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Č
as Vianoc, ku ktorým sa viaže množ-

stvo ľudových tradícií, je tiež obdo-

bím, kedy si ľudia posielajú vianoč-

né pozdravy a  pohľadnice. Preto sme sa 

rozhodli osloviť žiakov ZŠ Kataríny Brúde-

rovej, aby pre časopis Vajnorské novinky 

a rovnako obyvateľov Vajnor vytvorili Via-

nočnú vajnorskú pohľadnicu. Celá akcia 

prebehla pod záštitou starostu Michala

Vlčeka. 

Deti nakreslili viac ako 100 obrázkov, kto-

rých fantázia nemala hraníc. Vybrať 4 fi -

nálne kresby nebolo vôbec jednoduché. 

Preto sme do hlasovania o víťaznú kresbu 

zapojili aj fanúšikov FB stránky Vajnory – 

dedina v meste, aby svoj hlas odovzdali na 

webovej stránke vajnory.sk, kde anonym-

né hlasovanie prebiehalo. 

Hlasujúcim patrí vďaka za to, že sa do hla-

sovania zapojili. Víťaznú kresbu tak môžu 

čitatelia uvidieť ako titulnú fotografi u de-

cembrového čísla časopisu a rovnako záro-

veň zvyšné tri fi nálne sú súčasťou prílohy 

tohto vianočného čísla. 

Zároveň sa chceme čo najúprimnejšie po-

ďakovať všetkým žiakom ZŠ K. Brúdero-

vej, ktorí sa do tejto peknej akcie zapojili, 

ako aj riaditeľovi, p. RNDr. Tiborovi Králo-

vi, ktorý neváhal túto myšlienku podporiť. 
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občanov so zdravotným postihnutím 

s. 28 – 29   Voľby do NR SR, sobota 29. 2. 2020
s. 30   Oznamy a dôležité kontakty 

s. 32   Fotoreportáž: Mikuláš a Vianočný bazár

Vianočná
V jedličke vôňa pokory.

Betlehem – hviezda lásky.

Viera nám srdce otvorí

a strhne všetky masky.

Z neba prichádza Boží Syn,

prichádza Láska sama.

By na seba vzal ťarchu našich vín,

On synom človeka sa stáva.

Už v žiari hviezdy, mesiaca

rozžala láska sviatky –

jak svieca horiaca

sú otcovia i matky.

I deťom svietia očká už –

všetci sme malé deti,

chlapec i žena, dievča, muž,

keď v srdci láska svieti.

Do rúčky rúčku stúlime,

srdce do srdca hladko,

už nenecháme na zime

to naše Jezuliatko.

Autor: Svetloslav Veigl

Vajnorská vianočná
pohľadnica
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Text a foto: redakcia

Pán starosta, blíži sa koniec tohto roka, 
čo je čas, keď ľudia zvyknú bilancovať 
jeho priebeh. Ako ho hodnotíte z pozí-
cie starostu? Čo si myslíte, že sa vám po-
darilo, s čím ste spokojný?
Nie som typ „spokojného“ starostu, skôr 

naopak. Ale pokúsim sa o  nejakú pozitív-

nu bilanciu. Jedným z hlavných cieľov môj-

ho volebného programu, s ktorým som sa 

uchádzal o  dôveru ľudí, je nastaviť dlho-

dobú víziu rozvoja Vajnor a  jej otvorená 

a priama komunikácia. Snažím sa, aby náš 

miestny úrad otvorene komunikoval s ob-

čanmi a  aby mali informácie o  všetkých 

našich zámeroch aj krokoch. Z  tohto dô-

vodu majú prvú stredu v mesiaci možnosť 

prísť a hovoriť so mnou, alebo s poslanca-

mi osobne, tak, ako to bolo i za predchá-

dzajúceho vedenia obce. Ak je to potrebné, 

stretávame sa s ľuďmi priamo u nich, v ich 

lokalite a  rozprávame sa o  ich konkrét-

nom probléme. Organizujeme aj verejné 

stretnutia pre všetkých občanov. Posledné 

v tomto roku bolo 2. decembra. 

Čo sa týka ďalších priorít, kľúčovou je pre 

mňa sociálna oblasť. Pokračujeme v prípra-

ve obnovy sociálneho domu pre seniorov, 

otvorili sme Univerzitu tretieho veku, soci-

álne zraniteľnejším občanom poskytujeme 

poradenstvo a právnu pomoc. Zamerali sme 

sa aj na koncepciu rozvoja zelene. Máme dl-

hodobý plán výsadby a obnovy zelene, kto-

rý s ohľadom na plán budúcich fi nančných 

a iných zdrojov postupne realizujeme. V ob-

lasti územného rozvoja Vajnor kladiem dô-

raz na spracovanie územných plánov zón 

a urbanistických štúdií rozvojových oblastí 

v našej obci tak, aby sa rozvíjali a aby bol 

zároveň zachovaný ich dedinský ráz. Ak 

máme jasnú spoločnú predstavu, ako chce-

me aby vyzerali, sme schopní jej realizáciu 

správne korigovať. Tak, aby boli spokojní 

budúci obyvatelia týchto oblastí. To nám 

umožní byť kvalitne pripravení na rokova-

nia s  investormi. Hlavné mesto, ktorého 

sme súčasťou, nám v  tomto smere vychá-

dza v ústrety. Zároveň musia Vajnory zostať 

tým miestom, ktorým sú: dedinou v meste. 

Či a nakoľko sme v týchto veciach úspešní, 

by mali skôr povedať občania Vajnor.

S  čím ste, naopak, naozaj nespokojný? 
Čo sa vám nepodarilo, a prečo?
Určite nie všetko vychádza podľa plánov 

a  predstáv – to je potrebné si otvorene 

priznať. Predovšetkým ma mrzí neschvá-

lenie žiadosti Vajnor o  získanie dotácie 

z  programu IROP pre výstavbu nového, 

väčšieho a  modernejšieho Senior domu, 

napriek faktu, že sme urobili všetky kroky, 

aby sme tieto fi nancie získali. Mňa však žia-

den čiastkový neúspech neodradí. Inten-

zívne pracujeme na alternatívnom riešení, 

aby sme tento zámer úspešne zrealizova-

li, pretože Senior dom Vajnory potrebujú. 

Ďalšou oblasťou, s  ktorou zatiaľ nie som 

spokojný, je bezpečnosť Vajnor, neosvetle-

né prechody pre chodcov, nedostatok par-

kovacích miest v  oblasti Rybničná i  stále 

vysoký tranzit nákladných áut cez Vajno-

ry. Počty mestských policajtov sú stále ne-

postačujúce, preto sa snažím v  spolupráci 

Na slovíčko
so starostom
Michalom Vlčekom
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s mestom v dohľadnej dobe zrealizovať ná-

pravu. Verím, že poslanci zvýšenie rozpoč-

tu tejto časti bodu podporia. Ako starosta 

– nováčik som sa tiež celý minulý rok musel 

vyrovnávať s tým, že zdanlivo jednoduché 

záležitosti si vyžadujú množstvo nevyhnut-

ných formálnych krokov, ktoré dosiahnutie 

potrebných výsledkov objektívne spomaľu-

jú. Nevadí, v mojej práci ma to neodradí.

Aké sú plány starostu Vajnor na ďalší rok?
Vajnory, ako aj iné mestské časti, trápi 

otázka dopravy. Preto pracujeme na zvý-

šení možností využívania vlakovej do-

pravy, na jar budúceho roka plánujeme 

spustiť projekt bikesharing, máme tiež 

rozpracovaný zámer vybudovať nové par-

kovacie miesta pri vajnorskej vlakovej sta-

nici. Chceme rozšíriť možnosti pre cyklis-

tov, a  to zabezpečením vjazdu na oblasť 

vajnorských jazier. Pre mladé rodiny plá-

nujeme vybudovať úplne nové detské ih-

risko, na ktoré sa nám podarilo nájsť v sú-

činnosti s  Magistrátom hlavného mesta 

vhodný pozemok. Pokračujeme v projekte 

vybudovania novej športovej haly, v  spo-

lupráci so Slovenským zväzom ľadového 

hokeja na projekte vytvorenia novej ľa-

dovej plochy. V  lokalite Rybničná by sme 

radi vyriešili problémy s parkovaním vybu-

dovaním nových parkovacích miest a pre-

pojením cyklotrasy s cyklotrasou JuR a Va. 

Spravím všetko pre to, aby sme tento zá-

mer dotiahli do úspešnej realizácie.

Zvýšenie daní má všetkým mestským 
častiam priniesť do rozpočtu navyše 
12 miliónov eur. Ako ich MČ Bratislava – 
Vajnory plánuje použiť a zapracovať do 
rozpočtu na rok 2020?
Na mestskom zastupiteľstve sa bude o ná-

vrhu ešte len hlasovať, pričom až po schvá-

lení môžeme legitímne hovoriť o  zapraco-

vaní do rozpočtu na rok 2020 pre Vajnory. 

Chcem zdôrazniť, že dôvodom tohto návr-

hu je nutnosť znížiť výpadok príjmov v roz-

počtoch miest a obcí, ktorý zapríčinili roz-

hodnutia našej vlády. Za všetky uvediem iba 

niektoré: zníženie daní fyzických osôb, pre-

sun viacerých kompetencií a zodpovedností 

na obce a mestá bez toho, aby sa zohľadnli 

aj výkony a náklady s tým súvisiace. Zimná 

údržba, zvýšenie miezd vo verejnej správe, 

nočné a víkendové povinné príplatky k zák-

ladnej mzde, atď. – na všetky tieto zvýšené 

náklady potrebujú obce a  mestá peniaze. 

Predovšetkým plánujeme peniaze investo-

vať do verejného priestoru. Vo Vajnoroch 

plánujeme tieto prostriedky nasmerovať aj 

do skvalitnenia chodníkov a ciest, čaká nás 

striktnejšia povinnosť údržby detských ih-

rísk a chceme vo Vajnoroch vybudovať nové 

ihriská tam, kde nie sú. Chceme investovať 

aj napríklad do už spomenutého a začaté-

ho zámeru skultivovať verejný priestor pri 

vlakovej stanici a zvýšiť dostupnosť cesto-

vania vlakom pre všetkých občanov Vaj-

nor. Popri tom sa snažíme postupne obno-

vovať a vytvárať podmienky pre novú zeleň 

v obci. Okrem toho, že som starostom, v pr-

vom rade som otcom dvoch detí a manže-

lom. Preto mi, prirodzene, záleží na tom, 

aby mladé rodiny žili v prostredí, kde budú 

radi žiť a vychovávať svoje deti. 

A na záver: čo by ste chceli zaželať obča-
nom Vajnor na záver tohto, o chvíľu už 
starého roka?
Milí Vajnoráci, dovoľte mi v  závere roka 

2019 poďakovať sa vám všetkým za pod-

poru, ale aj za kritiku, bez ktorej by sme 

nemohli pracovať lepšie a kvalitnejšie pre 

vás, občanov našej krásnej obce. Zo srdca 

vám želám krásne a príjemné prežitie via-

nočných sviatkov v kruhu vašich blízkych 

a úspešné vykročenie do budúceho roka!

Ďakujeme za rozhovor.

Je tohtoročná zimná
údržba vo Vajnoroch
pripravená dostatočne?
Text a foto: redakcia

P
očasie počas zimných mesiacov v po-

dobe snehových prehánok či mrazu, 

prináša pre MČ Bratislava-Vajnory rov-

nako aj začiatok zimnej údržby. Koncom 

novembra sa starosta M. Vlček zaujímal 

o celkový stav servisnej techniky a pripra-

venosti, pričom spoločne s vedúcim referá-

tu hospodárskej správy bola vykonaná kon-

trola technických strojov. 

Ako sú teda Vajnory pripravené na zimu 
v rámci zimnej údržby?
Všetky mechanizmy prešli technickou kon-

trolou, pričom tento rok bola pre údržbu 

chodníkov dokúpená nová motorová zame-

tacia metla a rovnako je cieľom v rámci zim-

nej údržby používať aj ekologický posyp.

V  akom stave sú pripravené stroje na 
zimnú údržbu?
Servisná technika na zimnú údržbu je pri-

pravená v 100 %  stave, ako aj pripravenosť 

technického štábu. V tomto roku sme roz-

šírili aj portfólio pracovných mechanizmov 

a navyšovali počet pracovníkov na technic-

kom úseku.

Koľko ľudí bude zabezpečovať tohtoroč-
nú zimnú údržbu? 
Na zimnú údržbu mestskej časti Vajnory je 

pripravené kompletne celé technické záze-

mie, ktoré v  prípade potreby zasiahne na 

celom území Vajnor, v celkovom počte de-

väť ľudí a sedem kusov techniky. A ako kaž-

dý rok, aj tento je zabezpečená v prípade 

potreby pohotovostná služba, ktorá moni-

toruje predpoveď počasia a v prípade ne-

priaznivého počasia a  sneženia zasiahne 

v teréne. 

Plánujú sa prípadne rozmiestňovať zá-
sobníky so soľou na viacerých miestach 
vo Vajnoroch? 
Referát hospodárskej správy Vajnor pred-

bežne s  takouto alternatívou neráta, na-

koľko v minulosti s tým neboli dobré skú-

senosti aj vzhľadom na neohľaduplnosť 

niektorých obyvateľov Vajnor. 
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XVII. Reprezen-
tačný ples MČ 
Bratislava-Vajnory
Pozývame vás na XVII. Reprezentač-

ný ples mestskej časti Bratislava – Vaj-

nory, ktorý sa bude konať 8. februára 

2020 v  Dome kultúry, Pod lipami 2, 

Vajnory. V cene vstupenky: prípitok, 

predjedlo, hlavné jedlo, polnočná ve-

čera, víno, dezert, káva, nealko. Re-
zervácia a predaj vstupeniek: v úrad-

ných hodinách od 13. 1. 2019 na MÚ 

Vajnory, Referát kultúry, športu a za-

hraničných vzťahov. Tel.: 02/21295235, 

0911 456 945, e-mail: bielcikova@vaj-

nory.sk, gorcsova@vajnory.sk

Otvorenie ľadovej 
plochy
Ofi ciálne otvorenie ľadovej plochy, 

ktoré bolo plánované na 19. 12. 2019, 

sa odkladá na neurčito. Dôvodom 

je nepriaznivá predpoveď počasia. 

O  náhradnom termíne vás budeme 

informovať na stránke www.vajnory.

sk a na sociálnych sieťach.

Výzva pre 
občanov
Spoločnosť Západoslovenská distri-

bučná, a. s., v zmysle zákona č. 251/2012 

Z. z. o  energetike vyzýva vlastníkov, 

nájomcov a  správcov nehnuteľnos-

tí na odstránenie a  okliesnenie stro-

mov a iných porastov, ktoré ohrozujú 

bezpečnosť alebo spoľahlivosť pre-

vádzky energetických zariadení distri-

bučnej sústavy a ktoré sa nachádzajú 

na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 

7. 1. 2020.

Ak v  uvedenej lehote nedôjde k  ná-

prave, vykoná tieto úpravy Západo-

slovenská distribučná, a. s., v  súlade 

so zákonom o energetike a za týmto 

účelom vstúpi na dotknuté pozemky. 

Pri odstraňovaní a okliesňovaní stro-

mov a  iných porastov, je potrebné 

dbať na dodržiavanie predpisov, hlav-

ne zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny a zákona č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch, príslušné technické 

normy a arboristické štandardy. 

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obchodná fakulta 
EUBA opäť potvrdila 
svoju kľúčovú úlohu vo 
vzdelávaní seniorov

M
estská časť Bratislava - Vajnory za-

bezpečuje od 20. 11. 2019 jesennú 

výsadbu 16  kusov drevín. Vysadené 

už boli  štyri kríky muchovníka do nádob v 

Parku pod Lipami, päť vyrastených solitérov 

muchovníka na Križovatke ulíc Dorastenec-

ká a Rybničná, dva stromy gaštana jedlého 

v areáli MŠ Koniarkova (náhradná výsadba 

za vyrúbané dreviny). Jeden ker bršlena eu-

rópskeho „RedCascade“ a dva kríky bršle-

na krídlatého boli umiestnené pri  KZ Bani-

čova. Na tomto mieste budú ešte vysadené 

dve borovice  lesnej druhu „Watereri“.

Text: PaedDr. Janka Chladecká – vedúca 

ročníka Obchodnej fakulty EUBA a  UTV 

BBS EUBA Vajnory, Základná škola.

P
rvé imatrikulácie a  prvá prednáška 

otvorili akademický rok Univerzity 

tretieho veku Ekonomickej univerzity 

v Bratislave v študijnom odbore Nikdy nie 

je neskoro začať niečo nové vo Vajnoroch.

Takmer 25 starších študentov premenilo 

obradnú sieň úradu MČ Bratislava-Vajno-

ry  na malú vysokoškolskú aulu. V  úvode 

imatrikulácie si prítomní vypočuli slávnost-

né príhovory Ing. Jozefa Orgonáša, PhD., 

prodekana pre rozvoj a zabezpečenie kva-

lity Obchodnej fakulty Ekonomickej uni-

verzity v  Bratislave a  Ing. Michala Vlčeka, 

starostu MČ Bratislava-Vajnory.

Starosta MČ Bratislava-Vajnory Ing. Michal 

Vlček vo  svojom príhovore povedal: „Eko-

nomická univerzita v  Bratislave je mojou 

„alma mater“ a hrdo sa k tomu hlásim. Hrdo 

sa hlásim k seniorom našich Vajnor a všetky 

aktivity s nimi a pre nich budem vždy pod-

porovať.“ Za všetkých študentov UTV EUBA 

zložila sľub Ing. Soňa Molnárová. Potom 

nasledovalo predstavenie všetkých študen-

tov, ktorí si prevzali výkazy o štúdiu z rúk 

zástupcu garanta študijného odboru Ing. 

Róberta Reháka, PhD., prodekana pre vedu, 

doktorandské štúdium a  medzinárodné 

projekty Obchodnej fakulty Ekonomickej 

univerzity v Bratislave.  V závere slávnost-

ného aktu Ing. Jozef Orgonáš, PhD: „V mene 

pána rektora EUBA, v mene vedenia EUBA, 

v mene dekana Obchodnej fakulty EUBA i vo 

svojom mene, vám prajem, aby štúdium, kto-

ré začínate, naplnilo vaše očakávania a aby 

ste s  rovnakou radosťou, ktorú prejavujete 

dnes, štúdium aj ukončili. Týmto pokladám 

akademický rok 2019/2020 UTV EUBA vo 

Vajnoroch za otvorený.“

Na záver sa všetci študenti spevom prida-

li k  reprodukovanej študentskej hymne 

Gaudeamus Igitur. Po slávnostnom cere-

moniáli nasledovala prvá prednáška štu-

dentov 1. ročníka UTV EUBA vo Vajnoroch 

s PaedDr.  Jankou Chládeckou, PhD., MBA. 

UTV EUBA vo Vajnoroch začína písať „vaj-

norský príbeh“ zmysluplného využitia voľ-

ného času seniorov tejto dôležitej časti 

hlavného mesta Bratislava.

Jesenná výsadba
drevín
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Text a foto: redakcia

S
eparovaný zber odpadu je problém, 

s ktorým bojujú všetky bratislavské 

mestské časti, nielen Vajnory. Stáva 

sa pravidlom, že stav kontajnerových sto-

jísk triedeného zberu, najmä po víkende, je 

žiaľ v nevyhovujúcom stave. Vo viacerých 

obciach sa pokúšajú problém s  verejnými 

miestami na zber odpadu riešiť uzatvára-

teľnými kontajnerovými stojiskami.

Ako pilotný projekt určenia miesta pre 

stojisko separovaného zberu, bolo prá-

ve stojisko na Uhliskej ulici. Miesto bolo 

vybrané na základe skutočnosti, že ide 

o  problematické miesto na zber odpadu 

vo Vajnoroch a požiadavka na jeho rieše-

nie bola aj medzi víťazmi hlasovania v par-

ticipatívnom rozpočte. Na jeho úpravu 

využil MÚ Bratislava - Vajnory prostried-

ky z  participatívneho rozpočtu v  sume 

3 000 eur a prostriedky z územných dotá-

cií z  rozpočtu Bratislavského samospráv-

neho kraja na rok 2019 v sume 4 486 eur. 

Zvyšok bolo potrebné dofi nancovať z roz-

počtu MÚ. Pri zabezpečení výstavby sme 

sa snažili využívať hlavne služby miest-

nych fi riem, ktoré nám zároveň ponúkli aj 

najvýhodnejšie ceny. Stojisko na Uhliskej 

ulici bolo obnovené z viacerých dôvodov. 

Samotné stojisko nebolo, až doteraz, ni-

jako zabezpečené. Preto sa častokrát stá-

valo, že na miesto zberu, ktoré je určené 

pre tunajších občanov, zvážali svoj odpad 

aj ľudia zo širokého okolia, alebo okoloi-

dúci. Nehovoriac o  bezdomovcoch, ktorí 

na mieste častokrát zanechávali po sebe 

neporiadok a pod. A teda výsledkom boli 

takmer vždy porozhadzované smeti, čo 

bolo pre okolitých obyvateľov pochopi-

teľne nepríjemné.

Cieľom je preto podporiť vo Vajnoroch dô-

slednejšie triedenie odpadu, zaručiť v  tejto 

lokalite väčší poriadok, ako aj zlepšiť estetic-

ký vzhľad stojiska.

Ďalším krokom, smerujúcim k  podpore 

ekologického a  príjemného vzhľadu toh-

to miesta, bude vybudovanie záhonu zo 

sukulentov na streche stojiska. Tie nie sú 

náročné na starostlivosť, potrebujú mini-

mum pôdy a  vody. Sukulentný záhon čis-

tí vzduch a zadržiava nepríjemné prachové 

častice, ktoré sa na takýchto miestach vy-

skytujú. Udržiava zároveň určitú mieru vlh-

kosti, čo zlepšuje kvalitu vzduchu v  jeho 

okolí počas horúcich letných dní. Kvitnúca 

časť sukulentov je tiež dokonalým lákad-

lom pre mnohé druhy užitočného hmyzu, 

napríklad včely medonosné. K zelenej stre-

che je rovnako okolo stojiska naplánovaná 

aj výsadba popínavých rastlín. 

Nové stojisko 
separovaného zberu
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Naši jubilanti
Vladimír Uhrina, 10. 11. 1949
70 rokov 

Mária Zemanová, 8. 12. 1954
65 rokov

Ako sa vianočný 
smrek presúval do 
Parku Pod lipami
Jeho cesta nebola vôbec jednoduchá. 

Za to, že sa začiatkom decembra po-

daril jeho presun, patrí vďaka pracov-

níkom Oddelenia hospodárskej správy 

MÚ Vajnory. Mestská časť Bratisla-
va-Vajnory zároveň srdečne ďaku-
je pani Magdaléne Žiškovej, za to, že 

darovala výnimočný smrek ako vianoč-

ný stromček všetkým občanom Vajnor. 

PONUKA 
NA PRENÁJOM 
VINÍC
POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO VAJ-
NORY PONÚKA NA PRENÁJOM 9,18 
HA VINÍC. ZÁUJEMCOVIA O PRENÁ-

JOM, HLÁSTE SA NA TELEFÓNNOM 

ČÍSLE +421 903 592 906.

Detské ihriská
dostali nový šat

Text a foto: redakcia

B
ezpečnosť, ako aj funkčnosť ihris-

ka by mali byť nevyhnutnou súčas-

ťou pre lepší komfort ich využívania 

na spokojnosť detí a ich mamičiek. Neho-

voriac rovnako o  zveľadení okolia, ktoré 

tak odzrkadľuje príjemné prostredie Vaj-

nor pri trávení voľnočasových aktivít. 

Obnova detských ihrísk a inštalácia hracích 

prvkov sa uskutočnila v rámci dostupnos-

ti fi nančných prostriedkov mestskej časti 

Bratislava-Vajnory a  s  využitím participa-

tívneho rozpočtu. Koncom novembra 2019 

bola na rozsiahlom ihrisku v centre Vajnor 

na Koniarkovej ulici osadená nová šmykľav-

ka s hojdacím lanom. Súčasťou obnovy ih-

riska je aj osadenie stĺpov kvôli zatieneniu 

pieskoviska, pričom ich inštalácia je naplá-

novaná v  prvom kvartáli nasledujúceho 

roku. Na rohu ulíc Buzalkova a Široká, kde 

sa nachádza ďalšie detské ihrisko, pribudlo 

tiež nové pieskovisko s prekrytím a osade-

nie bránky. 

Z  hľadiska údržby detských ihrísk boli 

uskutočnené aj tieto opatrenia: 

–  vykonala sa komplexná revízia odbornou 

fi rmou, pričom podľa výsledkov neboli 

zistené žiadne závažné nedostatky

–  hospodárska správa MiÚ vo Vajnoroch 

zaradila pre komfortnejšie využívanie 

detských ihrísk do svojho plánu častejšie 

intervaly kontroly a tiež kosenie

 –  údržba a kosenie jednotlivých detských 

ihrísk sa vykonáva počas kosenia ostat-

ných verejných priestranstiev.

Všetky použité hracie prvky sú certifi ko-

vané a  rovnako vyhovujú požiadavkám 

nového zákona o  bezpečnosti detských 

ihrísk, ktorý má prísť do platnosti v janu-

ári 2020.
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Text: Viera Slezáková, občianske združenie 

Podobenka z Vajnor

Smímky: autorka

V
o štvrtok 7. novembra privítali čle-

novia Podobenky z  Vajnor vo Vaj-

norskom ľudovom dome zahraničnú 

návštevu. Boli to žiaci a ich učitelia zo Špa-

nielska, Portugalska, Litvy, Malty a  z  Poľ-

ska, ktorí boli na Slovensku v rámci projek-

tu ERASMUS. Na projekte spolupracovali so 

ZŠ s MŠ Za kasárňou z mestskej časti Nové 

Mesto. Témou projektu boli „Ukryté pokla-

dy Európy.“

Pedagógovia zo spomínanej základnej ško-

ly si na prezentáciu našich slovenských 

„pokladov“ vybrali okrem iného aj pre-

hliadku Vajnorského ľudového domu, aby 

svojim hosťom ukázali naše zvyky a tradí-

cie a umožnili im tak spoznávať našu kul-

túru. 

Na úvod prehliadky sa hostia dozvedeli 

niektoré základné informácie o Vajnoroch 

a  o  pôvodnej architektúre. Potom si išli 

pozrieť zadnú časť ľudového domu, kde 

obdivovali pôvodnú ornamentálnu maľbu 

na stene a  rôzne poľnohospodárske pra-

covné nástroje a  pomôcky. Následne sa 

presunuli do prednej, zrekonštruovanej 

časti, kde sa dozvedeli ďalšie zaujímavé in-

formácie o živote a zvykoch našich starých 

a  prastarých rodičov a  mohli pozorovať 

čipkárku pri tvorbe jemnej paličkovanej 

čipky. Interiér múzea žiakov veľmi zaujal. 

Veľa sa pýtali a  ešte viac si fotili. Mnohé 

z fotiek okamžite zdieľali so svojimi rodič-

mi a kamarátmi. Ďalšou časťou prehliadky 

bola ukážka vajnorských krojov a „čepče-

nia“ spojeného s tradičnými piesňami, kto-

ré deti pozorovali so zatajeným dychom. 

Najmä dievčatá veľmi chválili svoju špa-

nielsku kamarátku, že výborne vyzerá.

Prehliadka vajnorského ľudového domu sa 

zahraničnej návšteve veľmi páčila, o  čom 

svedčili ich usmiate tváre a zvedavé otáz-

ky. Sme radi, že môžeme aj takýmto spô-

sobom šíriť našu kultúru do ďalších krajín.

Nevšedná návšteva 
vo Vajnorskom 
ľudovom dome

WWW.VAJNORY.SK

8 VAJNORSKÉ NOVINKY

VAJNORSKÝ ŽIVOT



Text: Edita Jaslovská

„A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi

tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má 

vládnuť v  Izraeli, a  jeho pôvod je odpra-

dávna, odo dní večnosti.“

(Michaeáš 5, 1)

V
 Izraeli narodenie Mesiáša proroko-

vali viacerí proroci, no iba Micheáš 

sa preslávil predpoveďou zaostre-

nou na miesto narodenia Mesiáša. Proroc-

tvo o narodení vladára v Betleheme je sú-

časťou Božieho plánu. Evanjelista Matúš 

vo svojom evanjeliu uvádza Micheášovo 

proroctvo takto: „A  ty, Betlehem, v  judej-

skej krajine, nijako nie si najmenší medzi po-

prednými mestami Judey, lebo z teba vyjde 

vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izra-

el.“ Teda, pôvodné a hlavné posolstvo Via-

noc je narodenie Ježiša v  Betleheme, aby 

ľudia lepšie poznali Boha. Sám Boh sa zjavil 

v Ježišovi, že je Láska a že kto pozná Ježi-

ša, pozná aj Boha. Pohania dokázali chápať 

iba veľkosť Boha a jeho majestát, nedoká-

zali však pochopiť, že prišiel z lásky k nám. 

Toto je posolstvo Vianoc, ktoré je dnes 

sťažené tým, že svet nám ukradol Vianoce 

a spravil z nich kolosálnu inštitúciu. 

Čím sú dnes Vianoce? Celý rok nás médiá 

napádajú reklamami a  posledné dva me-

siace aj v sprievode vianočnej hudby, aby 

sa predalo čo najviac tovaru, lebo v  ad-

ventnom čase sa rozhoduje o ziskoch ale-

bo stratách. Z Vianoc urobili inštitúciu, na 

ktorej sa dá veľmi dobre zarobiť. Ďalší fe-

nomén, s  ktorým sa stretávame, je akási 

sentimentalita, prejavy dobroty, toleran-

cie a altruizmu. Toto všetko sa po Viano-

ciach vytratí, veď s  prejavmi dobroty sa 

predsa nedá žiť celý život. Aj snobi majú 

svoje Vianoce na luxusných vianočných 

dovolenkách, ďaleko od svojich, aby mohli 

manifestovať svoju odlišnosť od masy. Je 

tiež Božie narodenie intelektuálov, ktorí 

interpretujú pôvod vianočných sviatkov 

ako náhradu za pohanské slávnosti zim-

ného slnovratu a ponúkajú rozličné histo-

rické a sociologické analýzy. 

Politici v tom čase, pri vianočnom strom-

čeku a horiacej sviečke, nám hovoria krás-

ne priania, no nepričinia sa, aby ich splni-

li. Obľúbené sú aj polnočné omše. Mnohí 

kresťania si uvedomujú svoju príslušnosť 

k cirkvi, a povedia, že bez polnočnej omše 

by neboli Vianoce a  je dojímavé vypočuť 

si v  chráme Tichú noc. A  mohli by sme 

pokračovať ešte ďalej, neuvedomujúc si, 

že žijeme v  temnotách. Všade, dokonca 

v  našich ozdobených domoch, môže byť 

všetko. No pri všetkých starostiach sme 

zabudli Ježiškovi nechať miesto. On nás 

nemôže nájsť a my nevieme nájsť jeho. Je-

žiš sa uspokojil s  chudobnou maštaľkou, 

ale my sme ho zobrali aj odtiaľ. Vyrobili 

sme krásne jasličky a  vkladáme do nich 

našu prázdnotu a  všelijaké zbytočnos-

ti. Skúsme sa v tichosti zamyslieť nad ne-

pochopiteľným tajomstvom príchodu Je-

žiška a  nenechajme si ukradnúť Vianoce. 

Preto všetkým prajem, aby boli ich Viano-

ce požehnané.

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

Vianoce

Text: Ján Krištofi č

M
edzi členmi našej ZO JDS vo Vaj-

noroch máme niekoľkých priazniv-

cov šachu, ktorí sa pravidelne nad 

šachom stretávajú. Aby sme sa presvedči-

li o  ich hráčskych schopnostiach, pozva-

li sme šachistov z Denného centra senio-

rov na Vajnorskej ulici, ktorí naše pozvanie 

prijali s nadšením a 18. novembra 2019 po-

poludní sa stretli v Klube seniorov na ša-

chovom turnaji. S organizovaním nám po-

mohli páni Martin Lauko, Rastislav Daniš 

a Ondrej Mišák, ktorí sa tiež zapojili do sú-

ťaže. Na turnaji sa zúčastnilo osem súťažia-

cich, ktorí odohrali medzi sebou niekoľko 

šachových partií. Víťazom sa stal p. Jaro-

slav Bukovčák z Denného centra seniorov 

na Vajnorskej ulici, druhé miesto obsadil p. 

Martin Lauko a tretie miesto p. Jozef Po-

chaba z našej základnej organizácie. Prvým 

trom súťažiacim odovzdal poháre a  dip-

lomy predseda našej ZO p. Ján Krištofi č. 

Ostatným súťažiacim – Milanovi Hlavinovi, 

Jaroslavovi Grebečímu, Marianovi Jaslov-

skému, Rastislavovi Danišovi a Ondrejovi 

Mišákovi – odovzdal diplomy za účasť. 

Ďakujeme riaditeľovi Základnej školy Ka-

taríny Brúderovej na Osloboditeľskej uli-

ci vo Vajnoroch RNDr. Tiborovi Kráľovi  za 

venovanie pohárov do súťaže. Ďakujeme 

všetkým zúčastneným aj organizátorom 

za skvelý priebeh podujatia a veľká vďaka 

patrí aj Miestnemu úradu vo Vajnoroch za 

poskytnutú dotáciu. Keďže podujatie bolo 

úspešné, radi ho uskutočníme aj v budú-

com roku.

Šachový turnaj seniorov
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Text: RNDr. Anna Zemanová, členka správ-

nej rady Vajnorského okrášľovacieh spolku 

a účastníčka zájazdu

N
euveriteľných 28 rokov pretrváva 

naša družba, priateľstvo, gemellag-

gio s  talianskym mestečkom Alvia-

no. Aj tento rok miestny úrad zorganizo-

val cestu obyvateľov Vajnor do Alviana. 

Cesty sa zúčastnili alvianskí veteráni, ale 

aj nováčikovia, ktorí sa vydali na cestu 

dlhú 1 110 km spoločným autobusom. Zá-

žitkov bolo naozaj veľa a zdalo sa nám, že 

sme tam nie štyri dni, ale aspoň týždeň. 

Viete kde je Alviano? Čím je zaujímavé 

a ako je možné, že chémia medzi nami stá-

le funguje?

Alviano leží v južnej časti Umbrie na brehu 

rieky Tiber. Kúsok od nášho mestečka sa na-

chádzajú skvosty Talianska, Orvieto, Narni, 

Guardea, Montefi ascone a ďalšie stredove-

ké mestečká. Mestečko sa člení na štyri čas-

ti. Dolné Alviano Scalo leží na brehu rieky 

a pri železničnej stanici. Historické Alviano 

Echcio je centrom, ktorému dominuje hrad 

s opevnením, kde žil Bartolomeo d Álviano. 

Dnes sa v budove hradu nachádza radnica 

a múzeum so stálou expozíciou, približujú-

Alviano 2019
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cou návštevníkom miestne poľnohospodár-

ske tradície a  život Bartolomea d Álviano. 

Treťou časťou je vilová štvrť Alviano Vallé 

a  štvrtou Alviano Nuovo. Počet obyvate-

ľov je okolo 1  500. Družba sa začala, keď vo 

Vajnoroch žilo asi 2 800 obyvateľov. Myslím 

si, že z každej vajnorskej rodiny v  tých ča-

soch bol aspoň niekto v Alviane, a tak je to 

aj z druhej strany. A to je tajomstvo tej ché-

mie, ktorá medzi nami stále funguje. 

Tohtoročný výjazd sa konal na jeseň, 

v  čase zberu olív. Boli to vlastne olivové 

dožinky. Jesenný termín však nesie rizi-

ko daždivého počasia. Tak aj bolo. Benát-

ky boli vytopené, rieka Tiber kulminovala 

a v noci nás zobudila siréna povodňového 

rizika. Nič to však neubralo na jedinečnos-

ti zážitkov. Miestny úrad Vajnory vyhovel 

požiadavke Talianov, aby spolu s návštev-

níkmi prišli aj folkloristi. Takmer polovicu 

autobusu zaplnili členovia Vajnorského 

okrášľovacieho spolku, posilnení úderkou 

z Vajnorskej dychovky. 

A AKÉ BOLI DOJMY TÝCH, ČO 
BOLI PRVÝ RAZ V ALVIANE?

Božka: „Vrelé privítanie obyvateľov za 

spevu miestnej speváckej skupiny Vecchia-

rella pod vedením bývalého starostu Sau-

ra Santiho. Na hrade nás privítal starosta, 

ktorý nás sprevádzal každý večer. Večer-

né posedenia boli vždy pri dobrom jedle, 

speve a hudbe. Víkend patril slávnosti Oli-

vobrania a  krásnej bohoslužbe v  kapln-

ke, kde bola aj prezentácia našich vajnor-

ských krojov. Mali sme ich so sebou všetci 

a boli sme na ne hrdí. Veď niektoré naše 

kroje majú aj viac ako sto rokov a stále sú 

krásne. Dážď, ktorý bol najsilnejší práve 

v čase olivobrania, trochu obmedzil naše 

vystúpenie, ale vymysleli sme náhradné 

riešenie. V  Alviane som bola druhýkrát 

a  opäť som zažila neskutočnú pohostin-

nosť, priateľstvo, krásne prostredie. Veľa 

sme cestovali aj po pamiatkach. Splnil sa 

mi sen vidieť Florenciu, Rím, Vatikán, Ko-

loseum, Assisi, Orvietto... Bolo to nesku-

točne krásne, sen sa mi splnil. Navštívili 

sme aj domácu firmu na výrobu olivového 

oleja Bartolomei. Videli sme celý postup, 

ako sa olivy umývajú, odkôstkujú, pome-

lú a  lisujú a ako vychádzajú prvé kvapky 

olivového oleja. Jeho vôňu, farbu a kvali-

tu sme si mohli vychutnať pri degustácii 

s brusketou. Počasie bolo vrtkavé, svietilo 

slnko, aj pršalo a zahrmelo a následne sa 

objavila dúha. Cestovali sme autobusom, 

vlakom, vyskúšali sme aj metro. Chcem sa 

veľmi pekne poďakovať všetkým účastní-

kom zájazdu, p. starostovi Michalovi Vl-

čekovi, vicestarostke Soničke Molnárovej, 

dievčatám z miestneho úradu i nám, čle-

nom Vajnorského okrášľovacieho spolku, 

že všetko dobre dopadlo a vrátili sme sa 

bezpečne domov. Vďaka patrí aj vodičom 

autobusu.” 

Juraj: „Ako nový člen Vajnorského okráš-

ľovacieho spolku som sa prvýkrát zúčast-

nil zájazdu do Alviana spolu s  manželkou 

Martou. Chcem sa poďakovať za možnosť 

zájazdu sa zúčastniť a vedeniu MÚ Vajnory 

za kvalitný, bohatý program, časovo nároč-

ný a organizačne výborne zvládnutý. Naj-

viac na nás zapôsobilo priateľské prijatie 

a pohostinnosť talianskych hostiteľov. Pria-

teľské, osobné vzťahy medzi jednotlivcami 

z oboch strán znásobili celkový pocit priam 

rodinnej atmosféry. Spoznali sme doteraz 

nepoznané krásne talianske historické pa-

miatky Florencie, Ríma, Assisi, Orvietta 

a mnohé iné. Hlboký dojem v nás zanecha-

la návšteva rodinnej fi rmy na spracováva-

nie olivového oleja. Najväčším zážitkom bol 

osobný kontakt a spoznanie života obyva-

teľov Alviana. Za nezabudnuteľné zážitky 

spolu s manželkou Martou veľmi pekne ďa-

kujeme.”

Majka: „Vynikajúca atmosféra, pohostin-

nosť, krásne spomienky na pamätihodnos-

ti, kultúrne pamiatky, baziliky. Ďakujem za 

možnosť sa zúčastniť.”

Celého zájazdu, vrátane autobusovej pre-

pravy sa zúčastnil starosta Vajnor Michal 

Vlček, ktorý tiež patril k tým, čo prvý raz 

navštívil Alviano. S alvianským starostom 

dohadovali a  vymýšľali nové plány, ako 

by sa dalo viac zapojiť mladú generáciu, 

aby aj oni ochutnali zážitky družby a sku-

točného priateľstva dvoch národov, kto-

ré sú v mnohom rozdielne ale sú si aj veľ-

mi blízke.
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Text a foto: Tamara Vániková, Školský 

klub detí pri ZŠ Kataríny Brúderovej

D
eti zo Školského klubu detí pri ZŠ 

Kataríny Brúderovej 19. novembra 

opäť navštívili poľovnícku chatu. Po 

príchode na miesto sme sa nestačili čudo-

vať. Pán Panák z  Poľovníckej spoločnosti 

Vajnory nás už čakal s  teplým čajom, ob-

čerstvením a horiacim ohňom. 

Najväčšie prekvapenie však prišlo pol ho-

diny po našom príchode. Boli to príslušníci 

Oddelenia jazdnej polície z odboru kynoló-

gie a  hipológie Prezídia Policajného zboru 

so sídlom v  Bratislave, ktorí sú súčasťou 

poriadkových síl Policajného zboru SR. Pri 

ukážkach ich práce deti pochopili, že koní-

ky, ktoré so sebou priviedli, nie sú obyčajné. 

Mohli sme im mávať rukami pred očami, bú-

chať, kričať – koníky stáli akoby nič nepočuli 

a nevideli. Jednoducho, ničoho sa nezľakli. 

Dokázali dokonca preskočiť a aj zvaliť veľ-

ké sudy. Príslušníci PZ nám vysvetlili dôleži-

tosť koní pri dodržiavaní verejného poriad-

ku, pri masových a športových podujatiach 

(napríklad futbalových zápasoch), pri pátra-

cích akciách, dokonca aj pri ochrane hraníc 

Európskej únie v zmysle Schengenského do-

hovoru. Tieto koníky musia takto reagovať, 

aby sa nesplašili. Tým, že príslušníci jazdnej 

polície spolupracujú s  odborom komuni-

kácie a prevencie Prezídia PZ SR na prípra-

ve a realizovaní preventívnych podujatí PZ 

zameraných na prácu s deťmi, sa dostali až 

k nám na poľovnícku chatu. 

Teplý čaj a  pripravené občerstvenie nás 

v chlad nom počasí poriadne zohriali, a my, 

plní nových informácií, dojmov a  pocitov 

sme sa vracali domov. Po ceste sme si uve-

domili, že popoludnie na poľovníckej cha-

te bolo opäť úžasné a tešíme sa ďalšie ak-

cie na mieste, ktoré máme spojené s kopou 

zážitkov.

Ukážky služobnej 
hipológie
na poľovníckej
chate
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Text a foto: Mgr. Diana Hankov, Školský 

klub detí pri ZŠ Kataríny Brúderovej

H
mmm... nebyť tak v noci doma, to je 

asi sen všetkých detí! Deťom z ŠKD 

pri ZŠ Kataríny Brúderovej to dovo-

lili nielen rodičia, ale dokonca i škola. A tak 

8. novembra, v noci z piatka na sobotu, pri-

šla tak dlho očakávaná dobrodružná noc. 

Odvážne deti, pre ktoré maminky napiekli 

dobroty od výmyslu sveta, doviezli rodičia 

– a bláznenie sa mohlo začať.

Kým sme čakali na večerný program, hrali 

sme sa v  triede s baterkami. Stačilo zhas-

núť a razom sa na stenách zjavili divotvor-

né rastliny a všelijaké zvieratká. V tejto ma-

gickej nálade sme sa presunuli do vestibulu 

školy, kde bolo prichystané prekvapenie. 

Tipovali sme vskutku všeličo, ale že uvidí-

me naozajstnú svetelnú šou, nám ani len 

nenapadlo. Odrazu sa všade zhaslo a všet-

ky deti stíchli, ako to už býva, keď vás pohl-

tí tajomstvo. Z ničoho nič sa spustila hudba 

a  pred nami sa zjavili exotické tanečnice. 

Ich kostýmy v tme žiarili farbami a my sme 

nevedeli, kam sa pozrieť skôr. A  vtedy to 

prišlo! Spoza chrbta vytiahli zvláštne sve-

telné predmety. Nevedeli sme určiť, čo to 

je, a tak sme sa len dívali a dívali… a zrazu 

sa to stalo! Pod rukami tanečníc sa v rytme 

hudby začali vytvárať fascinujúce obrazce. 

Najprv kruhy, z ktorých sa vzápätí stali špi-

rály, tie sa zmenili na štvorce a tie zas na 

rôznorodé obrazce a tak ďalej, a tak ďalej. 

Ticho prerušili ohlušujúce výkriky rados-

ti i udivenia. Dlhý potlesk, ktorý zaznel na 

konci šou bol naozaj zaslúžený. Už sme si 

mysleli, že musíme ísť spať, no vtom priš-

lo ďalšie prekvapenie – divadielko Príšer-

ky z kufríka. Dvaja výskumníci sa vybrali na 

výpravu a vzali nás so sebou do čarovné-

ho sveta rozprávok. Neverili by ste, koľko 

všakovakých predmetov sa zmestí do jed-

ného zázračného kufra. Po skončení oboch 

predstavení sme však ešte vôbec neboli 

unavení. Cítili sme sa predsa ako dospeláci 

a chceli sme zostať hore čo najdlhšie. A tak 

sme roztočili bláznivú diskotéku. Tanco-

vali sme ako diví a vyšantili sa dokonca aj 

panie vychovávateľky. Plní zážitkov sme 

postupne zaľahli do spacákov a  ani nám 

neprekážalo, že nie sú také pohodlné ako 

naše postieľky. Ráno sme si ešte vychut-

nali spoločné raňajky a odišli sme domov. 

Noc v ŠKD si určite zopakujeme aj na bu-

dúci rok!

Noc v školskom klube
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Text a foto: Školský klub detí 

pri ZŠ K. Brúderovej

Š
úrsky les – známy, ale pre mnohých 

z nás nepoznaný. Po  absolvovaní te-

oretickej prípravy a  prelúskaní všet-

kých dostupných informácií o  Šúrskom 

lese a  Panónskom háji nás potešila infor-

mácia, že Školský klub detí pri Základnej 

škole Kataríny Brúderovej a prírodovedný 

krúžok pod vedením Mgr. Stanislavy Ga-

bovičovej bude mať možnosť absolvovať 

exkurziu v  spolupráci s Academiou Istro-

politana Nova v rámci projektu Poklad na 

Šúrskom jazere – Voda pre deti.

Pred vstupom na náučný chodník, pri 

úvodnej tabuli, nás čakala pani Marta Jen-

deková a  sprievodca Andy Popovič a  zá-

žitky sa mohli začať. Po krátkej dobe sme 

zistili, že tento les sa odlišuje od parkov 

a iných lesov na aké sme zvyknutí. Po vy-

značenom chodníčku sme pokračovali 

a získavali vždy nové poznatky, ktoré nám 

sprievodca sprostredkovával zaujímavým 

spôsobom (kvízom, hrami a pod.). Dozve-

deli sme sa, že aj stromy medzi sebou ko-

munikujú, mohli sme obopnúť 300-ročný 

dub. Počas cesty sme našli veľa popada-

ných stromov, ktoré sa neodstraňujú, lebo 

vraj si s nimi príroda poradí. Náučný chod-

ník pokračoval k  rybníku, dozvedeli sme 

sa ako funguje v rámci biotopu a životné-

ho prostredia. Zistili sme aj aké nebezpe-

čenstvo na nás číha pred vstupom do ob-

lasti močarísk. Prešli sme úsek, ktorý je 

dostupný. 

Poviem vám, bol to zážitok a ďalší nepred-

vídaný zážitok bol, keď nám ponad hlavy 

preletela labuť. Pristála na chodníku a my 

sme mali možnosť zblízka vidieť stavbu jej 

tela. S rešpektom sme prešli okolo nej a ona 

sa po chvíli stratila v húštine. Bolo to oboj-

stranne nepredvídané prekvapenie.

Po ukončení vychádzky a  rozlúčke s pani 

Martou Jendekovou a  sprievodcom An-

dym Popovičom sme sa vracali obohatení 

o  nové vedomosti a  prežili sme spoločné 

zážitky, na ktoré sa len tak ľahko nezabú-

da. Tešíme sa naďalej na spoluprácu s Aca-

demiou Istropolitana Nova. Výsledkom 

projektu bude aj online náučný chodník 

o Šúre a pokračovanie Šúrskeho žurná-

lu (prvá časť Žurnálu je na www.ainova.

sk/sur). Naše deti prispejú svojimi zveda-

vými otázkami, obrázkami a postrehmi 

k tvorbe obsahu oboch. Spoločne by sme 

takto chceli šíriť osvetu o dôležitosti vody 

pre udržateľný rozvoj a o potrebe chrániť 

prirodzené „úložiská“ vody, akými sú na-

príklad mokrade. No a prírodná rezervá-

cia Šúr je dôležitá mokraď zapísaná aj vo 

viacerých medzinárodných dohovoroch.  

Viac o projekte, ktorý fi nancuje Slovenská 

agentúra pre životné prostredie, sa dozvie-

te na webovej stránke www.ainova.sk. 

Zážitky zo
Šúrskeho lesa
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Text a foto: Natália Mažáriová

V
ďaka sociálnym sieťam sa medzi ľudí na Slovensku dosta-

la milá výzva: obdarovať niekoho, kto nič nečaká, a naplniť 

škatule od topánok maličkosťami, ktoré by veľmi potešili 

seniorov v domovoch dôchodcov. Skontaktovali sme sa s našou 

koordinátorkou Peťkou a prisľúbili sme jej tak päť - šesť  škatúľ na-

plnených drobnosťami. Žiacky parlament potom vyhlásil zbierku 

vecí v našej škole. Neskôr sme všetci ostali prekvapení. Celý týž-

deň sa  každé poobedie v škole zhromažďovali, balili a ukladali 

drobnosti od našich žiakov. Prispeli všetci, malí aj veľkí, žiaci, uči-

telia i rodičia. 29. novembra sme odovzdali 43 krásnych škatúľ pl-

ných lásky, ktoré poputujú do rôznych domovov dôchodcov.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli. Dúfame, že aj touto cestou sme 

deťom ukázali, že netreba myslieť len na seba. Darom môže byť aj 

pocit z obdarovania. 

Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?

Text a foto: Karin Bittnerová, 

Chiara Sula

Ž
iaci našej školy mali možnosť zúčast-

niť sa dvoch futbalových zápasov na 

štadióne klubu Slovan Bratislava. Pre 

všetkých to bol nový, s ničím nezameniteľ-

ný športový zážitok, nakoľko na oboch zá-

pasoch bola výborná atmosféra. 

Naši žiaci boli šťastím bez seba, že uvidia 

naživo nielen futbalistov, ale aj celý futba-

lový zápas na novom futbalovom štadió-

ne. A niektorí dúfali, že sa možno aj ocitnú 

na televíznych obrazovkách. Mnohí si však 

išli hlasivky vykričať, aby mohli svojich 

hráčov povzbudiť: „My sme Slovan Brati-

slava, hej, hej!“ A celú túto atmosféru do-

plnili, ako sa patrí, aj mexickou vlnou. Mali 

so sebou transparenty, trúbky, ale aj  iné 

hudobné nástroje a nemalou mierou tak 

prispeli k búrlivej atmosfére na štadióne.

Unavení, ale plní nadšenia a dobrej nálady, 

odchádzali po skončení zápasov domov.

Boli sme na futbale

Noc v škole
Text a foto: Natália Mažáriová

N
áš žiacky školský parlament sa rozhodol oživiť niektoré 

úspešné školské akcie. A začali sme Halloweenom, pri  kto-

rom sme si užili večer aj noc. Po dlhej dobe, koncom ok-

tóbra, keď sa opäť spalo v škole… Teda, aspoň učitelia si mysleli, 

že sa bude spať.

Členovia parlamentu urobili strašidelnú výzdobu; ďakujeme 4. A 

za ježibabu, ktorá všetkých naozaj vystrašila, a pripravili program 

pre spolužiakov. Niektorí z nás prišli v maskách, niektorí iba so 

spacákmi, niektorí  zaspali pred polnocou, niektorí boli hore do 

rána. No určite boli všetci veľmi spokojní.  Halloween u nás možno 

nepatrí k tradičným sviatkom, no ako netradičnú zábavu si ju mla-

dí ľudia radi užívajú. A rôzne strašidlá a bosorky sa v slovenských 

obyčajoch a zvykoch predsa objavujú tradične a hojne!
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Text: Gabriela Zemanová, 

predsedníčka občianskeho združenia 

Podobenka z Vajnor

Foto: Marek Grebeči

P
očas novembrového víkendu, v sobo-

tu 16. a  v  nedeľu 17. novembra 2019, 

sa v  Dome kultúry Vajnory uskutoč-

nil už piaty ročník Vajnorského širáčka – 

prehliadky amatérskych folklórnych sú-

borov a  ochotníckych divadiel. Vajnorský 

širáček vznikol z  iniciatívy členov občian-

skeho združenia Podobenka z Vajnor, kto-

ré je pod vedením Gabriely Zemanovej aj 

organizátorom celého podujatia. Na úze-

mí Vajnor ide vôbec o  jedinú prehliadku, 

na ktorej sa prezentujú vajnorské i mimo-

vajnorské folklórne i  divadelné súbory. 

Program bol zostavený tak, aby si počas 

dvoch dní každý našiel pre seba to, čo ho 

zaujíma.

Úvod prehliadky patril členom a  deťom 

domácej Folklórnej skupiny Podobenka 

z  Vajnor, ktorí sa predstavili s  témou vi-

nohradníctva. V  pásme „Babi z  vinohra-

du“ divákom žartovným spôsobom cez 

detské hry, príchod žien z vinohradu a ol-

domáš ukázali pohľad do života jednodu-

chej vajnorskej rodiny. Prekvapením pre 

vajnorských divákov boli tradičné piesne 

s novými žartovnými textami. Detský fol-

klórny súbor Násedlováček z  Južnej Mo-

ravy sa predstavil na Vajnorskom širáčku 

so žartovnou hrou na remeslá a pečením 

chleba v  hodovom pásme Hody, hody. 

Deti z Moravy divákov zaujali nielen tem-

peramentnými tancami Skočné z Kyjovska 

ale aj koseckým pásmom „Svatba na lou-

ce“. Detský folklórny súbor Gerulata z Ru-

soviec sa predstavil verbunkom zo Šariša 

a  temperamentným dievčenským tancom 

z  Tekova. Divákov zaujal nádherný sólo 

spev piesní zo Záhoria a Horehronia Karo-

línky Nemčekovej. Záver patril žartovnému 

scénickému spracovaniu hovoreného slo-

va, spevu a tancov z okolia Bratislavy s ná-

zvom Ako sa Kubo na vandrovku dal.

Folklórna skupina Drienka s Veľkého Zálu-

žia zaujala nádhernými piesňami z  okolia 

Nitry so sprievodom mladého 14-ročného 

gajdoša Filipa Chňapeka, ktorý hrá na gaj-

Ohlášky folklóru a ochotníckeho
divadla vo Vajnoroch

Vajnorský Širáček 2019
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dy od svojich 9-tich rokov a jeho učiteľom 

bol vtedy 15-ročný Mário Pavel. Obaja sú 

súčasťou v hudobného zoskupenia Gajdoš-

skí trogári z Veľkého Zálužia. Vlani sa Filip 

zúčastnil detskej celoslovenskej prehliad-

ky inštrumentalistov v  Habovke, kde mu 

bol udelený titul Laureát. Piesňami, tanca-

mi a zvykmi z Cífera a samozrejme krásny-

mi krojmi Folklórna skupina Cífer, ktorá na 

budúci rok oslávi 50. výročie svojho vzni-

ku, priblížila trnavský región. Účinkovala 

v  rôznych kútoch Slovenska i  v  zahraničí. 

Na medzinárodnej súťaži Šafova ostroha 

v Dlhom Klčove získali titul Laureáti v pá-

rovom tanci. Folklórna skupina na budúci 

rok oslávi 50. výročie svojho vzniku.

Spojením bývalých tanečníkov dvoch bra-

tislavských FS Dopravár a Ružinov v  roku 

2017 vznikol Folklórny súbor Na furt. Ta-

nečníci sa po účinkovaní vo svojich súbo-

roch z mládežníckych čias vrátili k tanco-

vaniu už v roku 2008, ale spoločne pôsobia 

dva roky. Zo svojho repertoáru pre divákov 

Vajnorského širáčka vybrali tance, tanečné 

bloky a spevácke a hudobné motívy z Pod-

poľania, Horehronia, Terchovej a  Zemplí-

na. Súbor tvorí viac ako 30 tanečníkov. Zá-

ver prvého dňa patril Ľudovej hudbe Parta 

zo Strečna, ktorá existuje od roka 2016, 

keď rodičia splnili prianie detí založiť si 

vlastnú ľudovú hudbu. Keďže deti navšte-

vujú umeleckú školu a rodičia boli hudobní 

amatéri, zhostili sa práve ony úlohy učite-

ľov a začali spolu trénovať a učiť sa piesne 

zo širokého okolia. Obec Strečno je pomy-

selnou bránou do terchovskej doliny. Prá-

ve terchovská muzika učarovala aj deťom, 

preto sa na Vajnorskom širáčku predstavi-

li s pásmom piesní pod názvom Láska na 

Terchovej.

 

Sprievodný program bol opäť venovaný 

niekoľkým ďalším prvkom zapísaným do 

Reprezentatívneho zoznamu nehmotné-

ho kultúrneho dedičstva Slovenska: Gaj-

dám a  gajdošskej kultúre na Slovensku 

(2013), Vajnorskému ornamentu (2016) 

a Modranskej majolike (2017). Návštevní-

ci okrem zakúpenia tradičných ľudových 

výrobkov s  motívom vajnorského orna-

mentu mohli ochutnať aj tradičné vajnor-

ské „kouáčki“, vajnorskú „sekánku“ či vaj-

norský osúch. Deti so svojím hrnčiarskym 

kruhom zaujal hrnčiar a keramikár z Mod-

ry Marián Liška. Očami sa mohli návštev-

níci pokochať na spoločnej výstave foto-

grafi í Mareka Grebečiho a  obrazov Eriky 

Surányiovej Berenčiovej s názvom Vajnor-

ské podobenky. 

Druhý deň Vajnorského širáčka bol v dopo-

ludňajších hodinách opäť venovaný deťom. 

Krásne výpravné predstavenie Divadla Jaja 
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Princezná Frmfulína v podaní bábkohereč-

ky Jany Pokornej Kelemenovej s  veľkými 

100 cm bábkami, cválajúcim koňom, „sran-

dovným“ spievajúcim drakom v  životnej 

veľkosti bolo vtipné aj trošku poučné a za-

bavilo aj dospelých. Začiatok slovenských 

rozprávok, kto prvý ich rozprával, či krá-

ľovstvo zachráni jeden z troch bratov ale-

bo sestra, mohli deti zistiť počas interak-

tívneho predstavenia Divadla oProti Za 

siedmimi v  podaní bábkohercov Veroniky 

Kořínkovej, Moniky Martinčičovej a  Miš-

ka Zemana. Dobšinského rozprávky zauja-

li deti natoľko, že sa chvíľami stali tiež sú-

časťou deja. Porozprávali a zažili si ich po 

svojom. Divadlo Úsmev prišlo na Vajnorský 

širáček s  divadelnými klauniádiami a  pes-

ničkami s  názvom Veľkí herci malým de-

ťom, ktoré nadväzujú na úspešný dvojdiel-

ny projekt knižiek a  dvoch CD pesničiek 

mladej skladateľky Sisy Michalidesovej. 

Deti sa mohli zapojiť do príbehov rozpráv-

kových a skutočných bytostí, ktoré klauni 

prežívali a riešili svojským spôsobom – cez 

smiech.

 

Popoludní  už po tretí raz na Vajnorskom 

širáčku predviedli svoje herecké ume-

nie herci z Bieleho divadla v hrách od J. 

G. Tajovského Matka a  Tma. Divadlo má 

už 37 rokov a  otvára dvere všetkým de-

ťom a  mladým ľuďom, ktorí túžia po se-

barealizácii prostredníctvom umenia. 

Jeho herecké krúžky a  štúdiá navštevu-

je ročne viac ako sto účastníkov. Zakla-

dateľka, herečka a pedagogička Nina Ze-

manová vychovala výraznú generáciu 

profesionálnych aj neprofesionálnych di-

vadelníkov. Divadlo PaTália z  Tomášova 

vzniklo v roku 2016 a je autorským divad-

lom orientujúcim sa na tvorbu a prezen-

táciu inscenácií z  vidieckeho prostredia. 

Príbeh autorskej komédie Stanislava Šu-

bíka Prídem hneď, ktorým sa predstavi-

lo na Vajnorskom širáčku, je hľadaním 

odpovedí o zmysle volieb v živote člove-

ka a sondou do rozhodovania osamelých 

starnúcich ľudí, ktorý však končí nádejou 

na iný osud. V nedeľu sme návštevníkom 

Vajnorského širáčka ponúkli aj zaujímavé 

fi lmové dokumenty o Vajnoroch, pri kto-

rých si mnohí zaspomínali na svoje mladé 

časy alebo na svojich už nežijúcich príbuz-

ných a známych.

Celým festivalom nás opäť už tradič-

ne sprevádzali „štyria“ moderátori: báb-

koherci Michal Zeman a Monika Martinči-

čová s drevenými marionetami – bábkami 

vo vajnorskom kroji – Vajnorským širáč-

kom a jeho kamarátkou Podobenkou. At-

mosféra na Vajnorskom širáčku bola prí-

jemná, uvoľnená a  priateľská. Vajnorský 

širáček opäť ponúkol obyvateľom a  náv-

števníkom Vajnor priestor na kultúrne 

vyžitie a  verím, že uspokojil aj estetic-

ké nároky a  splnil socializačnú funkciu, 

takú dôležitú v  rozrastajúcich sa Vajno-

roch. Toto skvelé podujatie opäť zorga-

nizovalo občianske združenie Podobenka 

z  Vajnor vďaka fi nančnej podpore REVIE 

– Malokarpatskej komunitnej nadácie, po-

skytnutej dotácie z  Grantového progra-

mu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na podporu kultúry – ARS Bra-

tislavensis, podpore Mestskej časti Brati-

slava-Vajnory, BKIS, Vajnorskej podpornej 

spoločnosti, Kulturies, s. r. o., VI GROUP 

s. r. o., LB Servis, s. r. o., SMARTUP, s. r. o., 

Kinekus, s.  r.  o., Poľnohospodárskeho 

družstva Vajnory, spoločnosti Víno Valen-

ta a Jána Panáka, ale najmä vďaka nadše-

niu členov občianskeho združenia Podo-

benka z Vajnor.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ktorí pri-

jali naše pozvanie, divákom a, samozrejme, 

tiež mladým dobrovoľníkom, ktorí počas 

Vajnorského širáčka nám, organizátorom, 

nezištne pomáhali.

Dovidenia o rok na Vajnorskom širáčku 
2020!
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Text a foto: Richard Fekete

J
eseň ukončili vajnorské tímy začiatkom 

novembra. Všetky kolektívy sú stabi-

lizované, aj keď mužstvo seniorov bu-

deme dolaďovať, ako obvykle podľa mož-

ností, niekedy vo februári. Niektorí hráči 

odídu, nahradia ich iní. Veľká fl uktuácia 

v takýchto kluboch je všade rovnaká. Ten-

toraz sa dotkla aj zloženia Výkonného Vý-

boru FK Vajnory, ktorý sa zúžil o dvoch čle-

nov. Aj o tom budú nasledovné riadky.

MILAN HORNÍK

Na úvod by som sa chcel v  mene všet-

kých v klube poďakovať za dlhé roky práce 

v prospech FK Milanovi Horníkovi. Vo Vaj-

noroch pôsobil ako hráč mládežník (1962 – 

1965) i neskôr už ako člen mužského tímu 

v  časoch, keď sa futbal v  obci vzmáhal 

(1982 – 1989). Mojej generácii utkvel v pa-

mäti hlavne ako tréner. Viedol mládežnícke 

družstvá a zhruba osem sezón aj seniorov. 

Posledných niekoľko rokov plnil funkciu 

hospodára napriek rôznym životným kom-

plikáciám. Pevne verím, že vtipného kama-

ráta, dobrého parťáka, športovca telom 

i dušou a veľkého milovníka rybačky bude-

me stretávať na našom štadióne ešte dlho, 

aj keď sa vzdal funkcií hospodára a člena 

Výkonného výboru (tým už nie je ani Rado 

Koprda). Milan, ďakujeme… 

MUŽI

Aj na lavičke mužov nás čakajú zmeny. Na-

miesto Martina Rejžeka, ktorý u nás ostá-

va už len ako hráč, hľadáme tú najlepšiu 

alternatívu. Na veľmi špecifi cké podmien-

ky musíme adeptov najskôr dobre pripra-

viť a  predebatovať s  nimi nástrahy. Čo sa 

kádra týka, mnohí hráči, ktorí do Vajnor 

dochádzajú, nám sľúbili, že zostanú. Vrá-

tane viacerých reprezentantov vo futsa-

le. Zároveň sa snažíme nájsť nových adep-

tov či už v okolí (policajná akadémia) alebo 

cez rôzne známosti a  kontakty. Financie 

nazvyš nemáme, hráči musia akceptovať 

skromné podmienky. Našou devízou je 

však rodinné prostredie, pozitívna atmo-

sféra a snaha rásť. Pozná to aj Kamil Bľan-

da, ktorý by sa po polroku mohol vrátiť, 

a možno dotiahne aj svojho mladšieho bra-

ta. Uvidíme. Muži začnú trénovať niekedy 

začiatkom februára. Súťaž sa rozbieha 13. 

marca. Do jari vstúpime ako 8. tím tabuľ-

ky s  neuveriteľným skóre 39:40. V  našich 

zápasoch padlo priemerne takmer šesť 

gólov. Máme druhý najlepší útok a  záro-

veň druhú najhoršiu obranu!

FK Vajnory
bilancuje

KLUB Z V R P SKÓRE B K +/- FP
1 TJ Záhoran Jakubov 14 10 1 3 20:7 31 16 7 109,80

2 Obecný športový klub Láb 14 9 2 3 32:22 29 15 8 111,10

3 ŠK Vrakuňa Bratislava 14 8 3 3 40:14 27 14 3 110,90

4 SDM Domino 14 7 4 3 27:16 25 13 4 111,00

5 OŠK Slovenský Grob 14 7 3 4 33:18 24 12 3 113,20

6 ŠK Závod 14 6 6 2 20:16 24 11 6 113,10

7 TJ Záhoran Kostolište 14 7 1 6 29:20 22 10 1 110,80

8 FK Vajnory 14 7 1 6 39:40 22 9 -5 114,30

9 CFK Pezinok-Cajla 14 6 2 6 32:29 20 8 2 109,60

10 FKM Karlova Ves Bratislava 14 6 2 6 23:31 20 7 2 112,25

11 FK Karpaty Limbach 14 4 2 8 21:25 14 6 -7 112,80

12 FK Lamač Bratislava 14 3 3 8 13:19 12 5 -6 115,20

13 TJ Čunovo 14 3 2 9 18:35 11 4 -10 112,70

14 TJ Veľké Leváre 14 3 2 9 17:35 11 3 -10 111,10

15 ŠK Svätý Jur 14 2 0 12 20:57 6 2 -15 110,30

16 FK Dúbravka (odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0 1 0 2,00

Milan Horník
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DETI

Mládežníci sa postupne presunuli do telo-

cviční. Napratať do dvoch menších priesto-

rov šesť kolektívov (predprípravka, U9, U10, 

U11, U13 a U15) nie je vôbec jednoduché. Pri 

súčasnom trende rastu počtu detí v našich 

radoch je to jedna z najväčších výziev do bu-

dúcnosti – „Kam umiestniť deti v zime?“. Sna-

žili sme sa vybaviť termíny na novej umelej 

ploche ZŠ Tbiliská. Všetky dostupné časy 

však pokryli deti z FK Rača. Na Základnej ško-

le Javorová alej mali zase zakryť nafukovač-

kou umelú plochu na školskom dvore. Tento 

projekt je reálny až od februára, čo už našu 

situáciu nepomôže uľahčiť. Možno o  rok. 

Okrem telocviční vo Vajnoroch máme ešte 

jeden termín na SOŠ polygrafi ckej v Rači. Po-

dobne ako pred rokom sme družstvá opäť 

prihlásili do zimnej halovej ligy, ktorá sa hrá 

na SOŠ hotelovej na Pántoch. Vajnorské dre-

sy tam prevetrá päť celkov. Ide hlavne o to, 

aby si deti schuti zahrali futbal. Do tradičné-

ho zimného harmonogramu sme premiéro-

vo zaradili aj gymnastiku! Nenechali sme to 

len na jednotlivých trénerov, ale zapracovali 

sme ako klub a podarilo sa nám nájsť únos-

nú formu a termíny v hale HangAir, kam cho-

dí zhruba 80 % detí od U9 až do U15. Dokopy 

10 hodín gymnastiky (do konca marca) spo-

lovice hradí FK Vajnory.

ZÁBAVA

Tretí ročník futbalovej megapárty bol naj-

vydarenejší. Tentoraz sme dostali k dispo-

zícii veľkú sálu Domu kultúry v  piatok 8. 

novembra. Znovu sme sa stretli a dobre sa 

zabavili nielen my, čo sa pohybujeme oko-

lo vajnorského futbalu, ale aj iní, priatelia, 

známi, či takí, ktorým podobná akcia jed-

noducho v kalendári chýba. Po niekoľkých 

pokusoch sme pravdepodobne našli správ-

nu fi rmu na catering, taktiež DJ-a, a vďa-

ka novej forme členského systému stúpol 

aj počet rodičov „našich“ detí, ktorí prišli. 

Suma sumárum, v  sále sa stretlo takmer 

150 hostí, ktorí sa veľmi dobre zabávali. 

Okrem toho sme stihli zablahoželať k na-

rodeninám Martinovi Cintavému (náš hráč, 

tréner a talizman :-)) a rozdať pekné a hod-

notné ceny v  polnočnej tombole. Po nej 

sa už len tancovalo a zabávalo. Za organi-

záciu sa chcem veľmi poďakovať chalanom 

z AJ Teamu – Alešovi Číkovi a Jarovi Križa-

novi. O rok sa stretneme v piatok 13. no-

vembra. V klube sa takéhoto dátumu ne-

bojíme. Naopak, využijeme ho na to, aby 

sme vymysleli adekvátne zatraktívnenie 

večera. Všetkých vás srdečne pozývame.

ROK 2019

Končí sa ďalší rok. Zažili sme v ňom mnoho 

krásnych momentov, ale priniesol aj niekoľ-

ko krutých rán osudu, ktoré zasiahli rodiny 

našich spolupracovníkov v klube. Pevne ve-

rím, že v roku 2020 bude viac pozitívnych 

udalostí. Pekných kľučiek, gólov a  radosti 

detí z futbalu, stability a dobrej hry mužov, 

že dokončíme projekty, ktoré realizujeme. 

Držte nám v tom palce a prežite nádherné 

sviatky. V novom roku nech vás sprevádza 

zdravie a úsmev. FK Vajnory vám všetkým 

ďakuje za podporu.

Podrobné vyžrebovanie,  presné dátumy 

a časy stretnutí, i všetky ďalšie informácie 

nájdete na našej stránke www.fk vajnory.sk.

Príďte povzbudiť naše tímy. Tešíme sa na 
vašu návštevu aj v roku 2020.

Zimné tréningy v telocvični

Gymnastická príprava v hale HangAirZimná halová liga
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Text: Václav Fekete

Snímky: snímky archív HK

V
 minulom čísle noviniek som komen-

toval prvých šesť kôl 1. ligy hádza-

nej. Naši mali slabší úvod sezóny. 

To sa však zmenilo. V ďalších šiestich odo-

hratých kolách sme získali deväť bodov 

z 12-tich možných a priblížili sme sa k naj-

lepším družstvám súťaže.

VAJNORY – PEZINOK
35:27 (17:10)
V  siedmom kole súťaže nás čakalo prvé 

družstvo tabuľky Pezinok, ktoré dovtedy 

stratilo iba bod za remízu s Malackami. Jeho 

hráč strelil aj úvodný gól zápasu. To však 

bolo naposledy, keď súper viedol. Systema-

ticky sme zvyšovali tlak na súpera a náš ná-

skok do polčasu narástol na sedem gólov, 

a  to na 17:10. V priebehu druhého polčasu 

sme náskok zvýšili až na desať gólov. Súper 

nenašiel recept na našu hru a  podarilo sa 

mu znížiť stav iba na rozdiel ôsmich gólov. 

Najlepším strelcom zápasu bol náš pivot Ró-

bert Sedláček s 12-timi gólmi.

VAJNORY – MALACKY
27:27 (16:12)
V ôsmom kole nás opäť čakal veľmi silný sú-

per, a to družstvo Malaciek, ktoré vypadlo 

z  extraligy – najvyššej hádzanárskej súťa-

že. Prvý polčas bol „naťahovačkou“ o kaž-

dý gól. Až v  závere polčasu sa nám poda-

rilo odskočiť súperovi o štyri góly. V úvode 

druhého polčasu sme náskok zvýšili až na 

sedem gólov a vyzeralo to sľubne. Potom sa 

však rozhodcovia asi zľakli výsledku a všet-

ky sporné momenty a kontakty prisúdili sú-

perovi. V tejto fáze sa presadzovali Malacky 

hlavne z  rýchlych protiútokov a pri našich 

vylúčeniach. V  priebehu 10-tich minút sa 

dostali do vedenia 23:22. Neskôr rozhod-

covia konečne aj na súpera uplatnili rovna-

ký meter a pri jeho dvoch vylúčeniach sme 

sa opäť dostali do vedenia o tri góly. Malac-

ky však v predposlednej minúte vyrovnali. 

V  posledných sekundách zápasu sme oča-

kávali po faule „sedmičku“ v náš prospech, 

ale rozhodcom sa remíza zjavne pozdávala 

a ukončili zápas. Nakoniec boli obidve stra-

ny spokojné. Najlepším strelcom zápasu bol 

náš Milan Jančo s 9-timi gólmi.

VAJNORY – STUPAVA
29:20 (17:12)
Predchádzajúcim kolom sa skončila séria 

prvých zápasov a začali sa odvety. Stupava 

nám v prvom kole riadne vyprášila kožuch, 

a  preto sme veľmi chceli v  tomto dueli 

uspieť! Základ úspechu položil náš brankár 

Peter Perďoch, ktorý na začiatku zápasu 

likvidoval jednu strelu súpera za druhou. 

Tak sme už v 10-tej minúte mali náskok päť 

gólov. Ten sme udržali až do polčasu. Na 

začiatku druhého polčasu súper zvýšil ob-

rátky, ale na viac ako na zníženie stavu o tri 

góly to nebolo. Následne sme zvýšili tlak 

na súpera my a presadzovaním sa zo všet-

Hádzanári sa dotiahli
na špičku tabuľky

Odvetu so Stupavou sme zvládli

HK Vajnory v útoku
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Text: Václav Fekete

Snímka: Viliam Fekete

T
ak, ako v predchádzajúcich rokoch, aj 

tento rok hádzanársky klub Vajnory 

v  spolupráci s  mestskou časťou Vaj-

nory usporiadal tradičnú Katarínsku zábavu. 

Do tanca hrala opäť živá kapela Kollarband, 

ktorá sa striedala so šikovným DJ Live. Všetci 

si schuti zatancovali. Tento ročník hala „ne-

praskala vo švíkoch“, ale bola plná – hádza-

nári, fanúšikovia a  ďalší obyvatelia Vajnor, 

ktorí na predchádzajúcich ročníkoch „na-

sali“ výbornú atmosféru. Rovnako aj noví 

návštevníci. Okrem tradičného uvítacieho 

drinku bola v  cene lístka aj večera – rezeň 

s majonézovým šalátom. Kto chcel, mohol si 

spraviť aj ochutnávku kvalitných bielych, čer-

vených a ružových vín z pivnice PD Vajnory 

a vinárov Dubovský a Grančič. Pre „východ-

niarov“ bola k  dispozícii aj značka Tibava. 

Prekvapením bol fotobox v réžii klubu, kto-

rý všetci účastníci aj využili. Samozrejme, aj 

s príslušným „vylepšením rekvizitami“. 

Naše poďakovanie patrí všetkým zúčast-

neným, ktorí sa pričinili o  dobrú zábavu 

bez rušivých momentov. Ďakujeme aj na-

šim sponzorom, ktorí sa teraz prezento-

vali vo väčšom počte. Patrili k nim aj fy-

zické osoby. Špeciálna vďaka patrí tiež 

hlavnému sponzorovi „LB Servis“ za prvú 

cenu do tomboly – elektrokolobežku. 

Po dlhšej pauze nebolo prekvapením, že 

cena „konečne“ skončila v hádzanárskom 

kruhu.

Organizátori pripravujú ďalšie vylepše-

nia a  tešia sa na vás na Katarínskej zába-

ve 2020.

kých postov sme zvýšili naše vedenie na 

výsledných deväť gólov. O naše góly sa po-

delilo 10 hráčov, pričom najviac gólov stre-

lil Vladimír Salvata.

DUNAJSKÁ STREDA – VAJNORY
26:25 (15:12)
Tento zápas sme predohrávali v  týždni, 

keď že cez víkend nás čakala Katarínska zá-

bava. Na našu smolu sme „chytili“ večernú 

dopravnú špičku a na zápas sme dochádza-

li postupne a takmer bez rozcvičky. To sú-

per využil a na začiatku získal náskok 6:1. 

Potom sme sa dostávali do tempa a  do 

polčasu sme znížili na rozdiel troch gólov. 

V polovici druhého polčasu a aj päť minút 

pred koncom sme viedli o gól. Naša vôľa po 

víťazstve však bola slabšia ako u  súpera. 

Ten mal pôvodne v súťaži iba dva body za 

víťazstvo s Kolárovom. Keď že Kolárovo po 

prehre s nami 24:40 rezignovalo a odhlási-

lo sa zo súťaže, jeho výsledky boli anulo-

vané. Dunajská Streda tak bola na posled-

nom mieste bez bodu. Nakoniec, v DS hrajú 

celkom peknú hádzanú a majú aj priebež-

ne tretieho najlepšieho strelca súťaže. Ti-

bor Nagy nám v tomto zápase strelil deväť 

gólov. Lepší bol však náš Sedláček, ktorý 

strelil 10 gólov. Je nám ľúto straty bodov, 

ale stále je to lepšie, ako keby ďalšie druž-

stvo rezignovalo.

VAJNORY – MARTIN
28:23 (15:12)
V  11. kole súťaže nás čakal na cestovanie 

náš najvzdialenejší súper. Ten je doma za-

tiaľ 100-percentný, u súperov však už stra-

til niekoľko bodov. K  nám prišiel s  nižším 

počtom, ale kvalitných hráčov. Prvý polčas 

bol vcelku vyrovnaný a  získali sme ho na 

našu stranu. Snažili sme sa zápas rozhod-

núť v úvode druhého polčasu. To sa neda-

rilo a  naši hráči zbytočne znervózneli, čo 

sa odrazilo aj až v 8-mich dvojminútových 

trestoch v porovnaní iba s jedným pre sú-

pera. Ten túto okolnosť nevyužil na zníže-

nie aj preto, že naši brankári mu chytili dva 

7-metrové hody. V poslednej minúte zápa-

su sme pri dvoch našich vylúčených ešte 

dali gól a dosiahli sme 5-gólové víťazstvo. 

Chlapci, veľmi dobre! Najviac gólov – se-

dem, strelil náš Matej Jánošík.

VAJNORY – MODRA „B“
33:27 (16:10)
V úvodnej časti súťaže sme v Modre po vy-

rovnanom priebehu zápasu prehrali 24:20 

a tento „odvetný“ zápas sme chceli vyhrať. 

Prvá časť zápasu bola vyrovnaná. Od 15-tej 

do 30-tej minúty sme zvýšili tempo a získa-

li sme rozhodujúci 6-gólový náskok. Zápas 

sme mali pod kontrolou, i keď súper sa ešte 

snažil s výsledkom niečo urobiť. Zopár tra-

dičných nastrelených „Vajnorských žrdí“ mu 

dalo nakrátko šancu. Tá sa však rýchlo pomi-

nula. Výsledok pokladáme za cenný, keďže 

v „béčku“ Modry hrajú viacerí bývalí doras-

tenci, ktorí v posledných rokoch patrili k slo-

venskej špičke vo svojej vekovej kategórii. 

Našimi najlepšími strelcami v tomto zápase 

boli 9-gólový Jančo a 8-gólový Sedláček.

14. decembra nás v  čase písania týchto 

riadkov čakal posledný zápas jesennej čas-

ti súťaže u  neľahkého súpera v  Cíferi, na 

čele s najlepším strelcom jesennej časti sú-

ťaže Jurajom Šramelom, zatiaľ so 108-mimi 

gólmi. Nás teší, že na 10. až 12. mieste strel-

cov sú naši hráči! 

Na tabuľku je tiež dobrý pohľad – so 17-timi 

bodmi sú na čele Stupava a  Malacky, s  15-

timi bodmi Martin a Pezinok a s 13-timi bod-

mi Vajnory. Nasledujú Modra, Cífer, BHA 

a Dunajská Streda. Kolárovo už nehrá. Jarnú 

časť súťaže začíname vo februári zápasom 

s Bratislavskou hádzanárskou akadémiou.

Ďalší vydarený ročník
Katarínskej zábavy
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Púdecáki
S

tríc Pagoňa, jak dobrí a šikovní šefcov-

skí majstr, mjeli velikú vážnost u ludzí 

v ceuéj dzedzine, prátelú a kamarádú 

všeligde aj inde mimo ňí. Stríc, jak každí že-

natí čuovjek, mjeli též ženu, kerú mjeli ráda 

a v očenáši sa modlili: „Ale zbav nás zuého.“ 

Ale šak ešče rači jak svoju ženu mjeli pú-

decáki, keré velice oblubovali. Jak sa enem 

zjavili v šenku medzi svojíma prátelí, uš aj 

bili púdecáki na štoku. 

Ale strýc Pagoňa mjeli jednu velice dobrú 

a múdru zásadu: „Ket sceš pit, mosíš mjet 

v žaúdku zákuad, abi sas neožrau“! Porád 

rozkázali šenkárovi, abi ím donéseu šest 

kvarglí. Kvargle sú takí sír, kerí chucí naj-

lepší tedi, ket vizíra jak hňiuí sír a  ket ho 

pouožíš na jeden kraj stoua, za chvílku pre-

leze na jeho druhí konec. Krom teho má 

tento sír ešče aj tú vlastnost, že zaváňa jak 

hnojnica v letňí podvečer.

Ket sa stríc statečno nafurtovali kvarglí, 

veru sa ím zažádauo aj ňeco vipit, a  tak 

si z  velikú chucú a  pasiú vidzungli púde-

ci na jeden hut. Kebi enem rás, ale oňi si 

ích dali moc rás po sebje, a tak ket sa po-

bírali ze šenku domu, oči sa ím bliščali jak 

ženatému kocúrovi. Je pravda, že ze šen-

ku vikročili smjeuo, jak sa patrí, ale jak sa 

blížili domu, smjeoust ich velice friško za-

čaua opúščat, aš ich konc opusciua. Doma 

pjekňe pocicho a opatrno, abi ňeco nezho-

dzili a tetku nezobudzili, otevreli dvere, ve-

šli do síňe a  fčil sa prežehnali a  povidali: 

„Pánbu s  nama a  zué preč.“ Ale za dvera-

ma uš čekali tetka, kerá bili na stríca pat-

rično prichistaná, a hnet jak stríca zbadali, 

porát na ňích skríkli: „Díchňi na mja, ti lum-

pe!“ Stríc zbadali svoje nerovné, nadíchli sa 

s plních pajšlú a posušno díchli na tetku. 

Tetka ot téj olomúckej vúňi sa dzif nepre-

kocili horeznački, ale hnet sa skebetovali 

a skríkli na stríca: „Ti sviňáru potvorskí, ke-

rím koncem to na mja dícháš, porát sa ob-

rác, jak sa patrí!“ A uš sa to začauo, ket tet-

ka spuscili jak farár ve spovedelňici: „Des 

dau peňíze, há? Múf!“ Ve strícovi to heguo 

jak ve starích hodzinách a posušno sa pri-

znali, šak ím aj tak ňic inší neostávauo: „Ná, 

propiu.“ Enem fčil sa začauo nat strícem 

blískat a aj hrmjet, jak tetka s plních pajšlú 

spuscili: „Nemúf!“ Stríc jak visúžení voják 

vjedzeli posúchat, a proto ani ňic nemúvi-

li. To nemjeli, lebo tetku to tak dožrauo, že 

porád na ňích zrúkli: „Múf, co si húchi, ale-

bo nečuješ? Múf!“ Stríc sa zmohli enem na 

dvje suova: „Ná, šak...!“ Tetka hnet na ňich 

enem: „Múf, nemúf, múf…“, aš to tak do-

paduo, že tetka múvili furt a stríc nemúvi-

li konc ňic aš dokát sa nepobrali spat. Ket 

stríc zalehli do posteli, strčili huavu pot 

duchnu a  s  gruntu svojej ceuéj skrúšenej 

duše si povzdechli: „Kriste Ježiši, aj tis velice 

trpjeu, bičovali ťa, trňim korunovali a ukri-

žovali, ale ženatís preca enem nebiu!“

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

Sedí babka guľatá, má sto sukieň zo zlata, 

keď ju raz vyzliecť skúsiš, rozplakať sa pri-

tom musíš. 

(cibuľa)

—

Čo páli a nie je oheň?

(pŕhľava)

—

Má len jednu nohu, ale veľa kolien.

(steblo)

Lúka plná žltých hlávok, strapatí ju jarný vá-

nok. Keď si zopár vláskov chytí, urobí z nich 

padáčiky.

(pŕhľava)

—

Pod stromami stojí hrad, veľký ako mra-

kodrap. Beží z neho po chodníkoch, mnoho 

malých robotníkov.

(mravenisko)

Keď je malý, milo hrá sa, veľký mrmle ako 

basa, maliny zje hneď, potom líže med.

(medveď)

—

Ježibaba na ňu sadla, na môj veru, skoro 

spadla. Môj ocko je na rade, pracuje s ňou v 

záhrade. Čo je to?

(lopata)

a kvargle

Hádaj,
 čo je to?

WWW.VAJNORY.SK
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Vajnorská
omaľovánka

Dovtedy sa chodí s džbánom po vodu, kým sa na ulici nezavedie vodovod. 

—

Mnohí ľudia sú ako topánky. Bez cudzieho pričinenia sa nevedia odviazať. 

—

Pre abstinujúceho alkoholika je najväčšou nočnou morou, keď mu niekto povie:

„Tak toto si vypiješ!“

—

S dlhým nosom môžete odísť aj z plastickej chirurgie. 

—

Pesimisti majú hlavu stále na krku, optimisti ju stále nosia v oblakoch.

Optimisti stále nosia hlavu v oblakoch a zúfalci ju už dávno stratili.

—

Každý elektrikár má raz za čas v očiach takú zvláštnu iskru. 

Aforizmy
–   Drahy, co by si chcel, aby ti priniesol 

jezisko? 

– Nic nepotrebujem, ved mam teba

– Milacik, ale ved kazdy po niecom tuzi!

–  Laska, ja naozaj po nicom zvlastnom 

netuzim.

– Ale, no tak, povedz! 

– Laska, ja skutocne nic nechcem!!!

–  Ale no, prosim, prosim, chcem ti urobit 

radost!

– OKI, tak konecne schudni!

SMS humor
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Text a foto: Inštitút pre pracovnú 

rehabilitáciu občanov so zdravotným 

postihnutím

H
ovorí sa, že vyspelosť spoločnos-

ti sa meria tým, ako sa dokáže po-

starať o svojich najslabších členov. 

Pri integrácii mladých zdravotne znevý-

hodnených ľudí do spoločnosti sa snaží 

pomáhať v  rámci Inštitútu pre pracov-
nú rehabilitáciu občanov so zdravot-
ným postihnutím aj Stredná odborná 
škola pre žiakov s  telesným postihnu-
tím, Mokrohájska 1, Bratislava – v  ško-

le, v  dielňach, v  internáte, na psycholo-

gickom, zdravotnom úseku i rehabilitácií. 

Už viac ako päťdesiatpäť rokov. Vďaka 

úzkej spolupráci s  jednotlivými úsekmi 

IPR môže SOŠ zabezpečiť pre žiakov in-

dividuálny prístup v kvalitnom vzdeláva-

ní, celodenné stravovanie a  ubytovanie 

v  internáte, podporu žiakom zo sociálne 

slabšieho prostredia aj komplexnú reha-

bilitačnú a sociálnu starostlivosť.

REHABILITAČNÉ TERAPIE

Žiakom je starostlivosť poskytovaná v no-

vom rehabilitačnom pavilóne s  plochou 

viac ako 200 m2. Žiaci oslobodení zo zdra-

votných dôvodov z predmetu telesná vý-

chova absolvujú v  uvedenom čase lie-

čebnú rehabilitáciu vo forme skupinovej 

alebo individuálnej liečebnej telesnej vý-

chovy v samostatnej telocvični. Podľa od-

porúčania odborných lekárov (neurológ, 

ortopéd, a  hlavne rehabilitačnej lekár-

ky), pravidelne pôsobiacich na zdravot-

nom úseku, fyzioterapeutky pre každé-

ho jednotlivca spracovávajú individuálne 

rehabilitačné plány, ktoré sa pravidelne 

vyhodnocujú. Okrem skupinovej, indivi-

duálnej LTV a  ergoterapie sú poskytova-

né procedúry v rámci elektroliečby; mag-

netoterapia, ultrazvuk, diadynamik, VAS 

kombinovaná magnetoterapia s  indukč-

nými prúdmi, biolampa, solux, inhalácie 

a  laserová terapia. V  rámci hydroterapie 

Keď zdravotné
obmedzenie
nie je prekážkou

Na exkurzii v Danubiane
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sa využívajú vírivé vane, hydromasážny 

parný box, hydrogalvan, škótske streky, 

sauna a  rehabilitačný bazén. Pred ordi-

novanými manipulačnými technikami aj 

všetkými druhmi masáží, sú podávané na 

prehriatie svalových skupín a kĺbov nosiče 

tepla a rašelinové zábaly.

VZDELÁVANIE

Vedenie školy neustále sleduje požiadav-

ky trhu práce a  podľa záujmu spoločnos-

ti a  aktuálnej  legislatívy usmerňuje vzde-

lávanie žiakov a  mení ponuku učebných 

odborov. Zmena legislatívy tiež umožnila 

opäť otvoriť prípravnú triedu, v rámci kto-

rej škola poskytuje vzdelávanie na získanie 

nižšieho stredného vzdelania žiakom, ktorí 

nemajú ukončenú základnú školu. V súčas-

nosti poskytuje SOŠ pre žiakov s TP vzde-

lanie v šiestich učebných odboroch (tech-

nicko-administratívny pracovník, zlatník 

a  klenotník, mechanik – opravár strojov 

a  zariadení, elektromechanik – silnoprú-

dová technika, polygraf – knihár a obrábač 

kovov), po ktorých je možné pokračovať 

v nadstavbovom štúdiu ukončenom matu-

ritnou skúškou, v  dvoch študijných odbo-

roch (kozmetik a  mechanik počítačových 

sietí), škola poskytuje aj pomaturitné štú-

dium v odbore verejná správa. Pre odbory 

elektromechanik a mechanik počítačových 

sietí je vybudované moderné elektrotech-

nické laboratórium, pre žiakov pomaturit-

ného štúdia v odbore verejná správa bola 

zariadená multimediálna učebňa a pre žia-

kov odboru zlatník a  umeleckoremesel-

né práce bol zriadený ateliér, ktorý slúži aj 

kozmetičkám a knihárom na hodinách es-

tetickej výchovy. Všetky učebne a  dielne 

sú doplnené projektormi, modernými počí-

tačmi a prístrojmi, modernizuje sa strojár-

ska dielňa. 

Po skončení teoretického a  praktického 

vyučovania pokračuje výchovno-vzdelá-

vacia činnosť na úseku výchovy mimo vyu-

čovania (školský internát), ktorú zabezpe-

čujú kvalifi kovaní špeciálni pedagógovia 

– vychovávatelia. Žiak bývajúci v internáte 

by mal byť samoobslužný.

ROZLIČNÉ DIAGNÓZY

SOŠ pre žiakov s  TP poskytuje vzdelanie 

intaktným žiakom nie iba s  telesným po-

stihnutím, vo väčšine prípadov ide o kom-

binované postihnutia, telesné (patrí sem 

aj chybné držanie tela, poškodenie chrbti-

ce a pohybového ústrojenstva atď.), môžu 

byť chorí a  zdravotne oslabení – diabe-

tes, celiakia, hemofília, liečené nádorové 

ochorenie, so špecifi ckými poruchami uče-

nia, s  poruchami reči, sluchu, komuniká-

cie, poúrazové a pooperačné stavy, detské 

mozgové obrny s rôznym stupňom postih-

nutia, aj s  ľahkou poruchou autistického 

spektra. Pre uchádzačov pripútaných na 

invalidný vozík je v  celom objekte zabez-

pečený bezbariérový prístup.

CSPR

Súčasťou Inštitútu je aj Centrum sociálnej 

a pracovnej rehabilitácie, ktoré poskytuje in-

formačné a poradenské služby zamerané na 

potreby občanov so zdravotným postihnutím 

vo vzťahu k trhu práce, výber a odporučenie 

vhodnej pracovnej činnosti alebo vzdeláva-

nia  na základe psychologického posúdenia 

úrovne rozumových schopností, osobnost-

ných predpokladov, získaných pracovných 

zručností, možnosť psychologického pora-

denstva a psychologickej podpory v bežnom 

živote, vrátane krízovej intervencie, zisťova-

nie zostatkového fyzického pracovného po-

tenciálu (FCE ISERNHAGEN), poskytovanie 

liečebnej rehabilitácie fyzioterapeutom (ma-

sáž, vodoliečba, elektroliečba, rehabilitačné 

cvičenie, tréning jemnej motoriky, fototera-

pia), kariérne poradenstvo.

www.iprskola.edupage.org
www.iprba.sk

12. 1. 2020 – OZVENY VIANOC 
Slávnostný koncert Speváckeho zboru Jána 

Pavla II., organizuje MČ Vajnory v spoluprá-

ci so Speváckym zborom Jána Pavla II.,  Kos-

tol Sedembolestnej Panny Márie vo Vajno-

roch o 16:00

25. 1. 2020 – ĽADOVÝ POHÁR 2019 
Amatérsky turnaj v  ľadovom hokeji, orga-

nizuje Mestská časť BA-Vajnory, športový 

areál Alviano , 8:30–21:00

26. 1. 2020 – KARNEVAL NA ĽADE
Zábavné podujatie pre malých aj veľkých, 

organizuje Mestská časť BA-Vajnory, špor-

tový areál Alviano, 15:00–17:30  

8. 2. 2020 – REPREZENTAČNÝ PLES 
Organizuje MČ BA-Vajnory a  VPS, s. r. o., 

Dom kultúry Vajnory, 19:00. Vstupné: veľ-

ká sála 59 €, malá sála 49 €. Predaj a rezer-

vácia lístkov sa uskutoční 13. januára v bu-

dove MČ-Vajnory  na referáte kultúry.

22. 2. 2020 – FAŠIANGOVÁ VESELICA
SPOJENÁ S POCHOVÁVANÍM BASY 
Organizuje Vajnorský okrášľovací spolok 

a  dychová kapela z Vajnor, Dom kultúry 

Vajnory, 18:00–2:00

Zmena programu vyhradená!

HARMONOGRAM KULTÚRNYCH, ŠPORTOVÝCH
A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ JANUÁR – FEBRUÁR 2020

Žiaci z odboru zlatník získavajú v celoslovenskej súťaži 

Študentský šperk každoročne popredné umiestnenia
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Voľby do Národnej 
rady Slovenskej 
republiky
sobota 29. februára 2020,
7:00 – 22:00

PRÁVO VOLIŤ

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej 

republiky má občan Slovenskej republiky, 

ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 

18 rokov veku a nenastala u neho prekážka 

práva voliť. Prekážkou práva voliť je záko-

nom ustanovené obmedzenie osobnej slo-

body z dôvodov ochrany verejného zdravia.

SPÔSOB VOĽBY

Volič môže voliť na území SR:

–  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname 

voličov je zapísaný, alebo

–  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na zák-

lade hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia SR poštou, ak

–  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej 

republiky a bol na základe žiadosti zapí-

saný do osobitného zoznamu voličov,

–  má trvalý pobyt na území Slovenskej re-

publiky a v čase volieb sa zdržiava mimo 

jej územia a  o  voľbu poštou požiada 

obec, v ktorej má trvalý pobyt.

HLASOVACÍ PREUKAZ

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slo-

venskej republiky a  v  deň konania volieb 

nebude môcť voliť v mieste svojho trvalé-

ho pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého 

zozname voličov je zapísaný, môže požia-

dať obec svojho trvalého pobytu o  vyda-

nie hlasovacieho preukazu. Obec na zákla-

de žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz 

a  zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s  po-

známkou o  vydaní hlasovacieho preuka-

zu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis 

do zoznamu voličov v ktoromkoľvek voleb-

nom okrsku.

Volič môže požiadať o  vydanie hlasova-

cieho preukazu osobne, v  listinnej po-

dobe, elektronicky (e-mailom alebo pro-

stredníctvom osoby splnomocnenej 

žiadateľom:

–  Osobne, najneskôr posledný pracovný 

deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr 

28.  2.  2020) v  úradných hodinách obce. 

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

–  Písomne (v  listinnej forme)tak, aby žia-

dosť o  vydanie hlasovacieho preukazu 

bola doručená obci najneskôr 15 pracov-

ných dní predo dňom konania volieb (t. j. 

najneskôr 10. 2. 2020).

–  Elektronicky (e-mailom) tak,aby žiadosť 

o vydanie hlasovacieho preukazu bola do-

ručená obci najneskôr 15 pracovných dní 

predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 

10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňu-

je na svojom webovom sídle elektronickú 

adresu na doručovanie žiadostí. 

–  Prostredníctvom osoby splnomocnenej 

žiadateľom možno požiadať o vydanie hla-

sovacieho preukazu najneskôr v posledný 

deň predo dňom konania volieb (t.  j. naj-

neskôr 28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o  voličo-

vi meno a  priezvisko, rodné číslo, štát-

nu príslušnosť, adresu trvalého pobytu 

(obec, ulica, číslo domu), korešpondenč-

nú adresu, na ktorú obec doručí hlaso-

vací preukaz. Obec zašle hlasovací preu-

kaz voličovi na adresu trvalého pobytu, 

ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenč-

nú adresu, najneskôr tri pracovné dni od 

doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací 

preukaz na adresu uvedenú v žiadosti do-

poručenou zásielkou „Do vlastných rúk“. 

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektro-

nickej žiadosti uvedie, že hlasovací preu-

kaz prevezme iná osoba, musí v  žiadosti 

uviesť jej meno, priezvisko a číslo občian-

skeho preukazu. Táto osoba je povinná 

prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť 

svojím podpisom. 

VOĽBA POŠTOU

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slo-

venskej republiky a v čase volieb sa zdržia-

va mimo jej územia, môže požiadať obec tr-

valého pobytu o voľbu poštou, a to: 

–  písomne (v  listinnej forme) tak, aby žia-

dosť o  voľbu poštou bola doručená na 

adresu obce (obecného úradu) najneskôr 

50 dní predo dňom konania volieb (t. j. 

najneskôr 10. 1. 2020). Na žiadosť doruče-

nú po ustanovenej lehote sa neprihliada,

–  elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť 

o  voľbu poštou bola doručená na elek-

tronickú adresu obce najneskôr 50 dní 

predo dňom konania volieb (t. j. najne-

skôr 10. 1. 2020). Na žiadosť doručenú po 

ustanovenej lehote sa neprihliada.
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Žiadosť o  voľbu poštou musí obsahovať 

tieto údaje o voličovi: meno a priezvisko, 

rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adre-

su miesta pobytu v cudzine. Ak žiadosť spĺ-

ňa zákonom ustanovené náležitosti, obec 

zašle najneskôr 35 dní predo dňom kona-

nia volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu 

poštou, na adresu miesta pobytu v cudzi-

ne obálku opatrenú odtlačkom úradnej 

pečiatky obce, hlasovacie lístky, návrat-

nú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠ-

TOU - ELECTION BY MAIL“ vypísanou ad-

resou obce ako adresáta a adresou voliča 

ako odosielateľa, poučenie o spôsobe hla-

sovania. Po vykonaní hlasovania (podľa 

poučenia o spôsobe hlasovania) vloží vo-

lič hlasovací lístok do obálky opatrenej 

odtlačkom úradnej pečiatky obce a  zale-

pí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej 

obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené 

so zaslaním návratnej obálky poštou hradí 

odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa za-

počítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, 

ktoré boli doručené obci trvalého pobytu 

voliča najneskôr v posledný pracovný deň 

predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 

28. 2. 2020).

INFORMOVANIE VOLIČOV

Mestská časť je povinná doručiť najneskôr 

25 dní predo dňom konania volieb (t. j. naj-

neskôr 4. 2. 2020) spolu so zoznamom za-

registrovaných kandidátov do každej do-

mácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas 

konania volieb, volebný okrsok, volebnú 

miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasova-

cieho lístka a  povinnosť voliča preukázať 

sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. 

Každý volič má právo v úradných hodinách 

miestneho úradu si overiť, či je v stálom zo-

zname voličov zapísaný. E-mailová adresa 

mestskej časti Bratislava-Vajnory na doru-

čenie: gzemanova@vajnory.sk

–  oznámenia o delegovaní členov a náhrad-

níkov do okrskových volebných komisií 

volebných okrskov vytvorených v  mest-

skej časti Bratislava-Vajnory 

–  žiadosti o voľbu poštou voliča, ktorý má 

trvalý pobyt v  mestskej časti Bratisla-

va-Vajnory

–  žiadosti o vydanie hlasovacieho preuka-

zu voliča, ktorý má trvalý pobyt v mest-

skej časti Bratislava-Vajnory 

Ďalšie informácie k  voľbám do NR SR sú 

uverejnené na webovej stránke www.minv.
sk/?volby-nrsr, alebo vám ich poskytne 

Gabriela Zemanová, poverená prípravou 

volieb v MČ Bratislava-Vajnory, tel. 02/212 

95 233, 0911 821  617, e-mail: gzemanova

@vajnory.sk

VOLEBNÉ OKRSKY VO 
VAJNOROCH

Pre voľby do NR SR sme v  MČ Bratisla-
va-Vajnory vytvorili 5 volebných okrskov 
a určených 5 volebných miestností:

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Základná škola Kataríny Brúderovej, 
Osloboditeľská 1: Dorastenecká, Pod krí-

žom, Pri nadjazde, Pri pasienku, Pri starom 

letisku, Pri šanci, Rybničná, Šutráková, Ti-

benského

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
Základná škola Kataríny Brúderovej, 
Osloboditeľská 1: Buzalkova, Pračanská, 

Pri mlyne, Príjazdná, Šachorová, Šinkovské, 

Široká, Za mlynom, Zbrody

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3
Základná škola s  materskou školou sv. 
Jána Pavla II., Osloboditeľská 27: Čierny 

chodník, Nové Šuty, Šuty, Tomanova, Uh-

liská

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4
Základná škola s  materskou školou sv. 
Jána Pavla II., Osloboditeľská 27: Hos-

podárska, Jačmenná, Kataríny Brúderovej, 

Kúkoľová, Na jarku, Ochotnícka, Pod lipa-

mi, Pri pastierni, Roľnícka, Veľké Štepnice, 

Za humnami, lokalita Vajnorské jazerá

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5
Základná škola s  materskou školou sv. 
Jána Pavla II., Osloboditeľská 27: Baničo-

va, Koncová, Koniarkova, Kratiny, Na doli-

ne, Nad jazierkom, Nad Válkom, Nemecká 

dolina, Osloboditeľská, Pod Válkom, Pri 

Struhe, Skuteckého, Šaldova, Za farou, Zá-

tureckého

snímka: shutterstock.com
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CENNÍK INZERCIE
ROZMERY CENA

bez DPH s DPH

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

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

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

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

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

f)
cena plošného inzerátu 

atypických rozmerov (za 1 cm2)
1,40 1,68

g)
Komerčná riadková inzercia 

(predám, kúpim, služby a pod) 

za 1 slovo (tel. číslo = 1 slovo)

0,75 0,90

Politická inzercia: 1,5 násobok ceny bežnej inzercie 

vo Vajnorských novinkách

Zľavy: Pri opakovanom uverejnení inzerátu 3 až 4 krát 

za sebou: zľava 10%; 5 a viackrát za sebou = zľava 20 %

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY

Hlásenie porúch BVS: 0800 121 333

Hlásenie porúch ZSE: 0800 111 567

Hlásenie porúch VO: 02/6381 0151

Hasičská služba: 150, 112

Záchranná služba: 155, 112

Mestská polícia: 159

Havarijná služba: 0123

MIESTNY
ÚRAD

Mestská časť Bratislava - Vajnory

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava

Tel. číslo do digitálnej ústredne:  0850 24 25 24

e-mailová adresa:
vajnory@vajnory.sk,

redakcia@vajnory.sk

OTVÁRACIE HODINY 
POŠTY 

VO VAJNOROCH

POŠTA BRATISLAVA 36
ROĽNÍCKA 10717/1A
830 06 BRATISLAVA

Pondelok 8.00 - 13.00 13.30 - 18.00

Utorok 8.00 - 13.00 13.30 - 18.00

Streda 8.00 - 13.00 13.30 - 18.00

Štvrtok 8.00 - 13.00 13.30 - 18.00

Piatok 8.00 - 13.00 13.30 - 18.00

Sobota zatvorené

Nedeľa zatvorené

ÚRADNÉ HODINY 
MÚ VAJNORY 

23. 12. 2019 – 6. 1. 2020

23. – 27. 12. 2019
ZATVORENÝ 

30. – 31. 12. 2019
BEŽNÉ ÚRADNÉ HODINY

2. 1. – 3. 1. 2020
BEŽNÉ ÚRADNÉ HODINY

6. 1. 2020
ZATVORENÝ






