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život nám veľa razy preteká pomedzi prsty v 
kolobehu bežných povinností  a akosi sa k pl-
neniu toho najdôležitejšieho, po čom túžime, 
nedostávame. Niekedy nie je čas , niekedy chý-
ba vôľa, inokedy nie sú financie. Je to však na-
ozaj tak? V kontexte nedávneho  blahorečenia 
Titusa Zemana ma to prinútilo zamyslieť sa 
nad tým, kde robíme chybu, čo nám chýba a čo 
v našich životoch naozaj potrebujeme. Skúste 
sa na malú chvíľku zamyslieť a spomenúť si 
na to, kedy ste si naposledy splnili nejaký sen.  
Kedy naposledy ste zrealizovali niečo, o čom 
dlho snívate a po čom ste vždy túžili.... ?
Nie, dnes nemyslím na materiálne sny a túž-
by, pretože tie sú prchavé, a mnoho ľudí, ktorí 
oplývajú bohatstvom, sa necítia šťastní, všet-
ky materiálne sny si plnia a napriek tomu sú 
prázdni a nenaplnení.
„Kedy ste sa naposledy cítili naozaj šťastní, 
milovaní, povzbudení a mali ste pocit jedineč-
ného uspokojenia?“
Život  Titusa Zemana nebol  žiadnou prechádz-
kou ružovou záhradou. Pochádzal z chudobnej 
rodiny, narodil sa ako prvý z  10 detí, ako dieťa 
trpel častými chorobami, už v mladom veku 
zažil prekonávanie odporu rodiny pre jeho 
nepochopiteľné „osvietenie“, zažil  neskoršie 
prenasledovanie komunistickým režimom, ne-
legálne prekračovanie hraníc v túžbe pomáhať 
študovať iným a nakoniec aj viac ako 13-ročné 
väzenie... to všetko formovalo osobnosť Titu-
sa Zemana a nič z toho na prvý pohľad v sebe 
nenesie spojenie s realizáciou krásnych snov...
Keď som sa nad tým hlbšie zamyslel, uvedomil 
som si, že je to presne naopak. V živote tohto 
muža to bol celoživotný  sen stať sa kňazom, 
slúžiť Bohu a ľuďom.  
„Cesta za snom Titusa Zemana síce bola po-
značená mnohými strasťami a úskaliami, 
bolesťou, strachom  a pádmi, ale bola jedine 
a najmä o vytrvalosti, sile a jeho neskonalom 
presvedčení  spojeného s obrovskou túžbou 
ísť za svojím cieľom.“
Rád by som využil toto krátke obhliadnutie sa 
za životom tohto výnimočného muža, plného 
úskalí, na povzbudenie.
Vlastnosťami, ako vytrvalosť, sila a viera, nám 
môžu byť inšpiráciou, ale najmä príkladom ob-
rovskej vnútornej sily a túžby ísť si za svojím 
snom. 
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AKTUALITY   

VAJNORSKÉ HODY 2017
Vajnorské hody majú význam-
né miesto v rebríčku podujatí, 
ktoré organizuje MČ Bratisla-
va -Vajnory počas roka pre 
svojich obyvateľov. Sú zasvä-
tené Sedembolestnej Panne 
Márii, patrónke Slovenska, 
ale aj miestneho kostola vo 
Vajnoroch a tento rok sme ich 
oslávili  v sobotu 16. septem-
bra v Parku pod lipami.

Eva Bielčiková, snímky IFK Počasie bolo v porovnaní s dožinkami 
neporovnateľne chladnejšie, ale veľmi 
vhodné na spoločné stretnutia s priateľ-
mi, v príjemnej atmosfére a pri vynikajú-
com kultúrnom programe.
Slávnostné popoludnie sa začalo privíta-
ním o 15.00 h a nasledoval kultúrny prog-
ram. Tohto roku, vzhľadom na pripravova-
né blahorečenie Dona Titusa Zemana, bol 
ladený gospelovo, ale na svoje si prišli aj 
milovníci dychovej hudby či evergrínov. 
Pod názvom „Power of gospel, Sila gospe-
lu“ si mohli návštevníci pozrieť gospelo-
vých pesničkárov Mira Jila, Simu Mar-
tausovú a Petra Helana z ČR, potlesk po 
vystúpení bol neutíchajúci. Záver bloku  
patril domácim,  kapelke  SHINE so spe-

váčkou Katkou Pokrivčákovou. Hodová 
veselica s KLR bandom trvala do polnoci. 
Sme veľmi radi, že medzi nás prišli aj pria-
telia z družobného mesta Alviano a že sa 
tak stále upevňuje vzájomná družba na 
oboch stranách.
Počas hodového dňa sme mysleli aj na 
deti, pre ktoré boli pripravené tvorivé 
dielne, kde si mohli vyrobiť šperky pod-
ľa vlastnej fantázie, či použiť nafukovací 
hrad a šmykľavku.
Všetci mali možnosť občerstviť sa chut-
nou cigánskou a inými špecialitami. 
Vajnorské hody 2017  vyvrcholili v nede-
ľu  17. septembra slávnostnou sv. omšou 
v Kostole Sedembolestnej Panny Márie 
vo Vajnoroch.  
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? Za zastávkou MHD na Ulici Pri mlyne 
vzniká veľká čierna skládka. Je to ne-

príjemné pre občanov, ktorí cestujú MHD 
a aj pre majiteľov nehnuteľnosti v blíz-
kosti. Môžete to dať odstrániť?  

Branislav

Pán Branislav, mestská časť Bratislava-Vaj-
nory pravidelne  dostáva podnety občanov 
na portál Odkazy pre starostu, týkajúci sa 
rôznych čiernych skládok v katastri obce. 
Každým podnetom sa zaoberáme a komu-
nikujeme s majiteľmi pozemkov.  V tomto 
prípade ide o biologický a komunálny odpad, 
nachádzajúci sa v správe Pozemkového spo-
ločenstva Vajnory. Správca nevie, kto odpad 
na ich pozemok vyviezol. Preto zamestnanci 
Hospodárskej správy MÚ skládku zlikvidovali.  
Pôvodcom odpadu boli pravdepodobne oby-
vatelia z okolia a namiesto uloženia zeleného 
odpadu na zberný dvor  ho vyviezli na tento 
pozemok. K tomu niet čo dodať.

? Pán starosta, zaujímalo by ma, na čí 
podnet sa uzávera na Vajnorských ja-

zerách vytvorila, kto ju schválil a nechal 
vybudovať v tej podobe, ako je momen-
tálne a najmä, aký bol zámer. Čo sa tým 
chcelo docieliť ? 

Pani  Ľudmila

Dobrý deň, pani Ľudmila, vážime si vašu pri-
pomienku k prevádzke rampy. Podnet na in-
štaláciu bol iniciovaný obyvateľmi a rokovalo 
sa o ňom na stavebnej a dopravnej komisii 
priebežne asi 2 roky. Z dôvodu efektívnej re-
gulácie vjazdu motorových vozidiel v oblasti 
Vajnorských jazier komisia rozhodla o osade-
ní automatickej závory na vstupe do lokality 
Vajnorské jazerá. Takáto regulácia bola prija-
tá na základe odporúčania Komisie výstavby, 
územného plánovania, životného prostredia 
a dopravy pri Miestnom zastupiteľstve mest-
skej časti Bratislava-Vajnory.  Znenie rozhod-

nutia bolo pripomienkované členmi komisie a 
poslancami MZ, ktorí sa k tomu vyjadrovali. 
Prijaté riešenie je kompromisom názorov 
všetkých zúčastnených strán. Mestský úrad 
uvíta každý návrh na vylepšenie prevádzky 
rampy tak, aby bol zachovaný cieľ (ochrana  
a bezpečnosť vajnorských obyvateľov tak z 
lakality jazerá, ako aj z mestskej časti a po-
moc policajtom pri dodržiavaní roky existu-
júceho dopravného značenia), pre ktorý sa 
toto zariadenie inštalovalo. Prevádzku tohto 
zariadenia monitorujeme a skúsenosti sa po 
určitom čase vyhodnotia.

? Chcela by som sa  informovať o tom, 
aká je situácia ohľadom zverenia po-

zemkov vedľa Strednej odbornej školy 
elektrotechnickej, medzi Rybničnou a 
Na Pántoch, kde sa hromadí nelegálny 
odpad, mestskej časti Vajnory od Slo-
venského pozemkového fondu. Podľa 
predchádzajúcich informácií zmluvu o 
prenájme mestská časť podpísala už 
dvakrát. Zo SPF ma informovali, že  nová 
generálna riaditeľka fondu mala zmluvu 
podpísať na augustovom zasadnutí. 

Monika

Áno, to je pravda. Zmluva o prenájme  bola 
zo strany MÚ Vajnory podpísaná dvakrát a 
zo strany SPF dochádzalo stále k odkladu. 
Zámerom bolo vziať neudržiavaný pozemok 
do prenájmu, aby sme tam mohli vykonávať 
údržbu - odpratávať skládky a podobne. Po 
poslednej urgencii sme sa dozvedeli, že po-
zemok bol 25. 8. preradený do vlastníctva 
súkromnej spoločnosti KAPITAL Group, s.r.o., 
z Hlohovca. Týmto sú zámery, ktoré sme s 
pozemkom mali, nereálne. Požiadame SPF 
o objasnenie celého prípadu.  Samozrejme, 
vyzveme nového majiteľa, aby z  z pozemku 
odstránil nelegálne skládky. 
  

 ? Pán starosta, trápi nás stav chodníka 
v lokalite Rybničná – Na Pántoch, ve-

dúci na zastávku MHD OU Obchodné vo 
Vajnoroch. Dnes sa tam totiž nenachád-
za. Tak isto chýba chodník popri ceste a v 
horšom počasí tam chodci nemôžu prejsť.  
Dal by sa tam chodník vybudovať?

Obyvatelia Rybničnej ulice

Mestská časť Bratislava-Vajnory požiada-
la listom už v marci 2017 Hlavné mesto SR 
Bratislavu  o vybudovanie chodníka pozdĺž 
komunikácie na Pántoch. V odpovedi z 25. 
4. 2017, ktorú sme dostali, sa uvádza, že 
podnet dobudovania pešieho prepojenia Uli-
ce na Pántoch v smere od zastávky MHD na 
Rybničnej ulici je opodstatnený, no z dôvodu, 
že navrhnutý chodník je zverený do správy 
Okresného úradu Bratislava, hlavné mesto 

oslovilo na ďalšie konanie správcu pozem-
ku. Hlavné mesto nemôže budovať chodník 
na pozemkoch, ktoré nemá vo svojom vlast-
níctve, bez predchádzajúceho majetkového 
vyrovnania. 

? Pán starosta, problém hromadnej do-
pravy a tiež tranzitnej dopravy cez 

Vajnory stále pretrváva.  Jedným z pro-
blémov sú aj zmeny pri stavbe na križo-
vatke Triblavina, čo v budúcnosti dopra-
vu vo Vajnoroch nerieši. Ako to vnímate 
vy?

Redakcia 

Vnímam aktivity ministerstva ako protizá-
konné, lebo dochádza k porušovaniu územ-
ného plánu BSK tým, že kolektory sa do 
zmeny stavby križovatky nezakomponovali. 
Križovatka Triblavina, ktorá bola naprojek-
tovaná na základe dopravných prieskumov 
odborníkmi v profile 3 pruhy diaľnice (a od-
stavný) + 2 (pruhy súbežné kolektory), mala 
územné rozhodnutie z roku 2013, stavebné 
povolenie z roku 2013 a verejným obstará-
vaním bol vybraný dodávateľ – firma PORR,  
už mala byť takto postavená v máji 2017, 
a teda už mala 5 mesiacov slúžiť verejnosti, 
čím by sa zlepšila regionálna doprava v na-
šom kraji, teda aj vo Vajnoroch a na Seneckej 
ceste.  Rozhodnutie ministerstva neprospie-
va ani bezpečnosti premávky či už na diaľnici, 
ani na vedľajších cestách v jej okolí.

? Ako vidíte riešenie dopravného pro-
blému vo východnej časti regiónu 

BSK?
Redakcia 

Za 28 rokov po revolúcii sa v Bratislavskom 
kraji nepostavil ani kilometer cesty II. Triedy, 
čo je smutné. Zlepšenie vidím v postavení 
nadradenej dopravnej infraštruktúry, to 
znamená ciest, ktoré sú v územnom pláne 
BSK a v koncepcii dopravy SR naplánované. 
A to diaľnica D1 so súbežnými kolektormi, 
minimálne po Senec, v prvej etape po most 
Bernolákovo, Chorvátsky Grob, 4-pruhová 
Senecká cesta mala už dávno mať územné 
rozhodnutie a mala mať štúdiu realizovateľ-
nosti a EIU a mohlo sa robiť na stavebnom 
povolení, SSC ju mohla pomaly začať stavať, 
chýba 2-pruhový pezinsko-grobsko-mod-
ranský obchvat, väčšie používanie želez-
ničnej verejnej dopravy – teda, používanie 
vlakov v okresoch Senec a Pezinok, vybudo-
vanie záchytných parkovísk a prestupných 
bodov integrovanej dopravy pri železnič-
ných staniciach obcí, miest a na okraji Bra-
tislavy, kde by mohli cestujúci prestupovať 
z áut či bicyklov. Cyklotrasy by sa nemali 
budovať len ako rekreačné, ale aj doplnková 
mestská doprava, využívaná denne.

STAROSTA ODPOVEDÁ

SPÝTALI SME SA STAROSTU
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VAJNORSKÝ ŽIVOT

UVÍTANIE DO ŽIVOTA

I. Kňazovický,  snimky Magistrát BA

Už po siedmy raz sa v Zrkadlovej sieni Pri-
maciálneho paláca konalo slávnostné odo-
vzdávanie cien, ktoré patrí medzi vrcholové 
podujatia bratislavského Seniorfestu. Jed-
ným zo seniorov, ktorý získal ocenenie Se-
nior roka 2017,  je aj obyvateľ  Vajnor  JUDr. 
Peter ČEPEC. Prestížne ocenenie si tohto 
roku z rúk primátora Bratislavy Iva Nesrov-
nala prevzalo šesť Bratislavčanov s neoce-
niteľným prínosom pre Bratislavu. Úprimne 
gratulujeme!
Vzťah Petra Čepca (koncom roka oslávi 63 
rokov) k výtvarnému umeniu sa formoval 
od detstva, v mladosti už vystavoval svoje 
maľby v lokálnych kultúrnych zariadeniach. 
Bývalé spoločenské zriadenie nebolo zho-
vievavé ku avantgardným smerom. Niekedy 
sa stalo, že jeho výstavy boli nežiaducimi. 
Vtedy si mladý právnik s výtvarným cítením 

vysníval, že raz si otvorí vlastnú galériu. V 
r. 1995 spolu s manželkou vo svojom ro-
dinnom dome otvorili GALERIU TYPO-ARS, 
ktorá patrí medzi významné galerijné in-
štitúcie Slovenska. Obaja sú rodení Brati-
slavčania, teraz už 27. rok žijú a tvoria  vo 
Vajnoroch.

OCENENÝ VAJNORÁK

Senior klub blahoželá
V tomto jesennom období sa dožíva  
päť našich členov  svojho životného 
jubilea.
Pol okrúhle 65. narodeniny oslavujú 
pani Janka Tibenská 30. 9. 2017 a pani 
Elena Feketeová 3. 11. 2017. O desať 
rokov krajšie, teda 75. jubileum oslavu-
jú  pani Anna Svitničová 22. 9. 2017 a 
pani Helena Nováková 30. 10. 2017. 
Zlatým klincom je pán František Kri-
vosucký, ktorý dňa 26. 9. 2017 oslávil 
krásne 80. narodeniny.
Našim jubilantom srdečne blahoželáme 
a do ďalšieho života želáme veľa zdra-
via, šťastia, životného elánu,  pokoja , 
porozumenia, skrátka, všetko najlepšie.

Senior klub

V ľudskom živote sú významné chvíle, 
na ktoré si človek často spomína, ku 
ktorým sa s radosťou vracia. Jednou z 
najradostnejších chvíľ je narodenie die-
ťatka. 
Dňa 28. augusta 2017 sme sa v ob-
radnej miestnosti našej mestskej časti 
stretli s rodičmi, aby sme umocnili ich 
radosť a šťastie z narodenia ich detí, 
ktoré sme slávnostne privítali medzi 
„Vajnorákov!“ Ich mená sú zapísané v 
Pamätnej knihe mestskej časti. Ma-
mičky okrem poďakovaní i gratulácií si 

prevzali  Pamätný list pre dieťatko a 
finančný príspevok od mestskej časti.  
Svojich malých kamarátov prišiel pote-
šiť Detský folklórny súbor PODOBENKA 
Z VAJNOR, (ktorý pracuje pod vedením 
pani Gabriely Zemanovej) s pásmom 
detských hier a uspávaniek. 

Rodičom želám, aby im ich deťúrence 
prinášali v živote radosť a šťastie, aby 
sa im všetka starostlivosť, ktorú ve-
nujú svojmu  dieťatku mnohonásobne  
vrátila.

V kolísočke prostej maľovanej,
nežný sníčok očká zavrel,
len mesiačik zvedavý
hľadá vankúš čipkavý.
Tíško v nej dieťa spinká si,
nik neruší jeho sny. 

Soňa Molnárová, snímky A. Jakubáč

Meno  Priezvisko     dátum nar.
Michal Šimíček  21. apríla 2017
Ema Rechtorovičová  27. apríla 2017
Gréta Adamovská  29.novembra 2016
Dominika Ševčíková  04. júna 2017
Peter Kubalak  20. júna 2017
Hana Tonková  27. júna 2017
Ben Brišš  30. decembra 2016
Dorota Pavlinská  3. júla 2017
Šimon Stacho  29. júla 2017
Sára Hradečná  2. augusta 2017
Lily Hanuliaková  22. augusta 2017
Hana Kanková  8. júna 2017
Alex Cagan  27. augusta 2017
Liam Debnár  7. marca 2017
Tomáš Bigas  31. decembra 2016
Linda Pilná  16. augusta 2017
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VOĽBY 

Tohtoročné župné voľby sú výnimočné. 
Sú to totiž posledné samostatné voľby 
do VÚC. V roku 2022 už budú regionálne 
a komunálne voľby spojené a ľudia si tak 
budú môcť zástupcov obce aj samospráv-
neho kraja voliť naraz.
Zlúčením týchto dvoch volieb sa sleduje 
najmä odbremenenie voličov od častých 
návštev volebných miestností, šetrenie 
financií v štátnom rozpočte, ako aj  zvý-
šenie volebnej účasti. 
Vláda preto odsúhlasila, že v najbližších 
voľbách do VÚC sa nebudú poslanci a 
predsedovia samospráv voliť na štan-
dardné 4-ročné volebné obdobie, ale pre-
dĺžené, 5-ročné volebné obdobie. Vďaka 
tomuto opatreniu sa eliminuje časový 
odstup župných a komunálnych volieb a 
o 5 rokov, teda v roku 2022 sa budú môcť 
konať spolu. 
Spolu s touto zmenou bola schválená aj 
úprava dvojkolových volieb predsedov 
VÚC na jednokolové, to znamená, že u 
nás v BSK bude za predsedu zvolený ten 
kandidát, ktorý získa najviac platných hla-
sov. 
Právo voliť do orgánov samosprávnych 
krajov má občan Slovenskej republiky a 
cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá pat-
rí do územia samosprávneho kraja, ktorý 
patrí na účely volieb do orgánov samo-
správneho kraja do jeho územia a najne-
skôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku.

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalé-
ho pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého 
zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej 
miestnosti preukázať okrskovej voleb-
nej komisii svoju totožnosť predložením 
občianskeho preukazu alebo dokladu o 

pobyte pre cudzinca. Potom okrsková vo-
lebná komisia zakrúžkuje poradové číslo 
voliča v zozname voličov a vydá voličovi 
dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok na 
voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok 
na voľby predsedu samosprávneho kra-
ja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky mestskej časti. Prevza-
tie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí 
volič v zozname voličov vlastnoručným 
podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odo-
brať do osobitného priestoru, určeného 
na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, 
ktorý nevstúpi do osobitného priestoru, 
určeného na úpravu hlasovacích lístkov, 
okrsková volebná komisia hlasovanie ne-
umožní.
Na hlasovacom lístku na voľby do zastu-
piteľstva môže volič zakrúžkovať najviac 
toľko poradových čísiel kandidátov, koľko 
poslancov má byť v príslušnom volebnom 
obvode zvolených. (Počet poslancov, kto-
rý sa volí vo volebnom obvode, je uvede-
ný na hlasovacom lístku.) Vo Vajnoroch 
aj v Rači budú oprávnení voliči voliť 2 
poslancov. Kandidáti sú spoloční, pretože 
mestské časti Bratislavy, Rača a Vajnory, 
tvoria pri týchto voľbách jeden spoločný 
volebný obvod.
Na hlasovacom lístku na voľby predsedu 
môže volič zakrúžkovať poradové číslo 
len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úp-
ravu hlasovacích lístkov vloží volič do 
obálky jeden hlasovací lístok na voľby do 
zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok 
na voľby predsedu samosprávneho kraja. 
Volič hlasuje tak, že po opustení osobit-
ného priestoru, určeného na úpravu hla-
sovacích lístkov, vloží obálku do volebnej 
schránky. 
Na požiadanie voliča mu okrsková voleb-
ná komisia vydá za nesprávne upravené 
hlasovacie lístky iné. Nesprávne uprave-
né hlasovacie lístky vloží volič do schrán-
ky na odloženie nepoužitých alebo ne-
správne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlaso-
vací lístok pre zdravotné postihnutie ale-
bo preto, že nemôže čítať alebo písať a 
oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť 
okrskovej volebnej komisii, má právo 
vziať so sebou do priestoru určeného na 
úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú 
osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona 
upravila hlasovací lístok a vložila do obál-

ky. Obidve osoby pred vstupom do oso-
bitného priestoru na úpravu hlasovacích 
lístkov člen okrskovej volebnej komisie 
poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej 
podstate trestného činu marenia prípravy 
a priebehu volieb. Členovia okrskovej vo-
lebnej komisie nesmú voličom upravovať 
hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné pos-
tihnutie sám vložiť obálku do volebnej 
schránky, môže požiadať, aby obálku do 
volebnej schránky v jeho prítomnosti vlo-
žila iná osoba, nie však člen okrskovej vo-
lebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do vo-
lebnej miestnosti zo závažných, najmä 
zdravotných dôvodov, má právo požiadať 
obec a v deň konania volieb okrskovú 
volebnú komisiu o vykonanie hlasovania 
do prenosnej volebnej schránky, a to len 
v územnom obvode volebného okrsku, 
pre ktorý bola okrsková volebná komisia 
zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo 
nesprávne upravené hlasovacie lístky do 
zapečatenej schránky na odloženie ne-
použitých alebo nesprávne upravených 
hlasovacích lístkov, inak sa dopustí prie-
stupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 
33 eur.

V mestskej časti Bratislava-Vajnory 
bolo na tieto voľby vytvorených 5 vo-
lebných okrskov. 
Volebný okrsok č. 1 zahŕňa ulice:
Alviano, Dorastenecká, Pri starom letisku, 
Regrútska, Rybničná, Šutráková, Tuhov-
ská

Volebný okrsok č. 2 zahŕňa ulice: 
Buzalkova, Nové Šuty, Pod krížom, Pra-
čanská, Pri mlyne, Pri nadjazde, Pri pa-
sienku, Pri potoku, Pri šanci, Príjazdná, 
Šachorová, Šinkovské, Široká, Tibenské-
ho, Za mlynom

Volebný okrsok č. 3 zahŕňa ulice:
Čierny chodník, Šuty, Tomanova, Uhliská, 
Zbrody

Volebný okrsok č. 4 zahŕňa ulice: 
Hospodárska, Jačmenná, Kataríny Brú-
derovej, Kúkoľová, Na jarku, Ochotnícka, 
Pod lipami, Pri pastierni, Roľnícka, Veľké 
Štepnice, Za humnami, lokalita Vajnorské 
jazerá

             VOĽBY DO ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

sa uskutočnia v sobotu  
4. novembra 2017 v čase  
od 7.00 do 22.00 hodiny.

Gabriela Zemanová, poverená prípravou 
volieb v MČ Bratislava-Vajnory
tel. 02/212 95 233, 0911 821 617, 
e-mail gzemanova@vajnory.sk
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VOĽBY 

Volebný okrsok č. 5 zahŕňa ulice:
Baničova, Koncová, Koniarkova, Kratiny, 
Na doline, Nad jazierkom, Nad Válkom, 
Nemecká dolina, Osloboditeľská, Pod Vál-
kom, Pri Struhe, Skuteckého, Šaldova, Za 
farou, Zátureckého

Volebné miestnosti: 
okrsky číslo 1 a 2
Základná škola Kataríny Brúderovej 
na Osloboditeľskej 1

okrsky č. 3, 4 a 5
Základná škola s materskou školou sv. 
Jána Pavla II. na Osloboditeľskej 27

pondelok 8.00 – 12.00 h  13.00 – 17.00 h
streda  8,00 – 12.00 h  13.00 – 17.00 h
piatok  8,00 – 12.00 h

NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA K VOĽBÁM  
DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

OTVORENÁ DO 3. NOVEMBRA 2017

Miestny úrad MČ Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
prízemie č. dv. 112, tel. 02/212 95 233

Na úvod si poslanci vypočuli infor-
máciu o plnení uznesení miestneho 
zastupiteľstva. Nasledoval asi najdô-
ležitejší bod programu, a to návrh na 
vyhlásenie pamätihodností mestskej 
časti Bratislava-Vajnory, Miesto ucte-
nia bozkom a Miesto obetného stola, 
ako pripomienky na prvú návštevu pá-
peža Jána Pavla II. na Slovensku.  

Po schválení pamätihodností pokračo-
valo zasadnutie Informáciou o činnos-
ti Mestskej polície Bratislava v mest-
skej časti Bratislava-Vajnory na prvý 
polrok, ktorú uviedol st. inšp. Dušan 
Giertli a nasledovne aj zodpovedal na 
všetky otázky poslancov. Nasledoval 

blok informácií o hospodárení miest-
nej časti a jej organizácií v zriaďova-
teľskej pôsobnosti, Materskej školy 
Koniarkova a Základnej školy Kataríny 
Brúderovej.  Zároveň pani riaditeľka 
predložila na prerokovanie Správu o 
výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti Materskej školy, 
Koniarkova 9, 831 07 Bratislava za 
školský rok 2016/2017. Po diskusii 
poslanci správu schválili a zároveň zo-
brali na vedomie aj predkladanú zme-
nu organizačnej štruktúry materskej 
školy. 

Pred schválením úveru na financova-
nie priestorového rozšírenia Základ-
nej školy Kataríny Brúderovej o štyri 
vyučovacie triedy si poslanci vypočuli 
informáciu o získavaní prostriedkov 
z fondov Európskej únie. Môžeme s 
uspokojením konštatovať vysokú ús-
pešnosť pri čerpaní eurofondov, či už 
na výstavbu cyklotrás, ale najmä na 
prístavbu a nadstavbu objektu ZŠ K. 
Brúderovej a adaptácia priestorov na 
potreby materskej školy (štyri triedy s 
počtom detí 88), čím mestská časť vy-
rieši problém malej kapacity škôlky. Aj 
na základe týchto informácií poslanci 
schválili predložený úver, čím umožnili 
začať práce na priestorovom rozšírení 
základnej školy.

V bodoch programu venovaných ma-

jetku mestskej časti zobrali poslanci 
na vedomie informáciu o výsledku 
obchodnej verejnej súťaže na prená-
jom časti budovy - Alviano  za účelom 
prevádzkovania reštaurácie, schváli-
li prenájom pozemku pod chatou na 
Vajnorských jazerách, schválili predaj 
pozemkov Západoslovenskej distri-
bučnej, a.s., s podmienkou riešenia 
vzdušného vedenia a transformátora 
vo Vajnoroch a schválili podmienky 
verejnej obchodnej súťaže na prená-
jom nehnuteľnosti v správe mestskej 
časti.

V poslednom riadnom bode programu 
bola predložená ponuka spolupráce 
mestskej časti s Tenisovou akadémiou 
a informácia o spracovaní architekto-
nickej štúdie „Športovej haly“.
A v úplnom závere, ešte skôr, ako do-
stali slovo občania mestskej časti, po-
slanci neschválili opakovanú žiadosť 
na odkúpenie pozemkov mestskou 
časťou, ktoré  sa nachádzajú pod tele-
som chodníka pred bytovkami na Ulici 
Osloboditeľská 8-20 a  pod prístupo-
vou cestou k súkromným garážam za 
bytovkami.

Týmto si vás dovoľujeme pozvať 
na nasledujúce zasadnutie miest-
neho zastupiteľstva, ktoré je plá-
nované na 13. decembra 2017.

UZNESENIA ZASADNUTÍ 
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Dňa 26. septembra 2017 sa 
uskutočnilo 18. zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva, 
z ktorého by sme dali do 
popredia dva body, a to 
návrh na vyhlásenie pamäti-
hodností na území Vajnor a 
návrh na prijatie úveru na 
priestorové rozšírenie zá-
kladnej školy. 

Ing. Tomáš Kulka
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TÉMA

BLAHOSLAVENÝ TITUS ZEMAN

Nešťastná komunistická diktatúra v 
minulom storočí premenila vašu vlasť 
na smutný väzenský tábor. Nenávisť 
bola obrátená predovšetkým na Cirkev, 

ktorá udržiavala živú identitu sloven-
ského národa a chránila jeho slobodu a 
dôstojnosť. Kresťania v tejto atmosfére 
skutočného prenasledovania ukázali, že 
láska je silnejšia ako nenávisť a že prav-
da nakoniec zvíťazí nad klamstvom. 
Bola to skúška, ktorú komunita kresťa-
nov zvládla s odvahou a rozhodnosťou, 
pričom sa jej viera posilnila aj vďaka 
svedectvu a krvi mnohých veriacich.

Darovať život za bratov bol ideál bla-
hoslaveného Titusa Zemana. Bol uvä-
znený, lebo pomáhal bohoslovcom a 
kňazom ujsť z vlasti, aby mohli žiť svoj 
apoštolský ideál. Bol teda za velezradu 
odsúdený na nútené práce. Okrem iné-
ho bol vystavený hrôze takzvanej Veže 
smrti. Tu bol nútený manuálne pracovať 
so smolincom, z ktorého sa ťaží urán, a 

to – ako vieme – je vysoko toxický a rá-
dioaktívny kov. Z dona Zemana sa teda 
stal „mukl“, čiže muž určený k (fyzickej) 
likvidácii. Silné ožiarenia, zima, vyčerpa-
nosť a vedomie, že ste človekom urče-
ným na odstránenie ako nejaký hmyz, 
robili z takzvaného pracovného tábora 
skutočný vyhladzovací tábor. 
On sa však vedel postaviť hrôzam vä-
zenia s vierou, odvahou a nádejou, že 
jedného dňa pravda zvíťazí nad klam-
stvom. Svoje väzenie premenil na obe-
tu vykúpenia za iných. Jeden zo sved-
kov v procese, odvolávajúc sa na Sväté 
písmo, hovorí: „Nik nemá väčšej lásky k 
Bohu ako ten, kto pri plnom vedomí a 
neprestajne dáva svoj život do služby 
druhým. Jeho vernosť Cirkvi sa ukázala 
v príprave budúcej generácie apoštolov 
pre mladých.“ Don Titus zvykol hovoriť: 

Pápež František nedávno 
povedal, že „najkrajšie bo-
hatstvo, aké môže mať ná-
rod, je bohatstvo svätých“. A 
Slovensko sa môže pochváliť 
nádhernou korunou svätých a 
mučeníkov, ktorí sú v dejinách 
odvážnymi svedkami Krista. 

kardinál Angelo Amato SDB (krátené), 
snímky: IFK, A. Jakubáč
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TÉMA

BLAHOSLAVENÝ TITUS ZEMAN
„Lepšie je odpustiť a zabudnúť.“ Jeden 
zo svedkov v procese zdôrazňuje: „Sku-
točnosť, že (don Titus) odpustil svojim 
prenasledovateľom, ktorí ho veľmi urá-
žali, svedčí o jeho mravnej sile.“ 
Don Bosco často opakoval, že keď sa-
lezián zomrie v práci pre duše, kongre-
gácia dosiahla veľký úspech. A veľký 
vychovávateľ mládeže hovoril nielen 
o vyčerpávajúcom mučeníctve každo-
dennosti, ktorým je pastoračná láska k 
mladým, ale aj o krvavom mučeníctve: 
„Ak by Pán vo svojej prozreteľnosti 
chcel rozhodnúť,že niektorí z nás majú 
podstúpiť mučeníctvo, azda by sme sa 
preto mali zľaknúť?“

A proroctvo sa naplnilo 
Sú tu ešte ďalšie dva aspekty, ktoré ro-
bia mučeníctvo saleziánov originálnym. 
Je to predovšetkým pastoračná láska, 
ktorá vedie synov dona Bosca dať svoj 
život, aby mladí boli uchránení od zla 
každej zvrátenej ideológie. Blahoslave-
ný Titus Zeman sa môže definovať ako 

mučeník pre povolania. On miloval svoje 
saleziánske a kňazské povolanie a túžil, 
aby aj iní mladí prežívali v slobode sen 
svojho zasvätenia sa Pánovi.
Je to posolstvo pre nás všetkých dnes. 
Znovunadobudnutá sloboda nech ne-
uhasí ideály toho, kto chce žiť v plnosti 
rozhodnutie sa pre dobro. Svätí a muče-
níci sú najkrajším bohatstvom národa.

Blahoslavený Titus Zeman, oroduj za 
nás!



www.vajnory.sk

Vajnorské novinky10

VAJNORSKÝ ŽIVOT

Vajnory majú množstvo krásnych a hod-
notných priestorov, ktoré sú však uzav-
reté v súkromných dvoroch. Motiváciou 
bolo vtiahnuť obyvateľov Vajnor do 
aktívnej spolupráce pri prezentácii tra-
dičných kultúrnych hodnôt s cieľom, aby 
sa Vajnoráci spojili a cítili hrdosť a chuť 
prezentovať skrytú krásu Vajnor. Počas 
úvodného, nultého ročníka boli  sprístup-
nené  4 objekty s hodnotnými maľbami. 
Súčasťou bola  aj ochutnávka miestnych 
špecialít a vajnorského vína, ktoré do-
dal miestny vinár Bohuslav Zeman a PD 
Vajnory. Priestor dostali  aj naši  ľudoví 
umelci a umelkyne. Narátali sme do 150 
účastníkov. 

Čo všetko mohli návštevníci 
vidieť a zažiť?

Objekt č.1 Vajnorský ľudový dom, 
Roľnícka 181
Tradičné obydlie vajnorských vinohrad-
níkov, ľudové maľby interiéru, zbierku 
ľudovej keramiky a výšiviek, vajnorský 
ľudový kroj. Sprievodné podujatie: ručné 
práce.

Objekt č. 2 Rodinný dom, Roľnícka 73 
Maľby Terézie Zemanovej (*1905), kto-
rá okrem malieb na steny bola autorkou 
aj viacerých cirkevných textílií. Vyšila aj 
mitru pre pápeža Jána Pavla II. Vo dvore 
je situovaný dom, v ktorom žila a tvori-
la Katarína Brúderová, známa vajnorská 
ľudová umelkyňa. Sprievodné podujatie: 
ochutnávka od vajnorského vinára – Bo-
huslav Zemana, maľba ornamentov.

Objekt č. 3 Rodinný dom, Roľnícka 33 
Nástenné maľby Hedvigy Krištofičovej 
(*1909). Maľovala od detstva, a to aj 
na nábytok, lavice, truhlice a šaty. Pred-
kresľovala vzory pre vyšívačky. Jej obľú-
beným motívom bolo vtáčie hniezdo, 
chránené milujúcou matkou, ale i tulipá-

ny, jabĺčka, včielky. Jej najväčším dielom 
bolo predkreslenie vzorov dvanástich 
oblúkov okolo oltára vo vajnorskom kos-
tole. Okrem krásnych malieb, zbierka 
krásnych historických vajnorských ná-
bytkov, krojov a iných drobností. Sprie-
vodné podujatie: výstava historických 
predmetov, paličkovanie.

Objekt č. 4 Vináreň – Reštaurácia pri 
kaplnke, Roľnícka 31
Pôvodný ľudový dom, upravený v 90. 
rokoch na reštauráciu. Dom je kvalitne 
obnovený, má zachovaný trámový strop 
v prednej izbe s vročením 1884. Origi-
nálne je aj použitie vajnorskej ľudovej 
maľby na štíte domu. V roku 1997 bol 
ocenený zvláštnou cenou ako úspešná 
revitalizácia tradičného rodinného domu 
vo Vajnoroch. Sprievodné podujatie: vaj-
norské menu – fazuľovica, sekánka s ka-
šou a podvečer vystúpenie FS Vajnorský 
okrášľovací spolok.
Projekt sme mohli zorganizovať najmä 
vďaka ochote rodiny Krištofičovcov a 
Kociánovcov.  Ďakujeme za spoluprácu 
aj MČ Bratislava -Vajnory a o.z. Podoben-
ka. Aktivita sa mohla realizovať vďaka 
finančnej podpore Nadácie Revia a Na-
dácie EHP. 

Začiatkom septembra Vajnor-
ský okrášľovací spolok zorga-
nizoval v spolupráci s majiteľ-
mi nehnuteľností, v ktorých sa 
nachádzajú vzácne maľované 
ornamenty, podujatie Maľova-
né Vajnory.

MAĽOVANÉ VAJNORY
Anna Zemanová, členka správnej rady FS 
VOS, snímka: autor 
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VAJNORSKÝ ŽIVOT

Na súťaži sa zúčastnilo 100 párov z ta-
nečných klubov z celého Slovenska - od 
Košíc až po Bratislavu. Organizátorom 
súťaže bol Interklub Bratislava a podu-
jatie finančne podporilo Miestne zastu-
piteľstvo MČ Bratislava - Vajnory. 
Súťaź uvádzal pán Ing.Eduard Slimák, 
vedúci Interklubu Bratislava, ktorý na 
úvod požiadal starostu MČ Vajnory Jána 
Mrvu o slávnostné otvorenie 2. roční-
ka tanečnej súťaže Vajnorský  pohár. 
Pán starosta srdečne privítal všetkých 
prítomných na pôde Vajnor a vyjadril 
potešenie z nadviazania na úspešný 1. 
ročník z minulého roka, a to  i vďaka Ing. 
Igorovo Foldesovi.
Tým súťaž bola oficiálne otvorená a 
slávnostná promenáda zúčastnených  

tanečných párov priviedla obecenstvo 
k prvému neutíchajúcemu potlesku!  
Súťažilo sa v dvoch tanečných kategó-
riách: štandardné a latinsko-americké 
tance. Tanečné páry z celého Slovenska 
predviedli  obecenstvu svoje umenie v 
tancoch waltz, tango,valčík, quick step, 
samba, rumba, cha cha, jive a paso dob-
le. Súťažiaci vo vekových kategóriách  
od najmenších detí a juniorov až po ka-
tegóriu seniorov  podali na parkete vyni-
kajúce výkony. Obecenstvo intenzívne 
povzbudzovalo a uznanlivým pokrikom  
ocenilo každý vydarený tanečný prvok. 
Ceny víťazom odovzdávali zástupcovia 

Interklubu Bratislava Ing. Igor Foldes a 
Ing. Jakub Kazík. 
Príjemným osviežením celej súťaže 
bolo krásne vystúpenie Vajnorského 
okrášľovacieho spolku.
Atmosféra tanečnej  súťaže bola vy-
nikajúca a  vyvrcholila pri neoficiálnej 
súťaži tanečníkov seniorskej kategórie 
HOBBY, kde súťažili navzájom tanečné 
páry z Vajnor a Pezinka. Víťazom bol  
každý pár a predovšetkým dobrá nálada. 
Už teraz sa tešíme na ďalší  ročník 
Vajnorského tanečného pohára v roku 
2018!

Dňa 8. októbra 2017 sa konal 
vo Veľkej sále Domu kultú-
ry vo Vajnoroch 2. ročník 
tanečnej súťaže Vajnorský 
tanečný pohár za účasti taneč-
ných párov detí a dospelých v 
8 kategóriách v štandardných 
a latinsko-amerických tan-
coch. 

ROZTANCOVANÉ VAJNORY
Ing. Dana Foldesová
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 V minulom roku v čísle 7-8 2016 sme pí-
sali o možných mimoriadnych udalostiach: 
činnosti obyvateľstva pri vyhlásení va-
rovných signálov, o individuálnej ochrane 
jednotlivca, o kolektívnej ochrane obyva-
teľstva mestskej časti a zásadách prvej 
pomoci. V súčasnosti z médií čoraz častej-
šie počúvame informácie o vyhlásení rôz-
nych stupňov v dôsledku buď mimoriadnej 
teploty, silného vetra, intenzívneho dažďa 
či hmly. Preto tento raz zameriame pozor-
nosť na „Činnosti pri vzniku mimoriadnej 
udalosti v dôsledku extrémnych poveter-
nostných vplyvov“

VYSOKÉ TEPLOTY
Vyhlásený 2. stupeň, 
keď je maximálna teplota vzduchu vyše 
35  °C.

POKYNY:
• Vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, 
najmä na poludnie a popoludní.
• Nenechávať deti a zvieratá na priamom 
slnku ani v stojacích automobiloch.
• Dodržiavať pitný režim.

Vyhlásený 3. Stupeň,
keď je dlhodobé dosahovanie teploty 
vzduchu vyše 40  °C.

POKYNY:
• Vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, 
najmä napoludnie a popoludní.
• Dodržiavať pitný režim.
• Nenechávať deti a zvieratá na priamom 
slnku, ani v stojacích automobiloch.
• Pri pohybe na priamom slnku používať 
ochranné prostriedky pred priamym slneč-
ným žiarením (pokrývka hlavy, ochranné 
krémy, slnečné okuliare a pod.)

DLHO´TRVAJÚCE SUCHO – rátať s reguláci-
ou dodávky a odberu pitnej vody.

NÍZKE TEPLOTY

Vyhlásený 2. stupeň,
keď sú dosiahnuté teploty vzduchu  
- 20 °C.

POKYNY:
• Chrániť sa primerane teplým oblečením 
a obuvou.
• Chrániť nekryté časti tela ochranným 
(mastným) krémom.
• Vykonať primerané opatrenia na ochra-
nu hospodárskych plodín pred prízemnými 
mrazmi.

Vyhlásený 3. stupeň,
keď je dosiahnutie teploty vzduchu  
-30  °C

POKYNY:
• Urýchlene vyhľadať teplé miesta (obyt-
né zariadenia).

• Vykonať primerané opatrenia v priemys-
le na ochranu pred silnými mrazmi (zatep-
lenie).
• Chrániť nekryté časti tela ochranným 
(mastným) krémom.

VIETOR

Vyhlásený 2. stupeň,
keď výskyt silného vetra, ktorý dosiah-
ne krátkodobo v nárazoch rýchlosť V2 
priemer vyše 20 m/s alebo nárazy vyše  
25 m/s.

POKYNY:
• Nezdržiavať sa na voľných plochách, ne-
zdržiavať sa pri labilných prekážkach.
• Zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere.
• Odložiť z dvorov voľne položené pred-
mety.
• Nepúšťať von deti, zabezpečiť domáce 
zvieratá.
• Neparkovať pod stromami a pri chatrných 
budovách s ľahkými vozidlami a nenalože-
nými nákladnými automobilmi, obmedziť 
jazdu po otvorených veterných plochách.
• Zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené 
predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň.
• Pri jazde automobilom znížiť rýchlosť 
jazdy.

Vyhlásený 3. stupeň,
keď výskyt mimoriadne silného vetra, kto-
rý dosiahne krátkodobo v nárazoch rých-
losť V3, priemer vyše 25 m/s alebo nárazy 
vyše 35 m/s
POKYNY:
• Keď to nie je nevyhnutné, nevychádzať 
z domu, nezdržiavať sa na voľných plo-
chách.

CIVILNÁ OCHRANA INFORMUJE

Rozvoj spoločenských pro-
cesov prináša okrem pozi-
tívnych výsledkov aj vznik 
ohrození a rizík pre obyva-
teľstvo. To vyvoláva potrebu 
byť na mimoriadne udalosti 
pripravenými, mať k dispozí-
cii záchranný systém so silami 
a prostriedkami a uskutoč-
ňovať všestrannú prípravu 
obyvateľstva. Mimoriadne 
udalosti na území Slovenskej 
republiky sú reálnou skutoč-
nosťou a nevhodné reagova-
nie na situáciu, podcenenie 
jej možných dôsledkov, spolu 
so vzniknutou panikou zná-
sobujú straty na životoch a 
zvyšujú počty zranených.  Aj 
keď jednotlivec nemôže pri 
mimoriadnej udalosti zá-
sadne zvrátiť priebeh, môže 
vhodnou reakciou výrazne 
znížiť dosah jej následkov vo 
svojom okolí.

Prevzaté - časopis Civilná ochrana, 
august 2017
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• Zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere.
• Nepúšťať von deti.
• S ľahkými vozidlami a nenaloženými ná-
kladnými automobilmi nejazdiť po otvore-
ných veterných plochách.
Pred príchodom vetra, ak je to možné, 
uzatvoriť autá do garáží, upevniť pohyb-
livé predmety, zabezpečiť žeriavy, doda-
točne ukotviť stožiare a predmety s vy-
soko položeným ťažiskom, veci z dvorov a 
spred domov premiestniť do záveterných 
priestorov. 

SNEHOVÉ JAZYKY A ZÁVEJE

Vyhlásený 2. stupeň,
keď je intenzívna tvorba snehových jazy-
kov a závejov.

POKYNY:
• Vybaviť vozidlo zimnými technickými 
prostriedkami (zimné pneumatiky, sneho-
vé reťaze, vlečné lano, lopata a pod.
• Zabezpečiť sa komunikačnými pros-
triedkami (mobilný telefón, vysielačka) 
pre prípad núdze.

Vyhlásený 3. stupeň,
keď je mimoriadne intenzívna tvorba sne-
hových jazykov a závejov.

POKYNY :
• Obmedziť pohyb vo vonkajšom prostre-
dí.
• Obmedziť jazdu vozidlom a inými pros-
triedkami.

SNEŽENIE

Vyhlásený 2. stupeň,
keď je silné sneženie, pri ktorom spadne 
vyše 20 cm nového snehu za 12 hodín.

POKYNY :
• Na horách sledovať a dodržiavať pokyny 
horskej služby.
• Vybaviť vozidlo príslušnými technickými 
prostriedkami ( zimné pneumatiky, sneho-
vé reťaze, vlečné lano, lopata a pod.).
• V prípade mokrého snehu a silného vetra 
obmedziť pohyb v lese a v blízkosti elek-
trických vedení.

Vyhlásený 3. stupeň, 
keď je mimoriadne silné sneženie, pri kto-
rom spadne vyše 30 cm nového snehu za 
12 hodín.

POKYNY:
• Obmedziť pobyt a pohyb ( aj dopravný-
mi prostriedkami) vonku.

POĽADOVICA
Vyhlásený 2. stupeň,
keď je intenzívna tvorba poľadovice.

POKYNY :
• Obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými 
prostriedkami ) vonku.
• Upraviť povrch chodníkov tak, aby umož-
ňoval bezpečný pohyb.

Vyhlásený 3. stupeň,
keď je mimoriadne intenzívna tvorba po-
ľadovice.

POKYNY :
• Obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými 
prostriedkami vonku.
• Upraviť povrch chodníkov tak, aby umož-
ňoval bezpečný pohyb.

BÚRKY

Vyhlásený 2. stupeň,
keď je výskyt búrok spojených s prívalo-
vými zrážkami s úhrnom vyše 30 mm za 
1 hodinu a nárazy vetra s rýchlosťou vyše 
25 m/s.

POKYNY :
• Nezdržiavať sa na voľných plochách, ne-
zdržiavať sa pri labilných prekážkach.
• Zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere.
• Odložiť z dvorov voľne položené pred-
mety, neparkovať pod stromami a pri 
chatrných budovách.
• Zabezpečiť domáce zvieratá.
• S ľahkými vozidlami a nenaloženými 
nákladnými automobilmi nejazdiť po ot-
vorených veterných plochách.
• Vo voľnej krajine pri búrke prečkať v au-
tomobile, alebo vyhľadať nižšie polohy, 
pozor na ich prípadné zatopenie.
• Nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch 
alebo vysokých stromoch.
• Opustiť vodné plochy a priestory v blíz-
kosti potokov a riek, aj vyschnutých korýt.

Vyhlásený 3. stupeň,
keď je výskyt mimoriadne silných búrok 
spojených s prívalovými zrážkami s úhr-
nom 40 mm za 1 hodinu a nárazmi vetra s 
rýchlosťou vyše 35 m/s.

POKYNY :
• Keď nemusíte, nevychádzajte z domu, 
nepúšťajte von deti.
• Neparkovať pod stromami a pri chatr-
ných budovách.
• Nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého 
napätia alebo vysokých stromoch.
• Opustiť vodné plochy a priestory v blíz-
kosti potokov a riek, aj vyschnutých korýt.
• Zabezpečiť obydlie pred vniknutím 
vody. 

DÁŽĎ

Vyhlásený 2. stupeň,
keď je výskyt intenzívneho dažďa s úhr-
nom zrážok vyše 50 mm za 12 hodín.

POKYNY :
• Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa 
odobrať na bezpečné miesto (kopec, vyšší 
svah),
Pokiaľ máte dostatok času:
• Vypnúť, alebo uzatvoriť hlavné rozvody 
elektrického prúdu, vody, a plynu. 
• Premiestniť vybavenie domácností do 
vyšších poschodí.
• Uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvo-
ry.
• Pripraviť si vozidlo pre prípad nevyhnut-
nosti opustenia obydlia.
• Pripraviť si lieky a dokumenty, vhodné 
ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu 
na 2 až 3 dni.
• Zobrať si nepremokavú obuv a odev.
• Odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vo-
dou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žiera-
viny, kyseliny).
• Informovať svojich susedov, pripraviť 
evakuáciu zvierat.
• Pripraviť si evakuačnú batožinu 15 kg 
deti + príručná 5 kg a 25 kg dospelý + prí-
ručná.
• Opustiť vodné plochy a priestory v blíz-
kosti potokov a riek, aj vyschnutých korýt. 

Vyhlásený 3. stupeň,
keď je výskyt intenzívneho dažďa s úhr-
nom vyše 70 mm za 12 hodín. 

POKYNY :
• Dodržiavať pokyny záchranných zložiek, 
orgánov samosprávy a štátnej správy, 
sledovať pokyny v hromadných informač-
ných prostriedkoch.
• Opustiť vodné plochy a priestory v blíz-
kosti potokov a riek, aj vyschnutých korýt.
• Odstrániť látky, ktoré môžu v styku s 
vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, 
žieraviny..).
• Uzatvoriť, utesniť všetky okná a otvory.
• Vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody 
elektrického prúdu, vody a plynu.

HMLA

Vyhlásený 2. supeň,
keď je výskyt silných hmiel s dohľadnos-
ťou menej ako 300 m. 

POKYNY :
• Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie 
ako 20 km/h a keď nie je možné rozoznať 
okraj cesty, odstavte vozidlo. Na diaľni-
ciach vyhľadajte najbližšie odpočívadlo a 
počkajte kým sa hmla rozplynie. 

Vyhlásený 3. stupeň,
keď je výskyt mimoriadne silných hmiel s 
dohľadnosťou menej ako 100 m.

POKYNY :
• Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnos-
tných dôvodov.

CIVILNÁ OCHRANA INFORMUJE



www.vajnory.sk

Vajnorské novinky14

PROJEKTY

Už v roku 2009 sme zrekonštruovali 
starú, vyše 40-ročnú budovu škôlky na 
Koniarkovej ulici a rozšírili počet detí z 
necelých osemdesiat na 125. Postupne 
však počet detí ďalej rástol, a preto sme 
už v roku 2015 začali pripravovať ďalšie 
rozšírenie kapacít, a pripravili sme projekt 
ďalších 4 tried s kapacitou pre 88 detí. 
Získali sme právoplatné povolenie a po-
dali sme žiadosť o získanie finančných 
prostriedkov z IROPu. Projekt sme podali 
ešte v decembri 2016 a v týchto dňoch 
sme  dostali sme dlho očakávanú správu, 
že náš projekt bol schválený.      
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR a listom zo 
16 .8. 2017 o schválení žiadosti o NFP 
č. 302020H761 pre Projekt „Prístavba 
a nadstavba objektu Základnej školy Ka-
taríny Brúderovej a adaptácia priestorov 
pre potreby MŠ“  a ktorý je navrhovaný 
v súlade so stratégiou IROP PO 2 - Ľahší 
prístup k efektívnym a kvalitnejším verej-
ným službám a špecifickým cieľom 2. 2. 
1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí ma-
terských škôl získala naša mestská časť 
na jeho realizáciu sumu 559 527,77 eúr . 
Projekt sa bude realizovať v katastrálnom 
území Vajnory (mestská časť Bratislava - 
Vajnory) na parcelách č. 25 a 26/4, kde sa 
v súčasnosti nachádza budova Základnej 
školy Kataríny Brúderovej.
Realizáciou projektu sa vytvoria predpo-
klady na zosúlaďovanie súkromného a 
pracovného života rodičov, zlepšenie príj-
movej situácie mladých ľudí a zabezpe-
čenia prístupu ku kvalitnejším verejným 
službám v oblasti predškolskej dochádzky 
a výchovy v rámci mestskej časti. Hlavný-
mi aktivitami projektu sú č. 1. rozšírenie 
kapacít materskej školy nadstavbou zá-
kladnej školy, aktivita č. 2. vybudovanie 
prístavby základnej školy – schodisko 
a rozšírenie jedálne a č. 3. vytvorenie 
detského ihriska pre MŠ stavebno-tech-
nickou úpravou areálu ZŠ. Vzniknú tak 
4 nové triedy pre celkom 88 detí a nové 
detské ihrisko v rámci areálu. Okrem tých-
to aktivít zabezpečí žiadateľ aj materiál-

no-technické zariadenie nových priesto-
rov v zmysle predpísaných štandardov z 
vlastných zdrojov.
Realizáciou aktivít projektu dôjde ku in-
tegrovanému prístupu ku aktivitám Ope-
račného programu Ľudské zdroje, a to 
najmä silnou väzbou na PO 1 OPĽZ, špe-
cifický cieľ 1.1.1, ktorý má za cieľ zvýšiť 
inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalit-
nému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 
kompetencie detí a žiakov a PO 3, špeci-
fický cieľ 3.2.1, ktorý má byť naplnený 
zlepšením podmienok na zosúladenie 
pracovného a rodinného života, zvýšiť 
zamestnanosť osôb s rodičovskými po-
vinnosťami, najmä žien. Oba tieto ciele sú 
synergické s cieľmi projektu, ktoré svojou 
realizáciou naplní. Vytvorí sa tak predpok-
lad na možnosť realizácie projektov z vyš-
šie uvedených špecifických cieľov OPĽZ.
Projekt je aj v súlade so zákonom č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) v platnom znení a jeho 
ustanovení týkajúcich sa materských škôl 
a predprimárneho vzdelávania. 
„Materská škola má dať dieťaťu taký zá-
klad, aby malo po celý život potešenie zo 
vzdelávania“. Realizáciou projektu dôjde 
k vytvoreniu kvalitného zázemia pre po-
skytovanie predprimárneho vzdelávania 
v zmysle Štátneho vzdelávacieho progra-
mu ISCED 0 (a v znení jeho aktualizácie 
platnej od 1. 9. 2016 – Štátny vzdelávací 
program na predprimárne vzdelávanie 
v materských školách). Naplnené budú 
ciele výchovy a vzdelávania v MŠ a dodr-
žané vzdelávacie štandardy, organizačné 
podmienky vzdelávania, personálne za-
bezpečenie, splnené budú podmienky na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri výchove a vzdelávaní. 
Realizáciou projektu budú vytvorené 

podmienky na inkluzívne vzdelávanie. 
Prostredníctvom nových priestorov bude 
vytvorené prostredie, ktoré umožní per-
sonálu zabezpečiť rôznorodé výchovno-
vzdelávacie aktivity v súlade s ich špeci-
fickými potrebami s cieľom zabezpečenia 
plnohodnotnej účasti na vzdelávaní. 
Projekt je tiež v súlade s cieľmi analytic-
kej časti RIUS BK v časti Materské školy 
(s. 75 RIUS BK), kde realizáciou projektu 
dôjde k naplneniu očakávaného výsledku 
v oblasti podpory materských škôl:
- rozšírenie kapacity MŠ a vytvorenie pod-
mienok na zvýšenie hrubej zaškolenosti 
detí od 3 – 5 roku veku,
- zvýšenie počtu MŠ s prvkami inkluzívne-
ho vzdelávania na začlenenie detí v rámci 
inkluzívneho predprimárneho vzdeláva-
nia v materských školách,
- zlepšenie podmienok na zosúladenie 
súkromného a pracovného života rodičov,
- zvýšenie dostupnosti predprimárneho 
vzdelávania pre všetky deti vo veku od 3 
do 5 rokov, ktorých rodičia o predprimárne 
vzdelávanie prejavia záujem, rozširovanie 
predškolskej výchovy vo veku od 3 do 5 
rokov. 
Index investičnej účinnosti pre mestskú 
časť Bratislava – Vajnory, v súlade s mul-
tikritriálnym hodnotením územných in-
vestičných jednotiek na základe Posúde-
nia investičného potenciálu materských 
škôl v rámci RIÚS pre Bratislavský kraj, je 
42,86. Na základe získanej hodnoty inde-
xu investičnej účinnosti tak plne napĺňa 
jednotlivé stanovené kritériá.
Po podpise zmluvy o NFP  môže priamo 
dôjsť k realizácii jeho hlavných aktivít, 
keďže mestská časť Bratislava - Vajnory 
disponuje právoplatným stavebným po-
volením na stavbu „Prístavba a nadstavba 
objektu Základnej školy Kataríny Brúde-

ŠKÔLKARI SA MÔŽU TEŠIŤ NA NOVÉ TRIEDY I DETSKÉ IHRISKO
Mário Schwáb

Ďalšia dobrá vec sa podarila. 
Naša mestská časť sa trvalo 
venuje problematike vzdelá-
vania, a to nielen na úrovni 
základného školstva, ale i 
predškolského veku.  
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Projekt rozšírenia kapacity školy formou 
nadstavby už, našťastie, úspešne prešiel 
úskalím administratívneho vybavovania a 
je pred svojou realizáciou.
Objekt prístavby je navrhnutý ako dvojpod-
lažná, nepodpivničená budova, ukončená 

plochou strechou, vsadená medzi objekt 
školy a telocvične. Od týchto stavieb bude 
oddelená dilatačnou medzerou 20 mm od 
jestvujúceho zateplenia objektov. Základ-
ný nosný systém tvoria nosné murované 
steny pozdĺžneho trojtraktu.  Konštrukčná 
výška podlaží je 3,6 m. Súčasťou projektu 
je rekonštrukcia a zateplenie ostávajúcej 
časti spojovacej chodby.
V novovybudovanej prístavbe a nadstavbe 
vzniknú 4 nové triedy. Vďaka prístavbe sa 
upravia existujúce kapacity jednotlivých 
tried a vznikne ešte aj rezerva pre nových 
žiakov. Kapacita nám pri terajšom trende 
pokryje prírastok detí na niekoľko rokov.  
Tak isto vzniknú priestory pre nové špecia-
lizované učebne. 
Vo verejnom obstarávaní uspela spoloč-
nosť SOAR sk, a.s., zo Žiliny,  ktorá navrhla 
cenu za dielo 574 053,98 eúr vrátane DPH, 
čo je mierne zníženie oproti predpokladanej 

projekčnej cene šesťstotisíc eúr. Predpo-
kladaný čas výstavby nepresiahne 5 me-
siacov.  Na túto investičnú akciu si mestská 
časť vezme úver z komerčnej banky. K 
jednohlasnému schváleniu úveru poslanca-
mi zastupiteľstva prišlo aj vďaka tomu, že 
mestská časť má celkový stav dlhu v ob-
jeme iba 17,20 % a suma ročných splátok 
úveru k 31. 8. 2017 predstavovala už len 
6,01 %. Zákon umožňuje zadlženie až do 
hodnoty 60%. 
Začiatok stavby je plánovaný už v mesiaci 
október 2018 podľa počasia, aj s ohľadom 
na plánovanú prístavbu škôlky v rovnakom 
školskom  areáli v jarných mesiacoch. Do-
končenie sa predpokladá v máji 2018. 

Tento školský rok bude pre našich učiteľov i 
žiakov trochu náročnejší s ohľadom na tieto 
dve stavby, ale veríme, že výsledok bude 
stáť za to! 

OKREM ŠKÔLKY VO VAJNOROCH 
ROZŠÍRI SVOJE  KAPACITY AJ ŠKOLA

Vajnory sa rozrastajú, zvyšuje 
sa počet mladých rodín, žij-
úcich v tejto mestskej časti. 
To, čo stačilo pred pár rokmi, 
dnes už nestačí. Kapacita Zá-
kladnej školy Kataríny Brúde-
rovej už nestačí.  Dobrá správa 
je, že počet detí rastie, horšia, 
že škola je kapacitne na hrane 
únosnosti.

Mário Schwab

rovej pre účely vytvorenia materskej ško-
ly, Osloboditeľská 1, Bratislava – zmena 
dokončenia stavby“ zo dňa 20.4.2016 a 
taktiež boli vykonané verejné súťaže na 
dodávateľa stavebných prác a detského 
ihriska. Zmluvy sú tesne  pred podpi-
som. Dokumentácia procesu verejného 
obstarávania bola z vlastného podnetu 
žiadateľa skontrolovaná Úradom pre ve-
rejné obstarávanie bez nálezu porušenia 

ustanovení zákona o verejnom obstaráva-
ní. Vzhľadom na tieto okolnosti nepred-
pokladáme nenaplnenie časového plánu 
projektu a riziká ovplyvňujúce realizáciu 
projektu sú tak na nízkej úrovni. Predpok-
lad realizácie hlavných aktivít projektu je 
6/2017 – 12/2018. Začiatok samotnej 
stavby  je plánovaný na marec 2018 a do-
končenie do 1. 9. 2018.
Mestská časť Vajnory každoročne regis-

truje prírastok mladých obyvateľov. Je pri-
rodzené, že pribúdajú aj deti v predškol-
skom veku. Zvýšením kapacity materskej 
škôlky nebudú musieť rodičia s trvalým 
bydliskom vo Vajnoroch každé ráno prevá-
žať svoje ratolesti do škôlok v iných čas-
tiach Bratislavy. Je to tak dobre pre nich, 
aj pre  ich drobizg. Teší nás to, lebo deti sú 
naša budúcnosť. 

ŠKÔLKARI SA MÔŽU TEŠIŤ NA NOVÉ TRIEDY I DETSKÉ IHRISKO
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Rozhodnutím Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR a listom zo 
16.8.2017 o schválení žiadosti o NFP 
č.302010G368 pre Projekt „Bezpečná 
a ekologická doprava v regiónoch - Cyk-
lotrasa Pri starom letisku“  a ktorý je 
navrhovaný v súlade globálnym cieľom 
IROP prispieť k zlepšeniu kvality života 
a zabezpečiť udržateľné poskytovanie 
verejných služieb s dopadom na vyváže-
ný a udržateľný územný rozvoj, získala 
naša mestská časť na jeho realizáciu 
sumu 148.256,04 eur . Výsledky pro-
jektu prispejú k naplneniu tematického 
cieľa 7 IROP, čím sa zabezpečí podpora 
rozvoja udržateľnej dopravy a odstraňo-
vaniu prekážok v kľúčových sieťových 
infraštruktúrach v  MČ Bratislava Vajno-
ry. 
Projekt je v súlade s PO 1 Bezpečná a 
ekologická doprava v regiónoch a jeho 
realizácia prispeje k podpore trvalo 
udržateľného miestneho dopravného 
systému v Hlavnom meste SR v území 
MČ Vajnory, čím prepojí rozvíjajúcu sa 
mestskú a regionálnu sieť cyklotrás a 
zaručí flexibilnejšiu mobilitu a prístup 
k hlavným službám pre všetky kate-
górie občanov, najmä prostredníctvom 
udržateľnej cyklodopravy, ktorá vytvo-
rením stabilnej siete cyklotrás sa stáva 
súčasťou multimodálného systému v 
meste. Realizáciou opatrení na rozvoj 
cyklodopravy v MČ Bratislava Vajnory 
projekt „Bezpečná a ekologická doprava 
v regiónoch - Cyklotrasa Pri starom letis-
ku“ prispeje aj k rozvoju nízkouhlíkového 
dopravného systému na území Hl. mesta 
SR Bratislavy. Aktivity projektu v rámci 
rozvoja ekologicky priaznivých a nízkou-
hlíkových dopravných systémov a pod-
pory udržateľnej mestskej mobility pris-
pievajú k napĺňaniu jedného z hlavných 
cieľov stratégie Európa 2020 - „znížiť 
emisie skleníkových plynov o 20% (resp. 
až o 30% pokiaľ k tomu budú vytvorené 
podmienky) v porovnaní s rokom 1990“.
Realizáciou projektu sa zabezpečí prínos 
k naplneniu Špecifického cieľa č. 1.2.2: 
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapaci-

ty nemotorovej dopravy (predovšetkým 
cyklistickej dopravy) na celkovom počte 
prepravených osôb.
Projekt bude realizovaný od 1.6.2017 do 
30.9.2018.
Na realizáciu Hlavnej aktivity č.1 bude v 
termíne od 1.6.2017 s predpokladaným 
trvaním max do 6 mesiacov vyhláse-
né verejné obstarávanie na realizátora 
stavby, z ktorého vzíde úspešný uchá-
dzač a v termíne od 2/2018 do 8/2018 
zrealizuje cyklotrasu Pri starom letisku 
v rozsahu stavebných prác a položiek 
uvedené v prílohe podrobný podložkový 
rozpočet. Na príslušné stavebné práce je 
vydané právoplatné stavebné povole-
nie, ktoré tvorí súčasť povinných príloh 
k ŽoNFP. Z hľadiska stavebno-technolo-
gických postupov je vyčlenený postaču-
júci čas na realizáciu stavby 6 mesiacov, 
od 2/2018 do 8/2018, ktorý zahŕňa aj 
časovú rezervu.
Stavebné práce: Stavba je riešená ako 
cyklotrasa vedená v prevažujúcej miere 
na samostatnom pruhu pre cyklistov v 
rámci pridruženého dopravného priesto-
ru obslužnej komunikácie. V časti trasy 

je cyklistická trasa vedená v koridore pre 
cyklistov v rámci hlavného dopravného 
priestoru miestnej komunikácie. Cyklis-
tická trasa je štruktúrovaná do samos-
tatnej  prevádzkovej trasy a jej výsled-
kom je obojsmerná cyklotrasa v dĺžke 
518,28m.
Na všetky výdavky bude pred ich ob-
jednaním vykonané verejné obstará-
vanie v zmysle ZVO č.25/2006 a ZVO 
č.345/2015 v znení neskorších predpi-
soch.
Zmluva s ministerstvom bola podpísaná 
dňa 22.9.2017 .
Sme radi, že sa dobrá vec podarila. Stálo 
to veľa síl aj času, ale vyplatilo sa. Cyklo-
chodník popri Starom letisku bude bez-
pečný, vedený samostatným pruhom.  
Pruh bude obojsmerný ako sme zvyknutí 
aj pri ostatných úsekoch cyklochodníkov 
v okolí Vajnor. Cyklochodník doplní už 
existujúcu sieť postavených cyklochod-
níkov. Je to pekný darček pre obyvateľov 
našej mestskej časti ale aj prechádzajú-
cich cykloturistov a cestujúcich bicykla-
mi do práce. 

Dobrá vec sa podarila. Naše 
úsilie pri realizácii cyklodo-
pravy vo Vajnoroch a okolí  
sa zas vyplatilo. Dostali sme 
dlho očakávanú správu, že náš 
projekt bol schválený.

CYKLOCHODNÍK PRI STAROM LETISKU
Mário Schwab
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Projekt JURAVA II povedie po hrádzi Šúr-
skeho kanála  smerom od cesty na Čiernu 
Vodu (III/1082) po most cez Šúrsky kanál 
miestnej komunikácie z Ivanky pri Duna-
ji.  Koruna ľavostrannej hrádze Šúrskeho 
kanála v šírke skoro 3 m je v dotknutom 
úseku aktuálne nespevnená a využíva 
sa len sporadicky. Na poľnej ceste sú vy-
jazdené koľaje a výmole od občasného 
prejazdu motorových vozidiel. Povrch je 
mimo koľají zarastený nekosenou trávou. 
Miestami sú na hrádzi náletové kroviny, 
zasahujúce až do profilu jej koruny. Hrá-
dza prechádza pod diaľničným, železnič-
ným a cestným mostom. 
Cyklotrasa sa bude začínať na hrádzi v 
mieste jej pripojenia na cestu Vajnory – 
Čierna Voda. Po 4 kilometroch nový úsek 
sa končí na moste miestnej komunikácie 
v Ivanke pri Dunaji. Cyklotrasa bude mať 
v tomto úseku šírku 2,5 m a je navrhnutá 

tak, aby medzi okrajmi jej vozovky a  hra-
nou koruny hrádze ostala medzera min. 
0,25 m. Povrch cyklotrasy na hrádzi a v 
berme je navrhnutá ako betónový, zosil-
nený vystuženými karisieťami, zaliatymi 
v betóne. To umožní po nej aj pohyb vo-
zidiel a mechanizmov Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku používaných na 
výkon správy a údržby vodného toku. 
Celý projekt bol od roku 2015 pripravova-
ný združením JuRaVA (najmä jej konateľ-
mi p. Fiamovou - Svätý Jur  a p.Schwabom 
- Vajnory), a v spolupráci s projekčnou 
kanceláriou DIC, s.r.o. Postupne prebie-
hali rokovania so SVP,NDS,ŽSR,SSC o tra-
sách a nájomných podmienkach, hľadali 
sa najvhodnejšie miesta pre trasy a na-

sledovne bolo riešené stavebné povole-
nie. Projekčné náklady na postavenie sú 
predpokladané v sume takmer 795.000 
eúr. Už počas projektovania sa hľadal 
spôsob financovania a ako najoptimál-
nejší sa ukazoval Interreg. „V roku 2016 
bol celý projekt po vzájomných rokova-
niach odovzdaný BSK, ktorý nasledov-
ne požiadal o jeho financovanie v rámci 
projektu Sacra velo“, ako uviedol starosta 
Vajnor Ján Mrva.
Bratislavský samosprávny kraj spoločne 
s Trnavským samosprávnym krajom tak 
budú spojené s Maďarskom práve touto 
cyklotrasou Sacra velo. Tá spojí cirkevnú 
a aktívnu turistiku vytvorením cezhranič-
nej tematickej cyklotrasy, ktorá spojí pút-
nické cesty od rieky Rába, cez Dunaj až 
po Moravu. JURAVA II teda doplní chýba-
júci úsek tejto medzinárodnej cyklotrasy. 
V júni 2017 sa podarilo skončiť rokova-
nia s maďarskou stranou a projekt bol 
schválený. Členovia Monitorovacieho vý-
boru Programu spolupráce Interreg V-A 
SK – HU 2014 – 2020 potvrdili a schválili 
financovanie projektu Sacra velo, ktorý 
hodnotitelia projektu vyhodnotili ako 
kvalitný a zmysluplný projekt. 
Aktuálne prebieha proces verejného 
obstarávania a na jar 2018 sa začne sa-
motná realizácia. V prípade priaznivého 
počasia sa už v júni 2018 môžu cyklisti 
voziť po novej cyklotrase. Sme radi, že sa 
naším pričinením prepoja európske cyk-
lotrasy. Držme si palce!

CYKLISTI SA MÔŽU TEŠIŤ NA NOVÝ 
CYKLOCHODNÍK JURAVA II
Mário Schwab

Cykloturistika v malokar-
patskom podhorí je obľúbe-
nou aktivitou. Cyklotrasu 
Jurava, ktorá bola odovzda-
ná v roku 2014, využíva na 
svoj relax, ale i za cestou do 
práce stále viac obyvateľov. 
Preto je už prichystaný aj  
projekt JURAVA II, ktorý je 
prirodzeným pokračovaním 
už existujúceho chodníka.
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Michal Vlček, rodený Vajnorák, pôsobí 
na miestnom zastupiteľstve už tretie 
volebné obdobie. Od roku 2013 je aj 
predseda komisie výstavby, územného 
plánovania, dopravy a životného pro-
stredia. Kandiduje do zastupiteľstva 
BSK ako nezávislý kandidát za Vajnory 
a Raču. Čerpá z dlhoročných skúseností 
z komerčného sveta a od roku 2015 sa 
venuje aj ľuďom ako kouč pre ich osob-
ný a pracovný rozvoj. 

? Ako vnímate Vajnory? Žili tu i 
vaši prarodičia.

To je pravda. A dnes tu vyrastajú aj 
moji dvaja synovia. Máme silné vajnor-
ské korene. Vajnory sú klasifikované 
ako dedina v meste a hoci sa postupne 
vyvíjajú a menia na lepšie, budem rád, 
ak si tento status zachovajú. Rozvoj je 
prirodzený a očakávaný proces, ktorý 
aktívne podporujem, vnímam však ako 
svoju povinnosť dbať na to, aby bol 
tento rozvoj v súlade so zachovaním 
pôvodných hodnôt Vajnor a aby bola vý-
stavba regulovaná v prospech všetkých 
jej obyvateľov.

? Na ktoré realizované projekty 
ste najviac hrdý?

Podarilo sa nám spoločne viac úspeš-
ných projektov. Napríklad, výstavba no-
vého kultúrneho domu, novej materskej 
školy či revitalizácia Parku pod lipami.

? Vy už ste svojej manželke “áno” 
povedali. Teraz sa však na to pý-

tate iných, ako obradník vo vajnor-
skej sobášnej sieni. 
Áno, je to veľmi príjemná povinnosť. 
Stretávam sa s mladými ľuďmi, Vajnorák-
mi, ktorí sa rozhodnú urobiť vo svojom 
živote významný krok. Sú to okamihy, 
ktoré sú pre nich výnimočné, plné ener-
gie. Vždy sa snažíme spolu s kolegyňami 
z úradu pomôcť mladým novomanželom, 
aby tieto ich chvíle boli výnimočné.

? Ste dlhoročným poslancom v 
mestskej časti Bratislava-Vajno-

ry. Prečo kandidujete aj do BSK?
Kompetencie BSK majú v mnohých vý-
znamných otázkach priamy vplyv aj na 
naše mestské časti. Zladením zámerov 
Rače a Vajnor so zámermi a kompe-
tenciami BSK dáva nepochybne vyššie 
možnosti na ich presadenie. BSK vplý-
va na rozvoj celého kraja a tým priamo 
či nepriamo na možnosti jednotlivých 
mestských častí a jej obyvateľov. Vní-
mam ako správne, aby poslanci v BSK, 
prípadne v meste, mali už skúsenosti 
v oblasti miestnej samosprávy. Po-
čas tých troch volebných období, ako 
poslanec vo Vajnoroch, som sa stre-
tol nie len s tým, čo je nevyhnutné v 
mestskej časti riešiť, ale rovnako, ako  
to realizovať. 

? Ako by ste to chceli dosiahnuť?
Nedávam nereálne sľuby. Stojím 

na pevných základoch. Mám 11-ročné 
skúsenosti v oblasti samosprávy ako 
poslanec a 4 roky ako predseda komisie 
výstavby, územného plánovania, do-
pravy a životného prostredia. Nemenej 
dôležitá je aj moja pracovná skúsenosť, 
prešiel som rôznymi výkonnými i riadia-
cimi pozíciami, vybudoval som fungu-
júcu spoločnosť a rád by som všetky 
skúsenosti zúročil v prospech miesta, 
kde žijem, kde žije moja rodina, priate-
lia, susedia, v prospech ľudí, ktorým na 
Vajnoroch záleží.
 

SOM PÔVODOM VAJNORÁK 
I. Kňazovický
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Čo všetko ešte ukazujú prieskumy?
Všetky parametre kandidáta na župana Jána Mrvu rastú. 
Keďže médiá informujú len o  preferenciách, 
pripomeňme si ich:

Najväčšou „silou“ Jána Mrvu je jeho dôveryhodnosť a 
energia. Ak už sme dospeli na Slovensku k  tomu, že 
televízna debata kandidátov rozhodne o výsledku volieb, 
dočkáme sa veľkého prekvapenia a  Ján Mrva sa môže 
stať županom v Bratislavskom kraji na základe dôvery.

Mária Kisková, občianka, učiteľka a matka

Petičný hárok som Jánovi 
Mrvovi podpísala, lebo mu 
dôverujem. Dôvera je dnes 
vzácna, a preto si myslím, že je 
potrebné podporiť všetkých 
dôveryhodných ľudí. Preto 
podporujem aj Jána Mrvu vo 
voľbách za župana v Bratislav-
skom kraji. Čím budeme mať 
viacej dôveryhodných ľudí vo 
verejných funkciách, tým sa nám 
bude na Slovensku lepšie žiť.

Prekvapivým víťazom županských volieb môže byť Ján Mrva
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Posledná televízna debata kandidátov na župana ukázala, že Ján Mrva: 1) Má prehľad; 2) Vie čo a ako treba robiť a 3) Má ťah a energiu 
riešiť podstatné problémy. Neprekvapuje, že svojou dôveryhodnosťou získava na svoju stranu stále viac voličov. A to nie je všetko. Voliči Jána 
Mrvu sa chcú vo väčšej miere zúčastniť na voľbách, než voliči iných kandidátov – kto pozná Mrvu, volí Mrvu.

Marián Zeman, futbalový reprezentant

Jána Mrvu poznám ako človeka, 
ktorý má skutočný ťah na bránku 
a vytrvalosť športovca. Vo 
Vajnoroch dosiahol skvelé 
výsledky najmä vo vytváraní 
podmienok a  dotiahol k športu 
mládež. Preto mu dôverujem a 
pôjdem ho voliť, aby sa aj náš 
Bratislavský kraj posunul do inej 
ligy. Príďte 4.11. aj vy voliť 
Mrvu.

Pavel Chvojka, manažér a aktivista

Developeri majú v  našej 
spoločnosti prednosť pred 
rodinami a  seniormi. Je to 
smutné. Ale na to, aby sa tento 
stav zmenil, potrebujeme mať 
na čele kraja empatického 
človeka. Ján Mrva je empatický 
a ľudia, ktorí ho poznajú, mu aj 
dôverujú, lebo doťahuje veci do 
konca. Preto každý, kto ho 
pozná a mu dôveruje, by mal aj 
svoj postoj dotiahnuť do konca a 
prísť voliť Jána Mrvu za župana.

č.14

1. Znalosť Jána Mrvu v Bratislavskom kraji od
    augusta stúpla o 13,7%.
2. Dokonca Ján Mrva stúpol od augusta o 12,0%
    aj ako TOP kandidát.
3. Tieto hodnotenia spôsobili nárast preferencií
    Jána Mrvu až o 31,6%.

Spoločne 
za Raču 

a Vajnory

Michal DrotovánMichal Vlček10

Kandidáti na poslancov 
Bratislavského samosprávneho kraja.
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Aj v našej škole sa snažíme začať prvý 
piatok mesiaca vždy  spoločnou sv. om-
šou, aby sme si takto uctili Božské Srd-
ce. Zakaždým sa nám prihovára náš pán 
farár o. Jozef, ktorý nás usmerňuje, ako 
ďalej pokračovať v našom duchovnom 
raste.
Tento prvý piatok bol tak trocha iný. Pri-
šiel medzi nás don Jozef Luscoň, salezián, 
ktorý očividne miluje deti. V homílii  sa 
rozhovoril o bl. Titusovi Zemanovi, dával 
deťom otázky a žiaci z počutia v škole i 
doma si toho dosť pamätali, preto ich po-
chválil a každú správnu odpoveď odme-

nil. Žiaci si zapamätali aj to, že don Titus, 
keď mal 10 rokov, bol veľmi chorý a na 
príhovor Sedembolestnej Panny Márie 
sa náhle uzdravil, preto, ako malý chla-
pec, sa rozhodol stať kňazom. Rodina, 
hoci bola chudobná, mu pomohla. Pre nás 
všetkých sa stal veľkým vzorom pre svo-
ju odvahu, dôveru v Boha a trpezlivosť.
Po sv. omši sa don Jozef zvlášť  rozhovoril 
o príbehu mučeníka za duchovné povola-
nia Titusa Zemana. Hoci bol don Titus 
zasväteným rehoľníkom, čiže saleziánom 
kňazom, bývalý režim mu zabránil verej-
ne vykonávať kňazskú službu. V čase, 
keď sa u nás zatvorili kláštory, rozhodol 
sa zachraňovať mladé duchovné povola-
nia, preto tajne sprevádzal bohoslovcov 
cez rieku Moravu do Rakúska a potom 
do Talianska, aby tam mohli doštudovať. 
To sa mu stalo osudným. Pri treťom pre-
chode bol zatknutý a odsúdený za špi-
onáž a velezradu. Vo väzení bol mučený 
a zosmiešňovaný. Na následky mučenia 
a väzenia zomiera. Pochovali ho vo Vaj-
noroch a pri hrobe hovorili o ňom ako o 
mučeníkovi.
Ďakujeme, že sme mohli byť pri relikvii 
a počúvať o bl. Titusovi Zemanovi, ktorý 
nás všetkých oslovil tým, že už od det-

stva vedel, čím bude a napriek neuveri-
teľným mučeniam nezrádza, ale trpí a 
obetuje to za iných. Neviem, či sa v dneš-
ných časoch vieme obetovať a znášať 
neprávosti. Prosme ho, aby za nás orodo-
val a ukazoval nám správnu cestu, najmä 
mladým.

ŠKOLA

Deti si vytiahli meno spolužiaka alebo 
spolužiačky a navzájom sa za seba mod-
lili. Táto aktivita trvala štyri dni a my sme 
sa naučili modliť jeden za druhého. Potom 
sme si rozprávali o bl. Titusovi, o jeho od-
vahe, viere a o jeho vzťahu k Panne Márii. 
Pre lepšie uvedomenie si vzťahu k našej 
mamke a Panne Márii sme mali v tento 
deň viaceré aktivity:
1. Mama musí mať kondičku, aby všetko 
stihla.
Obehnúť 1x triedu.

2. Mama vie potešiť tých, ktorí sú smutní.
Potešiť nejakým spôsobom pani učiteľku.
3. Keď treba uložiť deti do postele, mama 
zaspieva deťom uspávanku.
Nahlas zaspievala pesničku celá trieda.
4. Mama má svaly na rukách, aby nás vlá-
dala objímať.
Urobiť 10 drepov.
Nakoniec sme si spolu vyrobili ruženče-
ky, ktoré budeme používať pri spoločnej 
modlitbe.

Tiež sme si hovorili o ňom, ako musel zná-
šať veľa utrpenia, a tak sme to  spájali so 
skutkami, ktoré pre nás robil Pán Ježiš.
Posledný deň nás sprevádzala aktivita, 
ktorou sme pomáhali spolužiakovi s do-
mácou úlohou alebo prácou, keď niečo 
nevedel alebo niečo potreboval.
Na záver deti kreslili  návrh loga bl. Titusa 
Zemana a potom  ho predstavili ostatným.
 Posledným bodom bolo fotografovanie. 
Titus Zeman sa nám stal veľkým vzorom.

Pred blahorečením Titusa 
Zemana som chcela deťom 
priblížiť, kto Titus Zeman 
bol a ako žil prostredníc-
tvom  prezentácie spojenej s 
pohybovými a tvorivými ak-
tivitami. Na začiatku  sme si 
rozprávali o tom, ako prežil 
detstvo v rodine.

BLAHOREČENÝ TITUS ZEMAN U PRVÁKOV
Danka Macáková

PRVÝ PIATOK V NAŠEJ ŠKOLE
Ježiš dal 12 veľkých prisľúbe-
ní prostredníctvom sv. Mar-
gity M. Alacoque tým, ktorí si 
vykonajú pobožnosť deviatich 
prvých piatkov. Teda, deväť 
mesiacov po sebe pôjdu na 
sv. spoveď a sv. prijímanie na 
prvý piatok v mesiaci.

Mária Kováčiková
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Opäť veľa povinností, učenia a úloh... Pre-
to každá chvíľa na oddych je nám  vzácna, 
samozrejme, ale až po nástupe do popo-
ludňajšieho ŠKD.  Vytúžené  voľné chví-
le využívame na hry na školskom dvore 
alebo v triede pri spoločenských hrách. 
No najradšej chodíme do veľkého parku 
za kostolíkom. Máme tu veľa preliezačiek 
a nové hojdačky, obrovské pieskovisko, 
preto keď ideme von, máme vždy veľký 
úsmev na tvári. A k tomu všetkému nám  
jesenné slniečko zohrieva naše líčka. Čo 
nám ku šťastiu ešte chýba?! Sme radi, že 
bývame vo Vajnoroch a máme našu ško-
ličku. Do školy chodíme nielen po vedo-
mosti, ale aj pre radosť z hier a mnohých 
krúžkov. Cítime sa tu ako doma.

V pondelok sme si rozprávali,  v akej 
zelenine a ovocí sa nachádzajú vitamí-
ny, ktoré potrebujeme k bežnému živo-
tu. V utorok si deti priniesli obľúbené 
ovocie alebo  zeleninu a urobili sme si 
ovocno-zeleninovú misu. Každý si tam 
našiel to svoje obľúbené ovocie alebo 
zeleninu.  Deťom  veľmi chutilo 
a už sa tešia, keď si znova urobia  chut-
nú vitamínovú bombu. 

Dňa 11. októbra 2017 sme 
mali v našej materskej škole 
špeciálny deň.

VITAMÍNY, 
TIE MÁM 
RÁD
Lucia Koporcová

OPÄŤ  
V ŠKOLE
To, že sa prázdniny skončili 
a začali sa povinnosti dobre 
nám známe, sme ako školáci 
zistili veľmi rýchlo.

žiaci zo ŠKD pri ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.
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Prvý školský deň bol iný najmä pre na-
šich najmenších spolužiakov. Prvýkrát 
prví. Prváci. Tešili sa na pasovanie za žia-
kov našej školy. Tešili a možno aj trochu 
obávali. Nové prostredie, noví spolužia-
ci, knižky a zošity, učenie... To všetko a 
určite ešte viac na nich čaká za bránami 
našej školy. Všetko to začalo.
Pán riaditeľ T. Kráľ svojím príhovorom 
privítal rodičov i žiakov v našej základnej 
škole, predstavuje pani učiteľky, ktoré 
budú triednymi učiteľkami 1. A, 1. B. a 

1.C.  Pán starosta Ján Mrva sa pravidelne 
zúčastňuje nášho „PASOVANIA“. Svojím 
príhovorom nás rozosmial a možno sa aj 
takýmto spôsobom snažil rozbiť posled-
né kamienky strachu v očiach malých 
prváčikov. 
Pasovanie. Pán riaditeľ  - ten najpovo-
lanejší - kladie magickú ceruzku obrích 
rozmerov na ramená našich prváčikov. Tí 
potom prechádzajú cez pomyselnú škol-
skú bránu z papiera. A tam už každého 

nového žiačika vítajú pán starosta a pani 
vicestarostka Soňa Molnárová, triedne 
učiteľky a pani vychovávateľky. Majú 
pre našich najmenších pripravené milé 
darčeky.
Prváci – už ste naši. Vitajte a užite si 
krásne školské dni, nájdite si veľa no-
vých priateľov. Otvára sa Vám cesta do 
sveta kníh. Onedlho budete s nami čítať, 
písať aj počítať. Neveríte?

PASOVANIE PRVÁKOV
4. september 2017 – škola 
začala. Presne tak, ani tento 
rok sa nestal zázrak. Škola 
začala. Nevyhrali nad ňou ani 
prázdninové letné dni. Naše 
opaľovanie a plávanie v mori 
prerušilo školské zvonenie. 
Niektorí si zapchávali uši, 
šnorchlovali v bázene. Nič ne-
pomáhalo. Bolo treba zobrať 
školskú tašku a pripraviť sa 
na školské povinnosti. 

J. Cigániková
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Vedenie škôlky pozýva nielen deti, ale 
aj ich rodičov. Potešila som sa, veď as-
poň ja, rodič, spoznám pani učiteľky, 
ktorým každý deň zverujem svoje de-
tičky a oboznámim sa s priestormi ma-
terskej škôlky, ale aj celého školského 
dvora.

Doma som niečo napiekla pre deti, ro-
dičov a hostí a o tretej hodine som sa 
vybrala do škôlky. Rodičia sa už začali 
schádzať, všimla som si, že si priviedli 
so sebou svoje školopovinné deti, ale aj 
malé ratolesti v kočiarikoch. Zaregistro-
vala som aj zopár starých rodičov.
Slávnosť otvoril rodič, herec p. Pomaj-
bo svojím typickým humorom a entu-

ziazmom. Takže som sa dozvedela, že 
krásny hrad ,,Lucifuk“ zafinancovalo ve-
denie MÚ Vajnory, altánok ,,EMA“ zase 
zasponzorovala firma, ktorá má sídlo vo 
Vajnoroch, ,,Raven“ a hojdačkovú zos-

tavu zafinancovali rodičia z Materskej 
školy na Koniarkovej.

Po slávnostnom prestrihnutí pások na 
jednotlivých atrakciách prišiel medzi 
deti Richard Čanaky so svojím vystúpe-
ním. Deti spontánne začali spievať, hrať 
na hudobných nástrojoch, ktoré dostali 
do rúk od Riška,  zabával celý školský 
dvor. Ku koncu deti začali tancovať a 
tlieskať. No, proste, super zábava.
Pohostenie po vystúpení bolo nachys-
tané, a tak sa deti vrhli k stolom s dob-
rotami.
Celý areál materskej školy bol zaplnený. 
Deti sa rozbehli po atrakciách a rodičia 
sa medzi sebou spoznávali, rozprávali a 
zabávali, komunikovali s pedagogickým 
zborom aj  s vedením materskej školy a 
poslancami MÚ Vajnory.
Perfekná oslava, pekné popoludnie, 
užila som si to. A moje deti tiež.
S úsmevom som odchádzala domov me-
dzi poslednými. A preto ďakujem.

Ďakujem p. riaditeľke materskej školy 
a všetkým pani učiteľkám, ktoré toto 
krásne popoludnie nachystali s profe-
sionálnym nadhľadom.
Teším sa, že máme takúto škôlku.

Keď som si minulý týždeň 
prečítala plagát na nástenke v 
našej materskej škôlke, hneď 
som spozornela. Slávnostné 
otvorenie nových atrakcií na 
školskom dvore, spojené s 
vystúpením Riška Čanakyho.

TÁ SPRÁVNA ŠKÔLKA 
PRE NAŠE DETI
Mamička zo škôlky
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O najpodstatnejších udalostiach sa dočí-
tate v nasledujúcich riadkoch, v ktorých 
sa vám predstaví nový tréner mužov a za-
spomíname si aj na ďalší vydarený ročník 
Vajnorskej penalty. 

A-tím muži (tréner Ladislav 
Mikita)
Naša situácia v 3. lige sa zlepšuje len po-
zvoľna. Kým Laco Mikita naplno prebral 
zodpovednosť za tréningový proces, vyfa-
sovali sme 9 gólov v Tomášove a dokonca 
11 v Prievoze od rezervy Slovana. V domá-
cich zápasoch sme však previedli krajšiu 
tvár a získavali sme aj body. Zdolali sme 
Ivanku (2:1), potom hokejovým výsledkom 
Svätý Jur (8:4) a remizovali sme s Pezin-
kom. Práve tieto dva tímy sú na tom bodo-
vo ešte horšie ako Vajnory.

B-tím muži  (Martin Rejžek)

V 5. lige sme sa začali prepadať. Po dobrom 
úvode zbierame jednu prehru za druhou. 
Často sme potrestaní za striedania, preto-
že niekedy dobre rozbehnutý súboj práve 
zmenami v zostave pustíme. V prvom rade 
je podstatné to, aby si chalani zahrali. Blíži 
sa už deň, keď v tomto tíme dostanú pries-

tor naši 17-roční mladíci Erik Kratochvíla a 
Richard Debnár. 

Mladší dorast  
(Radoslav Kováč)
Káder U17-tky sa stále snažíme doplniť. 
Tréner odvádza dobrú prácu, skupinu cha-
lanov z Jura postupne zapracoval a hráči 
mu už vracajú kvalitný tréningový proces 
na ihrisku. Jeden domáci súboj sme odo-
hrali po dohode vo Svätom Jure, aby sme 
sa ešte viac priblížili k novým hráčom aj ich 
rodičom.

Mladší žiaci U13  
(Róbert Vajda)
Ustálená skupina naberá vo svojej súťaži 
stále viac sebavedomia. Dobré výkony priná-
šajú veľké množstvo gólov, o ktoré sa stará 
úzka skupina hráčov, ktorí sú schopní zavŕ-
šiť prácu kolektívu. Proti Jarovciam zažiarila 
hetrikom aj Linda Salajová, najaktívnejším je 
však Lukáš Malovec (19 gólov), ktorý patrí k 
najlepším strelcom celej súťaže. 

Mladší žiaci U12 
(Andrej Kulčár)
V nej pôsobí aj náš výber do 12 rokov aj 
s druhou našou registrovanou hráčkou – 
Dominikou Tranžíkovou. Aj s ňou je káder 
trochu užší. Aj preto, že sa deťom začína-
jú ozývať rastové problémy, najmä boľavé 
päty. Napriek menšiemu počtu a nižšiemu 
veku sa však táto partia herne vyrovná 
všetkým súperom. Po skončení jesennej 
časti ju doplníme zopár hráčmi z prípravky. 

Prípravka  (Richard Fekete)

V tej je aktuálne 21 detí, počty sa však 
prechodom do telocvične budú meniť. 
Každodennou prácou chceme deti posú-
vať. Veľa z nich už dalo v tejto sezóne 
nejaký ten gól. Máme aj viacerých premi-
érových strelcov, ako Šimon Krumpolec, 
Adam Kusala, Marco Korček, Matej Groch, 
Filip Gero či bratia Račkovci. 

Predprípravka (Martin Cintavý, 
Patrik Mozola, Kamil Bľanda)
Tí ešte trénujú s predprípravkou, kde 
máme vytvorené až 3 skupiny našich 
najmenších. Väčšina síce ešte nehráva 
zápasy, ale všetci traja tréneri ich poctivo 
chystajú na postupný prechod do príp-
ravky. Najstaršia skupina trénera Bľandu 
absolvovala na jeseň dve prípravné zá-
pasy s Chorvátskym Grobom. Najmladšia 
zase s trénerom Martinom Cintavým za-
žila naživo futsalovú Ligu majstrov, keď 
na Pasienkoch vychádzali naše deti na 
ihrisko spolu s hráčmi pred súbojmi tohto 
prestížneho turnaja. Na tribúne sedel aj 
nový tréner našich mužov, o ktorom budú 
nasledujúce riadky....

ŽIVOT FK      AJNORY 
Výmena trénera mužov, zme-
ny v kádri seniorov, dopĺňanie 
mladších dorastencov, oslo-
vovanie nových členov futba-
lového klubu, už pravidelné 
využívanie novej malej trénin-
govej plochy a aj mnoho iných 
vecí sme zažili počas jesene.

Richard Fekete, snímky autor

1933

FK VAJNORY
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Po vysokých prehrách v úvodných kolách 3. 
ligy mužov sa klub rozlúčil s trénerom Mi-
rom Hirkom. Novým šéfom našej lavičky sa 
stal ešte donedávna náš hráč, nosiaci číslo 
7 – Ladislav Mikita.

? Predstav sa našim fanúšikom...
Mám 39 rokov, som ženatý a mám 2 

deti. Futbal som hrával za Slovan (r. 84-97), 
v nižších súťažiach v Rakúsku (r. 98-07), od 
r. 2015 som vo Vajnoroch. Od r. 1987 som 
sa dal na futsal - Perpetuum Bratislava (3x 
majster), Slovmatic Fofo Bratislava (r. 03-
15, 10x majster). 15 rokov som vo futsale 
reprezentoval Slovensko. Od roku 2016 
pôsobím ako tréner Acrossu Pinerola Brati-
slava, pomáham aj pri mladých futbalistoch 
Interu.

? Kto je tvojím trénerským vzorom?
Jose Mourinho.

? Aký svetový hráč ti je najbližší? 
Páčia sa mi rozdielni hráči, ako Messi, 

Ronaldo, Neymar, vo futsale Ricardinho či 
Falcao.

? Prečo si sa rozhodol viesť naše 
mužstvo?

V prvom rade je to pre mňa výzva a česť 
viesť FK. Zároveň aj zodpovednosť nejako 
mužstvo naštartovať na lepšie výsledky aj 
hru. Keďže som tu pôsobil 2 roky ako hráč, 
veľmi dobre poznám zázemie a víziu tohto 
klubu. 

? Si v podstate tréner začiatočník, v 
čom bude tvoj rukopis? Aký štýl ti 

je najbližší?
Chcem, aby si každý, kto pôsobí v tom-
to klube,  nejakým spôsobom vybudoval 
vzťah k nemu, aby to nebolo tak, že prídem, 
dotrénujem, odídem, odohrám a koniec. Dať 
priestor mladým hráčom. Ja mam rád útočný 
štýl, mam rád, keď hrá mužstvo ofenzívne, 
keď chce hrať, a nie len brániť a odkopávať 
lopty. No, samozrejme, musíte hrať taký 
štýl, na aký máte typologicky káder. 

? Ako si spomínaš na hráčske časy u 
nás?

Na hráčske časy mám len tie najlepšie spo-
mienky. Po 8 rokoch nám bolo umožnené 
hrať veľký futbal, keďže sme sa predtým 
venovali len futsalu v Slovmaticu ako profe-
sionáli. Oslovil ma  Peťo Brndiar,  či by sme 
to neskúsili vo Vajnoroch. Už predtým sme 
tu mali veľmi dobrý vzťah a kamarátov a o 
to bolo moje rozhodnutie ľahšie. Neváhal 
som ani s ďalšími futsalistami (Herko, Bah-
na, neskôr Kozár, A. Zdrahal). Zišla sa výbor-
ná partia a, proste, tá chémia zafungovala, 

či na ihrisku alebo mimo, a výsledkom bol 
postup do 3. ligy.

? Hrával si u nás po boku svojich 
súčasných zverencov. Ako vnímaš 

zmenu vo vzťahu s nimi?
Vzťahy ostali nezmenené, možno tam ne-
jaký jemný odstup nastal,  ale ja to nerie-
šim. Pokiaľ si každý odrobí to, čo od neho 
vyžadujem. A to je disciplína na ihrisku či 
mimo neho, a samozrejme, pracovať na 100 
percent. 

? Vajnorský klub je v mnohých veci-
ach špecifický, čo ťa tu pozitívne 

zaujalo?
Ľudia! Práca s mládežou, rodinné zázemie, 
vízia klubu.

? Čo by si chcel, naopak, zo svojej po-
zície vylepšiť?

V podstate nie je čo, lebo ja si myslím, že 
to tu je veľmi dobre nastavené, len v tom 
treba pokračovať.

? Kde si ešte, ako hráč, videl najväč-
šie dôvody zlého úvodu do sezóny?

Nerád hodnotím to, čo už bolo a nezmení-
me to. Radšej sa pozerám pred seba, ale aj 
napriek tomu by som pripomenul, že Miro 
Hirko odviedol výbornú prácu. Mal to trochu 
sťažené tým, že sa tu vytvoril B-tím a muž-
stvo sa hľadalo. Nastal veľký pohyb hráčov, 
situácia sa nestihla stabilizovať, príprava 
bola taká, aká bola. „Nenabehli“ sme dobre 
do súťaže a už sa to s nami viezlo.

? Aké boli tvoje prvé kroky v kabíne a 
čo chystáš na ďalšie týždne?

Najprv som opäť vytiahol z béčka Aleša Číka 
a Peťa Škrabáka, ktorí majú kvalitu, vzťah k 
tomuto klubu, stavil som na ich skúsenosti. 
Noví hráči, ktorí prišli, sa totiž, podľa mojich 
predstáv, nechytili. Chýbala nám bojovnosť, 
vôľa viac sa pobiť za tento klub na ihrisku.

? Máme aj Béčko. Aká je po tvojom 
nástupe spolupráca s ním? Zmenilo 

sa niečo?
Spolupráca je dobrá... Mali by tam dostávať 
priestor naši mladí hráči a hráči, ktorí dostali 
menej priestoru  v A-tíme. Je to o komuni-
kácii.

? Do rezervy by postupne mali naska-
kovať naši mladí chlapci vo veku 

16, 17 rokov. Stotožňuješ sa s touto 
klubovou víziou?
Áno. Veď aj kvôli tomu sa Béčko vytvorilo.

? Majú naši súčasní mladší dorastenci 
na to, aby už o rok - dva hrávali 5. 

ligu mužov?
Myslím si, že zopár šikovných jedincov tam 
je, len musia ďalej „makať“, a aj toto by mala 
byť pre nich čiastočná motivácia.

? Ako bývalý futsalový reprezentant 
vidíš svoju trénerskú perspektívu 

skôr v hale či na zelenom trávniku?
Nejako to neriešim, som  tu, som vďačný za 
dôveru, cítim zodpovednosť, mám chuť a 
chcem pomôcť týmto ľuďom, klubu a hrá-
čom najlepšie, ako sa len dá.

? Čo sa dá z palubovky preniesť do 
„veľkého“ futbalu?

Určite je to ideálny doplnok k futbalu (tech-
nika na malom priestore, myslenie, priesto-
rová orientácia, výbušnosť atď.). Veď hráči, 
ako Ronaldo, Messi, Neymar, Ronaldinho, 
Zidane začínali kariéru futsalom!

? Čo by si na záver odkázal vajnor-
ským fanúšikom pred náročnými 

bojmi o body?
Aby boli v momentálnej situácii trochu tr-
pezliví, ostali nám verní. Potrebujeme ich 
podporu  a pevne verím, že prídu aj výsled-
ky a budeme všetci odmenení. Ďakujeme.

NERÁD HODNOTÍM TO, ČO UŽ BOLO
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Krátku reportáž z penalty odvysielali 
hneď v ten deň v rámci športových no-
vín. Z pohľadu počasia to bol najmenej 
pozitívny ročník. Ešteže ho zachránili 
kvalitný prístup a výkony všetkých zú-
častnených. Od kvalitnej pomoci  pri or-
ganizovaní, za čo by som sa chcel veľmi 

pekne poďakovať sponzorom, pracov-
níkom MČ Vajnory a v neposlednom 
rade svojim dobrým priateľom, až po 
samotných účastníkov. Celé zápolenie 
v hlavnej kategórii dokázal opäť, často 
veľmi vtipne, moderovať Richard Feke-
te. V tejto súťaži sa začína čoraz viac 
presadzovať „mladá krv“, čoho opätov-

ným dôkazom je víťaz Lukáš Pollák. V 
dobrom svetle sa ukázali aj vajnorskí 
brankári, ktorí boli veľkou prekážkou 
aj renomovaným strelcom z minulých 
ročníkov. Reprezentanti Slovenska vo 
futsale sa tento raz nedostali na tie 
najvyššie priečky. Pred ťažkými  stret-
nutiami so Španielskom a Talianskom 
to brali viac rekreačne. Tento ročník sa 
niesol v znamení bohatej účasti v kate-
góriách, kde sa o čo najlepšie umiestne-
nie športovo pobili mladší a starší žiaci, 
ako aj ženy. Tieto kategórie moderoval 
Daro Richter a bola to dráma, ako sa 
patrí. Atrakcie pre deti opäť zabezpe-
čil Martin Cintavý, za čo odmenou mu 
bolo okrem iného aj nadšenie našich 
najmenších ratolestí. Neodmysliteľný 
guláš a klobáska, skrášľovací salón pre 
dámy, súťaže sponzorov priamo na ih-
risku dotvorili športové poobedie. Tak 
nám ostáva veriť, že tí, ktorí tento rok 
neprišli kvôli počasiu, si s nami prídu 
užiť túto peknú akciu o rok. 

Vajnorská penalta 2017 je už 
minulosťou. Mediálne poduja-
tie zastrešil tento rok „osamo-
tený“ Daro Richter, čo, po-
chopiteľne, vyvolalo záujem 
aj športového štábu televízie 
Markíza.

Jaroslav Križan

VAJNORSKÁ PENALTA 2017 JE 
UŽ MINULOSŤOU

 

 

1. miesto 2. miesto 3. miesto

HLAVNÁ SÚŤAŽ Lukáš Pollák Tomáš Fedák Martin Maroši

NAJLEPŠÍ VAJNORÁK Oliver Depeš

NAJLEPŠÍ BRANKÁR Peter Brndiar

SÚŤAŽ ŽENY Pamela Fortunová Karin Štepková Kristína Darbasová

SÚŤAŽ STARŠÍ ŽIACI Peter Dornaj Patrik Štepka Adam Havran

Lukáš Pollák SÚŤAŽ MLADŠÍ ŽIACI Patrik Pál Martin Uhlár Matúš Palaj

2017
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BEŽCI SA OPÄŤ STRETLI VO VAJNOROCH

Príprava prebiehala už niekoľko týždňov 
pred podujatím, no všetko vyvrcholilo až 
v sobotu 14.10. 2017. Od ranných hodín 
tím ľudí pripravoval všetko potrebné, aby 
sme mohli spustiť prezentáciu a nasle-
dovne odštartovať aj samotné behy. 
Príprava prebiehala a o 11.00 sa mohla 
spustiť prezentácia bežcov v dome kul-
túry. Bežci si preberali svoje štartové čís-
la, balíčky, no priestor bol aj pre bežcov, 
ktorí sa rozhodli zúčastniť sa na poslednú 
chvíľu.
Pred 13. hodinou sa pozornosť začala 

uberať smerom k štartu. O prvé behy dňa 
sa postarali naši najmladší. Dievčatá a 
chlapci do 6 rokov, 7-9 rokov, 10-12 rokov 
a nakoniec dve najstaršie detské kategó-
rie dievčat a chlapcov od 13 do 15 rokov. 
Po tom, ako sme spoznali víťazov det-
ských behov, priestor štartu patril bežcom 
na 5 km. 
Približne 120 bežcov a 3 zástupcovia na 
handbikoch sa zhromaždili v meraní svo-
jich síl na túto vzdialenosť. 
Po odbití 14. hodiny zaznel výstrel, kto-
rý poslal bežcov na trať. Hneď od úvodu 
sa záujemcovia o výhru tlačili dopredu a 
nechceli strácať ani sekundu. Trio Ocha-
ba, Valent a Kovalčík udávali tempo behu. 
Nestihli sme vyhodnotiť ani všetky det-
ské kategórie a už dobiehali tí prví. Spo-
mínaní traja bežci dobehli v tomto poradí 
a rýchlom tempe aj do cieľa, keď rozdiel 
činil 12, resp. 43 sekúnd na najlepší čas 
Michala Ochabu.
Z juniorov dobehol celkovo 4., no víťaz 
vo svojej kategórii Krištof  Kubala so stra-

tou 1:52 na víťaza a z junioriek najlepšie 
bežala Petra Turčeková v čase 19:59. Do 
behu sa pridal aj historicky najrýchlejší 
Slovák a víťaz ME do 23 rokov Ján Volko, 
ktorý si spestril sezónu časom 22:38.
Päťkári dobehli a na štarte ich vystriedali 
bežci na 10 km. Pred štartom sa zhromaž-
dilo178 bežcov. Mariána Zemana vystrie-
dal pri štartovej pištoli starosta Ján Mrva, 
ktorý  dovŕšením 15. hodiny výstrelom 
pustil bežcov na trať. Tu ich čakala rovna-
ká trasa ako bežcov na 5 km, no títo si ju 
zopakovali dvakrát.
Ako prvý bol na obrátke Gabriel Švajda, 
ktorý bol v medzičase dokonca rýchlejší 
ako víťaz behu na 5 km. Po obrátke sa 
tempo mierne zvoľnilo, sily už mierne 
dochádzali, no v cieli si dokázal Švajda 
uhájiť prvé miesto z obrátky pred Jánom 
Sopkom a Pavlom Chomaničom.
Zo žien prvá dobehla, a tak obhájila pr-
venstvo, Jana Úradníková z Družba Pieš-
ťany pred Petrou Prekopovou a Mirosla-
vou Jesikovou.

Druhá sobota v októbri pa-
trila vyznávačom behu. Vo 
Vajnoroch sa stretli tri stovky 
bežcov a približne 130 detí na 
obľúbenom minimaratóne. 

Marián Nemček, snímky autor
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ŠARKANIÁDA A JABLKOVÉ HODOVANIE

Detí, ktoré tohto roku prišli a súťažili o 
pekné ceny, bolo vyše sto. Prichádza-
li v sprievode svojich rodičov aj z iných 
mestských častí Bratislavy. Potešenie zo 
súťaženia ste neraz mohli badať aj na 
tvárach dospelých.

 Na maľovaní šarkanov sa zúčastnili deti, 
ktoré súťažili v dvoch kategóriách, a to 
„O najkrajšieho vymaľovaného šarkana“ 
do  6 rokov a pre staršie deti od 7 do 10 
rokov. Celkom sa súťažilo  v 8. kategó-
riách. Oproti minulému roku bola pridaná 
kategória „Najkrajšia rozprávková by-
tosť.“ Pre tých, ktorí prišli bez šarkana, 
bol zabezpečený predaj podľa želania.
Zážitkové, tak sa dá pomenovať poduja-
tie Jablkové hodovanie. Zúčastnilo sa na 
ňom oveľa viac predávajúcich „výrobcov“ 
ako vlani, celkom 22. Môžeme smelo 
povedať, že popularita tohto podujatia 
stúpa. V ponuke boli  pečené koláčiky, 
džemy, sušené jablka, diáre s receptami 
na pečenie. Za vynikajúce koláčiky ďaku-
jeme členkám  Senior klubu vo Vajnoroch 
pod vedením J.  Grebečiovej. Špeciálne 
uznanie patrí najmladším účastníkom Ja-
blkového hodovania, ktorí obhájili  dobrý 

nápad čo upiecť z minulého roku, ne-
váhali, napiekli a opäť prišli  - 12-ročný 
Luky  a 6-ročný brat Kiko.  Po prvý raz 
sa zapojili mamičky a oteckovia z MŠ Ko-
niarkova, bolo ich neúrekom - 10. Svoje 
koláčiky ponúkli aj gazdinky z Vajnor-
ského okrašľovacieho spolku. Zaujíma-
vou prezentáciou a ponukou zadarmo 
prispeli aj gazdinky z firmy Tupperware. 
Osvedčeným moderátorom podujatia bol 
aj tento rok Lukáš Pavlásek. Rozšantené 
deti sa pred samotnou súťažou zahrali a 
zahriali v tanečnom rytme s Disko Jarkou.   
Na záver ostáva poďakovať odbornej 
porote – poslankyni NR SR A. Zemanovej, 
poslancovi MZ MČ BA -Vajnory M. Vlčkovi 
a  starostovi J. Mrvovi, ktorí odovzdáva-
ním pekných cien vyčarili úsmev na tvá-
rach všetkých detí.
Tak,  dovidenia pri veselom šantení so 
šarkanmi na budúci rok 2018.

Október bez váhania patrí k 
tým mesiacom, keď vo Vajno-
roch s radosťou oceňujeme 
jubilantov, ale aj s radosťou 
prichádzame s ratolesťami na 
veselé šantenie do priestorov 
bývalého letiska na obľúbenú 
Šarkaniádu a s ňou spojené 
Jablkové hodovanie.

Eva Bielčíková
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Rozmery Cena

bez DPH s DPH

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

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

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

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

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

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

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

0,75 0,90

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

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

CENNÍK INZERCIE

Miestny úrad
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava

Tel. číslo do digitálnej ústredne:  
0850 24 25 24

Mailová adresa : vajnory@vajnory.sk , 
redakcia@vajnory.sk

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

Na konci mesiaca september 
prišla medzi  rodičov a uči-
teľov do našej ZŠ s MŠ sv. Jána 
Pavla II. detská psychologička 
Mgr. Mária Tóthová - Šimčá-
ková prednášať na tému: Deti 
zodpovedne a bezpečne na 
internete. 

Priblížila nám, ako deti využívajú tech-
nológie a internet, k čomu by ich rodičia 
a učitelia v tomto smere mali viesť. Ne-
menej dôležitou bola tiež otázka, kedy 
začať s „výchovou“ k zodpovednému 
správaniu a osvojeniu si elementárnych 
návykov v oblasti bezpečného sprá-
vania sa pri využívaní internetových 
technológií. Odpoveď bola jednoduchá: 
treba začať vtedy, keď sa deti začína-
jú interaktívne stretávať s výpočtovou 
technikou a hneď im stanoviť hranice. 
Na začiatku októbra jej kolegyňa Mgr. 
Petra Kaločayová prišla prednášať o 
tejto aktuálnej problematike aj našim 
žiakom. Formou dialógu sa žiaci rozprá-
vali o tom, že okrem toho, že si musia 
chrániť svoj počítač a svoje dáta, mu-
sia si chrániť aj svoju identitu. To platí 
najmä pri používaní sociálnych sietí a 
zdieľaní pozícií, fotografií a videí. Vždy 
si musia premyslieť, čo chcú zdieľať a s 
kým to chcú zdieľať. Nevhodný príspe-
vok, ktorý ukážu celému internetu, ich 
môže niekedy dostať aj do  problému. 
Nástrahy internetu pribúdajú každý deň 
a riziko zneužitia tvojho počítača, či krá-
deže údajov  je čoraz väčšie. S dodržia-
vaním  pravidiel sa pred ním, našťastie, 
môžeme účinne brániť.

ZODPOVEDNE 
A BEZPEČNE NA 
INTERNETE
Mária Kováčiková

Poľovnícke združenie vo Vajnoroch 
oznamuje obyvateľom Vajnor plán 
tohtoročných poľovačiek vo vajnorskom 
revíri. Uskutočnia sa v termínoch:

11. novembra - Horné pole
9. decembra - sad PD Vajnory
31. decembra - vinohrady Malé Karpaty
Ďakujeme za pochopenie.
Ján Panák, PZ Vajnory
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OCKO V PODANÍ OCKA 
ROMANA POMAJBA
Igor Kňazovický

? Predstavujete sa verejnosti v 
sólo projekte Ocko. O čom to je?

To je veľmi osobná šou. V dnešnom 
svete akoby sme sa viac uzatvára-
li, chránime si svoje súkromie, a nie 
sme voči sebe dôverčiví. Ja sa snažím 
prihovárať k divákom čo nejúprimnej-
šie, odhaľujem svoje súkromie (napr. 
som použil náš rodinný foto archív - z 
čoho manželka nebola práve nadše-
ná)... Divadelné predstavenie OCKO nie 
je naozaj o tom, ako sa stať vzorným 
ockom, ale určite sa v ňom každý náj-
de! Ženy majú možnosť nahliadnuť do 
hlavy mužom a pochopiť všetko dosiaľ 
nepochopené a muži zistia, že v tom 
rozhodne nie sú sami a ako sa to dá s 
humorom zvládnuť. Je to od začiatku 
do konca veľká „sranda“, ale má to aj 
myšlenku! Aj v tom sa mi zdá (z poh-
ľadu dnešných projektov) toto predsta-
venie výnimočné!

? Ľudia vás poznajú skôr ako ko-
mika z televíznych projektov, 

ako je SOS, Kredenc či Divoký Za-
padákov. Tam sa prezentujete ako 
komik, ktorý rozohráva svoje skeče 
v spolupráci s ostatnými hercami . 
Ako sa vám hrá v divadle jedného 
herca?
Z hereckého „chlebíčka“ toto je asi to 
najťažšie! Pre každého herca je to ob-
rovská výzva a musí sa s tým vedieť 
popasovať. Hrám aj v iných divadlách, 
ale tam mám stále nejakého kolegu, 
na ktorého sa môžem spoľahnúť, tu sa 
musím spoliehať iba sám na sebe. Sta-
lo sa mi, že som zablúdil v texte, niečo 
vynechal, pridal alebo zmenil – ste tam 
sám a vždy z toho musíte nejako vy-
korčuľovať... 
Kolegovia sa ma často pýtajú, s kým 
som v šatni, s kým sa rozprávam a či 
mi nie je smutno... Áno, je to ťažšie, 
musím sa motivovať sám a na javis-
ku mi nikto nepomôže, nikto ma ne-
zachráni. Len to, čo dávate, sa vám 
vráti. Keď nakoniec celá sála tlieska a 
ďakuje jednému hercovi, je to ten ne-
júžasnejší pocit, ktorý môžem dosiah-
nuť! Doprial by som to zažiť všetkým  
kolegom.

? Vajnory sú konzervatívne, čo si 
myslíte, ako  prijmú túto hru? S 

akým ohlasom sa u publika stretá-
vate?

 Vždy je to iné. Záleží, akí ľudia sa v ten 
večer stretnú, aká tam vznikne spo-
ločná atmosféra. Vždy je to jedinečné, 
originálne, neopakovateľné stretnutie. 
No, po predstavení som už zažil aj zo-
pár netradičných zážitkov. Raz za mnou 
prišla pani s tým, že sa chcela s mužom 
rozvádzať. A pôvodne ani nechcela ísť 
na predstavenie, ale napokon sa dala 
nahovoriť a po predstavení sa rozhod-
la, že mu ešte dá šancu a že sa s ním 
teda nerozíde. Kázala mužovi, aby mi 
poďakoval za to, že s ním ostane. 
Potom som mal takú príhodu, keď mi 
napísala pani, že má muža, ktorý ju 
verejne požiadal o ruku a teraz spolu 
čakajú bábätko. A že by mu to verejné 
požiadanie o ruku rada nejako vrátila. 
Tak sme sa dohodli, že mu to bábätko 
oznámime priamo na predstavení. Tak 
sme to zahrali. Pani mi dala fotku ul-
trazvuku a ja som na konci predstave-

nia vyzval pána, aby prišiel na pódium. 
On prišiel a ja som sa ho opýtal na to, 
čože to mám v ruke. Vravel som mu, že 
to mu posielajú anjeličkovia z neba. /
Hrali sme totiž vtedy pod holým ne-
bom./ Pán najskôr nechápal, pretože 
ultrazvuk predtým nikdy nevidel. Až po 
chvíľke pochopil, pozrel sa na ženu v 
hľadisku a prišli obrovské emócie. Pani 
začala plakať, pán začal plakať, mne 
bolo do plaču a všetci diváci tlieskali. 
Bolo to veľmi dojemné. Na to nikdy ne-
zabudnem.

? Keďže nie ste odtiaľto, ani vaša 
manželka, obaja ste „dondzíti“, 

ako vnímate život  v prvej dedine od 
Bratislavy? Čo sa vám vo Vajnoroch 
páči a čo by bolo dobré vylepšiť?
Sme tu naozaj šťastní! Je to ideálne 
miesto pre rodiny s deťmi. Cítime sa 
tu bezpečne, deti májú všade blízko 
(nemusíme ich vyvážať kade-tade, 
ako je to dnes moderné), ľudia sa tu 
navzájom poznajú, zdravia sa a po-
máhajú si. Samozrejme, vždy je čo  
vylepšovať! 
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VAJNORSKÝ ŽIVOT

MartinskáMartinská

srdečne vás 
pozývame:

1933

FK VAJNORY

Vstupné: 11 €
V cene vstupenky je zahrnuté občerstvenie: guláš, 2 dcl vína, 2 dcl nealko

Rezervácie a predaj vstupeniek: fkvajnory@fkvajnory.sk, tel.:  0917 618 955
Vstupenky je možné kúpiť iba v predpredaji

Viac info na www.fkvajnory.sk

Program:
Mega disko párty  •  hosť: ELÁN revival  •  tombola

v sobotu 11. novembra 2017
19.00 - 04.00 hod.

v dome kultúry - Vajnory (Park pod lipami)

Poľnohospodárske družstvo Vajnory má 
150 ha viníc. Ako uviedol pre VN gene-
rálny riaditeľ PD Stanislav Ondruš, rátajú 
s úrodou okolo 620 ton, čo je podstatne 
viac ako vlani, keď počasie vinohradom 
veľmi neprialo. Kvalita hrozna je dobrá, s 
priemernou až nadpriemernou cukorna-
tosťou. Tie najlepšie odrody už tradične 
použijú na neskoré zbery, bobuľové vý-
bery, či výrobu slamového vína.
Vajnorským družstevným vinohradníkom 
ubudlo 17 ha viníc. Kvôli výstavbe diaľ-

nice D4. Ďalšie naše vinohrady  vykúpila 
od súkromných pestovateľov Národná 
diaľničná spoločnosť. Ako dodal S. On-
druš, vajnorské PD má však v pláne vy-

sadiť nové vinice. Napokon, kvalita vaj-
norských vín je už dávno známa nielen za 
hranicami nášho regiónu, ale dokonca v 
európskom priestore.

OBERAČKY VO VAJNORSKÝCH 
VINOHRADOCH
Vo vajnorských vinohradoch 
na úbočiach Malých Karpát fi-
nišujú oberačky. Kým skoršie 
odrody sú už v sudoch, teraz 
sa oberajú tie neskoršie, ako 
rizlingy a modré sorty.

Eduard Fašung
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VOĽBY
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MÁTE  
NÁROK 
NA VIAC

Viac zelene pre naše deti
Dobré cesty bez kolón

Pozývame vás na kávu do Prešíka v Parku pod lipami, dňa  31.10.2017 v čase medzi 18,00 - 20,00 hod.

ANNA ZEMANOVÁ
kandidátka na poslankyňu župy 

RÓBERT PAJDLHAUSER
kandidát na poslanca župy 
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ROZHOVOR

Spod jej rúk sa rodia motívy z vajnorského 
ornamentu. Mnohé ženy sa pýšia originál-
nymi sukňami, tričkami, či topánkami, ktoré 
prešli jej rukami, na ktoré vykúzlila neopa-
kovateľné vzory – vajnorského vtáčika, ru-
žičky, tulipán... Ja osobne sa na svojich vys-
túpeniach pýšim motýlikom s vajnorským 
ornamentom. Som rád, že k dnešnému roz-
hovoru dala súhlas umelkyňa z Vajnor Erika 
Suranyiová-Berenčiová, rodená Fogašová. 

? Aký je tvoj vzťah k Vajnorom?
Narodila som sa tu. Vyrastala som tu 

a žijem tu už niekoľko krásnych rokov. Ro-
dičia však nie sú Vajnoráci. Prišli sem za 
prácou. Postavili dom, kde dodnes žijem so 
svojou rodinou.

? Chodila si vo Vajnoroch aj do školy?
Áno. No, len po piaty ročník základnej 

školy. Potom som nastúpila na výberovú 
školu so zameraním sa na nemecký jazyk, 
bývalá Thälmannova, dnes Za kasárňou.
Vo Vajnoroch bola moja triedna učiteľka 
Elena Vrablecová. Výborná pedagogička, 
úžasný človek. Mám na ňu len príjemné 
spomienky a vždy som veľmi šťastná, keď 
sa spolu stretneme aj dnes. Rovnako mám 
krásne spomienky aj na pani Žiškovú zo 
škôlky.

? Detské lásky?
(smiech) Vieš, že si nepamätám 

(smiech). Ale nie. Jednu som mala, v škôlke 
na Šaldovke. 

? Kto to bol?
Nepoviem, určite bude vedieť, ak si 

toto prečíta. Nikdy som nechcela ísť domov 
zo škôlky, kým som mu nedala ešte posled-
ný bozk (smiech).

? Si magistra. Akú vysokú školu si 
študovala?

Vyštudovala som vysokú školu, Trnavskú 
univerzitu, Fakulta zdravotníctva a sociál-
nej práce – ošetrovateľstvo. Som zdravotná 
sestra.

? Venuješ sa svojej profesii?
Áno. Po škole som nastúpila ako zdra-

votná sestra na chirurgii na Bezručovej 
ulici. Potom ma zavolali do Vajnor, kde som 
pôsobila u doktora Hoscheka na gyneko-
lógii. Tam som robila päť rokov. Na chvíľu 
som zdravotníctvo opustila a robila som v 
potravinách ako predavačka. Veľmi rýchlo 

som sa však vrátila nazad k práci zdravot-
nej sestry, lebo radšej budem pracovať 
s chorými ľuďmi, ako s ľuďmi, u ktorých 
diagnózu netušíš a vedia ti pokaziť celý 
deň (smiech). Nastúpila som, teda, na očné 
oddelenie do Slovnaftu a neskôr na Mic-
kiewiczovu. Po vysokej škole a materskej 
dovolenke som nastúpila do zdravotnej po-
isťovne, kde som už desiaty rok.

? Aká je tvoja pracovná pozícia?
Pracujem na oddelení zdravotnom a 

revíznom. Mojou náplňou je kontrolovať, 
či zdravotná starostlivosť, vykonaná ses-
trami, ktorú zdravotná poisťovňa zaplatila, 
bola pacientovi správne poskytnutá. 

? Keď sme si dojednávali tento člá-
nok, povedala si mi, že až po skúš-

kach. Čo si študovala?
Subšpecializáciu - revízna sestra (revízne 
ošetrovateľstvo).

? Najbližšie sa čo chystáš študovať?
Nič! (smiech) Už nič!

? Ako si sa dostala k maľovaniu?
Pamätám si, že moje začiatky boli ešte 

na strednej škole, kde som maľovala na 
tablá ornamenty pre maturantov. A tiež 
som ornamentom zdobila aj kroniku. Potom 
dlho, dlho nič, až ma oslovil známy, ktorý 
rozbiehal reštauráciu Bakchus vila, aby 
som ozdobila stenu a okná ornamentom. 
Bola to výzva a mala som aj trochu strach, 
či to zvládnem, ale s kamarátkou Zuzkou 
Zemanovou sme sa do toho pustili. Inšpi-
rovali sme sa ornamentom Kataríny Brúde-
rovej z knihy Vajnorská monografia. Tam je 

ten ornament na čiernobielej fotografii, tak 
sme popracovali na farbách a výsledok bol, 
myslím si, veľmi dobrý.

? Áno, bol famózny. Pamätám si ten 
ornament. Dnes je z tej miestnosti, 

žiaľ, kuchyňa.
Je to smutné. Veľmi ma to mrzí, že nový 
majiteľ sa zachoval tak barbarsky k ta-
kémuto dielu a naša dvojmesačná práca 
zmizla šmahom ruky, len tak, bez úcty k 
hodnotám, tradíciám, bez úcty k  práci, času 
a energii...
Toto bol v podstate impulz na moje inten-
zívne maľovanie, tvorbu.

? Nemaľuješ len ornament, čomu sa 
venuješ?

Maľujem na plátno, sklo, textil, hodváb a 
rôzne drobnosti, ako tašky, dáždniky, šatky 
a podobne. Používam olejové, akrylové aj 
pastelové farby.
Minulý rok sme sa so sestrou rozhodli, že 
si založíme firmu a otvoríme obchodík s 
kreatívnymi a umeleckými potrebami. Tak-
tiež tam robíme kreatívne kurzy – maľbu na 
textil. Pravidelne, každý štvrtok, uspora-
dúvame relaxačný kurz, kde maľujeme na 
plátno.

? To znie zaujímavo. Eventuálne by 
som sa mohol pripojiť aj ja?

Samozrejme. Ak budeš mať niektorý štvr-
tok čas a chuť, radi ťa u nás privítame. Celé 
to tam vedie lektor a medzi našimi klientmi 
sú rôzni ľudia, lekári, právnici, predavačky. 
V sobotu robievame „paverpol“. Je to zau-
jímavý materiál – stužovač textilu, dajú sa 
z toho vyrobiť krásne dekorácie, obrazy, 

MÔJ ŽIVOT JE AKO TAKÝ ORNAMENT
Igor Roy
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ROZHOVOR

sochy, šperky. Náš obchodík sa volá „Kúzel-
ný svet“ a nájdeš nás na Karpatskej 18 v 
Bratislave. Je to kúsok za YMCOU.

? Rada pomáhaš. Mne si venovala 
krásneho motýlika, vyzdobené-

ho zlatým motívom z vajnorského 
ornamentu. Taktiež si nám prisľúbila 
pomoc pri výrobe dekorácií na naše 
predstavenie vo Vajnorskom ochot-
níckom divadle. Venuješ sa aj charite, 
dobrovoľníctvu?
Áno. Spolu so sestrou pravidelne spolu-
pracujeme s organizáciou POMÁHAME S 
ÚSMEVOM, kde pravidelne navštevuje-
me v Detskej fakultnej nemocnici sociali-
začnú miestnosť, ktorú nazývajú aj „obý-
vačka“. Táto miestnosť slúži rodičom z 
detskej onkológie. Rodičia tam chodia 
odpočívať a robia sa tam pre nich rôz-
ne aktivity. Detskí onkologickí pacienti 
majú rôzne organizácie, nadácie, pod-
porné spoločnosti, ale tak trochu sa pri 
tom všetkom nešťastí zabúda na rodičov 
týchto detí, na ich utrpenie a  bolesť. Ve-
nujeme sa im kreatívnou činnosťou – art 
terapiou

? Koľko ti trvá namaľovať taký ob-
raz?

Aký? (smiech)

? Tvoj. Napríklad tie krásne slneč-
nice, ktoré si mala na vernisáži 

pri našom predstavení?
Slnečnice som mala hotové za deň. No 
sú obrazy, s ktorými som sa pasova-
la dlhšie. Taká „Dáma s perlou“, alebo 
„ Dáma s hranostajom“, tak tie mi tr-
vali namaľovať dva mesiace, teda, v 
priemere mesiac na jeden obraz. Môj 
najväčší obraz 170 x 170 cm a volá 
sa Žena, maľovala som ho zlatým  
akrylom.
Raz si moja kamarátka z Anglicka pri-
viezla nádherný obraz a povedala som si, 
že aj ja chcem taký. Nebudem si predsa 
chodiť kupovať obrazy do Anglicka, keď 
si ho môžem namaľovať doma. Tak sme 
sa stavili (smiech). Pôvodný bol nama-
ľovaný olejovými farbami, ja som použila 
špachtľovú techniku. Teraz mi ten obraz 
visí v obývačke.
Občas maľujem tak, že skúšam, čo do-
kážem, čoho som schopná, kam až viem 
dôjsť. Tak som sa pustila aj do Dalího 
diela Sférická Galatea. To mi trvalo su-
chým pastelom intenzívne dva mesiace. 
Bodka, ustúpiš meter dozadu, priblížiš 
sa, opäť bodka, zase ustúpiš a tak do-
okola. Bolo to zaujímavé. 

? Namaľovať ornament ti koľko trvá? 
Napríklad, také topánky pre Katku 

Pokrivčákovú?
Hodinu a pol. Tie konkrétne boli farebné. 
No, to sedíš a maľuješ.

? Tvoje ciele?
Mať fakt perfektné dielo. Takú super 

výzvu pre mňa. Svoje originálne dielo, keď 
si sama poviem, že tento obraz je naj, že je 
to proste topka. Alebo taký perfektný pro-
jekt, akým bol napr. ten Bakchus.
Ja aj šijem. Ušila som jedny šaty a aj som ich 
namaľovala. Tie sú dokončené. Druhé, žiaľ, 
ešte stále čakajú na dokončenie. Ako dievča 
som chcela byť módnou návrhárkou, stále 
som kreslila návrhy šiat... a som sestrička, 
ale teraz si to občas vynahradím. Šijem aj 
taštičky, ktoré potom zdobím maľbou.
 

? Máš aj veselú spomienku na svoju 
tvorivú prácu?

Mám. Veru, mám. Raz som sa pokúšala pus-
tiť sa do linorytu. Deň som vyrezávala logo 
nášho Kúzelného sveta, ale nenapadlo mi, 
že to nemôžem robiť ako obraz. Keď som 
svoje dielko dokončila, natrela ho farbou a 
otlačila na papier, zistila som, že je to zrkad-
lovo (smiech).

? Okrem Kúzelného sveta môžu Vaj-
noráci niekde vidieť tvoje diela?

Samozrejme. Raz som mala vernisáž v Ty-
poArs Galeria u manželov Čepcovcov. RNDr. 
Anna Zemanová nás pozvala aj na projekt 
robený na spôsob Vínnej cesty. Bola to 
spolupráca VOS a Podobenky. Išlo o sprí-
stupnenie domov s vajnorským ornamen-
tom, tematikou. Začínalo sa vo vajnorskom 
múzeu a boli sprístupnené asi štyri domy. 
Ja so sestrou sme v jednom z nich učili ľudí 
maľovať ornament na taštičky. Bol to nultý 
ročník a celé sa to volalo MAĽOVANÉ VAJ-
NORY.
Niekoľko diel som namaľovala aj pre potre-
by miestneho úradu. Bol to obraz Bratisla-
vy, také fragmenty (hrad, most SNP, Modrý 
kostolík – taký abstraktný obraz). Tiež som 
uhlíkom namaľovala náš kostol, vajnorské 
ornamenty na sklo a dajake tričká, ktoré od-
viezli do Alviana – kde som ja nikdy nebola, 
ale moje diela tam sú.

? A chcela by si niekedy navštíviť Al-
viano?

Určite áno, som veľmi zvedavá, kde skončili 
a kde visia (smiech). Jeden obraz, zdá sa mi, 
že je to tiež motív vajnorského kostola, mô-
žeš vidieť v kancelárii u Ing. Mária Schwaba.
Teraz budem mať malú vernisáž pravidelne 
pri TALK SHOW, ktorú pripravuješ.

? Inak, započul som, že VOS sa chys-
tá do Alviana, možno ťa pribalia. 

Čo sa ti, Erika, páči na Vajnoroch?
Mám tu kopu kamarátov, spolužiakov, o 
nepriateľoch neviem, a najmä záujem 
o moje diela, ľudia majú záujem o origi-
nalitu, nikdy som neurobila dve rovnaké  
veci. 

? Čo sa ti, naopak, na Vajnoroch ne-
páči?

Ranné cestovanie. To je katastrofa. Hrôza 
a des, a to ja odchádzam už o šiestej ráno 
a cesty sú už upchaté. S tým sa neviem 
vyrovnať a na to som veľmi nahnevaná...

? Máš dvoch synov, podedili tvoj ta-
lent?

Nie. Možno raz vnuk, vnučka, vnučky... 
(smiech). Starší syn sa venuje futbalu, 
florbalu a teraz, keď už má frajerku a ne-
behá za babami, začal behávať športovo, 
v sobotu bol na Devínskom behu. Mladší 
syn sa venuje futbalu, plávaniu.

? Manžel?
Manžel hrá volejbal – Vajnorskí teore-

tici, pre nich som tiež robila tričká, ale inak 
je guláš majster (na turnajoch, chatách).

? A navarí aj doma?
Milujem ho práve preto, lebo je ochot-

ný uvariť mi aj o desiatej večer.

? A čo na ňom nenávidíš?
(smiech)

? A ostal som bez odpovede, ženy 
pochopia, vraj typický chlap. Eri-

ka, úplne na záver posledná otázka, 
čo ti tvoji fanúšikovia majú skladať k 
nohám – autá, šperky?
Šperky si robím sama, je to piplačka, ale 
tie si spravím sama. Mám rada veľké a 
silné autá, rada jazdím rýchlo (smiech), 
ale dodržiavam všetky pravidlá cestnej 
premávky. Vieš, ja som pochopila, že keď 
sedíme v aute dvaja, tak tá štyridsiatka 
je pre každého, takže môžem ísť osemde-
siatkou.
No, najmä čokoládu. Milujem horkú čoko-
ládu, ale nie oriešky. Mám veľa alergií, ne-
môžem zjesť hoci čo – taký rezeň to áno, 
to môžem. Ľadovú čokoládu však áno, či 
višne v čokoláde.

Ďakujem za milé, priateľské a veselé roz-
právanie, Erika. Viem, že sa k rozhovoru 
časom ešte vrátime a teším sa na stretnu-
tie s tebou. Prajem ti zatiaľ veľa tvorivej 
energie a kopu splnených cieľov.

MÔJ ŽIVOT JE AKO TAKÝ ORNAMENT
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HISTÓRIA

V okolí mesta a v samotnej Bratislave sa 
už oddávna pilo víno. A hoci to vyrábané 
v stredoveku by dnes nám celkom určite 
nechutilo, súčasníci, teda aspoň tí, čo naň 
mali, ho poväčšine obľubovali a považo-
vali za liek a dobrú prevenciu proti cho-
robe. Aj uhorský kráľ Albrecht Habsbur-
ský (1397 – 1439) poslal počas svojej 
choroby vyslancov do Bratislavy, aby mu 
doniesli tamojšie víno. Keďže však bola 
táto žiadosť datovaná dňa 20. októbra 
1439 a kráľ umrel o sedem dní neskôr na 
úplavicu, nie je isté, či sa ku kráľovi vôbec 
dostalo. V každom prípade mu bratislav-
ské víno v tomto prípade zrejme nebolo 
nijako na osoh. Pitie vína v minulosti, sa-
mozrejme, priamo súviselo aj s kvalitou 

vody. Zjednodušene možno povedať, 
že niekedy bolo istejšie piť víno či víno 
riedené vodou, ako samotnú vodu, ktorá 
bola často znečistená alebo nejakým spô-
sobom zdravotne škodlivá.
Bratislava v druhej polovici 18. storočia
Teraz sa zo stredoveku presuňme do 18. 
storočia, konkrétne do roku 1780, kto-
rý bol zároveň posledným rokom života 

osvietenej panovníčky Márie Terézie. 
Bratislava bola v tom čase stále hlavným 
a korunovačným mestom, aj keď slávne 
časy Osmanskej ríše už dávno pominuli 
a južné časti Uhorska boli oslobodené. 
Spätne možno zhodnotiť, že práve v tom-
to storočí, najmä od jeho polovice, nastal 
nebývalý stavebný a kultúrny rozvoj Bra-
tislavy a okolia. Od roku 1741 v meste 
pôsobila stavebná kancelária Uhorskej 
komory, takže odvtedy možno hovoriť o 
kontrolovanej výstavbe. V priebehu dru-
hej polovice 18. storočia bol postavený 
palác Uhorskej komory (dnes budova 
Univerzitnej knižnice), divadlo, veľkoka-
pacitná obilná sýpka, kasáreň a množstvo 
šľachtických palácov. Uskutočnila sa aj 
veľká prestavba Bratislavského hradu z 
pevnosti na reprezentačné sídlo.
Aby však mohla byť Bratislava moder-
ným mestom, muselo sa nielen stavať, 
ale aj búrať. V prvom rade sa odstránili 
staré, stredoveké mestské múry, hradby 
a brány. Zasypali sa vodné priekopy, v 
ktorých bola stojatá voda, teda bariny a 
močariská, vybudovala sa kanalizácia. To 
všetko prispelo ku kvalite života v meste. 
Bratislava bola zároveň aj centrom baro-
kovej hudby. V 18. storočí tu vystúpili via-
cerí významní umelci, ako Mozart, Haydn 
alebo Beethoven. Hlavné mesto Uhorska 
malo v spomínanom roku 1780 okolo 28 
500 obyvateľov a asi 1388 domov. V 
tesnej blízkosti mesta bolo Podhradie, v 
ktorom žilo približne 4500 obyvateľov a 

ZÁHADA ZMIZNUTIA OPITÉHO GARBIARA
In vino veritas, in aqua sani-
tas. Vo víne je pravda, vo vode 
je zdravie. Tento citát nemusí 
tak celkom platiť, najmä keď 
sa spojí nadmerná konzumá-
cia vína s tečúcou vodou. Ten-
to príbeh vychádza z archív-
nych dokumentov, uložených 
v Archíve mesta Bratislavy. 
Dôležitú úlohu v ňom hraje 
víno z vinohradov okolo Brati-
slavy, možno aj z vajnorských.

Štefan Hrivňák – Ján Kúkel
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bolo tu asi 239 domov. Nepatrilo však k 
mestu, ale bolo poddanskou obcou Bra-
tislavského hradu. Bratislava tak bola 
najväčším mestom dnešného Slovenska, 
pred Banskou Štiavnicou a Komárnom, 
porovnateľná s mestami ako Debrecín a 
Budín.
Dunaj v tých časoch bol len čiastočne re-
gulovaný, existovalo množstvo rôznych 
prúdov, ktoré obmývali ostrovčeky a ne-
existoval ani most v dnešnom ponímaní. 
Na druhú stranu Dunaja sa dalo preplaviť 
iba pomocou kompy zhotovenej z dvoch 
lodiek, ktoré boli spojené dohromady a 
pripevnené dlhou reťazou. Tento spô-
sob prepravy sa nazýval „lietajúci most“. 
Dobrý spoj bol s Viedňou – tradičným ob-
chodným partnerom Bratislavy, prostred-
níctvom dostavníkov, ktoré jazdili každý 
deň ráno o šiestej a do cieľa prišli za šesť 
hodín.
Bratislava bola v tom čase aj strediskom 
mnohých cechov – pekári, kamenári, mly-
nári a mnohí ďalší boli organizovaní v 
týchto remeselníckych spoločenstvách. S 
tým bola spojená aj silná fluktuácia oby-
vateľstva. Každoročne sa v meste nachá-
dzalo množstvo tovarišov a učňov, ktorí 
vandrovali po Európe a získavali tak skú-
senosti od rôznych majstrov. V Bratislave 
bolo rozšírené aj debnárstvo, ktoré úzko 
súvisí práve s vinohradníctvom. Vinohra-
dy vtedy obklopovali celú Bratislavu, čo je 
vidno aj na historických vedutách a ma-
pách. Boli aj okolo hradného vrchu, v ob-
lasti dnešných Palisád alebo pod Kolibou. 
Bratislavskí mešťania navyše vlastnili vi-
nohrady aj v okolitých obciach, najmä vo 
Vajnoroch, v Rači a Devíne.
Z predaja a výčapu vína plynulo do mes-
ta množstvo peňazí. Aj preto sa vždy prí-
sne kontrolovalo, kto do mesta priniesol 
aké víno a za akým účelom. Ak sa totiž 
doviezlo cudzokrajné, bolo neželaným 
konkurentom, a preto bol dovoz takýchto 
vín regulovaný a obmedzený. V Bratislave 
sa pilo množstvo vína, hoci aj na pivo sa 
v tých časoch dalo zájsť. Bolo tu množ-
stvo viech a pohostinstiev, ktoré pomohli 
obyvateľom alebo návštevníkom mesta 
uhasiť smäd kvalitným, či menej kvalit-
ným mokom. V jednu osudnú nedeľu sa 
podujal minúť pár mincí v takýchto zaria-
deniach aj bratislavský mešťan Ján Mar-
genter.

Kauza „Margenter“

Ján Margenter, ktorý prišiel do Bratislavy 
z Wurmbachu (Tirolsko), niekedy pred ro-
kom 1760, tu bol rovnako ako mnohí naj-

skôr tovarišom. Venoval sa garbiarstvu, 
teda spracúval kožu určenú najmä na 
obuv, ale aj iné výrobky. Ján sa v Bratisla-
ve rozhodol usadiť, oženil sa, stal sa maj-
strom cechu bratislavských garbiarov a v 
roku 1766 aj právoplatným mešťanom. 
Predtým, ako sa stal majstrom, musel 
zložiť skúšky, ktoré pozostávali najmä zo 
zhotovenia tzv. majstrovského kusa, teda 
mal za úlohu vyrobiť kvalitný kus kože, 
určený na ďalšie spracovanie. Poplatok 
za prijatie do garbiarskeho cechu bol po-
merne vysoký – 80 zlatých, v časoch, keď 
garbiarsky majster zarobil za mesiac asi 
2 zlaté. V roku 1773 bol Ján jedným z 
ôsmich garbiarskych majstrov v Bratisla-
ve. Celoročná výroba cechu dosahovala 
180-tisíc zlatých a  bratislavskí garbiari 
vyrobili ročne okolo 10-tisíc kusov volskej 
podrážkovej kože, rovnaký počet kravskej 
a teľacej kože a 2000 párov konskej ale-
bo kozej kože.
Margenterovcom sa teda nevodilo zle. 
Prvé roky síce bývali v podnájmoch, naj-
mä v oblasti dnešného Hviezdoslavovho 
námestia, ale v roku 1777 si tu kúpili 
polovicu domu. Keďže množstvo rodín v 
Bratislave žilo v podnájmoch aj dlhé roky 
či celý život, vlastníctvo vlastnej strechy 
nad hlavou bolo skutočne známkou so-
lídneho ekonomického zázemia. Hlava 

rodiny si však nové bývanie dlho neužila. 
V nedeľu dňa 30. apríla 1780 okolo šies-
tej hodiny popoludní sa vybral so svojím 
kamarátom kočišom Pavlom Kochmeis-
terom na prechádzku, na ktorej im vys-
mädlo. Našťastie, v meste nebola núdza 
o možnosti posedieť si pri víne či pive. 
Okrem mestského výčapu na Zelenej ulici 
a rôznych hostincov sa za hradbami dalo 
degustovať víno priamo u vinohradníkov 
alebo aj v novovznikajúcich kaviarňach – v 
tzv. caffehausoch.
Na základe zápisnice, ktorá zachytáva vý-
povede svedkov posledných hodín života 
Jána Margentera, vieme pomerne presne 
(ako plynul čas a pribúdali poháre už me-
nej presne) zrekonštruovať cestu oboch 
pútnikov. Cez Špitálsku ulicu prešli k brá-
ne pri dnešnej Obchodnej ulici. V blízkosti 
brány zašli k vinohradníkovi Brandelma-
hrovi a vypili tam tri žajdlíky vína (ca 1,26 
l). Na návrh Margentera šli na Povrazníc-
ku ulicu do hostinca Ondreja Kufela. Tam 
stretli krajčírskeho majstra Jozefa Grölla a 
zahrali si s ním kolky a vypili holbu vína 
(ca 0,83 l).
Okolo ôsmej hodiny sa do hostinca do-
stavil krajčír Karol Hermanitz, ktorý sa 
vracal „z rekreácie na Kamzíku“. Keďže 
však v Kufelovom hostinci nemali kvalit-
né víno, a aj preto, že tu čapovali najmä 
pivo, všetci štyria sa opätovne presunuli 
na víno k Brandelmahrovi. Tam im víno 
zachutilo a tam, „zabudnúc na čas“, vypili 
ešte ďalšie štyri holby (asi 3,33 l). Odtiaľ 
sa Hermanitz a Margenter pobrali ešte 
do caffehausu na Novej ulici v blízkosti 
dnešnej Špitálskej ulice. Kým Hermanitz 
po istom čase dorazil domov, Margentera 
spozorovali svedkovia prechádzajúci sa 
pri Vodných kasárňach ležať na zemi. Po-
dali mu klobúk a na odchode zahliadli, ako 
sa neborák zviechava zo zeme. Potom už 
len začuli čľupnutie, akoby niekto padol 
do Dunaja. Margenterovo telo sa nenaš-
lo, nie je o ňom záznam ani v matrikách, 
ani v novinách Pressburger Zeitung. No v 
sčítaní obyvateľstva roku 1781 je už jeho 
manželka označená ako vdova.
Keďže  Vajnory boli v tých časoch pod-
danskou obcou Bratislavy a mešťania tu 
vlastnili množstvo vinohradov (napríklad 
aj Pálfiovci), nezriedka sa na stoloch bra-
tislavských viech vyskytlo aj vajnorské 
víno. I neborák Margenter isto ochutnal aj 
tunajšie víno, no možno len špekulovať, 
či aj v oný osudný deň. V každom prípade 
si z tohto príbehu treba vziať jedno po-
naučenie: víno treba piť s rozumom, no 
keď už to človek preženie, najmä sa treba 
vyhnúť Dunaju...

ZÁHADA ZMIZNUTIA OPITÉHO GARBIARA
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FK Vajnory hľadá hospodára pre futbalo-
vý areál. Nástup 1.1. 2018. Podmienky - ča-
sová flexibilita, zručnosť pri kosení a údrž-
bárskych prácach. Bližšie informácie na 0908 
477 307. Richard Fekete, predseda klubu

November:
11. Tvorivé dielne pre deti, Galéria 
Typo&Ars,10.00 h-14.00 h

17.–19.   II. Vajnorský širáček, prehliad-
ka folklórnych a divadelných súborov, 
organizuje o.z. Podobenka z Vajnor, MČ 
Ba-Vajnory v DK Vajnory /piatok-nedeľa/

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

25. Katarínska zábava /sobota/, orga-
nizuje HK Vajnory, MČ Ba-Vajnory, DK 
Vajnory, 19.00 h

Športové podujatia:
4. Vajnorský volejbalový turnaj – ama-
térsky turnaj zmiešaných tímov

December:
5. MIKULÁŠ, /utorok/Park pod lipami, 
17.00 h 

7. Vítanie detí do života – sobášna sieň 
MÚ Vajnory, 15.00 h  

9. Vianočný bazár /sobota/, DK Vajnory, 
Pod lipami 2, 10.00 h -19.00 h

9. Lampiónový sprievod pri príležitosti 

sviatku sv. Lucie /sobota/, zraz 16.45 h 
– pred  MÚ, trasa Jačmenná, Oslobodi-
teľská a Baničova, pozývame na detský 
punč pred DK  Vajnory.    

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

31. Vítanie Nového roka 2018 /nede-
ľa/ pred MÚ od 23.00 – 01.30 h

Zmena programu vyhradená!

HARMONOGRAM KULTÚRNYCH, ŠPORTOVÝCH A SPOLOČENSKÝCH 
PODUJATÍ NA MESIACE NOVEMBER, DECEMBER 2017

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BRATISLAVA
Vazovova 7/A, 816 16  BRATISLAVA 1

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

Vajnorský širáček
prehliadku amatérskych folklórnych súborov a ochotníckych divadiel 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava v spolupráci s Úradom práce, sociál-
nych vecí a rodiny Malacky a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok pozýva 
na: 

BURZU  PRÁCE  A  INFORMÁCIÍ, 

ktorá sa uskutoční dňa 23. 11. 2017 od 9.30 do 15.00 h v Stredisku kultúry Bratisla-
va – Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava.
Hlavným cieľom Burzy práce a informácií je ponuka voľných pracovných miest a pre-
zentácia študijných odborov stredných odborných škôl v Bratislavskom samospráv-
nom kraji. 

18.11.2017   SOBOTA
14:00 ZAHÁJENIE 
14:15 DFS LASTOVIČKA 
14:50 DFS PODOBENKA Z VAJNOR
15:20 DFS PRVOSIENKA
16:00 VAJNORSKÝ OKRÁŠĽOVACÍ SPOLOK
16:40 VAJNORSKÁ DYCHOVKA
16:50 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
17:00 SLÁVNOSTNÉ UVEDENIE A  
 PREZENTÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY
 Z EMISIE VIANOCE 2017: 
 VAJNORSKÁ ĽUDOVÁ MAĽBA 
17:20 VAJNORSKÁ DYCHOVKA
18:00 DEDINSKÁ FS ŠPAČINČANKA
18:40 FS POLENO

Sprievodný program venovaný prvkom zapísa-
ných do Reprezentatívneho zoznamu nehmot-
ného kultúrneho dedičstva Slovenska:

VAJNORSKÝ ORNAMENT - prezentácia diel vaj-
norských umelkýň
TYLOVÁ PALIČKOVANÁ ČIPKA MYJAVSKEJ PA-
HORKATINY - prezentácia diel čipkárok z Krajné-
ho a Brezovej pod Bradlom

19.11.2017  NEDEĽA
10:00 DIVADLO ANIMARE SILVA
 BÁBKOVÉ PREDSTAVENIE 
11:00 DIVADLO OPROTI 
 PRÍŠERKY 
15:00 BIELE DIVADLO PETER A LUCIA 
19:00 TÚLAVÉ DIVADLO
 RÓMEO A JÚLIA A VÍRUS 

Moderátor podujatia: Mgr. art. Michal Zeman
Zmena programu vyhradená!
Vstupné (platí sa iba pri prvom vstupe): dospelí 
3 €, deti a študenti 1,50 €

VÝVOZ ŽÚMP
0901 921 532
www.vyvozzump.sk



39

OZNAMY



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

V základnej škole  K. Brúderovej rušno, začali sa 
prípravy na prístavbu nových tried.

Na detskom ihrisku na Buzalkovej ulici sme renovovali  
detské preliezačky Na križovatke ulíc Kataríny Brúderovej a Za farou pribudla studňa ktorá slúži aj ako rezervoár vody pre prípad požiaru.

Cyklisti na cyklochodníku JuRaVa ocenia nové zábrany , ktoré nevytvárajú v strede nepríjemný „hrboľ“ Vajnorské deti sa môžu tešiť na nové atrakcie na detskom ihrisku na Koniarkovej 

V materskej škôlke na Koniarkovej ulici 
pribudli nové atrakcie pre deti.

Cez Vajnorské jazerá už nebudú chodiť cudzie autá, 
neumožní im to nainštalovaná automatická  rampa 

Na detskom ihrisku vedľa mater-skej škôlky  sme nainštalovali det-skú lanovú dráhu aj nové lavičky       

Vajnorský ľudový dom sa môže pochvá-liť dokončenou strechou aj na priľahlých budovách


