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Škola voláV čísle nájdete: 

Tento deň je špeciálny naj-
mä pre našich najmenších. 
Do našej školy totiž (tak ako 
každý rok) nastúpia prváci, tí, 
ktorí o škole počuli zatiaľ len 
z rozprávania a príbehov. Do 
budovy školy vstupujú v sprie-
vode svojich rodičov. Niektorí 
rázne a s úsmevom na tvári, 
iní neisto so slzičkami strachu 
na lícach. Pán riaditeľ svojím 
príhovorom víta rodičov i žia-
kov v škole, predstavuje pani 
učiteľky, ktoré budú triednymi 
učiteľkami 1. A a 1. B. Slovo 
dostáva pán starosta Ján Mrva, 
ktorý sa pravidelne zúčastňuje 
na našom slávnostnom dni. 
Po jeho povzbudzujúcich ve-
tách prichádza na rad takzvané 
„PASOVANIE PRVÁKOV“. 
Pán riaditeľ kladie obrovskú 
ceruzku na ramená našich pr-
váčikov. Každý z nich potom 
prechádza cez papierovú škol-
skú bránu. Za bránou každého 
nového žiačika vítajú pán sta-
rosta a pani vicestarostka Soňa 

Molnárová, triedne učiteľky 
a pani vychovávateľky, všetci 
majú pre našich najmenších 
pripravené malé darčeky.
Tak a teraz je to už isté. Od 
dnešného dňa sú všetci oficiál-
ne prvákmi Základnej školy 
Kataríny Brúderovej vo Vaj-
noroch. Ešte spoločná snímka 
a po slávnostnom pasovaní sa 
rodičia spolu so žiakmi a ich 
triednymi učiteľkami rozchá-
dzajú do svojich tried. V nich 
budú tráviť väčšinu vzdelá-
vacieho času školského roku 
2016/2017. 
Veríme, že našim prváčikom 
sa ich triedy páčia a rýchlo si 
zvyknú na domáce úlohy a 
všetky povinnosti vyplývajúce 
z vyučovacieho procesu. 
Po úvodnom pasovaní prvá-
kov sa triedni učitelia ostat-
ných ročníkov spolu so žiakmi 
presunú do svojich tried. Tam 
prebieha zvítanie, predstavova-
nie, zoznamovanie sa so škol-
ským poriadkom. Diskusie o 

tom, čo sa v škole smie, musí a 
čo by sa naozaj nemalo, preruší 
príhovor pána riaditeľa pros-
tredníctvom školského rozhla-
su. Po ňom nasledujú krátke 
rozhovory o prázdninách, o 
tom, kto sa do školy tešil viac, 
kto menej a rozchod domov 
s prísľubom, že sa zajtra uvi-

díme znova. Prvý deň v škole 
bol plný očakávaní, smiechu i 
strachu. Veríme, že školský rok 
2016/2017 bude úspešný nie-
len pre našich žiakov, ale aj pre 
celý učiteľský zbor. Všetkých 
nás čaká tvrdá práca.

J. Cigániková

Dedina v meste je prívlas-
tok, ktorý si najmenšia 
mestská časť Bratislavy 
zaslúži. Skutočne je to 
dedina, no v tom dobrom 
význame. Pekná, uprave-
ná, slušná, hrdá na svoju 
históriu a pyšná na prí-
tomnosť  aj pripravená na 
budúcnosť.  Dedina, ktorá 
žije svojím životom  a po-
núka svojim obyvateľom 
niečo, čo veľká Bratislava 
ponúknuť nemôže. Život 
tu je taký, aký by ste v de-
dine očakávali. Ľudia sa 
navzájom poznajú, stre-
távajú sa na ulici, spoloč-
ných akciách aj v kostole.   
Rozprávajú sa, zabávajú, 
riešia svoje životné prob-
lémy, škriepia sa, ale po-
tom sa udobria. Presne 
tak, ako to na dedine vždy 
bolo. Dedinský život je 
pestrý, zaujímavý a fareb-
ný, celkom ako vajnorský 
kroj či keramika. Plný 
farieb ornamentov. Dneš-
né Vajnory také chcú byť 
a sú.  Ponúkajú svojim 
obyvateľom množstvo ak-
tivít, ktoré v sebe nesú aj 
odkaz z histórie. Môžem 
spomenúť dožinky, festi-
val dychoviek, minima-
ratón, šarkaniádu alebo  
jablkové hodovanie. Pre 
každého niečo. Vajnorské 
novinky vás o živote vo 
Vajnoroch informujú už 
21 rokov.  Naším cieľom 
je, aby tieto novinky boli 
rovnako zaujímavé a pes-
tré, ako je život v dedine. 
Chceme, aby novinky boli 
zrkadlom života. Aj pek-
ného, aj všedného, škare-
dého. Lebo taký je život a 
také by mali byť aj vajnor-
ské novinky. 

Igor Kňazovický, šéfredaktor  

Slovo na úvod
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Štvrtý september 2016 - posledný prázdninový 
deň. Nervozita, obavy, ale aj radosť nám pripo-
mínajú, že sa blíži začiatok školského roka. Dnes 
ideme do postele o niečo skôr. 
Piaty september – a je to tu! Začína sa škola! 
Takmer každý z nás vie, čo nás čaká: desať mesia-
cov driny a učenia sa a dúfajme, že aj úspechov.
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? Pán starosta, chodník 
od bytovky Pri starom 

letisku 2 až po Vajnoriu je v 
katastrofálnom stave. Viete 
nám, obyvateľom, povedať, 
čo s tým bude miestny úrad 
robiť?

Tomáš

Tento podnet nás trápi už 
niekoľko rokov. Vieme o 
zlom technickom stave ko-
munikácií, ako aj chodníka. 
Vzhľadom na to, že komu-
nikácia Pri starom letisku je 
v správe Hlavného mesta SR 
Bratislavy, obrátili sme
sa s podnetom na hlavné 
mesto už niekoľko krát a vy-
zvali magistrát na urobenie 
nápravy. Z radnice hlavného 
mesta sme dostali odpoveď, 
že “predmetná ulica, ako aj 
spomenutý chodník, si vyža-
dujú komplexnú rekonštruk-
ciu aj s riešením odvodnenia. 
Lokálny zásah v rámci údrž-
by, ktorú vykonáva
OSK, problém nerieši. Kom-
plexná oprava je investičnou 
akciou, je potrebné ju zaradiť 
do plánu investícií
s komplexným riešením 
predmetného územia. Danú 
vec má v gescii oddelenie 
stavebných činností“.  Viem, 
že toto stanovisko problém 
nerieši, ale budem ako posla-
nec a starosta Vajnor trvať v 
mestskom  zastupiteľstve na 
riešení.

? V poslednom čase sme 
zaregistrovali zvýšenú 

hustotu preletov lietadiel 
ponad našu obec. S tým, sa-
mozrejme, súvisí aj zvýšená 

hladinu hluku. Pán starosta, 
viete nám povedať, čo sa 
deje?

Redakcia VN 

Podľa informácií z Letiska 
Milana Rastislava Štefánika 
začala sa od 17. októbra údrž-
ba vzletovo-pristávacej dráhy 
04 – 22. Dráha bude uzatvo-
rená približne mesiac, do 22. 
novembra. Využívať sa bude 
len hlavná dráha 13 – 31 so 
vzletom nad oblasťami Rače 
a Vajnor a príletom nad ob-
cami Miloslavov či Most pri 
Bratislave.  Z dôvodu preletov 
väčšieho počtu lietadiel sa ve-
denie  Letiska M.R. Štefanika  
ospravedlňuje obyvateľom za 
zvýšenú hladinu hluku nad 
týmito oblasťami.

? Blíži sa 1. november, Svi-
atok pamiatky na zos-

nulých. Občania sa budú vo 
väčšej miere, ako zvyčajne, 
zdržiavať pri hroboch svo-
jich blízkych na cintoríne. 
Ako je vyriešené parkova-
nie návštevníkov, konkrét-
ne vo Vajnoroch ? 

Redakcia VN

Sme si vedomí, že v tomto 
období  sa zvýši množstvo 
áut privážajúcich pozosta-
lých k hrobom svojich blíz-
kych. Preto sme renovovali 
parkovisko  pri cintoríne, aby 
zvládlo nápor.  Myslím si, 
že to bol dobrý počin, ktorý 
ocenia všetci Vajnoráci, ako 
aj hostia, ktorí si prídu uctiť 
pamiatku zosnulých na náš 
cintorín.  

? Občania Vajnor sa pý-
tajú, kedy budú obno-

vené niektoré prechody pre 
chodcov.  

Redakcia VN

Opravili sme prechody na 
Rybničnej ulici pri BEZ, dru-
hý prechod opravujeme na 
uliciach Pri mlyne,  Koniar-
ková, a na Prijazdnej. Opravy 
si vyžiadala dopravná situácia 
v týchto lokalitách. Ide nám 
najmä o bezpečnosť obča-

nov žijúcich v okolí týchto 
prechodov.   Práve v týchto 
lokalitách je zvýšený pohyb 
občanov a hrozí riziko úrazu 
motorovými vozidlami. V lo-
kalite Rybničná ulica pri BEZ 
prechod obsahuje aj stredový 
ostrovček, takže chodci môžu 
prejsť vozovku v hustej pre-
mávke na dvakrát. 

? Ministerstvo dopravy 
informovalo, že stavať 

sa bude tak, ako informova-
li v júni, teda s „kolektormi“ 
v tele diaľnice. S týmto rie-
šením ste však neboli spo-
kojní, prečo?

Redakcia VN

Pretože kolektory v telese 
diaľnice neexistujú! Ide o 
ďalšie dva pruhy diaľnice, 
bez možnosti napojenia oko-
litých komunikácii regiónu 
každých 500 m ako je to na 
kolektoroch.  (Tie sú oddele-
né od diaľnice  a s maximál-
nou  rýchlosťou  90 km/h.)  
Nazvali ich kolektormi iba 
preto, aby zmiatli verejnosť a 
mohli povedať,  veď kolekto-
ry sú a NDS dodržuje Územ-

ný plán  BSK. Lenže pravda je 
len jedna a to, že opäť poru-
šujú ÚP BSK a chcú budovať 
iba diaľnicu bez kolektorov. 
Tie už v budúcnosti nebude 
možné vybudovať!  Dnes je 
na stole riešenie so štyrmi 
pruhmi a odstavným pásom 
čo je vlastne to isté. Nesúhla-
síme s tým,  lebo to nerieši 
dopravnú situáciu obyvateľov 
Vajnor  a okolitých obcí. Naše 
aktivity okolo diaľnice preto 
pokračujú.

DÁVAME DO POZORNOSTISTAROSTA ODPOVEDÁ

Spýtali sme sa starostu
Príďte za starostom v rámci 
otvorenej stredy v mesiaci

Pozývame vás na otvorenú 
stredu v mesiaci so starostom, 
ktorá sa uskutoční 23. novem-
bra. Tento termín je spoločný 
pre november a december a 
bude v čase od 16.00 do 19.00 h. 
Ak máte akékoľvek otázky, či pr-
ipomienky, bez objednania ste 
srdečne vítaní na pôde Miestne-
ho úradu mestskej časti Bratis-
lava-Vajnory alebo napíšte mail 
na starosta@vajnory

Pozvánka – výstava návrhov

„Športová hala Bratislava - Vajnory“
verejná anonymná 

urbanisticko-architektonická súťaž

Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy 
predložených dvanástich návrhov v termíne  : 

od  26.10.2016 od 10.00 hod. 
do 29.11.2016  do 12.00 hod.  

v Kultúrnom dome Bratislava – Vajnory.

Na začiatku si vypočuli In-
formáciu o plnení uznesení 
miestneho zastupiteľstva a In-
formáciu o činnosti Mestskej 
polície Bratislava v mestskej 
časti Bratislava - Vajnory za 
obdobie od 1. 1. 2016 až 30. 6. 
2016. 
Poslancom sa prišla predstaviť 
nová riaditeľka Materskej ško-
ly na Koniarkovej Mgr. Vlasta 
Sedláková, ktorú zároveň po-
slanci zvolili za  členku Komi-
sie školstva, sociálnych vecí a 
zdravotníctva pri Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti 
Bratislava-Vajnory z radov 
neposlancov.
Poslanci zobrali na vedomie 
Informáciu  o hospodáre-
ní Základnej školy Katarí-
ny Brúderovej, Informácia  
o hospodárení Materskej ško-
ly Koniarkova, Informáciu o 
hospodárení Mestskej časti 
Bratislava-Vajnory k 30. 6. 
2016 a Správu o výsledkoch 
kontrol  miestneho kontroló-
ra za jún až august 2016 a na-
sledovne schválili III. zmenu 
rozpočtu mestskej časti Bra-
tislava-Vajnory na rok 2016. 
Kontrolór vykonal kontroly 

zamerané na poskytovanie, 
použitie a vyúčtovanie dotá-
cií poskytnutých z rozpočtu 
MČ Bratislava-Vajnory v roku 
2015. Prostriedky dotácií boli 
použité hospodárne, efektívne 
a účelne.
Rokovanie pokračovalo ná-
vrhom Všeobecne záväzné-
ho nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Vajnory č. 2/2016 
o pravidlách pri výstavbe, re-
konštrukcii stavieb a bytov a 
pri údržbe zelene, ktoré bolo 
aj s pripomienkami schvále-
né. Poslanci súhlasili s pre-
nájmom pozemku pod zmrz-
linový stánok a s predajom 
pozemku pod rekreačným 
objektom na Vajnorských ja-
zerách. Prerokovali predaj po-
zemkov pod trafostanicami, 
ktorý však podmienili odstrá-
nením stĺpa elektrického ve-
denia a uložením  vedenia do 
zeme na Ulici Za mlynom. V 
ďalšom bode nevyhoveli pro-
testu prokurátora proti usta-
noveniam §2 ods. 13 a 14, §6 
ods. 1,2,3,4, § 7 ods. 1 a 2 a §11 
ods. 1 Všeobecne záväzné-
ho nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Vajnory č. 8/2015 z 

16. 12. 2015 o určení pravidiel 
času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území 
mestskej časti Bratislava-Vaj-
nory, čím ponechali miest-
nemu zastupiteľstvu možnosť 
povoliť jednorazovo osobitný 
prevádzkový čas prevádzkar-
ne. 
Na záver sa poslanci venovali 
návrhu dodatku k Štatútu hl. 
mesta SR Bratislavy vo veci 
správy miestneho poplatku 
za rozvoj, ktorého prijatie na 
zasadnutí mestského zastupi-
teľstva hl. mesta SR Bratislavy 
je prvým krokom k zavedeniu 

poplatku za rozvoj a zároveň 
vyjadrili podporu k návrhu 
starostov miestnych častí, aby 
bol výnos z poplatku rozdele-
ný v pomere 68:32 v prospech 
miestnych častí.
Týmto si vás dovoľujeme po-
zvať na nasledujúce zasadnu-
tia miestneho zastupiteľstva, 
ktoré je plánované na 15. de-
cembra o 15.00 h v zasadacej 
miestnosti Miestneho úradu 
Vajnory, Roľnícka 109, I. po-
schodie. 

Tomáš Kulka
vedúci oddelenia vnútornej správy

Uznesenia zo zastupiteľstva
Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bra-
tislava-Vajnory sa stretli na svojom pravidelnom za-
sadnutí dňa 22. septembra 2016. 

Nariadenie o nedeli
Na poslednom zasadnutí miestneho zastupiteľstva pri-
jali poslanci Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Vajnory č. 2/2016, o pravidlách pri výstavbe, 
rekonštrukcii stavieb a bytov a pri údržbe zelene. Týmto 
nariadením ustanovujú nedeľu ako deň, v ktorom nie je 
dovolené vykonávať stavebnú činnosť, používať malé mo-
torové kosačky, píly a pod., či inak rušiť hlukom a vibráciami. 
A zároveň obmedzuje vykonávanie uvedených činností v 
podvečernom a nočnom čase aj v ostatných dňoch.
Aj keď sa podarilo Vajnorom stále zachovať ráz dediny, 
v dnešných hektických časoch nie je ľahké si nájsť čas na 
nerušený oddych. V rámci tradícií a zvykov, ktoré ešte stále 
dodržiava väčšina obyvateľov, je nedeľa vnímaná ako deň 
oddychu, popr. čas na rekreáciu, relax a koníčky. Preto dú-
fame, že toto nariadenie nebudú vnímať obyvatelia Vajnor 
ako obmedzenie, ale ako príspevok k príjemnému, poko-
jnému a slušnému životu vo Vajnoroch.

Vandalské správanie treba zastaviť
Kým jedni sa snažia zveľaďo-
vať a skrášľovať okolie pre seba 
aj susedov, iní im neprajú. 
Pred niekoľkými dňami sme 
umiestnili  stĺpiky na  ceste 
pred Domom kultúry, aby sa 
zabránilo parkovaniu a pohy-
bu motorových vozidiel.  V 
parku  sa obyčajne hrajú deti 
a ich bezpečnosť je prioritou.  
Stĺpiky boli mobilné a na po-
žiadanie sa dali sklopiť pre prí-
pad nevyhnutného  prístupu 
autom do priestoru pred DK.  
Včera však neznámy vandal 
jeden zničil. Aj takí spoluob-
čania tu sú. Deň na to sa útok 
vandalov zopakoval. Objavili 

sme ďalšie vyčíňanie vanda-
lov.  Nebola to horda výcho-
dogermánskych kmeňov zo 4. 
storočia po Kristovi plieniaca 

Rím,  ale naši “susedia“ v 21. 
storočia, ktorí ničia spoločný 
verejný majetok. Pri otočke na 
Jurskej ceste sú znovu dôsled-

ky útoku vandalov neznámi 
nespratníci tu zničili záhradný 
mobiliár.  Tie lavičky nikomu 
neprekážali, ba naopak slúžili 
našim občanom k oddychu. 
Zdá sa, že tu žijú individua 
ktorým vadí, že sa Vajnory 
snažia o kultúrne a príjemné 
prostredie.  Vyzývame ob-
čanov, aby neboli ľahostajní 
k podobným neprajníkom a 
upozorňovali nás na nich.         
Aj napriek tomu sú Vajnory 
dobrou adresou na bývaniu. 
Ľudia sú tu slušní a pracovití. 
Tých pár vyvrheľov určite od-
halíme aj s vašou pomocou.  

IFK

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY
Roľnícka 109, 831 07  Bratislava 36
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Takto to chcú,nanášúkor, zrealizovať!

Národná diaľničná spoločnosť vydala pokyn na zastavenie prác na tejto stavbe. Porušuje sa
tu stavebný zákon, zákon o verejnom obstarávaní a spoločenské škody vznikajú aj tým, že sa
na stavbe nepracuje. Na protiprávny postup NDS upozornilo aj zastupiteľstvo BSK vo svojom
uznesení zo dňa 22. 4. 2016.
ZároveňNDSvydala pokynna vypracovanie novej projektovej dokumentácie rozšírenia diaľnice
D1 bez kolektorov. Dôsledkom realizácie nového projektu bude trvalé obmedzenie dopravy
medzi Bratislavou a priľahlými obcami. Touto zmenou by získali len vybraní developeri.

Uždnessúv lokalitepovolenéobrovské logisticképarky,
ktoré na preťažené cesty vypustia ďalších takmer 3.300
osobných a nákladných áut. V schvaľovacích procesoch
súďalšieobytnézóny– lensídliskoStarlandpredpokladá
30 000obyvateľov. Pri Bernolákovémávzniknúť sídlisko
pre 60 tisíc a pri Chorvátskom Grobe pre 40 tisíc
obyvateľov. Pôvodne plánované rozšírenie cesty na
Senec je v nedohľadne, aj napriek tomu, že výstavba
voblasti jepodľaodborníkovpodmienená jej rozšírením.
Podmediálnym tlakomNDS v júni 2016 prisľúbila, že
síce postaví kolektory, ale ako súčasť telesa diaľnice. Zanikne takmožnosť napojenia okolitých
území. Toto riešenie bude slúžiť vybraným investorom, neberie však ohľad na potreby
obyvateľov nášho regiónu. Táto zmena by zásadným spôsobom ovplyvnila pohodu
života obyvateľov amala by nezanedbateľný účinok na ich zdravie.

Situácia smeruje k dopravnému kolapsu, ktorému treba zabrániť! Občianskemu
združeniu Triblavina ide o zachovanie pôvodného plánu na rozšírenie diaľnice D1 na
6-pruhovú diaľnicu s kolektormi, podľa platného územného plánu. Pridajte sa k nám
a podporte petíciu na:

www.oztriblavina.sk

Diaľnica a kolektory Diaľnica a„kolektory“

Takto nam to slubovali2  4.10.2016  9:11  Stránka 2

Takto nám to sľubovali!

Pôvodným zámerom bolo rozšírenie diaľnice D1 na 6-pruhovú diaľnicu so súbežnými
cestami (kolektormi) po oboch stranách diaľnice podľa schváleného územného plánu
Bratislavského samosprávneho kraja.

•Obsluha okolitých obcí, najmäVajnor, ChorvátskehoGrobu, Bernolákova a Ivanky
pri Dunaji. Napojenie všetkých ciest križujúcich diaľnicu v našom regióne na
obojstranné kolektory. Zabezpečenie rozvoja priľahlých území.

• Skrátenie času dopravy v špičkách medzi Bratislavou a okolím. Zníženie zaťaženia
životného prostredia, úsporu pohonných hmôt.

• Zvýšenie výkonnosti a plynulosti diaľniceD1 v úsekuBratislava –Trnava. Zlepšenie
komfortu jazdy a bezpečnosti cestnej premávky. Dobudovanie odstavných pruhov, ktoré
sa teraz využívajú ako jazdný pruh. Odľahčenie diaľnice počas rekonštrukčných prác
a dopravných nehôd cez kolektory.
OZTriblavina vzniklo s cieľomustrážiť realizáciu tohtopôvodného zámeru.
Členmi a podporovateľmi občianskeho združenia sú starostovia a poslanci
obecnýchzastupiteľstievz regiónu,právnici,odbornícinadopravuaživotné
prostredie a obyvatelia okolitých obcí (viac o nás nawww.oztriblavina.sk).
Národná dialničná spoločnosťmení svoje plány v neprospech občanov

���

Takto nam to slubovali2  4.10.2016  9:11  Stránka 1
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Milovníci dychovej hudby vo Vajnoroch si prišli na svoje

Bola to veľká slávnosť nielen 
Vajnorskej dychovej hudby, 
ktorá tohto roku oslavuje 150. 
výročie jej vzniku, ale celoslo-
venského charakteru, veď  so 
svojím programom sa pred-
viedli vynikajúce dychové 
skupiny z Banskobystrického, 
Žilinského, Trnavského, Nit-
rianskeho, Trenčianskeho, Ko-
šického a Prešovského kraja. 
Obohatením prehliadky bolo 
vystúpenie Dychovej hudby 
Stadtkapelle Hainburg – Mu-
sikverein Wolfsthal z Rakúska 
a Dychovej hudby GLÓRIA z 
Českej republiky.
Súčasťou kultúrneho progra-
mu po obidva dni bol sprievod 
všetkých účastníkov Dychfestu 
od Miestneho úradu vo Vajno-
roch do Parku pod lipami. V 
jeho čele kráčali zástupcovia 
mestskej časti Bratislava-Vaj-
nory a ich hostia: poslankyňa 
NR SR, RNDr. Anna Zema-
nová, starosta Wolfsthalu Ger-
hard Schödinger a zástupcovia 
Združenia dychových hudieb 
na Slovensku. Slávnostnú at-
mosféru podujatia dotváralo 
celoslovenské oceňovanie vý-
znamných osobností zo sveta 
dychovej hudby na Slovensku a 
Galakoncert Vajnorskej dycho-
vej hudby, spojený s odovzdá-

vaním ocenení všetkým vy-
braným a pozvaným, bývalým 
a súčasným členom dychovky. 
Počas prehliadky sa divákom 
celkom predstavilo 12 umelec-
kých dychových telies.
V sobotňajšom programe vy-
stúpili so skvelým programom 
FOR Bratislava Junior, mažo-
retky Akord a Detský dychový 
orchester z Hradišťa, Stadtka-
pelle Hainburg – Musikverein 
Wolfsthal AT, Dychová hudba 
Popradčanka, uchvacujúci 
100-členný mládežnícky or-
chester ZDHS, či Dunajská 
kapela. Až do neskorých hodín 
do tanca vyhrávala Kesanka.
Už o 10.30 h v nedeľu hrala 
Vajnorská dychová hudba po-
čas nedeľnej sv. omše  vo far-
skom Kostole Sedembolestnej 
Panny Márie vo Vajnoroch. 
Pódium v nedeľu patrilo Vo-
jenskej hudbe ozbrojených síl 
SR, Fatranke, Mostárenke z 
Brezna, Maguranke, ale aj oku 
lahodiacim mažoretkám Tina. 
K celoslovenským oceneným 
patrili, napríklad, p. Adam Hu-
dec, slovenský hudobný skla-
dateľ, spevák a propagátor slo-
venskej dychovej hudby doma 
a v zahraničí.
Za Vajnorskú dychovú hudbu 
si ocenenie osobne prevzali p. 

Vojtech Grebeči, bývalý kapel-
ník a upravovateľ piesní Titus 
Pilný, Zoroslav Tichý, Milan 
Brúder, či súčasný kapelník 
Peter Pokrivčák. 150. výročiu 
vzniku Vajnorskej dychovej 
hudby bola venovaná zaujíma-
vá výstava starých historických 
fotografií, počnúc Václavom 
Kubištom, cez Jána Matulu až 
po súčasnosť, ktorú pripravila 
Gabriela Zemanová z Podo-
benky z Vajnor. Počas obidvoch 
dní konania Dychfestu v pries-

toroch Domu kultúry potešila 
srdce nejedného návštevníka.
 Záver nedeľného programu 
patril Dychovej hudbe Glória z 
Českej republiky, bol to fascinu-
júci koncert tohto umeleckého 
telesa. Počas obidvoch dní sa v 
rámci prehliadky predstavili vo 
Vajnoroch vynikajúci speváci, 
speváčky, hudobníci a kapelní-
ci. Poďakovanie si určite zaslú-
žia moderátori celého podujatia 
Miroslava Záhumenská a Ľuboš 
Kovačech. Sprievodný program 

s tvorivými dielňami a zaujíma-
vými umeleckými výrobkami 
bol veľmi vhodným a vítaným 
doplnením celého Dychfestu.
Sme radi, že organizátori 
DYCHFESTU zo Združenie 
dychových hudieb Slovenska 
sa rozhodli zrealizovať celoslo-
venskú prehliadku práve u nás. 
Bola dôstojná. Mestská časť BA 
– Vajnory  „Dedina v meste“ sa 
dostala do povedomia celého 
Slovenska. Náš zámer sa poda-
ril, a to teší. Spoznávanie histó-

rie vzniku Vajnorskej dychovej 
hudby, udržiavanie, zachováva-
nie tradícií vajnorských piesní 
a ľudovej hudby nielen v rámci 
Vajnor, ale celého Slovenska.
Veľké poďakovanie patrí part-
nerom podujatia, bez ktorých 
by bola realizácia takého veľké-
ho rozsahu  nemožná, Hlavné-
mu mestu Slovenskej republiky 
Bratislava, Grantovému prog-
ramu ARS BRATISLAVENSIS, 
hlavnému partnerovi Fondu na 
podporu umenia a Hudobné-

mu fondu  Music Fond Slova-
kia.  
Ďakujeme MČ Ba-Rača a Staré 
mesto, BKIS, BSK, Naše muzi-
ka za propagáciu na ich strán-
kach. Spoločnostiam ISPA a 
NUBIUM za reklamu formou 
bilboardov na ich výlepových 
plochách. Mediálnym partne-
rom Západoslovenskej televízii 
a RTV RÁDIU REGINA. 
Osobitné poďakovanie patrí TV 
Markíza za pozvanie do ranné-
ho vysielania Telerána, spojené 

s pozvánkou a prezentáciou 
tradícií a kultúry Mestskej časti 
Bratislava-Vajnory.  
Podujatie podporili a naše 
ďakujem partí: Víno Valenta, 
Bakchus Vila, Prešík, Barimex a 
Kaufland.
ĎAKUJEME Poľovníckemu 
združeniu Vajnory za chut-
ný guláš z diviny pre všetkých 
účastníkov DYCHFESTU. 

Eva Bielčiková 
referát kultúry a zahraničných 

vzťahov

V dňoch 17. a 18. septembra 2016 sa konala v Parku 
pod lipami vo Vajnoroch celoslovenská prehliadka 
dychových hudieb a mažoretiek s medzinárodnou 
účasťou.
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PREDSTAVUJEME

Vysvetlil im podstatu o pôsobe-
ní styčného integračného tímu 
NATO (NFIU), ktorého sídlo 
je práve v ich mestskej časti. 
Zároveň spoločne s veliteľom 
NFIU, plukovníkom Jozefom 
Zekuciom zodpovedal všetky 
ich otázky.
Šéf rezortu obrany ubezpečil 
starostu Jána Mrvu, ako aj o 
poslancov, že styčný integračný 
tím  nie je vojenskou základňou 
a ani bojovou jednotkou. Ne-
znamená ani, že na Slovensko 
prídu tisíce cudzích vojakov. 
Práve naopak, na území Slo-
venska bude pôsobiť tím plá-
novačov, z ktorých do 20 bude 
zahraničných.
„Vybudovanie NFIU na Slo-
vensku je posilnením našej 
bezpečnosti. V žiadnom prípa-
de nemožno hovoriť o vojen-
skej základni. Prítomnosť tímu 
NFIU vo všeobecnosti uľahčí 

potenciálne prijatie posíl zo 
strany NATO. Počas mieru sa 
podieľa a podporuje plánova-
cie aktivity. A pokiaľ si to vy-
žiada zmenená bezpečnostná 
situácia NFIU, bude dohliadať 
na prípravu, koordináciu a za-
bezpečenie hladkého príjmu 
koaličných vojsk NATO v prí-
pade ich nasadenia na území 
Slovenskej republiky. A to pre 
obranu Slovenskej republiky 
a bezpečnosť jej občanov. To 
všetko by však muselo byť so 
súhlasom národných autorít,“ 
vysvetlil minister obrany Peter 
Gajdoš. Zároveň poslancom 
zodpovedal otázky, ktoré mali 
ohľadom rizík, či prípadného 
navyšovania počtov. „O navy-
šovaní počtov sa neuvažuje a 
riziká z prítomnosti styčného 
plánovacieho tímu nie sú prak-
ticky žiadne,“ zdôraznil. 
Slovenská jednotka NFIU 

(NATO Force Integration 
Unit) bola oficiálne aktivovaná  
1. septembra 2016. Od tohto 
dátumu je pod velením Mno-
honárodného zboru NATO 
Sever-východ Štetín, a nie v 
podriadenosti Ozbrojených 
síl SR. Styčný integračný tím 
NATO na Slovensku by mal 
dosiahnuť počiatočnú operač-
nú spôsobilosť 1. januára 2017 
a plnú operačnú spôsobilosť 1. 
júna 2017. Slovenská jednotka 
NFIU sídli v kasárňach vo Vaj-
noroch. Celkovo bude v rámci 

nej pôsobiť 41 osôb. Hlavnou 
úlohou jednotky bude podpo-
ra kolektívnej obrany NATO v 
plánovacom procese, asistencia 
pri výcviku a spoločných cviče-
niach a v prípade potreby za-
bezpečenie a koordinácia pri-
jatia spojeneckých síl v danom 
regióne. Okrem Slovenska sú, 
alebo budú NFIU vybudované 
v Bulharsku, Litve, Lotyšsku,  
Estónsku, Poľsku, Rumunsku a 
Maďarsku.

 Danka Capáková, hovorkyňa MO SR

Minister Gajdoš: Nejde o vojenskú základňu
Minister obrany Peter Gajdoš sa dnes stretol so sta-
rostom mestskej časti Bratislava - Vajnory Jánom 
Mrvom, poslancami miestneho zastupiteľstva, ako aj 
poslankyňou Národnej rady SR Annou Zemanovou. 

Zastávky autobusov sú na znamenie
 

Zaručene sa  niekomu stalo, že 
sa vďaka tomu aj previezol o 
zastávku ďalej.  Prečo doprav-
ný podnik pristúpil k  zmene 
sme zisťovali priamo pri zdro-
ji.
Zmeny  sú súčasťou prebie-
hajúceho dlhodobého proce-
su začatého r. 2011 a súvisia s 
programom zefektívňovania 
prevádzky dopravy, smerujú-
ceho k naplneniu cieľového 
zámeru, ktorým je celoplošné 
zavedenie zastávok s charak-
terom na znamenie, teda na 
celom území mesta. Dopravca 
vychádza z výsledkov pries-
kumov na mestských trasách 
autobusov a trolejbusov.  Toh-

to roku sa to zaviedlo aj na ob-
služných trasách vo Vajnoroch 
a okolí. 
Dopravný podnik zmenil nie-
ktoré zastávky MHD zo stá-
lych  na zastávky na znamenie 
z dôvodu výsledkov priesku-
mov, ktoré ukázali nízku frek-
venciu cestujúcich na týchto 
zastávkach. Zmeny začal už 
v minulosti  a teraz pribúdajú 
ďalšie zastávky na znamenie.  
Podľa vedenia DPB sa týmto 
očakáva zlepšenie dodržia-
vania cestovných poriadkov.  
Zároveň sa zvýši  rýchlosť 
dopravy, lebo sa autobusy ne-
budú zbytočne zdržiavať pri 
prázdnych zastávkach.  Od za-

vedenia zastávok na znamenie 
mestský prepravca očakáva aj 
zníženie spotreby pohonných 
hmôt. To bude mať aj lepší do-
sah na životné prostredie, lebo 
plynulý chod motorov emituje 
menej výfukových plynov. 
Vo vyspelých mestách v Eu-
rópe je v súčasnosti bežný 
štandard riešiť všetky zastáv-
ky v rámci mestskej hromad-
nej dopravy ako „zastávky na 
znamenie“. Prispieva to k ply-
nulosti dopravy vo všeobec-
nosti. Dokonca kozmopolitný 
Londýn či portugalský Lisa-
bon alebo aj neďaleká Viedeň, 
škandinávske mestá ako Hel-
sinki a Štokholm a mnohé iné, 
aj mestá oveľa väčšej rozlohy 
ako je Bratislava, používajú 
MHD - autobusy (trolejbusy) 
výlučne so zastávkami na zna-
menie. 

Niekoľko rád pre  cestujúcich.  
Cestujúci pri čakaní na za-
stávke môže, ale nemusí dávať 
znamenie vodičovi. Musí však 
stáť v priestore zastávky, aby 
ho vodič videl. Vodič je po-
vinný zastaviť na zastávke na 
znamenie vždy, pokiaľ sa tam 
nachádza cestujúci bez ohľadu 
na to, na akú linku cestujúci 
zamýšľa nastúpiť.
Cestujúci pri výstupe musí 
dať znamenie vodičovi stlače-
ním tlačidla STOP vo vozidle. 
Často sa však stáva, že cestu-
júci stláčajú namiesto tlačidla 
STOP otváranie dverí, preto 
si dovoľujeme cestujúcu verej-
nosť požiadať o dôslednosť.
Dúfajme že vám dobre miene-
né rady pomôžu a služby hro-
madnej dopravy budú naďalej 
slúžiť k spokojnosti občanov.

IFK

Určite ste si všimli, že už nejaký čas je označenie 
autobusových zastávok Dopravného podniku Bra-
tislava  „Na znamenie“.

Prečo Podobenka z 
Vajnor ?
Jedného dňa sme jednoducho 
chytili do rúk Diferenčný slov-
ník vajnorského nárečia od Bo-
humíra Hrabáka. Začali sme v 
ňom listovať a hľadať vhodné 
slovo pre názov nášho občian-
skeho združenia. Vybrali sme 
slovo „podobenka“ nie preto, že 
by sme sa chceli „niekomu po-
dobať“, ale preto, lebo chceme 
ľuďom, hlavne mládeži a deťom 
svojimi aktivitami ukázať obráz-
ky z minulosti, obrázky z Vajnor, 
ako ľudia vo Vajnoroch žili, pra-
covali a zabávali sa (v preklade z 
vajnorčiny - obrázok, fotografia), 
preto Podobenka z Vajnor.
Podobenka z Vajnor je teda ob-
čianske združenie, ktoré oficiál-
ne vzniklo koncom augusta v 
roku 2014 z iniciatívy Gabriely 
Zemanovej a Kataríny Števiaro-
vej najmä so zámerom podchytiť 
deti a mládež a ako pokračovate-
ľom tradícií odovzdať im dedič-
stvo otcov a našich materí. Sme 
skupina nadšencov a milovníkov 
tradícií a zvykov, piesní, hudby a 
tanca, divadla, remesiel, tradič-
nej kuchyne a tradičného hospo-
dárenia. 
Celé dvojročné obdobie od 
vzniku nášho združenia bolo 
pre nás dosť náročné, ale napo-
kon veľmi úspešné, postupne sa 
Podobenka z Vajnor dostávala 
do povedomia ľudí a začali nás 
predstavitelia samosprávy ako aj 
obyvatelia Vajnor vnímať. Naša 
činnosť sa niesla v duchu nášho 
hlavného poslania. Nielenže sme 
sa aktívne zapájali do kultúrneho 
diania v obci, ale Podobenka z 
Vajnor reprezentovala Vajnory aj 
na podujatiach mimo nej, ale aj v 
zahraničí.

Bilancia činností a aktivít našej 
Podobenky z Vajnor za obdobie 
jej krátkej, iba dvojročnej exis-
tencie, je naozaj bohatá. Podarilo 
sa nám úspešne zorganizovať v 
tomto roku už 3. ročník  letnej 
Školy vajnorských tradícií, oslo-
viť deti a založiť Detský folklórny 
súbor, ktorý úspešne funguje už 
viac ako jeden rok a má za sebou 
11 účinkovaní na rôznych podu-
jatiach. Určite ste si všimli novú 
ornamentálnu maľbu na štíte 
Domu kultúry Vajnory, na vzni-
ku ktorej sme sa počas tohto leta 
pod dohľadom našich členov 
Viery Slezákovej, Igora Zemana 
a hlavne Kristíny Rožňovcovej, 
ktorá je autorkou návrhu, moh-
li podieľať aj viacerí. Verte mi, 
bol to skutočne zážitok pozerať 
z najvyššieho poschodia lešenia 
na naše Vajnory!
Nespomenula som však ešte je-
den projekt, na príprave ktorého 
sme pracovali a zbierali podkla-
dy takmer jeden rok a napokon 
v máji 2016 podali návrh na zá-
pis Vajnorského ornamentu ako 
prvku do Reprezentatívneho zo-
znamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska, do ktorého 
je v súčasnosti zatiaľ zapísaných 
11 prvkov. Tak, Vajnoráci, držme 
si palce !
Vajnorský ľudový dom po re-
konštrukcii vykonanej mestskou 
časťou potrebuje starostlivého 
a zanieteného správcu, ktorý 
dokáže oživiť vajnorské ľudové 
tradície aj pre dnešnú generáciu 
a rozvíjať povedomie o historic-
kom význame Vajnor ako „de-
diny v meste“. V súčasnosti už 
niekoľko mesiacov intenzívne 
pracujeme na zriadení expozície 
múzea, pričom spolupracujeme 
s mestskou časťou a Múzeom 

mesta Bratislavy vo veci výpo-
žičky predmetov uložených v 
depozite. Zároveň vyhľadávame, 
zbierame, reštaurujeme a obno-
vujeme súčasti krojov, vyšívané 
plachty, obrusy, historický ná-
bytok, obrazy a iné historické 
predmety pre budúce múzeum. 
Radi by sme požiadali aj Vás, 
milí Vajnoráci, o podporu tejto 
našej aktivity, a to najmä daro-
vaním predmetov vhodných do 
interiéru alebo exteriéru múzea. 
Vopred všetkým darcom srdeč-
ne ďakujeme!
V Škole vajnorských tradícií sa 
snažíme rozvíjať a odovzdávať 
vajnorské ľudové tradície všet-
kým generáciám. Preto pravi-
delne, každý štvrtok, počnúc 
3. novembrom v čase od 17.00 
do 19.00 hodiny v priestoroch 
Vajnorského ľudového domu 
na Roľníckej 181 otvárame opäť 
kurzy tradičných ľudových re-
mesiel a v adventnom období 
od 27. novembra každú sobotu 
v čase od 15.00 do 17.00 hodiny 
ponúkame výrobu tradičných 
vianočných ozdôb. Všetky kurzy 
sú určené pre deti od 10 rokov, 
mládež a pre mužov a ženy všet-
kých vekových kategórií a bude-
me ich počas roka podľa záujmu 
a podľa ročných období tema-

ticky obmieňať. Po úspešnom 
minuloročnom nultom ročníku 
aj v tomto roku organizujeme v 
spolupráci s mestskou časťou 1. 
ročník prehliadky amatérskych 
folklórnych súborov a ochotníc-
kych divadiel Vajnorský širáček. 
Projekt „Vajnorský širáček“ sa 
uskutoční vďaka finančnej pod-
pore REVIE - Malokarpatskej 
komunitnej nadácie a Nadá-
cie SPP, poskytnutej dotácie z 
Grantového programu hlavné-
ho mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy na podporu kultúry 
– ARS Bratislavensis, finančnej 
podpore sponzorov a v nepo-
slednom rade vďaka zanieteným 
dobrovoľníkom.
Na záver všetkým členom, de-
ťom, rodičom, priateľom, ako 
aj tým, ktorí našu Podobenku z 
Vajnor akýmkoľvek spôsobom 
podporujú, ďakujem za každý 
okamih, ktorý sme mohli spolu 
stráviť, a za všetko, čo sme dote-
raz spolu vytvorili. A napokon 
ďakujem za krásne „podoben-
ki“ od Mareka Grebečiho a jeho 
syna Davida.
Teším sa, milí Vajnoráci, na spo-
ločné stretnutia na podujatiach a 
na ďalšie spoločné projekty.
Gabriela Zemanová, predsedníčka OZ 
a vedúca DFS

Obrázky z Vajnor
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REPORTÁŽ REPORTÁŽ

Akoby nám počasie chcelo 
vynahradiť minulý rok, keď 
dážď upozorňoval,   že je tu 
sychravá jeseň. Na púšťanie 
šarkanov  a  šantenie s nimi 
bolo tento raz slnečné poča-
sie a priaznivý vietor, ideál-
ne. Asi preto sa na podujatí 
zúčastnilo viac detí ako vlani. 
Pri registrácii čakalo deti opäť 
prekvapenie, keď každý, kto sa 
do súťaže zaregistroval, dostal 
plyšovú hračku  a sladkosť, o 
ktoré sa aj v tomto roku po-
staral štedrý sponzor Tesco. 
Zaregistrovalo sa celkom 108 
detí, o ca 30 viac ako vlani, 
nielen z Vajnor, ale prišli aj z 
Modry, Chorvátskeho Grobu, 
Rače, Petržalky, Starého Mes-
ta, Ivánky pri Dunaji, Pezinka, 
Trnávky, Dúbravky či z Ruži-
nova. Disko Jarka roztanco-
vala deti  na pódiu aj v areáli. 
Každý, kto sa pridal, dostal od 
Bebe Brumíka sladkosti. Za-
bezpečený bol predaj šarka-

nov na mieste. Tvorivé dielne 
v réžii Vajnorských skautov sa 
postarali o deti, ktoré si chce-
li šarkana vymaľovať, a tak sa 
zúčastniť na súťaži o najkraj-
šieho vymaľovaného šarkana 
v kategórii do  6 rokov a od 7 
do 10 rokov. Súťažilo sa v 8 ka-
tegóriách. Ceny boli nádherné 
a potešili aj udelené medaily.
Súčasťou Šarkaniády bolo 
Jablkové hodovanie, ktoré 
smelo nazývame zážitkové. 
V ponuke boli  pečené kolá-
čiky, džemy, sušené jablka, 
diáre s receptami na pečenie, 
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 
Grebečiovej, Ružene Holen-
kovej, Marte Panákovej, Amá-
lii Ortovej, Anne Kusendovej 
a Eve Vargovej. Nie menšie 
poďakovanie patrí p. Márii 

a Tomášovi  Kulčárovcom 
za skvelý jabĺčkový krémeš 
a koláče. Špeciálne uznanie 
patrí najmladším účastníkom 
Jablkového hodovania, ktorí 
mali dobrý nápad čo upiecť, 
neváhali, napiekli a prišli po-
núknuť svoje výrobky. Luky a 
Kiko – 11-ročný Lukáš Sebas-
tián spolu so  6-ročným bra-
tom Christianom Patrikom 
Baranovičom. Mladší brat 
bol kuchár - pekár, starší bol 
manažér. Že ide o vážnu vec, 
svedčí aj snímka s registrač-
nou pokladňou.  Osvedčeným 
moderátorom podujatia bol aj 
tento rok Lukáš Pavlásek.  
Na záver ostáva poďakovať 
sponzorom, ktorí podujatie 
podporili, pretože bez nich 
by to ťažko bolo také úspešné.   
Sú to TESCO, Kaufland, Svit-
lana Matúšová a Goran Topčic 
– Mc GOG.
     Eva Bielčíková   referát 

kultúry a zahraničných vzťahov

Druhý októbrový víkend sa v priestoroch starého letiska Vajnory konal už V. ročník Vajnorskej šar-
kaniády, ktorá spolu s Jablkovým hodovaním patrí medzi obľúbené jesenné podujatia, organizova-
né vo Vajnoroch. 

Šarkaniáda a Jablkové hodovanie 2016
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HISTÓRIA HISTÓRIA 

Procesia

Titus Zeman sa narodil 4. ja-
nuára 1915 vo Vajnoroch v ro-
dine chudobného maloroľní-
ka. Jeho otec aj starý otec boli 
kostolníci. Titus ako 6-ročný 
začal chodiť do Ľudovej ško-
ly a miništrovať v kostole. 
Okrem toho, že sa ako malý 
chlapec rád hrával so svojimi 
vrstovníkmi, pomáhal otcovi 
a pásol husi, býval často chorý. 
V desiatich rokoch chcel ísť na 
púť do Šaštína, ale jeho zdra-
votný stav sa značne zhoršil, 
preto nemohol ísť. Poprosil 
tety, aby sa za neho v Šaští-
ne pri soche Sedembolestnej 
Panne Márie aspoň pomodlili.
Na štvrtý deň po odchode 
pútnikov povedal otcovi, že 
by chcel vidieť procesiu, keď 
sa bude vracať. Príchod pútni-
kov v dedine vždy oznamovali 
zvony a zvonili dovtedy, kým 
neprišla procesia do dediny. 
Bolo zvykom, že celá dedina 
spolu s pánom farárom ich 
čakala pri Kaplnke svätého 
Urbana za dedinou.
Prichádzajúci pútnici rozdá-
vali odpustky tým, čo neboli 
na púti slovami: „Dávame 
vám požehnanie od Šaštínskej 
Panny Márie a Svätých scho-
dov.”
Keď začali zvony zvoniť, otec 
povedal: „Titko, tak teraz už 
ide procesia.”
Keďže vonku bola veľká zima, 
zabalil Titusa do vlniaka, zo-
bral ho na ruky a vyniesol na 
ulicu. Dom Zemanovcov bol 
na okraji dediny a odtiaľ bolo 
vidieť ďaleko.
Keď sa v diaľke ukázali vrchol-
ky kostolných zástav, Titus 
povedal: „Už poďme, tata, už 
poďme dnu. Už som videl, čo 
som chcel vidieť.”
 „Titko, čo si videl? Veď ja som 
ešte nič nevidel. Ešte zvonia a 
procesia ešte neprišla,” pove-
dal mu otec.

 „Ja som videl ,koruhvičky“ 
(vrcholce kostolných zástav). 
Mne to stačí,” odpovedal Ti-
tus.
Otec ho hneď odniesol do 
domu a nečakal, kým príde 
procesia ku kaplnke.
Titus potom akoby zázrakom 
vyzdravel.

Rozhodnutie

Po približne dvoch týždňoch 
Titus povedal mame: „Mama, 
ja sa chcem stať kňazom. 
Panna Mária vyslyšala moje 
prosby, ktoré jej odo mňa za-
niesli pútničky. Chcem ísť za 
saleziána do Šaštína.” Vtedy 
mu mama s otcom povedali: 
„Bože, chlapče, čo si si to vy-
myslel? Odkiaľ my zoberieme 
peniaze na tvoju školu? Veď 
vidíš, všetko ste malé deti, 
však mi nemáme peniaze! 
Ako budeme platiť tvoju ško-
lu?”
A Titus rodičom na to od-
povedal: „Nemáte peniaze? 
A keby som bol zomrel, kde 
by ste boli zobrali peniaze na 
môj pohreb? Pamätáte sa, že 
som prosil, aby ste ma vynies-
li na ulicu, keď išla procesia. 
Vy ste povedali, že ste ešte nič 
nevideli a ja som vám pove-
dal, že som zbadal ,koruhvič-
ky“. Vtedy som sľúbil Panne 
Márii, že ak vyzdraviem, tak 
budem jej synom.”
Titus stále trval na svojom: 
„Ja by som inak nežil! Mňa 
uzdravila Panna Mária! Sľúbil 
som jej to!”
Rodičia videli, že Titus sa 
chce učiť a mysleli si, že keď 
ho dajú do školy v Bratislave, 
upustí od myšlienky študovať 
v Šaštíne. 
Najskôr chodil do Česko-
slovenskej štátnej reálky v 
Bratislave na Zochovej ulici, 
potom do Štátneho reálne-
ho gymnázia v Bratislave na 
Grösslingovej ulici, ale neve-

noval sa dostatočne učeniu. 
Rodičia prijali Božiu vôľu a 
na jar roku 1927 išiel Titus na 
pohovor do Šaštína. Po tete 
Anne, ktorá ho sprevádzala, 
poslali odkaz a prosbu pánovi 
direktorovi, že sú chudobní 
a nech sa pokúsi Titusa od-
hovoriť od jeho túžby stať sa 
saleziánom.
Don Bokor skúšal Titusa a 
pritom ho zaviedol do pút-
nického kostola, kde sa ho 
zrazu opýtal: „Chlapče, čo si 
si to zmyslel? Ty chceš prísť 
sem? Čo by si tu robil?”
 „Chcem tu chodiť do školy,” 
povedal Titus.
Don Bokor ho začal strašiť: 
„Ale ako? Ty si ešte malý! 
Ty nie si taký veľký, aby si 
tu chodil do školy, aby si bol 
preč z domu. Vieš, že kláštor 
je na vode? Ráno sa budeš 
musieť umývať studenou vo-
dou. A keď sa rozplačeš, vieš, 
čo spravíme? Strčíme ťa do 
vreca a hodíme do vody,” po-
vedal don Bokor.
Titus na to odpovedal: „Robte 
si so mnou, čo chcete, len si 
ma tu nechajte.”
Na to mu don Bokor povedal: 
„Áno, alebo keď si zmyslíš a 
začneš plakať: ja chcem ísť 
ku mamičke, ja tu nebudem, 
chcem ísť domov. Kto ťa od-
vedie domov?! Tu nikto nemá 
peniaze, ani ťa nebude mať 

kto odviesť domov.”
Malý Titus pozrel dohora 
na dona Bokora a povedal: 
„Ako to rozprávate, že tu ne-
budem mať mamičku? Áno, 
svoju pozemskú matku tu 
nebudem mať, ale bude tu so 
mnou Panna Mária, ktorej 
som sľúbil, že keď vyzdra-
viem, prídem za ňou. Tá ma 
bude opatrovať a ochraňovať. 
Tak ja sa nerozplačem, lebo ja 
tu budem mať svoju nebeskú 
mamičku.”
Vtedy don Bokor kapituloval 
a povedal: „S tým chlapcom 
sa nedá rozprávať. Ten sa 
nedá odhovoriť. Ten chlapec 
je povolaný! Je to vôľa Bo-
žia, proti ktorej nemá zmysel 
bojovať!” a odkázal rodičom, 
aby predali nejakú roľu, že 
budú mať na Titusovo štú-
dium.
Rodičia roľu predali, ale aj tak 
si museli na jeho štúdium po-
žičať peniaze, ktoré splatili až 
po jeho primíciách.

Štúdiá

Postupne absolvoval štúdium 
v ústave saleziánov v Šaštíne, 
neskôr v Hronskom Svätom 
Beňadiku a vo Fryštáku u 
Holešova, pričom polročné 
a koncoročné skúšky a ma-
turitu v roku 1935 robil na 
Rímskokatolíckom sloven-

skom reálnom gymnáziu v 
Kláštore pod Znievom. Asis-
tenciu, u saleziánov predpí-
sanú minimálne dvojročnú 
pedagogickú prax, vykonával 
v Hronskom Svätom Beňa-
diku a v Moravskej Ostrave. 
Keď predstavení videli Titu-
sovu zanietenosť pre prácu s 
mladými chlapcami, poslali 
ho do Talianska na štúdium 
teológie v Ríme na Grego-
riánsku univerzitu. Zo zdra-
votných dôvodov Titus po 
prvom ročníku prestúpil do 
Chieri pri Turíne na Inštitút 
teológie.
Cez školský rok a prázdniny 
vypomáhal ako asistent v ora-
tóriu, lebo nechodieval do-
mov na prázdniny. Pre svoju 

priateľskú povahu bol veľmi 
obľúbený medzi spolubratmi 
a chovancami. Dlhé roky po 
jeho odchode na neho spomí-
nali a neskôr sa za neho vrúc-
ne modlili v jeho kritických 
životných chvíľach, aby ho 
Pán Boh zachoval pri živote. 
V roku 1939 dostali študenti 
zo Slovenska možnosť vysvä-
tenia za kňazov v skrátenom 
termíne. Titus využil ponuku 
a s plným nasadením sa začal 
venovať štúdiu.
V apríli 1940 mu však priš-
la smutná správa, že vážne 
ochorela jeho mamička. S dô-
verou išiel do Baziliky, kľakol 
si a prosil: „Pane Bože, koľko 
rokov pridáš mojej mamičke 
života, o toľko rokov skráť 

môj život.“ (Keď don Titus 
zomrel, spolubratia, ktorí 
vedeli o tejto prosbe, si po-
vedali, že Pán Boh jej vyho-
vel a spravodlivo rozdelil ich 
roky života. Obidvaja zomreli 
54-roční.) 
V máji sa dozvedel o tom, že 
mladšia sestra Veronika do-
stala zápal mozgových blán a 
pravdepodobne zomrie. Titus 
išiel v Turíne k lekárovi, aby 
sa ho opýtal na jeho názor. 
Lekár mu povedal: „Dôstojný 
pán, modlite sa, aby zomrela 
a veľmi netrpela. Ak sa stane 
zázrak a prežije, bude posti-
hnutá telesne aj duševne.” A 
tým potvrdil diagnózu slo-
venských lekárov.
Titus napísal domov list, že 

sa nemodlí k Panne Márii za 
jej dobrú smrť, ale za jej sko-
ré uzdravenie. A stalo sa, čo 
ani lekári neočakávali a po-
važovali za zázrak. Veronika 
úplne vyzdravela a neostala 
postihnutá ani telesne, ani 
duševne a žije dodnes.
V takomto duševnom rozpo-
ložení sa pripravoval a absol-
voval záverečné skúšky.
Titusova túžba sa naplnila v 
Turíne 23. júna 1940, keď bol 
vysvätený za kňaza. 
Už nič nestálo donovi Tituso-
vi v ceste, aby šíril Božie slovo 
a venoval sa mladým chlap-
com, ako si v mladosti zau-
mienil. Vrátil sa na Slovensko 
a ubytoval sa v Saleziánskom 
oratóriu v Bratislave na Mile-
tičovej ulici.
Rodina Zemanových a aj celé 
Vajnory pripravili 4. augus-
ta 1940 pri príležitosti jeho 
primícií slávnosť, na ktorej sa 
okrem zástupcov saleziánov 
zúčastnili viacerí zástupcovia 
úradov a Cirkvi na čele s  bis-
kupom Michalom Buzalkom. 
O tejto významnej udalosti 
vo Vajnoroch je aj obsiahly 
zápis v kronike Vajnor, dopl-
nený fotografiami.
V Bratislave dokončil štvrtý 
ročník bohoslovia a súčasne 
študoval aj na Prírodovedec-
kej fakulte Univerzity Komen-
ského prírodopis a chémiu, 
aby mohol učiť v Rímskoka-
tolíckom biskupskom sloven-
skom gymnáziu v Trnave.

Michal Titus Radošinský

Od detstva po primície
Titus Zeman je osobnosť úzko spätá s Vajnorami.  
Pripravili sme pre vás miniseriál o jeho živote  ako si 
ho zachovali v pamäti jeho blízki.  V prvej časti sa do-
zvieme o detstve a o tom čo malého Titka zaujímalo. 

Beseda o Titusovi Zemanovi
Dňa 23. septembra 2016 sa 
žiaci II. stupňa našej ZŠ s MŠ 
sv. Jána Pavla II. zúčastni-
li  vo Farskom klube Titusa 
Zemana na besede o Božom 
služobníkovi Titusovi Ze-
manovi s jeho synovcom p. 
Radošínskym, ktorý žiakom 
priblížil jeho život, zásluhy i 
jeho neľahké momenty. Ti-
tus Zeman bol saleziánsky 
kňaz. Začiatkom 50. rokov v 
čase prenasledovania Cirkvi 
dvakrát úspešne previedol 
skupinu bohoslovcov do Ta-
lianska. Tretí pokus bol však 

neúspešný, T. Zeman bol 
zatknutý a odsúdený na 25 
rokov väzenia. V r. 1964 bol 
podmienečne prepustený. 
Zomrel v Bratislave  v roku 
1969 na zlyhanie srdca. Po-
chovaný bol na cintoríne vo 
Vajnoroch. V roku 2010 boli 
jeho pozostatky v súvislosti 
s prebiehajúcim procesom 
blahorečenia premiestnené 
do krypty miestneho Kostola 
Sedembolestnej Panny Márie. 
Momentálne prebieha proces 
blahorečenia.

Lenka Bubeníková
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ŠKOL AŠKOL A

Vzdelanie je naše bohatstvo

Všetky ostatné vzdelávacie in-
štitúcie sú už len nadstavbou 
toho, čo získa jedinec na zá-
kladnej škole, preto príprava 
nového školského roku patrí 
k neoddeliteľnej práci vedenia 
každej školy. Začiatok každého 
školského roku je veľmi nároč-
ný a zároveň dôležitý pre všet-
kých žiakov, ale aj učiteľov. 
Po dvoch mesiacoch školských 
prázdnin sme začali  nový škol-
ský rok 2016/2017 s novým ko-
lektívom zamestnancov školy.  
Počet žiakov nám každoročne 
stúpa, a preto nastala zmena 
v organizačnej štruktúre. Na-
stúpila nová zástupkyňa pre 
prvý stupeň Mgr. Stanislava 
Gabovičová a nová vedúca 
ŠKD Mgr. Tamara Vániková.  
Do školy nastúpilo päť nových  
učiteliek na prvý stupeň, dve 
učiteľky na druhý stupeň, tra-
ja noví vychovávatelia a nová 
učiteľka náboženskej výchovy. 
Doplnili sme aj nepedagogic-
kých zamestnancov v školskej 

kuchyni a zmena nastala aj v 
obsadení upratovačiek. Trinásť 
nových zamestnancov posilní 
kolektív v nasledujúcom obdo-
bí. Je to veľká zmena  a mojou 
prvoradou úlohou bude nový 
kolektív spojiť tak, aby ťahal za 
jeden koniec, a aby výchovno-
vyučovacie výsledky boli kva-
litatívne lepšie, ako v minulom 
školskom roku.  Kvalifikova-
nosť a skúsenosť novoprijatých 
učiteľov v oblasti vyučovania 
anglického jazyka na prvom 
stupni mi umožnili urobiť roz-
hodnutie vyučovať  anglický 
jazyk aj  v prvých a druhých 
ročníkoch.  Priorita predme-
tov slovenský jazyk, anglický 
jazyk a matematika bude v bu-
dúcnosti dominantná, aj čo sa 
týka rozdelenia disponibilných 
hodín a zvýšenia počtu hodín 
anglického jazyka na druhom 
stupni. Ani ostatné predmety 
nebudú ochudobnené, ale po-
čet hodín bude limitovaný štát-
nym vzdelávacím programom. 

Ešte v auguste som si mys-
lel, že školský rok je na 95 % 
pripravený, ale prvé dni v sep-
tembri mi ukázali, koľko re-
zerv je ešte v našej práci.  Krok 
za krokom sa snažím, aj spolu 
s kolektívom pracovníkov, od-
straňovať nedostatky, zlepšovať 
prostredie pre deti a načúvať 
konštruktívnym pripomien-
kam rodičov. 
V novom školskom roku sme 
začali využívať internetovú 
triednu knihu, čo nám umož-
nilo zavedenie internetu do 
malej budovy a doplnenie 
počítačov do každej triedy. 
Doplnili sme didaktické po-
môcky, dokúpili sme nové 
učebnice, odstránili sme po-
škodené lavice a stoličky. Pre 
jednu prvácku triedu sme za-
kúpili nové lavice, stoličky a 
interaktívnu tabuľu. Rozšírili 
sme školský rozhlas aj do ma-
lej budovy a zrekonštruovali 
sme vstupnú halu do ŠKD a 
školskej jedálne. Zakúpili sa 

nové botníky pre prvé a druhé 
ročníky. Najväčší kus roboty 
sa urobil na úprave a čiastoč-
nej rekonštrukcii výdajného 
pultu a okna v školskej jedál-
ni.  Vysoký počet stravníkov a 
stravovanie v školskej jedálni 
je ďalšia priorita, ktorej sa bu-
dem venovať.
Chcel by som sa touto ces-
tou poďakovať rodičom, ktorí 
prostredníctvom p. Ing. Ma-
tulovej aj počas mesiacov júl 
a august spolupracovali so 
školou a mnohé veci zakúpili 
z fondu rodičovského zdru-
ženia a osobne pomohli ško-
le. Veľmi kladne hodnotím 
aj spoluprácu s členmi Rady 
školy a so zástupcami zriaďo-
vateľa na čele so starostom Já-
nom Mrvom. 
Zaželajme si spoločne, aby 
nový školský rok bol úspešný, 
aby sme mali radosť z úspe-
chov našich detí.

 RNDr. Tibor Kráľ
riaditeľ školy

Základná škola je vzdelávacia inštitúcia, kde človek získava najviac poznatkov do života. Naučí sa 
čítať, písať, počítať, pracovať v kolektíve, naučí sa základné pravidlá slušného správania, základné 
zručnosti a návyky. 

Tvorivé čítanie

Pani Veronika Kořínková v 
rámci ovládania čitateľských 
zručností učila žiakov pros-
tredníctvom knihy Zbojníčka 

Ronja od Astrid Lingrenovej  
zlepšiť čitateľskú gramotnosť 
vďaka schopnosti využiť si-
tuácie z knihy prostredníc-

tvom hlavnej postavy v rôz-
nych situáciách praktického 
života. Jedným z cieľov je aj 
motivačný potenciál    umož-
ňujúci zážitkové čítanie. Žiaci 
si prehlbovali zručnosti jed-
noduchého a súvislého vyjad-
rovania sa a presné myslenie a 
jeho využitie v oblasti komu-
nikácie.

V ďalších dňoch sú naplá-
nované  ďalšie stretnutia v 
miestnej knižnici s pani Ve-
ronikou Kořínkovou, za čo 
jej veľmi pekne ďakujeme. 
Poďakovanie patrí  vedúcej 
knižnice pani  Paulenovej, že 
nám vyšla všetkým v ústrety. 

Mária Kováčiková

Dňa 21.septembra 2016 sa v rámci vyhlásenia pro-
jektu MŠ SR „Čitateľská gramotnosť“ uskutočnilo 
v spolupráci s Miestnou knižnicou  Vajnory pekné 
predpoludnie pre žiakov VII. A a VI. A triedy.

- zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a 
napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s 
rovesníkmi aj dospelými, 
- uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na 
zmenené – inštitucionálne, kultúrne 
a hygienické  školské prostredie 
- podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a 
učeniu pomocou interaktívnej tabule, 
- podporovať rozvoj individuálnych 
spôsobilostí dieťaťa sociálne a emo- 
cionálne nezrelé, 
- sprostredkovať základy verejnej kultúry 
a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej 
spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na 
nasledovné primárne vzdelávanie, 
- umožniť dieťaťu napĺňať život a 
učenie prostredníctvom hry,  priamej 
skúsenosti a aktívneho bádania s využí-
vaním  IT
- uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v 
spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a 
ďalšími partnermi s rešpektovaním pot-
rieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre 
blaho všetkých detí, 
- identifikovať deti so špeciálnymi potre-
bami a zabezpečiť im všetky podmienky 
v spolupráci s učiteľmi - asistentmi v 
triede na individuálny rozvoj podľa jeho 
potrieb – spolupráca s psychologičkou a 
špeciálným pedagógom.
- zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a 
rovnosť vo výchove a vzdelávaní, ako 
aj dostupnosť poradenských a ďalších 
služieb pre všetky deti v spolupráci s 
MÚ sociálne oddelenie, 
- získavať dôveru rodičov pri 
realizovaní výchovy a vzdelávania v 
inštitucionálnom prostredí a pri koordi-
novanom úsilí o zabezpečovanie blaha a 
potrieb detí. 

 Zo zákona sme povinní zabezpečiť 
výchovu tak, aby bol podporovaný 
osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-
emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, 
mravnej, estetickej, rozvíjať schopnosti 
a zručnosti. Budeme utvárať predpo-
klady na ďalšie vzdelávanie našich detí. 
Tak isto chceme ich pripraviť na život v 
spoločnosti v súlade s individuálnymi a 
vekovými    osobitosťami deti.

Dlhodobé ciele a zameranie MŠ 

Dlhodobým cieľom je modernizácia 
tried prispôsobená na súčasné ino-
vačné prostriedky  v oblasti cieľov 
vzdelávania, vzdelávacích štandardov, 
kľúčových kompetencií v rozvoji osob-
nosti dieťaťa. Integrácia – umožniť 
deťom s rozmanitými schopnosťami a 
možnosťami tvoriť spoločnú komunitu. 
Chceme tiež prispievať k bezpečnému 
správaniu detí v cestnej premávke, 
využívať dopravné pomôcky na škol-
skom dvore, zintenzívniť ohľaduplnosť 
a kultúru medzi účastníkmi cestnej 
premávky. Budeme posilňovať sebaúctu, 
zvyšovať sebavedomie dieťaťa na základe 
postupne utváraného adekvátneho 
sebahodnotenia. Zameriame sa na 
osobnostný a sociálny rozvoj s využitím 
nových progresívnych a inovačných me-
tód.
Na osobný a sociálny rozvoj bude-
me využívať nové progresívne a ino-
vačné metódy pri práci s deťmi, hra-
vou formou - zvládať na elementárnej 
úrovni prácu s IKT, rozvíjať technickú 
gramotnosť.  Chceme podporovať, 
rozvíjať a skvalitňovať interakciu vo 
vzťahoch rodič – dieťa – učiteľ.
Je potrebné prebúdzať u detí 
environmentálne cítenie, vnímať 
aktuálny stav prírody, prostre-
die, v ktorom dieťa vyrastá a žije. 
Prostredníctvom zážitkového učenia 
deti komplexne poznajú javy a deje v 

životnom prostredí. Získajú skúsenosti, 
ktoré vedú k zlepšeniu stavu životného 
prostredia. Zabezpečíme to cez  Projekt 
environmentálnej výchovy.

Budeme utvárať u detí povedomie o 
tradičnom vajnorskom kultúrnom 
prostredí, poznávať tradície a zvyky vaj-
norského a slovenského ľudového ume-
nia. Zameriame sa na ľudové zvyky a 
tradície vo Vajnoroch – „Po stopách na-
šich predkov“.

Deti v tomto veku potrebujú jazykovú 
výchovu. Zabezpečíme to hravou for-
mou: Rytmika – hra na telo, cvičenie 
jazykových schopnosti deti s neposluš-
nosťou jazýčka.

Bezpečnosť a prevencia 

Odporúča sa priebežne monitorovať 
správanie detí a zmeny v prípadoch po-
dozrenia na porušovanie ich zdravého 
osobnostného vývinu, zabezpečiť ich 
ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý 
problém v súčinnosti s vedením školy 
a zákonnými zástupcami dieťaťa. 
Odporúčame aj spoluprácu so školským 
psychológom, odbornými zamestnanca-
mi príslušného CPPPaP, podľa potreby 
aj s príslušným pediatrom, sociálnym 
kurátorom alebo policajtom.
    

Mgr. Vlasta Sedláková 
riaditeľka MŠ Koniarkova  

Ciele materskej školy v roku 2016
Hlavným cieľom výchovy a vzde-
lávania v materskej škole je do- 
siahnutie optimálnej kognitív-
nej, senzomotorickej a sociálno-
-citovej úrovne ako základu na  
školské vzdelávanie v základnej 
škole a na život v spoločnosti.  
Vytýčili sme si tieto úlohy a ciele:
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Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Bratislava – Vajnory zorganizoval 26. septembra ukáž-
ky prvej pomoci so sanitkou pre deti dvoch materských škôl vo Vajnoroch. Projekt „A čo teraz“ bol 
financovaný z rozpočtu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vajnory.  

V Materskej škole na Koniar-
kovej ulici sa na ukážky prišlo 
pozrieť 110 detí, v sprievode 
ich učiteliek a riaditeľky MŠ 
Mgr. Vlasty Sedlákovej.
V Základnej škole s mater-
skou školou sv. Jána Pavla II. 
na Osloboditeľskej ulici sa 
na akcii zúčastnilo 34 deti, 
ktoré sprevádzali pani uči-
teľky. Na akcii sa zúčastnila 
aj riaditeľka školy Mgr. Mária 
Kováčiková, ako i otec Jo-
zef Nádaský, správca farnosti  

v Bratislave – Vajnoroch. Zá-
chranári  z územného spolku 
SČK Bratislava – mesto si de-
tičky rozdelili na skupiny pod-
ľa veku. Tie mladšie, vo veku 
3 – 4 roky, si pozreli sanitku 
a jej vybavenie. Záchranárka 
SČK im nielen ukázala, čo 
všetko sa v sanitke nachádza 
a na čo sa to používa, no mali 
tiež možnosť do sanitky vojsť 
a dokonca si sadnúť na sedad-
lo lekára sanitky. Vyskúšať si 
to chceli všetci a každý jeden 

z nich by chcel byť v budúc-
nosti lekárom v sanitke. Star-
šie deti – predškoláci vo veku 
5 – 6 rokov, pozorne počúvali, 
čo znamená na obrázku čer-
vený kríž, ako treba privolať 
pomoc na číslo 155 alebo 112, 
dostali letáčiky s vyobrazením 
rôznych poranení a dozvedeli 
sa, ako treba ošetriť poreza-
ný prst, obväzovať poranenú 
ruku, nohu alebo hlavu. De-
tičky sledovali rozprávanie 
a ošetrovanie s otvorenými 
očami a „otvorenými ústami“. 
Potom si to aj prakticky vy-
skúšali.
Deti si mohli na väčšej „bá-
bike“ a dvoch menších figu-
rínach vyskúšať, ako treba 

poskytnúť prvú pomoc – stlá-
čaním hrudníka a dýchaním 
z úst do úst. „Zhlboka sa na-
dýchni, do úst dvakrát vy-
dýchni. Tridsať razy rýchlo 
stlač, premôž pritom strach a 
plač. Tvoje správne konanie 
preklenie to čakanie, pokiaľ 
príde záchrana od skúseného 
lekára“.
Deti boli z celej akcie nadšené, 
úspešne sa zhostili všetkých 
úloh. Možno práve medzi  tý-
mito deťmi sú budúci lekári, 
sestričky či záchranári, ktorí 
budú zachraňovať ľudské ži-
voty. 

Ing. Emília Uhrinová, MPH
predsedníčka Miestneho spolku SČK 

Bratislava - Vajnory

Zachranári medzi škôlkarmi 

Na súťaži sa zúčastnilo 67 pá-
rov z tanečných klubov z celého 
Slovenska vo všetkých vekových 
kategóriách. Najviac párov bolo 
z Bratislavy a západného Sloven-
ska, najväčšiu vzdialenosť pre-
konal tanečný pár z tanečného 
klubu Maestro Liptovský Miku-
láš. Organizátorom súťaže bol 
Interklub Bratislava, podujatie fi-
nančne podporilo Miestne zastu-
piteľstvo MČ Bratislava - Vajnory. 
Vajnoráci, vychutnávajúci si sl-
nečné predpoludnie októbrovej 
nedele v Parku pod lipami, boli 
prilákaní do Domu kultúry ne-
tradičným podujatím. Hudba ich 
zvábila do veľkej sály, kde sa na 
svoje tanečné vystúpenie pripra-
vovalo množstvo tanečných pá-
rov. Nedalo sa odolať! Niektorí z 
náhodných návštevníkov sa usa-
dili medzi početné obecenstvo a 
čakali, čo sa bude diať! Odrazu 
hudba stíchla a pán Ing. Eduard 
Slimák, vedúci Interklubu Brati-
slava, vyzval tanečné páry k otvá-
raciemu ceremoniálu a požiadal 
pána Jána Mrvu, starostu MČ 
Vajnory, o slávnostné otvorenie 
1. ročníka tanečnej súťaže Vaj-
norský tanečný pohár. Starosta 
srdečne privítal všetkých prítom-
ných na pôde Vajnor a vyjadril 
potešenie, ako skvelo sa tanečný 
šport v mestskej časti uchytil, a 
to i vďaka Igorovi Foldesovi, za-
kladateľovi pobočky Interklubu 
vo Vajnoroch. Poprial veľa taneč-
ných úspechov všetkým párom a 
súťaž sa mohla začať. Slávnostná 
promenáda 67 tanečných párov 
priviedla obecenstvo k prvému 
neutíchajúcemu potlesku!  A po-

tom sa to rozbehlo. Súťažilo sa v 
dvoch tanečných kategóriách: 
štandardné a latinsko-americ-
ké tance. Tanečné páry z celého 
Slovenska predviedli rozhodcom 
i obecenstvu svoje umenie v tan-
coch waltz, tango, valčík, quick 
step, samba, rumba, cha cha, 
jive. Súťažiaci vo všetkých veko-
vých kategóriách - od najmen-
ších detí a juniorov, cez  mládež 
a dospelých až po kategóriu se-
niorov – predvádzali na parkete 
svoje tanečné kreácie. Obecen-
stvo intenzívne povzbudzovalo 
a uznanlivým pokrikom ocenilo 
každý vydarený tanečný prvok. 
Rozhodcovia objektívne hodno-
tili, až sa súťažiaci dočkali vyhlá-
senia výsledkov. Ceny víťazom 
odovzdávala zástupkyňa starostu 
MČ Vajnory Soňa Molnárová. 
Za najúspešnejší súťažný pár boli 
vyhlásení manželia Ján a Katarí-
na Wallnerovci z Interklubu Bra-
tislava, ktorí prevzali z rúk Soni 
Molnárovej špeciálne ocenenie 
Vajnorský tanečný pohár.
Príjemným osviežením celej sú-
ťaže bolo vystúpenie detí z Po-
dobenky pod vedením Gabriely 
Zemanovej.  K skvelej nálade 
prispelo i vystúpenie detí Inter-
klubu Bratislava. Vo Vajnoroch 
sa im venuje trénerka Mgr. Aneta 
Janoviaková, ktorá tu  tiež vedie 
tréningy žien a tanečných párov.
Atmosféra tanečnej súťaže bola 
vynikajúca - nadšenie z tanca sa 
zračilo v očiach detí i dospelých. 
Už teraz sa tešíme na ďalší  ročník 
Vajnorského tanečného pohára v 
roku 2017!

Dana Foldesová

Dňa 9. októbra 2016 sa konal vo veľ-
kej sále Domu kultúry vo Vajnoroch  
1. ročník tanečnej súťaže Vajnorský tanečný pohár v 
kategórii HOBBY v štandardných a latinsko-americ-
kých tancoch. 

Rodí sa tradícia 

Záchranári boli aj 
v Materskej škôlke  
Jána Pavla II.
Školský rok sa ešte len začal 
a naše malé deti z materskej 
školy,  popri pár slzičkách a 
prvých zoznámeniach sa s 
novými kamarátmi, zažili i 
veľa výnimočných zážitkov. 
Jedným z nich je aj návšteva 
Slovenského Červeného krí-
ža v našej materskej škole. V 
pondelok 26. septembra 2016 
sa škôlkarsky dvor premenil 
na miesto záchranárskej ak-
cie, našťastie nie naozajstnej. 
Deti si vyskúšali na figuríne, 

ako by mohli zachrániť die-
ťa  i dospelého. Záchranárky 
z Červeného kríža mali pre 
deti prichystané mnohé čin-
nosti, v ktorých ich detskou 
formou naučili podať prvú 
pomoc, obväzovať rany, ale i 
núdzové telefónne čísla. Všet-
ky deti navyše mali možnosť 
prezrieť si celú sanitku, ktorá 
z nášho dvora odchádzala so 
spustenou sirénou. Deti mali 
z tohto dňa veľký zážitok a 
my ďakujeme Slovenskému 
Červenému krížu za nádher-
né priblíženie ich práce. 

Eva Slepčanová

Minule aforizmy známych 
autorov, teraz anonymná 
múdrosť ľudu

Známy anglický filozof a po-
litik 17. storočia Francis Ba-
con povedal:  „Génius, vtip 
a duch národa  sa zračia v 
jeho prísloviach“. Vonkajšou 
charakteristikou prísloví a 
porekadiel  je stručnosť,  la-
pidárnosť. Ich vnútornou 
charakteristikou je poetic-
kosť, vtipnosť, zveličovanie 
a metaforickosť. Príslovia sa 
odlišujú od svojich mravne 
slabších kolegov, porekadiel, 
etickým princípom. Príslo-
via sú vyjadrením životných 
právd. Príslovia a porekadlá 
sú oceánmi ľudovej poézie. 
Predchádzajúce riadky ob-
sahuje úvodná esej knihy 
Blahoslava Hečka, legendár-
neho prekladateľa zo známej 
spisovateľskej rodiny. Má ná-
zov  Nehádžte perly sviniam, 
a autor v nej zhromaždil 300 
prísloví a porekadiel. Unikát-
ne bolo, že nielen v slovenči-
ne, ale každé aj v ďalších 11 
jazykoch vrátane latinčiny. 
Podľa Hečka sú príslovia a 
porekadlá kýchaním  mozgu. 
Priekopnícku prácu na tom-
to poli vykonal  Adolf Peter 
Záturecký (práve vo Vajno-
roch má svoju ulicu), ktorý v 
roku 1897 v Prahe vydal  do-
siaľ najrozsiahlejšiu zbierku 
slovenských prísloví a pore-
kadiel. Z tejto veľkej poklad-
nice sme vybrali niekoľko na 
poučenie i pobavenie Vajno-
rákov, no nielen ich. 

Zamilovaný i blchu od mi-
lej zje.

Dosť času dva roky pred 
smrťou oženiť sa.

Psovi keď spí, Cigánovi keď 
sľubuje a žene keď plače, 
never.

Kto má mrcha ženu, netreba 
mu chrenu.

Mnoho múch aj koňa zje.

Dvaja –rada, traja – zrada 

Dobré slovo lepšie od peňazí.

Keby stolár triesky žral a 
dosky sral, dobre by sa mal.

Bližšia moja gamba ako 
vlastná tetka.

Keď jeden sprostý skalu do 
studne hodí, ani desať múd-
rych ju nevytiahne.

Kde sa mnoho pije, žere, tam 
otvára choroba dvere.

Chlieb náš každodenný daj 
nám dnes – ale hneď.

Buď Bohu chvála, kostol zho-
rel, krčma ostala.

Keby nie tie šaty, nebolo by 
väčšej  špaty. 

Huba človeka všade dovedie.

Lepšia hodina na rozmýš-
ľanie ako rok na banovanie.

Keď sa hovno na plot prile-
pí, myslí si, že je Babylonská 
veža.

Ak chceš mať nepriateľov, 
požičaj peniaze. 

Lakomec je rovný svini ,  len 
po smrti dobre činí.

Kto klame, ten kradne.

Siedme nepokradneš, pove-
dal Cigán a nechal na poli 
každú siedmu kapustnú hla-
vu.

Dobrý sused lepší ako ro-
dina.

S ľuďmi sa raď, svojho roz-
umu sa drž.

S lajnom sa nebabri, lebo 
smrdí. 

Jazyk nemá kosti, no vie zbú-
rať mosty.

Skôr ťava prejde uchom ihly 
ako boháč do Kráľovstva 
nebeského.

Rudolf Suran

Kýchnutia mozgu  
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Víťazstvá slovenských športov-
cov na letných olympijských 
hrách boli vhodnou motivá- 
ciou k dosiahnutiu čo naj-
lepších výsledkov aj u nás, v 
Základnej škole Kataríny Brú-
derovej. Každý rok na jeseň 
organizuje pre žiakov II. stup-
ňa Jesennú školskú olympiádu. 
Inak to nebolo ani v piatok 23. 
septembra 2016. Naši žiaci sú-
ťažili v behu na 50 , 300 a 600 
metrov, v hode plnou loptou, 
v skoku do diaľky, behu cez 
prekážky a v štafetovom behu 
4 x 150 metrov. Súťaže prebie-
hali v dvoch kategóriách. Prvá 
kategória: 5. a 6. ročník, dru-
há: 7., 8. a 9. ročník. Víťazom 
sme rozdali 20 pohárov, druhé 
a tretie miesta boli odmene-
né sladkosťami a diplomami. 
K dobrej športovej atmosfére 
prispelo povzbudzovanie os-
tatných spolužiakov. 
Už teraz sa tešíme na ďalší 
ročník našich olympijských  
súťaží. 

Výsledky Jesennej športovej 
olympiády
ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľ-
ská 1, 831 07 Bratislava

Kategória: starší žiaci a žiačky

50 m dievčatá: 
1.Lucia Matulová, 8.A                  
2. Lívia Homolová, 9.A                                
3. Rebeca Krajčovičová, 9.A                           

50 m chlapci: 
1. Jakub Hanzlík, 8.A
2. Samuel Martišek, 9.A
3. Michal Schwarz, 8.A

300 m dievčatá:
1. Lucia Hozová, 7.B                 
2. Nela Jenčová, 7.A                                
3. Eliška Jelušová, 7.B                             

600 m chlapci: 
1. Jakub Hanzlík, 8.A
2. Samuel Martišek, 9.A
3. Adam Kríž, 9.A

Skok do diaľky dievčatá: 
1. Ema Plata, 7.B

2. Bianca Renatka Bigas, 8.A
3. Nela Jenčová, 7.A

Skok do diaľky chlapci: 
1.Jakub Hanzlík, 8.A
2. Branislav Brúder, 9.A
3. Adam Kocmunda, 7.A

Hod plnou loptou dievčatá: 
1. Jasmina Al-Sbenaty, 8.A
2. Viktória Alexandra Štofko-
vá, 7.B
3. Kristína Paprskářová, 9.A

Hod plnou loptou chlapci: 
1. Jakub Hanzlík, 8.A
2. Dragan Brankov, 7.A
3. Juraj Varga, 7.B

Štafetový beh (zmiešané 
družstvo): 
1. trieda 9.A
2. trieda 7.B
3. trieda 8.A

Kategória: mladší žiaci 
a žiačky:

50 m dievčatá: 
1.Tamara Somorovská, 5.B                  
2. Emma Domoráková, 5.A                                  
3. Nina Václavíková, 6.A                                

50m  chlapci:
1.Max Brom, 5.B
2.Miroslav Vician, 6.A
3.Denis Bachroň, 6.A

300 m dievčatá: 
1. Ester Klampárová, 5.A                    
2. Rebecca Fajčíková, 6.A                                  
3. Maria - Viktória Tomash,  
6.A                              

300 m chlapci: 
1. Miroslav Vician, 6.A
3. Samuel Hoza, 5.A
2. Max Brom, 5. B

Skok do diaľky dievčatá: 
1. Ester Klampárová, 5.B
2. Tamara Somorovská, 5.B
3. Simona Sivá, 5.A

Skok do diaľky chlapci: 
1.Martin Hovorka, 6.A
2. Max Brom, 5.B
 3. Juraj Kuchta, 5.A

Hod plnou loptou dievčatá: 
1. Ester Klampárová, 5.B
2. Anna Valentová, 6.A
3. Viktória Brúderová, 5.B

Hod plnou loptou chlapci: 
1. Filip Bednárik, 6.A
2. Michal Mandzák, 6.A
3. Juraj Hraško, 6.A

Prekážková dráha dievčatá: 
1. Simona Sivá, 5.A
2. Nina Václavíková, 6.A

3. Sofia Podhorná, 5.B

Prekážková dráha chlapci: 
1. Adam Pavlík, 6.A
2. Juraj Hraško, 6.A
3. Juraj Kuchta, 5.A

Štafetový beh 
(zmiešané družstvo): 
1. trieda 6.A
2. trieda 5.A
3. trieda 5.B

B. Šišková

SPOLOČENSKÝ ŽIVOT ŠPORT

Deti sú nádherné stvoreniatka.
Očkami zvedavo hľadia do sveta
a vidia v ňom všetko to,
čo sa nám veľkým už stratilo.
Dávno-pradávno sa nám to ukrylo
za vysoký kopec dospelosti.

V ľudskom živote sú význam-
né chvíle, na ktoré si človek 
často spomína, ku ktorým sa s 
radosťou vracia. Jednou z naj-
radostnejších chvíľ je narodenie 
dieťaťa. 
Zbor pre občianske záležitosti 
pripravil 29. septembra Sláv-
nosť uvítania do života pre  ma-
lých Vajnorákov, ktorých mená 
sú zapísané do Pamätnej knihy. 
Na tvárach rodičov sa zračilo 
nevýslovné šťastie pri pohľade 
na svoje dieťatko, ktoré držali v 
náručí. 
Malých kamarátov prišli po-
zdraviť deti z folklórneho súbo-
ru PODOBENKA z Vajnor - s 
pásmom piesní a tancov, ktoré 
nacvičili pod vedením pani 
Gabriely Zemanovej. 
Našim najmladším Vajnorá-
kom želám,  aby boli  s láskou 
vychovávaní, aby k nim boli 

ľudia láskaví, pretože k tomu, 
aby vyrástli v človeka, čo sa vie 
postaviť životným prekážkam 
čelom a neuhýbať im, k tomu 
všetkému okolo seba nevyhnut-
ne potrebujú lásku. Potrebujú 
poznať úprimný ľudský cit od 
svojich najbližších, od mamy a 
ocka. Rodičom želám, aby mali 
pri výchove svojich detí veľa 
trpezlivosti a aby spolu s nimi 
prežívali len samé jasné, slnečné 
a šťastné dni. 
    
 Soňa Molnárová

Vitajte malí Vajnoráci a Vajnoráčky!
Meno, priezvisko Dátum nar.
Peter Zeman  13. mája 2016
Niko Michal Kosť  19. apríla 2016
Patrícia Kuterková 10. apríla 2016
Daniel Kučerka 05. júla 2016
Natália Barteková  13. júla 2016
Kristína Pokrivčáková  13. júla 2016
Lukáš Luňák 22. júla 2016
Lenka Kozubová   25. júla 2016
Nela Takáčová  04. augusta 2016
Peter Škrabák 19. júla 2016
Lara Czintel  10. augusta 2016
Natália Brezinová 11. augusta 2016
Viktória Vančíková  29. júna 2016

Ocenenie pre Soňu Molnárovú
Najvyššie celoslovenské 
ocenenie Združenia ZPOZ 
Človek – človeku v SR  Zla-
té srdce ocenenie sa udeľuje 
zaslúžilým členom zborov 
pre občianske záležitosti za 
dlhoročnú obetavú prácu.  

Tohto roku ho za svoju prá-
cu získala Soňa Molnárová. 
Práci v Zbore pre občianske 
záležitosti sa venuje od roku 
1986, za čo je vďačná pánovi  
Jozefovi Zemanovi,  ktorý jej 
dal  príležitosť zapojiť sa do 

príprav slávností a sobášnych 
obradov. Začínala slávnosťou 
uvítania detí do života, ne-
skôr Slávnosti jubilantov, po 
takomto zácviku začala pred 
30 rokmi vo Vajnoroch sobá-
šiť.   Funkciu obradník  -  so-
bášiaci v zmysle zákona môže 
vykonávať len volený funk-
cionár – poslanec  a to len v 
obci, meste,  mestskej časti,  
kde je zvolený za poslanca.  
Združenie ZPOZ Človek –

človeku v SR si v tomto roku 
pripomína 25. výročie vzni-
ku. Vzniklo z iniciatívy via-
cerých starostov a primátorov 
miest, členov ZPOZ, matri-
károv a kultúrno osvetových 
pracovníkov, v snahe pod-
poriť humánno - občiansku 
prácu zborov pre občianske 
záležitosti. Tieto rozvíjali svo-
ju činnosť od roku 1953, teda 
65 rokov

IFK

My olympionici
Tento rok sa niesol v znamení najväčšej športovej 
udalosti – letných olympijských hier. Veľmi sme sa te-
šili z víťazstiev všetkých našich športovcov.
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Sobotné ráno 15. 10. 2016 patrilo prípravám na 
jedno z najprestížnejších podujatí našej mest-
skej časti, Vajnorskému minimaratónu 2016. 

Zatiaľ, čo si bežci vychutnáva-
li krásne slnečné ráno, v mieste 
štartu pri detskom ihrisku na 
Koniarkovej kolektív organizáto-
rov pripravoval všetko potrebné 
v okolí štartu našej certifikovanej 
trate. Dom kultúry v Parku pod 
lipami otvoril o 11. hodine svoje 
dvere prvým záujemcom o regis-
tráciu. S pribúdajúcim časom pri-
chádzalo množstvo bežcov z radu 
dospelých, ale najmä detí.
Bol čas presunúť sa k detskému 
ihrisku, kde bolo všetko priprave-
né na štart. Čas 13:15, bol čas, keď 
bol Vajnorský minimaratón 2016 
oficiálne odštartovaný. Chlapci a 
dievčatá do 6 rokov boli prvými 
bežcami, ktorí otestovali svoje 
schopnosti v behu na 120 metrov. 
Mladí pretekári sa presunuli na 
štart a po krátkej chvíli sa rútili 
v plnej rýchlosti k cieľovej bráne. 
U dievčat sme spoznali víťazku 
Alexandru Holubovú, ktorá za 34 
sekúnd dokázala ovládnuť svoju 
najmladšiu kategóriu. U chlapcov 
zase nedal šancu ostatným Ja-
kubko Račko. Postupne štartovali 
všetky detské kategórie, dievčatá 
a chlapci narodení 2007-2009, 
2004-2006 a najstaršia žiacka ka-
tegória narodených 2001-2003.
Do žiackych behov sa tento rok 
zapojilo 139 žiakov, ktorí odskú-
šali svoje schopnosti a prišli sa 

zabaviť behom. Každého z tých-
to malých hrdinov čakali v cieli 
sladké odmeny, ako aj plyšový 
hrdinovia SuperHeroes.
Deti vystriedali na štartovej čia-
re bežci na 5 km. V šiestich ka-
tegóriách sa postavilo na štart 
celkovo 112 bežcov. Po výstrele 
odštartovali smerom na obrátku 
a späť. Rekreačný bežci, ako aj tí 
výkonnostní, si užívali trať s ob-
razom Malých Karpát a krásneho 
počasia. Prví bežci dobiehali po 
16. minúte, keď ako prvý z mužov 
nad 20 rokov dobehol Marek Jan-
kovič, prenasledovaný zástupcom 
juniorskej kategórie a zároveň 
vajnorským bežcom Richardom 
Duškom.
V kategórii ženy nad 20 rokov ako 
najrýchlejšia dobehla Jana Škan-
derová s časom 19:12 a opäť ako u 
mužov ju prenasledovala zástup-
kyňa juniorskej kategórie dievčat 
Petra Turčeková so stratou 30 se-
kúnd na víťazku. Postupne dobie-
hali všetci bežci, ktorí sa vydali na 
trať.  Po asi 35 minútach a dobehu 
posledných bežcov na 5 km sa v 
okolí štartu začali hromadiť bežci 
na 10 km. Muži aj ženy vo veku 
od 20 rokov a viac bojovali celko-
vo v jedenástich kategóriách.
Od úvodu si ašpiranti na víťaz-
stvo budovali svoje postavenie v 
pelotóne 261 bežcov. Od úvod-

ných metrov bolo vidieť tých, 
ktorí majú v nohách nabehaných 
viac kilometrov ako tí ostatní. 
Už v medzičase na prvej obrátke 
bol na prvom mieste Alexander 
Jablokov, ktorý až do cieľa pred 
seba nikoho nepustil a napokon 
zvíťazil v hlavnej kategórii mužov 
do 39 rokov. Takmer počas celé-
ho behu sa za víťazom vytvoril 
kvartet bežcov, Bálint Magyar, 
Ján Filip Kotora, Matej Fedák a 
Dávid Žigo. Prví dvaja menovaní 
boli z tejto štvorky najrýchlejší, a 
tak doplnili stupne víťazov.
U žien sa zase najlepšie počínalo 
dvojici z bežeckého klubu Druž-
ba Piešťany, kde víťazstvo vybo-
jovala Jana Úradníková a Tereza 
Beitlová. Na stupňoch víťazov ich 
doplnila Radka Prívarová z atle-
tického klubu ZZO Čadca.
Víťazi hlavných kategórií boli jas-
ní, ale vyhodnotenie prislúchalo 
všetkým bežcom, ktorí boli zara-
dení vo svojej kategórii. 
Osobitne sa vyhodnotili aj naši 
domáci bežci Vajnoráci:

Výsledky najrýchlejších 
Vajnorákov:
10 km muži 
1. Jozef Krahulec  
2. Pavol Pasuth
3. Rastislav Cich

10 km ženy 
1. Ľubica Páliková
2. Miroslava Dobišova a Mária 
Hliváková
3. Martina Zemanová 

5 km  muži
1. Richard Duška  
2. Rastislav Cich
3. Ľubomír Zeman

5 km ženy
1. Katarína Kopecká
2. Barbora Panáková
3. Andrea Mrvová

Výsledky 10 km:
Muži do 39 rokov – Alexander 
Jablokov, Bálint Magyar, Ján Filip 
Kotora, 40–49 rokov – Martin 
Šmotlák, Pavol Kupec, Marián 
Almási, 50–59 rokov – Dušan 
Brezovský, Rastislav Martinický, 
Milan Linkeš, 60-69 rokov – Mi-
kuláš Dzurinda, Peter Fašung, 
Marián Chribik, nad 70 rokov – 
Viliam Novák, Karol Petocz
Ženy do 39 – Jana Úradníková, 
Tereza Beitlová, Radka Prívarová, 
40–49 rokov – Jana Kleskeňová, 
Miroslava Pizúrová, Alexandra 
Karnikova, 50-59 rokov – Zu-
zana Dobrucká, Tamara Gaľová, 
Blanka Gajdošová, nad 60 rokov 
– Soňa Macejáková

5 km:
Muži nad 20 – Marek Jankovič, 
René Valent, Michal Kranitz, 
Ženy nad 20 – Jana Škandero-
vá, Jana Frič, Lucia Klačanová, 
Juniori – Richard Duška, Lukáš 
Dóka, Michal Paško, Juniorky – 
Petra Turčeková, Karolína Taká-
čová, Lucia Poláková

Marán Nemček

Bežali sme Vajnorský minimaratón 2016
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Život FK Vajnory

Za 10 mesiacov sa nám poda-
rilo vytvoriť veľa pozitívneho. 
Najprv nové logo, ktoré lep-
šie odzrkadľuje našu históriu, 
myšlienky i ciele. Vymysleli a 
zrealizovali sme členský systém 
s názvom „Spájame Vajnory“, 
do ktorého sú zapojené niekto-
ré prevádzky v obci (nájdete 
ich na našej stránke i podľa ná-
lepiek na ich vchodových dve-
rách). Takýmto unikátnym spô-
sobom zvýhodňujú fanúšikov a 
obyvateľov miest len niektoré 
špičkové kluby na Slovensku. 
Vďaka 2 brigádam sme vylepši-
li zázemie, v ktorom by sa mali 
časom všetci návštevníci cítiť 
dobre. V tréningu vedieme 60 
už registrovaných detí, rozde-
lených do 3 skupín (prípravka, 
mladší a starší žiaci) a rovnaký 
počet ešte neregistrovaných v 
predprípravke. Podarilo sa nám 
navýšiť počet trénerov (Cinta-
vý, Velička, Bľanda, Mozola). V 
júni sme pre nich zorganizovali 
trénerský kurz a podporovať 
ich vzdelávanie chceme i naďa-
lej. Špecialistu sme zohnali pre 
našich mladých brankárov. Ve-
ríme, že ich rastúcu kvalitu už 
čoskoro využijeme aj pri tíme 
dorastencov. Muži reprezentu-
jú dedinu v tretej aj šiestej lige. 
V oboch tabuľkách sa držia vy-
soko. O všetkých víziách, úspe-
choch, zmenách i výsledkoch 
pravidelne informujeme na 

našej bohatej webovej stránke 
www.fkvajnory.sk. Cieľov pre 
nasledujúce obdobie je mnoho. 
Vďaka našim podporovateľom 
máme, napríklad, v úmysle vy-
budovať tréningové ihrisko pre 
deti. So zavlažovaním i osvetle-
ním. Je toho naozaj dosť, preto 
privítame pomoc od podpo-
rovateľov. V FK Vajnory totiž 
chceme priaznivú rodinnú at-
mosféru v príjemnom prostre-
dí. Pre fanúšikov, detičky a aj 
pre našich 6 súťažných tímov. 

PRÍPRAVKA (tréneri Ri-
chard Fekete, Andrej Kulčár)
Prípravka odštartovala sezó-
nu začiatkom školského roka. 
Cez prázdniny trénovala 2 týž-
dne. Postupne sa nazbieralo 
30 chlapcov, z ktorých väčšina 
mala za sebou už zopár ro-
kov tréningov i zápasov. Teraz 
ich je 28. V ročníkoch 2006 
a 2007 sme našli veľmi silnú 
skupinu hráčov, ktorých futbal 
veľmi baví a aj preto napredu-
jú. K nim môžeme pridať aj 
naozaj šikovné deti, narodené 
v roku 2008, tých je zatiaľ päť 
a sú plnohodnotnými členmi 
kolektívu. Ďalších pripravu-
jeme v predprípravke. Vďaka 
početnejšiemu kádru sme sa 
mohli v tejto kategórii posunúť 
do kvalitnejšej súťaže „dvoj-
čiat“. Každý víkend hráme dva 
zápasy za sebou a všetky deti 

môžu prežívať zápasové im-
pulzy. Vyspelosť súperov je na 
rozdielnej úrovni, preto sú väč-
šinou výsledky bohaté na góly. 
My sa však pozeráme na naše 
zlepšovanie sa, a nie na skóre, 
ktoré nie je vôbec dôležité. Sle-
dovať tabuľku v tejto kategórii 
je úplne scestné. Už len, aby to 
pochopili všetci naokolo. Po-
stupne chceme tých najlepších 
popresúvať o kategóriu vyššie, 
no to sa týka všetkých tímov. V 
zime nás čaká znovu program v 
telocvični štátnej ZŠ, kde budú 
zaberať všetky mládežnícke 
družstvá. 

Výsledky:
3.9. Vajnory – Ivanka pri Du-
naji starší 1:10 (gól Kling)
mladší 9:4 (3 Hlivák, 2 D.Pál a 
P.Pál, 1 P.Uhlár a Duška) 
10.9. Karlova Ves B – Vajnory 
starší 11:5 (2 M.Uhlár, 1 Kusý, 
Filip a Kemeník)
mladší 8:2 (Janek a pk P.Pál)
15.9. Nová Dedinka – Vajnory 
starší 2:1 (Tranžíková)
mladší 4:4 (2 Janek, 1 P.Pál a 
Gáborík)  
24.9. FTVŠ Lafranconi – Vaj-
nory starší 18:4 (2 Katrenčík, 1 
Kuchta a Kusý)
mladší 5:2 (Duška a Janek)
1.10. Vajnory – FA Bratislava 
starší 8:5 (3 Tranžíková, 2 Ja-
roščák a Šrott, 1 J.Kemeník)
mladší 2:5 (Královič a pk D.Pál)
8.10. Vajnory – Dúbravka starší 
7:4 (3 Katrenčík, po 1 Jaroščák, 
J.Kemeník, M.Uhlár a Kuchta)
mladší 14:1 (5 Janek, 4 Hlivák, 
3 Duška, po 1 Královič a Kut-
ný)

15.10. Vajnory – SDM Domino 
B starší 4:7 (Katrenčík, Kuchta, 
Tranžíková a Kusý)
mladší 11:0 (6 Hlivák, 2 D.Pál, 
1 Královič, Gero a Janek)

MLADŠÍ ŽIACI (tréner Ró-
bert Vajda)
Tréner v lete riešil problém s 
nedostatočným počtom hrá-
čov. Teraz už má k dispozícii 
dosť chlapcov, v prípade ne-
vyhnutnosti je pripravená po-
môcť aj prípravka. Na začiatku 
sezóny vypomáhal pri tréningu 
Kamil Bľanda, hráč mužov sa 
však neskôr presunul k deťom 
v predprípravke. Po tom, čo v 
predchádzajúcej sezóne museli 
proti o rok starším protivníkom 
mladší žiaci prekonať náročné 
obdobie s množstvom vysokých 
prehier, v tomto ročníku sa im 
hrá výrazne lepšie. Zocelili sa, 
poctivým tréningom naberajú 
technické zručnosti i kondíciu 
a futbal im to vracia v podobe 
gólov. Hrajú viac vyrovnaných 
zápasov, a to je pre nich to naj-
lepšie. Veľmi vysoká výhra má 
totiž u mládežníkov taký istý 
význam, ako veľmi vysoká pre-
hra. Žiadny. 

Výsledky:
1.9. Čunovo – Vajnory 0:8 (3 
góly Malovec, 2 Stanovič, 1 
Meško, Šumichrast a Mintál)
4.9. Vajnory – Rača B 0:5
10.9. Šamorín/Hamuliakovo – 
Vajnory 3:1 (Blaňár)
11.9. Vajnory – Dúbravka 2:1 
(Meško a Mintál)
15.9. Vajnory – Čunovo 2:0 
(Blaňár a Malovec)

18.9. Vajnory - SDM Domino C 
7:0 (2 Malovec a Meško, 1 Sta-
novič, Brom a Blaňár)
24.9. Z.Bystrica – Vajnory 5:2 
(Malovec a Blaňár)
9.10. Rovinka – Vajnory 3:2 (2 
Brom)
16.10. Vajnory – PFA Šamorín 
1:12 (Blaňár)

STARŠÍ ŽIACI (tréneri Rado-
slav Kováč, Patrik Mozola)
Do tohto družstva pribudlo v 
lete niekoľko Vajnorákov navrá-
tilcov (Depeš, Sadloň) a aj zopár 
hráčov na hosťovanie. Tak ako u 
mladších aj tu bolo nevyhnut-
né naplniť dostačujúci počet, 
nezdvihla sa tým iba kvantita, 
ale výrazne aj kvalita. Klubu v 
rámci života tejto partie výraz-
ne pomáhajú aj rodičia. Vďaka 
nim boli deti v septembri na 
niekoľkodňovom osožnom sú-
stredení v Zlatých Moravciach, 
kam často chodia aj profesionál-
ne mužstvá z celého Slovenska. 
Navyše, tréner Rado Kováč 
odvádza výbornú prácu (už aj 
v spolupráci so svojím novým 
asistentom), takže po roku út-
rap a veľkých gólových prídelov 
naši starší žiaci odrazu patria 
medzi kandidátov na triumf v 
tejto lige. Škoda, že najlepšia 
ofenzíva súťaže lepšie nezvládla 
zopár vyrovnaných duelov. V 
snahe vylepšiť podmienky sme 
premiestnili tím do väčšej kabí-
ny, kde sa síce musí v niektorých 
smeroch uskromniť, ale určite je 
to posun. Aj pre niekoľko ta-
lentov. Ak si budú kontrolovať 
maniere tínedžerov, môžu ešte 
výrazne futbalovo vyrásť...

Výsledky:
21.8. Rača B – Vajnory 0:8 
(2 góly Hanzlík a Ondečko, 1 

J.Kula, Kríž, Krajčí a Rehák) 
28.8. Vajnory – Ivanka pri Du-
naji 6:2 (2 Depeš a J.Kula, 1 
Skurák a M.Kula)
1.9. Tomášov – Vajnory 2:9 (3 
Mozoľa a M.Kula, 2 J.Kula, 1 
Depeš)
4.9. Vajnory – Rusovce 5:1 (2 
Hanzlík, 1 Mozoľa, J.Kula a 
Ondečko)
11.9. Vajnory – Dúbravka 14:0 
(4 Mozoľa, 3 Ondečko, 2 Hanz-
lík, 1 J.Kula, M.Kula, Depeš, 
Sadloň a Rohoň)
15.9. Vajnory – Nová Dedin-
ka 5:2 (Mitošinka, Ondečko, 
J.Kula, Mozoľa a Rohoň)
18.9. Vajnory – Lamač 2:3 (2 
Mozoľa)
24.9. Domino – Vajnory 1:0 
2.10. Vajnory – MŠK Senec B 
10:0 (4 Hanzlík, 2 M.Kula, 1 
Depeš, J.Kula a Mozoľa)
9.10. Malinovo – Vajnory 0:10 
(3 Mozoľa, 2 J.Kula, 1 Depeš, 
Krajčí, M.Kula, Rehák a Meš-
ko)
12.10. Slovan D – Vajnory 0:14 
(8 Hanzlík, 2 J.Kula, 1 Mozoľa, 
Ondečko, Sadloň a Depeš)
16.10. Vajnory – Kráľová pri 
Senci 4:1 (Patkoš, J.Kula, On-
dečko, Depeš) 

MUŽI (tréner Miroslav Hir-
ko)
Po historickom postupe do 3. 
ligy sa nový Výkonný výbor 
FK rozhodol, že skočí rovno 
do najhlbšej vody. Nielenže 
sme museli vyriešiť niekoľko 
otázok spojených s infraštruk-
túrou ihriska (vycentrovanie 
hracej plochy, posun brány, 
nové stĺpy a ochranná sieť, ...), 
poskladať dobré mužstvo pre 
3. ligu či skrášliť areál, my sme 
ešte pribrali skupinu hráčov 
z FA Bratislava, zväčša futba-

listov, a vytvorili sme B-tím. 
Ten pôsobí v najnižšej, teda 
6. lige, čo znamená aj šancu 
pre 16, 17-ročných chlapcov z 
domácich zdrojov. Aj tí by si 
totiž na takúto ligu pri „pre-
skočení“ dorastu mohli trúfnuť 
a postupne sa aklimatizovať na 
náročnejšie podmienky muž-
ského futbalu. Všetko to pri-
nieslo množstvo vybavovania, 
telefonátov, stretnutí, stresu 
(manažér seniorov Jaro Križan 
by o tom mohol napísať hrubú 
knihu). Boli sme si vedomí ri-
zík, ktoré takýto skok pre FK 
prinesie, a všetky sa aj postup-
ne vynárajú, ale neľutujeme. 
Veď kritické situácie nás posu-
nú rýchlejšie ako pokojné dni... 
Nováčikovia v našom drese sa 
postupne začlenili. „Starý“ 
a „nový“ tím sa premiešali a 
časom vykryštalizovali do no-
vých podôb. Na tejto ceste sme 
sa rozlúčili s trénerom Radom 
Kunzom, ktorému sme veľmi 
vďační za robotu, ktorú ako 
hrajúci tréner vo Vajnoroch 
odviedol. Naše názory na prá-
cu s mužstvami i priority klu-
bu sa však výrazne rozchádzali, 
takže sme sa rozhodli pre zme-
nu. Život ide ďalej, Rado Kun-
zo už môže svoje schopnosti 
rozvíjať v FK Rača, u nás dostal 
príležitosť Miroslav Hirko. Čo 
sa výsledkov týka, 3. ligu sme 
odštartovali výborne, vrcho-
lom bolo víťazstvo v Rohož-
níku, ale niekoľko bodov sme 
nasledovne zbytočne stratili 
doma. S udržaním sa by sme 
nemali mať problémy. Rezer-
va má kvalitu na postup, her-
ne v zápasoch dominuje, ale 
napriek tomu už zopár bodov 
pustila z rúk a nateraz stratila 
kontakt s čelom tabuľky. 

Výsledky – A-tím (3.liga):
7.8. Bernolákovo – Vajnory 
0:4 (2 góly Kováč, 1 Mozola a 
Ma.Sokol)
14.8. Inter – Vajnory 2:0
21.8. Vajnory – Ivanka pri Du-
naji 2:1 (Ma.Sokol, Matejčík)
28.8. Lozorno – Vajnory 1:0
1.9. Vajnory – Most pri Brati-
slave 2:1 (2 Mikita)
4.9. Rohožník – Vajnory 0:1 
(Kozár)
11.9. Vajnory – Rovinka 2:2 
(Filan, Matejčík)
17.9. D.N.V – Vajnory 1:1 (Mi-
kita)
25.9. Vajnory – Kráľová pri 
Senci 9:0 (3 Matejčík, 2 Mikita 
a Filan, 1 Ma.Sokol a Gabura)
2.10. Tomášov – Vajnory 1:0
9.10. Vajnory – Báhoň 2:3 
(Bahna a Mi.Sokol)
16.10. Rača – Vajnory 2:2 (Ma.
Sokol, Matejčík)

Výsledky – B-tím (6.liga):
27.8. Záhorská Bystrica – Vaj-
nory 0:3 (2 góly Velička, 1 Mi-
kita)
3.8. Vajnory – Blatné 8:0 (2 
Grendár, 1 Velička, Rejžek, Lu-
káč, Horváth, Rafaj, Bednárik)
9.9. MŠK Senec – Vajnory 1:1 
(M.Rischer)
17.9. Vajnory - The Dragons 
1:2 (Miženko)
25.9. Čataj – Vajnory 5:2 (Ra-
faj, Lilík)
1.10. Vajnory – Ekonóm 7:0  
(3 Grendár, 2 Mozola, 1 Lilík a 
Mi.Sokol)
8.10.  Mariathal Bratislava – 
Vajnory  5:7  (2 Cintavý, Mi-
ženko a Bednárik, 1 Kozár)
15.10. Vajnory – Kaplna  10:0  
(3 Rafaj a Rischer, 1 Grendár, 
Bednárik, Lilik, Kyjovský)

Richard Fekete
prezident FK Vajnory

Rok 2016 znamenal pre miestny futbalový klub 
mnoho zmien. Nové vedenie sa snaží pracovať 
na všetkých frontoch. Stále sa učí, robí chyby, ale 
aj tie ho posúvajú.
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ŠPORTŠPORT

Ciele v lige zostávajú rovnaké

Tím Malaciek postúpil do ex-
traligy, opäť sa vytvoril druhý 
tím ŠKP tentoraz s názvom 
Akadémia ŠKP, čo naznačuje, 
že ide o tím mladých hráčov z 
dorastu bratislavských policaj-
tov a pribudol aj súper v „ďa-
lekého východu“ HK Slovan 
Levoča. Napriek zmenám ciele 
našich hráčov ostávajú stále 
rovnaké. Dobrou hrou tešiť 
oko diváka, úspešne reprezen-
tovať Vajnory, šíriť povedomie 
o hádzanej, dobre sa baviť a 
snažiť sa športovým duchom 
prilákať mládež. Samozrejme, 
okrem športu sa zapájať aj do 
kultúrneho života a pomáhať 
robiť život vo Vajnoroch lep-
ším, hodnotnejším a zábavnej-
ším. Tak ako samotná súťaž sa 
opäť zmenil aj tím. Zopár hrá-
čov odišlo, prišli nejakí noví a 
vrátili sa aj bývalí hráči, ktorí 
minulú sezónu nemohli hrávať 
či zo zdravotných, súkromných 
či pracovných dôvodov. Pevne 
dúfam, že aj tento rok sa poda-
rí namiešať tú správnu zostavu, 
ktorá bude podávať dobré vý-
sledky. Aj keď v čase vydania 
VN už bude pravdepodobne 
jesenná časť za polovicou, vý-
sledky z ďalších stretnutí vám 
prinesieme v budúcom čís-
le alebo ich môžete nájsť na 

stránke www.hkvajnory.sk. Za-
tiaľ krátke zhodnotenie našich 
prvých troch vystúpení.
V úvodnom zápase 1. ligy mu-
žov v sezóne 2016/2017 na na-
šich hádzanárov čakalo jedno 
z nových družstiev v súťaži, a 
to ŠKP Bratislava Akadémia. 
Začiatok zápasu bolo z oboch 
strán skôr také „spoznávanie“ 
súpera a hra bola bez jedno-
značnej prevahy jedného z 
tímov. Tímy vychádzali zo 
zabezpečenej obrany a góly 
padali na obidvoch stranách 
rovnako, čomu nasvedčoval aj 
nerozhodný stav v 19. minúte 
zápasu 8:8. Potom súper za-
čal zrýchľovať hru a aj vďaka 
našim technickým chybám sa 
dostal do miernej prevahy, čo 
rezultovalo v polčasový výsle-
dok 17:14 v jeho prospech.
Do druhého polčasu sme však 
nastúpili s agresívnejšou obra-
nou, cez ktorú sa súper nevedel 

presadiť a v 37. minúte sme 
vyrovnali stav na 19:19. Od 
tohto momentu sme zvyšovali 
svoj náskok až do konečného 
výsledku 25:31 v náš prospech. 
Výhra na úvod sezóny nás 
všetkých veľmi potešila.
Ďalší zápas sa odohrával v do-
mácom prostredí športového 
areálu Alviano vo Vajnoroch 
proti odvekému rivalovi zo 
Stupavy. Vyhrávali sme len v 
úvode zápasu. Od stavu 3:3 
sme šnúrou piatich chýb dovo-
lili súperovi odskočiť gólovo na 
3:8 a dostať sa tak do psychickej 
výhody. Pri vylúčeniach súpera 
sme sa znova  dostali do zápa-
su a stav sa podarilo znížiť na 
9:10. Záver polčasu však opä-
tovne nevyšiel, súper zrýchlil 
hru a do šatní sme tak išli s 5- 
gólovým mankom 10:15.
Úvod druhého polčasu sme 
boli odhodlaní zabojovať a zá-
pas zvrátiť v náš prospech, no 
súper hral pozorne v obrane 
a trestal nás rýchlymi proti-
útokmi. Viacero zahodených 
príležitostí a dovolili sme súpe-
rovi zvýšiť náskok až na 16:27 
a o zápase tak bolo prakticky 
rozhodnuté. V zápase nastú-
pili všetci nominovaní hráči a 
viacerí sa presadili aj strelecky, 
no k vytúženým bodom to ne-
stačilo, a tak si súper po výhre 
19:30 vezie zaslúžené 2 body 
domov do Stupavy.
V treťom kole sme sa stretli 
s hádzanármi z Piešťan. Od 
začiatku zápasu prevládali ob-

rany s výborne chytajúcimi 
brankármi a v 9. minúte bol 
stav zápasu len 1:1. Nasledov-
ne sme stav upravili na 2:1, 
čo bolo z našej strany prvé a 
posledné vedenie v zápase. Po 
góle v 16. minúte súper vyhrá-
val 3:4, a od tohto momentu 
bol stále v miernom náskoku. 
V 20. minúte bolo opäť vyrov-
nané 6:6. V poslednej desať-
minútovke sa rozostrieľali oba 
tímy a skóre sa začalo rýchlo 
meniť. V poslednej minúte pr-
vého polčasu súper navýšil svoj 
náskok na 9:12, no my sme už 
len upravili na 10:12. 
V druhom polčase začali Pieš-
ťany aktívnejšie. Nielen výbor-
ne bránili, ale vychádzali im aj 
útočné kombinácie, a rýchle 
protiútoky, ktoré zakončovali 
gólmi. V 44. minúte už vied-
li 13:21 a v 46. minúte 14: 22. 
Tak trénerom neostávalo nič 
iné, len zobrať time out a skúsiť 
niečo vymyslieť. No tomto od-
dychovom čase a zmene bran-
kára sme začali postupne sťa-
hovať náskok a v 50. minúte po 
sérii štyroch gólov sme znížili 
na 18:22. Súperovi sa prestala 
dariť hra a streľba, čo sme vy-
užili a trestali gólmi z rýchlych 
protiútokov. Naši hádzanári 
však, napokon, po urputnom 
boji nezvládli záver zápasu, a 
tak si odniesli druhú prehru za 
sebou. Zápas sa skončil koneč-
ným výsledkom 26:27

Článok spracovali Fekete a Šulavík, 
snímka Matejčík.

Tento rok opäť vajnor-
skí hádzanári reprezen-
tujú Vajnory v 1. lige. 
Po minulom ročníku sa 
ako každý rok zmenilo 
zloženie súťaže. 

Vajnorská penalta 2016

Určite tomu napomohlo 
krásne, až letné počasie, dob-
rá propagačná podpora a v 
neposlednom rade, dúfam, 
aj veľmi dobrá minulá skúse-
nosť s touto akciou u zúčast-
nených. Tvárou podujatia bol 
už tradične Marián Zeman, 
ktorý sa spolu so starostom 
Vajnor Jánom Mrvom po-
delili aj o úvodný príhovor v 
rámci otvorenia akcie. Svojím 
sprievodným slovom prispeli 
Daro Richter a Richard Feke-
te. Myslím, že ich prítomnosť 
potešila všetkých zúčastne-
ných. 
Hlavnú súťaž sa po prvý raz 
podarilo vyhrať opakovane. 
Prvým dvojnásobným víťa-
zom penalty sa stal prezident 
FK Vajnory Richard Fekete, 
ktorému na to „stačilo“ pre-
meniť 15 po sebe idúcich 
pokutových kopov. To bolo, 
samozrejme, najviac spome-
dzi 190 štartujúcich v prvom 
kole.
Aj súťaže v kategóriách žia-
kov a žien priniesli rekordné 

počty zúčastnených. Okrem 
kvalitnej súťaže bolo ozdobou 
aj výborné a zábavné komen-
tovanie Dara Richtera.
Neodmysliteľný guláš a klo-
báska, skrášľovací salón pre 
dámy, atrakcie pre deti pria-
mo na ihrisku a bohatá účasť 
ostatných hostí dotvorili nád-
herné poobedie. Najvytrva-
lejší sa bavili až do večera, 
keď do tanca zahrala aj kapela 
Keny’s a Bratranci. Pozitívne 
ohlasy z táborov aktérov, fa-
núšikov a hostí ma len utvr-
dili v tom, že úsilie nebolo 
márne a udomácnila sa u nás 
pekná tradícia, ktorá každo-
ročne pritiahne čoraz viac 
nadšencov kvalitnej súťaže a 
dobrej zábavy.
Dovoľte mi týmto spôsobom 
aj veľmi pekne poďakovať 
najmä mojim priateľom a 
kamarátom, kolektívom pra-
covníkov MČ Vajnory a všet-
kým futbalistom a fanúšikom 
FK Vajnory za významnú po-
moc pri organizovaní tohto 
ročníka Vajnorskej penalty.
Ešte raz ďakujeme sponzo-
rom súťaže, bez ktorých by 
táto súťaž nebola. 
Bližšie informácie a fotodo-
kumentáciu nájdete na face-
booku „Vajnorska penalta“

Jaroslav Križan

V rámci 8. ročníka „Vaj-
norskej penalty“ padli 
všetky rekordy, čo sa 
týka účasti v jednotli-
vých kategóriách.

 1. miesto 2. miesto 3. miesto

HLAVNÁ 
SÚŤAŽ

 Richard Fekete 
Mário 

Gašparovič 
Miroslav 

Bagin

NAJLEPŠÍ 
VAJNORÁK

Richard Fekete

NAJLEPŠÍ 
BRANKÁR

Mário 
Gašparovič

SÚŤAŽ ŽENY
Jana 

Kratochvíľová  
Eva

 Tranžíková
Anna 

Sopková

SÚŤAŽ 
STARŠÍ ŽIACI 

Marcel Plavník Oliver Depeš Matej Kula

SÚŤAŽ 
MLADŠÍ 

ŽIACI
Michal Meško Filip Lazo Pavol Uhlár

Jesenná časť sa nám prelomila 
do druhej polovice a my stále 
držíme krok s čelom tabuľky. 
Pred sezónou sme doplnili ká-
der o 3 hráčov - Olivera Depe-
ša, Samuela Sadloňa a Dávida 
Ondečka, dobre zapadli do 
kolektívu. Taktiež sme doplni-
li vedenie mužstva o asistenta 
trénera Patrika Mozolu. Od 
začiatku sezóny sme valcovali 
súperov výsledkovo aj herne. 
Dlho sme sa držali na čele ta-
buľky, no prišiel dvojzápas, v 
ktorom sme sa trápili strelecky. 
Prebudili sme sa však včas a 
odniesol si to Senec B, ktorému 
sme v 8. kole nasúkali 10 gólov. 
Začiatkom septembra sme ab-
solvovali sústredenie v Zlatých 

Moravciach, kde sme mali ide-
álne podmienky na trénovanie. 
Cieľom sústredenia bolo pri-
praviť sa fyzicky, technicky aj 
takticky na novu sezónu, ale aj 
utužiť kolektív, čo sa nám ur-
čite aj podarilo. Väčšina z cha-
lanov zažila takéto sústredenie 
po prvý raz a boli maximálne 
spokojní. Ďakujem rodičom 
a najmä Maťovi Meškovi st., 
že sme mohli toto sústredenie 
zrealizovať a tým aj futbalovo 
napredovať. Prajem si, aby nás 
obchádzali zranenia, čo je v 
tomto veku častá záležitosť a 
aby mali chalani radosť z futba-
lu, ktorým sa prezentujú.

Text: Radoslav Kováč – tréner
Snímka: Ivan Kula

Výsledky odohraných zápasov:
FK Rača Bratislava „B“ - FK Vajnory        0 : 8
FK Vajnory - FK Slovan Ivánka pri Dunaji   6 : 2
ŠK Tomášov - FK Vajnory     2 : 9
FK Vajnory - MFK Rusovce     5 : 1
FK Vajnory - FK Dúbravka     14 : 0
FK Vajnory - ŠK Nová Dedinka    5 : 2
FK Vajnory - FK Lamač Bratislava   2 : 3
SDM Domino Bratislava „B“ - FK Vajnory   1 : 0
FK Vajnory  - MŠK Senec „B“     10 : 0

Polovica sezóny za nami
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Klasicistická exteriéro-
vá socha sv. Floriána z 
r. 1832, ktorej autorom 
bol Mathias Pflügler, 
predstavuje po všet-
kých stránkach prácu 
vyváženej úrovne. Vy-
niká kvalitným sochár-
skym  spracovaním, 
veľkorysou modeláci-
ou a  dôrazom na de-
tail.

Cieľom reštaurovania bolo 
prinavrátiť pamiatke pôvod-
ný výraz a obnoviť jej fun-
kciu. Reštaurovaniu predchá-
dzal reštaurátorský výskum 
v roku 2012, ktorým sa nám 
podarilo identifikovať pôvod-
nú povrchovú úpravu sochy 
a architektúry, ktoré boli pri-
márne povrchovo ošetrené 
bielym vápenným náterom.                                                                
Na soche sa nachádzali  rôzne 
poškodenia, ktoré sa dali roz-
deliť do dvoch skupín.   Prvou 
boli poškodenia, ktoré sú spô-
sobené prirodzene, čiže pove-
ternostnými vplyvmi, rastlin-
ným porastom atď. Veľká časť 
povrchu kameňa bola poras-
tená hrubou vrstvou machov 
a lišajníkov. Ich koreňový 
systém  do značnej miery 
urýchľuje narúšanie kameňa.                                                                                                                      
Druhou boli poškodenia spô-
sobené ľudskou činnosťou, 
išlo o nevhodné zásahy, ktoré 
dopomohli k ďalšiemu zne-
hodnocovaniu objektu. Celý 
povrch sochy a podstavca bol 
pretretý modernými syntetic-
kými nátermi, ktoré nie sú pa-
ropriepustné. Takéto nátery 
uzatvárajú póry kameňa, na-
siaknutá voda  ostáva v kame-
ni a v zime zamŕza, pričom ho 
narúša zvnútra. Odstránením 
týchto náterov kameň môže 
prirodzene schnúť. Na soche 
sa nachádzali nevhodne pou-
žité tmely, ktoré originálu ne-
zodpovedali tvarovo, štruk-
túrou kameňa a ani farebne.                                                                   
Najzávažnejším technickým 
aj estetickým problémom 
však bolo zapustenie pod-
stavca v teréne. Socha nielen-
že stratila proporcie,  ale stále 

navĺhala a spolu s vodou vsa-
kovala aj vodorozpustné mi-
nerálne soli,  ktoré poškodzu-
jú  kameň. Niveleta okolitej 
terénnej úpravy bola oproti 
pôvodnej z roku 1832 zvýše-
ná o 40 cm, a pod novodobou 
navážkou sa nachádzal schod 
a sokel piliera. S ohľadom na 
stav, v akom sa objekt nachá-
dzal, a ciele , ktoré sme chce-
li dosiahnuť, bol navrhnutý  
postup prác  pozostávajúci z 
nasledovných krokov:

Odborná demontáž a pre-
voz do ateliéru                                                            
Všetky kamenné bloky sochy 
boli postupne vyzdvihnuté, 
naložené a prevezené do re-
štaurátorského ateliéru. Na 
pôvodný základ sochy bol 
zhotovený základ z armova-
ného betónu do výšky súčas-
ného terénu. 

Čistenie                                                                                                                    
Socha a všetky kamenné 
články architektúry pod-
stavca boli čistené pomocou 
parného čističa a na niekto-
rých miestach boli nevhodné 
sekundárne zásahy odstra-
ňované chemicky. Taktiež 

boli mechanicky odstránené 
nevhodné tmely. Riasy, ma-
chy, lišajníky a plesne boli 
po očistení úplne eliminova-
né nanesením fungicídneho 
prípravku. 

Odsoľovanie                                                                                                                           
Po očistení bol nanesený na 
celý povrch sochy a podstavca 
zábal z buničitej vaty s demi-
neralizovanou vodou (H2O). 
Na miestach so zvýšenou sa-
linitou bol zábal lokálne viac-
násobne opakovaný.

Petrifikácia                                                                                                                      
Kameň bol spevnený  opa-
kovaným napúšťaním rozto-
ku oxidu kremičitého, ktorý 
spevnil narušenú kamennú 
hmotu.  

Tmelenie a rekonštrukcia                                                                                          
Pri tmelení bola sledovaná 
a dodržiavaná pôvodná so-
chárska modelácia jednotli-
vých detailov plôch a obje-
mov, taktiež línie architektúry 
a štruktúra povrchu kameňa.  

Odborný prevoz a osadenie 
sochy a architektúry
Kamenné články boli uklada-

né na olovené terče a lepené 
jemnou vápennou maltou z 
piesku spojenou hydraulic-
kým vápnom.

Retuš a záverečná úprava                                                                                    
Farebné zjednotenie tmelov 
s originálom bolo realizované 
namiešaním tmelov vo fareb-
nosti kameňa. 

Vyhotovenie dokumentácie 
z priebehu reštaurovania                                                 
Všetky etapy v priebehu 
reštaurovania boli zdoku-
mentované. Záverečná do-
kumentácia bola odovzdaná 
investorovi a príslušnému pa-
miatkovému úradu.

Zaujímavosťou bol objav ná-
pisu, ktorý sme odhalili pri 
demontáži. Po očistení sme 
na prekrytej časti prvého 
stupňa architektúry (schod), 
ktorý bol pred reštaurovaním 
pod úrovňou terénu, odkryli 
vysekaný nápis “MATHIAS 
PFLÜGLER“. S najväčšou 
pravdepodobnosťou ide o 
signatúru autora.                                                     
  Keďže je dielo umiestnené 
v exteriéri, je zakonzervova-
né tak, aby odolávalo pove-
ternostným vplyvom. No aj 
napriek tomu  je treba v bu-
dúcnosti zabezpečiť  základ-
nú starostlivosť.  Záverečný 
krycí náter bude treba po nie-
koľkých rokoch zbaviť usade-
nej špiny a mikroorganizmov, 
prípadne záverečný náter ob-
noviť s použitím rovnakého 
druhu farby . 
Reštaurátorským zásahom sa 
podarilo odstrániť nevhodné 
sekundárne zásahy a očistiť 
z kameňa depozit a mikro-
organizmy, skonsolidovať 
kamennú hmotu,  výtvarne 
zhodnotiť poškodené  mies-
ta tmelením a nasledovným 
záverečným náterom bielej 
lomenej farby zakonzervovať 
pamiatku a ochrániť ju voči 
poveternostným vplyvom. 
Navyše, vyzdvihnutím sochy 
do úrovne dnešného terénu 
získala svoju pôvodnú pro-
porciu a výtvarnú silu. 

Mgr. art. Andrej Krchňák

November:
12. Tvorivé dielne pre deti, Galéria Typo&Ars, 10.00h-14.00h
12.–13.Vajnorský širáček, prehliadka folklórnych a divadelných 
súborov v spolupráci s Podobenkou z Vajnor, DK  Vajnory, Pod 
lipami 2
26. Tvorivé dielne pre deti, Galéria Typo&Ars, 10.00h-14.00h
26. Katarínska zábava, v spolupráci s HK Vajnory, DK Vajnory, 
Pod lipami 2, 19.00h

December:
3. Otvorenie ľadovej plochy, 10.00h, športový areál Alviano – 
termín platí iba v prípade priaznivého počasia
6.12. – 19.2.2017  Obložený klavír č. 22 – Viera Čepcová / kom-
binovaná technika a šperk Peter Čepec / olejomaľba, Galéria 
Typo&Ars denne 14.00h-18.00h mimo pondelka a sviatkov, alebo 
na požiadanie, vstup voľný
5. MIKULÁŠ, DK Vajnory, Pod lipami 2, 17.00h  
Pre deti s trvalým pobytom vo Vajnoroch do 13 rokov, na základe 
pozvánok.
8. Uvítanie deti do života, MÚ sobášna sieň, 15.00h
9.-11. OBJAVENÉ „Mrazivá krása“ – výstava, kultúrno – spolo-
čenské podujatie, DK Vajnory 
9. 18:30h otvorenie do 21-00h DFS Podobenka z Vajnor, výstava 
obrazov, šperkov tanec, próza, poézia a módna prehliadka
10. 9.00 – 19.00h výstava, tvorivé dielne, tvorba lampiónov
11. 9.00 – 15.00h výstava, tvorivé dielne
10. Tvorivé dielne pre deti, Galéria Typo&Ars, 10.00h-14.00h
10. Vianočný bazár pred DK Vajnory, Pod lipami 2, 14.00h-18.00h   
10. Lampiónový sprievod k sviatku sv. Lucie, patrónky 
nevidiacich,zraz o 16.45h pred MÚ
17.Vianočný stolnotenisový turnaj  / ZŠ K. Brúderovej o 9.00h /
31. Vítanie Nového roka 2017, pred MÚ od 23.00 – 01.30h

Vypracovala: Ing. Eva Bielčíková, október, 2016

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

Telefónny zoznam Miestneho 
úradu MÚ Bratislava–Vajnory

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

KOZMETICKO-REGENERAČ-
NÝ SALÓN IVA
Za mlynom 3, tel.: 0904 623 275
Vás pozýva na ošetrenie
Mesopen a Diamantovú mikroder-
mabráziu
viac na: www.salon-iva.sk

„POMOC V DOMÁCNOSTI“
Hľadáme pani na pomoc v domác-
nosti - upratovanie, žehlenie.
Tel: 0903 900 332

Dôležité kontakty
Hlásenie porúch BVS:

0800 121 333
Hlásenie porúch ZSE:

0800 111 567
Hlásenie porúch VO:

02/6381 0151
Hasičská služba: 150, 112

Záchranná služba: 155, 112
Mestská polícia: 159

Havarijná služba: 0123

Senior klub blahoželá

Poľovnícke združenie Vajnory s.r.o.

Dňa 7. 10. 2016 oslávil náš člen, pán 
František Štelár  krásne 85. naroden-
iny. Všetci členovia Senior klubu mu 
k tomuto životnému jubileu srdečne 
blahoželajú a do ďalšieho života mu 
želajú všetko najlepšie, veľa zdravia, 
šťastia a rodinnej pohody.
  Senior klub

AMBULANCIA DENTÁLNEJ HYGIENY  Dental – Ivon 
Ivona Bondorová dipl.d.h. 

 

 

Zdravie/Zdravotníctvo/Farmácia · 161-krát "Páči sa mi to" 
 

 
 

 

Prevencia pred celkovými ochoreniami, odporúčaná odborníkmi na orálne zdravie 2x ročne. Ošetrenie, 
vyšetrenie pre dospelých, juniorov a malé deti, motivácia, inštruktáž – výber správnych pomôcok na domácu 
starostlivosť, remineralizácia zubov u dospelých, juniorov, malých detí, termíny na objednávky po dohode aj 

mimo ordinačných hodín. 
Teším sa na vás....:) 

 
Dom Seniorov ATLANTÍDA, Na Pasienku 1 ČIERNA VODA 
www.dentalivon.sk – 0905 539 366, dentalivon@gmail.com 

Lýra opäť ožíva v Ružinove

Aby boli Vajnory čistejšie a krajšie

Cultus Ružinov s podporou Bratislavského 
samosprávneho kraja podporia pôvodnú 
hudobnú tvorbu.  
Tradícia, ktorá má viac ako 50 rokov zavíta aj 
do Ružinova v podobe Ružinovskej lýry. Jediný 
festival pôvodnej tvorby v rámci Bratislavy 
otvorí svoje brány 3.12.2016.  Na lýre vyrástlo 
niekoľko generácií interpretov a autorov a 
dodnes je pre nich nezabudnuteľným odrazo-
vým mostíkom v ich kariére. 
Interpreti môžu zasielať svoju tvorbu do 
15.11.2016 v podobe jednej súťažnej demo-
nahrávky. Všetky zaslané piesne a texty budú 
posúdené odbornou komisiou, ktorá vyberie 
10 finálových piesní. Podmienkou súťažnej 
piesne je, aby bola slovenská a text a hudba 
pred súťažou nezverejnená. Počas finálového 
večera odspievajú svoje piesne v doprovode 
big bandu.

Začala sa jeseň. zo 
stromov opadáva lís-
tie , vonku je sychra-
vo, pľušte a dážď.
To sú predpoklady 
podmienky ako stvo-
rené na špinavé cesty 
a obrubníky chodní-
kov. Zmes mokrého 
lístia prachu blata a 

ostatných nečistôt na cestách sa obyčajne ťažko čistia. Nové
nástroje na univerzálny čistiaci mechanizmus,  ktorý  zakúpi-
la Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o. ste mohli už vidieť v 
prevádzke na vajnorských cestách. Vďaka nemu čistenie ne-
prístupných priestorov a kútov medzi obrubníkom a vozov-
kou už nie je problém. Nadstavec sa vynikajúco osvedčil aj na 
odstraňovanie  buriny prerastajúcej v puklinách obrubníkov. 
Ulice Vajnor sú tak čistejšie a krajšie.                                                             IFK

Prevencia pred celkovými ochoreniami, odporúčaná odborníkmi 
na orálne zdravie 2x ročne. Ošetrenie, vyšetrenie pre dospelých, 
juniorov a malé deti, motivácia, inštruktáž – výber správnych 
pomôcok na domácu starostlivosť, remineralizácia zubov u dospe-
lých, juniorov, malých detí, termíny na objednávky po dohode aj 
mimo ordinačných hodín. Teším sa na vás....:) 

Dom Seniorov ATLANTÍDA, Na Pasienku 1 ČIERNA VODA 
www.dentalivon.sk – 0905 539 366, dentalivon@gmail.com

AMBULANCIA DENTÁLNEJ HYGIENY Dental – Ivon Ivona Bondorová dipl.d.h.

Mestská časť Bratislava-Vajnory a občianske združenie
 Podobenka z Vajnor Vás pozývajú na 

Vajnorský širáček
prehliadku amatérskych folklórnych súborov a ochotníckych divadiel 

12. a 13. november 2016, Dom kultúry Vajnory, Pod lipami 2
 

12.11.2016   SOBOTA
14.00 – 16.00  ŠKOLA VANORSKÝCH TRADÍCIÍ pre deti aj dospelých 
14:00  VAJNORSKÁ DYCHOVKA 
14:20  slávnostné otvorenie 
14:50  VAJNORSKÁ DYCHOVKA
15:10  DFS PODOBENKA Z VAJNOR
15:40  DFS VIENOK
16:20  DFS KREMIENOK
17:00  FS BEZENKA
17:40  VAJNORÁCI, TÍ HRAJÚ - uvedenie do života publikácie 
vydanej k 150. výročiu založenia dychovky vo Vajnoroch 
18:20 FS TECHNIK

13.11.2016  NEDEĽA
13:30  MODRANSKÉ KRÁĽOVSKÉ DIVADLO
             ZÁZRAČNÝ LIEK a RICHTÁRSKA LATINA – Pavel Fleischhacker
14:00  DIVADLO MAO - AUTÍČKO 
15:00  DIVADELNÝ WORKSHOP
 ĽUDOVÉ ROZPRÁVKY - Veronika Kořínková
19:00 ZÁHORÁCKE DIVADLO - VJERNÁ NEVJERA – Jozef Mokoš 



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

Upravený vjazd do družstevného dvora na Osloboditeľskej ulici Začali sme budovať ďalšie dva prechody na ulici Pri mlyne a na Príjazdnej 

Oprava autobusovej zástavky na uliciach Osloboditeľská  - Rybničná

Revitalizácia zelene na Pračanskej ulici

Oprava lávky na Vajnorskom Jazere

Oplotenie stojiska kontajnerov na separovaný odpad.

Prechod pre chodcov so stredovým ostrovčekom pri závode BEZ


