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Milí Vajnoráci, 
som rád, že sa vám môžem prihovoriť v prvom tohtoročnom 

čísle Vajnorských noviniek. Od začiatku roka 2020 sa toho vo 

Vajnoroch udialo dosť. Najvýraznejšou udalosťou bol 17. roč-

ník Vajnorského reprezentačného plesu, ktorý mnohí z jeho 

návštevníkov hodnotia ako jeden z najlepších. Ak sa ešte na 

chvíľu obzrieme do minulého roka, nájdeme vydarenú Roz-

lúčku so starým rokom. Dali sme si punč, varené vínko, i ka-

pustnicu. Ľudia sa stretli v pokojnej atmosfére, aby sa pod-

večer rozišli k svojim rodinám. Tradičné Ozveny Vianoc sú 

každoročnou koncertnou pripomienkou konca adventu, Kar-

neval na ľade prilákal na klzisko celé rodiny. Vajnorský ľa-

dový pohár, ktorý sme mali starostlivo pripravený, nám po-

časie opäť neumožnilo usporiadať. Nevadí, hádam sa podarí 

nabudúce. Minulý rok niekto vyriekol myšlienku, že by bolo 

fajn zasa urobiť Vajnorské hodovanie. Za veľmi krátky čas sa 

to vajnorským spolkom a klubom podarilo, vydarené podu-

jatie prilákalo do Parku Pod lipami asi 1 000 ľudí. Fašiango-

vé obdobie sa uzavrelo 22. februára tradičnou Fašiangovou 

zábavou, ktorú opäť zorganizovali vajnorskí folkloristi a mu-

zikanti. 

Nielen o kultúrnych akciách sa dočítate v tomto vydaní. Vaj-

nory navštívil primátor Bratislavy Matúš Vallo a diskutoval 

s  občanmi mestskej časti, ktorí mu kládli zvedavé otázky. 

Sú tu články o  možnosti spolurozhodovať o participatív-

nom rozpočte i o zmenách v platení daní v roku 2020. Zo-

známite sa so športovcom Michalom Štubňom, Vajnorákom, 

ktorý patril na Letných svetových hrách v Abú Dhabí k naj-

úspešnejším reprezentantom Slovenska, prečítate si rozho-

vor s Luciou Krátkou, riaditeľkou jazykovej školy Lukra, kto-

rá má 25 rokov a ktorá sídli vo Vajnoroch.  25 rokov oslavuje 

aj vajnorská galéria Typo&Ars a tvorivé dielne, ktoré organi-

zujú manželia Čepcovci. A ešte jedna skvelá správa: Vajnory 

splatili bez problémov ďalší úver, z ktorého bola fi nancova-

ná rekonštrukcia Domu kultúry. Nechýbajú pravidelné člán-

ky a správy z vajnorských škôl a športových klubov. Za dva 

mesiace roka 2020 sa toho vo Vajnoroch udialo ešte oveľa 

viac. Prajem vám pri čítaní pokoj a pohodu.  

Štefan Berdis 
šéfredaktor

v čísle sa dočítate
s. 2   Úvodník: Milí Vajnoráci – o čom sa dočítate 

v tomto čísle 
s. 3   Februárové stretnutie primátora a starostu 

s občanmi vo Vajnoroch 

s. 4  Hlasujte za návrhy na zlepšenie Vajnor 
s. 5 – 6   Zmeny v platbách dane z nehnuteľností

pre rok 2020 

s. 6   Zberný dvor čakajú zmeny: Presunie sa na 
staronové miesto pri železnici na ulici Pri mlyne  
a čaká ho rekonštrukcia

s. 7  Na fašiangovej zábave bolo veselo

s. 7  11. zasadnutie MZ prinieslo tri dôležité 
rozhodnutia

s. 7  Poďakovanie starostu organizátorke plesu 

pani Eve Bielčíkovej

s. 8  Dočasná dopravná uzávera časti 
Vajnorských jazier 

s. 9   PD Vajnory zaslalo vlastníkom viníc oznámenie 

o znížení stavu viníc. Prečo?

s. 10 – 11  Na 17. ročníku plesu vo Vajnoroch bolo opäť 
veselo

s. 12  Buďme hrdí na úspešného Vajnoráka, športovca 

Michala Štubňu 

s. 13  Miestna knižnica opäť dostala dar…
s. 13  Vianočný minikoncert a Vianočné prekvapenie 

s. 13  Ďalší vajnorský je bez problémov splatený 
s. 14  Vajnorské hodovanie „Na fašanki“ 

s. 15   Slávnosť uvítania detí do života 
s. 15  Bezpečnostná situácia na cestách BSK 

v minulom roku 

s. 16 – 17  Spokojnosť a šťastný úsmev našich detí 
je na prvom mieste 

s. 17  Darujme úsmev 

s. 18  Návšteva seniordomu vo Vajnoroch 
s. 19   Aj materská škola už má vianočný bazár 

s. 19   Vianočná besiedka 
s. 19   Nemocnica U medvedíka 

s. 20   Ozveny Vianoc 
s. 20   Rozlúčka so starým rokom 

s. 21   Karneval na ľade 
s. 21  Galéria Typo&Ars.

Letné tvorivé dielne pre deti a dospelých 2020 

s. 22 – 23  Život FK Vajnory 
s. 24 – 25  Hádzanári úspešne zbierajú body 

s. 26  Poviedka: Tetka a cap 
s. 26  Hádaj, čo to je? 

s. 27  Vajnorská omaľovánka, aforizmy, humor 
s. 28 1 0. ročník súťaže Cena Kataríny Brúderovej

s. 29  Predstavujeme: Jazyková škola Lukra 
– Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom 

s. 30  Oznamy a dôležité kontakty 

s. 32   Fotoreportáž: Vajnorské hodovanie 2020 
„Na fašánki“

NAJBLIŽŠIE OSOBNÉ STRETNUTIE STAROSTU S OBČANMI:
4. MAREC 2020 V ČASE OD 16:00 DO 18:00.
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Text: Magistrát hlavného mesta Bratislavy 

Vedenie mesta na čele 
s primátorom Matúšom 
Vallom pokračuje aj v novom 
roku so sériou stretnutí 
s obyvateľkami a obyvateľmi 
jednotlivých mestských častí, 
čo sa v meste za rok od nástupu 
nového primátora podarilo 
či nepodarilo. 

V 
pondelok 10. februára sa prvé ta-

kéto stretnutie konalo v DK Vajno-

ry, kde sa v podvečerných hodinách 

primátor stretol s  Vajnorčankami a  Vaj-

norčanmi, aby spolu hovorili o  tom, čo 

hodnotia pozitívne, prípadne čo ich trápi 

a chceli by zlepšiť napríklad v oblasti do-

pravy, bezpečnosti, údržby, mestskej zele-

ne nielen vo svojej mestskej časti, ale aj 

v Bratislave.

Po prezentácii primátora týkajúcej sa roč-

ného odpočtu jeho práce nasledovali otáz-

ky z publika, ktoré boli zamerané najmä na 

témy ako doprava, linky MHD a  zlepšenie 

bezpečnosti. 

Primátor sa vyjadril aj k možnej výstavbe na 

ploche starého letiska vo Vajnoroch, kto-

rá v súčasnosti znepokojuje domácich oby-

vateľov. Ubezpečil ich, že tá nie je možná, 

nielen z  dôvodu nedostatočnej dopravnej 

infraštruktúry, ale najmä ju nedovoľujú zá-

sady a regulatívy územného plánu hlavné-

ho mesta, v ktorom je plocha bývalého le-

tiska regulovaná ako stabilizované územie 

športu. 

Horúcimi témami na stretnutí v MČ Vajno-

ry boli aj miestna doprava a možnosti lep-

šieho napojenia a využiteľnosti vlakových 

spojov či nevyhovujúci stav miestnych ko-

munikácií a  oprava ciest. Vedenie mesta 

upozornilo na plánovanú opravu vozov-

ky ulice Pri mlyne a Rybničnej ulice v úse-

ku od Vajnor až po stredisko KJG. Celková 

výška nákladov na opravu bude predstavo-

vať 591  500 € s  DPH. V  roku 2019 mesto 

opravilo Roľnícku ulicu od križovatky s ul. 

Pri mlyne po Baničovu v celkovej sume 186 

tisíc  €, na ktorej ešte dodatočne plánu-

je zrealizovať dodatočné úpravy spojené 

s lepším odtekaním vody po daždi.

Pokiaľ ide o otázky bezpečnosti, náčelník 

Mestskej polície v  Bratislave Marek Gaj-

doš informoval, že v priebehu apríla 2020 

by sa mal zvýšiť počet príslušníkov mest-

skej polície o  cca 20 policajtov, čím dôj-

de aj k  výraznejšiemu posilneniu výko-

nu bezpečnostnej služby v  tejto mestskej 

časti. Nedostatok mestských policajtov je 

vo všeobecnosti problémom, keďže nie je 

o túto pozíciu záujem. 

Stretnutie primátora s obyvateľmi Vajnôr, 

ktoré trvalo viac ako 2 hodiny, bolo síce ná-

ročné, ale zato zmysluplné a prinieslo veľa 

námetov na riešenie. V  mene hlavného 

mesta sa vám chceme ešte raz poďakovať 

za konštruktívnu a slušnú diskusiu a hlav-

ne za vašu hojnú účasť!

Viac informácií, ako aj záznam zo 
stretnutia nájdete tiež na webe MČ:
www.vajnory.sk

Februárové stretnutie primátora 
a starostu s občanmi vo Vajnoroch:
Vajnorčanky a Vajnorčanov 
najviac zaujímala oblasť dopravy 
a bezpečnosti
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Text: Katarína Blahová, úsek komunikácie 

a PR, MČ Bratislava-Vajnory

M
estská časť Bratislava-Vajnory aj 

v tomto roku ponúka pre obyvate-

ľov Vajnor možnosť zúčastniť sa na 

využití vyčlenenej časti fi nancií z rozpočtu 

mestskej časti, tzv.  participatívneho roz-

počtu. Suma je pre rok 2020 navýšená na 

12 000 €.

Do 31. januára 2020 mali obyvatelia Vaj-

nor možnosť predkladať svoje jednotli-

vé návrhy. Informácia o  možnosti podá-

vania návrhov bola zverejnená začiatkom 

roka 2020 na webovej stránke vajnory.sk 

a  tiež fb  stránke Vajnory – dedina v mes-

te. Obyvatelia, či miestne spolky tak mali 

možnosť predkladať svoje návrhy do 31. ja-

nuára 2020. Z množstva viac ako dvadsať 

návrhov vybrala mestská časť desať kľú-

čových. Je potrebné povedať, že mest-

ská časť oceňuje záujem a zároveň ďakuje 

všetkým obyvateľov a  rovnako aj jednot-

livým spolkom za  ich záujem a  zasielanie 

návrhov. O ďalšom užšom výbere návrhov 

rozhodnú obyvatelia už prostredníctvom 

hlasovania, ktoré rozhodne o  konkrét-

nych fi nálnych návrhoch. Tie mestská časť 

v priebehu roka z celkovej sumy 12 tis. Eur 

následne zrealizuje.

V uplynulom roku 2019 boli z participa-
tívneho rozpočtu podporené tieto tri 
návrhy:
›  realizácia oplotenia a  doplnenie hracích 

prvkov na ihrisku na Buzalkovej ulici

›  kontajnerové stojisko na Uhliskej ulici

›  odhlučnenie veľkej sály Domu kultúry 

Vajnory

Starosta Vajnor víta záujem 
obyvateľov
„Zámerom návrhov na využitie participatív-

neho rozpočtu majú byť konkrétne opatre-

nia, ktoré budú slúžiť obyvateľom mestskej 

časti a  prispejú k  skvalitneniu a  zlepšeniu 

života v našej mestskej časti. Ďakujem pre-

to všetkým obyvateľom Vajnor, ako aj spol-

kom za zaslanie množstva ich návrhov. Rov-

nako ma teší ich záujem o zlepšenie života 

vo Vajnoroch. Je dôležité tiež doplniť, že 

náš úrad víta od obyvateľov všetky ich pod-

nety a  všetkými sa rovnako zaoberá. Nie-

ktoré návrhy, ktoré sa do úzkeho výberu 

nedostanú a nebude ich možné z participa-

tívneho rozpočtu zrealizovať, bude mestská 

časť riešiť v  spolupráci s  príslušnými inšti-

túciami, prípadne ich na plánuje realizovať 

z  iných rozpočtových kapitol“, uvádza Mi-

chal Vlček, starosta mestskej časti Vajnory.

Obyvatelia Vajnor môžu 
z vybraných návrhov opäť 
hlasovať! Aj prostredníctvom QR 
kódu - jednoducho a online.

Hlasovanie bude prebiehať od 5. marca 
do 31. marca 2020. 

Informácie a pravidlá hlasovania

Hlasovať môžu obyvatelia viacerými 
spôsobmi:
›  vyplnením hlasovacieho lístka (poštou, 

do schránky miestneho úradu alebo 

osobne na úrade na Front Offi  ce)

›  elektronicky prostredníctvom webovej 

stránky www.vajnory.sk, (v  časti partici-

patívny rozpočet) 

›  QR kód vo Vajnorských novinkách

›  hlasovať je možné za najviac dva návrhy

›  minimálny vek 15 rokov

›  hlasovať môžu občania s  trvalým alebo 

prechodným pobytom vo Vajnoroch

›  hlasovať možno iba jedenkrát, pri elek-

tronickom hlasovaní sa zaznamenáva 

IP adresa

›  pri hlasovaní je potrebné uviesť meno, 

priezvisko, adresu trvalého alebo pre-

chodného bydliska, prípadne aj kontakt 

(e-mail alebo telefónne číslo)

›  mestská časť Bratislava-Vajnory si vyhra-

dzuje právo podozrivé hlasovania preve-

riť, resp. vyradiť. 

Upozornenie!
Výsledky hlasovania budú uverejnené po 

ukončení hlasovania, po 31. marci 2020 na 

webovej stránke vajnory.sk a taktiež v ďal-

šom vydaní Vajnorských noviniek.

Návrhy, za ktoré môžu 
obyvatelia hlasovať

ČÍSLO PARTICIPATÍVNY ROZPOČET 2020
1. Výrazné LED osvetlenie priechodov 

pre chodcov

2. Zavlažovacie vaky pre výsadbu 

mladých stromčekov

3. Petangový turnaj v Parku pod lipami

4. Stojisko na smeti podľa vzoru Uhliská

5. Cykloservisný stojan na konci Vajnor 

smerom na Juravu

6. Obnova a budovanie 

lavičiek

7. Vajnorský „comicon”

8. Merač rýchlosti 

s fotodokumentovaním

9. Chodník okolo domu kultúry

od Baničovej ulice

10. Vianočné osvetlenie

Hlasujte za návrhy na zlepšenie Vajnor
Hlasovanie prebieha od 5. marca do 31. marca 2020. 
Obyvatelia Vajnor môžu z vybraných návrhov
opäť hlasovať aj prostredníctvom 
QR kódu – jednoducho a online!

HLASOVACÍ LÍSTOK K PARTICIPATÍVNEMU ROZPOČTU

Ďakujeme, že ste sa zapojili do hlasovania! Každý váš hlas nás posunie o krok bližšie k zlepšeniu 

a skrášleniu našich Vajnor – dediny v meste.  *povinný údaj

›  MENO A PRIEZVISKO*:

›  ADRESA TRVALÉHO ALEBO PRECHODNÉHO POBYTU:*

›  E-MAIL/TELEFÓNNE ČÍSLO:

›  HLASUJEM ZA NÁVRH (NAPÍŠTE ČÍSLO NÁVRHU)*
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Text: Monika Debnárová, poslankyňa mestského zastupiteľstva

Hl. mesta SR Bratislavy

O
d 1. januára 2020 nadobudlo účinnosť novoprijaté VZN č. 

13/2019 o  dani z  nehnuteľností, ktorým boli odsúhlasené 

nové sadzby daní pre rok 2020. Schválené bolo na decem-

brovom mestskom zastupiteľstve. Debatu o zvyšovaní daní inicio-

val primátor spolu so starostami mestských častí ešte začiatkom 

decembra 2019 ako reakciu na sériu nesystémových opatrení vlá-

dy a parlamentu (chodníkovej novely, povinného 10 % navyšovania 

miezd pre zamestnancov verejnej správy, ale aj príplatkov za prá-

cu cez víkend a v noci, či zníženia sadzby dane z príjmu fyzických 

osôb). Tieto vládne opatrenia výrazne zaťažili samosprávy tým, že 

vláda preniesla nové povinnosti na samosprávy bez toho, aby im 

na plnenie týchto opatrení poskytla aj potrebné fi nančné zdroje. 

Pre mesto tieto vynútené zmeny predstavujú výpadok príjmov vo 

výške osem miliónov eur a mestské časti prichádzajú o ďalšie štyri 

milióny eur. Na to, aby aj v budúcnosti nedochádzalo k podobným 

dopadom na rozpočty samospráv, je okrem obmedzenia nesysté-

mových zmien na úrovni štátu potrebné, aby programové rozpoč-

ty samospráv boli predvídateľné. Potrebná je tiež zmena v preroz-

deľovaní príjmov z daní FO zo štátu na mestá a obce. Dnes sa totiž 

vychádza zo štatistického sčítania obyvateľov a nie z reálnych dát.

Na mestskom zastupiteľstve  sme po dlhých debatách dospe-

li k  spoločnému kompromisnému návrhu, ktorý sme predloži-

li ako pozmeňovací návrh poslaneckých klubov. Naším cieľom 

bolo, aby zmeny v sadzbách mali čo najmenší dopad na seniorov 

alebo zdravotne znevýhodnených obyvateľov. Tento schválený 

návrh vo fi nále znížil nárast sadzby dane pre majiteľov bytov 

a domov, znížila sa aj daň za garáže vrátane parkovacích domov 

a čiastočne sa tak zvýhodnili tí, ktorí svoje autá neparkujú na uli-

ci na verejnom priestore. Na druhej strane sme zvýšili sadzby pre 

stavby na podnikanie pre developerov a nákupné centrá, čo čias-

točne vykompenzuje niektoré znížené položky z daní FO. Kom-

promis, ktorý vznikol po zapracovaní pozmeňovacích návrhov 

zohľadňuje nároky, ktorými vládne opatrenia zaťažujú rozpočty 

samospráv a zohľadňuje investície, potrebné pre zásadné zme-

ny kvality života v našom meste aj mestskej časti, ako i prístup 

obyvateľom ku komfortnejším a dostupnejším službám. Zásad-

nou zmenou je aj nové prerozdelenie daní medzi mestské časti.

Prehľad plánovaných investícií hlavného mesta do komunikácií 

a chodníkov, verejného osvetlenia, ale i verejných priestorov, ako 

i prehľad rozkopávok na území našej mestskej časti v roku 2020 

nájdete pravidelne aktualizovaný na mojej web stránke  www.

monikadebnarova.sk. Momentálne pripravujeme v spolupráci so 

starostom Vajnor Michalom Vlčekom a magistrátom aj ďalšie in-

vestičné zámery pre roky 2021 – 2022 upriamené na revitalizá-

ciu verejných priestorov alebo skvalitňovanie životného prostre-

dia a služieb. Uvítam, ak mi aj vy zašlete svoje námety na e-mail 

mediaportal.monika@gmail.com. Tie najzaujímavejšie a  hlav-

ne realizovateľné, rada posuniem na zapracovanie a vynasnažím 

sa presadiť aj ich realizáciu.

Sadzby dane z nehnuteľností platné od 1. 1. 2020

Nové sadzby daní pre rok 2020/m2 sú rozdelené do štyroch pá-

siem od A po D. Vajnory patria do najnižšieho pásma A.

Daň z bytov
PREDMET DANE Z BYTOV ROČNÁ SADZBA DANE 

v €/m2 podlahovej plochy

Byty 0,90

Nebytové priestory v byt. dome slúžiace 
na podnikanie, skladovanie a administratívu

3,50

Nebytové priestory v bytovom dome ostatné 1,80

Daň zo stavieb
PREDMET DANE ROČNÁ SADZBA 

DANE 
v €/m2 zastavanej 

plochy

POPLATOK
ZA PODLAŽIE

v €

Domy, skleníky 0,90 0,33

Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 2,25 0,33

Samostatne stojace garáže, stavby hromadných 
garáží umiestnených pod zemou

1,50 0,33

Priemyselné stavby, stavby slúžiace stavebníc-
tvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
produkcie, vrátane stavieb na vlastnú adminis-
tratívu

5,75 0,33

Stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú čin-
nosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

7,00 0,33

Ostaté stavby 6,00 0,33

Daň z pozemkov 
POPIS POZEMKU ROČNÁ SADZBA DANE V %

Orná pôda, vinice, ovocné sady, rybníky s cho-
vom rýb a ostatné hospodársky využívané 
vodné plochy; lesné pozemky, na ktorých sú 
hospodárske lesy

0,30

Trvalé trávnaté porasty 0,50

Záhrady a ostatné plochy, zastavané plochy 
a nádvoria

1,10

Stavebné pozemky 0,90

Prehľad daňových úľav pre fyzické osoby

›  - 50 % na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby star-

šie ako 65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osob-

nú potrebu

›  - 60 % na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb 

starších ako 65 rokov alebo držiteľov preukazu ZŤP, alebo drži-

teľov preukazu ZŤP so sprievodom, ako aj prevažne alebo úplne 

bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie

›  - 50 % na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slú-

žiace ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu ZŤP alebo dr-

žiteľov preukazu ZŤP so sprievodom, ktoré slúžia pre motorové 

vozidlo používané na ich dopravu

Zmeny v sadzbách dane 
z nehnuteľností pre rok 2020
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Text: Ivan Görcs, vedúci Oddelenia 

hospodárskej správy, MČ Bratislava-Vajnory

A
j tento rok môžu zberný dvor plno-

hodnotne využívať obyvatelia s  tr-

valým alebo prechodným poby-

tom vo Vajnoroch, prípadne sú vlastníkmi 

domu alebo chaty na území mestskej čas-

ti.  Obyvatelia tak môžu legálne likvido-

vať pokosenú trávu, konáre po oreze krov 

a stromov, prípadne podobný odpad zo zá-

hrad. Doterajšie umiestnenie dvora vzhľa-

dom k  narastajúcim potrebám obyvate-

ľov nevyhovovalo. Rovnako aj z  hľadiska 

dlhodobého zámeru zberného dvora na 

jeho budúce využitie, sa mestská časť roz-

hodla hľadať náhradné miesto vo Vajno-

roch, pričom bolo určený priestor bývalej 

zberne druhotných surovín pri železnici na 

ulici Pri mlyne. V súčasnosti nie je v úplne 

ideálnom stave, avšak mestská časť pripra-

vuje aj podľa vzoru iných obcí postupnú 

rekonštrukciu celého priestoru a jeho pre-

budovanie na plnohodnotný zberný dvor. 

Po jeho dokončení tak bude vyhovovať aj 

zvyšujúcim sa nárokom na triedenie a  re-

cykláciu odpadov v  budúcnosti. V  rámci 

plánovanej rekonštrukcie sa počíta aj so 

zlepšením prístupu k  novému zbernému 

dvoru.

Veríme, že obyvatelia Vajnor ocenia snahu 

o zlepšenie nakladania s odpadmi a rovna-

ko aj napriek dočasnému nepohodliu spo-

ločne s  prispením nového zberného dvo-

ra sa stanú Vajnory opäť o niečo čistejšie 

a  krajšie. Na zbernom dvore budú podľa 

dohody s OLO pristavené v rámci jarného 

a jesenného upratovania aj veľkokapacitné 

kontajnery na objemný odpad.

Harmonogram pristavenia 
veľkokapacitných 
kontajnerov na 1. polrok 2020 
v MČ Bratislava-Vajnory

›  13. 3. – 14. 3. 2020
3 ks Zberný dvor Pri mlyne (7 m3)

›  3. 4. – 4. 4. 2020
3 ks Zberný dvor Pri mlyne (7 m3)

›  17. 4. – 18. 4. 2020
3 ks Zberný dvor Pri mlyne (7 m3)

2 ks Vajnorské jazerá (7 m3)

›  25. 4. – 25. 4. 2020
3 ks Zberný dvor Pri mlyne (7 m3)

2 ks bytovky na Rybničnej 61 (oproti BEZ)

›  15. 5. – 16. 5. 2020
3 ks Zberný dvor Pri mlyne (7 m3)

Zberný dvor čakajú zmeny:
Presunie sa na staronové miesto 
pri železnici na ulici Pri mlyne
a čaká ho rekonštrukcia

Pri súbehu znížení dane sa uplatní také zníženie, ktoré je výhod-

nejšie pre daňovníka. Ten si uplatní nárok na zníženie podaním 

priznania k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na 

zdaňovacie obdobie, kedy mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie 

alebo oslobodenie od dane, najneskôr v  lehote na podanie pri-

znania. V  r. 2020 do 31.  1. 2020, inak nárok na príslušné zdaňo-

vacie obdobie zaniká. Ak ste dosiahli vek 65 r., či spadáte do inej 

kategórie možných úľav, oznámte túto skutočnosť bezodkladne 

správcovi dane. 

Hovorca Bratislavy Peter Bubla: „Mestu prinesie zvýšená sadzba 

dane navyše 12-mil. € ročne, mestským častiam spolu tiež 12-mil. €. 

Zvýšený výnos pôjde na projekty, z ktorých budú profi tovať všetci 

obyvatelia mesta. Polovica z trojročného výnosu mesta, t. j. 18-mil. 

€, bude použitá na opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov. Opro-

ti tomu, čo sa dá urobiť z bežného rozpočtu, bude možné opraviť 

navyše 90 km ciest. Zoznam komunikácií, ktoré sa budú opravovať 

už na základe nového manuálu asfaltovania, zverejníme na web 

stránke mesta,  jeho plnenie bude pravidelne odpočtované. Ďal-

ších 18-mil. € bude použitých do zásadného skvalitnenia verejného 

priestoru v Bratislave.“

Príklady výpočtu dane pre obyvateľa Vajnor u viacerých dru-
hov nehnuteľností pre fyzické osoby, seniorov a držiteľov pre-
ukazu ZŤP.

›  Majiteľ rodinného domu s  podkrovím vo Vajnoroch, ktorý 

má zastavanú plochu 100  m2 a  k  nemu prislúchajúcu záhradu 

400 m2, vrátane garáže o rozmeroch 3 × 6 m.

2019 2020 ROZDIEL V %

PREDMET DANE/
OSOBA

FYZICKÉ
OSOBY

SENIORI 
A ZŤP

FYZICKÉ
OSOBY

SENIORI 
A ZŤP*

FYZICKÉ
OSOBY

SENIORI 
A ZŤP

Dom (100 m2 + jedno posch.) 79,8 € 31,92 € 123,0 € 49,20 € + 54 % + 54 %

Záhrada (400 m2) 21,5 € 10,75 € 26,3 € 13,15 € + 22 % + 22 %

Garáž (18 m2) 27,7 € 13,80 € 27,0 € 13,50 €  – 3 %  – 3 %

Spolu 129,0 € 56,52 € 176,3 € 75,85 € + 37 % + 34 %

* Osoby staršie ako 65 rokov budú za rodinný dom s podkrovím, ktorý má zastavanú plochu 100 m2 

so záhradou 400 m2, vrátane garáže bude podľa nových sadzieb platiť viac o 19,33 €, čiže 75,85 €

›  Majiteľ bytu o rozlohe 80 m2 platil v r. 2019 daň za takýto byt vo 

Vajnoroch 36,40 €. V r. 2020 bude platiť 72,00 €.

2019 2020 ROZDIEL V %

PREDMET DANE/
OSOBA

FYZICKÉ
OSOBY

SENIORI 
A ZŤP

FYZICKÉ
OSOBY

SENIORI 
A ZŤP*

FYZICKÉ
OSOBY

SENIORI 
A ZŤP

BYT (80 m2) 36,40 € 14,56 € 72,00 € 28,80 € + 97 % + 97 %

* Osoby staršie ako 65 rokov budú v roku 2020 platiť za byt o rozlohe 80 m2 podľa nových sa-

dzieb platiť viac o 14,24 €, čiže 28,80 €

›  Majiteľ vinohradov s rozlohou 1 ha bude platiť rovnakú daň, 

ako platil v predch. roku, t. j. 21,25 €. Osoby staršie ako 65 rokov, 

ktorí vlastnia vinohrad a  ten im slúži výhradne na ich osobnú 

spotrebu, budú platiť 10,62 €.

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nado-

budnutia právoplatnosti rozhodnutia.  Správca  dane  môže  určiť 

platenie dane z nehnuteľností v splátkach.

Pokiaľ máte k výpočtu vašej dane akékoľvek otázky, kontaktuj-
te priamo správcu dane: +421 259 356 111, +421 259 356 954.
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Na fašiangovej zábave bolo veselo
Text a foto: redakcia

V
  sobotu 22. februára bolo vo Vaj-

noroch opäť veselo. Vo veľkej sále 

Domu kultúry sa večer uskutočnila 

tradičná Fašiangová zábava, ktorú usporia-

dala Mestská časť Bratislava-Vajnory v spo-

lupráci s  Vajnorským okrášľovacím spol-

kom a  obľúbenou Vajnorskou dychovkou. 

Prví návštevníci do sály prichádzali už pred 

šiestou, aby si obsadili miesta na sedenie – 

o štvrť na sedem už bola sála temer plná.

Opäť sa stretli partie, rodiny a známi, aby 

spoločne hodovali a  zabavili sa. Skupina 

Lola band bola prichystaná, folkloristi a dy-

chovka takisto. Zábava sa mohla začať. Na 

úvod programu prišlo nečakané prekvape-

nie, ktoré pripravili dve dievčatká – speváč-

ky, ktoré sa prišli organizátorov opýtať, či 

by nemohli zaspievať pesničku Fašiangy, Tu-

ríce, Veľká noc príde... Toto nečakané číslo 

dopadlo nakoniec výborne, pretože dievča-

tá si to skúšali spolu šesťkrát a folkloristi ich 

dokonca stihli narýchlo obliecť do fašiango-

vých kostýmov. Po známej ľudovej pesnič-

ke, ktorú s dievčatami spievali aj návštevníci, 

vystúpil Vajnorský okrášľovací spolok a  fa-

šiangová zábava sa začala rozbiehať naplno. 

Dobrá hodová nálada pretrvala po celú noc. 

O desiatej folkloristi pochovali basu, aby sa 

po polnoci mohol začať 40-dňový pôst. Me-

dzitým ľudia tancovali a spievali a do tanca 

i do spevu im vyhrávala Lola band a spomí-

naná Vajnorská dychovka. O  polnoci pra-

covníci referátu kultúry a  športu Miestne-

ho úradu Vajnory za asistencie návštevníkov 

zábavy vylosovali tombolu. O druhej v noci 

sa postupne začali hodovníci rozchádzať, no 

niektorým sa domov zjavne veľmi nechcelo. 

Skončila sa Fašiangová zábava 2020, 
všetci sa tešíme na tú, ktorá bude v roku 
2021.

11. zasadnutie MZ prinieslo 
tri dôležité schválenia
Text: redakcia

N
a prvom zastupiteľstve v tomto roku boli schválení noví 

členovia do rady základnej školy K. Brúderovej a mater-

skej školy Koniarkova.  Poslanci zároveň  schválili zmenu 

rozpočtu, ktorá posunula o krok bližšie zámer realizácie integ-

rovaného parkoviska pri železničnej stanici. „Mestská časť je 

tak o krok bližšie vytvoriť možnosť pre Vajnorákov do budúcna 

využívať výhody vlakovej dopravy“, dodáva starosta Vajnor, Mi-

chal Vlček.

Poďakovanie
Ďakujem všetkým našim zamestnancom, ktorí sa svojím priči-

nením podieľali na zorganizovaní tohto v poradí už XVII. roční-

ka a hlavne kolegyni a dlhoročnej organizátorke plesu, pani Eve 

Bielčíkovej, ktorá dlhé roky túto spoločenskú udalosť zastrešo-

vala a priniesla tak kvalitu a zábavu na vysokej úrovni. Srdečne 

jej preto touto cestou chcem poďakovať za jej dlhodobú prácu, 

ktorú som si vždy veľmi vážil a jej zanietenie obdivoval. Rovnako 

som úprimne rád, že je každý rok atmosféra plesu tak vynikajúca.

Michal Vlček,
Starosta MČ Bratislava-Vajnory
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Text: Katarína Blahová, úsek komunikácie 

a PR, MČ Bratislava-Vajnory

H
avarijný stav brehu jazera dlhodo-

bo ohrozuje účelovú komunikáciu 

a  má zásadný vplyv aj na nestabi-

litu vozovky. Táto skutočnosť vychádza 

zo  záverov znaleckého posudku, ktorý 

dala mestská časť Bratislava-Vajnory vy-

pracovať v septembri 2019 za účelom po-

súdenia reálneho stavu a príčin porúch 

vozovky v  presne určenom 30 m úseku 

pozemnej komunikácie vedenej okolo ja-

zera vo Vajnoroch. Zo znaleckého posud-

ku vyplýva, že cesta vykazuje viaceré váž-

ne nedostatky, ako sú plošné deformácie 

vozovky a  pod. Z  dôvodu bezpečnosti 

a  ohrozenia sa preto mestská časť Bra-

tislava-Vajnory rozhodla daný úseku do-

časne uzavrieť. S týmto krokom bolo zá-

roveň nutné vypracovať dočasné platné 

dopravné obmedzenie, ktoré tak zamedzí 

motorovým vozidlám týmto úsekom pre-

chádzať. 

Dočasná dopravná uzávera pri 
brehu Vajnorského jazera

Mestská časť si z dôvodu havarijného sta-

vu jazera, ktorý dlhodobo ohrozuje pri-

ľahlú účelovú komunikáciu,  nechala vypra-

covať návrh použitia dopravných značiek 

a  dopravných zariadení pre Vajnorské ja-

zerá. O  danej skutočnosti rovnako medzi-

časom informoval obyvateľov jazier aj kon-

com minulého roka starosta Vajnor, Michal 

Vlček. Začiatkom roka počas opätovného 

stretnutia s obyvateľmi jazier, starosta zno-

va zdôraznil, že breh a jeho stav dlhodobo 

ohrozuje bezpečnosť a je preto potrebné, 

aby mestská časť pristúpila k  zásadným 

opatreniam. Tie by mali dočasne elimino-

vať akékoľvek možnosti rizika v rámci ohro-

zenia bezpečnosti a zároveň nutnosti daný 

úsek vozovky pri brehu jazier uzavrieť.

Firmu Kamex a. s., mestská časť 
vyzvala na sanáciu brehu

O  nutnosti sanácie brehu informova-

la mestská časť Bratislava-Vajnory fi rmu 

Kamex, a.  s., ktorá ako vlastník pozemku 

Dočasná dopravná uzávera
časti Vajnorských jazier
Dôvodom je havarijný stav 
brehu jazera
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bola vyzvaná, aby urýchlene zabezpeči-

la svah v lokalite Vajnorských jazier, z dô-

vodu pravdepodobného zosuvu a násled-

ného poškodenia priľahlej komunikácie, 

prípadne iných nehnuteľností. Z  vyjadre-

nia fi rmy Kamex, a.  s. vyplýva, že vzhľa-

dom ku skutočnosti, že je fi rma v likvidácii 

a v zmysle zákona sú likvidátori oprávne-

ní vykonávať iba činnosť smerujúcu k  lik-

vidácii spoločnosti, pod takúto činnosť 

nespadá sanácia svahu. Zároveň fi rma po-

núkla mestskej časti predmetný pozemok 

na predaj. Predajná cena pozemku, ktorú 

fi rma Kamex,  a. s. ponúkla mestskej časti 

však prevyšovala akékoľvek fi nančné mož-

nosti na odpredaj. Mestská časť sa z hľa-

diska bezpečnosti aj napriek týmto sku-

točnostiam rozhodla pristúpiť  k dočasnej 

uzávere daného úseku a tiež k zmene or-

ganizácie dopravy. Následne bude potreb-

né breh stabilizovať špeciálnym zaklada-

ním, previesť geologický prieskum a určiť 

charakter pomerov v celom profi le brehu 

a hĺbky vody.

Čo teda MČ BA – Vajnory vo 
veci havarijného stavu brehu 
doposiaľ podnikla? 

›  Dala vypracovať znalecký posudok  vo 

veci určenia príčin vzniku porúch na 30 m 

dlhom úseku cesty vedenej okolo Vajnor-

ského jazera (september 2019)

›  Vyzvala listom vlastníka pozemku, fi rmu 

Kamex, a. s., na sanáciu svahu (september 

2019)

›  Zorganizovala stretnutie starostu Vajnor 

s obyvateľmi jazier a nehnuteľností s cie-

ľom informovať o uvedených skutočnos-

tiach. Občania zároveň žiadali MČ vyriešiť 

koreňový systém a poškodenú cestu v da-

nom úseku (november 2019)

›  MČ dala úsek cesty opraviť (december 

2019)

›  MČ obdržala návrh použitia dopravných 

značiek a dopravných zariadení

›  Opätovne zvolala stretnutie starostu Vaj-

nor s obyvateľmi jazier a  informovala ich 

o uzavretí úseku a dočasnej uzávere

Mestská časť Bratislava-Vajnory sa týmto 

ospravedlňuje všetkým obyvateľom za do-

časné obmedzenie v danom úseku. 

Mapku zmeny organizácie dopravy aj s po-

pisom nájdete na: http://arcg.is/T8nr1
Ďakujeme spoločnosti ArcGeo za grafi cké 

spracovanie.

Dočasné dopravné obmedzenie je platné 
od 26. 2. 2020, až do odvolania.
Za pochopenie vopred ďakujeme!

Pozrite si, ako bude vyzerať zmena organizácie dopravy v danom úseku. Zdroj: ArcGeo

Text: Poľnohospodárske družstvo Vajnory

V 
priebehu januára tohto roku, PD 

Vajnory zaslalo vlastníkom viníc pí-

somné oznámenie, v  ktorom boli 

upovedomení o znížení stavu viníc a s tým 

súvisiacich povinnostiach vlastníka vo 

vzťahu k  podávaniu daňového priznania 

z nehnuteľností.

Vzhľadom k nárastu množstva otázok ma-

jiteľov viníc, ktorí aj osobne prichádzali 

na MÚ vo Vajnoroch s dopytom po infor-

máciách, PD Vajnory poskytlo nasledov-

né vysvetlenie: „Družstvo obhospodaru-

je celkovú plochu 980 ha ornej pôdy, viníc 

a sadov, ktorú má v rôznych kombináciách 

prenajatú od 2008 vlastníkov. V  novem-

bri 2019 predstavenstvo Poľnohospodár-

skeho družstva Vajnory schválilo zníženie 

plochy obhospodarovaných viníc pre rok 

2020 a ďalšie. Ide o rozhodnutie vynútené 

situáciou na trhu s vínom a najmä so zhod-

nocovaním úrody z  vinohradov. Starostli-

vosť o vinohrady je náročná na ručnú prá-

cu a výťažok z predaja hrozna, šťavy alebo 

vína nepokryje ani náklady na prácu. Cel-

kom nepokryté zostávajú náklady na ché-

miu a  stroje. Zmeny, ktoré sa týkali viníc 

zasiahli až 1  300 zmlúv, keďže parcely sú 

vlastnícky veľmi rozdrobené.

So spracovaním agendy i zasielaním ozná-

mení sme začali ihneď po rozhodnutí pred-

stavenstva. Objem 2008 zmlúv nebolo 

možné vybaviť v priebehu mesiaca. Pri kaž-

dej parcele bolo potrebné preveriť aktuál-

nosť záznamov v  katastri. Aby sme vlast-

níkom uľahčili orientáciu, ktoré parcely už 

PD Vajnory nebude obhospodarovať a tým 

pádom ani platiť daň, bolo potrebné ich 

jednotlivo do listov vypisovať. Vybavenie 

celej agendy 1 300 listov sa tak natiahlo na 

dva mesiace. Ostatných 600 oznamov bolo 

odoslaných v druhej polovici januára 2020.

Vlastníci, ktorí vďaka tomu nestihli ter-

mín podania daňového priznania, majú 

zo zákona 30 dní od obdržania informá-

cie o zmene na to, aby navštívili príslušné-

ho miestneho správcu dane a podali daňo-

vé priznanie“, dopĺňa Poľnohospodárske 

družstvo Vajnory.

Na koho sa môžu vlastníci v  tomto prí-
pade obrátiť?
Všetky prípadné otázky môžu dotknu-

tí majitelia zasielať e-mailom na poda@
pdvajnory.sk alebo osobne, a  to každú 

stredu na pôdnom oddelení PD Vajnory.

PD Vajnory zaslalo vlastníkom viníc 
oznámenie o znížení stavu viníc. Prečo?
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Text: Ing. Eva Bielčíková 

Smímky: Kristína Töröková

Zaplnil obidve sály Domu kultúry 
vo Vajnoroch do posledného 
miesta. Právom mu patrí 
prívlastok vydarený.

M
ôžeme pokojne povedať, že z roka 

na rok sa ples teší stále väčšej 

obľube a že naň radi prichádza-

jú  najmä  domáci Vajnoráci, ale aj hostia 

z okolitých obcí a  iných mestských častí 

Bratislavy. Všetko preto, že sa tu veľmi dob-

re cítia.  Ples si v posledných rokoch získal 

svoj kredit hlavne pohostinnosťou usporia-

dateľov, ale aj kvalitným kultúrnym progra-

mom a hodnotnými a exkluzívnymi cenami 

v tombole. Preto ďakujeme všetkým spon-

zorom, ktorí svojou podporou zvýšili záu-

jem hostí o tombolu, ale hlavne priniesli ra-

dosť z výhier.

Plesových hostí vo foyeri vítali starosta 

Vajnor Michal Vlček s manželkou Soňou 

a zástupkyňa starostu Soňa Molnárová 

s manželom. Mali sme česť na plese priví-

tať  starostu družobnej obce Wolfsthal Ger-

harda Schödingera s  manželkou, starostu 

zo susednej Rače s  manželkou, zástupcov 

niektorých sponzorov a zabávať sa prišli aj 

poslanci MZ MČ Bratislava-Vajnory.

Celý večer sa niesol v znamení príjemnej 

atmosféry, s dúškom dobrého vínka s prí-

jemnou a očarujúcou vôňou v prostredí s 

krásnou výzdobou vo farebných odtieňoch 

kráľovskej modrej. 

Privítanie na začiatku patrilo moderátorke 

Veronike Hatala a starostovi Vajnor, ktorý  

vo svojom príhovore privítal všetkých hos-

tí a ples otvoril.

V skvelom programe hneď v úvode vystúpi-

la a capella FOR YOU s nádhernou piesňou 

v úprave Petra Pokrivčáka „Pod slovenským 

srdiečkom“, ktorú pred vyše sto rokmi napí-

sala spolu s kňazom Ferdišom Jurigom asi 

Na 17. ročníku plesu 
vo Vajnoroch bolo
opäť veselo

WWW.VAJNORY.SK

10 VAJNORSKÉ NOVINKY

VAJNORSKÝ ŽIVOT



najznámejšia vajnorská umelkyňa, Katarína Brúderová. Úvodný 

tanec predviedli juniorské páry Interklubu Bratislava na hudbu 

Johanna Straussa – The Skater's Waltz, ktorá otvárala tohtoroč-

ný Ples v Opere. Tanečný pár Artemy Mareshchuk a Alexandra 

Bielikova (bronzoví medailisti z tohtoročných Majstrovstiev Slo-

venska) roztancoval parket spolu so starostom a  jeho manžel-

kou. Len pre zaujímavosť, Artemy prišiel z Ruska, s Alexandrou 

tancuje približne pol roka, a už sú víťazmi medzinárodného fes-

tivalu v talianskom JESI. Interklub Bratislava vedie dlhoročný re-

prezentant, viacnásobný majster SR v štandardných a latinskoa-

merických tancoch, Eduard Slimák.

Počas celého slávnostného večera hral do tanca hral 16-členný  

Dychový orchester Taste of Brass s kapelníkom Dávidom Krajčim  

a  sólistami Martinom Huttom a Kristínou Vančovou. Tí vytvorili 

neopísateľnú atmosféru. Príjemným spestrením plesu  bolo oča-

kávané vystúpenie známej slovenskej speváčky Kristíny, ktorá ne-

sklamala. O dobrú náladu sa postaral aj DJ Ondrušovič mr.DJ.sk.   

O to, aby všetkým návštevníkom plesu v prostredí s krásnou de-

koráciou aj chutilo, sa postaral tím pracovníkov fi rmy Cateringové 

služby pod vedením p. Jozefa Dubjela, za čo im ďakujeme, rovna-

ko ako pracovníkom Prešíka, s. r.  o., ktorí dôsledne dbali o občer-

stvenie pre všetkých hostí.

Ďakujeme všetkým návštevníkom tohtoročného plesu, ktorí nás 

potešili svojou priazňou až do skorých ranných hodín. Tešíme sa 
na XVIII. úspešný ročník Reprezentačného plesu vo Vajnoroch.
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Jubilanti 
Senior klubu 
vo Vajnoroch
Žišková Marta, 13. 1. 1945

75 rokov

Panáková Marta, 13. 1. 1950

70 rokov

Malá knižnica 
bude po oprave 
opäť na svojom 
mieste

Posledný decembrový deň minulého 

roka 2019 došlo počas noci k poško-

deniu malej knižnice na Roľníckej uli-

ci, pričom neznámi vandali knižnicu 

bezdôvodne vykopli.

Vo Vajnoroch slúži miestnym obyva-

teľom a milovníkom kníh už viac ako 

šesť rokov a malé knižnice sa tak stali 

súčasťou verejného priestoru vo Vaj-

noroch. Poškodená knižnica bude po 

osadení a oprave opätovne umieste-

ná na svoje pôvodné miesto

OZNAM
MČ Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 

831 07  Bratislava 36

vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na prevod vlastníc-

tva nehnuteľností nachádzajúcich sa 

v Bratislave, k. ú. Vajnory, pozemkov 

registra „C“ parc. č. 2885/1 a  parc. 

č. 2885/2.

Podmienky verejnej obchodnej súťa-

že sú zverejnené na úradnej tabuli MÚ 

Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109 a na 

internetovej stránke www.vajnory.sk.

Text: Jozef Šimonovič, 

herec, recitátor a Vajnorák

20
. decembra 2019 počas vyhlá-

senia výsledkov tradičnej anke-

ty Klubu športových redaktorov 

Slovenského syndikátu novinárov Športovec 

roka 2019 vyzdvihli organizátori aj výkony 

športovcov, ktorí Slovensko reprezentovali 

na Špeciálnych olympiádach. Gymnastka Gi-

zela Billíková a cyklista Michal Štubňa pat-

rili na Svetových letných hrách Špeciálnych 

olympiád v Abú Dhabí k našim najúspešnej-

ším reprezentantom.

Pre Slovensko boli marcové Svetové let-

né hry Špeciálnych olympiád v Abú Dhabí 

historicky najúspešnejším podujatím. Na-

šim reprezentantom sa podarilo vybojovať 

spolu 35 medailí – šesť bronzových, sedem-

násť strieborných a dvanásť zlatých. Cyklis-

ta Michal Štubňa z Vajnor si z  týchto hier 

odniesol jedno zlato a jedno striebro. Tie-

to jeho výkony sa rozhodli oceniť športo-

ví redaktori Slovenského syndikátu noviná-

rov. Michal Štubňa sa stal Športovcom roka 

s intelektuálnym znevýhodnením. Cenu mu 

odovzdala Zuzana Rehák Štefečková, pre-

zidentka Špeciálnych olympiád Slovenska. 

Dovolím si citovať slová Ivana Štubňu, 

otca nášho úspešného rodáka: 

„Ocenenie Športovec roka je veľká satis-

fakcia aj pre nás rodičov, pretože sú to vý-

sledky dlhoročnej práce s  našim synom. 

Od útleho detstva až po súčasnú dospe-

losť. Venovali sme sa mu a  viedli sme ho 

k  športu odmalička. To, že začal aktívne 

športovať, bol jeden z  rozhodujúcich čini-

teľov v  jeho živote, pretože šport ho učil 

pravidlám a  disciplíne. Pre ľudí s  autiz-

mom sú také návyky nesmierne dôležité, 

oveľa ľahšie sa tak dokážu zaradiť do spo-

ločnosti. Šport je rozhodne zdravá tera-

pia, vďaka ktorej má možnosť zažiť pocit 

úspechu, ktorý posúva každého z nás. Bi-

cykel a  lyže občas zamení za šach, ktorý 

rád hrá. Vďaka športu si splnil svoj detský 

sen a precestoval veľký kus sveta. Na špor-

tových súťažiach už bol okrem Abú Zabí, 

aj v Číne, Južnej Kórei a Rakúsku.“

Milý Michal, v mene všetkých Vajnorá-
kov Ti chcem poďakovať za to, že Slo-
vensko a Vajnory tak perfektne repre-
zentuješ a  želám Ti ešte veľa medailí 
a úspechov.

Buďme hrdí na 
úspešného Vajnoráka, 
športovca Michala 
Štubňu

WWW.VAJNORY.SK
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Ďalší vajnorský 
úver splatený
V  roku 2014 čerpala Mestská časť 

Bratislava-Vajnory úver zo Sloven-

skej sporiteľne, vo výške 470 000 eur 

so splatnosťou v roku 2019, na inves-

tičnú akciu pod názvom Rekonštruk-

cia a  prístavba Kultúrneho zariade-

nia Baničova. Inak povedané, úver 

na rekonštrukciu Domu kultúry v na-

šej obci.  Všetky stavebné práce boli 

zrealizované v roku 2014, začiatkom 

roka 2015 sme mohli začať naplno vy-

užívať náš vynovený kultúrny stánok. 

Celá táto investičná akcia bola reali-

zovaná cez Vajnorskú podpornú spo-

ločnosť, s. r. o. a jej celková hodnota 

bola 1 041 100 eur. 

K dátumu 25. 12. 2019 boli Mestskou 

časťou Bratislava-Vajnory zaplatené 

posledné splátky istiny a úrokov z cel-

kového fi nančného záväzku a  celý 

tento úver je už splatený. Vajnorom 

zostáva splácať už iba jeden úver vo 

výške 600 000 eur, ktorý začali čer-

pať v  roku 2018 a  splácaný začal byť 

od roku 2019. Z neho je fi nancovaná 

prístavba – rozšírenie Základnej školy 

Kataríny Brúderovej o päť vyučovacích 

tried a splatný bude v roku 2025. 

Martin Gramblička 
kontrolór MČ Bratislava – Vajnory

Pracovné ponuky 
Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľ-

nícka 109, 831 07 Bratislava-Vajnory 

hľadá technických pracovníkov na 
oddelenie investícií a hospodárskej 
správy. Pracovná náplň: zabezpečo-

vanie čistoty, starostlivosť o zeleň, 

údržba a opravy objektov vo vlastníc-

tve a správe MČ a prevádzkovej techni-

ky s nástupom ihneď. Základná zložka 
mzdy (brutto): 650 eur, príp. dohodou.

MČ Bratislava – Vajnory hľadá refe-
renta investícií. Náplň práce: prípra-

va stanovísk k investičným činnostiam, 

vlastných investícií, stavieb, inžinierska 

činnosť, výber dodávateľov, dozor na 

vlastných stavbách. Základná zložka 
mzdy (brutto): 1 000 eur + benefi ty, 

prípadne dohodou.

Záujemcovia môžu zasielať žiadosť 

o  prijatie do zamestnania a  súhlas so 

spracovaním osobných údajov mailom 

na gorcs@vajnory.sk, prípadne osob-

ne v budove Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109.

Text: Helena Paulenová, vedúca knižnice 

vo Vajnoroch

U
ž  po druhýkrát dostala vajnorská 

knižnica dar v  podobe publikácií 

z  knižnej produkcie Ústavu pamä-

ti národa. S nápadom usporiadať aj pred-

nášku v  priestoroch knižnice, prišiel Mar-

tin Lauko, ktorého rodina pred pár rokmi 

sprostredkovala už spomínanú prvú várku 

kníh z uvedeného zdroja.

V utorok 4. februára 2020 navštívil knižnicu 

riaditeľ výskumu ÚPN Peter Jašek a jeho ko-

lega Ondrej Podolec. Nasledovalo príjemné 

prekvapenie hneď v úvode, ktorým bolo vy-

stúpenie 11-ročného huslistu Šimona Baču. 

V  úvodnom príspevku samotného podu-

jatia Peter Jašek okrem iného vysvetlil, že 

ÚPN sa zaoberá výskumom a  mapovaním 

doby neslobody, čo znamená obdobie od 

vzniku Slovenského štátu až po novem-

ber 1989. Poslucháčom v knižnici naši hos-

tia priblížili „mravčiu prácu“ tímu výskumu, 

hovorili o úskaliach, problémoch a spome-

nuli i veci, ktoré sa im podarilo objasniť 

a ktoré skončili podaním na generálnu pro-

kuratúru. Upozornili na možnosť  kontak-

tu s pracovníkmi ÚPN, verejnosti je k dispo-

zícii aj bohatá webstránka tejto inštitúcie.  

Prednášky a  besedy sú bežnou aktivitou 

ústavu – takéto stretnutia bývajú tiež príle-

žitosťou osobného kontaktu s ľuďmi, ktorí 

si ešte pamätajú na skúmané udalosti.

Rozprávanie v knižnici prešlo do živej dis-

kusie, do ktorej sa zapojil aj starosta Mi-

chal Vlček. Na záver si mohli prítomní 

zakúpiť publikácie z  bohatej knižnej pro-

dukcie ÚPN. Knihy, ktoré knižnica dostala, 

budú  k dispozícii čitateľom hneď po zara-

dení do knižničného fondu.

Milí páni, ďakujeme vám za vašu návštevu, 

aj za svedomitú prácu, ktorú vykonávate, 

a prajeme veľa úspechov pri objasňovaní 

doby a konkrétnych udalostí našej  histó-

rie! Vďaka tiež patrí Martinovi Laukovi za 

prípravu tohto skvelého podujatia!

Miestna knižnica
opäť dostala dar…

Vianočný 
minikoncert 

T
esne pred Vianocami sme dosta-

li pozvánku od vnuka Mateja, ktorý 

navštevuje Základnú umeleckú ško-

lu vo Vajnoroch a my sme ju s radosťou pri-

jali. Prekvapením pre nás bola nabitá sála 

vajnorského Domu kultúry a krásna vý-

zdoba vytvorená z prác detí. Ešte väčším 

bol zážitok z  vystúpení detí, ktoré krás-

ne hrali na hudobných nástrojoch, či už 

ako sólisti alebo v rôznych zoskupeniach, 

ako speváci, tanečníci, ale aj herci a  reci-

tátori. Najväčším zážitkom večera bolo vy-

stúpenie orchestra pod vedením dirigenta 

p. učiteľa Mgr. Ľuboša Kolára a záverečný 

spoločný spev piesne Tichá noc, svätá noc. 

Spievali deti, ale aj ich učitelia a veľmi rých-

lo sme sa k  nim pridali aj my, všetci náv-

števníci tohto minikoncertu. 

Chceli by sme aj touto cestou úprimne po-

ďakovať všetkým učiteľom, ktorí vybrusujú 

talenty a snaživosť našich detí a vnúčat na 

tejto Základnej umeleckej škole. 

Vďační rodičia, starí rodičia
a účastníci koncertu.

Vianočné 
prekvapenie
Keď som videla v  televíznych novinách šot 

o Zbierke do škatule pre babičku – deduška, 

zahrialo ma to pri srdci. O to väčšie bolo moje 

prekvapenie v podobe telefonátov z Odboru 

sociálnych vecí na obecnom úrade vo Vajno-

roch od aktivistov, ktorí sa podieľali na orga-

nizovaní tejto akcie pre našich seniorov. Túto 

zbierku pre nás zorganizovali deti a rodičia 

zo Základnej školy Kataríny Brúderovej, pod 

vedením obetavých učiteliek. Verte mi, bolo 

to veľmi milé prekvapenia, keď nás tieto de-

tičky osobne navštívili v Senior klube aj v Se-

nior dome s úhľadne zabalenými škatuľami, 

v ktorých boli vianočné prekvapenia: drob-

nosti od výmyslu sveta, niektoré na úžitok, 

iné pre radosť, obrázky i vianočné pozdravy. 

Nejednému z nás, dôchodcov, stislo srdiečko 

od dojatia a vypadla slza vďaky.

Milé deti, milí rodiča a tety učiteľky zo Zá-

kladnej školy Kataríny Brúderovej, dovoľte 

mi ešte raz v mene všetkých dôchodcov vy-

jadriť vám všetkým vrelú a úprimnú vďaku!

Babka Janka Grebečiová  
a vďační vajnorskí seniori
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Vajnorské
hodovanie 2020
„Na fašanki“

Text: Renáta Hrašková, OZ Polínek

N
a Svätého Štefana, presne 25. 12. 

2019, padla nad čašou vajnorského 

vínka otázka: fašiangové hodovanie 

tento rok nebude? Otázok a odpovedí bolo 

viac, no slovo dalo slovo a naše občianske 

združenie Polínek sa pod Vajnorské hodo-

vanie 2020 na fašanki podpísalo. Keby som 

vedela, čo všetko si to bude vyžadovať, ne-

viem, či by som sa na to podujala…

Za veľmi krátky čas sa nám podarilo doslo-

va vydupať zo zeme nultý ročník fašiango-

vého hodovania, ktorého tradícia začala 

pred pár rokmi. Vďaka odvahe vajnorských 

kultúrnych spolkov a  športových klubov, 

nesmiernej ústretovosti miestneho úra-

du a našej skúsenosti s podobnými podu-

jatiami sme sa mohli 15. februára stretnúť 

v Parku pod Lipami a zažiť nefalšované fa-

šiangové veselie. Počasie ako na objednáv-

ku, ľudová hudba, všakovaké vône a chute. 

Dobroty z  kotla, ktoré pre vás varili vaj-

norskí „Teoretici“, Klub rodičov, či šikovní 

skauti zo 110. zboru, rozvoniavali od samé-

ho rána. Drobnochovatelia okrem guľá-

šu priniesli výkvet svojho domáceho cho-

vateľstva. Výstavné zvieratá potešili oko 

nejedného gazdu a  zaujali všetky deti. 

Vajnorskí divadelní ochotníci ponúkli pre 

zmenu pečené prasiatko a  ďalšie pochúť-

ky. Žienky z Okrášľovacieho spolku stavili 

na sladké a taký cisársky trhanec bol jed-

noducho mňam! K  fašiangom však patria 

aj klasické šišky s lekvárom, a tak „dzífčen-

ce” z Podobenky ich poctivo prinášali stá-

le čerstvé k nášmu stanovišťu, kde si ľudia 

mohli pochutiť na voňavých pampúšikoch, 

valašskej kiselici či  domácej huspeninke 

a  pripiť si domácim bylinkovým hriatym. 

Okrem toho návštevníci ochutnali naprí-

klad trdelníky, nefalšované podpecníky, 

majster mäsiar ponúkal zabíjačkové dobro-

ty. Veľkým hladošom neunikla ani klasická 

„cigánska“ a všakovaké cukrovinky. Zo Ska-

lice prišla pre gurmánov zásoba ovocného 

vína a octov. Nesmieme zabudnúť na voňa-

vú kávičku a koktejly zo štýlového prívesu. 

Zmrzloši sa isto zahriali pri vynikajúcej me-

dovinke, ktorú mohli zajesť zemiakovými 

špirálkami. Svoje remeslo prišiel až z Dub-

nice nad Váhom predviesť majster drotár, 

ktorého ste len ťažko mohli prehliadnuť. 

K nemu sa pridala majsterka šperkárka so 

svojimi liečivými kamienkami.

Presne o  10:00 nás prišiel pozdraviť sta-

rosta našej mestskej časti Michal Vlček, 

ktorý toto podujatie slávnostne otvoril. 

Skvelá moderátorka, poslankyňa miest-

neho zastupiteľstva a  členka kultúrnej 

komisie, Katka Pokrivčáková, nás potom 

po celý čas sprevádzala slovom. Na javis-

ku sa predviedli deti z  DFS Podobenka 

z Vajnor programom zostaveným špeciál-

ne pre túto akciu. Vystriedali ich ochot-

níci s  divadelnými scénkami, medzitým 

sa cez dedinu priblížil sprievod fašiango-

vých masiek, pod ktorými sa skrývali čle-

novia Vajnorského okrášľovacieho spol-

ku. Sme radi, že si našla čas aj Vajnorská 

dychovka, bez ktorej si kultúrnu akciu len 

ťažko dokážeme predstaviť. Do svojej zá-

zračnej pastierskej kapsy načrel aj Igor 

Hraško a predviedol niekoľko hudobných 

nástrojov, aké bežne vo Vajnoroch nevi-

dieť a nepočuť.

Zlatým klincom programu bola tombola. 

Pravdupovediac, pri príprave tohto podu-

jatia sme nepočítali s  tým, že sa nám ju 

podarí zrealizovať. No vďaka vajnorským 

podnikateľom, obchodníkom, spolkom 

a niektorým jednotlivcom sa nám nazbie-

ralo toľko vecí, že bola naozaj bohatá. Ďa-

kujeme všetkým, ktorí do nej prispeli!

Musím tiež úprimne poďakovať všetkým, na-

ozaj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 

zapojili do prípravy hodovania. Som rada, že 

vo Vajnoroch sa vieme spojiť, keď ide o dob-

rú vec. Spoločnými silami dokážeme podu-

jatie pripraviť, ale aj po sebe poupratovať 

(áno, ešte za večerného šera dal do poriad-

ku celé priestranstvo parku "špeciálny tím"). 

A miestny úrad si zaslúži obrovské uznanie 

za to, že nás vo všetkom podporil, aby fašian-

gová tradícia mohla pokračovať ďalej, aj keď 

termín bol naozaj šibeničný.

Dovidenia na Vajnorskom hodovaní 
2021!
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Bezpečnostná
situácia na
cestách BSK 
v minulom roku 

Z
a 11 mesiacov roka 2019 bolo na 

území Bratislavského kraja spô-

sobených 1 643 dopravných ne-

hôd, čo je o 118 menej, ako v rovnakom 

období roka 2018. Ako najčastejšiu 

príčinu uvádzajú štatistiky poruše-

nie povinností vodiča, 920  prípadov, 

nasleduje nedovolená rýchlosť jazdy, 

122 prípadov, treťou najčastejšou prí-

činou bola nesprávna jazda pred kri-

žovatkou, čo bolo 119 prípadov.

V okrese Bratislava III sa v uvedenom 

období stalo 184 dopravných nehôd, 

čo je o 4 viac, ako v minulom roku. 

V  jednom prípade vyhasol aj ľudský 

život, čo je však o jednu obeť menej 

oproti minulému roku. Počet ťažko 

zranených pri dopravných nehodách 

bol 6 (o  11 menej ako minulý rok), 

počet ľahko zranených bol 82 osôb 

(o 27 osôb viac ako minulý rok). 

Alkohol bol pri dopravnej nehode 

zistený v 3 prípadoch, čo znamená 

pokles o 9 oproti roku 2018. Škoda, 

ktorá vznikla pri týchto dopravných 

nehodách dosiahla výšku 73 032 eur, 

čo je oproti minulému roku nárast  

o 19 467 eur.

Medzi najviac nehodové úseky okre-

su Bratislava III patrí Račianska uli-

ca, s 23 nehodami, nasleduje Trnav-

ská cesta, s počtom 22 dopravných 

nehôd, potom Vajnorská ulica, kde 

došlo k  17 dopravným nehodám, 

a Bajkalská ulica, kde sa stalo 15 do-

pravných nehôd.

Spracované podľa tlačovej správy 
Ministerstva vnútra SR,
ORPZ v BA III

Pracovná ponuka 
Mestská časť Bratislava-Vajnory hľadá 
opatrovateľku. Náplň práce: terénna 

sociálna práca v prirodzenom prostredí 

klienta, so všetkým čo s tým súvisí. Zá-
kladná zložka mzdy (brutto): 650 eur, 

prípadne dohodou.

Záujemcovia môžu zasielať žiadosť 

o  prijatie do zamestnania a súhlas so 

spracovaním osobných údajov e-mai-

lom na sekretariat@vajnory.sk, príp. 

osobne na Miestny úrad mestskej časti 

Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109.

Text: Soňa Molnárová, zástupkyňa starostu 

MČ Bratislava-Vajnory

Spinká si v náručí materských rúk,
sú ako kolíska a v nej krásny puk.
Mamička s oteckom strážia tvoj sen,
zbierajú lupienky pre tvoj krajší deň.

V ľudskom živote sú významné chvíle, na 

ktoré si človek často spomína, ku ktorým 

sa s radosťou vracia. Jednou z najradost-

nejších chvíľ je narodenie dieťaťa.

Zbor pre občianske záležitosti pripravil 12. 

decembra slávnosť uvítania do života pre 

malých Vajnorčanov, ktorých mená sú za-

písané do Pamätnej knihy. Na tvárach rodi-

čov sa zračilo nevýslovné šťastie pri pohľa-

de na svoje dieťatko, ktoré držali v náručí. 

Slávnosť hudobným pásmom obohatili žia-

ci základnej umeleckej školy pod vedením 

pani učiteľky Halonovej. 

Našim malým ratolestiam prajem, aby boli 

s láskou vychovávaní, pretože na to, aby vy-

rástli v ľudí, ktorí sa vedia postaviť životným 

prekážkam čelom a neuhýbať im, na to všet-

ko  okolo seba nevyhnutne potrebujú lásku. 

Potrebujú poznať úprimný ľudský cit od svo-

jich najbližších, od mamy a  ocka. Rodičom 

želám, aby mali pri výchove svojich detí veľa 

trpezlivosti a aby spolu s nimi prežívali len 

samé jasné, slnečné a šťastné dni.

Na milej slávnosti sme uvítali 
do života

Alica Čapová, 28. 4. 2019

Helena Osvaldová, 16. 5. 2019

Stela Szöke, 24. 5. 2019

Daniel Gandžala, 10. 6. 2019

Petra Belobradová, 29. 6. 2019

Oskar Fungáč, 15. 7. 2019

Barbora Nagajová, 6. 8. 2019

Andrej Krištofi č, 10. 8. 2019

Lilien Pápayová, 12. 8. 2019

Olívia Holienčinová, 18. 8. 2019

Oliver Dvorák, 22. 8. 2019

Klára Mokošová, 23. 8. 2019

Matejo Rechtorovič, 29. 8. 2019

Sofi a Achbergerová, 20. 9. 2019

Ema Francisciová, 30. 9. 2019

Nina Barnová, 18. 10. 2019

Slávnosť
uvítania detí
do života
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Text a foto: Andrea Vajdová

P
rešiel iba mesiac od vianočných prázd-

nin a my sme toho stihli už neúrekom. 

Predškoláci  nadobudli športové zruč-

nosti v korčuľovaní. Okrem veselých  zážit-

kov a dobrých pocitov získali aj naozajst-

né medaily, z  ktorých mali  veľkú radosť. 

Na ďalších dvoch stretnutiach s Daphné  sa 

deti hravou formou dozvedeli zaujímavosti 

o starostlivosti o úrodu,  papierovom čaro-

vaní, o liečivých bylinkách s  ochutnávkou 

čajov niektorých z nich.

 

V  škôlke máme veselo každý deň, ale ob-

zvlášť veselo bolo, keď medzi nás prišla 

„Simsalala“, ktorá nás preniesla hudbou, 

spevom, tancom a slovom  na všetky kon-

tinenty sveta. Tanec a piesne zaplnili celú 

miestnosť a Simsalala všetky deti odmeni-

la maľovankou. Žonglér Alex prišiel medzi 

nás s  interaktívnym vystúpením. Nielenže 

nám predviedol svoje nevídané schopnosti 

pri žonglovaní s rôznymi predmetmi, ale do 

tajov žonglovania priučil aj odvážne deti.

12. február bol deň, na ktorý sa deti teši-

li už nejaký čas. Vyzdobili sme si škôlku 

a čakali, kedy už bude streda. V DK vo Vaj-

noroch sme totiž mali Veľkú karnevalovú 

párty so šašom Ľubošom. Užili sme si ba-

lónovú šou, kúzla, triky a vtipy a na záver 

sme si zatancovali, ako vravel šašo Ľuboš, 

až do spotenia. Vytancovanú energiu sme 

doplnili chutnou lekvárovou šiškou.

A teraz trošku vážnejšie. Chceli by sme sa 

s vami podeliť aj o úspechy, ktoré sa nám 

podarilo dosiahnuť. Zapojili sme sa do  vý-

tvarnej súťaže „Viem, čím budem, a  pre-

čo“. Naša Anabelka Ondrušková z Koniar-

kovej  získala 1. miesto a Stelka Bajbarová 

z EP Osloboditeľská získala 3. miesto.  Sme 

pyšní na všetky deti, ktoré reprezentovali 

našu škôlku a bolo ich spolu 16, no Anabel-

ke a Stelke patrí veľké ĎAKUJEME! 

V septembri sme sa zapojili do výzvy Brati-

slavského samosprávneho kraja o získanie  

individuálnej dotácie. Vypracovali sme pro-

jekt s názvom „Vzdelávacie digitálne a po-

hybové učebné pomôcky“ a boli sme úspeš-

ní. S podporou BSK sme tak mohli vybaviť 

ďalšiu triedu, triedu Ježkov na EP Oslobo-

Spokojnosť a šťastný 
úsmev našich detí
je na prvom mieste
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diteľská interaktívnou tabuľou. Sme veľmi radi, že plány, ktoré 

sme si stanovili v rámci  dobudovania EP Osloboditeľská a revita-

lizovania MŠ Koniarkova, sa nám darí realizovať vďaka Mestskej 

časti Bratislava-Vajnory, za pomoci rodičov a hlavne všetkých na-

šich sponzorov. Sme vďační za každú pomoc a spoluprácu.

Čo nás čaká najbližšie? Okrem rôznych plánovaných akcií, ktoré si 

môžete pozrieť  na našej webovej stránke msvajnory.webnode.sk, 

sme sa prihlásili do ďalšej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“, 

prvýkrát pôjdeme vyskúšať šťastie v tanečnej súťaži „Folklórna jar 

Juraja Janošíka“, keďže jedným z  troch zameraní našej škôlky je 

priblížiť deťom ľudové zvyky a tradície a utvárať vzťah k regionál-

nemu folklóru. Súťaž sa bude konať 16. 4. 2020 a naše deti sa na ňu 

už teraz intenzívne pripravujú pod vedením našej Mgr. art. Ľubky 

Meškovej. Držte nám aj vy palce, aby sme čo najlepšie reprezento-

vali našu škôlku aj naše krásne Vajnory!    

Text a foto: Jana Osvaldíková, 

ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.

P
očas prvého adventného týždňa sa kancelária p. zástupky-

ne ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. postupne menila na kráľovstvo 

darčekov. Spôsobili to desiatky rôzne veľkých a krásne za-

balených a vyzdobených krabíc. Spolu s mnohými ľuďmi dobrej 

vôle sme sa aj my zapojili do dobročinnej zbierky exallievov  (od-

chovancov Dona Bosca v niektorom zo saleziánskych diel napr. 

oratóriá, školy) – Darujme úsmev. Projekt Shoeboxy je o pripra-

vení darčeka pre dieťa zo sociálne slabšieho prostredia. Zabale-

né krabice s označením, pre koho je daný darček vhodný – napr. 

dievčatko 5 rokov – sa v kancelárii zišli od žiakov zo všetkých 

tried. 

Vieme, že Vianoce, to nie je len stromček, kopa darčekov a výbor-

né jedlo. Je to oslava Lásky, ktorá sa vzdala nebeskej slávy a prišla 

na zem ako malé dieťa. Ale ruku na srdce: kto z nás, dospelých, sa 

neteší na tie krásne rozsvietené očká detí, keď pozerajú na strom-

ček a berú do rúk darček určený práve im? Verím, že vďaka našim 

žiakom a  ich rodičom si tento úžasný moment mohli vychutnať 

aj rodičia, ktorí z rôznych dôvodov darček pod stromček dať ne-

mohli.

Darujme úsmev
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Návšteva Seniordomu 
vo Vajnoroch

Text: Michaela Basandová,

ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.

V
  poslednom týždni pred Vianocami 

sa siedmaci ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. 

na hodinách empatie s pani psycho-

logičkou rozprávali o téme staroby. Mali 

si predstaviť, že sú už veľmi starí a v tejto 

predstave sami odpovedať na nasledujúce 

otázky:

1.  Predstavte si, že máte čarovnú paličku, 
ktorá vám môže splniť tri želania. Aké 
by to boli?

2.  Čo vo svojom živote ľutujete?
3. Čo by ste odkázali mladým ľuďom?
4.  Čo by ste si vo svojom živote ešte priali?

Až potom sa dozvedeli, že ich skutočnou 

úlohou bude získať odpovede na uvedené 

otázky od reálnych starých ľudí, ktorí sú 

umiestnení v dome pre seniorov u nás vo 

Vajnoroch. Mali tak možnosť vlastné odpo-

vede porovnať s tými reálnymi a tiež získať 

cennú skúsenosť osobného stretnutia s ge-

neráciou, s ktorou sa možno až tak často 

nestretávajú. Ako vďaku za rozhovor sta-

rým ľuďom pripravili vianočné pohľadnice 

s vlastným prianím. 

Dojmy, ktoré si zo stretnutia odniesli, boli 

rôznorodé. Niektoré smutné, ale zároveň 

hodné obdivu a úcty. Bolo to aj jedným 

veľkým zážitkom, po ktorom si žiaci mohli  

uvedomiť, aké dôležité je starať sa a dbať 

o  seba a  svoje zdravie po celý náš život. 

A nielen o zdravie, ale aj o našich najbliž-

ších. Ako veľmi je cenná, vzácna, a zároveň 

krehká rodina a jej blízkosť i láska. A za to 

všetko by sme mali byť vďační. Lebo blíz-

kosť rodiny nie je samozrejmosťou. Je veľ-

kým darom.

Korčuľovanie 

T
ohtoročná zima je opäť taká, 

akú my v Bratislave poznáme. 

Voláme ju pani zima – nezima. 

Možnosti na zimné radovánky, šante-

nie a športovanie na snehu sú naozaj 

veľmi ťažko aplikovateľné. Ale to vô-

bec nevadí, pretože vieme, kde našu 

zimu hľadať. A nielen zimu, ale aj po-

riadny ľad.

Žiaci z ŠKD zo Základnej školy sv. Jána 

Pavla II. sa vyšantili na ľadovej plo-

che na bratislavskom zimnom štadió-

ne Ondreja Nepelu a zaplnili ľadovú 

plochu do posledného miestečka, kde 

pod vedením športových trénerov ab-

solvovali výcvik korčuľovania. Úsmevy, 

ale aj drobné slzičky sa miešali na tvá-

ričkách detí skúsenejších, ale aj tých, 

ktoré stáli na korčuliach po prvýkrát. 

Vďaka profesionálnemu prístupu tré-

nerov zo športového klubu Jumping 

Joe Bratislava sa všetci naučili korčuľo-

vať či sa zdokonalili v korčuľovaní.

V prvom rade ďakujeme našej pani 

riaditeľke, ktorá nám umožnila skor-

šie odchody zo školy, rodičom za 

ústretovosť a pánovi Fašungovi za 

pomoc pri preprave na štadión. Spo-

kojnosť, napredovanie a zdravý ži-

votný štýl našich detí je naším prvo-

radým úmyslom.

Martin Jura, ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.

Lyžovanie 

M
aterská škola sv. Jána Pavla II. 

sa zúčastnila kurzu lyžovania 

na Zochovej chate. Deti mali 

z  lyžovania veľký zážitok! Po ukon-

čení každé jedno dieťa dostalo pra-

vú  medailu, z  ktorej sa mohlo tešiť 

a priniesť si ju domov. Týmto sa chce-

me opäť poďakovať organizátorom, 

že sa celý týždeň venovali deťom, 

aby mohli zažiť radosť z lyžovania.

Lezecká stena 
Naša škôlka sv. Jána Pavla II. zor-

ganizovala kurz lezenia v K2, kde si 

deti mohli vyskúšať lezeckú stenu. 

Pre deti to bolo veľkým obohatením. 

Týmto sa chceme poďakovať najmä 

inštruktorke, ktorá sa celý týždeň 

venovala deťom, z ktorých raz mož-

no vyrastú horolezci.

Zuzana Lachová, ZŠ s  MŠ sv. Jána 
Pavla II.
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Aj materská 
škola už má 
vianočný bazár
Text a foto: Zuzana Lachová, ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.

N
aša škôlka sv. Jána Pavla II. prvý raz zorganizovala vianoč-

ný bazár. S deťmi sme vyrobili rôzne vianočné ozdoby, kto-

ré si mohli občania po zakúpení zobrať domov. Každý, kto 

si zakúpil výrobok zo škôlky, prispel na podporu sociálne slabých 

rodín a materskej školy. Naša MŠ vyzbierala 466,31 €. Touto ces-

tou sa chceme poďakovať každému, kto prispel na dobrú vec 

a my môžeme pre škôlku nakúpiť rôzne potrebné veci, či usporia-

dať nejaký výlet. Ďakujeme!

Text a foto: Zuzana Lachová, 

ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.

V 
rámci  témy ľudské telo sme si do našej škôlky sv. Jána Pav-

la II. pozvali budúcich lekárov – študentov Lekárskej fakulty 

UK. Spolu s deťmi ošetrovali zraneného a chorého medve-

díka. Deti sa dozvedeli, ako zavolať prvú pomoc a ako ju zranené-

mu poskytnúť. Vyskúšali si rôzne lekárske pomôcky, ktoré lekári 

pri svojej práci používajú a potrebujú. Tiež sa naučili niečo o svo-

jich zúbkoch, ako sa o ne dobre starať. Na röntgenových snímkach 

jednotlivých častí tela zisťovali, čo má medvedík zlomené. Každé 

dieťa ošetrilo aj svojho plyšového miláčika. Študentom sa chceme 

veľmi pekne poďakovať za to, že ochotne prišli medzi nás a tiež za 

ich milý prístup.Tešíme sa, keď nás znova prídu pozrieť. 

Nemocnica
U medvedíka

Text a foto: Lenka Bubeníková, ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.

K
 Vianociam neodmysliteľne patrí zima, sneh a šantiace deti. 

Zimu ani sneh nevieme nikomu zaručiť, ale sprostredkovať 

detskú radosť – to už v našich silách je. Vinše, piesne, tanec 

snehových vločiek, hra na hudobných nástrojoch, príbeh o  ad-

vente, rozprávka Mrázik, básne, scénický tanec Zachovám si svo-

ju tvár, príbeh Láska nad zlato či rozhlasová hra. To všetko skrý-

vala naša vianočná besiedka v priestoroch ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla 

II., ktorou sme sa snažili navodiť radosť i u iných, aby sme v pred-

vianočnom zhone nezabudli na najväčšie tajomstvo Vianoc

Vianočná
besiedka

19

ŠKOLY



Text a foto: Alexandra Görcsová, referát 

kultúry, športu a zahraničných vzťahov

Tak ako každý rok, aj teraz ste sa mohli za-

čiatkom mesiaca január, konkrétne v  ne-

deľu 12. 1. 2020, zúčastniť tradičného kon-

certu ako spomienky na  vianočné sviatky 

a pripomienku na koniec adventu.

Koncert pripravil Spevácky zbor Jána Pavla 

II. aj s prizvanými hosťami, a to speváčkou 

Katarínou Srokovou, členkou Slovenskej 

fi lharmónie,  a dychovým kvintetom z na-

šej Vajnorskej dychovky. Zbor zaspieval tra-

dičné skladby, upravené pre potreby spe-

váckeho zboru pánom Ondrejom Demom. 

Keďže v tomto období mal pán Demo na-

rodeniny, všetci mu zablahoželali a  poďa-

kovali, že pre zbor pripravil také úžasné 

skladby. Celý koncert sa niesol v príjemnej 

atmosfére, rozvíjajúc náš duchovný roz-

mer, čím nám pomohol dôstojne si pripo-

menúť čaro našich tradícií. Samozrejme, 

veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim, ako 

aj p. Zajacovi, bez ktorých by nebolo mož-

né takýto prekrásny koncert usporiadať.

Text a foto: Alexandra Görcsová, referát 

kultúry, športu a zahraničných vzťahov

Koncom minulého roka, na Silvestra, sa 

uskutočnilo jedno z nových podujatí, ktoré 

však nadviazalo na tradíciu vítania nového 

roka. Samotné podujatie veľmi nezmenilo 

charakter, malo iba pár úprav, napríklad 

to, že sa uskutočnilo v  čase obeda, a  nie 

večer, ako v predchádzajúcich rokoch. Tak 

ako každý rok však starosta nalieval vare-

né vínko či detský punč a vedúci referátu 

kultúry podával kapustnicu. Tentoraz bol 

o kapustnicu taký veľký záujem, že sme sa 

nestihli ani čudovať. Samozrejme, kapust-

nica a vínko neboli všetko. Pre deti boli pri-

pravené zábavné súťaže a za splnenie sú-

ťažných disciplín dostali v  stánku sladkú 

odmenu. Počas celej akcie vládla príjem-

ná atmosféra doplnená zábavnou hudbou. 

Ľudia, ba aj celé rodiny sa spolu stretli, po-

rozprávali a zabavili. Podvečer sa postup-

ne všetci rozišli domov, aby oslávili Sil-

vestra a privítali nový rok v kruhu svojich 

najbližších. Na podujatí Lúčenie sa so sta-

rým rokom sa zúčastnilo do 500 občanov.

Ozveny Vianoc

Rozlúčka so starým rokom
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Plán výstav 
v roku 2020 
OBLOŽENÝ KLAVÍR Č. 25
10. 12. 2019 – 21. 3. 2020

Viera Čepcová – kombinovaná tech-

nika a  šperk, Peter Čepec – kombi-

novaná technika a olejomaľba, Květa 

Fulierová – kombinovaná technika, 

výber z tvorba

VAJNORSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN
6. 4. – 12. 7. 2020

Výstava prác desiatich výtvarníkov 

pri príležitosti osláv 25. výročia Galé-

rie TYPO&ARS

25 ROKOV GALÉRIE TYPO&ARS
7. 12. 2020 – 20. 3. 2021

Výber z diela autorov, ktorí vystavo-

vali v galérii v rokoch 1995 – 2020

18. LETNÉ TVORIVÉ DIELNE PRE 
DETI A DOSPELÝCH 2020
6. – 10. 7. 2020 (1. turnus)

17. – 21. 8. 2020 (2. turnus)

VERNISÁŽ VÝSTAVY PRÁC 
ÚČASTNÍKOV 18. ROČNÍKA 
TVORIVÝCH DIELNÍ 2020
21. 8. 2020

Práca s hlinou, maľba, aplikácie z gra-

fi ckých papierov, kartónov a  lepe-

niek, základy grafi ckých techník, kni-

hárske práce, základy šperku, textilné 

techniky, výroba sviečok.

INFORMÁCIE: 
www.typoars.sk, cepec@typoars.sk

0903 477 074

Karneval na ľade

Text a foto: Alexandra Görcsová, referát 

kultúry, športu a zahraničných vzťahov 

P
odujatie určené predovšetkým pre 

tých najmenších sa konalo v  sobotu 

26. januára v športovom areáli Alvia-

no vo Vajnoroch. A  hoci už od rána bolo  

veľmi sychravo, naše odhodlanie a  radosť 

z  blížiaceho sa karnevalu to vôbec nepo-

kazilo. A  nakoniec sa aj počasie trochu 

umúdrilo. Prišli deti, a  samozrejme aj ro-

dičia, ktorí si nemohli nechať ujsť šťastie 

v ich očkách, pretože karneval, to je pred-

sa radosť.

Na úvod všetkých privítala zástupky-

ňa starostu pani Soňa Molnárová. Po jej 

príhovore uviedla moderátorka Katarína 

Pokrivčáková päť mladých krasokorču-

liarok zo ŠK Slovan Bratislava. Dievčence 

predviedli svoje očarujúce vystúpenie, 

v  ktorom všetkým ukázali, ako výborne 

vedia korčuľovať aj skákať na ľade a všet-

ky mali naozaj obrovský úspech. Po vy-

stúpení krasokorčuliarok už prišli na rad 

deti v maskách, ku ktorým sa pridalo aj 

zopár rodičov. Za zvukov detských piesní 

sa vydali na ľad a počas korčuľovania sa 

nám všetkým predviedli princezné, víly, 

hrdinovia, indiáni a  iné veľmi kreatívne 

masky.

Každý, kto prišiel v  maske, dostal za svo-

ju kreativitu sladkú odmenu. Potom sa roz-

prúdila na ľade dobrá zábava. Veríme, že si 

všetci v maskách aj bez nich odniesli pekné 

zážitky a dúfame, že sa uvidíme v hojnom 

počte aj v budúcom roku.
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Text a foto: Richard Fekete

N
ový tréner mužov, ďalšie fáza koor-

dinácie tréningového procesu mlá-

deže, zahrnutie gymnastiky a korču-

ľovania do týždenných mikrocyklov detí, 

zimná halová liga prípraviek a žiakov či re-

alizácia projektov. To sú hlavné témy kon-

čiaceho sa zimného obdobia. Prelomový je 

hlavne spoločný tréningový plán, ktorý pre 

našich mládežníckych trénerov vypracoval 

šéft réner Rado Kováč. Pri jeho tvorbe  vy-

chádzal z belgického modelu.

BELGICKÁ CESTA

Prečo práve Belgicko? Táto krajina zazna-

menala v  minulosti niekoľko úspechov, 

ale postupne začala futbalovo stagnovať. 

V roku 2000 nastal reštart. Odborníci vy-

pracovali novú stratégiu práce s  deťmi. 

A výsledok? Po kontinuálnom raste kvali-

ty je Belgicko aktuálne v rebríčku FIFA (Me-

dzinárodná futbalová federácia) na prvom 

mieste! Krajina menšia ako Slovensko, kto-

rá má zhruba toľko obyvateľov ako Česká 

republika, vládne svetovému futbalu a pro-

dukuje jednu hviezdu za druhou. V Belgic-

ku je registrovaných 485 tisíc futbalistov 

(u nás cca 350 tisíc), čo je v porovnaní s veľ-

mocami veľmi málo. Ale aj tak dosahuje ob-

divuhodné výsledky. O ceste, ktorú tam vy-

tvorili na prelome tisícročí, informoval na 

decembrovej konferencii nášho zväzu Kris 

van der Haegen, riaditeľ vzdelávania tréne-

rov belgickej federácie.

Architektom novej vízie bol vtedajší tech-

nický riaditeľ zväzu Michel Sablon. So svo-

jimi spolupracovníkmi vytvoril metodic-

ké postupy, ktoré v  krajine dodržiavajú 

na 90 percent dodnes. Základný rozdiel je 

v zmene pohľadu na hráčov. Neposudzujú 

sa ako tím, ale ako individuality. Zápas sa 

hodnotí cez individuálne schopnosti jed-

notlivcov, ktoré sa učia počas tréningov, 

a  nie cez kolektívne štatistiky. Už vtedy 

v  Belgicku pochopili, že najhorším a  pre 

deti najškodlivejším ukazovateľom je ko-

nečný výsledok stretnutia. V  krajine zru-

šili všetky tabuľky pre prípravky a  mlad-

ších žiakov. Vytvárajú ich až od kategórie 

14-ročných. U nás sa futbalové hnutie ne-

vie zjednotiť ani v  tejto základnej otázke, 

a preto prešľapujeme na mieste… FK Vaj-

nory v  najbližšom období vyvinie maxi-

málne úsilie, aby aspoň prípravky tabuľky 

nemali. Ak sa to podarí, radikálne sa nám 

uvoľnia ruky a deťom psychika. Budú voľné 

a nebudú sa báť robiť chyby. Pretože ako 

hovorí belgické motto – „Občas vyhráš, ob-

čas sa učíš“. Nahradením slova „prehráš“ 

slovom „učíš“ jasne zvýraznili to, čo detskí 

psychológovia a odborníci už dávno vedia. 

Človek sa najlepšie učí robením chýb…

Jasne stanovený proces, v  ktorom nejde 

o výsledky, ale o postupné zlepšovanie sa, 

preniesli Belgičania aj do iných športov. 

A aj v nich sú úspešní. Na otázku, čo urobi-

li s rodičmi a trénermi, ktorí tento spôsob 

práce odmietli akceptovať, odpovedal bel-

gický odborník najprv vtipne („naložili sme 

ich na loď a poslali preč“) a potom aj vážne. 

Prvých päť – šesť rokov to mali s odporca-

mi veľmi ťažké, ale potom nastal zlom. Do 

stredoškolského veku totiž vyrástli prvé 

deti, ktoré projekt rozbiehali. A  práve tie 

už v  čase, keď mali svoj názor, presvedči-

li rodičov aj okolie, že táto cesta im vyho-

vuje. Futbal ich bavil, zlepšovali sa v ňom 

kontinuálne a systémovo, boli sebavedomí 

a mali vysokú hernú kvalitu. Čo viac treba 

ako dôkaz?

Dlhé roky na Slovensku nariekame, že naši 

hráči nemajú sebavedomie, netrúfajú si 

hrať v situáciách jeden proti jednému, nie 

sú dostatočne kreatívni. Myslím si, že ak 

ste pozorne čítali predchádzajúce riadky, 

je vám už jasné, kde robia slovenskí tréneri 

a, žiaľ, aj rodičia, stále chyby. Zmeňme to. 

Akceptujme zlyhania. Cudzí jazyk sa naj-

lepšie naučíme rozprávaním. Aj keď ho ne-

vieme dokonalo a často nám nerozumieť. 

Keď chceme krajšie kresliť, urobíme tisíce 

zlých čiar. Bežný život prináša množstvo 

príkladov. Futbal je rovnaký. Kto ho chce 

zvládnuť, musí najprv urobiť milión chýb. 

Tolerujme ich… Belgičania to zvládli, pre-

čo nie my? Stačí si uvedomiť pár myšlie-

nok, s  ktorými tam pracujú – „Prostredie 

nemôže zabíjať kreativitu.“ „Deti potrebujú 

voľnosť, aby mohli lietať.“ „Najlepší tréner 

je ten, ktorý má otvorenú hlavu a je schop-

Život
FK Vajnory

Stretnutie trénerov futbalu
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ný spolupracovať.“ „Kto robí chyby, učí sa 

rýchlejšie. A preto niekedy vyhráš, a nieke-

dy sa učíš.“ Skúsme to. Nechajme deti hrať 

sa… Viac si povieme s  rodičmi,  trénermi 

i ostatnými záujemcami na seminári s od-

borníkom na detskú psychológiu. Plánu-

jeme ho zorganizovať v najbližších mesia-

coch. 

ODPOVEDE NOVÉHO TRÉNERA 
MUŽOV 

Od začiatku februára prevzal seniorský tím 

FK Vajnory Marcel Hulák (48 rokov). Fluktu-

ácia na tomto poste je v našom klube spô-

sobená veľmi neštandardnými podmienka-

mi, ktoré vládnu vo väčšine menších klubov 

ako je aj ten náš. Marcel však žije vo Vaj-

noroch, čo o  predchádzajúcich tréneroch 

väčšinou neplatilo, takže by sme ním tento 

post mohli stabilizovať na dlhšie obdobie. 

›  Ako si sa dostal do Vajnor?
Pred 25 rokmi ma zaujala krásna mladá 

slečna a priženil som sa.

› Aká je tvoja futbalová minulosť? 
Začínal som v TJ Vinohrady spolu s Petrom 

Dubovským. Za žiakov som už hrával v In-

teri. On v Slovane. Obaja sme sa rýchlo do-

stali aj do ligového kádra mužov. Mňa tam 

vytiahol z  dorastu slávny Jozef Adamec. 

Neskôr som hral aj v Humennom a druhú 

ligu v Čechách. Potom prišli dve veľké zra-

nenia. Po nich som pôsobil už len v  Ra-

kúsku v nižších súťažiach. V piatej lige som 

začínal ako hrajúci tréner.

›  Čo ťa presvedčilo, aby si sa stal tréne-
rom našich mužov? 

Oslovili ma už párkrát predtým, ale chcel 

som ešte zostať v  Rakúsku. Teraz som 

už mal pocit, že po toľkých rokoch som 

už vlastne Vajnorák a  keďže som spo-

znal miestnych ľudí zanietených pre fut-

bal, chcel som sa stať súčasťou tímu a po-

môcť.

›  FK Vajnory je skromný klub s veľmi špe-
cifi ckými okolnosťami. Nemáš z  nich 
obavy?

Nemám strach, skôr je to motivácia. 

A chcel by som, aby tak tieto špecifi ká vní-

mali aj hráči.

›  Videl si niekoľko duelov na jeseň. Máš 
už prehľad o tíme?

Mám určitú predstavu, ale nerobil som veľ-

ké závery. Som presvedčený, že chalani ve-

dia hrať futbal a chcú ho hrať. A to je mož-

no najdôležitejší faktor každého tímu.

›  Vajnoráci veľa gólov dávajú, ale veľa 
aj dostávajú. Aká je tvoja predstava 
o hernom systéme?

To, že mužstvo dalo veľa gólov, je zrkadlom 

kvalitnej práce predchádzajúceho trénera 

Martina Rejžeka. A tiež toho, že tu je kvali-

ta. Určite sa budeme spoločne snažiť nájsť 

spôsob, aby sme toľko neinkasovali, ale zá-

roveň počet strelených gólov udržali.

› Aké boli tvoje prvé kroky v novej funkcii?
Volal som viacerým chlapcom v  mladom 

veku, ktorí aktuálne za Vajnory nie sú, ale 

už by mohli hrať za mužov. Zúčastnil som 

sa aj na výkonnom výbore, aby som spo-

znal klub ešte lepšie.

›  V  tíme by malo byť niekoľko hráčov 
z Ukrajiny, zopár mladších hráčov, ďal-
šie skupiny tvoria chlapci dochádzajú-
ci z  mesta, futsalisti a  „samozrejme” 
domáci Vajnoráci. Ako chceš tento mix 
spojiť do fungujúceho kolektívu?

Futbal je veľmi špecifi cký. V  jednom muž-

stve sa stretávajú rôzne národnosti, ve-

kové kategórie či povahy, ale v konečnom 

dôsledku to musí byť jeden celok, čo drží 

spolu. Je dôležité, aby starší hráči usmer-

ňovali mladších, ktorí zase musia ukázať 

dravosť a  snahu vyrovnať sa skúsenejším. 

Vtedy to bude fungovať. Snahou nás všet-

kých je, aby starší, mladší, futsalisti, Ukra-

jinci či domáci hráči tvorili silný kolektív, 

v ktorom sa nebudú robiť rozdiely. 

›  Kto by mal tvoriť kostru tímu a na koho 
sa budeš najviac spoliehať?

Každý hráč je pre tím dôležitý! Samozrej-

me, oporami boli, sú a  verím, že aj budú, 

kapitán Peter Belobrad či bývalý tréner, te-

raz už len hráč, Martin Rejžek. Osobne však 

nechcem hovoriť, na kom stavať a na kom 

nie. Všetci sú dôležití. Pevne verím, že do 

mužstva prinesú bojovnú krv mladíci.

›  Stanovil si si nejaký športový cieľ?
Momentálne je cieľom hrať dobrý futbal, 

ustáliť a postupne rozšíriť káder a získať čo 

najviac bodov.

›  Čím by si chcel motivovať divákov, aby 
chodili na naše zápasy?

Chcel by som ich v mene všetkých hráčov 

pozvať na zápasy a  odkázať im, že každý 

hráč na ihrisku sa bude snažiť odovzdať 

maximum. Bolo by fajn, keby ich prišlo čo 

najviac, aby spoločne s mužstvom vytvorili 

tú najlepšiu futbalovú atmosféru.

Podrobné vyžrebovanie, presné dátumy 
a časy stretnutí i všetky ďalšie informá-
cie nájdete na našej stránke www.fk vaj-
nory.sk. Príďte povzbudiť naše tímy. Te-
šíme sa na vašu návštevu.

Tréner Marcel Hulák

Tréning mužov FK Vajnory
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Text: Matej Jánošík

Snímky: Viliam Fekete

TJ SOKOL CÍFER – HK VAJNORY
28:32 (14:15)
Posledný „jesenný“ zápas sme hrali na „ho-

rúcej“ pôde v novej hale v Cíferi 14. decem-

bra. Zápas bol dlho vyrovnaný, v  prvom 

polčase sme sa „naťahovali“ o  každý gól. 

Nakoniec sme ho vyhrali 15:14.

Podobne to vyzeralo aj v piatich minútach 

druhého polčasu. Ďalších päť minút sme 

súperovi odskočili na rozdiel piatich gólov. 

Tento náskok sme si umnou hrou udržia-

vali a súperovi sa podarilo iba mierne zní-

žiť. V  tomto zápase sme súpera „lámali“ 

hlavne z postu pivota, kde Milošovič strelil 

osem a Sedláček sedem gólov. 

HK VAJNORY – BHA BRATISLAVA
26:26 (14:13)
Po vianočnej prestávke sa u nás predstavilo 

mladé družstvo ŠKP, pod hlavičkou „Bratislav-

ská hádzanárska akadémia“. Na zápas sme 

síce nastúpili v oklieštenej zostave, ale s kva-

litnými oporami. S  výborne chytajúcim Per-

ďochom v bráne sme si vytvorili v 10. minúte 

štvorgólový gólový náskok. Do konca polča-

su mladíci pritvrdili a stiahli náskok na rozdiel 

jedného gólu. Druhý polčas začal podobne 

ako prvý. Na mladíkov sme vybehli opäť sme 

si vypracovali náskok. Presadzovali sa hlavne 

naše spojky, keď Salvata a  Škoda strelili po 

šesť gólov. Náskok postupne súper znižoval, 

dokonca v 53. minúte dokázal vyrovnať. Ne-

rozhodný stav zostal aj na konci zápasu, keď 

minútu pred koncom súper skóroval z poku-

tového hodu a dokázal si ustrážiť remízu.

Vedúci mužstva Šulavík: „Zápas bol pre 

nás fyzicky veľmi náročný. Hrali sme len 

s desiatimi hráčmi a náš najmladší hráč mal 

29 rokov, súper prišiel so 16 hráčmi a  s  ve-

kovým priemerom pod 21 rokov. Našou vý-

hodou boli skúsenosti, nevýhodou kondícia 

a  rýchlosť. Dnešný zápas rozhodli naše tri  

zahodené pokutové hody a tiež asi 3 – 4 ne-

premenené „trháky“. Remíza nás mrzí, preto-

že tento bod nám bude chýbať v tabuľke po 

poslednom zápase základnej časti.“

ŠHK AGROKARPATY PEZINOK – 
HK VAJNORY 28:35 (12:18)
V strede týždňa sme súhlasili s predohráv-

kou v  Pezinku. Medzi nami a  Pezinkom je 

to vždy aj o  rivalite, lebo veľa našich hrá-

čov v tomto klube hrávalo. My sme však dali 

emócie stranou a išli sme si po dva body.

Hádzanári úspešne
zbierajú body

Prestávky využíva tréner na bojovú poradu s hráčmi
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Skóre síce otvorili Pezinčania, ale rýchlo 

sme odpovedali troma gólmi za sebou. Vďa-

ka výbornej obrane a rýchlej hre „v 1. a v 2. 

vlne“ sme si pomaly vypracovali náskok 

v 15. minúte 6:11, v 23. minúte 9:18 a do šatní 

sme išli za priaznivého stavu 12:18.

Vedeli sme, že druhý polčas nebude taký 

jednoduchý ako prvý, nakoľko hráči Pezinku 

pritvrdili v obrane až za hranu férovosti, pri-

čom nie vždy boli potrestaní. Výsledok sme 

si však  udržali a  konečný výsledok 28:35 

nás vyniesol na 3. miesto v tabuľke, so stra-

tou troch bodov na prvého a druhého – Ma-

lacky so Stupavou. 

Tréner Darnadi: „Veľmi ma teší víťazstvo. 

V Pezinku nikdy nie sú ľahké zápasy, kvôli hus-

tej atmosfére, ktorú vytvárajú nielen vlastní 

diváci, ale aj hráči Pezinka. Dnes sme vyhrali 

vďaka väčšej bojovnosti. Presadzovali sme sa 

na všetkých postoch. So siedmimi gólmi boli 

úspešní na poste spojky Škoda a na krídle Val-

lo. No a pivoti dali spolu desať gólov.“

PRIEBEŽNÁ TABUĽKA SÚŤAŽE

Dve kolá pred koncom základnej časti sú-

ťaže svieti pri HK Vajnory 3. miesto, čo 

je jeden z najlepších výsledkov za posled-

ných pár rokov. Tento výsledok je pre nás 

veľmi cenný, lebo pred sezónou sme ne-

vedeli, ako počas nej zložíme káder. Prvé 

zápasy sme hrali s nízkym počtom hrá-

čov, ale podarilo sa nám vrátiť staré opo-

ry opäť do družstva a odvtedy máme vý-

borné výsledky. Po poslednom kole sa 

súťaž rozdelí na dve skupiny. Prví traja 

zo západnej a prví traja z východnej sku-

piny 1. ligy postúpia a  pobijú sa v  nad-

stavbe a  baráži o  dve extraligové mies-

tenky. Štvrté až deviate družstvo si zahrá 

o  „prezidentský pohár“. Keďže sa jedno 

družstvo odhlásilo počas prebiehajúcej 

súťaže, nás čaká posledný zápas 22. 2. na 

pôde druhého družstva tabuľky – Mala-

ciek, kde sa rozhodne o priebežnom po-

radí. Nás môže veľmi mrzieť strata bodu 

s ŠKP a tiež veľmi zbytočná prehra v Du-

najskej Strede. To by sme už o 3. priečku 

v tabuľke neprišli. 

Pár slov k súťaži slušnosti, ktorá sa hodnotí 

na základe bodovania podľa počtu napomí-

naní, dvojminútových trestov a  červených 

kariet (vylúčenia do konca zápasu). Túto sú-

ťaž sme pravidelne vyhrávali. Teraz je prie-

bežné poradie – Najslušnejší Martin, druhé 

Malacky a  tretie Vajnory. Nuž, boj o body 

prináša aj tvrdšiu hru! Na chvoste hodno-

tenia je zatiaľ „najostrejší“ Pezinok a tesne 

pred ním Cífer. Tešíme sa na vašu podporu 

v najbližších zápasoch, ktoré aktuálne hrá-

vame v Dome športu na Junáckej ulici.

Prestávky využíva tréner na bojovú poradu s hráčmi

Rozhodcovia starostlivo strážia priebeh každého zápasu

KLUB BODY SKÓRE
1 Tatran Stupava 21 420:333

2 Strojár Malacky 21 400:348

3 HK Vajnory 18 400:381

4 MHÁK Martin 17 372:326

5 ŠHK Agrokarpaty Pezinok 17 388:386

6 BHA Bratislava 12 328:352

7 Slovan Modra „B“ 10 340:379

8 TJ Sokol Cífer 10 381:417

9 ŠK DAC Dunajská Streda 2 329:417
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Tetka a cap
V

ajnori do nedávna biui vječinú dze-

dzinú rolníku a vinohradníku a to 

bohatejších aj  chudobnéjšich. Ale 

bívali tu  aj takí, co mjeli velice máuo, ale-

bo konc nic. Títo robili na tovarich alebo 

chodzili robit do mjesta, na železnicu po-

prípadze aj inde. Chírňejší gazdovci mje-

li víc statku jak kravi, tak aj voui. Chudob-

ňejší gazdovci oreli na kravách alebo mjeli 

spráhnutú kravu z vouem. Ostatní co mje-

li ešče méň alebo nic, tí chovali koze. Pres 

rok sa kravi, voui a koze vyháňali na pasi-

nek pod dohledem obecního pastíra, kerí 

mjeu na starosci aj bjehaní kráv obecním 

bíkem. Pri hnaňí na pasínek sa dodržavau 

takí sokáš, ža kravi a koze sa pásli na le-

tišči a voui na koncovém. Chudobních ludzí 

biuo ve Vajnoroch dost a kozí ešče vjec. De 

sú koze mosá bit aj capi, o kerích sa ví, že 

velice smrdzá.

 

Ked ve Vajnoroch biuo najvíc kozí v Uhlis-

kách, mjeli tam aj capovňu, v kerej tetka 

Hatalka chovali porádneho capa na prče-

ní koz z ceuích Vajnor aj blízkeho okolá. Aj 

ked dbali nato, aby v capim chlévje biu po-

rádek a čistota jak sa patrí, preca enem sa 

jeho smrad rozléhau až k trecím súsedom. 

Pro túto príčinu mjeli tetka Hatalka extra 

šati aj boti, keré si prezlekli a obúvali eném 

tedi, ked išli z capího chléva medzi ludzí. 

Raz v ňedzelu, keď sa richtovali do kosteua, 

volák sa moc šuchtali a tak už oblečená v 

ňedzelňím popadli vílevu a strčili si ju pod 

pažu a hupki sa ponáhlali na svatenšu. Na 

ulici sa im cosik zazdáuo, že cap, kerí mjeu 

mnet po nešporách nároční povinnosci pri 

prčení koz, není jaksik v porádku. Proto 

sa vrácili z ulici ešče capa kuknut. Cap šak 

biu zalehnúti až zádze chléva a tetka mo-

seli tam vléscit za ním.Pri tem šak pošla-

pali po ceuém hnoji a friškích capích bob-

koch, keré sa im nalepili na sváteční boti. 

Ked sa presvjedčili, že cap je v porádku, 

leceli friško do kosteua ledva dich chitali, 

lebo už mjeli zezváňat. V kostele na hrubej 

svetemši už biuo plno ludzí, tak sa moseli 

tetka pretuáčat na jejích místo za žebráčku 

pred oltár Boského srdca prez velikí scisk 

ludzí. Ked sa konečne na svojem misce usa-

lašili, za ňejakí čas zasicili, že scik ustau a 

okouo nich nastauo veliké goleso a místo. 

Nevjedeli proč sa tak stauo, proč im ludé 

dávajú tolko placu a čnosti, šak ufam enem 

proto, že majú najchírnejšího capa z ceuej 

dzedzini. Po ňejakém časi pristúpiua k tetki 

nejaká žena, kerá si držaua kucník na hub-

je a nosí, lebo to už nemohua vidržat a im 

pošuškaua: bože tetko tak velice smrdzí-

te jak starí cap. Tedi tetka Hatalka zbada-

li proč majú tolko místa okouo sebja, lebo 

zapomjeli, že ve svátečním, kostelním oble-

čeňú bili kuknút na capa a pro nedostatek 

času sa zapomjeli prezlícit do druhích šatú. 

Friško sa pobrali s kosteua domu, ani ne-

dočkali do pozdvihováňa.

Snímka z FB stránky Vajnory v spomien-
kach, ktorú spravuje Jozef Jurkovič.

Jednou dierou dnu sa vtiahneš a dvoma sa 

von vytiahneš, a keď si už von, vtedy si už 

v ňom. Čo je to? 

(nohavice)

—

Hore, a či dolu, chodia stále spolu, nové, a 

či staré, chodia stále v páre. Čo to je?

(topánky)

—

Veľké skoky, chodí bosý, vo vaku si dieťa 

nosí. Čo je to?

(klokan)

Nevarí sa, nepečie sa, každučký deň obliz-

ne sa, oblizne sa aj sto razy, žalúdok si ne-

pokazí. Čo je to?

(lyžica)

—

Nie je murár – muruje, nie je maliar – maľu-

je, nie je komár – predsa štípe, pod nohami 

vŕzga, škrípe, zaháňa z ulice decká, naľaká 

ho iba piecka.

(mráz)

Ide, ide panáčik, má on žltý zobáčik, kde vo-

dička hučí, tam zobáčik strčí. Čo je to?

(bocian)

—

Funí klbko pichľavé, po cestičke, po tráve. 

Pichliačiky ostré sú, aj hruštičku odnesú. 

Kto je to?

(ježko)

Hádaj, čo je to?
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Vajnorská
omaľovánka

Ak je vám nejaká žena súdená, rýchlo si hľadajte dobrého advokáta.

—

Kto v sprostosti zotrváva, menuje sa hlúpy. 

—

Peniaze ho nikdy netešili, no, bohužiaľ, potreboval ich každý deň. 

—

Prístroj, ktorý je pod prúdom, vyzerá rovnako ako ten, ktorý nie je, 

len je iný na dotyk.

—

Šéf je človek, ktorý príde neskoro do práce, keď ja prídem skoro, 

a skoro, keď ja prídem neskoro.

—

Najviac času strácame tým, že by sme chceli získať viac času.

Aforizmy
Ahoj Feri. Jeden moj dobry kamarat ma dva listky na fi nale ligy 

majstrov do Milana, ale v sobotu sa zeni. Ked kupoval listky, 

este nemali stanoveny termin svadby. Tak sa ta chcem opytať, ci 

nepoznas niekoho, kto by sa chcel tuto sobotu narychlo ozenit.

– Caf, toto je moje nove cislo. / kto to je? 

– Tvoja EX! / Anicka?  – Nie. / Jozefk a? 

– Niee, Terka! / Terka P. alebo Terka F?

Prijatá SMS

SMS objasňovanie

Táto kresba, ktorej autorkou je Kristína Rožňovcová, je súčasťou publikácie Vajnorské omaľovánky, ktorú vydalo Občianske 
združenie Podobenka z Vajnor.
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10. ročník súťaže
Cena Kataríny 
Brúderovej
Verejná výtvarná, literárna a  spevácka 
súťaž detí základných škôl. Nedeľa, 24. 
mája 2020 o 16:00 v Dome kultúry Vajno-
ry, Po lipami 2

V
ajnory sa aj v súčasnosti pýšia svojou 

bohatou históriou, jedinečnou krá-

sou ľudového umenia. Stali sa domo-

vom jednej z výnimočných a mnohostran-

ných osobností slovenského ľudového 

umenia, Kataríny Brúderovej (1882 – 1964). 

Zručná maliarka, vyšívačka, speváčka a roz-

právačka vyučovala začiatkom 20. storočia 

v  cirkevnej škole vo Vajnoroch ručné prá-

ce, kreslenie a viedla výšivkárske kurzy. Jej 

tvorbu ocenili na výstavách v Londýne, Pra-

he a jej maľby zdobia i SNM v Martine. Vy-

pracovala aj návrh na výzdobu pútnického 

chrámu v Levoči. Každý návštevník kostola 

Sedembolestnej panny Márie vo Vajnoroch 

s  obdivom pohliadne na nástenné maľby, 

vytvorené z rýdzo vajnorského ornamentu.

Z úcty k jej umeniu i z úcty k živým tradíciám 

Vajnor sme sa rozhodli obnoviť súťaž o Cenu 

Kataríny Brúderovej, ktorú v  rokoch 1994, 

1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 a naposle-

dy v roku 2007 organizovala Základná ško-

la Jána Pavla II. Do 9. ročníka súťaže, ktorý 

sa uskutočnil po dvanástich rokoch 23. júna 

2019, sa zapojilo 38 žiakov 5. – 9. ročníkov 

oboch vajnorských základných škôl.

Do súťaže sa môžu prihlásiť deti, ktoré sú 

žiakmi ktorejkoľvek základnej školy v  Bra-

tislave, čerpajú námety zo života a  tradícií 

Vajnorčanov, majú blízky vzťah k Vajnorom 

alebo pre Vajnory tvoria. Súťaž je verejná, 

deti budú vystupovať pred porotou a záro-

veň pred verejnosťou.

10. ročník súťaže o  Cenu Kataríny Brúde-

rovej bude sa uskutoční v dvoch vekových 

a zároveň troch tematických kategóriách.

VEKOVÉ KATEGÓRIE 

3. – 5. ročník, 6. – 9. ročník

TEMATICKÉ KATEGÓRIE

1.  Výtvarné práce – kresby a  maľby vy-

chádzajúce z vajnorskej tradície a vyjad-

rujúce osobný vzťah autora k Vajnorom 

(formát A3),

2.  Vlastná literárna tvorba – próza vzťa-

hujúca sa na život Vajnorčanov doma 

i v zahraničí, obsahujúca originálny prí-

beh z minulosti alebo súčasnosti,

3.  Spev ľudovej piesne – sólový spev dvoch 

ľudových piesní (jedna vajnorská) s inštru-

mentálnym sprievodom alebo bez neho. 

Po vyhlásení súťaže majú deti za úlohu oslo-

viť a požiadať o pomoc pri príprave najmä 

svojich rodičov, staré mamy a starých otcov, 

tety a  strýkov zo svojho okolia. Súťažiace 

deti v deň konania súťaže verejne vystavia 

svoje výtvarné práce, prednesú súťažný lite-

rárny text, zaspievajú dve piesne. V každej 

kategórii okrem hlavnej ceny porota udelí 

i dve vecné ceny. 

Hlavným poslaním Ceny Kataríny Brúderovej 

je popri spomienke na našu významnú ro-

dáčku zachovanie a rozvíjanie živých tradícií 

Vajnor, nachádzanie pokladov skrytých v pa-

mäti starších Vajnorákov, objavenie talen-

tov v mladšej generácii, vytvorenie možnos-

ti predstaviť svoje dielo, resp. vystúpiť s ním 

pred obecenstvom, ale najmä vytvorenie po-

zitívneho vzťahu k  staršej generácii, histó-

rii a tradíciám obce a zachovanie, rozvíjanie 

a podpora hmotného i nehmotného kultúr-

neho dedičstva Vajnor a jeho propagácia. 

Milí Vajnorčania, verím, že natrhnutá niť sa 

úplne nepretrhne a aj na jubilejnom 10. roč-

níku súťaže o Cenu Kataríny Brúderovej sa 

nám podarí objaviť medzi našimi deťmi veľa 

nových talentov. Preto príďte povzbudiť 24. 

mája 2020 o 16:00 do Domu kultúry Vajnory 

naše súťažiace deti a prežiť spolu s nami prí-

jemné popoludnie.

Prihlášku nájdete na www.vajnory.sk. 
Bližšie informácie: Gabriela Zemanová, 

predsedníčka OZ Podobenka z Vajnor, tel.: 

0905 201 464

PRIHLÁŠKA 
DO SÚŤAŽE
Cena Kataríny 
Brúderovej
10. ročník

Občianske združenie Podobenka z Vajnor
s podporou mestskej časti
Bratislava-Vajnory

›  MENO: › PRIEZVISKO:

›  ADRESA POBYTU:

›  NÁZOV A ADRESA ZŠ:

› ROČNÍK: › TEL. KONTAKT:

› PRIHLASUJEM SA DO KATEGÓRIE:

› DÁTUM: › PODPIS:

Prihlášku je potrebné doručiť do 11. mája 2020: 
› poštou na adresu Podobenka z Vajnor, Koncová 33, 831 07  Bratislava,  

› mailom na podobenkazvajnor@gmail.com, 

› osobne Gabriele Zemanovej, Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109. 

V prípade výtvarnej kategórie súťažiaci spolu s prihláškou odovzdá aj svoju súťažnú prácu. Prihlášku nájdete na www.vaj-
nory.sk. Bližšie informácie: Gabriela Zemanová, predsedníčka OZ Podobenka z Vajnor, kontakt: 0905 201 464
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Zhováral sa: Igor Roy

O
 význame tohto porekadla už dnes 

nikto nepochybuje. Pri príležitosti 

desiateho výročia pôsobenia jazy-

kovej školy Lukra vo Vajnoroch, som preto 

požiadal jej riaditeľku, Mgr. Luciu Krátku, 

o rozhovor.

›  Keby ste sa mali v  stručnosti predsta-
viť, ako by vyzerala vaša vizitka?

Za svoj vzťah k cudzím jazykom vďačím vizi-

onárstvu mojich rodičov – novinárov, ktorí 

ma dali na výberovú základnú školu s vyu-

čovaním cudzích jazykov. Angličtinu sme sa 

začali učiť už v tretej triede, v piatej nám pri-

budla povinná ruština. Mala som šťastie na 

učiteľov, ktorí pracovali už v tom čase s ori-

ginálnymi britskými učebnicami a svoju prá-

cu mali radi. V štúdiu jazykov som pokračo-

vala na gymnáziu, kde som opäť natrafi la na 

skvelých učiteľov a moja chuť učiť sa jazyky 

sa ešte prehĺbila. Nešlo to samé, určite nie. 

Sú za tým roky drilu, memorovania slovíčok 

a  výslovnosti, počúvania, čítania, písania. 

Vyštudovala som angličtinu a slovenčinu na 

FF UK. Po vysokej škole som ako mladá ab-

solventka učila na svojom materskom gym-

náziu s  mojimi bývalými angličtinárkami. 

V r. 1994 som si otvorila živnosť. Chcela som 

skúsiť robiť inak, venovať sa viac tlmoče-

niu, prekladom, zároveň mať čas na rodinu. 

Tak vznikol názov Lukra, ktorý skrýva moje 

meno a vymyslel ho môj manžel. V r. 2006 

som sa vrátila do školstva, pochopila som 

však, že radšej chcem učiť ako skúšať. 

›  Lukra oslavuje 25 rokov existencie, ve-
nujete sa i prekladateľskej činnosti a tl-
močeniu. Ako sa zrodila myšlienka ve-
novať sa aj výučbe cudzích jazykov detí 
a dospelých?

Je to kus môjho pracovného i osobného ži-

vota, tlmočenie adrenalín, preklad osamelá 

práca. Paradoxne som nikdy nechcela učiť, 

no zistila som, že dokážem ľudí pre cudzí ja-

zyk nadchnúť. Prvé detské kurzy vznikli pre 

moju dcéru a jej spolužiakov, keď boli dru-

háci na základnej škole. Lukra bola potom 

akýmsi prirodzeným vyústením.

›  Vo Vajnoroch ste začínali na Roľníckej 
ulici, však? 

Náš prvý priestor bol v r. 2010 vďaka ocho-

te vedenia ZŠ Kataríny Brúderovej v  jednej 

malej triede, ktorú sme si prenajali na pár 

hodín týždenne, potom miestnosť v  rodin-

nom dome na Roľníckej ulici. Keď sa dokon-

čil Dom kultúry, bola to pre nás výzva opäť 

sa posunúť ďalej. Sme radi, že sme jeho sú-

časťou. Vďaka za to patrí Miestnemu úradu 

Vajnory a Vajnorskej podpornej spoločnosti.

›  Vaším cieľom je poskytovať kvalitné 
vzde lanie s dôrazom na individuálny prí-
stup. Ako sa vám túto víziu darí napĺňať?

Budem opäť trocha osobná: keď sa k vám 

študenti vrátia a pritiahnu spolužiakov, ro-

dičov, starých rodičov, napĺňa vás to poci-

tom spokojnosti. Najvytrvalejší žiak k nám 

chodil 9 rokov, z 8 ročného žiačika je dnes 

mladý muž, ktorý ide študovať jazyky. Keď 

vám povedia dospelí, ktorí po práci prídu 

večer ešte na kurz, že sa sem celý deň teši-

li, to poteší. Ak sa vám podarí zložiť skupi-

nu, kde sa vytvoria trvalé priateľstvá, ale-

bo chodia seniorky už 5 rokov a chvália sa, 

že si dokázali na dovolenke vybaviť niečo 

na recepcii, pochopíte, že to má zmysel.

›  Aké jazyky vaša jazyková škola ponúka 
na štúdium?

Angličtinu, nemčinu, francúzštinu, talian-

činu, španielčinu a ruštinu. Naši lektori sú 

odborníci na vyučovanie cudzích jazykov 

s  vysokoškolským vzdelaním zameraným 

na vyučovanie cudzích jazykov a  zároveň 

osobnosti. Kvalitný lektor a dobrý kurz je 

dôležitý. V súčasnosti sa však málo zdôraz-

ňuje, že učenie sa cudzieho jazyka je i dri-

na, učenie sa slovíčok a fráz, trénovanie vý-

slovnosti. Je to činnosť na celý život.

›  Ako dlho prebiehajú vaše kurzy?
Skupinové kurzy, rozdelené do trimestrov, 

na rôznych úrovniach prebiehajú celoroč-

ne. Niektoré skupiny to s malými obmena-

mi ťahajú už roky, individuálne kurzy ro-

bíme na mieru. Mamičky na materskej si 

napr. uvedomili, že ak sa im podarí nájsť 

chvíľku času na štúdium, ich šance po ná-

vrate späť do práce budú vyššie.

›  Podľa štatistík Ústavu informácií a prog-
nóz školstva je u  nás najväčší záujem 
o štúdium anglického jazyka, klesá zá-
ujem o nemčinu. O štúdium ktorého ja-
zyka je najväčší záujem?

Angličtina v našich kurzoch absolútne ve-

die, nemčina sa objavuje ako druhý jazyk 

francúzština skôr doplnková, individuálna. 

V  minulom roku nás potešil záujem o  ta-

liančinu a  po rokoch sa vytvorila skupina 

ruštinárov, ktorí si ju oprašujú ako jazyk, 

ktorí sa kedysi učili v škole.

›  Deti u nás sa učia cudzí jazyk povinne 
od 5. ročníka ZŠ, no kvalifi kovanosť vý-
učby cudzích jazykov nie je stopercent-
ná. Ako vy vnímate túto štatistiku? 

Svedčí to o nedostatočnosti výučby cudzích 

jazykov. Deti zo základných i stredných škôl 

sú našimi pravidelnými študentami. V  ma-

lých skupinách máme čas venovať sa roz-

víjaniu ich správnej výslovnosti, komuniká-

cie i počúvania. Škoda, že čas, ktorý trávia 

v  škole, nie je efektívnejšie venovaný cu-

dzím jazykom. Paradoxne, deti hovoria, že 

u nás to nejak rýchlejšie letí, hoci máme dlh-

šie, 60-minútové vyučovacie hodiny. Snaží-

me sa, aby študenti aj malú slovnú záso-

bu boli rýchlo schopní používať vo vetách. 

Nemože však niekto ísť iba na hodiny kon-

verzácie, pokiaľ nemá slovnú zásobu a ne-

ovláda gramatiku. K našim učebniciam pri-

pravujeme stále nové podporné materiály, 

ktoré nájdu na internete. 

›  V porevolučných rokoch k nám prišiel 
trend zamestnávať zahraničných lekto-
rov. Pracujú aj v Lukre?

V porevolučných rokoch tu našlo uplatne-

nie mnoho cudzincov, ktorí neboli na danú 

prácu kvalifi kovaní. Kvalita zahraničného 

lektora je daná i  jeho schopnosťou učiť 

cudzí jazyk. To, že niekto hovorí materin-

ským jazykom ešte z neho kvalitného lek-

tora cudzieho jazyka nerobí. Ma máme tím 

vysoko kvalifi kovaných lektorov, ktorí mali 

možnosť študovať v zahraničí a vyučovanie 

cudzích jazykov je ich profesiou.

›  Myslíte si, že sledovanie cudzojazyč-
ných fi lmov a počúvanie piesní zlepšuje 
úroveň poznatkov z cudzieho jazyka?

Štúdium cudzieho jazyka je beh na dlhé 

trate. Čokoľvek, čo vám ho spríjemňuje, sa 

počíta. Dnes môžete pozerať originál ešte 

aj s titulkami v cudzom jazyku, čo je viac-

násobné vnímanie. Ak sa vám podarí vy-

cestovať do zahraničia a zažiť cudzí jazyk 

na vlastnej koži, je to na nezaplatenie. Ne-

možete si však myslieť, že sa to stane samé 

a zo dňa na deň. Chce to usilovnosť, prácu 

a vytrvalosť.

Koľko rečí ovládaš,
toľkokrát si človekom
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OTVÁRACIE HODINY 
POŠTY 

VO VAJNOROCH

POŠTA BRATISLAVA 36
ROĽNÍCKA 10717/1A, 830 06 BRATISLAVA

Pondelok 8.00 - 13.00 13.30 - 18.00

Utorok 8.00 - 13.00 13.30 - 18.00

Streda 8.00 - 13.00 13.30 - 18.00

Štvrtok 8.00 - 13.00 13.30 - 18.00

Piatok 8.00 - 13.00 13.30 - 18.00

Sobota zatvorené

Nedeľa zatvorené

CENNÍK INZERCIE
ROZMERY CENA V EUR

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. 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 %

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

MIESTNY
ÚRAD

Mestská časť Bratislava - Vajnory

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava

Tel. číslo do digitálnej ústredne:  0850 24 25 24

e-mailová adresa: 

vajnory@vajnory.sk,

redakcia@vajnory.sk

FARSKÝ ÚRAD 
VAJNORY

RÍMSKO-KATOLÍCKA CIRKEV
farnosť Bratislava-Vajnory,

Baničova 14, 831 07 Bratislava

Správca farnosti
otec Jozef Nádaský

tel.: 02/4371 2435, 0915 754 437
e-mail: fuvajnory@gmail.com

ÚRADNÉ HODINY
prijímanie stránok po svätej omši 

a po telefonickej dohode

SVÄTÉ OMŠE

ZIMA
pondelok – piatok: 18:00

sobota: 8:00
nedeľa – 8:00, 10:30

LETO

pondelok – piatok: 18:30
sobota: 8.00

nedeľa: 8:00, 10:30

WWW.VAJNORY.SK
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FARMÁRSKY KOŠÍK

* V cene sú 

Rozbor
pitnej vody 

40% v rozsahu 
                                       v cene 88,61 € s DPH*

                                        v cene 111,01 € s DPH**
                                                     

    osobne na 
   0911 066 629 alebo 02/482 53 413




