V lete si rád 
zahrám futbal, niekedy s našimi vajnorskými oldboys, 
ale nie často, lebo pri futbale treba robiť veľa náročných 
klamlivých pohybov a na to už nemám toľko energie 
a kaziť to chlapcom zase nechcem, lebo mňa, ako sta-
rostu, spravodlivo nešetria ani v hre, ani v reči. A keď už 
hovoríme o športoch, tak cyklistika je tiež nanovo moja 
športová láska. Tú celoživotnú mám doma a som rád, 
že ma má ešte rada aj ona. Teším sa, že sa nám podarilo 
vybudovať cyklotrasu JURAVA a RENDEZ pre milovníkov 
tohto športu. V súčasnosti pracujem na tom, aby sa 
pripojili k Jurave aj okolité mestské časti či obce. Oslovil 
som starostu MČ Bratislava – Vrakuňa, starostov Ivanky 
pri Dunaji, Mostu pri Bratislave a Zálesia.

? Pán starosta, práve sa ku mne dostala 
mailom informácia, že nad jedáleň sa má 

nadstaviť časť škôlky? Je to pravda? Veď priorita 
je predsa pre deti v škole nájsť náhradné a nové 

priestory. Deti potrebujú v ZŠ priestor, potrebujú 
jazykovú učebňu, triedu na praktické cvičenia, 
nehovoriac o zlej situácii v ŠKD. Prosím, dajte mi 
vedieť, ako to naozaj je, či to nie sú len zbytočné 
fámy. A. S.
- Uvažujeme spolu s poslancami aj o tejto možnosti. 
Zdá sa to výhodnejšie riešenie s vyššou efektivitou. 
Nebojte sa, škola má projekt na rozšírenie o 4 triedy, a to 
v priestore medzi školou a telocvičňou - v tom krčku, 
čo sa chodí do telocvične. Momentálne však vláda SR 
nedáva príspevok na postavenie, či rozšírenie škôl, ale 
len škôlok, a tak nemôžeme 130- tis eur od vlády použiť 
na školu, ale len účelovo na škôlku. Prišlo by zároveň 
k rozšíreniu jedálne a nadstavbe škôlky so samostatným 
vchodom – 4 triedy - bola by na poschodí, pričom škole 
ostane priestor ako doteraz. Priestor na hranie by bol 
presne tam, kde bol pred 5 rokmi, keď sme stavali novú 
škôlku a škôlka pôsobila v priestoroch školy, teda v tom 
rohu pri jedálni. V škôlke by boli predškolské deti, čo 
už po škole aj poškulujú jedným očkom. No a ak by sa 
boom s deťmi o 10 rokov pominul, tak by, samozrejme, 
triedy slúžili škole. Aj vzhľadom na to, že by sa nenarušil 
chod jestvujúcej MŠ pri náročnej nadstavbe (veľká prav-
depodobnosť uzavretia škôlky), sa nám zdá toto riešenie 
efektívnejšie. Konečné rozhodnutie je v rukách po-
slancov a celý proces ešte prejde komisiami miestneho 
zastupiteľstva a budeme o tom informovať tak školskú 
radu, ako aj spoluobčanov.

? Pán starosta, v médiách sa objavili infor-
mácie, že Mestská časť Bratislava – Vajnory 

sa v prvom polroku budúceho roka stane sídlom 
základe Severoatlantickej aliancie pre styčný 
integračný tím NATO (NFIU). Môžete nám k tomu 
povedať viac?
- Touto otázkou sme sa dokonca zaoberali aj na miest-

Spýtali sme sa starostu
nom zastupiteľstve, konanom 14. 10. 2015 a poslanci 
ma poverili zistiť viac, ako je známe len z médií, kde sa 
základňa zmenila už na styčný integračný tím s neja-
kými koordinátormi. Nemáme viac informácií ako vy 
z médií. Som poverený napísať ministrovi obrany Mar-
tinovi Glváčovi list, aby nám bližšie vysvetlil, čo zna-
mená „styčný integračný tím“, aký je obsah ich práce 
a či sú to len veliace zložky alebo aj výkonní ozbrojení 
vojaci. Keď dostanem odpoveď, budem občanov infor-
movať a spolu s poslancami chápeme, že ide o citlivú 
tému a máme na srdci bezpečnosť tak Vajnor, ako aj 
Slovenska, ale aj celej Európy ako celku.

? Pán starosta, na úrad prišli viaceré podne-
ty, ktoré sa týkali prístupu k OC Vajnoria. 

Môžete nám povedať, s čím boli ľudia nespokoj-
ní a čo sa riešilo?
- Áno, ľudia nám písali a niektorí boli za mnou aj 
osobne na prvú stredu v mesiaci a sťažovali sa na zlý 
prístup peších do obchodného centra, ktoré bolo treba 
celé obchádzať z ľavej strany. Ľudia sú vynaliezaví 
a jednoducho si robili skratky, čo jednak zle vyzeralo 
a jednak sa za daždivého počasia takýto chodníček 
nedal používať. Mestská časť od júna naliehala na in-
vestora, aby zrealizoval chodník a aj stojany na bicykle, 
ktoré akosi pôvodne pozabudol a my, ako cyklistická 
dedina, sme sa právom ohradili.

Príďte za starostom v prvé stredy v mesiaci - starosta sa 
na vaše podnety teší a dohliadne na ich vyriešenie.
Pozývame vás na otvorené stredy so starostom, ktoré sa 
uskutočnia 4. 11. 2015 a 2. 12. 2015 v čase od 16.00 do 
18.00 h. Ak máte akékoľvek otázky, námety, reklamácie 
či pripomienky, bez objednania ste srdečne vítaní na pô-
de Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Vajnory.

(VN)

Vo Vajnoroch chceme žiť lepšie a krajšie
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ZAZNAMENALI SME

Ani petícia zatiaľ veľmi nepomohla
V mestských častiach hlavného mesta naďalej bujnie hazard

„Zámerom tejto stránky je uro-
biť osvetu pre tých ľudí, ktorých 
stretávajú petičiari na ulici a ne-
majú dostatok informácií o tom, 
čo táto petícia obnáša. Nie všet-
ci vedia, že ide najmä o petíciu 
proti výherným automatom 
a kasínam, keďže dnešný zákon 
je taký, aký je,“ povedal starosta 
bratislavských Vajnor Ján Mrva, 
ktorý je členom petičného výbo-
ru.
Presný počet zatiaľ získaných 
podpisov nevedel presne uviesť, 
ale podľa neho ide o  päťciferné 
číslo.
Ako uviedol, v  súčasnosti je 
v  hlavnom meste okolo 3000 
automatov v  341 prevádzkach. 
Porovnal to s  počtom lekární, 
ktorých je podľa neho v Bratisla-
ve 219.
Petíciu proti hazardu v hlavnom 
meste spustili primátor Bratisla-
vy a starostovia mestských častí 
28. mája. Iniciatívu zdôvodnili 
tým, že výskyt hazardu i  počet 
kasín a  herní v  Bratislave pre-
siahol únosnú mieru. Poukázali 
pritom na sociálne problémy 
i rozvrat rodín, ktoré prináša pa-
tologické hráčstvo. Pripomenuli 
postoj Brna a Viedne, ktoré ha-
zard zakázali.
Asociácia zábavy a  hier a  Aso-
ciácia prevádzkovateľov vide-
ohier však tvrdia, že iniciátori 
petície sledujú skôr politické 
ciele ako záujmy občanov mes-
ta. Riešením by podľa nich bolo 
skôr to, ak by sa mesto či mestské 
časti obrátili na asociácie s kon-
krétnymi problémami týkajúci-
mi sa jednotlivých prevádzok. 
Asociácie upozornili aj na to, že 
plošným zákazom herného prie-
myslu by Bratislava stratila tiež 
príjem z  odvodov a  správnych 
poplatkov vo výške viac ako 4,5 
milióna eur ročne, a to len z hra-
cích automatov a herní.
Potrebný počet podpisov pod 
petíciu za zákaz hazardu v Brati-

slave chcú jej organizátori a pod-
porovatelia stihnúť vyzbierať 
do konca tohto roka. Ak sa to 
nepodarí, chcú v  petícií naďa-
lej pokračovať. „Chceme urobiť 
všetko preto, aby sme do konca 
decembra mali dostatočný počet 
podpisov,“ povedal Ján Mrva. 
Aby bola petícia úspešná, je po-
trebné vyzbierať podpisy aspoň 
od 30 percent dospelých Brati-
slavčanov.
Koľko ľudí sa doteraz pod pe-
tíciu podpísalo, konkretizovať 
nevedel. „Je to viac ako päťci-
ferné číslo, konkrétne ho ale ani 
sám neviem, pretože bratislavské 
mestské časti zbierajú podpisy na 
svojich úradoch. Takisto organi-
zácie z  tretieho sektora zbierajú 
u  seba podpisy a  mne chodia 
dennodenne obálky s petičnými 
hárkami,“ vysvetlil Mrva. Pred-
bežný počet vyzbieraných pod-
pisov by však podľa neho mohol 
byť známy koncom novembra, 
po stretnutí šéfov samospráv 
hlavného mesta.
„To, čo sa deje posledné dva roky 
v hlavnom meste, v  jeho centre 
či mestských častiach, že ob-
chodné prevádzky sa zmenili na 
herne, likviduje to celé ulice, je 
jeden z vážnych problémov, kto-
rým Bratislava čelí,“ skonštatoval 

starosta bratislavského Starého 
Mesta Radoslav Števčík. Podľa 
neho zákon, ktorý stanovuje pe-
tíciu ako podmienku, aby obec 
mohla zakázať hazard na svojom 
území, je neférový. V Českej re-
publike podľa neho legislatíva 
umožňuje voleným zástupcom 
obce a  občanov rozhodnúť 
o tom, že zakážu na svojom úze-
mí hazard. „Na Slovensku sa toto 
právo uprelo a  skomplikovalo 
tým, že riadne zvolené zastupi-
teľstvo o tejto otázke zodpoved-
ne rozhodnúť nemôže, pretože je 
tam podmienka petície. Táto pe-
tície je však podľa mňa v rozpore 
s ústavou,“ povedal staromestský 
starosta.
Podľa Mrvu s  niektorými po-
slancami Národnej rady už uva-
žujú podať na Ústavný súd SR 
podnet o  tom, že slovenská ús-
tava nie je v súlade s Európskou 
chartou miestnej samosprávy. 
„Naša ústava totiž zasahuje do 
práv samosprávy nad rámec 
toho, čo charta hovorí,“ tvrdí.
Prístup k výherným automatom 
sa v prípade ľudí odkázaných na 
dávky a  dlžníkov štátu na so-
ciálnom poistení obmedzovať 
nebude. Plénum Národnej rady 
SR totiž nepodporilo návrh no-
vely zákona o hazardných hrách 

od poslancov OĽaNO Miro-
slava Kadúca a  Petra Polláka. 
Cieľom Obyčajných bolo, aby sa 
k  hracím automatom nedostali 
občania, ktorí sú preukázateľne 
odkázaní na dávku v  hmotnej 
núdzi alebo registrovaní medzi 
dlžníkmi na odvodoch pre So-
ciálnu poisťovňu. Tento návrh 
sa mal teda týkať najmä ľudí zo 
sociálne slabých skupín, alebo 
tých, ktorí si odmietajú plniť 
svoje povinnosti. Prevádzkova-
teľ výherných automatov mal 
novelou zákona dostať do rúk 
nástroj, aby predtým, než hráč 
začne hrať, mohol identifikovať, 
či nejde o  poberateľa sociálnej 
dávky. Pokiaľ by prevádzkovateľ 
umožnil takejto osobe hrať, hro-
ziť mu mala pokuta až do výšky 
16.000 eur. Hazard na Slovensku 
ničí životy mnohých ľudí a  ich 
rodín. Je zvrátené, ak sa všetci 
skladáme na pomoc tým najchu-
dobnejším, podporujeme ich vy-
plácaním sociálnych dávok a oni 
tie peniaze napchajú do hracích 
automatov.
Herne sa budú môcť aj naďalej 
prevádzkovať v  blízkosti škôl. 
Parlament totiž odmietol nove-
lu zákona o  hazardných hrách, 
ktorou chcelo KDH zakázať pre-
vádzkovanie herní pri školách. 
Zároveň chceli dať obciam mož-
nosť regulovať prevádzkovanie 
herní z vlastnej iniciatívy. Novela 
ruší výnimku, že vo vzdialenosti 
do 200 metrov od školy, škol-
ských zariadení, zariadení sociál-
nych služieb pre deti a  mládež 
a  ubytovní mládeže je možné 
prevádzkovať herne. Podľa hnu-
tia je záujmom spoločnosti, 
aby regulácia prevádzkovania 
hazardných hier zohľadňovala 
ochranu pred nebezpečnými 
a  nežiaducimi dôsledkami tejto 
činnosti.

Spracoval Eduard Fašung

Organizátori a podporovatelia petície proti hazardu v hlavnom meste predstavi-
li webovú stránku bratislavaprotihazardu.sk, na ktorej môžu záujemcovia nájsť 
informácie ako, čo je to hazard, čo je zámerom petície, kde sa v Bratislave nachá-
dzajú herne a taktiež vyjadrenia osôb, ktoré petíciu proti hazardu podporujú.

Linka pomoci pre 
problémy s hraním na 
hracích automatoch: 

0800 800 90
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Obyvatelia kraja sa však pus-
tili aj do tradičného hľadania 

pokladov, čo je akcia zamera-
ná predovšetkým na turistické 
vyhľadávanie čarovných zákutí 
a kultúrnych pamiatok v našom 
regióne, o ktorých neraz ani ne-
tušíme.
„Župná jeseň pokračovala tra-
dičnými reprezentantmi jesennej 
ponuky a  to hodmi a  vinobra-
ním. Krajom sa po roku niesla 
vôňa vína a hodových špecialít,“ 
vyjadril sa predseda Bratislavské-
ho samosprávneho kraja Pavol 
Frešo.

Račianske vinobranie už tradič-
ne ponúklo tri dni plné boha-
tého sprievodného programu. 
Vajnorské hody boli, ako vždy, 
zasvätené patrónke kostola - 
Sedembolestnej Panne Márii. 
V  Parku pod lipami vystupo-
vali najmä domáce umelecké 
súbory ako Vajnorská dychov-
ka, Vajnorský okrášľovací spo-
lok, hudobná skupina Shine, 
hudobné zoskupenie Vertigo 
P.A.F. s J. Kešnerom a spol., pred-
stavila sa mladá kapela Katie. 

Na podujatí návštevníci našli 
vajnorskú keramiku, tričká, kni-
hy a publikácie, a taktiež si mohli 
vyraziť vajnorský dukát.
„Tento rok sa nám podarilo pro-
jekt posunúť do trošku inej rovi-
ny, pretože hlavným partnerom 
sa stal najväčší zamestnávateľ 
v  rámci regiónu, teda Volkswa-
gen,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ 
KOCR Bratislava region tourism 
Lukáš Dobrocký.

(Spracoval Eduard Fašung)

Župná jeseň ponúkla atrakcie

Koncom septembra sa za účas-
ti zástupcov Bratislavského 
samosprávneho kraja (BSK), 
štátnej tajomníčky Minister-
stva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a ďalších význam-
ných hostí konala pravidelná 
pracovná porada riaditeľov 
škôl a  školských zariadení 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávne-
ho kraja.

Ako VN informoval Peter Hús-
ka z Úradu BSK, témami stret-
nutia bolo najmä duálne vzdelá-
vanie v Bratislavskom kraji.
„Tento rok nadobudol účinnosť 
nový zákon o odbornom vzde-
lávaní a príprave, ktorý zaviedol 
do školského systému odborné-
ho vzdelávania prvky duálneho 
vzdelávania. V  Bratislavskom 
kraji sa do systému duálneho 
vzdelávania zapojilo 7 zamest-
návateľov,“ doplnil predseda 
BSK Pavol Frešo.
Najpočetnejšiu triedu zriadili 
v  Strednej odbornej škole ob-
chodu a  služieb S. Jurkoviča, 
Sklenárova 1 v Bratislave. Spolu-
pracovať s nimi budeTesco Sto-
res a DM Drogerie markt. Du-
álne sa budú vzdelávať aj žiaci 
SOŠ automobilovej, J. Jonáša 5, 
Bratislava a  to u  zamestnávate-
ľov - TODOS Slovakia, TODOS 
Italia, BOAT a.s., AUTOIMPEX. 
Zmluvu o  duálnom vzdelávaní 
so zamestnávateľom Slovenská 
Grafia a.s. má podpísanú SOŠ 

polygrafická, Račianska 190, 
Bratislava. Záujem o  vzdelá-
vanie v  duálnom systéme pre-
javujú aj ďalší zamestnávatelia 
– napr. Volkswagen Slovakia a. 
s. pre oblasť automobilového 
priemyslu.
O zapojenie sa do systému duál-
neho vzdelávania prejavili záu-
jem aj zamestnávatelia v oblasti 
cestovného ruchu.
„Zamestnávatelia prejavili záu-
jem aj o  žiakov pripravujúcich 
sa na budúce povolanie v študij-
nom odbore hotelová akadémia 
a v učebných odboroch čašník, 
servírka, kuchár a  hostinský, 
hostinská. V Bratislavskom regi-
óne tak pribudnú ďalší kvalifiko-
vaní mladí ľudia s perspektívou 
dobrého zamestnania, niektorí 

budú zo školy vychádzať už aj 
priamo s  podpísanou pracov-
nou zmluvou,“ konkretizoval 
Roman Csabay, riaditeľ Odboru 
školstva, mládeže a športu BSK.
Zamestnávatelia prejavili záu-
jem o povolania v sieti Hotelovej 
akadémie, Mikovíniho 1, Ba, 
SOŠ gastronómie a  hotelových 
služieb, Farského 9, Ba, SOŠ ho-
telových služieb a obchodu, Na 
Pántoch 9, Ba a v SOŠ, Komen-
ského 27, Pezinok. Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja SR za účasti zástup-
cov Zväzu cestovného ruchu 
SR úzkej spolupráci so Zväzom 
cestovného ruch SR pripravilo 
workshop, kde boli odprezento-
vané možnosti duálneho vzdelá-
vania.

V  snahe splniť zámer zvyšo-
vania zručností a  kompetencií 
riaditeľov škôl a pedagogických 
zamestnancov škôl a  školských 
zariadení Bratislavského samo-
správneho kraja, rezonovala aj 
téma aktívnej participácie na re-
alizácii vzdelávacích programov 
v oblasti spotrebiteľského vzde-
lávania, podnikateľského vzde-
lávania a finančnej gramotnosti. 
V  spolupráci s  Ministerstvom 
hospodárstva SR sa už druhý 
rok realizuje projekt spotrebiteľ-
ského vzdelávania pre učiteľov, 
ktorí okrem zvyšovania svojich 
kompetencií získavajú aj učebné 
materiály. Tie môžu naplno vy-
užiť vo výchovno-vzdelávacom 
procese. Pre nasledujúce školské 
roky sa pripravuje podobný mo-
del vzdelávania aj s  Finančnou 
správou SR.
Bratislavský samosprávny kraj 
v  školskom roku 2015/2016 
zriaďuje 58 škôl a školských za-
riadení s právnou subjektivitou, 
z  toho 14 gymnázií, 36 stred-
ných odborných škôl, 3 spojené 
školy, 2 konzervatóriá, 2 jazy-
kové školy a 1 školský internát. 
Okrem toho má vo svojej pô-
sobnosti 41 školských zariadení 
bez právnej subjektivity, ktoré sú 
súčasťami škôl a sú originálnou 
kompetenciou samosprávneho 
kraja. Ide o 21 zariadení školské-
ho stravovania, 2 školské kluby 
detí, 14 školských internátov, 
3 strediská odbornej praxe a  1 
centrum voľného času.

Riaditelia krajských škôl o duálnom vzdelávaní

V  rámci Župnej jesene 
v  Bratislavskom kraji 
mohli, okrem iného, 
záujemcovia navštíviť 
Račianske vinobranie 
i  Vajnorské hody a  tí 
športuchtiví sa moh-
li pripojiť do nočného 
behu Bratislavou.
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Starostovia odmietajú neštátne 
škôlky bez peňazí od magistrátu
V  situácii, keď v  Bratislave vý-
razne narastá počet detí v  ma-
terských školách, najmä v neštát-
nych - súkromných a cirkevných, 
magistrát prišiel s  návrhom na 
zmenu v  zaraďovaní neštátnych 
materských škôl do siete škôl 
a školských zariadení v podmien-
kach mesta. Regionálne zdru-
ženie mestských častí hlavného 
mesta SR Bratislavy ho na svojom 
rokovaní v piatok 9. októbra vza-
lo na vedomie s tým, že nesúhlasí 
s návrhom na presun zodpoved-
nosti za zaraďovanie neštátnych 
materských škôl z magistrátu na 
mestské časti bez návrhu na fi-
nančné zabezpečenie presúvanej 
kompetencie minimálne na ďal-
šie tri rozpočtové roky.
Pripomeňme si, že výhradným 
zriaďovateľom štátnych, resp. 
verejných materských škôl (MŠ) 
v Bratislave sú mestské časti. Zria-
ďovateľmi súkromných MŠ môžu 
byť právnické alebo fyzické osoby, 
cirkevné môže zakladať štátom 
uznaná cirkev alebo cirkevná 
spoločnosť. Na každé dieťa v sú-
kromnej a cirkevnej MŠ prispieva 
mesto Bratislava dotáciou vo výš-
ke minimálne 88 percent z finan-
čných prostriedkov, ktoré sú po-
skytované na dieťa v štátnej MŠ. 
Za posledných päť rokov sa počet 
neštátnych MŠ v  Bratislave tak-
mer zdvojnásobil – kým v  roku 
2010 ich bolo dovedna 17, v tom-
to roku je ich už 33. A kým počet 
detí v sledovanom období vzrás-
tol v štátnych MŠ iba o 9 percent, 
v  súkromných o  89 a  v  cirkev-
ných o 115 percent. Táto skutoč-
nosť sa, samozrejme, odrazila aj 
na výdavkoch hlavného mesta. 
Kým v  roku 2011 poskytlo zo 
svojho rozpočtu neštátnym MŠ 
dotáciu v celkovej sume 1 378 838 
eur, v roku 2015 je dotácia vyčís-
lená na 2 684 471 eur. Pre úplnosť 
dodajme, že v  školskom roku 
2014/2015 bolo v  bratislavských 
MŠ evidovaných dovedna 13 623 
detí, z  nich 1254 v  súkromných 
a 613 v cirkevných škôlkach.
Z  prehľadu populácie vo veko-
vých kategóriách 0 až 7 rokov, kto-
rý starostovia dostali k dispozícii, 
vyplýva, že ešte minimálne v naj-

bližších troch – štyroch rokoch 
možno očakávať zvýšený tlak na 
vytváranie ďalších miest v  exis-
tujúcich škôlkach alebo na zria-
ďovanie nových MŠ. V  každom 
prípade však ide o peniaze. Preto 
regionálne združenie upozorňuje 
vedenie hlavného mesta a členov 
komisie pre školstvo, vzdelávanie 
a  šport, že presun kompetencií 
pri zaraďovaní neštátnych MŠ do 
siete škôl a  školských zariadení 
z magistrátu na mestské časti ne-
rieši zásadný problém, a  to jeho 
finančné krytie.

Prerozdeľovanie
výnosu z daní tvrdým 
orieškom
Regionálne združenie sa od za-
čiatku tohto volebného obdobia 
snaží presadiť spravodlivejšie pre-
rozdelenie výnosu z  daní medzi 
mesto a  mestské časti. Viaceré 
jeho požiadavky, napríklad úp-
rava delenia výnosu z  ubytova-
nia v štatúte mesta v pomere 50 
: 50 pre mesto a mestské časti, sú 
však zatiaľ bez patričnej ozveny 
zo strany mesta, odkiaľ staros-
tovia očakávajú konštruktívnu 
diskusiu. Nehľadiac na to pred-
seda združenia, starosta Vajnor 
Ján Mrva predložil na ostatnom 
rokovaní návrh východísk na úp-
ravu podmienok prerozdeľovania 
daňových príjmov mesta a mest-
ských častí v roku 2015 a nasle-
dujúcich rokoch. Návrh obsahuje 
štyri princípy. Prvým je, že žiadna 
mestská časť nemá mať v  roku 
2016 a  nasledujúcich rokoch 
menší príjem z výnosu daní ako 
v  roku 2015. Ďalšie tri princípy 
sa dotýkajú solidarity s  malými 
mestskými časťami. Mala by sa 
zachovať s tým, že vo finančnom 
vyjadrení bude určená jej horná 
hranica, pričom v jednej z alter-
natív by na solidarite participova-
lo aj hlavné mesto.
Emócie, ktoré vo verejnosti 
i  miestnych zastupiteľstvách vy-
volal návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mesta o  dani z  neh-
nuteľností, sa odrazili aj na roko-
vaní o  solidarite. Pravdou je, že 
starostovia už v máji súhlasili so 

zvýšením daní za domy, byty či 
nebytové priestory na podnika-
nie zhruba o 40 percent, čo pred-
stavuje zvýšenie dane na jeden 
priemerný byt o  10 eur ročne. 
Návrh VZN mesta však hovorí 
o 100-percentnom zvýšení dane 
za byty, domy, dotýka sa i ďalších 
troch kategórií, ale nie paušálne 
všetkých druhov nehnuteľností. 
Väčšina miestnych zastupiteľs-
tiev návrh VZN odmietla, no 
posledné slovo bude mať mestské 
zastupiteľstvo. Ak VZN schváli 
v navrhovanej podobe, starostom 
štyroch veľkých mestských častí 
sa bude ťažko obhajovať solidari-
ta so siedmimi malými mestský-
mi časťami, odznelo v  diskusii. 
Diskusia tiež ukázala, že VZN 
o  dani z  nehnuteľností neberú 
starostovia ako uzavretú tému 
a hodlajú prísť s novými návrhmi 
podobne ako mestskí poslanci, 
ktorí teraz iba diskutujú o návr-
hu mesta. „Očakával som, že ná-
vrh nariadenia bude predložený 
v  alternatívnej podobe, vrátane 
finančného vyjadrenia jednotli-
vých alternatív, ale nestalo sa tak. 
Tomuto materiálu chýba dosta-
točná argumentačná výpoveď 
a prezentácia. Myslím si, že prídu 
ešte nové návrhy, ktoré prerozde-
lia zaťaženie daní z nehnuteľností 
aj na iné kategórie,“ konštatoval 
Ján Mrva. Reč bola aj o daňových 
pásmach. Viacerí starostovia si 
myslia, že by mali byť zrušené 
a daň by sa mala vyrubovať podľa 
ceny nehnuteľností ako napríklad 
v Rakúsku. „Prečo by Staromeš-
ťania mali platiť najvyššie dane, 
keď sú tu staré domy a treba do 
nich investovať?“ nastolil otázku 
tamojší starosta Radoslav Števčík.

Starostovia chcú rokovať 
s primátorom

Regionálne združenie poverilo 
svojho predsedu Jána Mrvu, aby 
ešte pred novembrovou schô-
dzou združenia zorganizoval 
rokovanie s primátorom, na kto-
rom budú prítomní starostovia 
všetkých mestských častí, ako aj 
odborní pracovníci magistrátu. 
Zamerané má byť na riešenie via-

cerých problémov, ktoré mestské 
časti vnímajú ako pálčivé.
Zelené plochy v  majetku mesta 
sú skutočne horúcou témou. Sta-
rostlivosť o  zeleň ako takú bola 
zverená mestským častiam pred 
vyše 20 rokmi bez toho, aby im 
boli zverené aj samotné pozem-
ky. V praxi to potom vyzerá tak, 
že mestská časť platí za kosenie 
trávy, ošetrovanie stromov či krí-
kov, ale ak je na trávniku osade-
ný reklamný pútač, nájomné ide 
mestu. „Ak nám primátor nezve-
rí pozemky pod zeleňou, nech sa 
o  ne stará mesto,“ navrhuje Ra-
doslav Števčík.
Zo strany magistrátu starostovia 
dostali vysvetlenie, že začiatkom 
90. rokov sa správa zelene zvero-
vala mestským častiam zo zákona 
ako majetok štátu v správe býva-
lých národných výborov, byto-
vých podnikov atď. V  tom čase 
mesto ešte nemalo prehľad o svo-
jich pozemkoch, otázka vlastníc-
tva sa vyjasňovala až neskôr. No 
prešlo viac ako 20 rokov a  sta-
rostovia sú presvedčení o tom, že 
zeleň i pozemok pod ňou by mali 
mať jedného správcu. „Vlastníc-
tvo pozemkov by ostalo mestu, 
nikto mu ich neberie, len správa 
by prešla na mestské časti, a prob-
lém treba vyriešiť,“ zdôraznil Ján 
Mrva.

Áno miestnemu
poplatku za rozvoj

Regionálne združenie vyjadrilo 
svoju podporu návrhu zákona 
o  miestnom poplatku za rozvoj, 
ktorý predložila NR SR skupi-
na poslancov. Jeho cieľom je dať 
miestnym samosprávam finan-
čný nástroj, ktorý si každá obec 
zavedie na základe dobrovoľnosti 
vlastným všeobecne záväzným 
nariadením, teda zastupiteľstvo 
obce sa na poplatku môže, ale 
nemusí dohodnúť. Podľa pred-
kladateľov zavedenie takéhoto 
nástroja si vyžaduje narastajúca 
výstavba najmä vo väčších mes-
tách, ktorá vyvoláva potrebu bu-
dovať ďalšiu infraštruktúru.

Alžbeta Klesnilová
tlačová tajomníčka RZ MČ BA
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SPRAVODAJST VO

Vzhľadom na uvedené reakcie 
vznikol dojem, že jediný, kto 
sa mýli, som ja, a že všetky na-
vrhované a doteraz schválené 
projekčné riešenia sú pre Vaj-
nory najvhodnejšie. To je však 
zásadný omyl!
Preto som aj ku všetkým do-
terajším štúdiám v tejto prob-
lematike mal pripomienky, 
ktoré som na MiÚ Vajnory 
priebežne zasielal. S  výnim-
kou riešenia lokality Koncové 
– Nemecká dolina, ktoré riešil 
Ing. Heriban. Tam sa navrho-
vané riešenie blíži k  vhodné-
mu, pričom výstavba v  tejto 
lokalite je najvzdialenejšia 
v  porovnaní s  ostatnými. Pri 
realizácii výstavby však bude 
potrebné doplniť ďalšie opat-
renia na súkromných pozem-
koch a  taktiež prečerpávanie 
nadbytočnej vody do povr-
chových tokov.
Územie z  hľadiska využitia 
nebude „mestskou“ lokalitou. 
Tu zároveň musím skonštato-
vať, že porovnávanie Vajnor 
s Holandskom, o ktorom píše 
v dovetku pán starosta, je po-
rovnávanie „neporovnateľ-
ného“! Vo Vajnoroch ide iba 
o  prečerpávanie nadbytočnej 
vody, ktoré by trvalo v  prie-
mere ročne ca 2 až 3 týždne 
a  bolo by realizované malý-
mi čerpadlami. Keď malo na 
zakúpenie čerpadla približne 
100 vajnorských domácností, 
nevidím vo financiách nijaký 
problém. Určite nejde o trvalé 
znižovanie tlakovej vody, lebo 
to by sme sa dostali do situ-
ácie, keď by sme v letnom a je-

sennom období nemali vodu 
pre verejnú zeleň a  zavlažo-
vanie poľnohospodárskych 
plodín. Podobne nesprávne 
prirovnanie k Vajnorom uvie-
dol aj Ing. Ždímal, keď uvádza 
príklad z Dúbravky, s kopco-
vitým terénom a priepustnej-
ším podložím. Porovnávanie 
s  Čiernou Vodou je lepšie, 
ale „fajnšmekri“ by našli pri 
hodnotení aj tu zásadnejšie 
rozdiely.

Technicky vhodné 
riešenia

V  tejto časti si najprv zaspo-
mínam na svoje školské časy, 
teda na strednú a vysokú ško-
lu so zameraním na vodohos-
podárske stavby. Profesori nás 
na začiatku učili o  kolobehu 
vody v prírode aj jednou po-
učkou: Na Slovensku pri dlh-
šom období platí približne tzv. 
„tretinový zákon“. Znamená 
to, že zo zrážok, ktoré spadnú 
na územie, sa 1/3 vyparí, 1/3 
odtečie ako povrchový odtok 
a  1/3 vsiakne a  je z  nej pod-
zemná voda. Toľko poučka.
V  princípe povodňové situ-
ácie v  SR vytvára povrchová 
voda. To vo Vajnoroch pla-
tí s  obmedzením. Hlavným 
problémom je už vsiaknutá, 
čiže podzemná voda. Táto 
sama osebe však nebýva väč-
šinou nebezpečná. Problém 
spôsobuje neodvedená povr-
chová voda, ktorá tiež vsiak-
ne. Na rozdiel od ostatných 
lokalít v SR neriešime vlastne 
1/3 vôd, ale až 2/3. A  aby to 

nebolo všetko, riešime ešte aj 
ďalšiu 1/3 podzemných vôd 
odvádzaných z  Malých Kar-
pát, ktoré sa približne s 3- až 
7-dňovým oneskorením opro-
ti zrážke začnú „natláčať“ do 
intravilánu Vajnor. Neriešená 
nepriaznivá situácia môže po-
tom trvať aj mesiac. Ukážka 
nepriaznivej situácie v jarnom 
období v  záhradách na Pra-
čanskej ulici je na fotografii. 
Čiže, musíme riešiť všetky 
tieto vody. Toto špecifikum 
Vajnor nezohľadňujú žiadne 
doterajšie riešenia!

Vsakovanie vôd (navr-
hovanými riešeniami)

bolo pôvodne vyvinuté ako 
ochrana pred vysušovaním 
územia (toto zdôrazňujem!) 
pri výstavbe priemyselných 
parkov a obytných sídlisk s vy-
sokou zastavanosťou, resp. tiež 
s  vysokým podielom spevne-
ných plôch – ciest a parkovísk, 
aj nad hranicou 60 %. Teda, 
pre obdobia podpriemerných 
zrážok, aby voda neodtiek-
la z  územia a  ostala v  ňom. 
Je celkom logické, že v  tom-
to samoregulačnom systéme 
vzťahy fungujú aj pri vysokých 
zrážkach. Tu je však základný 
princíp návrhu v  tom, aby sa 
zadržaná voda v  tzv. retenč-
ných objemoch (aj štrkové ná-
sypy a pod.) stihla vyprázdniť 
pred ďalším dažďom. Rozumej 
tomu tak, že vo Vajnoroch nie-
len pred dažďom, ale aj pred 
prísunom podzemnej vody 
z  Karpát a  neodvedenej vody 

z  intravilánu. Ing. Heriban vo 
svojom príspevku píše, že vo 
Vajnoroch máme podložie 
s  koeficientom priepustnosti 
10 až 8. Čo to znamená, nebu-
dem vzhľadom na obmedzený 
rozsah článku bližšie komen-
tovať. Je to však rozhodujúce! 
Tu som chcel pôvodne použiť 
pre argumentáciu svoje skú-
senosti z  riešenia interakcie 
zrážok s  povrchovými a  pod-
zemnými vodami, ktoré som 
získal pri riešení vo svojom 
zamestnaní v 4 rozličných po-
vodiach Slovenska a  z  vlast-
ných praktických skúseností, 
keďže tento systém som na 
parcele pri svojom rodinnom 
dome vybudoval už v  roku 
1979. Keďže by sa opäť moh-
li moje závery spochybňovať, 
využijem radšej niečo z teórie 
navrhovania vsakovania v štr-
kových násypoch. (Podrobnej-
šie pozri stránky na internete, 
napr. ekodren.sk, asb.sk, pura-
tor.sk, zasakovani.cz, či trati-
vody a iné.):

Pri koeficiente filtrácie väč-
šom ako 6, resp. väčšom 
ako 7:
- vsakovanie sa neodporúča,
- geológ vydá negatívne vyjad-
renie k tomuto spôsobu rieše-
nia,
- je potrebné, aby projektant 
uvažoval o  iných spôsoboch 
vsakovania.
Toto nie sú moje závery, ale zá-
very špecialistov z organizácií, 
ktoré tento systém projektujú 
a realizujú!

V  tomto článku nebudem 
projektovať, iba upozorňovať 
na možné postupy. Vsakova-
nie navrhovanými metódami 
v nových lokalitách treba rea-
lizovať v  menšom rozsahu, aj 
keď v lokalite CEPIT a „Letis-
ko“ pôjde o  „hustejšiu“ mest-
skú zástavbu. Riešenia treba 
doplniť o  budovanie uzatvo-
rených (možno aj otvorených) 
retenčných nádrží s nasledov-
ným možným využitím na 
zavlažovanie plôch, ako tech-
nickú vodu v  domácnostiach, 
a  prebytočnú vodu odčerpať 
do recipientov – povrchových 
tokov. Určite nemožno čakať, 

Vo Vajnorských novin-
kách 5-6/2015 sa našiel 
priestor pre môj článok, 
zameraný na problema-
tiku výstavby a  kanali-
zácie. Celkom logicky 
požiadala redakčná 
rada o vyjadrenie dvoch 
projektantov a  pracov-
níka referátu územného 
plánu miestneho úradu. 
Dovetok k  problemati-
ke spracoval aj náš sta-
rosta.

Vyjadrenie občana – vodohospodára ku kanalizácii v obci
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až sama odtečie. Budovanie 
v násypoch je pre súčasný in-
travilán Vajnor neprijateľné! 
Uvedené opatrenia platia aj 
pre centrálnu historickú časť 
Vajnor. Keďže požiadavka 
SVP, š. p. (Slovenský vodohos-
podársky podnik – správca 
povodia) platí pre „povodňové 
stavy“, ktoré vo Vajnoroch na-
stávajú v čase, keď už v okoli-
tých tokoch je normálny stav, 
nevidím problém v  „doroko-
vaní“ niektorých otázok so 
SVP. Toto tvrdím najmä ako 
odborný pracovník VÚVH 
(Výskumného ústavu vod-
ného hospodárstva). So SVP, 
š. p., taktiež s  SHMÚ úzko 
spolupracujeme a odovzdáva-
me si skúsenosti. Projektanti 
sa okrem svojich skúseností 
opierajú aj o  vyjadrenia tých-
to organizácií, pričom sú pre 
nich „zákonom“. Ja však viem, 
za akých okolností platí vy-
jadrenie či smernica na 100 
%, v akých podmienkach je ju 
potrebné interpretovať „opatr-
ne“, resp. kedy prakticky „je ju 
potrebné ohýbať“! Vo Vajno-
roch patria vyjadrenia uvede-
ných organizácií do poslednej 
kategórie.

Schválené
územnoplánovacie 
dokumentácie
K  tejto problematike je tre-
ba uviesť tiež pár poznámok. 
Ing. arch. Šilinger z MiÚ Vaj-
nory spomína aj schválené 
dokumenty pre územie Čier-
nej Vody a „Letiska“. Neviem, 
v  akom rozsahu boli doku-
mentácie schválené, ale ná-
vrhy obsahovali aj nevhodné 
riešenia. Napríklad, hate tesne 
za katastrom Vajnor, zadržia-
vajúce vodu pred vstupom do 
katastra Chorvátskeho Grobu 
a  Bernolákova, na úkor pod-
statne dlhšieho zadržania vody 
v  našom katastri. Taktiež do-
kumentácia „Letisko“ nebola 
doriešená, keďže sa riešila iba 
vlastná plocha letiska. Iste si 
Ing. Ján Mihálik spomenie na 
svoju otázku – konštatáciu na 
verejnom prerokovaní v  kul-
túrnom zariadení: „V  strede 
plochy letiska sú nové izohy-

ety (čiary hladín podzemných 
vôd) rovnomerne zvýšené pri-
bližne o jeden meter, na okraji 
prudko klesajú na pôvodnú 
úroveň“. Jednoduchá odpoveď 
- takto boli zadané tzv. okra-
jové podmienky do modelu. 
Práca neriešila dosah na Vaj-
nory, čo spracovatelia komen-
tovali odpoveďou, že to nemali 
v zadaní. Obidve štúdie by mali 
byť dopracované, resp. niekto-
ré navrhované riešenia mali 
byť vyradené ako nevhodné. 
Vlastne, verejnosť nevie, na aké 
výsledné riešenia (aj nevhod-
né) sa budú v ďalšom odvolá-
vať projektanti.
V tejto problematike stále platí 
moja staršia požiadavka, že ne-
stačí, ak sú štúdie spracované 
autorizovaným projektantom, 
ale že ich treba oponovať mini-
málne dvoma špecialistami na 
uvedenú problematiku. Touto 
metódou sa poukáže aj na iné 
možné riešenia a odstránia sa 
nevhodné časti. Táto metóda 
sa nepoužila ani raz.
Záverom by som sa chcel 
ospravedlniť developerom za 
svoju konštatáciu, že tlačia 
projektantov do nevhodných 
riešení. Aktuálne mi to vychá-
dza tak, že riešenia odpovedajú 
schopnostiam projektantov pri 
využití opakovaných postupov. 
Taktiež je jasné, že v  lokalite 
Nové Šuty pri realizácii stavby 
bol úplne opustený pôvodný 
návrh na riešenie. To je v tejto 
fáze pre mňa veľmi pozitívna 
informácia. Keďže výsledný 
návrh bol prerokovaný iba 
priamo s účastníkmi stavebné-
ho konania (obyvateľmi sused-
ných parciel), počkáme si až na 
dosahy realizovaného riešenia 
na relatívne malej ploche.
Ďakujem všetkým za pozorné 
prečítanie článku a  dúfam, že 
vám článok aspoň čiastočne 
objasnil moje obavy z  niekto-
rých nevhodných projektova-
ných riešení a naznačil, v čom 
sú nedostatky. Po prezretí 
internetu to, hádam, ešte jas-
nejšie. Moje závery ostávajú: 
navrhované riešenia v súčasnej 
podobe sú pre lokality vo Vaj-
noroch nevhodné!

Václav Fekete
vodohospodársky špecialista

Vyjadrenie občana – vodohospodára ku kanalizácii v obci Reakcia MÚ na
článok V. Feketeho

Slovenský vodohospo-
dársky podnik, š. p., BVS, 
a. s., Hlavné mesto SR 
Bratislava, Okresný úrad 
Bratislava. Na základe rie-
šení vodohospodárskych 
opatrení jednotlivých roz-
vojových lokalít, za ktoré 
zodpovedajú špecialisti 
vodohospodári, ktorých 
si určuje hlavný riešiteľ 
miestny úrad, zabezpečuje 
dorokovanie so všetkými, 
ktorí tieto pripomien-
ky uplatnili. S  orgánmi 
štátnej správy sa MČ BA 
- Vajnory musí na riešení 
dohodnúť v  zmysle záko-
na, s  jednotlivcami vráta-
ne odborníkov môže mať 
riešiteľ ÚPNZ odlišný ná-
zor. Je to vysoko odborná 
téma, na riešení ktorej sa 
nevedia dohodnúť ani od-
borníci.
Čo sa týka Územného plá-
nu zóny Šuty, pripomien-
ky ešte neboli z  mnohých 
dôvodov dorokované, to 
znamená, predmetné rie-
šenie aj v tejto oblasti ešte 
nie je definitívne a  schvá-
lené. Pri UŠ Nemecká 
dolina boli pripomienky 
dorokované a  spracovateľ 
musí dopracovať aj vodo-
hospodársku časť v zmysle 
záverov rokovania so SVP, 
š. p.
K  Územnému plánu zóny 
CEPIT momentálne pri-
pravujeme návrh vyhod-
notenia pripomienkového 
konania, na ďalšie roko-
vanie bude pozvaný aj Ing. 
Fekete na priamu konfron-
táciu so spracovateľom.
Urbanistická štúdia zóny 
Staré letisko Vajnory bola 
vyhodnotená Magistrátom 
Hlavného mesta SR Brati-

slavy ako podklad pripra-
vený na zmeny a  doplnky 
Územného plánu hl. mesta 
SR Bratislavy.
Ide o veľmi komplikovanú 
odbornú tému na ktorú 
majú aj odborníci rôzne 
názory a nevedia sa na rie-
šení zhodnúť.

Ján Šilinger
oddelenie stavebné, ÚP, ŽP 

a dopravy

Poznámka k „Vyja-
dreniu občana“ od 
Ing. Ždímala

Ak by si autor “vyjadre-
nia” pozorne preštudoval 
vodohospodárske riešenie 
“CEPIT-u” a  “Šuty”, zistil 
by, že štrkový násyp a  re-
tenčné nádrže (“CEPIT”) 
majú slúžiť na uskladne-
nie (nie vsakovanie!) pod-
zemnej vody a jej následný 
odtok z  územia do povr-
chových tokov.

Súhlasím s  požiadavkou 
vypracovania komplexné-
ho riešenia kanalizácie pre 
celé Vajnory.

Mojím úprimným prianím 
je, aby Ing. Václav Fekete, 
vodohospodársky špecia-
lista, navrhol také tech-
nicky realizovateľné a eko-
nomicky únosné vhodné 
riešenie - minimálne na 
úrovni štúdie - ktoré vy-
rieši túto zložitú situáciu.
Ďalej Vám oznamujem, že 
sa ďalšej “novinovej” dis-
kusie už nezúčastním.

(VN)

Pri spracúvaní územnoplánovacích podkla-
dov a dokumentácie sa MČ BA -Vajnory musí 
spoľahnúť na stanoviská orgánov určených 
na pripomienkovanie k  danej problematike. 
V tomto prípade sú to:
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Nie je to tak dávno, keď sme v Parku pod lipami 
za horúceho počasia slávili Vajnorské dožinky 
a ďakovali za pozberanú úrodu. Cez sviatok Se-
dembolestnej Panny Márie, ktorej je zasvätený 
vajnorský kostol, a  cez hody sme nenápadne 
prešli do ročného obdobia, ktoré definitívne po-
tvrdil aj jesenný slnovrat.

Nastal čas jesenných podujatí. 
K nim už neodmysliteľne patrí 
Šarkaniáda a zber jabĺk priná-
ša aj Jablkové hodovanie. Ako 
je zrejmé, zákonitosti prírody 
sú pevné a  nemenné. Pocítili 
sme to na počasí, ktoré bolo 
typicky jesenné a  sychravé. 
No ako bolo vidieť na tvárach 
prítomných, najmä detí, až tak 
im to neprekážalo. Šantenie 
so šarkanmi im išlo s  takou 
radosťou, že to stálo zato ich 
vidieť. Už pri registrácii im za-
žiarili očká, keď každý, kto sa 
zaregistroval do súťaže, dostal 
balíček plný sladkosti, vďaka 
sponzorom a  najmä Tescu, 
ktoré veľmi táto detská akcia 
oslovila a  ponúklo nám toľko 
sladkostí, že sme sa rozhodli 
nahradiť tombolu balíčkom 
pre každého. Zaregistrovalo sa 
celkom 80 detí nielen z Vajnor, 
ale prišli aj z Kramárov či z Ru-
žinova. Disko Jarka roztanco-
vala deti na pódiu aj v  areáli 
a jej bystrému oku neušiel ani, 
ako to skomentovala, bežiaci 
otecko v  okuliaroch /netušila 
že je to náš pán starosta Ján 
Mrva/. Jeho aktívne zapoje-
nie do súťaže jej dalo význam 
a  charakter rodinnej atmosfé-
ry, pretože privítal celú vajnor-

skú komunitu, samozrejme, aj 
hostí a uistil ich, že toto je ďal-
šie z podujatí, ktoré pripravuje 
Mestská časť Vajnory preto, 
aby sa vo Vajnoroch ľudia lep-
šie poznali a cítili. Najväčšia ra-
dosť bola pri vyhlasovaní víťa-
zov v jednotlivých kategóriách, 
za najkrajšie vyrobeného šar-
kana doma, v  Tvorivých diel-
ňach manželov Kulifajovcov o. 
z. Mládež ulice, i  za najvyššie 
lietajúceho šarkana a  šarkana, 
ktorý prvý vyletel hore. Deti 
potešili najmä získané ceny.

Tu sú víťazi v jednotli-
vých kategóriach:

Doma vyrobený šarkan:
do 6 rokov: 1. Martinko Šlahor 
2,5 r., 2. Anetka Hocková 4,5 r., 
3. Erik Fajbík 5 r.
od 6 rokov: 1.Sára Benčičová 
7 r., Miško Štanga 9 r., Andrej 
Čík 8 r.
Šarkan vyrobený v  tvorivých 
dielňach: $1
do 5 rokov: 1. Matúš Rabel 3 
r., Erik Peter 5 r., 3. Marko 5 r.
od 6 rokov: 1. Dominik Kutira 
7 r., 2. Sára 6 r., Andy Pirát 6 r.

Konkurenciou šarkanov boli 
naozajstné dravce, ako orol, 

sokol, sova a  výr, ktoré nám 
predstavili zverenci Sokoliar-
skeho dvora z okresu Galanta.
Súčasťou Šarkaniády bolo aj Ja-
blkové hodovanie, ktoré sme-
lo môžeme nazvať zážitkové. 
V  ponuke nechýbali pečené 
koláčiky, džemy, sušené jabl-
ká, diáre s receptami na peče-
nie, jablková šťava či jablká na 
zimnú zásobu z  PD Vajnory. 
Za vynikajúce koláčiky ďaku-
jeme členkám Senior klubu vo 
Vajnoroch, menovite p. Milade 
Brucknerovej, Janke Grebeči-
ovej, Ivete Lenčovej, Ružene 
Holenkovej, Marte Zemanovej 
a  Amálii Ortovej. Tešíme sa 
na budúci ročník, pretože, ako 
avizovali, majú nové nápady.
Nie menšie poďakovanie pat-
rí vajnorským gazdinkám p. 
Márii Kulčárovej, Irenke Polá-
kovej a dcérke Stele, Tomášovi 
a Rišovi Kulčárovcom za jabĺč-
kový krémeš, či jablkové ruže, 
chutili úžasne, len ich bolo 

málo, ako skonštatoval mode-
rátor podujatia Lukáš Pavlásek.
V závere popoludnia, za účasti 
župana BSK Pavla Freša a po-
slancov, bol vyhodnotený sú-
ťažný projekt Bratislavského 
samosprávneho kraja „Objavuj 
poklady bratislavského regi-
ónu“. To už intenzívne pršalo 
a bol vhodný čas na záver tohto 
pekného podujatia.
Dovoľte mi poďakovať sa za 
aktívnu účasť Soni Molnárovej, 
zástupkyni starostu MČ BA-
Vajnory, ďakujeme za pomoc 
poslancovi BSK Jurajovi Lau-
kovi, ktorý finančne podporil 
celé podujatie, Svitlane Matu-
šovej za ceny pre deti.
Ďakujeme sponzorom, ktorí 
podujatie podporili, preto-
že bez nich by to ťažko bolo 
také úspešné. Sú to Kaufland, 
KON-RAD a TESCO.

Eva Bielčíková
referát kultúry a zahraničných 

vzťahov

Šarkaniáda a jablkové hodovanie

Foto Anton Jakubáč
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Hody boli vždy veľmi dôleži-
tou udalosťou obce, na ktorú 
sa všetci pripravovali a pozývali 
si svojich hostí. Aj Mestská časť 
Vajnory chcela ponúknuť naj-
lepšie čo môže, príjemné, čisté 
prostredie, v  ktorom sa koná 
kultúrny program a  možnosť 

posedieť si s rodinou alebo zná-
mymi. Pripravené boli stánky 
s  dobrým občerstvením, slad-
kosťami či peknou vajnorskou 
keramikou. Kultúrny program 
bol žánrovo pestrý, vystúpili 
v  ňom domáce umelecké sú-
bory, ako Vajnorská dychová 

hudba, Vajnorský okrášľovací 
spolok, či vajnorská skupina 
Shine, Jirko Kešner s Vertigom 
a kapelka Katie. Podobenka o. 
z. z Vajnor predstavila tradičnú 
Vajnorskú izbu s ukážkami pa-
ličkovania či prešovania hroz-
na. V športovom areáli Alviano 
si prišli na svoje detváky, pre 
ktoré Hádzanársky klub Vajno-
ry zorganizoval Športový deň 
detí. Záver slávnostného dňa 
patril hodovej veselici s hudob-

nou skupinou Kedy ako, ktorá 
v dobrom počasí, v porovnaní 
s  minulým rokom, vyhrávala 
až do polnoci. Vajnorské hody 
vyvrcholili v  nedeľu 13. sep-
tembra o  10.30 h Slávnostnou 
sv. omšou.
Ďakujeme všetkým sponzo-
rom, ktorí podujatie podporili.

Eva Bielčíková
referát kultúry

a zahraničných vzťahov

VŠIMLI SME SI

Konali sa 12. septembra 2015 v Parku pod lipami na 
počesť patrónky Slovenska Sedembolestnej Panne 
Márii, ktorej je zasvätený kostol vo Vajnoroch.

Vajnorským hodom 2015 prialo počasie

V  rakúskej prihraničnej obci 
Wolfsthal sa každým rokom 
zvyšuje počet obyvateľov zo 
Slovenska. To je dôvod, pre 
ktorý vznikla dvojjazyčná ma-
terská škola. Pri príležitosti 
Dňa európskej spolupráce ju 
preto navštívili zástupcovia 
Bruselu, rakúskej a  slovenskej 
samosprávy. Predseda Bratis-
lavskej župy Pavol Frešo na 
úvod stretnutia zablahoželal 
starostovi Wolfsthalu a obyva-

teľom obce k tomuto projektu. 
Ako predseda BSK uviedol, 
ľudia majú dve priority, ktoré 
musia ich predstavitelia na-
plniť, aby ich vládnutie bolo 
správne.
„Prvou prioritou je, aby bola 
infraštruktúra, aby sa ľudia 
mohli pohybovať v  rámci re-
giónu a  medzi regiónmi. Tou 
druhou je vzdelanie ďalšej ge-
nerácie. Bez obidvoch týchto 
priorít nie je zmysluplná žiad-

na ďalšia budúcnosť,“ povedal 
Pavol Frešo.
Predseda Bratislavského sa-
mosprávneho kraja zdôraz-
nil, že „železná opona“ bola 
popretím týchto priorít a  to 
je dôvod, prečo sa samosprá-
vy na oboch brehoch Dunaja 
a Moravy snažia tieto priority 
a s podporou európskych fon-
dov napĺňať – od malých až 
po veľké projekty. Príkladom 
je cyklomost z Devínskej No-
vej Vsi do Rakúska, ktorý bol 
vybudovaný práve vďaka cez-
hraničnej spolupráci a je sym-
bolickým prepojením územia 
rozdeleného „železnou opo-
nou“. To je dôvod, pre ktorý 
sa Bratislavská župa a  Dolné 
Rakúsko v novom programo-
vacom období prostredníc-
tvom cezhraničnej spolupráce 
snažia vybudovať dve až štyri 

ďalšie cyklolávky cez rieku 
Moravu.
„Hovoríme a  robíme to pre-
to, aby už nikdy nemohla stáť 
„železná opona“ tu, alebo kde-
koľvek v  Európe. Poznanie 
sa ľudí vzájomne znemožní 
komukoľvek v  Európe niečo 
podobné zrealizovať. Pokiaľ 
budeme vzdelávať ďalšiu ge-
neráciu tak, aby bola schopná 
porozumieť jazyku tých, ktorí 
žijú za hranicou, dokonca žiť 
v  tej druhej krajine, tak ľudia 
budú mať k sebe omnoho bliž-
šie a budú si budovať spojenú 
budúcnosť. Do tejto nádhernej 
stavby, ktorú považujem za 
hlboký humanistický základ 
pre budúcnosť tohto regiónu 
zapadá aj táto škôlka a tvorí jej 
veľmi dôležitú súčasť,“ uzavrel 
Pavol Frešo.

Eduard Fašung

Príkladom európskej spolupráce je dvojjazyčná 
škôlka v rakúskej obci Wolfsthal, ktorú predseda 
BSK Pavol Frešo navštívil spolu s  európskou ko-
misárkou pre regionálny rozvoj Corinou Creţu, 
starostom Wolfsthalu Gerhardom Schödingerom 
a poslankyňou rakúskej spolkovej republiky Dol-
né Rakúsko Barbarou Schwarz. S obcou Wolfsthal 
majú Vajnory družobné vzťahy na vysokej úrovni.

Deň európskej spolupráce 
v dvojjazyčnej škôlke v obci Wolfsthal
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Ku Dňu materských škôl

V  rámci septembrových a  ok-
tóbrových aktivít sa začali roz-
baľovať balíčky aktivít pre deti, 
ale i na spoločné aktivity s  ro-
dičmi. Každé ráno, vďaka pani 
učiteľkám, ich motivuje vyzdo-
bená vstupná brána a na podnet 
Slovenského výboru Svetovej 
organizácie pre predškolskú 
výchovu /OMEP/ zapájame sa 
s nimi do osláv Dňa materských 
škôl, ktorý vyhlásili na deň 4. 
novembra. Minister školstva, 
vedy, výskumu a  športu Slo-
venskej republiky Juraj Draxler 
na základe žiadosti SV OMEP 
prevzal záštitu nad Dňom ma-
terských škôl na Slovensku 
a  nad všetkými sprievodnými 
aktivitami, ktorých iniciátorom 
je Slovenský výbor Svetovej or-
ganizácie pre predškolskú vý-
chovu. Aktivity sú realizované 
v priebehu jedného mesiaca, od 
5. októbra (deň prijatia Charty 
učiteľa je považovaný za Me-
dzinárodný deň učiteľov) do 4. 

novembra (deň založenia I. det-
skej opatrovne na Slovensku).
A tak sme začali DŇOM CHÔ-
DZE 28.  9.  2015, turistickou 
vychádzkou po blízkom okolí 
školy až na Jurskú cestu. Deti sa 
obohacovali vzájomným upev-
ňovaním priateľských vzťahov 
a  utvrdzovaním mien nových 
kamarátov.
Nasledovne 29.  9.  2015 sme si 
pripomenuli DEŇ MLIEKA. 
Z prinesených škatúľ od mlieka 
vyrástli domy, hrad, vytvárali 
sa chodníky, stavali sa rakety 
a pod. Deti nás prekvapili svo-
jou tvorivosťou a  zaujímavými 
nápadmi.
V  prvom októbrovom týždni 
sme začali veselo. V  pondelok 
5.  10.  2015 bol DEŇ ŠARKA-
NÍKOV. Na školskom ihrisku 
každý predvádzal let svojho ši-
kovného krásavca.
V  stredu 7.  10. sa ráno naj-
prv oboznámili s  pracovnou 
profesiou – POŠTÁR. Vďa-
ka mamičke pani Dilongovej 

k  nám zavítalo poštárske auto 
s  doručovateľom pošty a  tetou 
poštárkou, ktorá pútavo a  na 
profesionálnej úrovni vysvetlila 
deťom, ako sa treba správať a čo 
treba urobiť, aby sme poslali 
pozdrav alebo balík. Od svojich 
rodičov deti dostali až dva balí-
ky, taktiež i žiaci z oboch prvých 
tried, ktorí boli pozvaní medzi 
nás, mali prekvapenie.
Nasledovne počas pobytu von-
ku na školskom dvore pokračo-
vala aktivita –
DEŇ ŠARKANÍKOV, deti 
spolu s pani učiteľkami sa sna-
žili vytvárať jesenné variácie 
LAND ART s gaštanmi, žaluď-
mi a šípkami. Trinásteho októb-
ra bol DOPRAVNÝ DEŇ, deti 
si priniesli svoje bicykle, kolo-
bežky, odrážadlá a urobili sme 
si v blízkosti materskej školy aj 
malú prehliadku a súťaže.
Do konca mesiaca nás čakajú 
rôzne zaujímavé telovýchovné 
súťaže a  aktivity počas celého 
dňa, uskutoční sa JESENNÁ 

OLYMPIÁDA a  priebežne 
pripravujeme výtvarné diela 
na Svätomartinskú výtvarnú 
súťaž, venovanú Roku zasväte-
ného života, kreslíme na tému: 
Chudoba, poslušnosť, čistota. 
Najlepšie práce budú odoslané 
do 26. 10. 2015 organizátorom 
do farnosti Častá. Tradične, už 
štvrtý rok, máme naplánované 
podľa ročného obdobia tvorivé 
dielne, kde sa bezprostredne 
realizujú veľkí i malí, spoločne 
sa rozvíja tvorivá klíma, vzá-
jomná priateľská i rodinná em-
patia a úcta k starým rodičom.
Deti v  našej materskej škole 
22.  11.  2015 zabudnú určite 
zasa na televízor, tablet či po-
čítač a  kreatívnou radosťou 
naplnené popoludnie bude 
i  teraz venované nášmu patró-
novi školy, sv. Jánovi Pavlovi II., 
budú pripravených viaceré cen-
trá aktivít a rôznorodých tech-
ník pod názvom DARY ZEME.

Alžbeta Havranová

Po prázdninách sme 
sa znovu zišli v našej 
Základnej škole s ma-
terskou školou sv. Jána 
Pavla II., no s novým 
kolektívom detí i ro-
dičov, ktorí vymenili 
bývalých predškolákov.
Aj teraz sa začala roz-
víjať dobrá spolupráca 
našej materskej školy 
so základnou školou, 
najmä s pani učiteľkami 
a žiakmi prvých roč-
níkov, pretože k nám 
opäť nastúpili predško-
láci.
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Fidlikanti v MŠ 
na Koniarkovej

Poklady svetového 
umenia pre vajnorákov

Konferencia a atletické 
preteky pre deti

Ukázali nám veľa zaujíma-
vých hudobných nástrojov, 
ktoré v dnešnom čas už zried-
kakde stretneme. Deti sa ak-
tívne zapojili aj do ľudových 
hier, ktoré nám táto dvojica 
predviedla. Ešte dlho po od-

chode tejto dvojice sa roz-
právali o nástrojoch a hrách, 
ktoré v  tento deň spoznali 
a  vyskúšali. Predstavenie 
hodnotili kladne a  citujem: 
„Bolo to zábavné.“

Klára Vadkertiová

Portrét cisára Rudolfa II., ako 
Vertumna, boha ročných ob-
dobí, kvetín a ovocia, je vysta-
vený v kláštore Sko vo Švéd-
sku. Maľba je od Giuseppeho 
Arcimbolda (1527-1593). Ar-
cimboldo, rodák z  Milána, 
bol vo Viedni a najmä v Prahe 
25 rokov dvorným maliarom 
Habsburgovcov počas vlády 
troch cisárov. Tam si tento 
všestranný umelec (nebol len 
maliar, ale aj odevný dizajnér, 

hudobník, organizátor krá-
ľovských slávností, konštruk-
tér hydraulických strojov 
a  vytvoril šifrový kód) získal 
neobyčajnú vážnosť a  slávu. 
Reprezentuje smer manie-
rizmu a surrealisti (napr. Sal-
vador Dalí) ho vyhlasujú za 
jedného z  ich predchodcov. 
Obľuboval maľovať portréty 
zložené z rôznych predmetov.

výber diela, komentár
Rudolf Suran

V snahe o zachovávanie ľudových tradícií do na-
šej materskej školy zavítala dňa 22. 9. 2015 dvoji-
ca pod umeleckým menom „Fidlikanti“.

Slovenský atletický zväz v spo-
lupráci s Tesco Stores SR, a. s., 
usporiadal tlačovú konferen-
ciu k  odovzdávaniu prvých 
tridsiatich atletických súprav, 
ktorá sa uskutočnila dňa 14. 
októbra 2015 o 09.00 h v hale 
Elán v  Bratislave. Súčasťou 
spomínaného odovzdávania 
boli aj preteky pre deti zo špor-
tových klubov a škôl. Začiatok 
bol naplánovaný na 10.00 h. 
Zloženie každého družstva 
pozostávalo z  dvoch dievčat 
a z dvoch chlapcov.

Pri tejto príležitosti do špor-
tovej haly zavítal aj slovenský 
reprezentant v  chôdzi Matej 
Tóth, ktorý je prvým majstrom 
sveta v histórii slovenskej atle-
tiky. Triumfoval v  pretekoch 
na 50 km na šampionáte v Pe-
kingu časom 3:40:32 h v kon-
kurencii ďalších 53 pretekárov.

Za našu Základnú školu s ma-
terskou školou sv. Jána Pav-
la  II. Bratislava-Vajnory nás 
reprezentovali nasledujúci 
žiaci:

Kling, Adam
Meško, Michal
Eliášová, Diana
Machalová, Natália.

Už pri príchode do športovej 
haly Elán sa šírila slávnostná 
športová nálada. Vďaka orga-
nizátorom a  sponzorom sme 
sa všetci cítili veľmi príjemne. 
Pred začatím pretekov členo-
via predstavenstva Tesco Sto-
res SR, a. s., slávnostne odo-
vzdali atletické súpravy prvým 
školám, aby mohli objavovať 

aj v škole atletiku počas celého 
roka. Súpravy pre detskú atle-
tiku sú veľmi dobre vymysle-
né, tréneri, ale aj pedagógovia 
s nimi môžu s deťmi bez obáv 
pracovať. Dôležité je, že takou-
to hravou formou podporu-
jeme v deťoch chuť športovať, 
pričom dostanú základy na 
akýkoľvek šport.

Po odovzdaní atletických súp-
rav sa všetky deti zhŕkli, ako 
kŕdeľ vtáčat, pri Matejovi Tót-
hovi, aby sa povypytovali, aké 
to bolo v Pekingu a aké má po-
city. Otázky nemali konca, ale 
že už nebolo veľa času, museli 
sa začať aj preteky. Deti sa v pl-
nom nasadení dali do súpere-
nia. Vydali zo seba všetky svo-
je sily a odhodlanie, aby podali 
čo najlepší výkon. Súťažilo sa 
v  siedmich disciplínach a  na 
pretekoch sa zúčastnilo 26 
družstiev zo Slovenska. V ten-
to deň sa nesúťažilo len o prvé 
miesta, zmyslom pretekov 
bolo, aby sa deti naučili spolu-
pracovať v  tímoch, zoznámili 
sa s  novými kamarátmi a  te-
šili sa z  pohybu. Po skončení 
a vyhodnotení výsledkov boli 
všetky deti odmenené nie len 
diplomom, ale aj medailou. 
Odchádzali sme do našej ma-
lej školičky s obrovskou rados-
ťou.

My, pedagogický zbor, máme 
veľkú radosť z  pokrokov na-
šich detí. Preto aj naďalej bu-
deme pracovať s deťmi a zvy-
šovať si kvalifikáciu pre dobro 
a zdravý vývoj našich žiakov.

Zuzana Hec, vychovávateľka ŠKD
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Boli sme na palube Titanicu

„Nedokázal by som si pred-
staviť žiadnu katastrofu, 
ktorá by sa mohla tejto lodi 
stať,“ boli pamätné slová 
kapitána Edwarda J. Smitha 
pred vyplávaním Titanicu 
na more v  roku 1912. Tak 
ako on aj väčšina jeho sú-
časníkov bola presvedčená 
o nezdolateľnej sile lode. Pre 
1523 pasažierov sa plavba 
týmto parníkom stala osud-
nou.
Výstavu si nenechali ujsť ani 
naši žiaci. Mali možnosť na 
vlastné oči vidieť stovky ar-
tefaktov vylovených z  hlbín 
oceána z vraku lode.

Piataci a  šiestaci vstúpili na 
palubu parníka s  platným 
cestovným lístkom, na kto-
rom bolo uvedené skutočné 
meno pasažiera Titanicu. 
Kajutami potopenej lode sa 
prešli ako reálni cestujúci. 
Pri vystúpení sa dozvedeli, 
či tragédiu prežili alebo nie. 
Napriek faktu, že len pár 
z  nás by osudné stretnutie 
s ľadovcom prežilo, veľa sme 
sa naučili. Výstava sa všet-
kým páčila a už teraz sa teší-
me na ďalšie hodiny dejepi-
su v  múzeu či na podobnej 
výstave.

Jana Vargová

Žiaci ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. sa učia spoznávať 
históriu cez vlastné zážitky. Ideálnym príkla-
dom je putovná výstava Titanic, ktorá v týchto 
dňoch prebieha v priestoroch výstaviska Inche-
ba Expo Aréna.

• Program vysielame celých 24 hodín. Aktuálne témy nájdete na: www.tvba.sk. Metropolitná TV BRATISLAVA je najväčšia regi-
onálna televízia na Slovensku, veľkosťou územia pokrytého signálom, objemom výroby a pestrosťou programu. Svoj signál šíri pros-
tredníctvom DVB-T (26.kanál), UPC, Digislovakia, MAGIO TV, Swan a ďalších operátorov na Slovensku. Vysiela aj na internete. Na 
svojej stránke má vybudovaný rozsiahlý, denne aktualizovaný archív všetkých programov.
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Zápolili v dvoch kategóriách. 
Prvú tvorili žiaci 5. a 6. roční-
ka, druhú žiaci 7. až 9. roční-
ka. Svoje športové schopnosti 
preukazovali v  disciplínach: 
beh na 50 m, 400 a  600 m 
a v štafetovom behu 4x200 m, 
hod plnou loptou a  skok do 
diaľky. Všetci súťažiaci sa do 
súťa-ženia a celého „olympij-
ského“ športového dopolud-

nia zapojili s  veľkým úsilím. 
Bola radosť pozerať sa na ich 
odhodlanie a  bojovnosť. Tí 
najlepší dosiahli aj napriek 
chladnému počasiu skvelé 
výkony. Niektorí žiaci našej 
školy sú naozaj talentovaní 
a šport a  súťaženie ich veľmi 
baví. Za víťazov však môžeme 
považovať všetkých, ktorí sa 
na súťažiach zúčastnili. Všet-

kým súťažiacim „olympioni-
kom“ patrí naše poďakovanie 
a  gratulácia k  dosiahnutým 
výkonom. Veď ako povedal 
Pierre de Coubertin, zaklada-
teľ novodobých olympijských 
hier: „Nie je dôle-žité vyhrať, 
ale zúčastniť sa!“
Ako to už na olympiádach 
chodí, víťazi boli odmenení. 
Ani na tej našej to nebolo 
inak. Dip-lomy a  sladkosti 
im odovzdali spolu riaditeľ 
školy Jozef Bratina a  zástup-
kyňa riaditeľa školy Magda-
léna Vojtěchová. Čo povedať 
na záver? Aj táto olympiá-
da prebiehala v  radostnom 

a  športovom duchu. Vzácne 
fér. Veď nešlo len o víťazstvá, 
ale predovšetkým o  dobrý 
pocit z  pohybu a  radosti zo 
vzájomnej podpory. Preto 
poďakovanie patrí všetkým. 
Organizátorom olympiády, 
športujúcim i  divákom. Ve-
ríme, že V. ročník Jesennej 
športovej olympiády sa žia-
kom páčil, že športový elán, 
aký preukázali v  „olympij-
skom“ dni, im vydrží čo naj-
dlhšie a  o  rok si prídu svoje 
sily zmerať opäť s  rovnakým 
zanietením.

Peter Bratina,
učiteľ ZŠ K. Brúderovej

ŠKOLST VO

Olympijský deň v Základnej 
škole Kataríny Brúderovej
V  stredu 30. septembra 2015 sa v  areáli Základnej 
školy K. Brúderovej uskutočnila už piaty raz tradič-
ná Jesenná športová olympiáda. Do športového do-
poludnia sa zapojili žiaci druhého stupňa základnej 
školy.
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Ľudia, do akých čias sa to vraciame?
V tejto dedine som sa narodila 
a prežila som tu celý svoj život. Ži-
li tu jednoduchí ľudia, vinohrad-
níci a roľníci. Nemali vzdelanie, 
ale väčšina z nich mala vysokú 
vrodenú inteligenciu a dobré 
správanie, pretože boli veriaci 
a Sväté písmo im ukázalo, ako 
sa majú správať. Ak bolo zopár 
takých, čo to nevedeli, iní ich 
vychovávali. Dnes, keď má každý 
vzdelanie, správajú sa otrasne.
Poniektorí rodičia, starí rodičia 
z Parku pod lipami chodia za 
Dom kultúry vykonávať veľkú aj 
malú potrebu, hoci toalety sú 
v Bakchuse, Espresse aj v Dome 
kultúry. Toto som vo Vajnoroch 
za 69 rokov nezažila. Kde je teraz 

park, tam sa kedysi pásli husi, 
vykášali sa iba jarky pre dobytok, 
to znamená, že Vajnory neboli 
upravené, a predsa sa také veci na 
verejnosti nerobili. Zato každú so-
botu sa zametal celý dvor (nebol 
malý) aj chodník na ulici. Myslím 
si, že starousadlíci toto nerobia, 
pretože sa všetci poznáme a mu-
seli by od hanby chodiť po kaná-
loch. Pristihnutí neboli Vajnoráci. 
Podľa mňa to robí anonymita. Tí, 
čo to robia, spoliehajú sa na to, že 
ich nikto nepozná. Pripomínam 
im, že fotoaparát je aj v telefóne, 
môže sa stať, že sa uvidia vo Vaj-
norských novinkách.

Edita Jaslovská

Literárne okienko
CHVÁLA VÍNA 1. časť
Víno, vinice, vinohrady, vinár, výroba vína, pitie vína, dôsled-
ky pitia vína, to sú všetko témy nespočetne razy spracované 
v slovesnom umení, v poézii, próze, publicistike, prísloviach, 
porekadlách, vtipoch a iných formách.
Známy milovník vína, spisovateľ Štefan Moravčík, v  roku 
1984 zostavil antológiu s názvom CHÁLA VÍNA, kde zhro-
maždil mnoho z toho, čo bolo o tomto božskom moku po-
vedané a napísané. Ponúkame vám zaujímavý zlomok z tejto 
pozoruhodnej 568-stranovej knihy.

Z múdrosti našich predkov

• Víno nie je na vine, že sa ľudia opíjajú.
• Hrozna bude kolko Pánboh dá, vína, kolko my sceme.
• Vinohrad dobre rodí, keď doňho hospodár často chodí.
• Kde sú sudy, tam sú súdy.

Viliam Turčány : Pod horou

Pod horou, kde chladný vietor breše,
pomaly zas naplnia sa preše.
Vyje vietor ako hladný pes,
zviera, zdiera, zžiera celý les.
Pod horou však, pod horičkou v stráni,
vinobraniu vietor nezabráni.
Až ten mušt, tá šťava sladunká,
stečie z preša, v súdku zažblnká,
až v ňom začne kvasiť, búriť stuha,
až sa v čašiach zaleskne jak dúha,
až ťa chladom stráne ovanie,
spomeň, milá, na milovanie,
pri ňom neraz divé víchry zvýskli,
chvel sa les a psiská štekali…
A to víno jednako len iskrí,
neláme sa ani nekalí!

(výber pripravil Rudolf Suran)

V nedeľu 20. septembra 2015 o 16.00 h sa v Kostole 
Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch konal 
Slávnostný koncert Speváckeho zboru Jána Pavla II. 
pri príležitosti 25. výročia jeho vzniku.

Pohodový koncert bol krásnym 
duchovným zážitkom

Rozvojový deň s víťaznou fotografiou 
Vajnoráka Tomáša Horvátha

Zvykli sme vo Vajnoroch 
hovoriť, že je to pohodový 
koncert, pretože sa konal 
vždy po Vajnorských hodoch. 
Tento rok to bolo inak, bol 
výnimočný najmä v  tom, že 
sme si pripomínali 25. výro-
čie návštevy, dnes už sv. Jána 
Pavla II. vo Vajnoroch v apríli 
v roku 1990 a Spevácky zbor 
J. Pavla  II. vznikol práve ako 
zanechaná stopa po jeho náv-
števe. Koncert bol dôstojným 
pripomenutím si tejto vzác-
nej udalosti a tiež sa duchov-
ne pripájal k účastníkom Po-
chodu za život, ktorý sa v ten 
deň konal v Bratislave.
V  programe vystúpil sólista 

Martin Babjak, Detská spe-
vácka skupina z  vajnorských 
škôl pod vedením pani uči-
teľky Nemcovej, hudobný 
sprievod Hilda Mixtajová, 
na organ hral Martin Gunár. 
Koncert dirigovali Vladimír 
Zajíc a Ondrej Demo.
V repertoári odzneli marián-
ske piesne, ako kytica poďa-
kovania Panne Márii, a  du-
chovné skladby slovenských 
a svetových skladateľov. Všet-
kým účinkujúcim ďakujeme 
za krásny duchovný zážitok.

Eva Bielčíková
referát kultúry a zahraničných 

vzťahov

Platforma mimovládnych rozvojových 
organizácií (www.mvro.sk) zorganizova-
la dňa 14. 10. 2015 v bratislavskej Starej 
tržnici podujatie s názvom „Rozvojový 
deň“. Celý deň prebiehali workshopy, 
varenie tradičných jedál z rozvojových 
krajín, hry, výstavy a večer sa uskutočnil 
benefičný koncert s vystúpeniami kape-
ly Jamadan a Katky Koščovej s kapelou. 
Súčasťou slávnostného večera bola aj 
výstava fotografií amatérskych fotogra-
fov a fotografií a článkov profesionálov.

V súťaži amatérskych fotografií získala 1. 
miesto fotografia s názvom „Au-pair po 
africky“ od Vajnoráka Tomáša Horvátha. 
Tomáš urobil túto fotku v Rwande 
minulý rok, kde bol pripravovať kampaň 
„Pôstna krabička pre Afriku 2015“, ktorú 
organizuje Slovenská katolícka charita. 
Cestou z domu chlapca Fistona, ktorý sa 
stal tvárou tejto kampane, uvidel dieťa 
nesúce drevo na hlave a mladšieho súro-
denca na chrbte. Veľmi ho to zaujalo, tak 
si ich vyfotil.

Au-pair po africky (Tomáš Horváth, Rwanda, 2014)

O rwandské deti sa nestarajú študentky zo zahraničia. Luxus pre mnohé rodiny 
je už len to, že sa v rodine nachádza otec aj mama. Popri mnohých deťoch 
a nedostatku peňazí sa ocitnú starší súrodenci hneď v niekoľkých roliach. Musia 
sa postarať o bežné domáce práce a zároveň postrážiť svojich súrodencov.
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Seniori absolvovali relaxačný pobyt v Krpáčove

Prekrásne okolie hotela Bio-
tika v Krpáčove, kde sme boli 
aj tento rok ubytovaní, nám 
ponúklo možnosti pre rozma-
nité i nenáročné vychádzky do 
okolitej prírody, vhodné aj pre 
menej zdatných seniorov. Veľ-
kým bonusom pre čas strávený 
v prekrásnej prírode bolo veľ-
mi teplé a slnečné počasie, kto-
ré dodávalo nám, seniorom, 
obrovskú energiu a  silu počas 
prechádzok nielen v okolí ho-
tela, ale aj na náročnejších tú-
rach na Tále a výstup na Cho-
pok.
Po celý týždeň pobytu sme 

mali možnosť absolvovať pria-
mo v  hoteli príjemný čas pre 
naše zdravie vo vírivke, saune 
alebo na masážach vykona-
ných odborníkom – fyziotera-
peutom. V  programe pobytu 
sme absolvovali celodenný vý-

let autobusom na
poľské trhy v  Jablonke, kde sa 
každému seniorovi podari-
lo aj výhodne nakúpiť zopár 
upotrebiteľných vecí na oble-
čenie, ale aj rôzne potravinové 
pochutiny.

V druhej polovici týždňa sme 
sa príjemne pobavili, zatanco-
vali si a zaspievali na spoločen-
skom večierku pri živej hudbe 
a  vynikajúcich spevákoch, 
ktorí ulahodili našim ušiam, 
zaspievali krásne piesne našich 
prežitých čias, ale aj skladby zo 
súčasného obdobia. Vzhľadom 
na teplé a  príjemné počasie 
nám pripravili hoteloví pra-
covníci aj opekanie špekačiek 
v  prírode na ohnisku v  areáli 
hotela.
Po týždennom pobyte sme sa 
veľmi spokojní lúčili nielen 
s prírodou, okolím, ale aj s ce-
lým personálom zariadenia, 
ktorému sme vyslovili veľké 
ďakujem za ich príjemný prí-
stup a  ochotu pri riešení pri-
pravovaných akcií a  najmä za 
vynikajúcu každodennú celo-
dennú stravu. Ostali nám na 
relaxačný pobyt krásne a neza-
budnuteľné spomienky.

Mária Grebečiová

Aj tento rok nízkotatran-
ská príroda privítala na 
sklonku leta 31. augusta 
vajnorských členov Jed-
noty dôchodcov na Slo-
vensku a členov OO JDS 
Bratislava  III. na týžden-
nom pobyte.

Výlet vajnorských seniorov 
do punkevní jaskyne

Cesta viedla okolo Brna, 
kde nás zdržala niekoľko-
hodinová kolóna – tá si nás 
počkala aj cestou späť, ale 
nakoniec sme do cieľa šťas-
tne dorazili. Tu na nás už 
čakal vláčik, ktorý viedol 
rovno k jaskyni. Prehliadka 
jaskyne bola krásna, do-
zvedeli sme sa mnohé nové 
informácie, ktoré obohatili 
naše vedomosti. Jej súčasťou 
bola plavba loďkou, ktorá 
bola príjemným sprestre-
ním tohto zážitku. Ďalej 
sme pokračovali lanovkou 
k  priepasti Macocha a  späť 
vláčikom k  autobusu. Po 
výdatnom obede bol čas 

na návrat a  príjemne nala-
dení sme sa vydali na cestu 
domov. Vedúca cestovnej 
kancelárie nám cestu sprí-
jemňovala zaujímavosťa-
mi z  histórie okolia, kadiaľ 
sme prechádzali. Aj keď 
počas celého dňa mrholilo, 
boli všetci v  dobrej nálade, 
v  autobuse vládla príjemná 
atmosféra aj vďaka nášmu 
veselému a  usmievavému 
vodičovi, ktorý nás bezpeč-
ne priviezol domov. Dúfam, 
že sa všetkým zúčastne-
ným výlet páčil a odniesli si 
z neho príjemné spomienky.

Michaela Královičová

Dňa 15. 10. sme sa spoločne vydali na cestu do 
Punkevní jaskyne v  Moravskom krase. Aj na-
priek upršanému ránu nás pri východe z Bra-
tislavy vyprevádzala na cestu nádherná dúha 
s prísľubom krajšieho počasia.

Pútnici v Šaštíne
V utorok 29. septembra 2015 už 
druhý raz putovali žiaci, riadite-
lia a pedagógovia z katolíckych 
škôl v  zriaďovateľskej pôsob-
nosti Bratislavskej arcidiecézy 
do Baziliky Sedembolestnej 
Panny Márie do Šaštína, aby si 
spoločne vyprosovali požehna-
nie pre seba i pre svoje školy.
Aj žiaci z našej školy putovali so 
svojimi pedagógmi aj s duchov-
ným správcom školy na toto 
pútnické miesto, aby si uctili 
Sedembolestnú Pannu Máriu, 
patrónku Slovenska.
Svätú omšu celebroval otec arci-
biskup Mons. Stanislav Zvolen-
ský spolu s duchovnými správ-
cami jednotlivých škôl.
Národnú svätyňu zaplnilo asi 
600 žiakov - od materských škôl 

až po stredoškolákov. Spevom 
a  hudbou bohoslužbu sprevá-
dzali žiaci Cirkevného konzer-
vatória v  Bratislave. Po svätej 
omši bola pre pútnikov pripra-
vená prehliadka Baziliky.
Začiatok pútí sa zaznačuje od 
roku 1564. V tomto roku Ange-
lika Bakičová, manželka grófa 
Imricha Czobora, majiteľa šaš-
tinského panstva, dala zhotoviť 
sochu Sedembolestnej, ako spl-
nenie sľubu za vyslyšanie v ro-
dinných trápeniach. Angelika 
prosila o  pomoc Sedembolest-
nú práve pri jej obraze.
Z  púte sa pomaly stáva pekná 
tradícia a príležitosť na spoloč-
nú modlitbu a vzájomné stret-
nutie.

Mária Kováčiková
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Železnice Slovenskej re-
publiky (ŽSR) začali 17.  9. 
s  opravnými prácami na 
železničnom priecestí v  že-
lezničnom kilometri 70,746 
v úseku Bernolákovo – Bra-

tislava Vajnory. Práce reali-
zovali do 28. 9. Počas kona-
nia výluky išli všetky vlaky 
v  obidvoch smeroch po su-
sednej koľaji popri pracov-
nom mieste maximálne 

rýchlosťou 50 km/h.
Na uvedenom dvojkoľajnom 
priecestí ŽSR realizovali 
udržiavacie opravné práce 
zahŕňajúce výmenu koľajo-
vého roštu, štrkového lôžka 

a  zriadenie nového asfalto-
vého povrchu priecestia so 
zriadením novej žliabkovej 
výdrevy.

(ŽSR)

Miestny spolok Slovenského 
Červeného kríža v Bratislave – 
Vajnoroch zorganizoval 7. ok-
tóbra v Dome kultúry akciu pod 
názvom „Deň zdravia“. Akcia 
bola veľmi úspešná, zúčastnilo 
sa na nej veľa červenokrižia-
rov, ktorí sú členmi miestneho 
spolku SČK, ako i  viacerí ob-
čania Vajnor, ktorým záleží na 
svojom zdraví. Hlavnou témou 
bol vysoký tlak. Pani magistra 
Kešnerová z vajnorskej lekárne 
hovorila o  vysokom krvnom 
tlaku ako o civilizačnej chorobe, 
s  ktorou môžeme aktívne žiť. 
Prednáška pani magistry bola 
doplnená praktickou ukážkou 

merania krvného tlaku tlako-
merom od firmy OMRON. 
Mnohí účastníci si na mieste 

vyskúšali meranie krvného 
tlaku a  konzultovali ochorenie 
s odborníkmi.

Druhá časť dňa zdravia bola ve-
novaná ukážkam prvej pomo-
ci. Školiteľ prvej pomoci SČK 
porozprával o náhlej mozgovej 
príhode, srdcovom infarkte, 
o tom, ako rozpoznať takéto zá-
važné stavy, ktoré môžu nastať 
aj v  dôsledku neliečeného vy-
sokého krvného tlaku. Na figu-
rínach ukázal, ako sa poskytuje 
prvá pomoc pri dusení a účast-
níci Dňa zdravia si prvú pomoc 
mohli vyskúšať aj prakticky.
Pre veľký úspech tejto akcie jej 
pokračovanie. Ďalšou témou 
bude diabetes – teda cukrovka.

Emília Uhrinová, predsedníčka Miest-
neho spolku SČK

ŽSR opravovali železničné priecestie v úseku
Bernolákovo – Vajnory

Deň zdravia vo Vajnoroch

Zneužívanie moci bol kultúrny 
a vzdelávací program pre deti

O  tom, čo je moc, akým 
spôsobom sa prejavuje jej 
zneužívanie v  kolektíve detí 
i dospelých, ako sa brániť jej 
prejavom primeraným spô-
sobom, pre žiakov dokon-
ca atraktívnym spôsobom, 
vysvetlili členovia skupiny 
Bearish Dream. Hovoreným 
i  spievaným slovom vtiahli 
žiakov do programu a mnohí 
z nich mali i možnosť priamo 
sa do programu zapojiť.
Zneužívanie moci v  škol-

skom prostredí bolo pred-
stavené ako prevencia šika-
novania, s  ktorým sa žiaci 
v  rôznych podobách môžu 
v  školskom živote stretnúť. 
Hlavnými postavami boli 
vždy agresor a  jeho poten-
ciálna obeť. Boli to praktické 
ukážky foriem šikanovania 
i  správnych reakcií poten-
ciálnych obetí, chytľavá hud-
ba a vhodne zvolený prístup 
moderátora.

Mária Kováčiková

Zneužívanie moci. Čo sa pod týmto názvom skrýva, 
sme zistili až 25. septembra 2015, keď sme sa zúčast-
nili na samotnom koncerte.
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zo 7. zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava–Vajnory, 14. ok-
tóbra 2015

Miestne zastupiteľstvo

Berie na vedomie
- informáciu o  návrhu kon-
cepcie parkovacej politiky 
na území hlavného mesta 
prijatím všeobecne záväzné-
ho nariadenia o  dočasnom 
parkovaní vozidiel a Dodatku 
k štatútu hlavného mesta
- správu o  činnosti Mestskej 
polície v mestskej časti Brati-
slava – Vajnory za obdobie od 
1. 1. 2015 do 30. 6. 2015
- správu o  výsledkoch kon-
trol miestneho kontrolóra 
v  zmysle plánu kontrolnej 
činnosti miestneho kontroló-

ra za obdobie august 2015 – 
september 2015
Nevyhovuje
- protestu, ktorý určuje pra-
vidlá času predaja v obchode 
a čas prevádzky služieb území 
Mestskej časti Bratislava-Vaj-
nory
Vyhovuje
- protestu prokurátora o pod-
mienkach evidovania a  dr-
žania psov na území mest-
skej časti Bratislava-Vajnory 
a  schvaľuje všeobecne záväz-
né nariadenie mestskej časti 
Bratislava- Vajnory o  pod-
mienkach evidovania a drža-
nia psov na území mestskej 
časti Bratislava-Vajnory
Schvaľuje
- všeobecne záväzné nariade-
nie mestskej časti Bratislava- 
Vajnory č.6/2015 o podmien-

kach poskytovania sociálnych 
služieb mestskou časťou Bra-
tislava- Vajnory
- zásady hospodárenia mest-
skej časti Bratislava-Vajnory 
vrátane sadzobníka mestskej 
časti

Neodporúča
Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy schváliť 
všeobecne záväzné naria-
denie hlavného mesta Slo-
venskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa mení a dopĺňa vše-
obecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej 
o dani z nehnuteľnosti

Schvaľuje
V  súčasnosti pre nepome-
novanú ulicu v  predĺžení ul. 
Pračanská určuje nový názov 
ulice: Pračanská, v súčasnos-
ti pre nepomenované ulice 
krátke odbočky z pravej stra-

ny (bez prepojenia) z  ulice 
Uhliská, určuje nový názov: 
Uhliská. V  súčasnosti pre 
nepomenovanú ulicu určuje 
nový názov:
Nové Šuty
- III. zmenu rozpočtu mest-
skej časti Bratislava - Vajnory 
na rok 2015 v členení:
- bežné príjmy vo výške 
2.409.128,00 EUR
- kapitálové príjmy vo výške 
327.020,00 EUR
– finančné operácie príjmové 
vo výške 264.545,00 EUR
- bežné výdavky vo výške 
2.100.653,00 EUR
- kapitálové výdavky vo výške 
609.145,00 EUR
– finančné operácie výdavko-
vé 290.895,00 EUR

Podrobnejšie informácie 
z rokovania miestneho zastu-
piteľstva nájdete na stránke 
www.vajnory. sk

Uznesenia

Deti sú nádherné stvoreniatka.
Očkami zvedavo hľadia do sveta
a vidia v ňom všetko to,
čo sa nám veľkým už stratilo.

Dieťatko je malý človek s veľkou 
dušou. Jeho svet nás láka, preto-
že vonia koreniami tajomstva 
a má sladkú chuť fantázie a ná-
dejí. Tá malá bytôstka všetko 
prežíva s  obrovskou intenzív-
nosťou. V  dieťatku je smelosť, 
odvaha a zvedavosť. Je doslova 
dychtivé po živote. Každý deň je 
neprebádaný, každučký okamih 
je plný nového, všetko treba 
chytiť, okúsiť.
Práve naši najmenší v  náručí 
svojich rodičov zaplnili 24. sep-
tembra obradnú miestnosť vo 
Vajnoroch na Slávnosti uvítania 
našich najmenších do veľkej ro-
diny Vajnorákov. Pri pohľade 
na svoje dieťatko, ktoré držali 
v náručí, sa na tvárach rodičov 
zračilo nevýslovné šťastie. Ro-
dičia po slávnostnom príhovore 
obdržali Pamätný list pre die-
ťatko a  finančný príspevok pri 
narodení dieťaťa.
Slávnostné podujatie oživilo 
vystúpenie detí zo Základnej 
umeleckej školy pod vedením 

paní učiteliek Kinčešovej a Ha-
lonovej.
Všetkým deťom prajem, aby 
po celý svoj život vnímali, že 
sú milované a rodičom na nich 
záleží. Rodičom želám veľa tr-
pezlivosti, zdravia a celú kopu 
smiechu, z ktorej nebude ubú-
dať.

Sona Molnárová

Slávnosť uvítania detí do života

Meno, priezvisko Dátum nar.
Richard Bielik 06. augusta 2015
Liliana Vlníková 05. júla 2015
Oliver Brišš 25. mája 2015
Matej Šimončič 19. júna 2015
Karolína Feketeová 01. novembra 2014
Leo Šimuna 08. júla 2015
Matej Mäkký 24. marca 2015
Matej Čermák 08. júla 2015
Nina Mikulášeková 12. júna 2015
Sofia Račková 21. júla 2015
Dominik Stuška 19. marca 2015
Matej Ševčík 01. mája 2015
Filip Škrabák 11. júna 2015
Matúš Turoň 30. mája 2015
Peter Buck 03. augusta 2015
David Vígh 02. júna 2015
Laura Hanuliaková 21. júna 2015
Emily Zemanová 25. júna 2015
Adam Richard Bystrian 01. mája 2015
Júlia Pokorná 16. augusta 2015
Anna Pilná 13. augusta 2015
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Záložka do knihy spája školy

Pretože ide o  výtvarnú aktivitu, poprosili 
sme o spoluprácu výtvarníčku Vieru Čep-
covú, ktorá sa už 20 rokov spolu so svojím 
manželom úspešne zúčastňuje na tvori-
vých aktivitách Galérie TYPO & ARS. Pri-
jala naše pozvanie, prišla medzi nás podeliť 
sa o  svoje skúsenosti, poradiť a  pomôcť 
žiakom pri estetickom stvárnení záložiek. 
Spočiatku sa síce zdráhali, no nakoniec sa 
im podarilo vytvoriť na hodine výchovy 
umením zaujímavé dielka, ktoré určite po-
tešia žiakov zo ZŠ s MŠ v Bohdanovciach.
Touto cestou chcem srdečne poďakovať 
pani Čepcovej, že si našla chvíľu voľného 
času a prišla medzi nás a zároveň vysloviť 
nádej, že naša spolupráca bude pokračovať.

Ľubica Figurová, ZŠ K. Brúderovej

Záložka do knihy spája školy je 
názov projektu, do ktorého sa 
zapájame už niekoľko rokov. 
Tohtoročnou témou projektu je 
„Múdrosť ukrytá v knihách“.

 

Katolícka cirkev 1. novembra 
slávi Sviatok všetkých svä-
tých, na ktorý 2. novembra 
nadväzuje deň Spomienky 
na všetkých verných zos-
nulých, ľudovo nazývaný 
Dušičky. Veriaci si počas omší 
pripomínajú svätých, ktorí 
viedli pravý kresťanský život, 
žili a zomreli vo viere v Ježiša 
Krista. Spomínajú a modlia 
sa aj za tých, ktorí nemajú 
miesto v kalendári, neboli 
vyhlásení za svätých, ale 
žili čestným životom, konali 
dobro a vedeli sa obetovať 
pre iných.
Sviatok všetkých svätých 
a Pamiatka zosnulých sú svojím spôsobom neopakovateľné. Do kostolov i cintorínov 
prinášajú nádherný pokoj a nadpozemskú atmosféru. Plamene desiatok sviečok 
osvetľujú hroby a menia cintorín na menej strašidelné miesto z pohľadu malých detí, 
premenia ho na krásne miesto, ktoré pohladí dušu smutných pozostalých. Sviečky na 
hroboch nesú so sebou posolstvo ľudí, ktorí sviečku zapálili, spájajú príbuzných, ktorí 
týmto spôsobom prichádzajú na to, že vo svojom smútku a spomienkach nie sú sami. 
Pri pohľade na ostatné sviečky na hrobe cítia spolupatričnosť k zvyšku rodiny, s kto-
rým sa možno tak často nestretávajú. Mnohé hroby sú krásne vyzdobené najrôznejší-
mi kvetmi. Akoby nikdy nepatrili inde. Akoby odjakživa kvitli na cintorínoch.

Spracoval Eduard Fašung

K Sviatku všetkých svätých 
a Pamiatke zosnulých
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Predstavujeme športové hviezdičky
Dnes: Dominik Vajda

Tiež má plno fanúšikov a ki-
bicov, ktorí preberajú zápasy 
ešte dlho po skončení špor-
tových súťaží a  vášnivo sa 
hádajú o  nepremenených 
možnostiach, prípadne o ne-
uznaných góloch. Vo Vajno-
roch má futbal dlhoročnú 
tradíciu, vyrástli tu známi 
futbalisti, ktorí prekročili 
prah okresu, Slovenska, ba 
poznajú ich aj v  zahraničí. 
Z týchto dôvodov si redakcia 
vybrala pre vás mladého ná-
dejného futbalistu Dominika 
Vajdu.

Môžeš nám poveda, koľko 
máš rokov a kde chodíš do 
školy?
- Mám 15 rokov a  chodím 
na športové gymnázium do 
Trnavy.

Ak by si sa nevenoval fut-
balu, aký šport by si robil 
a naopak, v akom športe si 
absolútne drevo?
- Ak by som sa neveno-
val futbalu, hrával by som 
futbal, pretože si neviem 
predstavi,ť že by som ho ne-
hral. Odmalička ma rodičia 
viedli k  všestrannosti, tak-
že ovládam veľa zimných aj 
letných športov. Či už je to 
tenis, stolný tenis, volejbal, 
basketbal, cyklistika a  zo 
zimných ma najviac baví 
lyžovanie, snowboarding 
a hokej.

Aké športové úspechy si už 
dosiahol a aké ešte len plá-
nuješ dosiahnuť?
- Z mojich úspechov : od 12-
14 rokov som reprezentoval 

výber Bratislavského futba-
lového zväzu a  po prestupe 
do Spartaka aj výber Zápa-
doslovenského kraja.
V  minulom roku som sa 
dostal do reprezentácie Slo-
venska do 15 rokov a  mo-
mentálne som reprezentant 
Slovenska do 16 rokov.
Mojím snom je stať sa pro-
fesionálnym futbalistom 
v  kvalitnej zahraničnej lige 
a zároveň sa stať seniorským 
reprezentantom Slovenska.

Máš nejaký zabehaný ritu-
ál pred zápasom, prípadne 
maskota?
- Nemám žiadny rituál ani 
maskota.

Ktorý slávny športovec, 
človek je tvoj vzor?
- Nemám konkrétny idol, ale 
páčia sa mi ofenzívni hráči, 
ako napríklad Jordi Alba.

Môžeš nám vymenovať as-
poň 3 slovenských hráčov 
futbalistov, ktorí dosiahli 

medailu z  veľkých športo-
vých súťaží. Môžu byť aj zo 
športovej éry spoločného 
štátu ČSR, ČSSR.

- Hráči, ktorí získali medai-
lu na majstrovstvách Euró-
py, terajší tréner slovenskej 
reprezentácie Ján Kozák, Jo-
zef Barmoš, Marián Masný, 
Laco Jurkemik.

Aké jedlo máš najradšej, 
prípadne, čo ti pripravuje 
mama, keď prídeš domov 
z turnaja? :
Najradšej mám mamine 
soté s ryžou.

Veľa dievčat bude zaují-
mať, máš priateľku?
- Momentálne nemám žiad-
ne dievča, nemám na to čas.

Ďakujeme za rozhovor 
a prajeme veľa športových aj 
osobných úspechov.

Dušan Štancel

Dnes sme sa zamerali na 
najmasovejší šport na 
Slovensku a takisto jeden 
z najstarších v našej obci. 
Hrajú ho chlapci vo voľ-
ných chvíľach na kúskoch 
trávnatej plochy, ale aj 
na veľkých ihriskách, kde 
behajú a kopú do lopty 
a snažia sa trafiť bránku.

Dominik Vajda na snímke s číslom 6
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Športový deň na „hadzku“

Potom prišli prázdniny, a tak ak-
cia bola preložená až ako súčasť 
vajnorských hodov. Cieľom tejto 
akcie bolo zabaviť sa a  zašpor-
tovať si na čerstvom vzduchu. 
Po predchádzajúcom roku bolo 
jasné, že je záujem o  podobné 
športové akcie, a  preto sme sa 
tešili aj tento rok na hojnú účasť. 
Začiatok akcie sa síce kvôli príp-
ravám trošku omeškal, ale vďaka 
ochotným rodičom a  ostatným 

priaznivcom sa všetko zvlád-
lo. Na ihrisku sa zišlo okolo 40 
detí rôzneho veku. Podľa veku 
boli deti zaradené do skupín, 
aby súperili so seberovnými. 
Súťažilo sa vo viacerých špor-

tových disciplínach a  hral sa aj 
zápas, v ktorom deti využili nie 
len individuálne schopnosti, 
ale aj silu kolektívu. Keďže nie 
len športom sme živí, pre deti 
bolo pripravené aj občerstvenie 

a všetky deti boli ocenené za po-
dané športové výkony. Keďže sa 
akcia podarila a mala pozitívny 
ohlas u detí aj rodičov, plánuje-
me na budúci rok zorganizovať 
aspoň dve takéto športové akcie. 
Prvú koncom mája a druhú opäť 
na vajnorské hody. Okrem toho 
sa vajnorskí hádzanári rozhodli 
venovať bránky a  lopty pre obe 
naše vajnorské školy, aby podpo-
rili šport a deťom takto ešte viac 
zlepšili možno sa športovo vy-
žiť. Preto za podporu ďakujeme 
všetkým našim sponzorom, kto-
rí nám pomáhajú šíriť športovú 
osvetu. Špeciálne poďakovanie 
patrí mestskej časti Bratislava - 
Vajnory, firme SWAN a pánovi 
Hankerovi, ktorí sa najväčšou 
mierou postarali o  materiálne 
zabezpečenie akcie.

V. Fekete

Aj tento rok sa nám 
podarilo zorganizovať 
športový deň detí „Hoď 
a  bež“. Pôvodne bola 
táto akcia pre deti chys-
taná už koncom mája, 
ale bola pre zlé počasie 
odložená na neurčito.

Vajnorská penalta 2015

Veľká vďaka v  tomto smere 
patrí aj hercovi Romanovi 
Pomajbovi a  moderátorovi 
Darovi Richterovi. Myslím, že 
ich prítomnosť potešila všet-
kých zúčastnených. Poduja-
tím nás svojím komentárom 
sprevádzal športový redaktor 
Richard Fekete, ktorého pri 
kategóriách detí a  žien vys-
triedal práve Daro Richter. 
Tento ročník sa niesol v zna-
mení bohatej účasti v  kate-
góriách, kde sa o čo najlepšie 

umiestnenie športovo pobili 
mladší a  starší žiaci, ako aj 
ženy. A bola to dráma, ako sa 
patrí.
Neodmysliteľný guláš a  klo-
báska, skrášľovací salón pre 
dámy, súťaže sponzorov pria-
mo na ihrisku a bohatá účasť 
ostatných hostí dotvorili 
nádherné poobedie. Najvytr-
valejší sa bavili až do večera. 
Pozitívne ohlasy z  táborov 
aktérov, fanúšikov a hostí ma 
len utvrdili v  tom, že úsilie 

nebolo márne a  udomácnila 
sa u nás pekná tradícia, ktorá 
každoročne pritiahne nad-
šencov kvalitnej súťaže a dob-
rej zábavy.
Dovoľte mi týmto spôsobom 
veľmi pekne poďakovať naj-
mä mojim kamarátom, ako 
sú Majo Zeman, Daro Rich-
ter, Roman Pomajbo, Ján 
Mrva, Robo Vajda a  kolek-
tívom pracovníkov MČ Vaj-
nory a  všetkým futbalistom 
a  fanúšikom FK Vajnory za 

významnú pomoc pri organi-
zovaní tohto ročníka Vajnor-
skej penalty.
Ešte raz ďakujeme sponzo-
rom súťaže, bez ktorých by 
táto súťaž nebola. Tento rok 
nám veľkú radosť urobil svo-
jím víťazstvom mládežnícky 
reprezentant Slovenska Do-
minik Vajda
Bližšie informácie a  fotodo-
kumentáciu nájdete na face-
booku „Vajnorska penalta“

Jaroslav Križan

Na futbalovom ihrisku 
sa 19. septembra vo 
Vajnoroch uskutočnil 
už siedmy ročník sú-
ťaže v  kopaní pokuto-
vých kopov - „Vajnor-
ská penalta“. Záštitu 
nad týmto podujatím 
opäť prevzal bývalý re-
prezentant, legionár 
a  dnes tréner Marián 
Zeman, ktorý sa spolu 
so starostom Vajnor Já-
nom Mrvom podelili aj 
o úvodné slovo v rámci 
otvorenia akcie.
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Servis pre občanov mestskej časti
02/4822 4448, 4870 0380, 4371 2280
Sekretariát starostu: 4822 4412
Miestny kontrolór: 4822 4423
ODDELENIE VNÚTORNEJ SPRÁVY
Podateľňa 4822 4432
Matrika, ohlasovňa pobytu 4822 4433
Referát kultúry, športu,
zahraničné vzťahy 4822 4423
Vajnorské novinky 4822 4423
Miestna knižnica 4371 2621
Hospodárska správa 48224 4422
ODDELENIE STAVEBNÉ, ŽP, ÚP
A DOPRAVY
Stavebný úrad 4822 4426
Referát územného plánu
a architekt 4822 4427
Referát cestného hospodárstva
a investícií 4822 4428
Referát životného prostredia
a vodného hospodárstva 4822 4428
ODDELENIE EKONOMICKÉ
Referát fakturácie,
dlhodobý prenájom 4822 4442
Referát pokladne,
krátkodobý prenájom 4822 4443
Referát daní a poplatkov 4822 4444

Telefónny zoznam miestneho 
úradu MČ Bratislava–Vajnory

Vajnorské novinky
E–mail: redakcia@vajnory.sk
Internetová adresa:
www.vajnory.sk
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Počas tohtoročnej jesene a zimy budú vo vajnorskom revíri 
štyri spoločné poľovačky – 14. 11. Spodné pole, 12. 12. sad 
PD, 31. 12. vinice PD, 9. 1. Horné pole. Čas poľovačiek je ur-
čený medzi 8.00 – 14.00 h. Poľovať sa bude na malú zver – 
zajac, bažant. Občanov Vajnor a návštevníkov obce prosíme 
o pochopenie a toleranciu.

Poľovnícke združenie Vajnory

Plán poľovačiek vo vajnorskom revíri

CHARITA VO VAJNOROCH
Katolícka Jednota - úsek char-
ity oznamuje, že možno aj naďalej 
odovzdávať čisté ošatenie, posteľnú 
bielizeň, hračky, obuv, uteráky 
a záclony na Šaldovej ulici č. 2, a to 
nasledovne:
Po: 13.30-18.00
Ut: 13.30-18.00
St: 13.30-16.00
Štv: 13.30-16.00

Ďakujeme za pomoc a podporu.

p. Elena Popelková
Charita-Vajnory
02/ 43712370

Pozvánka na Katarínsku zábavu

Plán kultúrnych, športových a spoločenských 
podujatí na november a december

Za mlynom 3, Vajnory
t. č. 0904 623 275
www.salon-iva.sk

Srdečne pozývam všetky 
klientky na jesenné ošetrenie 
pleti: odborné poradenstvo, 
prijateľné ceny, dlhoročné 

skúsenosti.

GUINOT, DELAROM - záruka 
kvality

Hádzanársky klub Vajnory v spolupráci s Mestskou časťou BA-Vajnory vás pozýva na Ka-
tarínsku zábavu, ktorá sa bude konať 28. novembra 2015 o 19.00 h vo veľkej sále DK 
Vajnory, Pod lipami 2.
Do tanca hrá hudobná skupina Kedy ako a  DJ. Vstupné 10 eur/os, v  cene je zahrnutý 
welcome drink, občerstvenie a dobrá zábava. Čaká vás aj tombola.
Predpredaj lístkov: 0907735084, 0903857896

November:
07. Tvorivé dielne pre deti, Galéria Typo & Ars od 
10.00 –14.00 h
14.–15.Vajnorský širáček – prehliadka amatér-
skych folklórnych súborov a ochotníckych
divadiel v  spolupráci s  MADAME ALBERTY PRO-
DUCTION, DK Vajnory, Pod lipami 2 o  10.00 h, 
nedeľa 10.30 h
21. Tvorivé dielne pre deti, Galéria Typo & Ars od 
10.00-14.00 h
28. Katarínska zábava HK Vajnory v  spolupráci 
s MČ BA-Vajnory, veľká sála DK Vajnory, Pod lipami 
2 o 19.00 h

December:
8. 12. 2015 – 28. 2. 2016 „Obložený klavír č.21“ 

- 20 rokov Galérie Typo & Ars
5. Otvorenie ľadovej plochy, Športový areál Al-
viano o 15.00 h
5. Príchod Sv. Mikuláša, Park pod lipami o 17.00 h
12. Tvorivé dielne pre deti, Galéria Typo & Ars od 
10.00-14.00 h
12. Vianočný bazár – trhovisko pred potravinami 
Samoška, od 14.00-18.00 h
12. Lampiónový sprievod pri príležitosti sviatku 
Sv. Lucie o 17.00 h
19. Vianočný stolnotenisový turnaj ZŠ K. Brú-
derovej o 9.00 h
31. Vítanie Nového roka 2016 pred MÚ od 23.00 
– 01.30 h

Zmena programu vyhradená!

KOZMETICKO-
REGENERAČNÝ SALÓN 

IVA

Senior klub blahoželá
Senior klub blahoželá svojej členke pani Ivete Lenčovej, 
ktorá dňa 13.  11.  2015 oslávi svoje životné jubileum - 
75 rokov. K tomuto krásnemu sviatku jej všetci srdečne 
blahoželáme a do ďalšieho života jej prajeme veľa zdra-
via, šťastia, lásky a pokoja v kruhu svojich najmilších.

Senior klub
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Zimná burza pre deti
Veci pre deti si budú môcť záujemcovia kúpiť 
na tradičnej zimnej burze. Uskutoční sa 22.  11. 
v  nedeľu od 9.00 do 12.30 h v  Dome kultúry 
Vajnory, Park pod lipami. V  ponuke môže byť 
detské ošatenie, hračky, obuv, knihy, športové 
potreby pre zimné športy. Vstup pre každého je 
zadarmo.

Registrácia predávajúcich sa uskutoční
do 21. 11. 20.00 h na erikabraubrau@gmail.com



Pobyty  pre  sociálne  slabšie  rodiny
v  štátnych  zariadeniach  zadarmo

Určené pre rodiny s nezaopatrenýMI deťmi

KDE: SIGNÁL PIEŠŤANY

19.10. - 22.10.2015
31.10. - 05.11.2015
16.11. - 22.11.2015
12.12. - 18.12.2015
11.01. - 15.01.2016

KDE: SMREKOVEC DONOVALY

18.11. - 22.11.2015
23.11. - 29.11.2015

09.01. - 12.01.2016

KDE: Bystrá Liptovský Ján

Podmienky
Čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny  
mesiac nepresahuje 1,5 násobok životného minima.

Každé nezaopatrené dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa, ktoré má  
povinnosť plnenia povinnej školskej dochádzky, bez ohľadu na to, či je 
uvedené v žiadosti o bezplatný rekreačný pobyt, riadne plní povinnú 
školskú dochádzku.

Bezplatný poukaz zahŕňa ubytovanie a plnú penziu na prislušný počet 
dní / nocí.

POZOR ! 
DOPRAVU si zabezpečujete individuálne, na vlastné náklady a zodpovednosť.

Ponuka termínov môže byť priebežne aktualizovaná. Informácie nájdete na www.minv.sk a  na bezplatnej linke call centra MV SR. 

Tlačivá žiadosti sú prístupné na obecných, mestských, okresných úradoch a úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.
Bližšie informácie poskytne call centrum MV SR v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00 hod na bezplatnom telefónnom čísle 

 0 8 0 0   2 2 2   2 2 2

15.01. - 18.01.2016
18.01. - 21.01.2016
21.01. - 24.01.2016
03.02. - 07.02.2016
16.03. - 20.03.2016

KDE: Krupina Tepličky

06.11. - 10.11.2015
13.11. - 17.11.2015
18.11. - 22.11.2015

01.02. - 05.02.2016
05.02. - 09.02.2016

09.02. - 13.02.2016
13.02. - 17.02.2016
17.02. - 20.02.2016
20.02. - 24.02.2016
24.02. - 28.02.2016

04.01. - 07.01.2016

06.01. – 10.01.2016

KDE: Družba Bardejovské kúpele

12.01. - 16.01.2016
05.03 - 08.03.2016
08.03. - 12.03.2016

09.11. - 12.11.2015
23.11. - 26.11.2015

KDE: Kremenec Tatranská Lomnica

09.01. - 13.01.2016
13.01. - 16.01.2016


