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ZBAVTE SA STARÝCH 
SPOTREBIČOV EKOLOGICKY 

A ZDARMA!

Vašu starú práčku, chladničku, mikrovlnku alebo iný spotrebič 

zo skupiny bielej techniky vám zadarmo vyzdvihneme priamo 

z vašej adresy a odvezieme na ekologickú recykláciu.

Navštívte www.zberelektroodpadu.sk a objednajte si 
bezplatný odvoz starého spotrebiča priamo z vašej adresy.

CENNÍK INZERCIE

ROZMERY CENA V EUR

bez DPH s DPH

a) 1 strana: 21 × 29,7 cm 440,00 528,00

b) 1/2 strany: 19 × 13 cm 260,00 312,00

c) 1/4 strany: 9 × 13 cm 140,00 168,00

d) 1/8 strany: 6 × 9 cm 90,00 108,00
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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 %
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Milí Vajnoráci,
volebné obdobie sa chýli ku koncu. Uplynulé štyri roky, kedy sme 

museli riešiť pandémiu, následky vojnového konfl iktu na Ukrajine 

či vysokú mieru infl ácie, boli nesmierne náročné. Napriek tomu 

som rád, že sme Vám mohli doručiť aj veľa pozitívnych správ.

A  tieto dobré správy prichádzajú doslova do  posledného dňa. 

Vajnory boli úspešné, čo sa týka čerpania fi nančných prostried-

kov z mimorozpočtových zdrojov, čomu dominuje 2,7 milióna eur 

na prístavbu Základnej školy Kataríny Brúderovej a jedálne.

V lete sme sa dozvedeli, že sme uspeli s projektom integrované-

ho parkoviska na železničnej stanici, kde sme získali 304 tisíc eur 

z fondov Európskej únie, a tým spravíme vlakovú dopravu dostup-

nejšou. Skvelým začiatkom Mesiaca úcty k starším bola informá-

cia, že mestská časť bola úspešná aj pri  žiadosti o fi nancovanie 

projektu nového zariadenia pre seniorov vo výške 1,05 milióna eur 

taktiež z európskych prostriedkov. Spolu sme za toto volebné ob-

dobie získali z externých zdrojov takmer 4,4 milióna eur, čo je viac 

ako jeden náš ročný rozpočet.

Najpodstatnejšie na tom všetkom ale je, že nejde iba o čísla, ale 

o zásadné investície do kvality života v našej mestskej časti. Inves-

tujeme do budúcnosti, keď zlepšujeme podmienky na vzdelávanie 

našich detí, rovnako myslíme na našich seniorov a pomáhame si 

aj investíciami do komfortnejšej dopravy.

Tieto výsledky nie sú samozrejmé, nie sú ani výsledkom práce 

jedného človeka, ale celého tímu ľudí. Preto sa chcem poďako-

vať všetkým, čo sa na nich podieľali. Či už poslancom miestneho 

zastupiteľstva, členom komisií alebo zamestnancom úradu a ex-

terným spolupracovníkom. A  v  neposlednom rade patrí vďaka 

aj všetkým Vajnorákom, ktorí sa zaujímajú o veci verejné, komuni-

kujú s nami o svojich podnetoch, a dávajú tak prepotrebnú spät-

nú väzbu.

V  sobotu 29. októbra budeme rozhodovať o  budúcnosti Vajnor 

na najbližšie štyri roky, chcem preto povzbudiť všetkých, bez ohľa-

du na to, kto je ich favoritom, aby prišli k voľbám. Výsledky by mali 

čo najviac odrážať názory celej našej komunity, preto bude dôle-

žitý každý jeden hlas.

Držme si palce, aby sme rozhodli so srdcom a zároveň aj s rozu-

mom.

Michal Vlček, 
starosta 

Text: redakcia; Snámka: archív

Záverečnému zasadnutiu miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutočnilo 
29. septembra, dominovali informácie o činnosti 
kontrolóra a správy o hospodárení úradu a subjektov 
s právnou subjektivitou. 

P
oslanci vajnorského miestneho zastupiteľstva podporili ná-

vrh štvrtej zmeny rozpočtu mestskej časti, ktorým úrad rea-

goval na rastúce ceny energií a ďalšie prijaté opatrenia štá-

tu, fi nančné náklady ktorých znášajú samosprávy. Schválená bola 

tiež zmena účelu dotácie poskytnutej Základnej organizácii Jed-

noty dôchodcov na  Slovensku – Vajnory, ktorá našim seniorom 

umožní realizovať naplánované aktivity.

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj  informáciu o organizácii vo-

lieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samospráv-

nych krajov 2022. V najbližších voľbách sa o post starostu Vajnor 

budú uchádzať traja nezávislí kandidáti. O pozície deviatich miest-

nych poslancov sa bude uchádzať 17 kandidátov. Ďalší dvaja uchá-

dzači boli miestnou volebnou komisiou zo zoznamu kandidátov 

vyškrtnutí. Komisia tak rozhodla na základe toho, že ich hárky ob-

sahovali údaje už nežijúcich osôb alebo takých, ktoré si zmenili 

meno alebo už nemali trvalý pobyt vo Vajnoroch, a neodovzdali 

tak aspoň 200 platných podpisov. 

Na záver rokovania starosta mestskej časti Bratislava–Vajno-

ry Michal Vlček poďakoval všetkým poslancom, členom komisií 

za efektívnu a plodnú spoluprácu a konštruktívnu atmosféru po-

čas uplynulých štyroch rokov. 

Posledné zasadnutie miestneho zastupiteľstva v tomto 
volebnom období
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Text: redakcia

Snímky: archív

ZELEŇ, EKOLÓGIA 
A UDRŽATEĽNOSŤ ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA
Počas celého volebného obdobia sme sa 

snažili urobiť Vajnory zelenšími a veríme, že 

je to v našich uliciach vidieť. Nové stromy, 

nové kríky, nové záhony plné kvetov. 

Počas celého volebného obdobia pribudlo 

v našich uliciach 104 stromov, z toho bolo 

30 líp a platanov na Roľníckej ulici, o ktoré 

sme požiadali magistrát. 

Našu mestskú časť od skorej jari okrášľujú 

aj najrôznejšie druhy kvetov a rastlín, a ro-

bia tak Vajnory stále krajšími. Vysadili sme 

70 tisíc nových tulipánov, množstvo muš-

kátov, trvaliek a kríkov, pribudli štyri nové 

kvetinové záhony. Zaviedli sme pozíciu vaj-

norský záhradný architekt.

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ – 
FOTO NÁPISU VAJNORY
V oblasti verejných priestranstiev pribudlo 

množstvo väčších a menších vecí, ktoré zvy-

šujú kvalitu života v našej mestskej časti. 

Za všetky spomenieme napríklad:

›  Tabuľa na Jurskej ceste pri vstupe do mest-

skej časti s nápisom Vitajte vo Vajnoroch.

›  Výzdoba na kruhovom objazde pri vstupe 

do Vajnor, ktorá sa mení počas celého roka 

od skorej jari a Veľkej noci až do jesene.

›  Spustili sme akciu Strom do domu, v kto-

rej môžu Vajnoráci požiadať o strom, kto-

rý by skrášlil ich pozemok.

›  Nainštalovali sme nové vianočné osvetle-

nie a veľkonočnú výzdobu.

›  Zatienili sme pieskovisko na  ihrisku Ko-

niarkova tak, aby deti neboli najmä v let-

ných mesiacoch vystavené horúčave a sl-

nečným lúčom.

›  Obnovili sme detské ihrisko pri Terne.

›  Z našej iniciatívy sme začali v spolu-

prác s MIB-om s revitalizáciou verejné-

ho priestoru na ulici Kataríny Brúderovej. 

V minulosti tam bolo hniezdo separované-

ho odpadu a Vajnory po dokončení revita-

lizácie získajú nový vkusný verejný priestor. 

›  Podarilo sa nám odkúpiť a získať do vlast-

níctva pozemok na  Šaldovej, kde máme 

veľký zámer vybudovať nové kultúrno-

-vzdelávacie a školské centrum.

Čo sa nám za uplynulé 
štyri roky podarilo

Nápis VajnoryKvetinové záhony

Vizualizácia parčíka na Buzalkovej

WWW.VAJNORY.SK
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VEREJNÉ FINANCIE A INVESTÍ-
CIE V MESTSKEJ ČASTI
Čísla za  uplynulé volebné obdobie jed-

noznačne ukazujú, že hospodárime rozum-

ne, ozdravujeme verejné fi nancie a zásadne 

sme znížili zadlženosť mestskej časti. 

Na začiatku volebného obdobia sme prebra-

li mestskú časť so zadlženosťou 25 percent. 

V súčasnosti na konci volebného obdobia je 

to už iba 8 percent. Jediný úver, ktorý má 

mestská časť Bratislava–Vajnory, je z roku 

2017 a bude splatný v decembri 2025. 

Efektívne využívame fi nančné prostriedky 

z rôznych fondov, vrátane tých z Európskej 

únie. Na porovnanie: V súčasnom volebnom 

období sme získali na jednotlivé projekty viac 

ako 4,4 milióna eur. Na porovnanie – v pred-

chádzajúcom volebnom období to bolo 

1 131 851 eur.

 

TRANSPARENTNOSŤ 
V rámci služby verejnosti hrá v samosprá-

vach nezastupiteľnú úlohu jej otvorenosť 

svojim občanom. Aj  v tejto oblasti sme sa 

snažili urobiť ďalšie zmeny, ktorými zvýšime 

transparentnosť úradu mestskej časti Bra-

tislava-Vajnory občanom, a dokonca sme 

v tejto súvislosti získali aj niekoľko ocenení.

›  Získali sme titul efektívny užívateľ CAF.

›  Dostali sme ocenenie Zlaté vedro za prí-

kladné vybavovanie podnetov občanov 

z portálu odkaz pre starostu.

Medzi ďalšie dôležité veci, ktorými zvyšujeme 

transparentnosť života vo Vajnoroch, patrí:

› Zaviedli sme mobilnú aplikáciu Vajnory

›  Opravili sme na viacerých lokalitách miest-

ny rozhlas

›  Zavedenie živých prenosov z miestneho 

zastupiteľstva na internete.

›  Pokračovanie v aktivitách Prvá streda 

starostu s občanmi, kde môže starostu 

so svojimi podnetmi navštíviť ktorýkoľvek 

občan Vajnor bez rezervácie termínu.

›  Inštalovanie interaktívnej elektronickej ta-

bule pred úradom.

›  Pokračovanie v zapojení občanov Vajnor 

do  vecí verejných formou Participatívne-

ho rozpočtu.

›  Popri iných už existujúcich kontách na so-

ciálnych sieťach zriadenie aj  Instagramu 

mestskej časti.

›  Online verzia Vajnorských noviniek.

 

KULTÚRA
Pokračovali sme aj  napriek ťažkým časom 

pandémie a mnohým obmedzeniam v naj-

väčších tradičných kultúrnych podujatiach:

›  Otvorenie leta.

›  Letné kiná a divadlá.

›  Vajnorské hody.

›  Pod dvojročnej prestávke sa v roku 2022 

znova uskutočnilo podujatie Vajnorské 

dožinky.

›  Rodinný deň.

›  Športový deň.

Zaviedli sa nové kultúrne podujatia:

›  Vína v parku.

›  Jazz pod lipami.

Okrem toho spolupracujeme so  SĽUKom 

na  záchrane vajnorskej keramiky a vajnor-

ského ornamentu. Vajnorský ornament 

sme ponúkli aj Slovenskému olympijskému 

a športovému výboru ako námet pre oble-

čenie slovenských olympionikov.

 

ŠPORT A VOĽNÝ ČAS
Dokončili sme a začali množstvo väčších 

aj menších projektov, ktoré prispejú k roz-

voju športových aktivít vo Vajnoroch.

›  Ako jediná mestská časť (vrátane okoli-

tých obcí) sme mali v zimných mesiacoch 

k dispozícií ľadovú plochu. 

›  Vybudovali sme pumptrack pre deti.

›  V spolupráci so Slovenským zväzom ľado-

vého hokeja pripravujeme koncept vybu-

dovania Národného hokejového centra.

›  Vysporiadali sme pozemky pri Alviane.

›  Osvetlili sme workoutové ihrisko.

BOJ S COVIDOM
Pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla v ro-

koch 2020 – 2022 do všetkých oblastí živo-

ta občanov i inštitúcií. Preto považujeme 

za  podstatné pripomenúť, čo všetko sme 

v rámci boja s pandémiou vo Vajnoroch ro-

bili aj nad rámec našich povinností tak, aby 

sme spravili život Vajnorákov v rámci mož-

ností znesiteľnejším:

›  V rámci akcie Spoločná zodpovednosť 

sme zriadili v dome kultúry testovacie 

miesto.

›  Boli sme jednou z prvých mestských častí, 

ktorá MOM pre občanov zabezpečila.

›  V období od januára 2021 do 2. mája 2021 

sme celkovo otestovali vyše 26 tisíc ľudí.

›  Obyvatelia tak nemuseli za testovaním ni-

kde cestovať.

Nový pumptrack

Miestny úrad Bratislava-Vajnory

Kultúrne podujatia
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›  Pre  seniorov sme ako mestská časť po-

skytovali aj očkovací taxík, ktorý ich do-

pravil z domu do  očkovacieho centra 

a naspäť.

›  Mestská časť zabezpečila komplexne le-

kársky personál a dobrovoľníkov vrátane 

kompletného manažmentu a organizácie 

počas víkendov.

›  V našej mestskej časti sme zabezpečili 

aj vlastné očkovacie centrum proti ocho-

reniu COVID-19.

›  Pre seniorov sme distribuovali do domác-

ností vitamínové balíčky pre zvýšenie imu-

nity voči COVID-19.

›  Pre seniorov sme zabezpečili do schránok 

rúška.

›  Pre seniorov sme sprevádzkovali 24 hodi-

novú linku 7 dní v týždni.

›  Celé letné mesiace sme poskytovali po 

dobu dvoch mesiacov stravovanie sociál-

ne slabším - 90 obedov denne

SENIORI A RODINY S DEŤMI
Snažili sme sa vytvárať čo najvhodnejšie 

podmienky pre mladé rodiny s deťmi ako aj 

pre našich seniorov. Najmä starší ľudia boli 

priamo ohrození dvojročnou pandémiou, 

kde sme boli nápomocní ako sa len dalo.

›  Obnovili sme viaceré detské ihriská, špor-

toviská a ďalšie plochy, ktoré využívajú 

deti a mladé rodiny (viac v časti verejné 

priestranstvá).

›  Získali sme 2,7 milióna na prístavbu zák-

ladnej školy, ktorá je najväčšou investíciou 

v histórii Vajnor

›  Pre mladých učiteľov sme zabezpečili so-

ciálne byty.

›  Získali sme 55-tisíc eur na asistentov učiteľov

›  Získali sme 1,1 milióna eur na nové zariade-

nie pre seniorov

›  Rozbehli sme univerzitu tretieho veku

›  Rozvíjali sme sociálne služby, podporovali 

sme spolky a spoločenské aktivity

 

BEZPEČNOSŤ A DOPRAVA
Pre Vajnory ako okrajovú, ale tranzitnú časť 

Bratislavy má riešenie dopravnej situácie veľ-

ký význam. Preto bude jednou z najdôleži-

tejších programových priorít aj  do  ďalšieho 

obdobia. Množstvo projektov sme však usku-

točnili, začali a naplánovali aj počas uplynu-

lého obdobia:

›  V spolupráci s mestskou časťou Rača sme 

spustili službu zdieľaných bicyklov „Antik 

Bike“.

›  Osvetlili sme osem prechodov pre chodcov.

›  V rámci zvýšenia bezpečnosti dopravy a zní-

ženia hlučnosti sme na 14 miestach vymenili 

pôvodné spomaľovače, „retardéry“, za spo-

maľovacie „vankúše“ s menšou hlučnosťou.

›  Obnovili sme 27 nových priechodov 

pre  chodcov na  komunikáciách v správe 

mestskej časti.

›  Na komunikáciách sme obnovovali aj vo-

dorovné dopravné značenie.

›  Dokončili sme projektovú dokumentáciu 

k cyklotrase Rybničná spájajúcu centrum 

Vajnor s lokalitou Rybničná a mestskou 

časťou Rača tak, aby sa v krátkej dobe 

mohlo začať s jej realizáciou.

›  Robíme vlakovú dopravu pre  obyvateľov 

Vajnor dostupnejšou, pripravili sme pro-

jekt Integrovaného parkoviska, ktoré pre-

pojí automobilovú dopravu, autobusovú 

dopravu a železničnú dopravu. 

›  Pribudli policajné bezpečnostné kamery.

 

PORIADOK A ČISTOTA
›  Sami alebo v spolupráci s poľovníckym 

združením, vinármi a inými dobrovoľník-

mi likvidujeme čierne skládky vo vinoho-

radoch a v lese.

›  Obrovskú energiu sme venovali očisteniu 

mestskej časti od odpadov a pneumatík.

›  Zrušením zberných hniezd sme vyčistili ve-

rejné priestory v uliciach, zamedzili sme 

vytváraniu čiernych skládok a zvýšili kva-

litu separácie odpadu.

›  Zvýšili sme počet zberných nádob v loka-

lite vajnorských jazier a zvýšili frekvenciu 

ich vývozu.

›  Uskutočnili sme likvidáciu veľkej skládky 

na starom letisku.

›  Zlikvidovali sme veľkú skládku pneumatík 

na Alviane.

›  Zlikvidovali sme vraky áut.

›  Osadili sme nové koše na psie exkrementy.

Testovanie vo Vajnoroch

Nové spomaľovacie vankúše Osvetlené priechody pre chodcov

Prístavba základnej školy
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Text a snímky: Ing. Igor Földes 

Vo Veľkej sále Domu kultú-
ry vo Vajnoroch sa dňa 18. sep-
tembra 2022 konal tradičný, už 
7. ročník tanečnej súťaže v štan-
dardných a latinsko-amerických 
tancoch Vajnorský pohár, kto-
rý zorganizoval Interklub Brati-
slava a fi nančne ho  podporila 
Vajnorská podporná spoločnosť 
spol. s r. o.

T
ento rok súťažilo 146 tanečných 

párov  detí a dospelých  z  Bratisla-

vy, Pezinka, Modry, Nitry, Nových 

Zámkov, Trnavy, Trenčína, Žiliny, Novej 

Bane,   Žiaru nad Hronom, Banskej Bystri-

ce a z Martina.

Podujatie uvádzal vedúci Interklubu Brati-

slava Ing. Eduard Slimák a  11  profesionál-

nych rozhodcov. Súťažilo sa v tancoch wal-

tz, tango, valčík, quick step, samba, rumba, 

cha cha, jive a paso doble.

Už tradične mala súťaž veľmi vysokú úro-

veň a výbornú športovú atmosféru, čím  

dokázala, že v tomto športe sa naozaj ne-

musíme báť o ďalšie talenty, ktoré sa ne-

stratia ani v silne zastúpených medzinárod-

ných súťažiach. Ceny víťazom odovzdávali 

zástupkyňa starostu Ing. Soňa Molnárová 

a  zástupca Interklubu Bratislava Ing. Igor 

Földes.

Už teraz Vás pozývame na  ďalší, 8. ročník 

tejto súťaže, ktorý sa bude konať  budúci 

rok.

Vajnorský tanečný pohár 2022
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Voľby do orgánov samosprávy obcí 
a voľby do orgánov samosprávnych 
krajov sú po prvý krát spojené
Konajú sa v sobotu 29. októbra 2022 
od 7:00 do 20:00 hodiny
PRÁVO VOLIŤ
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí 

má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt 

v obci a najneskôr v deň konania volieb do-

vŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustano-

vené obmedzenie osobnej slobody z dôvo-

dov ochrany verejného zdravia.

PRÁVO BYŤ VOLENÝ
Za poslanca mestského (miestneho) zastu-

piteľstva v  hlavnom meste Slovenskej re-

publiky Bratislave a  v  meste Košice môže 

byť zvolený obyvateľ mesta (mestskej čas-

ti), ktorý má trvalý pobyt v  meste (mest-

skej časti), v ktorej kandiduje a najneskôr 

v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za primátora mesta (starostu mestskej čas-

ti) môže byť zvolený obyvateľ mesta (mest-

skej časti), ktorý má trvalý pobyt v meste  

(mestskej časti) a najneskôr v deň konania 

volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je výkon tres-

tu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie 

za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie ne-

bolo zahladené, a pozbavenie spôsobi-

losti na právne úkony.

SPÔSOB HLASOVANIA 
V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY A V MESTE KOŠICE
Volič môže voliť len v mestskej časti svojho 

trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v kto-

rého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej 

miestnosti preukázať okrskovej volebnej ko-

misii svoju totožnosť predložením občian-

skeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre 

cudzinca.

Okrsková volebná komisia zakrúžkuje pora-

dové číslo voliča v zozname voličov pre voľ-

by do orgánov samosprávnych krajov a vydá 

voličovi prázdnu modrú obálku opatrenú 

odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti a 

dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi - je-

den hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľ-

stva samosprávneho kraja a jeden hlasova-

cí lístok pre voľby predsedu samosprávneho 

kraja. Potom okrsková volebná komisia za-

krúžkuje poradové číslo voliča v zozname 

voličov pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí a vydá voličovi prázdnu bielu obálku 

opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mest-

skej časti a štyri biele hlasovacie lístky - je-

den hlasovací lístok pre voľby do miestne-

ho zastupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre 

voľby starostu mestskej časti, jeden hlaso-

vací lístok pre voľby do mestského zastupi-

teľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby pri-

mátora mesta. Hlasovací lístok pre voľby do 

mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok 

pre voľby primátora mesta sú označené na 

ľavom okraji sivým pruhom.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky 
potvrdí volič osobitne v každom zozna-
me voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odob-

rať do osobitného priestoru určeného na 

úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý 

nevstúpi do osobitného priestoru určené-

ho na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková 

volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do za-
stupiteľstva samosprávneho kraja môže 
volič zakrúžkovať najviac toľko porado-
vých čísiel kandidátov, koľko poslancov 
má byť v príslušnom volebnom obvode 
zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí 

vo volebnom obvode, je uvedený na hlaso-

vacom lístku).

Na hlasovacom lístku pre voľby predse-
du samosprávneho kraja môže volič za-
krúžkovať poradové číslo len jedného 
kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu 

hlasovacích lístkov vloží volič  do modrej 
obálky hlasovací lístok pre voľby do za-
stupiteľstva samosprávneho kraja a hla-
sovací lístok pre voľby predsedu samo-
správneho kraja.
Na hlasovacom lístku pre voľby do 
miestneho zastupiteľstva a na hlasova-
com lístku pre voľby do mestského za-
stupiteľstva môže volič zakrúžkovať naj-
viac toľko poradových čísiel kandidátov, 
koľko poslancov má byť v príslušnom 
volebnom obvode zvolených (počet po-
slancov, ktorý sa volí vo volebnom obvo-

de je uvedený na hlasovacom lístku).
Na hlasovacom lístku pre voľby staros-
tu mestskej časti a na hlasovacom lístku 
pre voľby primátora mesta môže volič 
zakrúžkovať poradové číslo len jedného 
kandidáta.
V  osobitnom priestore určenom na  úpra-

vu hlasovacích lístkov  vloží  volič  do  bie-
lej obálky biele hlasovacie lístky pre voľ-
by  do  miestneho  zastupiteľstva, 
pre  voľby do  mestského zastupiteľ-
stva, pre  voľby starostu mestskej časti 
a pre voľby primátora mesta.
Ak volič vloží hlasovací lístok do  ne-
správnej obálky, je takýto hlasovací 
lístok neplatný.
Na požiadanie voliča mu okrsková voleb-

ná komisia vydá za nesprávne upravené 

hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené 

hlasovacie lístky vloží volič do schránky na 

odloženie nepoužitých alebo nesprávne 

upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací 

lístok pre zdravotné postihnutie alebo pre-

to, že nemôže čítať alebo písať a oznámi 

pred hlasovaním túto skutočnosť okrsko-

vej volebnej komisii, má právo vziať so se-

bou do priestoru určeného na úpravu hla-

sovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby 

podľa jeho pokynov a zákona upravila 

hlasovací lístok a vložila do obálky. Obi-

dve osoby pred vstupom do osobitného 

priestoru na úpravu hlasovacích lístkov 

člen okrskovej volebnej komisie poučí o 

spôsobe hlasovania a o skutkovej podsta-

te trestného činu marenia prípravy a prie-

behu volieb a o  skutkovej podstate trest-

ného činu volebnej korupcie.  Členovia 
okrskovej volebnej komisie nesmú voli-
čom upravovať hlasovacie lístky.
Po opustení osobitného priestoru na úpravu 

hlasovacích lístkov volič vloží vloží  modrú 
obálku do modrej schránky na hlasovanie 

pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 

a bielu obálku do bielej schránky na hla-

sovanie pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí. Ak volič vloží obálku do nesprávnej 
schránky na hlasovanie, je takéto hlaso-
vanie neplatné.
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Volič, ktorý nemôže pre zdravotné po-

stihnutie sám vložiť obálku do volebnej 

schránky, môže požiadať, aby obálku do 

volebnej schránky v jeho prítomnosti vlo-

žila iná osoba, nie však člen okrskovej vo-

lebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do voleb-

nej miestnosti zo závažných, najmä zdra-

votných dôvodov, má právo požiadať obec 

a v deň konania volieb okrskovú volebnú 

komisiu o vykonanie hlasovania do prenos-

nej volebnej schránky, a to len v územnom 

obvode volebného okrsku, podľa miesta 

svojho trvalého pobytu.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo 
nesprávne upravené hlasovacie lístky 
do zapečatenej schránky na odloženie 
nepoužitých alebo nesprávne uprave-
ných hlasovacích lístkov, inak sa dopus-
tí priestupku, za ktorý mu bude uložená 
pokuta 33 eur.

V MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-VAJNORY 
BUDEME VOLIŤ
– starostu mestskej časti,
–  9 poslancov do  miestneho zastupiteľ-

stva mestskej časti,
–  primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
–  1 poslanca do mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta za našu mestskú časť
– predsedu samosprávneho kraja
–  2 poslancov do  zastupiteľstva samo-

správneho kraja spoločných za  Raču 
a Vajnory

ŠPECIÁLNY SPÔSOB 
HLASOVANIA 
Vzhľadom na to, že k 30. septembru 2022 

bola vyhláškou Úradu verejného zdravot-

níctva SR z  dôvodu ochrany verejného 

zdravia pred ochorením COVID-19 nariade-

ná izolácia osôb pozitívnych na ochorenie 

COVID-19, sa v spojených voľbách do orgá-

nov samosprávy obcí a  voľbách do  orgá-

nov samosprávnych krajov uplatní postup 
podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciál-
nom spôsobe hlasovania. 
Oprávneným voličom podľa zákona č. 

185/2022 Z. z. je osoba, ktorá má ku dňu 
vykonania spojených volieb nariade-
nú karanténu alebo izoláciu z  dôvodu 
ochrany verejného zdravia pred  ocho-
rením COVID-19; oprávneným voličom je 
aj osoba, ktorá v deň konania spojených 
volieb žije s oprávneným voličom v spo-
ločnej domácnosti. 
Oprávnený volič podáva žiadosť o  špe-
ciálny spôsob hlasovania zapisovateľo-
vi miestnej volebnej komisie (MVK) obce 
svojho trvalého pobytu sám alebo pros-

tredníctvom inej osoby, a to (výlučne) te-
lefonicky v úradných hodinách obce svoj-

ho trvalého pobytu. V posledný pracovný 

deň predo dňom konania spojených volieb, 

t. j. v piatok 28. októbra 2022 môže po-

dať žiadosť najneskôr do 12. hodiny. 

Oprávnený volič v  telefonickej žiadosti 
oznámi zapisovateľovi MVK:
meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trva-

lého pobytu, adresu miesta, na ktorom žiada 

vykonať hlasovanie, a telefonický kontakt. 

Prijímanie žiadostí o  špeciálne hlasovanie 

je možné najskôr v pondelok 24. októbra 
2022.

Zapisovateľ Miestnej volebnej komisie 
v Bratislave-Vajnoroch:
Gabriela Zemanová, kontakt: tel. 0911 

821 617, 02/212 95 233

OZNÁMENIE O ČASE  A MIESTE 
KONANIA VOLIEB
Do každej domácnosti obec najneskôr 

do  4. októbra 2022 doručí oznámenie, 
v  ktorom uvedie čas konania volieb, vo-

lebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný 

spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povin-

nosť voliča preukázať sa pred hlasovaním 

preukazom totožnosti.

STÁLY ZOZNAM VOLIČOV
Obec je povinná umožniť v úradných hodi-

nách najneskôr do 28. októbra 2022 opráv-

nenému voličovi nahliadnuť v  námietko-
vej kancelárii do stáleho zoznamu voličov, 
aby sa presvedčil, či je v zozname zapísaný 

a či údaje o ňom v zozname uvedené sú úpl-

né a správne. Ak volič zistí, že v stálom zo-

zname voličov nie je uvedený, alebo údaje 

o ňom uvedené nie sú úplné alebo správne, 

má právo obec požiadať o dopísanie do zo-

znamu, prípadne o vykonanie opravy. 

NÁMIETKOVÁKANCELÁRIA 
Miestny úrad mestskej časti 
Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 
prízemie č. dv. 112

pondelok: 8,00 – 12,00 h, 13,00 – 17,00 h

utorok: 8,00 – 12,00 h, 13,00 – 15,00 h

streda: 8,00 – 12,00 h, 13,00 – 17,00 h

štvrtok:  8,00 – 12,00 h, 13,00 – 15,00 h

piatok: 8,00 – 12,00 h, 

Gabriela Zemanová, 
poverená prípravou volieb 
v mestskej časti Bratislava-Vajnory, 

tel. kontakt: 0911 821 617, 02/212 95 233,

e-mail: gzemanova@vajnory.sk

VOLEBNÉ OKRSKY A MIESTNOSTI
VOLEBNÉ MIESTNOSTI 
PRE VOLEBNÉ OKRSKY 1 A 2: 
Základná škola Kataríny Brúderovej, 

Osloboditeľská 1 

VOLEBNÉ MIESTNOSTI 
PRE VOLEBNÉ OKRSKY 3, 4 A 5:
Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II., 

Osloboditeľská 27

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 1:
Alviano, Dorastenecká, Pod  krížom, Pri majeri, Pri nadjazde, 

Pri pasienku, Pri pekárni, Pri potoku, Pri rybníku, Pri starom 

letisku, Pri šanci, Regrútska, Rybničná, Šutráková, Tibenského, 

Tuhovská

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 2:
Buzalkova, Pračanská, Pri mlyne, Príjazdná, Šachorová, Šinkov-

ské, Široká, Za mlynom, Zbrody

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 3:
Čierny chodník, Kúkoľová, Nové Šuty, Šuty, Tomanova, Uhliská, 

Veľké Štepnice

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 4:
Hospodárska, Kataríny Brúderovej, Na jarku, Ochotnícka, Roľ-

nícka, Za humnami, lokalita Vajnorské jazerá

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 5:
Baničova, Jačmenná, Koncová, Koniarkova, Kratiny, Na doline, 

Nad jazierkom, Nad Válkom, Nemecká dolina, Osloboditeľská, 

Pod lipami, Pod Válkom, Pri pastierni, Pri Struhe, Skuteckého, 

Šaldova, Za farou, Zátureckého
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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby primátora mesta v Bratislave

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 
krajasamosprávneho kraja

1.  Ivan Bošňák, Ing., 53 r., fi nančný manažér, Demokratická strana, ODS – občianski demokrati Slovenska, 

Spolu – občianska demokracia, Šanca

2.   Juraj Droba, Mgr., MBA, MA, 51 r., predseda samosprávneho kraja, Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava

3.  Milan Lopašovský, PharmDr., 59 r., diplomat, Strana moderného Slovenska (SMS)

4.  Ján Mažgút, Mgr., 40 r., hovorca, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

5.  Magdaléna Sulanová, Ing., 70 r., poslankyňa národnej rady, Kotlebovci – ľudová strana naše Slovensko

6.  Andrej Trnovec, RNDr., 59 r., manažér, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

7.  Dušan Velič, prof., Ing., DrSc., 56 r., štátny tajomník pre regióny, Za ľudí, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, 

Magyar Fórum – Maďarské fórum

8.  Štefan Zima, Mgr. art., 73 r., dôchodca, Republika

1.  Miroslav Heredoš, 40 r., podnikateľ, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

2.  Martin Jakubec, PhDr., PhD., 38 r., manažér, Kotlebovci -  ľudová strana Naše Slovensko

3.  Rudolf Kusý, Mgr., 46 r., starosta, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség – 

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. / Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

4.  Milena Minichová, Mgr. art., 40 r., herečka, Strana moderného Slovenska (SMS)

5.  Martin Mlýnek, Ing., 41 r., prednosta miestneho úradu, manažér investičnej fi rmy, NOVA, Občianska konzervatívna strana, 

Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), 

6.  Peter Poláček, Ing., 54 r., štatutárny zástupca spoločnosti, Hnutie občan národ spravodlivosť

7.  Andrej Trnovec, RNDr., 59 r., manažér, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

8.  Matúš Vallo, Ing. arch., 45 r., primátor, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

9. Miroslav Vetrík, 47 r., manažér, Život – národná strana

Volebný obvod č. 6:
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

1.  Lenka Antalová Plavuchová, Mgr., 43 r., viceprimátorka hlavného mesta, Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, 

Team Bratislava

2.  Milada Dobrotková, Ing., MPH, 66 r., občianska aktivistka pre sociálne veci a seniorov, Starostovia a nezávislí kandidáti

3.  Jana Hlavová, Ing., 38 r., krajinná architektka, urbanistka, občianska aktivistka, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena 

zdola, Demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanská únia (KÚ)

4.  Matej Hraško, Ing., 42 r., podnikateľ, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

5.  Rudolf Ivičič, Mgr., 67 r., lesník, Srdce – slovenská národná jednota – strana vlastencov

6.  Miroslav Juhász, 54 r., servisný technik, Kotlebovci – ľudová strana naše Slovensko 

7.  Milín Kaňuščák, Ing., 51 r., stavebný inžinier, Za ľudí, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, 

Magyar Fórum – Maďarské fórum

8.  Miloš Máťuš, 52 r., vinohradník a vinár, nezávislý kandidát 

9.  Juraj Ondruška, Ing., PhD., 40 r., vysokoškolský pedagóg, vedecko-výskumný pracovník, nezávislý kandidát

10.  Róbert Pajdlhauser, Ing., 55 r., zástupca starostu, Za ľudí, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, 

Magyar Fórum – Maďarské fórum

11.  Peter Pilinský, Mgr., 50 r., environmentalista, Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava

12.  Peter Smižanský, Ing., 55 r., poistný maklér, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

13.  Viliam Srdoš, MUDr., 52 r., lekár, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

14.  Jaroslav Žitný, Bc., 29 r., prémiový bankár, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

WWW.VAJNORY.SK
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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Mestského zastupiteľstva 
v Bratislave

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Miestneho zastupiteľstva 
v Bratislave-Vajnoroch

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu mestskej časti 
Bratislava-Vajnory

Volebný obvod č. 7:
Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

1. Monika Debnárová, Ing., 46 r., projektová manažérka, nezávislá kandidátka

2.  Milín Kaňuščák, Ing., 51 r., stavebný inžinier, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, 

Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. / Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

3. Juraj Ondruška, Ing., PhD., 40 r., vysokoškolský pedagóg, vedecko-výskumný pracovník, nezávislý kandidát

4. Michal Vlček, Ing., 42 r., starosta, nezávislý kandidát

5.  Jaroslav Žitný, Bc., 29 r., prémiový bankár, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Volebný obvod č. 1
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

1. Jana Besedová, Mgr., 41 r., marketingová manažérka, nezávislá kandidátka

2. Dominika Boršovská, 27 r., personálna administrátorka, nezávislá kandidátka

3.  Matúš Fekete, Bc., 39 r., živnostník, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, 

Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení

4.  Václav Fekete, Ing., 69 r., dôchodca, stavebný inžinier, nezávislý kandidát

5.  Veronika Feketeová, 34 r., administratívna pracovníčka, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, 

Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení

6. Norbert Hudcovský, Mgr., 31 r., športový tréner, nezávislý kandidát

7.  Milín Kaňuščák, 51 r., stavebný inžinier, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí,

 Dobrá voľba a umiernení

8. Jakub Ležanský, 38 r., vedúci výroby, nezávislý kandidát

9. Ľubica Mešková, Mgr. art., 45 r., riaditeľka umeleckého súboru, nezávislá kandidátka

10. Soňa Molnárová, Ing., 72 r., krízová manažérka, nezávislá kandidátka

11. Juraj Ondruška, Ing., PhD., 40 r., vysokoškolský pedagóg, vedecko-výskumný pracovník, nezávislý kandidát

12. Katarína Pokrivčáková, Ing., 44 r., manažérka, nezávislá kandidátka

13. Martina Reháková, 45 r., zdravotná sestra, nezávislá kandidátka

14. Martin Tvrdoň, Ing., 48 r., ekonóm – manažér, nezávislý kandidát

15. Stanislav Uhlár, Ing., 45 r., technický riaditeľ, nezávislý kandidát

16. Róbert Vajda, 55 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát

17. Juraj Zeman, JUDr., 40 r., právnik, nezávislý kandidát

1. Monika Debnárová, Ing., 46 r., projektová manažérka, nezávislá kandidátka

2. Juraj Ondruška, Ing., PhD., 40 r., vysokoškolský pedagóg, vedecko-výskumný pracovník, nezávislý kandidát

3. Michal Vlček, Ing., 42 r., starosta, nezávislý kandidát
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V súvislosti s infl áciou 
a energetickou krízou, pripravuje 
Mestská časť Bratislava – Vajnory 
opatrenia, ktoré pomôžu preklenúť 
obdobie poznačené skokovým 
nárastom elektrických energií. 

P
ri tvorbe týchto opatrení bolo priori-

tou zachovať štandardné fungovanie 

esenciálnych služieb a to najmä v ob-

lasti sociálnych vecí a školstva. Navrhnuté 

opatrenia by mali znamenať 15 percentnú 

úsporu cien energií, ktorá je dlhodobo avi-

zovaná Európskou komisiou a vládou Slo-

venskej republiky. Mestská časť Bratisla-

va - Vajnory ťaží z toho, že sa téme úspor 

energií venovala ešte pred energetickou 

krízou a tak výmena tepelných rozvodov 

na základnej škole ako aj rekonštrukcia ko-

tolne na miestnom úrade, ktorá bola do-

končená v lete, by mali priniesť úsporu 

energie vo výške cca 25 percent.

Samospráva je pripravená zaviesť v prípa-

de potreby povinný home offi  ce u zamest-

nancov úradu v piatok. Sme presvedčení, 

že tieto opatrenia znesiteľným spôsobom 

obmedzia komfort v mestskej časti, ale po-

môžu preklenúť obdobie energetickej krí-

zy s garanciou neobmedzeného fungova-

nia základných služieb.

V Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
postupne zvyšujeme bezpečnosť na 
všetkých priechodoch pre chodcov.

V októbri sme ich osvetlili ďalších päť. Kon-

krétne ide o tieto lokality:

›  na Príjazdnej ulici, prechod k železničnej 

stanici a Vajnorským jazerám,

›  na Roľníckej ulici pri vjazde od Čiernej 

vody,

›  na ulici Pri mlyne, križovatka s ulicou Za 

humnami

›  dva prechody na Rybničnej pri základnej 

škole.

Veríme, že je to ďalšie z opatrení, kto-

ré prispeje k ochrane najzraniteľnejších 

účastníkov cestnej premávky, najmä chod-

cov a cyklistov.

Rozsah sociálnych služieb a prevádzka školských 
zariadení zostanú zachované

Vo Vajnoroch budú bezpečnejšie priechody pre chodcov

WWW.VAJNORY.SK

12 VAJNORSKÉ NOVINKY

AKTUALITY / VOLEBNÁ INZERCIA

Rudolf
Kusý

na primátora

Mojím tímom sú

všetci Bratislavčania
Objednávateľ: KDH, Šafárikovo námestie 4, 811 02, Bratislava, IČO: 00586846

Dodávateľ: Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava IČO: 00304565
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VOLEBNÁ INZERCIA

Monika
DEBNÁROVÁ
na starostku MČ Vajnory
a poslankyňu mestského zastupiteľstva

Ponúkam vám moju energiu, 
odbornosť, cieľavedomosť 
a schopnosť presadiť veci 
v záujme Vajnor.
Doprava a bezpečnosť
na prvom mieste

Nezávislá kandidátka

číslo
Krúžkujte

www.monikadebnarova.sk
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www.ondruska.sk
Objednávateľ: Ing. Juraj Ondruška PhD, Pračanská 49, 83107 Bratislava Dodávateľ: Dvojmesačník obyvateľov 

mestskej časti Bratislava-Vajnory. Vydáva Vajnorská podporná spoločnosť, sídlo: Pod lipami 2, 831 07 Bratislava, IČO: 00 304 565

6 Ing. Milada Dobrotková, MPH
kandidátka na poslankyňu v RAČI 

2 Ing. Milada Dobrotková, MPH
kandidátka na poslankyňu BSK 

Som odborníčkou v sociálnej oblasti, ktorej sa venujem niekoľko 
desaťročí. V tejto oblasti chcem po zvolení pracovať. Ďakujem za Vašu 
účasť a Váš hlas vo voľbách 29.10.2022.

S úctou Milada Dobrotkova
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Milín Kaňuščák

7

Kandidát na poslanca BSK

prof. Dušan Velič
Kandidát na župana BSK

7

Róbert Pajdlhauser

10

Kandidát na poslanca BSK

nový ŽUPAN

profesor VELIČ
… nenechám Vás bez pomoci



Text: Vajnorskí seniori, Snímka: archív 

Dňa 4. októbra sme sa zúčastnili 
na jednodňovom výlete na Záhorí, 
kde sme navštívili mesto Holíč, 
Skalicu a za hranicami na Morave 
obec Petrov. Počasie nám prialo, 
prišlo pravé babie leto, tak typické 
pre toto ročné obdobie.

N
áš výlet sme začali v meste Holíč, pre-

zreli sme si nový pravoslávny chrám, 

ktorý bol postavený pri  miestnom 

cintoríne v rozmedzí rokov 2013 - 2018 v kla-

sickom pravoslávnom štýle s dominantnou 

kupolou a  typickými cibuľovitými vežička-

mi. Posviacka tohto novopostaveného chrá-

mu sa uskutočnila v dňoch 28. – 29. apríla 

2018.  Stala sa veľkou udalosťou pre  brati-

slavský arcidekanát (je to zatiaľ tretí pravo-

slávny chrám v tomto regióne po Bratislave 

a Komárne), ale i široké okolie. Nasledovala 

návšteva holíčskeho pivovaru Wywar, ktorý 

pôsobí od roku 2014. V jeho ponuke nájdete 

spodné aj vrchné kvasené pivá, ktoré pivo-

var ponúka aj vo fľaškovej verzii. Kapacitou 

sa zaraďuje medzi najväčšie remeselné pivo-

vary na Slovensku, a preto jeho pivo môže-

te nájsť vo väčšine podnikov s remeselným 

pivom. V areáli pivovaru sa nachádza aj vy-

nikajúca reštaurácia, kde sme si pochutnali 

na výbornom obede.

Posilnení dobrým jedlom sme pokračo-

vali na moravskú hranicu do obce Petrov, 

ktorá je vzdialená 5 km od Skalice. Vo sva-

hu nad obcou Petrov je areál Plže, ktorý 

tvorí zhruba osemdesiat vínnych pivníc. 

Stavby vznikali súčasne s výsadbou viníc 

už od  16. a  17. storočia, kde miestni oby-

vatelia skladovali víno, ale slúžili tiež ako 

úkryty počas vojny. Samotné pivnice sú 

široké približne 3 metre a  pod  zemou sa 

vinú do  dĺžky 15 m, v  niektorých prípa-

doch i  viac. Vrstva hliny a  jej sila pritom 

napomáha udržovať priaznivú klímu, vý-

znamnú pre kvalitu vína. Odporúčame vi-

nárom i „nevinárom“ navštíviť tieto vínne 

pivnice, najlepšie v období od júla do sep-

tembra. Unikátny skvost ľudového stavi-

teľstva je od r. 1983 štátnou pamiatkovou 

rezerváciou.

Cez obec Petrov vedie Baťov kanál, ktorý je 

v súčasnosti veľkým lákadlom pre turistov.

Náš výlet sme ukončili v  Skalici, kde sme 

u rodiny Havlíkovcov videli výrobu pravého 

Skalického trdelníka, ktorý sa v tejto rodine 

tradične pečie už od roku 1965 na bukovom 

dreve a  zásadne ručne. V  príjemnej atmo-

sfére sme ochutnali nielen trdelník, ale i do-

máce červené víno. Čerstvý trdelník priamo 

z pece nám všetkým veľmi chutil. Už v roku 

2007 získal Skalický trdelník ako prvý slo-

venský výrobok chránené zemepisné ozna-

čenie Európskej únie, dokonca ešte skôr ako 

bryndza či korbáčiky. Vďaka fi nančnej pod-

pore Vajnorskej podpornej spoločnosti sme 

si výlet užili, všetkým sa nám páčilo a tešíme 

sa na ďalšie spoločné podujatia.

Výlet našich seniorov na Záhorie

Text: redakcia

Na prelome septembra a októbra 
sme si v mestskej časti Bratislava-
Vajnory pripomenuli piate výročie 
blahorečenia Titusa Zemana.  

V
o Farskom kostole Sedembolestnej 

Panny Márie sa v piatok 30. septem-

bra uskutočnila svätá omša venova-

ná spomienke na  tohto významného vaj-

norského rodáka. Ďalšia ďakovná omša 

bola v nedeľu 2.októbra o 10.30 h za účasti 

vzácneho hosťa - bratislavského arcibisku-

pa Stanislava Zvolenského. „Ďakujem pek-

ne otcovi Jozefovi za prípravu osláv a dôs-

tojného pripomenutia si tejto významnej 

udalosti, obzvlášť pre Vajnory, ktoré boli ro-

diskom Dona Titusa Zemana“, povedal sta-

rosta Vajnor Michal Vlček.

Blahoslavený Titus Zeman sa narodil vo Vaj-

noroch 4. januára 1915. Bol významným slo-

venským  rímskokatolíckym  kňazom,  sa-

leziánom. Začiatkom  50-tych rokov 20. 

storočia, v čase prenasledovania cirkvi ko-

munistickým režimom,  dvakrát úspešne 

previedol skupinu bohoslovcov cez štátne 

hranice do Talianska, aby tam mohli doštu-

dovať teológiu. Tretí pokus bol neúspešný. 

Titusa Zemana zatkli a  odsúdili na  25 ro-

kov väzenia. Po 13 rokoch ho podmienečne 

prepustili, bol však stále sledovaný. Zomrel 

v roku 1968 na následky mučenia vo väzení.

Dňa  26. februára  2010  sa v  Bratislave  za-

čal proces  blahorečenia  Titusa Zema-

na. Dňa  27. februára  2017  pápež  Franti-

šek schválil dekrét o jeho mučeníctve, a tým 

blahorečenie umožnil. Vyhlásený za blaho-

slaveného bol 30. septembra 2017.

Vo Vajnoroch je po ňom pomenované ná-

mestie pred kostolom, kde stojí aj jeho so-

cha. 

Výročie blahorečenia Titusa Zemana

WWW.VAJNORY.SK
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Text: redakcia

Snímka a ilustrácia: archív 

V mestskej časti Bratislava-Vajnory 
vyrastie v najbližšom období nové 
moderné zariadenie pre seniorov. 
Bude sa nachádzať na rohu ulíc 
Kataríny Bruderovej a Pri pastierni 
priamo v centre tejto mestskej časti.

F
inančné prostriedky získali Vajno-

ry z  fondov Európskej únie pros-

tredníctvom Integrovaného regio-

nálneho operačného programu. Podľa 

starostu mestskej časti je zmluva priprave-

ná na podpis. „Je to investícia, ktorá by sa 

len z fi nancií mestskej časti mohla ťažko po-

dariť, preto som rád, že popri iných projek-

toch, ako je základná škola alebo integro-

vané parkovisko, sme znovu získali nemalé 

fi nančné prostriedky na investície z vonkaj-

ších zdrojov“, povedal pre Vajnorské noviny 

starosta Vajnor Michal Vlček.

„Uvedomujeme si, že spoločnosť má obrovský 

dlh voči našim starkým aj  kvôli posledným 

dvom rokom pandémie, kedy, bohužiaľ, práve 

oni boli najviac izolovaní od spoločnosti a spo-

ločenského diania. V  rámci ich ochrany sme 

sa nemohli spoločne stretávať tak, ako by to 

bolo za normálnych okolností žiaduce. Preto 

sa v súčasnosti snažíme vychádzať im v ústre-

ty čo najviac“, povedal Michal Vlček.

Projekt na  výstavbu nového zariadenia 

pre seniorov bol podaný v roku 2021. „Cel-

kový projekt bol vo  výške 1,1 milióna eur. 

V  rámci operačného programu Európskej 

únie sme z toho získali 1,05 milióna, čo pred-

stavuje 95  percent nenávratného fi nančné-

ho príspevku. V rámci týchto fi nančných pro-

striedkov nepôjde len o stavbu ako takú, ale 

aj o jej komplexné vnútorné vybavenie, čo je 

tiež veľmi dôležité pre komfort našich senio-

rov“, povedal starosta mestskej časti Vajno-

ry Michal Vlček.

Nové zariadenie doplní existujúce kapacity 

pre seniorov. Predpokladaný termín jeho re-

alizácie je rok 2023. V roku 2024 by už malo 

byť pre záujemcov k dispozícii.

Vo Vajnoroch vyrastie nové 
zariadenie pre seniorov

AKTUALITY

KRÁSNE ŽIVOTNÉ 
JUBILEÁ

70 rokov sa dožila 
Jana Tibenská, narodená 30. 9. 1952

80 rokov sa dožili
Františka Svitničová, nar. 22. 9. 1942

Helena Nováková, nar. 30. 10. 1942

Všetkým jubilantkám 
želáme pevné zdravie.
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Text a ilustrácia:  
redakcia a OLO, a. s. 

Hlavné mesto a spoločnosť Odvoz 
a likvidácia odpadu a. s. (OLO) zapo-
jili do zberu kuchynského bioodpa-
du už väčšinu mestských častí Bra-
tislavy. Pokračujú do Podunajských 
Biskupíc, Vrakune a Vajnor. V os-
tatných mestských častiach Brati-
slavy - Jarovce, Rusovce a Čunovo, 
prebehne distribúcia nádob a kom-
postovateľných vreciek do konca 
roka. Od októbra 2021 sa Bratislav-
čanom podarilo vytriediť už takmer 
2 000 ton kuchynského bioodpadu. 
Aktuálne triedi tento druh odpadu 
už 107-tisíc domácností Bratislavy, 
čo je takmer 57 % z celkového počtu 
domácností v doposiaľ zapojených 
mestských častiach.

O
LO a hlavné mesto zapojilo do zbe-

ru už väčšinu mestských častí Brati-

slavy, a to Lamač, Záhorskú Bystri-

cu, Karlovu Ves, Dúbravku, Devínsku Novú 

Ves, Devín, Petržalku, Ružinov, Nové Mesto 

a Raču. Aktuálne prebieha distribúcia ná-

dob a kompostovateľných vreciek v Sta-

rom Meste a následne pokračuje do  Po-

dunajských Biskupíc, Vrakune a Vajnor. 

Do konca roka budú do zberu kuchynské-

ho bioodpadu zapojené aj  mestské časti 

Jarovce, Rusovce a Čunovo. 

Distribúcia balíčkov a zber kuchynského 
bioodpadu ďalej pokračuje podľa nasle-
dovného harmonogramu: 
Vajnory: distribúcia od 2. 11. 2022 do 9. 11. 

2022, prvý zvoz v týždni od 14. 11. 2022

Z priebežných dát o zbere kuchynského 
bioodpadu vyplýva aj  to, že Bratislav-

čania vytriedia viac 
kuchynského biood-
padu ako obyvatelia 
iných samospráv.
Zapojenosť domác-

ností bytových domov 

je doposiaľ na  úrovni 

približne 53 % a  v  prí-

pade rodinných do-

mov je to približne 90 

%. Celkovo triedi ku-

chynský bioodpad už 

107 000 domácností 

Bratislavy. Bratislav-

čanky a  Bratislavča-

nia už dokázali vyzbie-

rať takmer 2 000 ton 

vzácneho odpadu 

z kuchýň. Predpokladá 

sa, že do  konca roka 

prekročíme hranicu 

4 000 ton. 

„Zatiaľ, čo obyvatelia 

iných samospráv vy-

triedia priemerne 11 až 

13 kg kuchynského bio-

odpadu za rok, v Brati-

slave je to 22 kg na oso-

bu a rok, čo vyplýva 

z údajov, ktoré máme 

z doteraz zapojených 

mestských častí. Potenciál je však oveľa 

vyšší. O jeho dosiahnutie sa budeme sna-

žiť v ďalších fázach projektu,“ dodáva Iva-

na Maleš z oddelenia životného prostredia 

hlavného mesta. 

ČO ROBIŤ V PRÍPADE 
ZMEŠKANEJ ADRESNEJ 
DISTRIBÚCIE?
„Aj napriek nadšeniu a záujmu obyvateľov 

o triedenie kuchynského bioodpadu, sme sa 

počas letnej dovolenkovej sezóny prirodze-

ne stretávali aj s tým, že si niektorí obyva-

telia nestihli prevziať balíčky na  zber ku-

chynského bioodpadu. Aj  z tohto dôvodu 

pripravuje OLO v spolupráci s Kaufl andom 

špeciálnu distribúciu nádob a komposto-

vateľných vreciek, ktorá sa bude konať po-

čas októbra, a to priamo pred  vybranými 

predajňami Kaufl andu. Zoznam predajní, 

ako aj termíny a podmienky distribúcie náj-

du obyvatelia na  našej stránke www.olo.

sk a na sociálnych sieťach,“ uvádza Zuzana 

Balková, manažérka externej komunikácie 

OLO.

Okrem dodatočných distribučných centier 

majú obyvatelia aj ďalšie možnosti, ako si 

balíček prevziať. Obyvatelia rodinných do-

mov, ktorých distribučné tímy nezastihli 

pri adresnej distribúcií balíčkov na  zber, 

môžu kontaktovať zákaznícke centrum 

OLO, a to prostredníctvom e-mailu zakaz-
ka@olo.sk alebo na tel. č. 02/50 110 550. 
Obyvatelia bytových domov môžu využiť 

prebiehajúcu adresnú distribúciu v iných 

mestských častiach podľa aktuálneho 

harmonogramu alebo si môžu prísť pre-

vziať balíček na Zákazníckom centre OLO 

na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratisla-

va, a to každý pondelok až piatok v čase 

od 7:00 h do 16:00 h. 

Obyvateľom bytových domov sa taktiež 

môže stať, že im v  stanovisku chýba hne-

dá zberná nádoba na kuchynský bioodpad 

alebo majú takýchto nádob nedostatok. 

V takomto prípade je vhodné obrátiť sa 

na svojho správcu. Ten má povinnosť zapo-

jiť ním spravovaný bytový dom do systému 

zberu kuchynského bioodpadu a  je prav-

depodobné, že túto povinnosť prehliadol. 

Na žiadosť správcu dodá OLO potrebný po-

čet nádob do konkrétnych stanovísk.

V Bratislave triedi kuchynský bioodpad 
už viac ako 100 000 domácností.
Koncom roka bude do zberu tohto druhu odpadu zapojené 
celé hlavné mesto

WWW.VAJNORY.SK
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VYLADENIE KVALITY TRIEDENIA 
KUCHYNSKÉHO BIOODPADU 
JE OTÁZKOU ČASU, ZVYKU 
A TRPEZLIVOSTI 
Väčšina obyvateliek a obyvateľov Brati-

slavy pristúpila k triedeniu kuchynského 

bioodpadu zodpovedne. Zároveň je sys-

tém zberu tohto druhu odpadu v Brati-

slave novinkou, ktorú v začiatkoch pri-

rodzene sprevádzajú aj  chyby. Medzi 

najčastejšie nedostatky  patrí voľné vha-

dzovanie zvyškov potravín do  zberných 

nádob pri bytových domoch, vhadzo-

vanie potravín v pôvodných plastových 

alebo sklenených obaloch, používanie 

plastových vreciek namiesto komposto-

vateľných či vhadzovanie rôznych dru-

hov odpadu, ktoré nepatria do  zberu 

kuchynského bioodpadu. Ďakujeme Bra-

tislavčanom, ktorí triedia zodpovedne, 

a prispievajú tým k zlepšeniu životného 

prostredia. 

NOVÝM KONCOVÝM 
ZARIADENÍM NA SPRACOVANIE 
KUCHYNSKÉHO BIOODPADU JE 
KOMPOSTÁREŇ ZDROJE ZEME 
Z dôvodu vyčerpania predchádzajúcej 

zmluvy nastala od  augusta 2022 zmena 

v koncovom zariadení na  spracovanie vy-

zbieraného kuchynského bioodpadu z Bra-

tislavy. Úspešným uchádzačom verejné-

ho obstarávania je prevádzka Horný Jatov 

spoločnosti Zdroje Zeme a. s.

Výstupom spracovania kuchynského biolo-

gicky rozložiteľného odpadu je certifi kovaný 

substrát a zelená energia EFFECO. Substrát je 

schopný viazať uhlík, vyživovať pôdu a zvy-

šovať jej úrodnosť. Výsledkom kompostova-

nia kuchynského bioodpadu z bratislavských 

domácností je teda produkt, ktorý dokáže 

obnoviť prírodné zdroje a život v zemi.

Text: redakcia

Snímka: archív

Naša mestská časť sa zapojila 
do akcie Na kolesách proti rakovine, 
kde súťažila spoločne s Ružinovom 
a Petržalkou. A malé Vajnory svojou 
účasťou na tejto charitatívnej akcii 
dokonca tieto dve veľké mestské 
časti predbehli. 

C
ieľom bolo, aby si zacvičilo čo najviac 

ľudí, a  tým podporili boj proti rako-

vine. Už od  skorého rána sa do  ak-

cie zapojili žiaci našich školských zariadení 

a popoludní už symbolicky rozkrútili kole-

sá bicyklov, kolobežiek alebo korčúľ aj do-

spelí účastníci. A vôbec ich nebolo málo.

Počet aktívnych účastníkov v mestských 
častiach bol nasledovný: 
› Vajnory: 1 045 účastníkov
› Ružinov: 579 účastníkov

› Petržalka: 875 účastníkov

Peniaze, ktoré sa vyzbierali, poputujú 

na  podporu boja proti rakovine. Vo  Vajno-

roch sa za krátky čas vyzbieralo 864,31 eur.

„Teší ma, že Vajnory opäť ukázali veľké srd-

ce a že pre dobrú vec sa vieme spojiť a uká-

zať tímovosť. Napriek tomu, že sme súťažili 

s podstatne väčšími mestskými časťami, do-

siahli sme fantastický výsledok. I keď sym-

bolicky sme medzi sebou súťažili, zvíťazili 

sme všetci“, povedal starosta mestskej čas-

ti Bratislava Vajnory Michal Vlček. 

Podporiť túto charitatívno-športovú akciu 

prišiel aj slovenský hokejový rozhodca Ši-

mon Synek, ktorý rozhodoval tohtoročný 

fi nálový zápas majstrovstiev sveta vo Fín-

sku. Prezradil viac zo zákulisia tohto špor-

tu i to, ako zápas na ľade vníma rozhodca, 

a deti potešil hokejovými darčekmi. O dob-

rú náladu na tomto charitatívnom poduja-

tí sa postaral hudobný hosť, kapela Ťažký 

fl ám.

Vajnory úspešné v akcii 
Na kolesách proti rakovine

VIAC INFORMÁCIÍ 
NA WWW.OLO.SK/KBRO
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Text a snímka:  redakcia

V pondelok 26. septembra slávnostne otvorili 
v mestskej časti Bratislava-Vajnory novú pumptrackovú 
dráhu. Ide o ďalší príspevok k rozvoju športového 
areálu Alviano.

N
a otvorení sa zúčastnili starosta mestskej časti Bratislava-

-Vajnory Michal Vlček, viceprimátorka Hlavného mesta SR 

Bratislavy Zdenka Zaťovičová, vicestarostka Vajnor Soňa 

Molnárová, mestská poslankyňa Monika Debnárová, poslanci 

miestneho zastupiteľstva a ďalší hostia.

„Vznik a realizácia vajnorského pumptracku je ukážkou úspešnej 

a podnetnej spolupráce v rámci komunity, kedy mestská časť prijala 

výzvu, s ktorou prišla partia mladých ľudí, a projekt začala realizovať. 

To sa podarilo aj vďaka príspevku hlavného mesta vo výške 45 tisíc 

eur“, povedal starosta Vajnor Michal Vlček pre Vajnorské novinky.

„Nápad začal ako taký skate parkom, ktorý v žiadnom prípade ne-

odíde do zabudnutia, a v ďalšej fáze sa budeme môcť tešiť aj naň. 

V areáli vznikne aj nová multifunkčná športová hala“, pripomenul 

starosta Vlček.

Nový pumptrack, ktorého sa naše deti nevedeli dočkať, bude cel-

kom určite novou atrakciou našej dediny v meste.

Slávnostné otvorenie pumptrackovej 
dráhy

Knižné tipy pre deti a ich 
rodičov
Lucy Maud Montgomery: 
Anna zo Zeleného domu
Text: Gretka, Snímka: archív

Knihu Anna zo Zeleného domu čítali určite aj vaši rodičia alebo 

starí rodičia. Ale bude sa páčiť aj vám. Anna je sirota a prijali ju 

do rodiny súrodenci Marilla a Matej. A práve u nich začínajú Anni-

ne príbehy. Anna je milá a veselá, ale vie sa aj nadlho oduť. Vo vaj-

norskej knižnici sa nachádze 7 dielov zo série Anniných príbehov 

a pani knihovníčka prisľúbila dokúpiť aj posledný diel. Prajem pek-

né čítanie. Knižky o Anne sú vhodné pre čitateľky a čitateľov od 11 

rokov.

w w w . c r o s s f i t r u n w a y. s k

Skúšobný skupinový 

crossfitrunway.sk 
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Text:  PaedDr. Ivona Hološová, PhD.

Snímka: archív

Naša Základná škola Kataríny Brúderovej otvorila tento 
školský rok netradične. Žiaci prvého stupňa, ich rodičia 
a učitelia sa tentokrát kvôli budovaniu prístavby 
nezhromaždili v areáli školy, ale v Parku pod lipami. 

S
lniečko  prinieslo všetkým zúčastneným krásny septembrový 

slávnostný deň a tiež mnoho očakávaní, ktoré sa zračili hlav-

ne na tvárach tých najmladších. Po privítaní, príhovore pána 

starostu a  kultúrnom programe nasledovala slávnosť, počas kto-

rej bol každý jeden prváčik pasovaný pánom riaditeľom za ofi ciál-

neho žiaka základnej školy. To bolo radosti... veď v tej chvíli bol 

dôležitý každý jeden malý žiačik prváčik.

Na záver prvého dňa v škole sa do školy prváci konečne presunu-

li aj v sprievode svojich nových triednych učiteliek, kde ich v trie-

dach čakalo ešte milé malé prekvapenie.

Text:  Jana Osvaldíková, ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. 

Školský rok je už v plnom prúde a obdobie prázdnin 
je len spomienkou. No tento rok sa nám v škole 
pripomína leto intenzívnejšie než po iné roky. Majú 
to na svedomí steny a skrinky. Že nerozumiete? 
Tak vysvetlím. 

NOVÉ VYBAVENIE ZLEPŠÍ VZDELÁVANIE
Počas leta sa v škole nezaháľalo. Šikovní maliari vyrovnali steny, 

zamurovali nepotrebné dvere a na poschodí dali stenám chod-

by a tried nový šat. (Netreba sa obávať, prízemie je tiež v pláne:-) 

No a pre žiakov na hornej chodbe pribudli skrinky. Dúfam, že od-

zvonilo odkopnutým papučiam a hľadaniu majiteľov mikín, búnd, 

čiapok...

Ale týmto letné práce v škole neskončili. V podkroví pribudli labo-

ratórne stoly, skrinky, výlevka a ďalšie vybavenie, ktoré umožnia 

najmä kvalitnejšiu výučbu chémie, ale aj iných predmetov.

No toto všetko by sa nedalo bez pomoci mnohých ľudí. Ak mám 

byť konkrétnejšia, tak laboratórne stoly a vybavenie máme vďaka 

Občianskemu Združeniu VI-GROUP. No a  skrinky sú vďaka všet-

kým, ktorí prispeli 2% z  daní do  Občianskeho Združenia pri ZŠ 

sv. Jána Pavla II. 

 Ďakujeme! 

Na Základnej škole Kataríny Brúderovej pasovali 
prváčikov za žiakov. Školský rok začali trocha netradične

Prázdninové vylepšenia 
v Základnej škole 
s Materskou školou 
sv. Jána Pavla II.

Text:  Monika Koritková, ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II

Snímka: archív

Ako každoročne, aj tentokrát sme sa dňa 29. septembra 
2022 zúčastnili s našimi piatakmi a šiestakmi na Púti 
cirkevných škôl do Baziliky Sedembolestnej Panny 
Márie v Šaštíne.

C
estou v autobuse nám náš otec Jozef pútavo rozprával o his-

tórii tohto nášho pútnického miesta. Vedeli ste, že sochu Se-

dembolestnej Panny Márie dala zhotoviť grófk a šaštínského 

panstva Angelika Bakičová? Angelika prosila o pomoc Sedembo-

lestnú práve pri jej obraze. Sochu uložili k verejnej úcte do troj-

hrannej kaplnky, ktorá tu stojí dodnes. Dozvedeli sme sa, že bazi-

liku každý rok navštívi niekoľko tisíc pútnikov z celého Slovenska, 

najmä na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. A my sme radi, že 

k tohoročným pútnikom sme sa mohli pridať aj my.

Na Púti cirkevných škôl 
v Šaštíne
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Čo hovorí kronika Prešporská 
obec Vajnory (13)
Zdroj:  V. Fekete: Prešporská obec Vajnory (kronika)

Vajnory boli dedinou v meste už v 19. storočí. Svedčia 
o tom viaceré udalosti i činy tohto obdobia. Ujala sa tu 
aj myšlienka družstevníckej spolupatričnosti, aj keď ešte 
nie v dokonalej forme. Vajnory boli aj miestom, odkiaľ 
vychádzala konská železnica a rovnako aj tá s parnou lo-
komotívou. V kronike sa dozvedáme aj o precízne vede-
nom účtovníctve, čo na tie časy nebolo častým javom.

P
od vplyvom článkov o družstevníctve na Slovensku v Lichardo-

vom časopise „Obzor“ táto myšlienka zaklíčila i v mysliach vaj-

norských obyvateľov a vytvárajú sa tak podmienky na uvede-

nie a realizovanie tejto myšlienky aj v obci.  Dal k nej podnet sám 

Ambro   P i e t o r, slovenský politik, redaktor Národných novín ďa-

lej tajomník Živeny (Najstarší ženský slovenský  spolok z roku 1869, 

pozn red..) a publicista, ktorý cez Pavla Feketeho, vajnorského rich-

tára, zakladá v roku 1871 v obci spolok s družstevným zameraním 

„Vzájomná pokladnica“, známu aj pod menom Pomocnica. Jeho ďal-

šími zakladateľmi boli najagilnejší roľníci – bratia Martin a Michal Fe-

kete (synovia richtára), Martin Zeman, Ján Orth, Pavol Nádaždy, Fi-

lip Benčič, Matej Čík, Jozef Zeman, Matej Takáč, Ján Grebeči, Matej 

Sobolič a ďalší v celkovom počte 105 členov. Sám richtár ako dobrý 

vinohradník prispieva aj ako dopisovateľ do slovenských časopisov.

Vzájomná Pomocnica okrem iného poskytovala dlžobné úpisy 

na 8 percentný úrok, čo na tieto roky, keď sa bralo od pôžičiek 20 

– 50 percent, bol intere(s) naozaj nízky. Z radov členov ich príspev-

kami sa vytvoril rezervný fond, do ktorého každý člen po žatve 

daroval „štvrtku“ obilia a po vinobraní „fertál“ vína. 

Žiaľ, pre  mnohé zlé administratívne vedenie, keď neboli dosta-

točne zabezpečené pôžičky, neodpisované dlžobné úpisy, a ako 

aj niektoré iné nedostatky, toto nádejné prvé družstvo po krát-

kom čase zaniká (55).

Do tretice je zapísaný ešte jeden z veľkých požiarov v obci a to dńa 

15. augusta 1872, ktorý vypukol po 8 hodine rannej medzi stohmi 

Štefana Hubáčka a Jozefa Vitáloša. Tak ako i predtým, tak i teraz 

následkom požiaru boli veľké škody u všetkých gazdoch na  blíz-

kom okolí, najmä na hospodárskych budovách. Príčina požiaru nie 

je známa, predsa v rodinnej kronike Feketeovcov sa spomína, že to 

bola iste iskra z fajky a odvtedy sa tvrdí starými vajnorčanmi,. že...“-

fajka pochádza z diabolskej vymoženosti“. A od tejto doby majú 

údajne aj vajnorské ženy najviac spadnuté na mužov fajčiarov...!

Konská železnica, i keď na tú dobu splnila svoje poslanie ako v do-

bovej doprave osôb, najmä pošty, musela zákonite ustúpiť moder-

nejším dopravným prostriedkom, ktoré si začali raziť cestu v stred-

nej Európe. Boli to parné stroje, ktoré vytlačili konskú železnicu 

a tak k tomu prišlo v Bratislave. Prikročili i v Bratislave na realizá-

ciu tejto myšlienky a zrušili konskú železnicu a celú jej trasu po tri-

dsaťročnej činnosti zrušili.  A tak 1. mája 1873 prechádza týmto 

smerom prvý osobný vlak s parnou lokomotívou a osobnými voz-

ňami. Trať z Bratislavy išla pôvodne z Vajnor do Račišdorfu 1872-

1873 a až v roku 1883 bola doplnená spojkou z Račišdorfu na teraj-

šiu Hlavnú stanicu.

Pretým staršie spojenie mala Bratislava po  železnici už v roku 

1848 na parné lokomotívy, keď sa na mesto napojilo aj železničné 

traťové spojenie z Viedňou a o dva roky, t. j. 1850 aj z druhej stra-

ny smerom Bratislava – Budapešť so zástavkou z druhej strany (te-

rajšej) Vajnor (56).

Ešte jeden z ďalších dokumentov sa nachádza v rodinnej kronike 

bývalého richtára Pavla Feketeho, zakladateľa uvedenej Pomoc-

nice, kde v záznamoch účtovnej knihy sa vedú aj výdavky fi nanč-

ných prostriedkov z obecnej „kase“. Túto účtovnícku knihu viedol 

jeho brat ako pokladník obce Martin Fekete v období svojej zve-

renej funkcie od roku 1874, keď potom náhle zomrel ako 41 ročný.

Uvediem aspoň časť výdavkov ako vzorové účtovníctvo už vtedy 

bolo na úrovni. Doklady sú síce len z jedného roka 1874, ale aj tak 

sa nám urobí prehľad o tom, ako to vyzeralo s výdajmi z obecnej 

pokladne. V jednotlivých položkách je deň výdaja, účel platby. 

Všetko je zaznačené vo forintoch a zlatkách.

4. 9. Chodil rychtař spenezi do kasi 1,31

10. 9.  Chodil rychtař panu Garvaimu na poradu 

skrz horné placení 1,31

14. 9.  Chodi Rechtor Panu advokatovi skrz 

Panu Noratusa Rolu a plat 1,31

14. 9.  Kupilo sa wapno na skolu 4,75

26. 9. Kupilo sa deski na skolu 13,49

26. 9. Chodil Rychtař Dopresspurku deski kupit 1,31

26. 9.  Chodil Rychtař pri inžilira 1,31

3. 10.  Chodil Rychtař kupit Rysnagle do skoli 1,31

2. 10. Kupilisi sa risnagle 2,80

 Kupilo sa wapno 5,00

 kupila sa ščetka do skoli 0,65

5. 10. Dalo sa Josef Bagonovi od stolicow we skole 5,00

7. 10. Kupilo sa 500 cihel doskoli 6,25

13. 10. Chodil Richtař skrz horne placeni 1,35

3. 11. Prijal som plat  61,50

5. 11. Chodil Richtař Dopresspurku Wonen hibunku 1,31

19. 11. Chodil Richtař  skrz horné P. Fiskalovi 1,31 

19. 11. Kupil sa česak a kartač pro biku 0,70

27. 11. Dalo sa Notarusovi pro komoru 0,50

28. 11. Kupili sa pera i skatulka 1,25

17. 11. Dalo sa sklenarovi od oken na Skole 5,95

27. 11. Dalo sa murarovi od skoli podla kvitancie 37,80
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15. 12. Dalo sa kominarovi 9,30

8. 12.  Chodil Richtař Lorenz Nadaždi, Ján Zeman, 

Marcin Hlavati, Ján Leska: P:W: Sluznemu 

skrz Pana Notarusa rolu Forman 4,64

19. 12. Dalo sa kovačovi od Roboti  3,50

24. 12. Dalo sa na papir 1,00

28. 12. Dalsa chudobnemu co isel naželeznicu 1,20

29. 12. Dalosa Marci Feketimu u kostelneho P. Farara 40,00

29. 12. Dalosa na Margitu Dolnu Nowember, December 8,-

31. 12. Dalosa Kubistovi plat 1874 289,-

31. 12. Dalosa Kubistovi na drevo na skolu jako kureni 45,-

  Dalosa Kubistovi na Swate Omse Swateho Floriana 

a Svatej Ani 1,80

26. 12. Dalo sa Jozef Bednarovi kovarovi za robotu 1,80

 Dalosa Gazovey čo skolu umývala 1,20

30. 12. Dalosa Prisažnim 5 25,-

 dalosa hadnacom 12,- 

 dalosa peregom 2 10.-

31. 12.  Dalosa Jan Kristofi covi za natahovani hodin 

a olej na hodini 13.-

Takto vzorne viedol výdavky obecnej „kase“ tento účtovník rok 

čo rok až do jeho náhlej smrti (57).

Bylinky v jesennom období 
Zdroj:  Jana Serátorová, 

pestovateľka a bylinkárka

Snímka: archív

Dňa 3. októbra sme v kultúrnom 
dome privítali na besede 
bylinkárku Janu Seratorovú, ktorá 
nám zaujímavo porozprávala 
o liečivých účinkoch byliniek. Zmesi 
bylín na čaje si sama dopestuje. 
Jej prednáška bola spojená 
s ochutnávkou čajov a zároveň 
bylinné čaje a tinktúry aj predávala. 
V texte prinášame jej rady, aké 
byliny je vhodné požívať na jeseň.

J
eseň prináša v roku druhé zápalové 

procesy v našom organizme predo-

všetkým vplyvom vonkajších činiteľov - 

vietor, chlad, kde cez vrstvy pokožky tieto 

patogénny dokážu preniknúť, čoho násled-

kom je napríklad prechladnutie, vodna-

té nádchy alebo zvýšená telesná teplota. 

Druhým faktorom sú kolektívy, kde sa opäť 

po  lete stretávame s väčším počtom ľudí 

v uzatvorených priestoroch, čoho násled-

kom je zvýšený prenos vírusov a baktérií 

hlavne cez ústnu dutinu vo forme kvapôč-

kového prenosu. Jeseň je taktiež obdobím 

vlhka. Vlhkosť spôsobuje zvýšenú tvorbu 

plesní, ktoré prijímame cez dýchací systém 

do nášho organizmu.

V mesiaci október sa uzatvárajú dráhy 

v našich tráviacich orgánoch (žalúdok, sle-

zina, pankreas, pečeň, tenké črevo), ktoré 

boli od septembra najviac oslabené, čoho 

následkom boli rôzne tráviace ťažkosti 

ako nadúvanie, zvýšená plynatosť, hnačky, 

zápchy, bolesti v oblasti žalúdka, záhy, re-

fl uxy, zvýšená tvorba žalúdočných hlienov, 

problémy s pankreasom…

Koncom októbra, celý november a až 

do polovice decembra budú najviac oslabe-

né dráhy dýchacieho systému (pľúca, prie-

dušky, priedušnica, alveoly - pľúcne mechú-

riky), čoho následkom sú rôzne respiračné 

ochorenia - kašeľ, hlieny, bolesti hrdla, zá-

pal mandlí, laringitída, nádchy sprevádzané 

zahusteným hlienom v sliznici (žlté, zelené 

soplíky), zápal priedušiek, zápal priedušni-

ce, zápal pľúc, zvýšená telesná teplota, sil-

né prechladnutie, triaška, pocit zimy…

Od decembra vstupuje do organizmu ele-

ment voda, ktorá nám bude až do konca ja-

nuára oslabovať náš najdôležitejší orgán, 

ktorým sú obličky a ich párový orgán mo-

čový mechúr.

Jeseň je nádherným obdobím plného rôz-

nych farieb, zberu gaštanov, pobytov v prí-

rode, ukončovania prác v záhradkách… Je 

veľmi dôležité dbať na  imunitný systém, 

podporovať ho, chrániť si pľúcnu energiu 

a vodné hospodárstvo. Z tohto dôvodu od-

porúčam tieto bylinky:

–  materina dúška: pľúca, priedušky, kašeľ, 

parazity… (pôsobí nielen protizápalovo, 

ale aj dezinfekčne na naše orgány),

–  skorocel kopijovitý: pľúca, priedušky, 

kašeľ, obličky, urogenitálny trakt… (je to 

naše prírodné antibiotikum),

 –  nechtík lekársky: zvyšuje imunitný sys-

tém, inhibuje rast mikróbov ako naprí-

klad staphyloccocus, candidy…, preven-

cia pred rakovinou a nádormi, 

–  rebríček obyčajný: vyhladzuje jazvy 

v orgánoch po  zastaralých ochoreniach, 

ktoré roky pretrvávajú, alebo pretrvávali 

v organizme, dopĺňa krvotvorbu, podpo-

ruje správnu činnosť pľúc, gynekologické 

ťažkosti, zvyšuje imunitu…

–  žihľava: čistí krv, znižuje obsah cuk-

ru v krvi, alergie vrátane sennej nádchy, 

upravuje trávenie, pomáha správnemu 

fungovaniu sleziny, pečene a obličiek, 

zvyšuje imunitu…

–  praslička roľná: vyplavuje kyselinu mo-

čovú, čoho následkom sú dny, reumy, ar-

tritídy…, upravuje močové ústrojenstvo, 

zdvíha esenciu v obličkách, kvôli obsa-

hu kremíka dodáva kostiam výživu, vplý-

va na centrálny nervový systém tým, že 

upravuje psychiku od depresií, strachov, 

úzkostí.
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Text: Miroslav Horňák, 

Snímky: Juraj Ondruška 

HÁDZANÁRSKE DRUŽSTVO 
HK VAJNORY ODŠTARTOVALO 
17. SEPTEMBRA 2022 NOVÚ 
SEZÓNU V 1. LIGE MUŽOV 
V HÁDZANEJ. V NOVEJ SEZÓNE 
ODOHRAJÚ NAŠI CHLAPCI 18 
ZÁPASOV PROTI PROTIVNÍKOM 
ZO ZÁPADNÉHO SLOVENSKA 
(DRUŽSTVÁ LEVOČE A PIEŠŤAN 
SA NEPRIHLÁSILI DO NOVÉHO 
ROČNÍKA, DRUŽSTVO MARTINA 
POSTÚPILO DO EXTRALIGY 
MUŽOV). NOVÁČIKMI V SÚŤAŽI 
SÚ TRNAVA A POVAŽSKÁ 
BYSTRICA B.

Do súťaže sa okrem HK Vajnory prihlási-
lo ďalších 9 tímov:
›  BHA – BRATISLAVSKÁ HÁDZ. AKADÉMIA

›  HBC TRNAVA

›  HŠK-74 KOLÁROVO

›  MŠK POVAŽSKÁ BYSTRICA B

›  ŠK DAC DUNAJSKÁ STREDA

›  ŠKH AGROKARPATY PEZINOK

›  ŠTART HC SMARTPOINT MALACKY

›  TJ SOKOL CÍFER

›  ZÁHORÁCI STUPAVA/MALACKY B

Sezónu v drese HK Vajnory odštartovalo 24 

hráčov, z  ktorých sa pre  každý zápas tvo-

rí súpiska. Z  minulého ročníka zostal tím 

takmer pokope, keď z  tímu odišli brankári 

Peter Perďoch (prestúpil do rakúskej hádza-

nárskej súťaže) a Michael Bernát. Novicmi, 

resp. staronovými hráčmi, ktorí v minulos-

ti obliekali dres HK Vajnory, sú brankár Da-

niel Kľúčik, krídlo Adam Adamov, pivot De-

nis Vlado a spojky Maroš Jakubík, Vladimír 

Salvata a Martin Hutňan.

DOTERAJŠIE VÝSLEDKY HK 
VAJNORY
TJ SOKOL CÍFER – HK VAJNORY 
25:21 (9:11)
Zápas sme začali vo  veľmi dobrom tem-

pe. V  5. minúte sme nad  domácimi z  Cífe-

ru viedli 3:0. Veľmi dobrými zákrokmi nás 

podržal brankár Roman Garay, ktorý tak-

povediac zatiahol roletu. Hralo sa pomer-

ne v slušnom tempe. Protiútok striedal pro-

tiútok. Polčasový výsledok 9:11 a  vedenie 

o 2 góly bolo povzbudzujúce pred druhým 

polčasom. V 2. polčase sme sa s domácimi 

doťahovali o  každý gól až do  46. minúty, 

od  ktorej nás už utrhli na  rozdiel 4 gólov, 

a  toto gólové manko sa nám už nepodari-

lo zvrátiť. Výsledok 25:21 pre Cífer neodzr-

kadľoval náš výkon. Najlepšími strelcami 

boli v našom tíme Denis VLADO so 6 gólmi 

a Vladimír SALVATA so 4 gólmi.

HK VAJNORY – ŠKH AGROKARPATY 
PEZINOK 20:31 (12:11)
Zápas sa začal veľmi opatrne z oboch strán. 

Hra sa prelievala zo strany na stranu a obom 

družstvám dobre zachytali brankári. Aj pre-

to nepadlo toľko gólov, ako býva zvykom 

(1 minúta = 1 gól). Polčas sme vyhrali v po-

mere 12:11. V druhom polčase na chlapcov 

dopadla nezohratosť. Odišla nám streľba, 

o čom svedčí iba 8 gólov v druhom polčase. 

Výsledok 20:31 je z nášho pohľadu veľmi tvr-

dý, no prehra je zaslúžená. Najlepšími strel-

cami boli v našom tíme Branislav VALLO s 5 

gólmi, Rastislav PODHRADSKÝ a  Miroslav 

HORŇÁK, obaja s 3 gólmi.

HŠK-74 KOLÁROVO – HK VAJNORY
31:36 (14:18)
Zápas bol už od  úvodu ako na  hojdačke. 

Striedali sa protiútoky, raz viedli domáci 

a raz my. V 14. minúte prvého polčasu sa za-

čal zápas lámať, keď si hráči domáceho Ko-

lárova začali „vylamovať zuby“ na  našom 

brankárovi Matejovi Jánošíkovi. Matej hrá-

va štandardne krídlo, no svojimi skvelými 

zákrokmi si oprášil svoje brankárske skúse-

nosti a hráčov domácich privádzal do zúfal-

stva. Aj jeho zásluhou a zásluhou kvalitnej 

obrany sme prvý polčas zvládli v  pomere 

14:18. Druhý polčas priniesol rovnaký štýl 

hádzanej. Začali sme ešte lepšie brániť a do-

kázali sme rozdiel v skóre navýšiť na 7 gó-

lov. V 45. minúte sme viedli 20:27 a od tej 

chvíle sme konštantne tento rozdiel udr-

žiavali. Nakoniec sme si z Kolárova odniesli 

prvú výhru v sezóne v pomere 36:31. Najlep-

šími strelcami boli v našom tíme Matej SZA-

LACSI s 8 gólmi, Maroš JAKUBÍK so 7 gólmi 

a  Branislav VALLO a  Denis VLADO, obaja 

so 6 gólmi.

ĎALŠÍ ZÁPASOVÝ PROGRAM 
NÁŠHO DRUŽSTVA
4. kolo – 8. 10. 2022
HK Vajnory – BHA – Bratislavská hádzanár-

ska akadémia

5. kolo – 22. – 23. 10. 2022
Záhoráci Stupava/Malacky B – HK Vajnory
6. kolo – 29. – 30. 10. 2022
HK Vajnory – MŠK Považská Bystrica B

7. kolo – 05. – 06. 11. 2022
Štart HC Smartpoint Malacky – HK Vajnory
8. kolo – 12. – 13. 11. 2022
HBC Trnava – HK Vajnory
9. kolo – 19. – 20. 11. 2022
HK Vajnory – ŠK DAC Dunajská Streda

Začiatok sezóny HK VAJNORY 
v znamení dobrých prvých 
polčasov
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Rudolf

1.   Odstránenie chaosu  v parkovaní

2.   Prvé auto pre Bratislavčanov zdarma

3.   Do zmeny systému odpúšťanie
pokút pre Bratislavčanov

4.   SMS platba + jedna aplikácia

Rudolf Kusý na primátora

N  C 2100437288
IDSBK
INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM
V BRATISLAVSKOM KRAJI

DOPRAVNÝ PODNIK 
BRATISLAVA

PLATNOSŤ
Validity / Gültigkeit

2/100+101
2 zóny al. 100+101 / 2 zones or 100+101

tu označte / validate stamp here / hier entwerten

Rudolf
Rudolf Kusý 

na primátora

Bratislavy

CESTOVNÝ LÍSTOK
Single Ticket / Einzelticket

Lacnejšie
a efektívnejšie MHD!

Vrátim Vám 15 minútový 
lístok na MHD

Bezplatná MHD pre seniorov
nad 65 rokov

Dokončím petržalskú električku

Bezplatná MHD pre rodičov
na rodičovskej dovolenke

 Zrozumiteľné 

parkovanie
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Text: Stanislav Bachleda

Snímky: archív Oliviera Monforta

Mladý francúzsky vedec žijúci na Slo-
vensku sa usadil vo Vajnoroch. Pochá-
dza z Bretónska, čo je oblasť na zá-
pade Francúzska pri Atlantickom 
oceáne, z dediny Séné pri okresnom 
meste Vannes v Morbihanskom záli-
ve. Pôsobí na Katedre anorganickej 
chémie Prírodovedeckej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave, kde 
pracuje ako vedec i pedagóg. Je hlav-
ným riešiteľom národného projektu 
fi nancovaného Slovenskou agentú-
rou na podporu výskumu a vývoja, 
ktorý je zameraný na výskum Foto-
chemických všestranných materiálov 
pre čistenie vody. Je autorom a spo-
luautorom viac ako 30 vedeckých 
článkov publikovaných v recenzo-
vaných medzinarodných časopisoch 
a 2 kapitol o fotoaktívnych materiá-
loch v knihách vydaných v renomova-
ných vydavateľstvách Wiley-Scrivener 
(2019) a Imperial College Press (2016). 
Viedol prvý francúzsko-slovenský 
workshop na tému Inorganic Compo-
unds for Environmental Applications 
v Bratislave v roku 2021. Získal druhé 
miesto vo Falling Walls Lab Slovakia 
2021 s témou Breaking the Walls of 
Environmental Photochemistry.

›  Čo vás priviedlo na Slovensko a prečo 
ste sa usadili vo Vajnoroch?

Keď som mal asi pätnásť rokov, patril som 

k organizačnému výboru európskeho festi-

valu Mladosť, ktorý sa konal vo Francúzsku. 

Dostal som na starosť slovenskú delegáciu, 

ktorej som pomáhal s ubytovaním, zozna-

moval som s programom festivalu, kde sa 

budú pohybovať, atď. Tak, ako to na festi-

valoch býva. Od začiatku sme si boli sym-

patickí a ja som sa zoznámil s jednou diev-

činou, s ktorou sme sa spriatelili a  zostali 

sme v kontakte pár rokov, kým som navští-

vil Slovensko. Keď som študoval na vysokej 

škole vo Francúzsku, mal som českého ško-

liteľa z Brna. Informoval som sa, či je mož-

nosť študovať na  Slovensku oblasť, ktorá 

ma zaujímala, teda problematiku nanoma-

teriálov v  environmentálnych aplikáciách, 

ako je čistenie vôd. Vedel som, že je to kra-

jina, ktorá je v  Európskej únii nová a  že 

má aj značnú podporu. Tak som sa vybral 

na Slovensko študovať.

›  Bol to hlavný, alebo jediný dôvod Váš-
ho príchodu?

Zaujíma ma slovanská kultúra i naturel, ale 

dôležitým faktorom bola aj moja vtedajšia 

priateľka, s ktorou som začal chodiť. Žiaľ, 

po čase sa naše cesty rozišli. Ja som však 

na Slovensku zostal a ukončil som tu ma-

gisterské a PhD. štúdium.

›  Napriek tomu, že Slovensko je krajinou 
s nemalými problémami, ktoré sa nám 
nedarí dlhšie riešiť?

Každá krajina má svoje plusy a mínusy, svo-

je problémy, výhody i nevýhody. Nie je mi 

však celkom jasné, prečo neraz od  vašich 

ľudí počúvam, že nie sú s väčšinou diania 

spokojní…. 

›  …máte pravdu, nie sme spokojní. 
Pritom keď sa pozerám na  ďalšie krajiny, 

aj  tie, kde som žil, môžem povedať, že žiť 

tu na  Slovensku je veľmi príjemné. Zvlášť 

vo Vajnoroch.

›  Vašou odbornosťou je vedecký výskum 
a problematika nanomateriálov a čiste-
nia vôd, presnejšie Fotochemické vše-
stranné materiály pre  čistenie vody. 
Bola táto odbornosť dôvodom, prečo 
ste sem prišli pracovať ako vedec?

Áno aj  nie. Ale začnem najprv štúdiom 

vo Francúzsku, kde na bakalárskom a ma-

gisterskom prebieha študijný proces vše-

obecne, až neskôr počas PhD. štúdia sa 

začínajú jednotlivci venovať svojim kon-

krétnejším záujmom. Preto som prišiel 

na magisterské štúdium na Slovensko, lebo 

som sa mohol hneď zamerať na odbornosť, 

o ktorú som mal záujem. Bola to anorga-

Hovoríme s Mgr. Olivierom Monfortom, PhD., 
francúzskym vedcom žijúcim a pôsobiacim 
na Slovensku

Druhý domov som našiel 
v obľúbených Vajnoroch

Olivier Monfort
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nická chémia, konkrétne príprava materiá-

lov, ktoré môžu očistne pôsobiť na životné 

prostredie. Je to fundamentálny výskum, 

ale veľmi dôležitý krok k aplikácii.

›  Priblížte špecifi ckosť vašej výskumnej 
práce.

Zaoberám sa prípravou netoxických nano-

materiálov, ktoré môžu byť aktivované sl-

nečným svetlom. Po  ich aktivácii môžu od-

straňovať molekuly nečistôt v  životnom 

prostredí, teda vo vzduchu, v pôde i vo vode. 

V tíme, ktorý vediem, testujeme v laborató-

riu viacero nanomaterialov v  laboratórnej, 

ale aj v reálne kontaminovanej vode. 

›  Aká je praktická využiteľnosť takého-
to výskumu?

Nanomateriály, ktoré vytvárame, môžu byť 

použité napríklad v  čističkách odpadových 

vôd, z ktorých sa vyčistená voda vráti do ži-

votného prostredia. Ale čističky odpadových 

vôd nie sú dokonalé, stopercentné, a  preto 

nanomateriály,, ktorými sa zaoberám, dopĺ-

ňajú alebo zapĺňajú túto medzeru, aby ich 

efektivita bola čo najvyššia. Takto spraco-

vaná voda by sa mohla používať napríklad 

aj na poľnohospodárske účely na zavlažova-

nie polí, keďže v súčasnosti sa väčšina pitnej 

vody na svete používa práve na to. Naša vý-

skumná vedecká činnosť je zameraná na to, 

aby nanomateriály, ktoré sa snažíme vytvárať 

a zdokonaľovať, boli čo najúčinnejšie, aby sa 

voda, ktorej nedostatok pociťujeme, vracala 

vo vyhovujúcej podobe na ďalšie používanie. 

To sa nazýva cirkulárna ekonomika vody.

›  Miera znečistenia vody vchádzajúcej 
do čističky je rôzna. Kto určuje, aká má 
byť jej kvalita po  ukončení čistiaceho 
procesu? Buď na používanie ako pitnej 
alebo technickej…

Na to sú stanovené prísne normy, rovnako 

platné v každej krajine Európskej únie. Od-

hliadnuc od  toho, v  akej miere znečistenia 

vstupuje do  čistiaceho procesu. Výstupná 

kvalita musí zodpovedať stanoveným európ-

skym normám tak v Nemecku, ako i vo Fran-

cúzsku, na Slovensku, či v ďalších krajinách. 

›  Myslíte si, že spomínané prísne normy 
sú naozaj dodržiavané dôsledne?

Ich porušovanie by sa okamžite odhalilo, 

ale neverím, že by si ktorákoľvek krajina 

vzala na  zodpovednosť ich nedodržiava-

nie. Ide tu predsa o zdravie ľudí, a to je už 

chápané ako strategická záležitosť.

›  Nemusíme po  príklady chodiť ďale-
ko. Poznáme aktuálne znečistenie 
riek na  strednom Slovensku výtokmi 
zo starých baní. Je vôbec možné tieto 
rieky očistiť do  takej miery, ako boli 
pred ich znečistením?

Je to dobrá otázka, na ktorú sa neodpove-

dá ľahko. Rieka je dynamický systém a tre-

ba tiež vziať do  úvahy mieru znečistenia 

alebo znečisťovania, jej druh, chemické zlo-

ženie, mieru dopadu na životné prostredie. 

Ide však nielen o stredné, ale aj o východné 

Slovensko, kde sa nachádza veľmi toxické 

znečistenie PCB molekulami z bývalej prie-

myselnej výroby. PCB sú veľmi perzistent-

né látky a zatiaľ neexistuje žiadna efektívna 

technológia na ich odstránenie. Aj na západ-

nom Slovensku, a konkrétne v Bratislave, sú 

bývalé priemyselné oblasti, ktoré sú naďa-

lej zdrojmi znečistenia, pretože perzistentné 

kontaminanty stále lokálne prenikajú do ži-

votného prostredia. Vieme, že pitná voda 

pochádza najmä z podzemných zdrojov, a ak 

sa rieka alebo pôda znečistí, ľahko sa môžu 

tieto vzácne zdroje života znehodnotiť. 

›  Z katastrofi ckých fi lmov poznáme prí-
pady otráv vody jednotlivcami či sku-
pinami ľudí. Aká je reálna možnosť 
ohrozenia podobného charakteru v sú-
časnosti?

To môže byť naozaj len v rovine úvah ale-

bo katastrofi ckých fi lmových scenárov. Ale 

nič nie je vylúčené. Napríklad fi lm „Dark Wa-

ters“ bol natočený podľa skutočného prípa-

du, kde veľká fi rma kontaminovala zdroj 

pitnej vody a vedela o tom. V súčasnosti sú 

normy, ale aj kontroly veľmi prísne, aby sa 

takým prípadom predchádzalo. Takže v sú-

časnosti si neviem predstaviť, aké množstvo 

jedovatej kontaminácie by bolo treba a kto-

rá veľká fi rma by to dokázala zatajiť, aby 

vznikla hrozba hoci len pre  menšie mesto 

bez toho, aby na to kontrolné orgány prišli. 

Možnosť ohrozenia jednotlivcom takmer 

vylučujem. Skôr to môžu byť bývalé chemic-

ké fi rmy, ktoré zanedbali odvádzanie zne-

čisťujúcich látok a možno ich aj nekontro-

lovateľne vypúšťali do  prírody. Ale takéto 

prípady sú známe a pracuje sa na tom. 

›  Vráťme sa k  Vašej vedeckej i  pedago-
gickej práci. Aký máte pocit z  pôso-
benia na  Slovensku a  aká je skutoč-
ná miera záujmu o túto problematiku 
u našich mladých ľudí?

Moja práca na  Prírodovedeckej fakulte 

Univerzity Komenského je moja vášeň. Na-

pokon tematika nanomateriálov a  život-

ného prostredia je nielen aktuálna, ale 

aj veľmi potrebná. Vidím u mladých ľudí, že 

otázky životného prostredia a  konkrétne 

čistota a čistenie vôd sú pre nich zaujímavé 

a cítia potrebu sa im venovať, lebo od toho 

závisí ich budúcnosť. Je nepochybne dobré 

aj to, že v mojej výskumnej skupine sa na-

chádzajú aj študenti z iných krajín, čo pozi-

tívne rozširuje nielen štúdium, ale násled-

ne aj vedecko-výskumnú činnosť, ktorá je 

samozrejmou súčasťou pôsobenia Univer-

zity Komenského. Tak, ako je to aj na iných 

univerzitách vo svete. 

›  Z ktorých krajín sú u vás študenti? 
Okrem slovenských poslucháčov, ktorí sú 

v mojej skupine na bakalárskom i na magis-

terskom štúdiu, ale aj na PhD., máme štu-

dentov z Ukrajiny, Indie, Pakistanu a Iránu. 

Úzko spolupracujeme s francúzskymi inšti-

túciami, čo nám umožňuje výmenu študen-

tov na stáže. Bez samochvály môžem pove-

dať, že nami realizovaný výskum má veľmi 

Príprava nanomateriálu S vlajkou Bretónska
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dobrú, medzinárodne porovnateľnú úro-

veň, aj v iných krajinách.

›  Je to dôvod prečo ste u nás, hoci mož-
no vo  Francúzsku alebo v  inej krajine 
by to bolo z hľadiska fi nančného zau-
jímavejšie?

Nie každého motivujú len fi nancie. Patrím 

medzi ľudí, ktorým ide o  kvalitu, hoci 

aj za menej atraktívny plat. Vieme, že odliv 

mozgov je medzinárodný jav, ale sú ľudia, 

ktorých najviac láka kvalitný výskum, aký je 

práve na tunajšej univerzite, ale aj na  iných 

inštitúciách na  Slovensku (SAV, STU, UPJS, 

atď.). Pravda je, že slovenskí vedci nie sú za-

platení adekvátne ich kvalite, ale apelu-

jem na mojich mladých kolegov, aby zostali 

na Slovensku, lebo ich tu potrebujeme. Záro-

veň by sme privítali väčšiu podporu od štátu. 

Kvalitu očakáva každý, ale fi nancie sa získa-

vajú ťažko. Prekvapuje ma, že v medzinárod-

ných projektoch je malá účasť slovenských 

vedcov, lebo viem, že sme kvalitní. Možno 

ich odrádza značná byrokracia pri získavaní 

grantov. Možno by sa žiadala väčšia cieľave-

domosť, vytrvalosť i sebavedomie.

›  Ako sa cítite vo Vajnoroch?
Som tu veľmi spokojný. Pozdáva sa mi slo-

gan pána Vlčeka, ktorý som videl na billbo-

arde – Dedina v  meste na  správnej ceste. 

Napokon, sám pochádzam z dediny a mám 

rád voľný priestor, preto sa mi tu páči. Ne-

konvenujú mi veľké mestá. Ani Bratislava 

nie je veľkomesto v  porovnaní s  väčšinou 

metropol vo  svete. Páči sa mi tunajšia ro-

dinná atmosféra, splynul som s  prostre-

dím, hrám hádzanú za  HK Vajnory, kde 

stretávam známych Vajnorákov, ako Juraj 

Ondruška, Feketeovci a  Darnadiovci, mam 

rád Vajnorský okrášľovací spolok, z ktoré-

ho tiež poznám zopár členov, navštevujem 

vajnorské akcie a pestujem turistiku. Plánu-

jem si založiť rodinu, moja priateľka je krás-

na Slovenka. Pôjdem, samozrejme, aj voliť.

›  Plánujete sa vrátiť domov, do Francúz-
ska?

Nie, zostanem už na  Slovensku. Som tu 

spokojný. A dúfam, že sa mi podarí prilákať 

mladých Slovákov študovať na  slovenskú 

univerzitu a zostať pracovať na Slovensku 

a pre Slovensko, lebo tu je obrovský poten-

ciál, ktorý len čaká, aby mohol rozkvitnúť.

Výskumný tím
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Prezident svetovej organizácie 
univerzít tretieho veku AIUTA 
prof. Francois Vellas na pôde 
našej alma mater
Zdroj:  Janka Chladecká

Snímka: archív

Dňa 10. 10. 2022 doc. Mgr. 
Boris Mattoš, PhD., prorektor 
pre medzinárodné vzťahy, doc. 
Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, Phd. 
prorektorka pre vzdelávanie, 
spoločne s PaedDr. Jankou 
Chládeckou, PhD., MBA, 
manažérkou Univerzity tretieho 
veku Ekonomickej univerzity 
v Bratislave a členkou výboru 
AIUTA prijali v zastúpení rektora 
Ekonomickej univerzity v Bratislave 
prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. 
prezidenta AIUTA prof. Francois 
Vellas, ktorý pôsobí na Univerzite 
v Toulouse, a člena výboru 
AIUTA prof. Carlosa Santosa 
z univerzity v Portugalsku. Obe 
strany diskutovali o možnostiach 
spolupráce nielen v oblasti 
vzdelávania starších študentov, ale 
aj o spolupráci v rámci programu 
Erasmus+.

D
elegácia z  rektorátu sa presunula 

na  Obchodnú fakultu Ekonomickej 

univerzity v Bratislave, kde boli pri-

jatí doc. Ing. Petrom Drábikom, PhD., MSc, 

dekanom fakulty, doc. Ing. Jozefom Or-

gonášom, PhD., MBA, prodekanom fakul-

ty pre rozvoj a zabezpečovanie kvality fa-

kulty, Ing. Jozefom Gallom, PhD, vedúcim 

katedry cestovného ruchu a  doc. RNDr. 

Pavlom Plesníkom, PhD. garantom Univer-

zity tretieho veku Ekonomickej univerzity 

v  Bratislave pre  študijné programy Turiz-

mus pre seniorov I a Turizmus pre seniorov 

- Gastroturizmus II. Témou stretnutia boli 

špecializované cesty pre seniorov v spolu-

práci s  univerzitami, ktoré sa špecializujú 

na  cestovný ruch a  možnosť spolupráce 

univerzít aj pre denných študentov v rám-

ci existujúcich kontaktov. AIUTA má 76 

členských krajín zo všetkých kontinentov. 

Z  obchodnej fakulty všetci prítomní pre-

šli do  univerzitnej včelnice, kde sa stretli 

so študentami UTV, ktorí navštevujú študij-

ný program včelárstvo, pod garanciou de-

kana fakulty. Návšteva zo včelnice neodišla 

bez pohára univerzitného medu. 

Z Ekonomickej univerzity v Bratislave sa de-

legácia presunula do  petržalskej klubovne 

aktívnych seniorov, kde boli prijatí vicesta-

rostkami MČ Bratislava-Petržalka Janou 

Hrehorovou a  Ivetou Jančokovou. Obe vi-

cestarostky informovali delegáciu o  zria-

dení klubovne, o podujatiach pre seniorov, 

o aktuálnom petržalskom Seniorfeste 2022 

a o nadštandardnej spolupráci s Ekonomic-

kou univerzitou v  Bratislave so  seniormi. 

prof. Francois Vellas a  prof. Carlos Santos 

sa mali možnosť stretnúť so seniormi  a štu-

dentmi UTV v klubovni na ich práve prebie-

hajúcich aktivitách.

Poobede nasledovala malá prechádzka cen-

trom mesta a neskôr sa delegácia presunu-

la do MČ Bratislava-Vajnory, kde ich v typic-

kých vajnorských krojoch privítali študenti 

našej UTV spoločne so  starostom Micha-

lom Vlčekom a vicestarostkou Soňou Mol-

nárovou. Dozvedeli sa o histórii a súčasnos-

ti Vajnor a o potrebe nekonečnej podpory 

vzdelávania seniorov na univerzite tretieho 

veku. Navštívili  múzeum typického ľudové-

ho Vajnorského domu a krojov, kde ich pri-

vítali členovia občianskeho združenia PO-

DOBENKA Z  VAJNOR.  Vypočuli si ľudové 

vajnorské piesne a za sprievodu harmoniky 

ich študentky UTV aj vytancovali.  Vajnory 

- dedina v meste, ktorá je na správnej ces-

te, sa ukázali v  plnej paráde, so  silou svo-

jich tradícií, krojov, svojou hudbou, spevom 

a dobrou slovenskou kuchyňou. 

Prof. Francois Vellas svoj deň na Ekonomic-

kej univerzite v Bratislave zhodnotil slovami: 

„Pred svojou návštevou som veľa počul. Dnes 

som ešte viac videl a cítil, že na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave je obrovská symbióza 

profesionality, odbornosti, dobrých medzi-

ľudských vzťahov, čo je v súčasnosti vzácne. 

Intenzívne som to cítil na  pôde Vašej alma 

mater i  mimo nej. Zmysluplná a  príkladná 

je spolupráca so  samosprávou. Rozhovory 

so zástupcami akademickej pôdy, so zástup-

cami samosprávy a  so  samotnými seniormi 

ma presvedčili o kvalite a prospešnosti Vašej 

práce. Vaši seniori sú šťastní študenti univer-

zity tretieho veku. AIUTA  si uvedomuje dô-

ležitosť Ekonomickej univerzity v  Bratislave 

ako svojho člena a partnera.“
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Text: Richard Fekete

Snímky: archív FK Vajnory

Vajnorský klub prežil ďalšie 
mesiace každodennej práce. 
Od predchádzajúceho vydania naši 
seniori odohrali osem súbojov. 
Body získali hlavne pri sérii troch 
víťazstiev. A aj keď následne prišli 
tri prehry a tréner Marcel Hulák 
musel prehovoriť hráčom do duše, 
verili sme, že sa výsledky zlepšia. 

V
 čase písania týchto riadkov boli Vaj-

nory v tabuľke V. ligy na 10. mieste 

a  do  konca jesennej časti chýbalo 

5 kôl. Každý mládežnícky tréner v našom 

klube musí mať po novom licenciu. Aspoň 

takú, akú najnovšie vytvoril Bratislavský 

futbalový zväz a  je vstupom medzi tréne-

rov detí (licencia Leader). Najpozitívnej-

šou zmenou v  snahe zlepšiť tréningový 

proces bolo angažovanie Kristiána Peprí-

ka. Vyštudovaný tréner so  skúsenosťami 

s mládežou Slovana, Petržalky či Šamorína 

k nám pribudol ako hlavný kouč prípravky 

U11 a zároveň je aj človekom zastrešujúcim 

predprípravku. V procese je stále projekt 

„Sme jeden tím“, ktorý vinou vojnového 

konfl iktu mešká, a deti ešte nemali všet-

ko objednané oblečenie. Ďalšou výzvou 

je umiestnenie družstiev na  zimné obdo-

bie do  telocviční, ale určite ju zvládneme 

tak, ako organizovanie Vajnorskej penalty. 

Napriek náročnému obdobiu sme po „pan-

demickej“ dobe zorganizovali jej 12. ročník 

a  tvár zmenil aj  náš areál, na  ktorom bol 

prerobený plot od  ulice i  vchodová brá-

na. S hlavnými protagonistami týchto akti-

vít sa v tomto vydaní porozprávame. Všet-

ko ostatné sa dozviete na  našej webovej 

stránke.

12. ROČNÍK VAJNORSKEJ 
PENALTY
Do našej obce sa vrátilo veľmi obľúbené 

podujatie, ktoré si našlo od  začiatku svoj-

ho vzniku v  roku 2009 miesto v  kalendári 

každého fanúšika. Lenže v  marci 2020 pri-

šla pandémia a my sme museli rešpektovať 

opatrenia vlády. Dvakrát sa teda nekonala. 

Mali sme preto obavy, ako bude vyzerať jej 

reštart, no vďaka Jarovi Križanovi, jej hlav-

nému organizátorovi, nikto výpadok nepo-

strehol. Aj 12. ročník bol plný parádnych cien 

a dobrej nálady. Viac už sám autor myšlien-

ky zorganizovať u nás takúto akciu.

›  Myslel si aj na to, že u nás Penalta už 
nikdy nebude? 

Musím sa priznať, že po druhom zrušenom 

ročníku mi už napadli viaceré negatívne sce-

náre. 

Život FK     ajnory

Jaro Križan (v modrej veste), hostia a najlepší strelci
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›  Zorganizovať tento ročník znamena-
lo aj  oslovenie starých známych, kto-
rí si možno od pomoci podujatiu počas 
tých dvoch rokov odvykli. S akými re-
akciami si sa stretával?

Moje obavy boli veľké. Trvalo totiž dlho, 

kým sa nám podarilo dať dokopy všetkých 

ľudí, ktorí boli ochotní pomôcť. Situácia sa 

z  ekonomického pohľadu zásadne zhorši-

la. Po pandémii prichádza zdražovanie a in-

fl ácia. No musím s prekvapením konštato-

vať, že skalní podporovatelia neváhali ani 

chvíľu a  ochotne sa svojimi možnosťami 

postarali o jeden perfektný ročník.

›  Pri  prezentácii podporovateľov sme 
narátali až 26 spoločností či jednotliv-
cov. Ktoré organizácie nás podporili? 

Opakovane by som sa chcel poďakovať 

aj  subjektom ako mestská časť Vajnory, 

mesto Bratislava, Bratislavský samospráv-

ny kraj, Vajnorská podporná spoločnosť, 

Bratislavský futbalový zväz a  Slovenský 

futbalový zväz za pomoc v podobe fi nan-

cií, darčekov, ocenení a  aj  osobným prí-

stupom. Sme veľmi radi, že aj im na tomto 

podujatí záleží.

›  Na organizáciu si nebol sám. Kto Ti po-
máhal?

To už býva taká klasická zostava. Výkon-

ný výbor FK, pracovníci mestského úradu 

vo Vajnoroch, kolegovia z práce, kamaráti 

a ľudia, ktorí majú pozitívny vzťah k futba-

lu vo Vajnoroch.

›  Čo bolo najnáročnejšie na organizácii?
Samotný reštart. Či už mentálny, alebo fy-

zický. Nastaviť sa pozitívne po dvoch zru-

šených ročníkoch.

›  Čo všetko našli fanúšikovia v  našom 
areáli počas Penalty?

V tomto smere je o všetkých, nielen o sú-

ťažiacich, dobre postarané. Skúšku ohňom 

zažil novo vybavený bufet pod taktovkou 

Laca Szaba, výborne sa odprezentoval 

guláš pod  záštitou Davida „Dzivého“ Ja-

kubca. Jedla a  pitia bolo ako na  hodoch. 

Príjemnou hudobnou kulisou a  ozvuče-

ním celej akcie sa prezentoval Jozef „Fe-

zoj“ Kukučka. Samozrejme, vytvorili sme 

aj skrášľovací kútik pre dámy, ktorý zastre-

šila moja dobrá kamarátka Barbara Cveč-

ko zo spoločnosti Mary Kay. No a čo by to 

bolo bez atrakcií pre deti. Opäť sa k tomu 

čelom postavil Martin „Cinto“ Cintavý a za-

bezpečil asi najväčšiu dostupnú nafuko-

vaciu dráhu pre deti, akú som kedy videl. 

Samozrejme deti boli priebežne obdarová-

vané aj pozornosťami od sponzorov. A už 

neodmysliteľnou súčasťou diania na  ihris-

ku pre  naše ratolesti býva Daro Richter, 

ktorý to s  nimi jednoducho vie. Deti ho 

„žerú“.

›  Penalta má svoje zaužívané pravidlá. 
Menili ste niečo po pauze?

Keď vznikalo toto podujatie, vôbec som 

netušil, že nám takto utešene vyrastie. 

Základné pravidlá sa nemenia, ale orga-

nizačne sa musíme čoraz viac snažiť, aby 

sme stihli zladiť všetky kategórie. Tie stále 

pribúdajú. Po  najlepšom Vajnorákovi sme 

mali aj kategóriu nad 55 rokov.

›  Čo hovoríš na účasť v hlavnej časti a čo 
na deti a ženy, ktorých bolo spolu tiež 
cez 100?

To, že príde do  hlavnej kategórie 

cez 100 účastníkov, je už štandard. Ale že 

sa nám skoro zdvojnásobí počet štartujú-

cich v kategóriách žien aj mladších a star-

ších detí, to nás príjemne prekvapilo. Je to 

asi u  nás v  klube zrkadlom dobrej práce 

s mládežou a aj dobrej komunikácie s  ro-

dičmi detí.

›  Počasie bolo výborné, to je vždy zák-
lad úspechu. Čakal si ale, že sa v našom 
areáli „premelie“ vyše 400 ľudí?

Počasie bol vskutku krásne, a  preto som 

v  kútiku duše takéto vysoké číslo aj  oča-

kával. Podujatie totiž slúži aj ako stretnu-

tie priaznivcov futbalu. Väčšinou tých, kto-

rých viaže spoločná minulosť, prítomnosť 

aj budúcnosť v FK Vajnory.

›  Čo ti najviac dáva organizovanie tohto 
podujatia?

Vajnorská penalta je také moje „dieťa“. Te-

šil som sa z jeho zrodu, teraz sa teším, ako 

utešene rastie a  dospieva. Verím, že raz 

prerastie svojím záberom našu obec a sta-

ne sa z neho „dospelák“ veľkých rozmerov.

›  Chystá klub ešte podobné spoločenské 
akcie? 

Jesennú časť ukončíme slávnostne už tra-

dičným podujatím Megapárty FK Vajnory, 

na ktorom radi privítame aj širokú verejnosť, 

čo spomíname aj  na  inom mieste v  tých-

to novinách. Jedným z  najväčších podujatí 

v histórii FK Vajnory bude letná oslava jeho 

90. výročia vzniku. No a verím, že následne 

sa dočkáme aj ďalšieho ročníka Penalty.

VÝSLEDKY 12. ROČNÍKA 
VAJNORSKEJ PENALTY

HLAVNÁ KATEGÓRIA
1. miesto Pavel Plavnik

2. miesto Tomáš Fedák

3. miesto Braňo Kontúr

STARŠÍ ŽIACI
1. miesto Filip Nagy

2. miesto Benjamin  Zajko

3. miesto Leo Tomeček

MLADŠÍ ŽIACI
1. miesto Peter Páleník

2. miesto Šimon Jakubec

3. miesto Ján Gero

ŽENY
1. miesto Naďa Horváthová

2. miesto Gabika Feketeová

3. miesto Viktória Haramiová

Najlepší Vajnorák Braňo Kontúr

Najlepší brankár Martin Hluchý

Najlepší nad 55 r. Stanislav Ondečko
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Druhý náš rozhovor je s člove-
kom, ktorý v mene klubu zastrešu-
je množstvo grantových programov 
a veľa ďalších vecí. Webovú strán-
ku, organizovanie zápasov, spolu 
s hospodárom stav trávnatých plôch 
a mnoho iného. Tieto riadky budú 
o jeho ďalšom projekte, ktorým 
bolo dokončenie oplotenia zo strany 
od ulice Pri struhe a výmena vchodo-
vej brány. Odpovedá Martin Meško. 

NOVÝ PLOT A BRÁNA
›  Čo všetko zahŕňa tento projekt?
Tento projekt nadväzuje na to, čo sme za-

čali realizovať už na  konci leta 2018. Cie-

ľom bolo dobudovať kompletné oplotenie 

celého športového areálu. Súčasne sa vy-

mieňala aj veľká vstupná brána. Cieľom je 

aj vybudovanie búdky pre výber vstupné-

ho pri vchode.

›  Aký bol jeho proces a prečo k nemu do-
šlo? 

Tento projekt nebol prioritne zameraný 

na oplotenie, ale na rekonštrukciu tribúny, 

ktorá už má tiež niečo za sebou. Podali sme 

grant na  SFZ s  názvom Eurá z  eura, kde 

mohla predpokladaná výška dotácie pokryť 

70% nákladov na  rekonštrukciu tribúny. 

Keďže bolo podaných veľa projektov, tak 

zväz pridelil jednotlivým záujemcom men-

šie prostriedky. Osobne som rád za každé 

euro, ktoré sa nám podarí získať, ale pros-

triedky, ktoré nám pridelili, bohužiaľ nepo-

stačovali na rekonštrukciu tribúny. Tak sme 

požiadali o zmenu účelu grantu. 

›  Aké nám poskytol Slovenský futbalový 
zväz prostriedky a  čo sme museli spl-
niť my?

SFZ nám poskytol 11  000 eur. Je to 75  % 

celkovej sumy, takže okrem potrebných 

dokladov, návrhu realizácie, projektu a sa-

motnej žiadosti sa klub na  realizácii po-

dieľa sumou 3  667 eur. Celková výška je 

14 667 eur.

›  Celá realizácia sa oddialila. Prečo? 
Projekty máme pripravené a  spracované 

systematicky od  roku 2018 a  snažíme sa 

reagovať vždy podľa možností, aké sa na-

skytnú pri rôznych dotáciách. V tomto pro-

jekte ešte prebiehal proces zmeny účelu 

a jej schvaľovania.

›  Plot bol posunutý mierne do  ihriska. 
Prečo ste sa takto rozhodli?

Naše ihrisko je v  blízkosti obytných do-

mov a  my si plne uvedomujeme, ako do-

kážu naši návštevníci autami zaplniť cestu. 

K tomuto kroku prišlo práve z dôvodu zvý-

šenia kapacity parkovacích miest, aby sme 

čo najmenej obmedzovali obyvateľov suse-

diacich s naším areálom. Pri malom ihrisku 

máme pripravený aj  priestor pre  vybudo-

vanie parkoviska pre návštevníkov a máme 

už pripravený aj projekt, len opäť musíme 

byť úspešní v nejakom grante. Verím, že sa 

nám to podarí. 

›  Zmizli aj  kríky, ktoré boli roky súčas-
ťou ihriska. Z akého dôvodu?

Určite nie som zástanca likvidácie zelene 

a  kríkov, ale tieto dreviny nám skôr spô-

sobovali škody ako skrášľovali alebo plnili 

dekoratívny účel. Hlavne sa to podpisovalo 

na poškodení lôpt. 

›  Ako vyzeralo budovanie prvej časti 
oplotenia od diaľnice a poľa? 

Celé oplotenie za  realizovalo na  3 fázy. 

Po dokončení malého ihriska sme realizo-

Martin Meško pri zápase mužov

WWW.VAJNORY.SK
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vali prvú tým, že sme ho ohradili. Druhou 

bolo oplotenie za  tribúnou. Na  základe 

všetkých faktorov sme realizáciu všetkých 

troch fáz zverili spoločnosti M+M Marti-

nec z Pezinka. 

›  Ktoré veľké granty ešte nové vedenie 
klubu od roku 2016 využilo?

Malé ihrisko bolo asi prvou veľkou výzvou. 

Jeho vybudovanie prebiehalo v niekoľkých 

fázach, veľakrát formou brigád. Má závla-

hu, oplotenie aj osvetlenie, ochranné siete 

a pod. Od roku 2016 nám počet detí stúpol 

takmer až 3-násobne, a  preto sme museli 

realizovať projekt nových šatní – unimobu-

niek. K  tomu spomínané oplotenie, výme-

na ochranných stĺpov a  záchytných sietí 

za bránkami veľkého ihriska, výmena svieti-

diel za LED svietidlá na veľkom ihrisku, šat-

ne pre najmenších pri malom ihrisku. V ne-

poslednom rade aj menšie granty na nákup 

športových pomôcok a  brán pre  najmen-

ších futbalistov. Neoddeliteľnou časťou re-

alizácie takmer všetkých plánov boli bri-

gády, na  ktorých nám pomohli rodičia, 

priatelia a nadšenci. 

›  Čo je na zastrešovaní takýchto grantov 
najťažšie a čo najkrajšie?

Najťažšie je začať. Áno, začiatky neboli ľah-

ké, najprv si naštudovať ako projekty pri-

praviť, čo majú obsahovať, čo a  ako zdo-

kladovať. Myslím si, že táto časť je vždy 

najťažšia. Najkrajší je vždy záver, keď sa 

všetko podarí a opäť sa posunieme o krok 

vpred. 

›  Aké projekty v  rámci infraštruktúry 
ešte klub chystá? 

Osobne je mojou prioritou tribúna, ale, sa-

mozrejme, je aj  fi nančne najviac náklad-

ná. Nejde len o  to, že je to najviditeľnejší 

stojaci objekt u nás, ale hlavne o bezpeč-

nosť návštevníkov. Projekt pripravený je, 

len zohnať fi nancie. Ďalej spomenuté par-

kovisko pri malom ihrisku či chodníky. Jed-

noducho vytvoriť športovisko, ktoré bude 

nielen nám, ale aj  návštevníkom prinášať 

radosť. A spomeniem aj smelší plán na vy-

budovanie umelej hracej plochy, kde sme 

začali rokovania na SOŠ hotelových a ob-

chodných služieb na  Pántoch. Bola by to 

pre nás obrovská pomoc hlavne v zimných 

mesiacoch.

›  Čo ťa najviac na  takýchto zmenách 
teší?

Každý úspešne dotiahnutý projekt, ktorý 

realizujeme za pomoci grantov, ale aj diel-

čie malé veci, ktoré dokážeme urobiť svoj-

pomocne a na prvý pohľad nie sú viditeľné.

›  Okrem fi nancií od rôznych organizácií 
v  rámci grantov musí mať klub aj  iné 
prostriedky. Odkiaľ sú? 

Ako klub nemáme generálneho sponzora, 

sme občianske združenie. Veľkú pomoc tvo-

rí dotácia od obce, ďalšie príjmy sú od men-

ších sponzorov. Ale najväčšie príjmy prichá-

dzajú od rodičov. Som rád, že tieto fi nancie 

idú vždy výhradne 

na  účely, ktoré sú 

určené pre  našich 

mladých futbalistov 

od  6 rokov až k  do-

spelosti.

›  Čo považuješ 
za najnáročnejšie?

Komunikáciu. Prinies-

la to, bohužiaľ, dnešná 

doba. Je pekné nieko-

mu niečo napísať, po-

slať správu, prípadne 

nahrať „hlasovku“, ale 

to prináša často ne-

zrovnalosti. Myslím si, 

že nič nenahradí roz-

hovor „naživo“. 

›  Kto ti pomáhal 
v projekte oplotenia z klubu či obce? 

Veľmi sa mi páčilo, ako nabehli členovia vý-

konného výboru v  dohodnutom termíne 

a  staré pletivo bolo zmotané a  zlikvidova-

né za pár hodín. Z obce patrí najväčšia vďa-

ka hlavne Jarovi Pilnému, ktorý pripravil celú 

plochu pre  osadenie nového oplotenia. Je 

pekné mať dobrý stroj, v tomto prípade trak-

tor, ale vedieť ho ovlá-

dať je už o  niečom 

inom. A to zvládal vý-

borne, aj keď nám po-

časie v  úvode až tak 

neprialo. V  neposled-

nom rade je tu ešte 

človek, s  ktorým asi 

najviac kooperujeme 

pri  činnostiach na  ih-

risku. Laco Szabo, 

náš hospodár. Asi nie 

je deň, kedy by sme 

spoločne niečo nerie-

šili. A to sú presne tie 

„drobnosti“, ktoré sú 

urobené, ale zároveň 

„neviditeľné“.

›  Klubu pomáhaš 
aj v mnohých iných 
smeroch, za  čo Ti 
za  všetkých ďa-
kujem. Aj  vďa-
ka tomu, že ovlá-
daš takmer všetko 
od  kosenia, IT, in-
ternetu, cez  elek-
trinu až k  staveb-
ným prácam. Čo Ťa 
poháňa? 

Tak takmer všetko ur-

čite neovládam, ale 

človek sa učí celý ži-

vot a každá nová vec 

je pre  mňa výzvou. 

Opäť je to len o  ko-

munikácii. Osloviť 

ľudí, ktorí sa v danom 

odbore vyznajú, hľadať možnosti, riešenia, 

spôsoby, ako to zrealizovať. Ten pravý hnací 

motor je potom výsledok. Keď sa niečo po-

darí. Hoci aj  maličkosť, ktorú si bežne ne-

všimneme, ale bez nej by klub nefungoval. 

A  vidieť potom na  ihrisku behať naše deti 

a mládež je pre nás zadosťučinením, že opäť 

sa niečo podarilo.

Nový plot

Ďalšia spoločenská udalosť, ktorú organizuje FK Vajnory, sa 
koná už 12. novembra. Základné informácie nájdete na plagáte.
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