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ŠKOLA
VOLÁ!
RNDr. Tibor Kráľ, 
riaditeľ školy

Opäť je tu september,  čas keď sa 
nám deti vracajú do škôl po dvoj-
mesačných letných prázdninách.
Tak, ako každý rok, sme toto ob-
dobie využili na mnohé pracovné 
aktivity, ktoré zlepšia pracovné 
podmienky pre naše deti i  našich 
zamestnancov.
2. 9. 2019 privítame rekord-
ný počet detí. Bude ich viac ako 
400  a  kapacita školy sa naplni-
la do poslednej stoličky a  lavi-
ce. Budeme mať 18 tried a v bu-
dúcom školskom roku budeme 
môcť pravdepodobne otvoriť už 
len jednu prvácku triedu, preto-
že nám bude odchádzať iba jedna 
trieda deviatakov. Táto situácia 
sa zopakuje ešte raz o ďalší škol-
ský rok. Tri odborné učebne ANJ1, 
ANJ2 a INF budú vyťažené na 100 
percent. Na tento počet žiakov by 
sme už potrebovali ďalšiu učeb-
ňu informatiky a  ďalšie odborné 
učebne (odbornú učebňu techni-
ky a pod.).
Kolektív zamestnancov sa mení, 
ako každý rok. Prišli noví učitelia, 
vychovávatelia, asistenti učiteľov 
a nepedagogickí zamestnanci.
Verím, že v spolupráci s rodičmi uro-
bíme ďalšie spoločné kroky pri vý-
chove a vzdelávaní našich žiakov.
Chcel by som, aby naša škola bola 
inštitúciou, do ktorej budú deti 
chodiť rady, bez strachu, bez stre-
su a aby rodičia boli spokojní s na-
šou prácou.

Tak hurá do školy!
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škole a ihriskách. Kontajnerové stojiská 
na triedený odpad po každom víkende 
vyzerajú ako nelegálna skládka, parkové 
koše sú preplnené vrecami s  odpadom 
a keď sú prázdne, je neporiadok po ce-
lom trávniku okolo. V  košoch určených 
na psie exkrementy sú natlačené fľa-
še a plechovky od nápojov. Keď v rámci 
jarného a jesenného upratovania prista-
víme veľkokapacitný kontajner na spá-
liteľný odpad, niektorí občania doňho 
nahádžu všetko, čo za rok nazhromaž-
dili. Od pokaze-
ných elektros-
potrebičov až 
po vybúraný 
materiál z  pre-
stavby polovi-
ce domu.
V  Bratislave je 
veľa možností, 
ako sa legálne 
a  slušne zba-
viť svojho od-
padu. Problém 
je asi v  tom, 
že za to treba 

väčšinou zaplatiť. Za odpad, ktorý pri 
upratovaní nazhromaždí hospodárska 
správa, však platime všetci Vajnorá-
ci a  odstraňovanie zmiešaného od-
padu, ktorý vďaka niektorým nepo-
riadnikom vzniká, je niekoľkonásobne 
drahšie. Množstvo a  objem odstra-
ňovaného odpadu stúpa, spôsobuje 
plytvanie prácou našich zamestnan-
cov, ktorí sa o  poriadok starajú, ako 
aj plytvanie fi nanciami, ktoré by sme 
mohli využiť účelnejšie. 

Ivan Görcs

Pravidelne sa na rôznych 
miestach stretávam 
s upozorneniami alebo 
sťažnosťami obyvateľov na 
poriadok vo Vajnoroch. Viacerí 
píšu, že situácia sa zhoršila. 
Presne to isté si myslíme aj 
my na hospodárskej správe 
miestneho úradu. 

Neporiadok však nie je spôsobený 
tým že neupratujeme, ale tým, že 
obyvatelia a  najmä mládež, nereš-
pektujú základné pravidlá slušného 
správania. 
Táto situácia sa zhoršuje nielen vo 
Vajnoroch, ale v celej spoločnosti. 
Pracovníci hospodárskej správy kaž-
dý pracovný deň začínajú zbieraním 
odpadkov po celej dedine a minimál-
ne dvakrát do týždňa pri vajnorských 
jazerách. 
Situácia je zlá najmä okolo kontajne-
rových stojísk na triedený zber, pri 

UCTILI SME SI PAMIATKU SNP

PORIADOK VO VAJNOROCH

Igor Kňazovický, snímka autor

Slovenské národné povstanie 
patrí k udalostiam, ktoré 
výrazne ovplyvnili našu 
históriu. 

Vďaka Slovenskému národnému povsta-
niu sa náš národ stal súčasťou európske-
ho celku, ktorý postavil svoje základy na 
hodnotách slobody, demokracie, spolu-
patričnosti a spravodlivosti. Stali sme sa 
súčasťou Európy. Sloboda a demokracia 
sú aj našimi hodnotami. A boli hodnota-
mi mnohých statočných ľudí, ktorí pre 
tieto ideály pred sedemdesiatimi piatimi 
rokmi bojovali aj zomierali. Slovenský ná-
rod 29. augusta 1944 povstal. Dal celé-
mu svetu najavo, že nie je prisluhovačom 
hitlerovského Nemecka. Pomohol tak 
spojencom skrátiť druhú svetovú voj-
nu, prejavil svoj jednoznačný nesúhlas 
s okupáciou a rozpínavosťou nacizmu. Aj 
po 75-tich rokoch je odkaz Slovákov, Če-
chov, Francúzov, Poliakov, Rusov, Ukra-
jincov a všetkých ostatných účastníkov 

SNP stále živý. Dnes je o to dôležitejšie 
pripomínať si túto časť našej histórie, 
že niektorí obdivovatelia slovenského 
vojnového štátu prekrúcaním historic-
kých faktov a  právd zasievajú do myslí 
najmä mladých ľudí neistotu a nenávisť. 
Pamiatku známych i neznámych hrdinov 
boja proti nacizmu sme si uctili polože-
ním vencov k  pamätníku na Oslobodi-

teľskej ulici. Teší nás, že na pietnej spo-
mienke sa zúčastnili aj príslušníci NFIU 
so sídlom vo Vajnoroch. Hrdinom vzdali 
česť plukovník Peter Brauner a členovia 
zahraničných vojenských misií. Je sym-
bolické, že tak, ako pred 75-timi rokmi 
počas SNP stáli pri nás spojenci, aj dnes 
si naši spojenci uctili hrdinov SNP. 
Ďakujeme! 
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EFEKTÍVNA OCHRANA SUSEDSKÝCH PRÁV
Mgr. Silvia Valichnáčová 

Susedské vzťahy sú prirodzenou sú-
časťou bežného života väčšiny ľudí. Do 
kvality bývania, prípadne iného užívania 
nehnuteľností, však obyvateľom (resp. 
užívateľom) najintenzívnejšie zasahu-
jú nehnuteľnosti v  bytových domoch 
či obyvatelia susedných nehnuteľností. 
Pretože s vlastníctvom bytu, resp. neby-
tového priestoru v obytnom dome či na 
spoločnom dvore (špecifi kácia Vajnor), 
je nevyhnutne spojené aj spoločné uží-
vanie spoločných častí a spoločných za-
riadení; sused vlastníka/užívateľa bytu 
alebo nebytového priestoru je osobou 
spôsobilou ovplyvniť celkové bývanie 
toho ktorého vlastníka/užívateľa v ove-
ľa vyššej miere, ako je to pri užívaní ro-
dinného domu. Vzťahy medzi vlastníkmi 
a  užívateľmi nehnuteľností v  obytnom 
dome mnohokrát nie sú ideálne. Vznik 
napätých situácií ústiacich do konfl iktov 
tam, kde sa ľudia vzájomne ovplyvňujú, 
resp. navzájom spolupracujú, však nie 
je s ohľadom na spoločenský charakter 
týchto vzťahov ničím neprirodzeným. 
Príčiny konfl iktov vznikajúcich medzi 
susedmi majú nesmierne rozmanitý cha-
rakter. Na tomto mieste potom vyvstá-
va otázka: „Kde možno nájsť komplex-
nú úpravu všetkých práv a  povinností 
zodpovedajúcu susedským vzťahom?“ 
Jednotlivé práva a  povinností vlastní-
kov (užívateľov) nehnuteľností, ktoré sú 
súčasťou obytného domu, možno nájsť 
v právnych predpisoch, konkrétne v Ob-
čianskom zákonníku a Bytovom zákone, 
ale aj v  nelegislatívnych aktoch, akými 
sú etické kódexy vlastníkov nehnuteľ-
ností v bytovom dome, prípadne domo-
vé poriadky v prípade nájomných obyt-
ných domov.

Ako riešiť susedské spory?

Na riešenie problematiky susedských 
sporov možno nazerať v  dvoch rovi-
nách. Prvou z  nich je preventívna ro-
vina, ktorá zahŕňa najrôznejšie druhy 
opatrení zamerané na predchádza-
nie vzniku konfl iktov. Druhou je rovi-
na praktická, predstavujúca konkrét-
ne riešenia, ktoré je potrebné uplatniť 
vtedy, ak už k  vzniku konfl iktu medzi 
jednotlivými vlastníkmi došlo. V sused-
ských vzťahoch (ako napokon vo všet-
kých spoločenských vzťahoch) je ro-
zumné predchádzať vzniku konfl iktov, 

t.  j. klásť dôraz na preventívnu rovinu 
riešenia. V rámci prevencie susedských 
sporov v bytovom dome zohráva kľúčo-
vú úlohu predovšetkým zástupca vlast-
níkov, ktorý je v  zmysle ustanovenia 
§ 8a Bytového zákona povinný infor-
movať vlastníkov bytov a  nebytových 
priestorov v  dome o  všetkých skutoč-
nostiach a  dôležitých otázkach pre-
vádzky domu. V  prípade spolunažíva-
nia susedov na spoločnom dvore alebo 
v zástavbe typickej pre tento región je 
dobré mať akéhosi sprostredkovateľa, 
ktorý je nestranný voči obom stranám.

V rámci uvedeného je však nevyhnutné 
uvedomiť si, že na to, aby bol zástupca 
pri predchádzaní susedským konfl iktom 
efektívny, v  rámci plnení tejto úlohy 
by sa nemal stavať do pozície akéhosi 
„šéfa“ alebo „sudcu“. Zástupca by mal 
byť v prvom rade sprostredkovateľom, 
resp. mediátorom, a  to vo vzťahoch 
medzi vlastníkmi navzájom. Prostred-
níctvom svojho mediačného pôsobenia 
môže potom zmierňovať aj prípadné 
napätie medzi jednotlivými vlastníkmi. 
Nanešťastie, nie vždy pomôže rieše-
nie formou prevencie. Preto je namies-
te ďalšia otázka: „Čo robiť v prípade, že 
konfl ikt odzrkadľujúci susedský spor, 
už vznikol?“ V  tomto smere je potreb-
né pristúpiť k riešeniu susedských spo-
rov v praktickej rovine, formou konkrét-
nych opatrení, ktoré možno rozdeliť do 
dvoch podskupín. Prvú podskupinu re-
prezentujú opatrenia zamerané na rie-
šenia konvenčné, medzi ktoré možno 
zaradiť vyhodnotenie príčiny vzniku 
sporu a následný pokus o ústnu dohodu 
a  úpravu vzájomných práv užívateľov 
nehnuteľností. Je vhodné dohodnúť si 
medzi susedmi akési memorandum, 
v ktorom sú zakotvené vzájomné vzťa-
hy. Memorandum je prejavom dobrej 
vôle dohodnúť sa. Konvenčné riešenia 
však na odstránenie sporov so susedmi 
mnohokrát nestačia. Vtedy je potrebné 
pristúpiť k opatreniam druhej podsku-
piny, do ktorej patria možnosti riešenia 
susedských sporov upravené v  práv-
nom poriadku. Tými sú predovšetkým 
svojpomoc, ochrana obce, žaloba na 
súd, návrh na nariadenie predaja bytu 
a  v  extrémnych prípadoch dokonca aj 
oznámenie o  spáchanom priestupku 
alebo trestnom čine orgánom činným 
v  trestnom konaní. Prednosť by vždy 
mali mať konvenčné, resp. ľudské rie-
šenia, nakoľko na rozdiel od právnych 
riešení nie sú spojené so zvýšeným ri-
zikom vyostrenia konfl iktu.

Postup efektívneho riešenia 
sporu

V  dôsledku rozmanitosti susedských 
vzťahov dochádza v  spoločnosti k  rôz-
nym druhom zásahov do susedských 
práv. Susedské nezhody sú často veľ-
mi nepríjemnými stretmi názorov, kto-
ré spravidla prerastajú do dlhodobých 
a  vyhrotených sporov. Každý z  vlastní-
kov by sa mal správať tak, aby čo najme-
nej zasahoval do práv suseda. Konanie 
susedov by malo byť v  súlade s  dobrý-
mi mravmi, s  rozumnou mierou určitej 
spoločenskej únosnosti a  vzájomnej to-
lerancie. Pre porušenie zákonom usta-
novených pravidiel správania sa predpo-
kladá, aby rozpor s  dobrými mravmi bol 
dostatočne výrazný, spoločensky jasný 
a  zrozumiteľný. Právny poriadok posky-
tuje rôzne druhy právnej ochrany. Doža-
dovanie sa ochrany by však malo sledo-
vať určitý stupeň, a to podľa závažnosti 
konkrétneho zásahu. Nebude vždy po-
trebné domáhať sa ochrany na súde, ak 
je možné túto ochranu poskytnúť pro-
stredníctvom iných orgánov, ako sú na-
príklad obce. Súdna ochrana by mala byť 
až posledným stupňom ochrany poruše-
ných práv. Štátne orgány, ako aj samot-
ní účastníci právnych vzťahov, by sa mali 
usilovať predovšetkým o riešenie sporov 
vzájomnou dohodou, nakoľko je v  pra-
xi najjednoduchším a  najnenáročnejším 
prostriedkom. Ak toto riešenie zlyhá, je 
namieste uplatniť represívne opatrenia 
voči konaniu vlastníka (užívateľa) ne-
hnuteľnosti zo strany autoritatívneho, 
t. j. nadradeného orgánu.

www.vajnory.sk
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OPRAVA ROĽNÍCKEJ ULICE 
VO VAJNOROCH JE DOKONČENÁ
TASR, upravené 

Od 5. augusta 2019 sa začala 
realizovať  kompletná opra-
va Roľníckej ulice v časti od 
križovatky s Rybničnou uli-
cou  Pri kaplnke po križovat-
ku Roľníckej ulice s  Baničo-
vou ulicou.   

Predpokladané ukončenie prác v zmys-
le povolení  je 1. 9. 2019. Objednávate-
ľom prác bol  magistrát hlavného mesta 
a dodávateľom fi rma Strabag.  

Oprava pozostávala z kompletného od-
frézovania povrchu ulice a  následného 
položenia nového asfaltového koberca. 
Jednotlivé pracovné postupy boli naplá-
nované tak, aby stavebná fi rma moh-
la opraviť postupne každý jazdný pruh 
a druhý bol prejazdný pre jednosmernú 
premávku. Toto riešenie si vyžiadalo od-
klonenie jedného smeru na obchádzko-
vú trasu po miestnych komunikáciách. 
Obchádzka viedla po Osloboditeľskej 
ulici a  späť na Roľnícku sa napojila na 
križovatke s Baničovou ulicou. Obchádz-
ka otestovala trpezlivosť Vajnorákov. 
Zvládli to však dobre.

Organizácia dopravy sa ešte skompliko-
vala 24. augusta z dôvodu konania do-
žinkových osláv. Vyriešilo sa to  riade-
ním premávky svetelným semaforom 
v  jednom prejazdnom pruhu po Roľníc-
kej ulici. Počas tejto dopravnej výluky 
sa mohlo stať, že vodiči využívali aj iné 
prejazdy po miestnych uličkách. To sa 
však po ukončení opráv skončí.  

Blíži sa termín ukončenia výluky a pra-
covníci stavebnej fi rmy robia dokončo-
vacie práce. Roľnícka ulica bude z väč-
šej časti vynovená. Opravu potrebujú aj 
iné ulice vo Vajnoroch, o  ich dátumoch 
vás budeme včas informovať i na strán-
kach Vajnorských noviniek.  

SENIOR KLUB BLAHOŽELÁ
V lete z členov nášho klubu oslavuje svoje jubileum jedna oslávenkyňa. V zozname máme 
vyznačené iba jedno meno – Valéria Fašungová, ktorá 22. augusta oslávila úctyhod-
ných 80 rokov. Jubilantke srdečne blahoželáme a do ďalšieho života jej želáme okrem 
zdravia a šťastia aj veľa pokoja, lásky a dôvodov na radosť v kruhu rodiny.
 Senior klub
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DOŽINKY ROZTANCOVALI 
PRÍTOMNÝCH V PARKU 
POD LIPOU
Eva Bielčiková, snímky Kristína Toroková, 
Anton Jakubáč, IFK 

Vajnorské Dožinky patria 
medzi posledné letné 
a zároveň najväčšie kultúrne 
podujatia vo Vajnoroch. 

Aj v  tomto roku sa ich zúčastnil veľký 
počet návštevníkov z Vajnor i blízkeho 
okolia, podľa odhadu ich bolo takmer 
4 000. Ako každý rok, hlavnou atrakciou 
dožiniek bol alegorický sprievod, ktoré-
ho sa zúčastnilo 22 spolkov a miestnych 
organizácií vrátane Poľnohospodárske-
ho družstva, so svojimi mechanizmami 
na dorábanie i  tohtoročnej úrody. Prí-
tomní mohli obdivovať aj niekoľko his-
torických vozidiel a motoriek. Nechýbal 
ani krásne zrenovovaný traktor zo za-
čiatku minulého storočia. 

Privítali sme vzácnych hostí – primá-
tora hlavného mesta SR Matúša Val-
la a vyše 50 hostí z družobného mesta 
Alviano. Bol pripravený bohatý kultúr-
ny program. Po odovzdaní dožinkového 
venca predsedovi družstva Branislavo-
vi Brúderovi ako najväčšiemu gazdovi 
v  dedine, pokračoval Vajnorský okraš-

ľovací spolok, ktorý začal kultúrny 
program. Zaspieval sériu vajnorských 
pesničiek a  roztancoval prítomných di-
vákov i vzácnych hostí. Program pokra-
čoval celé popoludnie a trval do nesko-
rých nočných hodín,  keď vygradoval 
vystúpením skupiny Bystrík Band.

Vďaka sponzorom sa opäť podarilo pri-
praviť kvalitný sprievodný program do-

žiniek. V porovnaní s  minulým rokom 
sme oslavu opäť posunuli o  stupienok 
vyššie. Za to im patrí naša nesmier-
na vďaka. Veríme, že každý si prišiel 
na svoje, v ponuke boli stánky s občer-
stvením a  remeslami, výstava zvierat 
pre deti, nafukovacie atrakcie a súťaže. 
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Doži-
niek 2020.

www.vajnory.sk
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DRUŽBA VAJNORY 
 ALVIANO

K. Pokrivčáková, S. Molnárová,
snímky autorky

Vďaka schválenému projektu 
v rámci sekcie Európa pre 
občanov pre Družobné mestá 
Vajnory – Alviano, nás v dňoch 
21. až 25. augusta 2019 
navštívilo 50 priateľov z Alviana, 
ktorých priviedol zástupca 
starostu Giovani Sabatini. 

Veľmi sme sa potešili, že po dlhom čase 
nás navštívil aj bývalý dlhoročný staros-
ta Alfredo Santi, ktorý stál na začiatku 
celej družby. Samozrejme, nemohol chý-
bať ani Sauro Santi, taktiež bývalý sta-
rosta a mnohoročný aktívny podporova-
teľ družby. Pretože na Zlatých pieskoch 
sa konal hudobný festival, ubytovanie 
sme zabezpečili v centre mesta. Priatelia 
z Alviana si naplánovali náročný program 
aj za hranicami Slovenska; navštívili 
Brno i Mauthausen, a späť do Vajnor pri-
chádzali vo večerných hodinách.

Tento rok uplynulo už 28 rokov od našej 
prvej návštevy družobného talianske-
ho mestečka Alviano. Starosta Vajnor 
Michal Vlček počas Dožiniek na pódiu 
odovzdal ďakovný list za nadviazanie 
družby Alfredovi Santimu a  Ľudovítovi 
Klenovi in memoriam.
 
Vo štvrtok sa v Dome kultúry za účasti 
našich hostí a obyvateľov Vajnor usku-
točnila prednáška na tému „Spoločne 
v  európskej sieti solidarity alebo SOLI-
DARITA V PRAXI“. O svoje skúsenosti sa 
prišli podeliť pán Marián Čaučík, riaditeľ 

organizácie Dobrá novina a dobrovoľní-
ci Tomáš Horváth a Hannah Schubel. Po 
úvodnej prezentácii doplnenej obrázka-
mi sa účastníci pýtali na skúsenosti a ná-
zory ľudí priamo z terénu, ktorí pôsobia 
v rámci rôznych sociálnych projektov. 

V piatok podvečer starosta Vajnor pozval 
delegáciu bývalých starostov a  poslan-
cov z Alviana na čele so zástupcom sta-
rostu Alviana Giovanim Sabatinim na 
krátke ofi ciálne stretnutie na pôde miest-
neho úradu aj za účasti vicestarostky Vaj-
nor, Sone Molnárovej. Zhodnotili sme do-
terajšiu družobnú spoluprácu a  otvorili 
sme oblasti pre jej ďalší rozvoj so zame-
raním na mládež. Obe strany deklarova-
li záujem v družbe ďalej pokračovať. Ve-
čer sme si spoločne s obyvateľmi Vajnor 
v Parku pod lipami pozreli autentickú fi l-

movú reportáž o celom priebehu družby. 
Boli to pekné spomienky nielen na krásne 
roky družby, ale i na ľudí, ktorí už nie sú 
medzi nami, ale prežili s nami nezabudnu-
teľné družobné priateľské letá.
 
Sobota sa vo Vajnoroch niesla v  zna-
mení dožinkovej slávnosti. Mladí i  star-
ší talianski priatelia sa zúčastnili dožin-
kového sprievodu vo vajnorskom kroji 
medzi členmi Vajnorského okrášľovacie-
ho spolku, a  zapadli naozaj na nerozo-
znanie. Prijali pozvanie predsedu Poľno-
hospodárskeho družstva na ochutnávku 
vín a spolu s nami sa až do noci zabávali 
na dožinkovom programe. Pred polnocou 
sme sa rozlúčili a popriali našim družob-
ným priateľom šťastnú cestu. Tešíme sa 
na stretnutie opäť na budúci rok.
Cari amici ci vediamo Í al prossimo.

www.vajnory.sk
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VAJNORÁCI ROZTANCOVALI 
HLAVNÉ NÁMESTIE 
Alexandra Görcsová, 
snímka autorka 

V nedeľu 14. júla 2019 o 18:00 h 
sa rozozneli tradičné vajnor-
ské fanfáry. Hlavné námestie 
v Bratislave ožilo vajnorským 
ornamentom, piesňami, hud-
bou a tancom. 

„Deň Vajnor“ sa stal v  rámci Kultúrne-
ho leta a  Hradných slávností tradíciou 
ktorú si, samozrejme, nemôžu nechať 
ujsť ani samotní Bratislavčania a Vajno-
ráci. Farebnosť nášho ornamentu a pes-
trosť výšiviek našich krojov však prilá-
kala nielen Bratislavčanov a Vajnorákov 
ale aj množstvo turistov, ktorých zaujal 
bohatý program a stánky s rôznymi vý-
robkami. 

Dievčatá z  Podobenky nestihli ani vylo-
žiť svoju „Školu vajnorských tradícií“ a ich 
stánok už obkolesovalo obrovské množ-
stvo zvedavých návštevníkov. V  Škole 
vajnorských tradícií ľudia mohli vidieť vý-
robu vajnorskej výšivky, zdobenie kraslíc 
a čipkovanie. Okoloidúci si mohli kúpiť aj 
publikácie vydané našou mestskou čas-
ťou i vajnorskú keramiku. Popri tradičných 
výrobkoch svoje diela predstavili aj Erika 
Fogas Surányiová a Marek Grebeči. Erika 
Fogas Surányiová na námestí predsta-
vila úchvatnú výstavu svojich obrazov 
s  názvom „Deti Vajnor“ a  Marek Grebe-
či zasa výstavu svojich prekrásnych fo-
tografi í s názvom „Podobenky z Vajnor“. 

Návštevníci si na osvieženie mohli dať 
vajnorské vínko a  jablkovú šťavu, ktoré 
vo svojom stánku ponúkalo Poľnohospo-
dárske družstvo Vajnory.

Bohatý program odštartoval Igor Roy, 
ktorý vo svojom vstupe rozospieval ná-
mestie známymi operetnými skladbami 
Joj, cica, Hajmássy Péter a Ja sa dnes do-
poludnia žením. Jeho jedinečné podanie 
operetných melódií prilákalo na námestie 
veľa zvedavých zahraničných turistov. 
Vďaka tomu sa na námestí zhromaždilo 
veľa ľudí, ktorí s  očakávaním sledovali 
ďalší program. Hneď po odspievaní skla-
dieb začala „škola vajnorského tanca“ 
pod vedením Vajnorského okrášľovacie-
ho spolku. Vajnorskému okrašľovaciemu 
spolku sa podarilo roztancovať všetkých 
divákov, či už zahraničných turistov ale-

bo  hanblivých domácich. Ďalej sa o  zá-
bavu postarala Vajnorská dychovka pod 
vedením Petra Pokrivčáka, ktorý si na 
toto výnimočné podujatie prizval i  čle-
nov Pilnej kapely. Celým večerom náv-
števníkov sprevádzala moderátorka Ka-
tarína Pokrivčáková a  za mestskú časť 
vystúpila vicestarostka Ing. Soňa Molná-
rová, ktorá sa s Hlavným námestím roz-
lúčila pozvánkou na Vajnorské Dožinky.

Atmosféra večernej Bratislavy tak v ne-
deľu 14. júla dostala nádych dediny, fol-
klóru a ornamentu. Preto bol tento večer 
pre Bratislavu o čosi farebnejší, zaujíma-
vejší a  zábavnejší. Už teraz sa tešíme 
na ďalší ročník a srdečne vás pozývame 
prísť si vychutnať toto jedinečné čaro, 
keď sa dedina prenesie na bratislavské 
Hlavné námestie aj v roku 2020.

www.vajnory.sk
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AKO SME V LETE CHODILI 
DO ŠKOLY

Igor Zeman, 
člen občianskeho združenia 
Podobenka z Vajnor

S koncom júna prišiel koniec 
riadnej školy. Vo Vajnoroch 
však po týždni prázdnin za-
čala iná, už pravidelná letná 
Škola vajnorských tradícií.

Niekto by si pomyslel: „Zase škola, kto 
by do nej len chodil?!“ A to by sa teda 
poriadne mýlil. Dvor Vajnorského ľu-
dového domu, malebného belasého 
domčeka, v  čase od 8. júla do 19. júla 
2019 ožil veselou vravou dospelých 
a  džavotom detí predškolského i  škol-
ského veku.

Niekto prišiel s  jasným zámerom niečo 
sa naučiť a niekto len tak, z čírej zveda-
vosti. A neoľutoval. Šikovné ženy z ob-
čianskeho združenia Podobenka z  Vaj-

nor sa podelili o svoje zručnosti s deťmi 
aj dospelými, a to nielen z Vajnor. Bolo 
počuť aj češtinu.

A čože ich to učili? Popri tradičnom maľo-
vaní a vyšívaní vajnorských ornamentov, 
vyrábaní kraslíc a paličkovaní sa zúčast-
není mohli naučiť i  menej známe zruč-
nosti, a to servítkovanie, vyrábanie ruži-
čiek z krepového papiera a tkaníc, ako aj 
šite jednoduchých ľudových bábik a hra-
čiek. Príjemnú at-
mosféru umocnil aj 
spev žien a  zvuky 
harmoniky. Deťom 
i  dospelým dob-
re padol ku koncu 
každodenného kur-
zu priamo na dvore 
Vajnorskéhoľudo-
vého domu čerstvo 
upečený chrumka-
vý koláč.

Výrobky, ktoré si 
účastníci v  pora-
dí už šiestej letnej 

Školy vajnorských tradícií zhotovili, po-
tešili nielen oči rodičov detí, ale často aj 
pozorných učiteľov. Myslím si, že vyjad-
rím spoločný názor zúčastnených, že toh-
toročná „letná škola“ bola podnetná, prí-
jemná a  družná akcia, ktorá zanechala 
v mnohých milú spomienku, odhalila nové 
záujmy a naučila ich nové zručnosti. 

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Školy 
vajnorských tradícií 2020!
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 INFORMUJEME 

CIVILNÁ OCHRANA 
INFORMUJE

Prevzaté zo stránky 
OÚ Bratislava, Odbor 
krízového riadenia

Niekoľko praktických rád pre obyva-
teľov v prípade vzniku mimoriadnej 
udalosti pri výstrahách SHMÚ. 

MAXIMÁLNA TEPLOTA 

2. STUPEŇ 
Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od 
(teplota, > 35 ºC): 
a)  vyhýbať sa pobytu na priamom sln-

ku, najmä napoludnie a popoludní, 
b)  nenechávať deti a zvieratá na pria-

mom slnku, ani v stojacich automo-
biloch, 

c)  dodržiavať pitný režim. 

3. STUPEŇ 
Dlhodobé dosahovanie maximálnej teplo-
ty vzduchu v rozpätí od (teplota, > 40 ºC): 
a)  vyhýbať sa pobytu na priamom sln-

ku, najmä napoludnie a popoludní, 

b)  dodržiavať pitný režim, 
c)  nenechávať deti a zvieratá na pria-

mom slnku, ani v stojacich automo-
biloch, 

d)  pri pobyte na priamom slnku použí-
vať ochranné prostriedky pred pria-
mym slnečným žiarením (pokrývka 
hlavy, ochranné krémy, slnečné oku-
liare a pod.). 

MINIMÁLNA TEPLOTA 

2. STUPEŇ 
Dosiahnutie minimálnej teploty vzdu-
chu (M2, < 20 ºC). Silný mráz: 
a)  chrániť sa primerane teplým obleče-

ním a obuvou, 
b)  chrániť nekryté časti tela ochranným 

(mastným) krémom, 
c)  vykonať primerané opatrenia na 

ochranu hospodárskych plodín pred 
prízemnými mrazmi. 

3. STUPEŇ 
Dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu 
(M3, < 30 ºC). Veľmi silný mráz: 

a)  urýchlene vyhľadať teplé miesta 
(obytné zariadenia), 

b)  vykonať primerané opatrenia v prie-
mysle na ochranu pred silnými mraz-
mi (zateplenie...), 

c)  chrániť nekryté časti tela ochranným 
(mastným) krémom. 

 VIETOR 

2. STUPEŇ 
Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne 
krátkodobo (v  nárazoch) rýchlosť (V2, 
priemer > 20 m/s alebo nárazy > 25 m/s): 
a)  nezdržiavať sa na voľných plochách, 
b)  nezdržiavať sa pri labilných prekáž-

kach, 
c)  zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, 
d)  odložiť z  dvorov voľne položené 

predmety, 
e)  nepúšťať von deti, 
f)  zabezpečiť domáce zvieratá, 
g)  neparkovať pod stromami a pri chatr-

ných budovách, 
h)  s  ľahkými vozidlami a nenaloženými 

nákladnými automobilmi obmedziť 



13

 INFORMUJEME 

jazdu po otvorených veterných plo-
chách, 

i)  zabezpečiť okná, skleníky, voľne ulo-
žené predmety, pozbierať sušiacu sa 
bielizeň, 

j)  pri jazde automobilom znížiť rých-
losť jazdy. 

3. STUPEŇ 
Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý 
dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rých-
losť (V3, priemer > 25 m/s alebo nárazy 
> 35 m/s): 
a)  keď nie je nutné, nevychádzať 

z domu, 
b)  nezdržiavať sa na voľných plochách, 
c)  zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, 
d)  nepúšťať von deti, 
e)  s  ľahkými vozidlami a nenaloženými 

nákladnými automobilmi nejazdiť po 
otvorených veterných plochách, 

f)  zabezpečiť žeriavy. 

  SNEHOVÉ JAZYKY 
A ZÁVEJE 

2. STUPEŇ 
Intenzívna tvorba snehových jazykov 
a závejov: 
a)  vybaviť vozidlo zimnými technický-

mi prostriedkami (zimné pneumatiky, 
snehové reťaze, vlečné lano, lopata 
a pod.), 

b)  zabezpečiť sa komunikačnými pro-
striedkami (mobilný telefón, PDA, vy-
sielačka a pod.) pre prípad núdze. 

3. STUPEŇ 
Mimoriadne intenzívna tvorba sneho-
vých jazykov a závejov: 
a)  obmedziť pohyb vo vonkajšom pro-

stredí, 
b)  obmedziť jazdu vozidlom a inými pro-

striedkami. 

 SNEŽENIE 

2. STUPEŇ 
Silné sneženie pri ktorom spadne S2, 
> 20 cm nového snehu za 12 h: 
a)  na horách sledovať a dodržiavať po-

kyny horskej služby, 
b)  vybaviť vozidlo príslušnými technic-

kými prostriedkami (zimné pneuma-
tiky, snehové reťaze, vlečné lano, lo-
pata a pod.), 

c)  v  prípade mokrého snehu a  silného 
vetra obmedziť pohyb v lese a v blíz-
kosti elektrických vedení. 

3. STUPEŇ 
Mimoriadne silné sneženie pri ktorom 
spadne S3, > 30 cm nového snehu za 
12 h: 
a)  obmedziť pobyt a pohyb (i dopravný-

mi prostriedkami) v exteriéri. 

    POĽADOVICA 

2. STUPEŇ 
Intenzívna tvorba poľadovice: 
a)  obmedziť pobyt a pohyb (i dopravný-

mi prostriedkami) v exteriéri, 
b)  upraviť povrch chodníkov tak, aby 

umožňoval bezpečný pohyb. 

3. stupeň 
Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice: 
a)  obmedziť pobyt a pohyb i dopravný-

mi prostriedkami v exteriéri, 
b)  upraviť povrch chodníkov tak, aby 

umožňoval bezpečný pohyb. 

 HMLA 

2. STUPEŇ 
Výskyt silných hmiel s  dohľadnosťou 
(H2, < 300 m): 
Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie 
ako 20 km/hod a keď nie je možné ro-
zoznať okraj cesty, odstavte vozidlo. Na 
diaľniciach vyhľadať najbližšie odpočí-
vadlo a počkať, kým sa hmla rozplynie. 

3. STUPEŇ 
Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, 
< 100 m): 
Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnost-
ných dôvodov.

 BÚRKY 

2. STUPEŇ 
Výskyt silných búrok spojený s prívalo-
vými zrážkami s úhrnmi (BD2, >30 mm/
hod.) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV2, 
> 25 m/s): 
a)  nezdržiavať sa na voľných plochách, 
b)  nezdržiavať sa pri labilných prekáž-

kach, 
c)  zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, 
d)  odložiť z  dvorov voľne položené 

predmety, 
e)  zabezpečiť domáce zvieratá, 
f)  neparkovať pod stromami a pri chatr-

ných budovách, 
g)  s  ľahkými vozidlami a nenaloženými 

nákladnými automobilmi nejazdiť po 
otvorených veterných plochách, 

h)  vo voľnej krajine pri búrke prečkať 
v automobile, alebo vyhľadať nižšie 
polohy (pozor na ich prípadné zato-
penie), 

i)  nezdržiavať sa pri vysokých stožia-
roch alebo vysokých stromoch, 

j)   opustiť vodné plochy a  priestory 
v blízkosti potokov a riek (aj vyschnu-
tých korýt). 

3. STUPEŇ 
Výskyt mimoriadne silných búrok spo-
jený s  prívalovými zrážkami s  úhrnom 

(BD3, 40 mm za 1 h) a  nárazmi vetra 
s rýchlosťou (BV3, >35 m/s): 
a)  keď nemusíte, nevychádzať z domu, 
b)  nepúšťať von deti, 
c)  neparkovať pod stromami a pri chatr-

ných budovách, 
d)   nezdržiavať sa pri stožiaroch vyso-

kého napätia alebo vysokých stro-
moch, 

e)  opustiť vodné plochy a  priestory 
v blízkosti potokov a riek (aj vyschnu-
tých korýt), 

f)  zabezpečiť obydlie pred vniknutím 
vody. 

 DÁŽĎ 

2. STUPEŇ 
Výskyt intenzívneho dažďa s  úhrnom 
zrážok (D2, > 50 mm za 12 h). 

V  prípade kritického nedostatku času 
zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa 
odobrať na bezpečné (kopec, vyšší svah 
a pod.) alebo vopred určené miesto. 

Pokiaľ máte dostatok času: 
a)  vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvo-

dy elektrického prúdu, vody a plynu, 
b)  premiestniť vybavenie domácností 

do vyšších poschodí, 
c)  uzatvoriť a  utesniť všetky okná 

a otvory, 
d)  pripraviť si vozidlo pre prípad nut-

nosti opustenia obydlia, 
e)  pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné 

ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú 
vodu na 2 – 3 dni, 

f)  zobrať si nepremokavú obuv a odev, 
g)  odstrániť látky, ktoré môžu v  styku 

s  vodou vyvolať chemickú reakciu 
(jedy, žieraviny, kyseliny a pod.), 

h)  informovať svojich susedov, 
i)  pripraviť evakuáciu zvierat, 
j)  pripraviť si evakuačnú batožinu, 
k)  opustiť vodné plochy a  priestory 

v blízkosti potokov a riek (aj vyschnu-
tých korýt). 

3. STUPEŇ 
Výskyt intenzívneho dažďa s  úhrnom 
(D3, > 70 mm za12 h): 
a)  dodržiavať pokyny záchranných zlo-

žiek, orgánov samosprávy a  štátnej 
správy, sledovať pokyny v  hromad-
ných informačných prostriedkoch, 

b)  opustiť vodné plochy a  priesto-
ry v blízkosti potokov a  riek ( aj vy-
schnutých korýt), 

c)  odstrániť látky, ktoré môžu v  styku 
s  vodou vyvolať chemickú reakciu 
(jedy, žieraviny, kyseliny a pod.), 

d)  uzatvoriť a  utesniť všetky okná 
a otvory, 

e)  vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvo-
dy elektrického prúdu, vody a plynu.



CENA KATARÍNY BRÚDEROVEJ
Gabriela Zemanová, predsedníčka 
OZ Podobenka z Vajnor 

V minulom čísle sme písali o súťaži 
vajnorských detí v umeleckej tvorbe 
pomenovanej na počesť našej rodáč-
ky Kataríny Brúderovej. Dnes  vám 
prinášame víťazné práce. Príjemný 
zážitok.

DIEVČATKO KATARÍNKA 
A SLÁVIK
Pavol Uhlár, V. A, (1. miesto)

Kde bolo, tam bolo, žila jedna rodina, 
ktorá mala jednu dcéru Katku. Katke 
sudičky do vienka darovali jeden veľ-
ký talent  –  vedela krásne vyšívať. Keď 
jej mamka oslavovala narodeniny, Katka 
chcela mamku potešiť svojím darčekom. 
No keďže nemala žiadne peniaze, roz-
hodla sa, že mamke vyšije krásnu kyticu 
kvetov. Sadla si k rybníku a začala vyší-
vať prvý kvet. Vyšívala, vyšívala a zra-
zu sa jej to roztrhalo, Katka bola veľmi 
nešťastná! Vtom zo stromu zletel ku 
Katke slávik a povedal jej: „Neplač diev-
čatko, aj keď nemáš veľa času, ja ti po-
môžem.“ Slávik odletel a o pár minút pri-
letel s nádhernou kvetinou.
„Ďakujem ti,“ povedala Katka.
„Dobré sa dobrým odpláca, a zlé zlým. Ty 
si mala dobrý úmysel, pretože si mamku 
chcela svojím výtvorom potešiť. Preto si 
zaslúžiš moju pomoc,“ slávik ju pozdravil 
a odletel.
Na ďalší deň Katka začala vyšívať druhý 
kvet. Zafúkal vietor a znova výšivku od-
fúkol. Katka začala byť smutná a rozpla-
kala sa. Z konára zletel slávik a povedal 

jej: „Neplač, ja ti ten druhý kvet prine-
siem!“ Katka sa znovu slávikovi poďako-
vala a  potešila sa, že výšivku má skoro 
hotovú.
Na tretí deň Katka mala došiť posledný 
kvietok kytice. Bolo krásne slnečné po-
poludnie, a tak išla vyšívať k rieke blízko 
domu. Šila, šila a tu zrazu z vody vysko-
čila žaba a výšivku jej škaredo zašpini-
la. Katka sa v tej chvíli rozplakala. V tom 
zletel z konára slávik, doniesol jej vedro 
s vodou a riekol jej: „Neplač Katka,“ ute-
šoval ju, „tú výšivku zachránim, umyjem 
ju vo vedre vody a  zošijem ju.“ Slávik 
skutočne po niekoľkých minútach pri-
niesol Katke výšivku, na ktorej bola pre-
krásna kytica troch kvetov, ktoré Katka 
tak usilovne vyšila pre mamku. Tak Kat-
ka mohla mamke venovať svoj darček. 
Mamka sa veľmi potešila: „To je najkraj-
šia kytica, akú som kedy dostala!“ Od 
tých čias Katka vyšívala veľa pekných 
výšiviek, nielen kytíc, a vždy, keď bolo 
treba, pomáhal jej slávik.

MALINY
Sára Němcová, ZŠ K. Brúderovej, 
2. ročník (2. miesto)

Od ulice sa pozerám na ich predzáhradku. 
Vždyzelené kríky, kamienkové schodíky, 
pôvodné dvere. Ich staré drevo sa pýši 
snáď večným životom. Stoja tu odke-
dy si pamätám. Zaiste privítali desiatky 
návštevníkov. Aj napriek tomu, že už im 
ovísa kľučka, neopustili svoju vlasť. Po-
tajomky za sebou skrývajú nové pevné 
dvere. Takto sa naďalej môžu hrdo uka-
zovať svojej vajnorskej domovine.
Kráčam po schodíkoch. Prvý, druhý, tre-
tí, štvrtý. Zazvoním na zvonček. Poču-
jem buchnutie.

„Kto je tam?“ ozve sa, kým sa oboje dve-
re otvoria.
„Zlodeji!“ zakričím.
S  úsmevom na tvári ma víta môj ded-
ko. Spoločne prejdeme do obývačky. Na 
gauči sedí babka. Pozdravíme sa a sad-
nem si vedľa nej. Hneď sa dostaneme 
k tomu, čo som v školskej jedální mala na 
obed. Popri našom rozhovore sa postará 
o to, aby ma v žiadnom prípade netrápil 
hlad alebo smäd.
Po chvíli dostanem typickú letnú otázku: 
„Nechceš si natrhať maliny?“ Nestáva sa, 
že by som odmietla. V rukách si nesiem 
mištičku. Spolu s  dedkom ideme do zá-
hrady. Vo svete mojich starých rodičov je 
záhrada najväčším centrom diania. Kaž-
dým rokom dostáva nový nádych. Minulý 
svet záhrady si viem predstaviť len z ich 
spomienok. Krochkanie prasiat v  chlie-
viku, kvokanie sliepok či králikáreň. Ten 
prítomný veľmi dobre poznám. Paradaj-
ky, fazuľa, vinič, stará slivka roky kríže-

Sofi a Podhorná: Krajina s kraslicami, 1. miesto Daniela Kunzová: Oblievačka, 2. miesto

Emma Domoráková: Morena, 2. miesto

www.vajnory.sk

14 Vajnorské novinky

 VAJNORSKÝ ŽIVOT 



ná s  inými ovocnými stromami, černice, 
ríbezle, egreš, najnovšie kivi a  v  nepo-
slednom rade maliny. Prejdeme ku kríku 
a pustíme sa do pátrania.
„Ešte som tu nejaké nechal aj pre teba, 
aby ti ich bratranci nepojedli.“
Usmejem sa. Plody malín už boli rozdele-
né. Spravodlivo. Ako láska starých rodi-
čov k vnúčatám.

VAJNORSKÁ KALUŽ
Sofi a Podhorná, ZŠ K. Brúderovej, 
7.ročník, (3. miesto)

Stalo sa to, keď som mala šesť rokov. 
Vybrala som sa so svojimi rodičmi na 
prechádzku po Vajnoroch. Bola jeseň 
a keďže už mrholilo, všetci sme mali ka-
báty. Bola som veľmi šťastná, preto-
že som na sebe mala nový kabátik. Bol 
mierne pod kolená, sýtej červenej farby, 
s veľkými ihlanovitými gombíkmi.

Po 15 minútach som sa začala nudiť, 
a  tak som si zmyslela, že sa zahrám na 

„povrazolezkyňu“. Lepšie povedané, na 
„obrubníkochodkyňu“. Postavila som sa 
naň a balansovala som rukami. Pár kro-
kov. Ďalšie kroky. Ďalšie. A  ďalšie. Ach. 
Posledný krok už asi nedám... Uf, udržala 
som sa. Krok- krok- skok, krok- krok- skok 
a krok. Už mi to začínalo ísť. Myslela som 
si,  že si zvládnem aj zatancovať, a  tak 
som to skúsila. „Už mi to ide,“ pomyslela 
som si. Cítila som sa, akoby som sa vzná-
šala. A aj som sa vznášala. Ale viete kde? 
V  najväčšej kaluži 
v  parku, väčšia už 
ani nemohla byť! 
Myslela som si, že 
sa tam na mies-
te rozplačem. Veď 
uznajte! Taký pek-
ný kabát! Ale je-
diný, kto plakal, 
bola mama a  jed-
no bábätko, ktoré-
mu spadol banán 
na mokrú štrko-
vú cestičku. Kým 
mama plakala od 
smiechu, ja som 
len udivene poze-

rala striedavo na mamu a  otca. Chvíľu 
som v tej kaluži len tak sedela s ústa-
mi dokorán, potom som ich zovrela do 
malého úsmevu a zakončila som celú si-
tuáciu rehotom. Smiala som sa aj dlho 
potom, ako ma mama zdvihla na ruky 
a postavila.

Cestou domov som dlho rozmýšľala, na 
čom sme sa vlastne smiali. Na tento deň 
nezabudnem. Nikdy.

Laura Blažeková: Zmárnění šarkana, 3. miesto

SLÁVNOSŤ UVÍTANIA DETÍ DO ŽIVOTA
Soňa Molnárová, 
snímka Kristína Toroková

Nik nepochopí význam života,
kým nemá deti, ktoré treba 
milovať. Vtedy sa celý 
vesmír zmení a človeku sa 
nikdy nič nebude zdať také, 
ako predtým…

Každé narodenie človeka je malý zá-
zrak, každý jedinec je zázračným die-
lom. A každé dieťa, ktoré prichádza na 
svet, by malo byť prijímané s láskou. 
Malo by byť s  láskou vychovávané, 
pretože na to, aby vyrástlo v človeka, 
čo sa vie postaviť životným prekáž-
kam čelom a neuhýbať im, na to všet-
ko okolo seba nutne potrebuje lásku. 
Potrebuje poznať úprimný ľudský cit 
od svojich najbližších, od mamy a otca.
Zbor pre občianske záležitosti pri-
pravil 27. júna 2019 Slávnosť uvíta-
nia do života pre malých Vajnorčanov, 
ktorých mená sú zapísané do Pamät-
nej knihy. 
Na tvárach rodičov sa zračilo nevý-
slovné šťastie, pri pohľade na svoje 
dieťatko, ktoré držali v náručí. Mená 

detí a ich rodičov sú zapísané v Pamät-
nej knihe Vajnor. Slávnosť prišli spes-
triť piesňami deti z  občianskeho zdru-
ženia Podobenka z Vajnor pod vedením 
Gabriely Zemanovej.
Našim malým ratolestiam prajem, aby 
boli šťastnými deťmi v šťastných rodi-
nách, kde sa všetci majú radi. Rodičom 
prajem veľa dobrého zdravia, dostatok 
elánu, mnoho trpezlivosti a  úspechov 
pri výchove svojich detičiek.

Jozef Horváth, 15. 1. 2019
Hana Hríbová, 21. 2. 2019
Michaela Sivkovská, 26. 2. 2019
Boris Štefanovský, 5. 3. 2019
Jasmina Gregora, 8. 3. 2019
Sofi a Nagyová, 13. 3. 2019
Patrícia Adámiková, 17. 3. 2019 
Nina Draždáková, 24. 3. 2019
Dušan Vejinovič, 23. 4. 2019
Hana Forróová, 8. 5. 2019
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MAĽOVANÉ VAJNORY 2019
Anna Zemanová, členka správnej rady 
o. z. Vajnorský okrášľovací spolok 

Už po tretí krát sprístupnili 
majitelia návštevníkom 
skryté krásy vajnorského 
ornamentu. 

Začiatkom leta sa konalo podujatie Ma-
ľované Vajnory 2019. Počas tohtoroč-
ného podujatia bolo sprístupnených 
10  interiérov tunajších objektov a  boli 
propagované historické predmety, vý-
šivky a  maľby na obrazoch i  nábytku. 
U Krištofi čovcov bolo možné vidieť ná-
stenné maľby Hedvigy Krištofi čovej 
z roka 1933 a výstavu historických pred-
metov a  krojov. V  zrekonštruovanom 
dome Regius je novšia nástenná maľ-
ba z roka 2009 od Kristíny Rožňovcovej, 
rodenej Kociánovej. Priestor bol oboha-
tený sprievodným podujatím – ukážkami 
tvorby autorky maľby s jej ornamentál-
ne zdobenými odevmi a  ľudovými úžit-
kovými predmetmi. Návštevníci mohli 
ochutnať vínka Ľuboša Žitného z Vinár-
stva Žitný a  Lakota a  miestnych viná-
rov Bohuslava Zemana a Jána Feketeho. 
V susednom dome na Roľníckej 116 náv-
števníkov privítali paličkárky z  Vajnor-
ského okrášľovacieho spolku, maliarka 
Erika Surányi-Fogašová a najmä násten-
né maľby z  roka 1923. Novinkou tohto 
ročníka bola sprístupnená letná kuchy-
ňa u Kriškovcov s obnovenou pôvodnou 

pecou, kde sa v minulosti vypekali rôz-
ne dobroty takmer na každú vajnorskú 
svadbu, ako aj  artefakty v  roľníckom 
dome, v ktorom sa narodil insitný maliar 
Ján Hlavatý. Na trase po Roľníckej uli-
ci už tradične nesmeli chýbať priestory 
Národnej kultúrnej pamiatky Vajnorský 
ľudový dom, ktorý sprístupňuje tradič-
né obydlie vajnorských vinohradníkov 
zo začiatku 19. storočia, ľudové inte-
riérové maľby, zbierku ľudovej kerami-
ky a  výšiviek i  vajnorský ľudový kroj. 
Aj v  tomto roku návštevníkov privítal 
zrekonštruovaný ľudový dom, presta-
vaný na kaviareň a  wellnes Dobrá lipa. 
V prednej miestnosti bola výstava prác 
ľudovej umelkyne Kataríny Rakúsovej 
a  ukážka originálnej výroby tzv. pred-

ku (slávnostný čepiec pre vydatú ženu), 
ktorého výrobu predvádzala členka Vaj-
norského okrášľovacieho spolku Beáta 
Víteková. Novinkou tohto ročníka bolo 
sprístupnenie keramickej dielne, ktorá 
sa nachádza v priestoroch Domu kultú-
ry Vajnory, kde Zlatica Šarközyová vyrá-
ba ručne maľovanú vajnorskú keramiku. 
V  zozname vzácnych historických ob-
jektov nemohol chýbať kostol Sedem-
bolestnej panny Márie, ktorý je tiež ná-
rodnou kultúrnou pamiatkou. Kostol bol 
vyzdobený ornamentmi v  20. storočí. 
V sanktuáriu sa nachádza kompozícia or-
namentov a na bočných stenách 12 or-
namentálnych oblúkov. Na oltároch sú 
vyšívané oltárne plachty a v zadnej čas-
ti vyšívané a  maľované historické vlaj-
ky s ornamentmi. Hneď oproti bol sprí-
stupnený objekt Maľovaná predajňa 
produktov PD Vajnory. Meno neznámej 
autorky nástennej maľby je zatiaľ zaha-
lené tajomstvom a pátrame po jej pôvo-
de. Hľadáme akékoľvek informácie od 
pamätníkov. Úplnou novinkou bolo sprí-
stupnenie nástennej maľby zo 60-tych 
rokov na Dorasteneckej ulici od ľudovej 
umelkyne Hedvigy Polákovej, rodenej 
Feketeovej. Práve tu možno vidieť prí-
kladnú ukážku harmónie modernej vý-
stavby so zakomponovaním pôvodnej 
ornamentálnej maľby.

Vajnory majú množstvo krásnych a hod-
notných priestorov vyzdobených orna-
mentmi. Mnohé sa nachádzajú v  súk-
romných dvoroch. Ambíciou podujatia je 
vtiahnuť obyvateľov Vajnor do aktívnej 
spolupráce pri prezentácii tradičných kul-
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OBRAZY TRADIČNÝCH ZVYKOV

túrnych hodnôt. Cieľom je, aby sa Vajno-
ráci inšpirovali a viac využívali ornamen-
tálne prvky v súčasnom živote. Cenné sú 
historické maľby, ale i  novodobé orna-
menty na stenách, fasádach a nábytku. 
Veríme, že do ďalšieho ročníka sa k nám 
pripoja ďalší majitelia ornamentálne zdo-
bených priestorov a  dovolia nazrieť do 
ich ukrytej krásy.  Ďalšie ornamenty sú aj 
verejne dostupné, ktoré boli vyhotovené 
už v súčasnej dobe a nádherne dopĺňa-
jú a  poukazujú na uchovávanie a  rozví-
janie kultúrneho dedičstva v obci. Fasá-
da Domu kultúry Vajnory (maľba z  roka 
2016) a vajnorské malé knižnice: návrhy 
a maľba Kristína Rožňovcová – Kociáno-
vá, fasáda na budove Vinárne pri kapln-
ke z roka 1998 autora Branislava Pavlasa 
a priečelie zmrzlinárne v Parku pod lipami 
od Eriky Surányi – Fogašovej.

Vajnorský ornament patrí k  ornamen-
tom s najvýraznejším štýlom. Na výšiv-
kách či maľbách nájdete jablká, ruže, 
hrozno, ďatelinku, listy, šišky či klásky. 
Zo zvieracích motívov vtáčika v rôznych 
podobách, pelikána kŕmiaceho mláďa-
tá vlastnou krvou, motív včely. Okrem 
historických malieb sú ornamenty apli-

kované na fasádach domov, plotoch, ale 
aj na iných objektoch. V roku 2016 bol 
vajnorský ornament zapísaný do Re-
prezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska.

Zvláštne poďakovanie patrí majiteľom 
sprístupnených objektov: Danke a Edovi 

Krištofi čovcom, Ing. arch. Milanovi Ško-
rupovi, rodine Bachratých, Miroslavo-
vi Fábrymu a  rodine Kriškovcov, ako aj 
partnerom – MČ Bratislava – Vajnory, PD 
Vajnory, Kaviareň a wellness Dobrá lipa, 
o. z. Podobenka, Rímsko-katolícka cirkev 
farnosť Bratislava – Vajnory a  kerami-
kárke Zlatici Šarközyovej.
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Mgr. Ľubica Figurová,
snímky IFK 

Zvyky a tradície boli dôležitou 
súčasťou života našich 
predkov a my si ich dodnes 
pripomíname. 

Niektoré tradičné zvyky zanikli, niektoré 
sa zachovali, nadobudli zábavnú formu 
a v spoločenskom živote obyvateľov Vaj-
nor majú svoju funkciu a svoje miesto.
Preto sme aj v tomto školskom roku dňa 
28. mája 2019 pripravili v  ZŠ Katarí-

ny Brúderovej Deň vajnorských tradícií. 
Sústredili sme sa na zvyky týkajúce sa 
zimného a letného slnovratu, jarnej a je-
sennej rovnodennosti. Krátky program 
bol akousi mozaikou pestrých obrazov, 
akoby vystrihnutých zo života v  minu-
losti a  prenesených do súčasnosti. Vy-
stúpenia našich žiakov doplnil ľudovými 
piesňami a scénkami aj detský súbor Po-
dobenky z Vajnor.
Žiaci mohli sledovať vinšovanie pastiera 
na Martina, príchod Mikuláša a  zahale-
ných Lucií, pripomenuli si Vianoce, skoro 
zabudnutú pesničku malých koledníkov 
a  starú betlehemskú hru s  Gašparom, 
Melicherom a Baltazárom. Potom vtan-

coval na pomyselné pódium pestrý fa-
šiangový sprievod a dievčatá v krojoch 
spievajúc priniesli Morenu – kiselicu a lé-
solu. Program ukončil príchod žencov, 
ktorí gazdovi oznámili ukončenie žatvy.
Sme radi, že sa nášho úspešného podu-
jatia zúčastnili aj hostia z  miestneho 
úradu i bývalé panie učiteľky.

Krátky program bol zároveň inšpiráciou 
pre ďalšiu prácu žiakov. Ich úlohou bolo 
ľubovoľnou technikou výtvarne stvárniť 
niektorú z tradícií. Ich projekty sme vy-
stavili na paneloch v priestoroch školy.
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HURÁ NA PRÁZDNINY!
Mgr. Tamara Vániková, 
ŠKD pri ZŠ Kataríny Brúderovej, 
snímky autorka

Vďaka spolupráci s Poľov-
níckou spoločnosťou Vajno-
ry strávili deti 4. a 5. odde-
lenia Školského klubu detí 
pri Základenej škole Katarí-
ny Brúderovej  13. júna 2019 
nezabudnuteľné popoludnie 
na poľovníckej chate.

Po príchode sme sa nestačili čudo-
vať! Čakal nás tam horiaci oheň, 
špekáčiky, čerstvý chlebík, kečup 
aj horčica. Stačilo napichnúť špe-
káčiky na pripravené palice a  už 
sme opekali. S  plnými bruškami 
nasledoval krátky oddych a potom 
poznávanie stromov, listov, veša-
nie vtáčej búdky, počúvanie  roz-
právania o dôležitosti hmyzu a za-
ujímavých príhod z lesa. 

Po ceste do školy mali deti ešte veľa 
otázok. Jedna z nich bola, či ešte nie-
kedy pôjdeme na túto chatu…

Touto cestou sa chceme poďako-
vať Poľovníckej spoločnosti Vaj-
nory za chutné občerstvenie a za-
ujímavý program, ktorý pre nás 
pripravili.

Mgr. Jana Cigániková, snímky autorka 

Dňa 26. júna sa z areálu 
Základ nej školy Kataríny 
Brúderovej ozývala hudba. 
V škole asi pridali zvuk. 

Zelený deň! Viem, čo akcia „Hurá na 
prázdniny“ so sebou prináša, viem, že  
žiaci sa  na ňu veľmi tešia.  A viem, že 
aj učiteľom  sa tento „brúderovský“ deň 
celkom pozdáva. :-) 

Atmosféra na multifunkčnom ihrisku 
bola výborná. Žiaci a  učitelia boli (nie 

od závisti) zelení, niektorí tancovali, iní 
šliapali na bicykli, pálili kalórie, aby ich 
potom mohli dostať v  podobe zelenej 
cukrovej vaty, ďalší posedávali v  tie-
ni a  povzbudzovali svojich spolužiakov 
rozhodnutých zabojovať o víťazstvo. 
Súťažilo sa v stoličkovom tanci, najlep-
šom crazy účese, v  preťahovaní sa la-
nom, … Disciplín bolo neúrekom. 

V chladničke na žiakov čakali dve zelené 
torty, ktoré si odniesli triedy s  najvyš-
ším počtom zelených vecí oblečených 
na sebe.  A potom? Vysvedčenie a hurá 
na prázdniny!

OPEKAČKA 
NA CHATE

www.vajnory.sk
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SPOZNÁVAME LUŽNÉ LESY

DEŇ V ŠKD SO SLOVENSKÝM 
ČERVENÝM KRÍŽOM
Kolektív ŠKD pri ZŠ Kataríny Brúderovej, 
snímka autor

Rok 2019 je pre SČK význam-
ný. Pýtate sa, prečo? Tento me-
siac totiž oslavuje sto rokov 
od svojho založenia a činnosti 
v bývalom Československu.

Pri príležitosti tohto jubilea sa školský 
klub detí pri základnej škole Kataríny 
Brúderovej spoločne s  deťmi rozhodol, 
že im ho pomôže osláviť. Opäť sa pýta-
te, ako? 

Pri množstve dnešných úrazov vo sve-
te sme aj my chceli ovládať prvú po-
moc ako profesionálni záchranári. Preto 
sme sa rozhodli osloviť túto organizá-
ciu a poprosiť ju o vzájomnú spoluprácu 
na podporu dobrej a správnej veci. Náš 
školský klub pracovníci červeného kríža 
navštívili 15. mája 2019. Ich prítomnosť 
vzbudila u detí obrovský záujem nielen 
o  teoretické, ale i  praktické vedomos-
ti či skúsenosti toho najdôležitejšieho, 
čo v živote máme – ľudský život a  jeho 
záchrana. Dobrovoľníci SČK s červenými 
uniformami, umelé profesionálne posta-
vy na nácvik záchrany či profi  prístroje 
na oživovanie človeka. To všetko v nás 

budilo záujem o  nadobudnutie dôleži-
tých poznatkov a  skúseností potreb-
ných na záchranu života. Zaujala nás aj 
informácia, že SČK poskytuje humani-
tárnu pomoc – poskytnutie pitnej vody, 
potravinová pomoc, pátracia pomoc atď. 
po celom svete. 

Po všetkom, čo sme sa vďaka trpezli-
vosti dobrovoľníkov naučili, a  po nie-
koľkonásobnom nácviku, či už v ošetre-
ní zlomeniny, alebo poskytnutí umelého 

dýchania, sme nakoniec pred bránou te-
locvične dôkladne preskúmali auto SČK, 
ktoré slúži na prepravu zdravotne zne-
výhodnených osôb. Tak trochu nám pri-
pomínalo mini sanitku. Netradičná spo-
ločná fotka v  tvare SČK ukončila takto 
výnimočne strávené popoludnie detí. 

Veríme, že všetky získané poznatky 
a  zážitky budú prínosom pre všetkých 
našich kamarátov v ŠKD. Ďakujeme a te-
šíme sa na ďalšie stretnutie. 

Mgr. S. Gabovičová, snímka autorka

Dňa 24. mája 2019 štvrtáci 
v rámci environmentálnej výcho-
vy navštívili spolu s pedagógmi 
v sprievode animátorov Národný 
park Dunajské luhy (Nationalpark 
Donau-Auen) v Rakúsku a mes-
tečko Marchegg, ktoré leží na ra-
kúskom brehu rieky Moravy.

Prvou zastávkou bolo Školské environ-
mentálne centrum v  obci Orth. Cen-
trum je situované na Zámockom ostro-
ve, kde sa žiaci mohli bližšie oboznámiť 
s  prírodou lužných lesov. Zblízka pozo-
rovali živočíchy a rastliny lužných lesov 
a  mokradí v  ich prirodzenom prostredí. 
Zaujímavým prekvapením bola podvod-

ná pozorovateľňa, kde spoznávali a po-
zorovali život pod hladinou dunajské-
ho bočného ramena. Live-kamera zase 
umožnila pozorovať bocianiu rodinku ži-
júcu na vyhliadkovej veži v areáli zámku. 
V samotnom zámku sa žiaci pomocou in-
teraktívnych aktivít dozvedeli o vzniku 
lužnej krajiny a o potrebe chrániť ju.

Druhá zastávka bola za obcou Mar-
chegg, kde navštívili najväčšiu európ-
sku kolóniu bociana bieleho. Prvýkrát sa 
kolónia spomína už v roku 1890. Bocia-
ny tu hniezdia na starých odumretých 
duboch. Žiaci využili jedinečnú príleži-
tosť na pozorovanie bocianov v  čase 
ich najväčšej aktivity. Je to obdobie, keď 
majú mladé a veľmi často lietajú za po-
travou, vďaka čomu je aj v okolí hniezd 
veľký pohyb. Sledovali, ako sa pri výme-
ne v hniezde, bocianí rodičia pozdravia 

klepotaním zobákov a prinesenú potra-
vu odovzdajú svojim potomkom. 

Vydarená exkurzia spojená so zážitko-
vým učením obohatila všeobecný rozhľad 
detí, upevnila ich vedomosti o  prírode 
a  domov sa vrátili plné nezabudnuteľ-
ných dojmov a úžasných zážitkov. Jedno-
ducho, prežili sme spolu nádherný deň.
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Mirka Sivá, snímky autorka 

Práve prebiehal posledný deň 
tretieho táborového turnusu, 
dievčatá si vyrábali v Parku 
pod lipami korálky a chlap-
ci si plietli náramky. 50 detí 
a najmä 39 dievčat, vyzdobe-
ných farebnými mašľami, sa 
nedalo prehliadnuť. Deti sa 
pripravovali na záverečné vy-
stúpenie pre rodičov, aby im 
ukázali, čo sa za týždeň v ta-
nečnom tábore naučili…

Autorom myšlienky denných taneč-
ných táborov s  Lúčnicou je Mikuláš 
Sivý, umelecký vedúci tanca Lúčnice. 
Spolu s  manželkou Mirkou organizu-
jú detské tábory v  priestoroch Domu 
kultúry Vajnory už piaty rok. „Prepoje-
nie voľnočasových aktivít detí s Lúčni-
cou zafungovalo nad naše očakávania. 
Uvedomovali sme si obrovskú zodpo-
vednosť za dobré meno Lúčnice a  do 
tábora sme vložili maximálne úsilie, 
svoje tanečné, pedagogické, osobné 
i  rodičovskéskúsenosti. Vytvorili sme 
program, ktorý osloví deti z tanečných 
súborov, ale aj deti, ktoré sa k folklóru 
po prvýkrát dostanú v  našom tábore. 
Našim cieľom je prilákať k folklóru bu-
dúcu generáciu prostredníctvom sve-
toznámej Lúčnice, ukázať deťom slo-
venské ľudové tradície, kroje, hudobné 
nástroje, piesne, ornamenty a,  samo-
zrejme, tance, ktoré majú v  sebe veľa 
energie, radosti a  rytmiky, ktorú deti 
milujú… A to sa podarilo.“

Denný tanečný tábor s  Lúčnicou sa 
koná počas letných prázdnin v priesto-
roch Domu kultúry Vajnory od roka 
2015, teda tento rok oslavuje piate na-
rodeniny. K dnešnému dňu sa v tábore 
vystriedalo viac ako 600 detí, a to nie-
len z Vajnor a blízkeho okolia, ale tábor 
vyhľadávajú deti z  celého Slovenska, 
a  dokonca i  zo zahraničia. „Mali sme 
v  tábore deti, ktoré každé ráno s  ro-
dičmi cestovali vlakom, aby sa tábora 
mohli zúčastniť, iní si našli ubytovanie 
v Bratislave a denne do tábora dochá-
dzali… Je to obdivuhodné a veľmi si to 
vážime.“

Ďalším cieľom projektu je prezentovať 
Vajnory a  prepojiť ich bohatý kultúr-
ny a najmä folklórny život s programom 
tábora. Súčasťou tábora je okrem kaž-
dodenných tanečných lekcií s  profesi-

onálnymi tanečnými 
pedagógmi a  tanečník-
mi z  Lúčnice aj pestrý 
sprievodný program. 
„Ten každoročne jem-
ne obmieňame, nikdy 
sme však nevynecha-
li prehliadku krásneho 
Vaj norského ľudového 
domu, spolupracujeme 
s  OZ Podobenka z  Vaj-
nor, ktoré tu pre nás 
pripravuje Školu vajnor-
ských ľudových tradí-
cií. Spolupracujeme aj 
s  folkloristom Igorom 
Hraškom, ktorý deťom 

predstavuje ľudové hudobné nástroje. 
V minulosti sme mali v programe aj ex-
kurziu do vajnorského družstva, navští-
vili sme i  miestnu galériu. Fantazijný 
program pre deti pripravuje EDU drama. 
Tradičná je i naša vychádzka k neďaleké-
mu rybníku v NPR Šúr. Cestou sa učíme 
spoznávať plodiny na poli, pomenúvame 
stromy, liečivé rastliny a obdivujeme prí-
rodu, ktorú majú Vajnory na dosah. Pra-
videlne spolupracujeme aj s  Kaviarňou 
Prešík v DK Vajnory, ktorá nám zabezpe-
čuje výbornú stravu.“

Vyvrcholením každého táborového týž-
dňa je záverečné vystúpenie pre rodi-
čov, ktoré je vždy pripravené tak, že 
deti si užijú naozaj neutíchajúci potlesk. 
A dokonca vidia tancovať aj samotných 
tanečníkov z Lúčnice.

„Po piatich rokoch fungovania nás veľ-
mi teší neustále rastúci záujem o tábor, 
cítime obrovskú vďaku k  rodičom, kto-
rí si náš tábor vyberú a deti každý deň 
privážajú do Vajnor. Rovnako si veľmi 
vážime našich partnerov, ktorí nám po-
máhajú – Umelecký súbor Lúčnica, Prvá 
stavebná sporiteľňa, a. s., DM drogerie 
markt, s. r. o., Bratislavský samosprávny 
kraj, Fjällraven. Vďaka všetkým, ktorí sa 
na tábore podieľajú a prejavujú mu svo-
ju priazeň. V neposlednom rade nás veľ-
mi teší, že môžeme tábor realizovať prá-
ve vo Vajnoroch v Dome kultúry, ktorý 
má krásne tanečné sály a spolu s upra-
veným okolím vytvára nášmu táboru vy-
nikajúce zázemie.“

TANEČNÝ TÁBOR S LÚČNICOU 
UŽ PIATY ROK VO VAJNOROCH

www.vajnory.sk
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Denisa Morgensternová 

V spolupráci s BKIS sme v Parku 
pod lipami posledný júnový pia-
tok úspešne otvorili Kultúrne 
leto 2019 Pojazdným divadlom 
BKIS – „Letná jazda na kolesách“ 
s interaktívnymi hrami pre deti 
a dospelých. 

Zároveň sa odštartovalo Letné openair 
kino s  animovanou hudobnou rozpráv-
kou COCO, ktorá vyrozprávala príbeh 
o  odvahe, snoch, láske a  priateľstve. 
V rámci Letného openair kina sme tento 
rok vybrali viac rozprávok pre deti a mlá-
dež, ale i dospelých, ako aj rodinné ko-
médie, čím sme chceli sprístupniť srd-
ce Vajnor čo najširšej verejnosti, deťom 
i dospelým.

Kultúrne leto sa nieslo nielen v  duchu 
fi lmov a nedeľných divadielok pre deti, 
ale i hudobných večerov a Letných škôl 
vajnorských tradícií pre deti i dospelých 
ako aj vernisáží. 

Vajnory boli aj súčasťou Kultúrneho leta 
v samotnom srdci Bratislavy, kde sa na 
Hlavnom námestí úspešne prezentovali 
viaceré vajnorské spolky a umelci, a do-
slova roztancovali celé námestie. 

Leto sme úspešne uzavreli tradičnými 
Vajnorskými Dožinkami a  pietnou spo-

mienkou na padlých hrdinov v SNP, keď 
sme si tento rok pripomenuli jeho už 
75. výročie.

Všetkým partnerom, sponzorom 
i účinkujúcim zo srdca ďakujeme, 
že sme mohli zrealizovať Kultúrne 
leto vo Vajnoroch. 

Milo Miro, snímky IFK 

Vajnorskí teoretici nie sú 
vedátori, ako by sa na prvý 
pohľad podľa názvu zdalo. 
Sú to amatérski športovci, 
ktorí majú radi šport 
a volejbal zvlášť. Ich aktivity 
sa krútia hlavne okolo série 
volejbalových turnajov. 

O  čo vlastne ide? Tretí ročník VAJNORY 
CUP je séria volejbalových turnajov zmie-
šaných družstiev. Dôležitou podmienkou 
je, aby počas celého zápasu boli v druž-
stve na ihrisku minimálne dve ženy. 
V  rámci tohto ročníka už prebehli štyri 
turnaje. V jarnej sérii to boli dva turnaje 
– 16. marca a 4. mája. V lete sa volejba-
listi stretli 22. júna a 24. augusta v rámci 
dožinkových slávností a  čakajú ich ešte 
zápasy zimnej série, ktoré sa budú konať 

19. októbra a  14.  de-
cembra. Turnaje sa ko-
najú, pokiaľ to počasie 
dovolí, vonku – v  špor-
tovom areáli Alviano vo 
Vajnoroch. 

Dožinkového turna ja sa 
zúčastnili štyri druž-
stvá: Vajnorskí teore-
tici B-ravo, Gr8eight, 
Tulene a Vaj norskí teo-
retici C-harlie. Odohralo 
sa šesť zápasov systé-
mom každý s  každým. 
Turnaj sa začal o 10-tej 
hodine a  skončil o  16-tej hodine. Po-
časie bolo ako z  reklamného katalógu 
a cez obed slniečko aj pekne pripekalo. 

Počas turnaja bolo dosť času i na gri-
lovanie obeda. Turnaj sa konal za pod-
pory Bratislavského samosprávne-
ho kraja a podporil ho aj Miestny úrad 

mestskej časti Vajnory. Už sa tešíme 
na zimnú sériu. 

PORADIE PO SKONČENÍ: 
1. Vajnorskí Teoretici B-ravo 7 bodov
2. Gr8eight 6 bodov
3. Tulene 3 body
4. Vajnorskí Teoretici C-harlie 2 body

KULTÚRNE LETO V PARKU
POD LIPAMI

VAJNORY CUP DOPADOL NA VÝBORNÚ 

21

  VAJNORSKÝ ŽIVOT  



PO PRÁZDNINÁCH SA OPÄŤ 
OTVÁRAJÚ BRÁNY ŠKOLY

Igor Kňazovický, snímky autor 

Dvojmesačné ničnerobenie sa 
skončilo. Začína nový školský 
rok. Škola je uprataná, učiteľ-
ský zbor oddýchnutý, panie 
kuchárky pripravené na via-
cej obedov. Všetko je tak, ako 
má byť. 

V škole je ako v úli, na chodbe sa tlačia 
rodičia, v  prvých radoch na lavičkách 
sedia budúci školáci, ktorí ešte pred 
dvoma mesiacmi boli škôlkarmi. Nádej-
ní prváčikovia sa obzerajú za svojimi ro-
dičmi, nesmelo sa zoznamujú s  nový-
mi spolužiakmi. V ich živote je to veľký 
krok. Prichádzajú do nového prostredia, 
medzi nových ľudí, do širokého detské-
ho kolektívu. V  ich očkách sa doráža 
veľká otázka. Aké to tu bude? Bude sa 
mi tu páčiť? Strach však rýchlo opadá-
va a  ceremoniál pasovania za prváka, 
ktorý má na Základnej škole Kataríny 
Brúderovej už tradíciu, si deti užívali. 

Tohto roka sa do prvých tried prihlásilo 
spolu 67 detí. Prijatých je 55 prvákov, tak-
že otvoríme tri prvé triedy. Na Základnej 
škole s materskou školou sv. Jána Pavla II. 
je do prvého ročníka prijatých 22 žiakov 
a 16 detí do materskej školy. Na otázku, 
ktorú sme medzi prváčikmi kládli, či sa na 
školu tešia, nám väčšina odpovedala, že 
áno. Tí starší už takí nadšení zo začiatku 
školského roka neboli. Najšťastnejší z ce-
lej slávnosti boli rodičia malých prváčikov. 
Z  ich tvári vyžarovala 
radosť spolu s hrdosťou 
na svojich potomkov.

Riaditeľ školy Tibor Kráľ 
po ofi ciálnom príhovore 
tak, ako v  predchádza-
júcich ro koch, veľkou 
drevenou ceruzkou pa-
soval malých žiačikov 
do „cechu“ školopovin-
ných detí a  potom ich 
nechal prejsť cez brá-
nu do nového sveta ve-
domostí. Potom triedne 
učiteľky a  vychováva-

teľky deti odviedli do tried, kde im aj ich 
rodičom povedali, čo všetko ich čaká. 

Začína sa ďalší školský rok, ktorý bude 
plný zaujímavých projektov, súťaží a hier, 
školský rok pestrý, veselý, plný nových 
objavov. Prajeme všetkým našim prváči-
kom v oboch základných školách, aby si 
tu našli veľa priateľov a aby sa im veno-
vali dobrí a milí učitelia, ktorí v nich zapá-
lia plamienok túžby po vzdelaní. 

www.vajnory.sk
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Richard Fekete, snímky autor

Medzisezónne obdobie bolo 
v tomto roku pre FK Vajnory 
veľmi náročné. 

Po vypadnutí do 4. ligy sa mužský tím 
skladal na poslednú chvíľu a pred úvod-
ným kolom absolvoval len štyri tréningo-
vé jednotky. Vedie ho Martin Rejžek, kto-
rý má na jeho záchrane veľkú zásluhu.

Veľkou posilou našej trénerskej skupiny 
je aj dlhoročný ligový hráč Stanislav An-
gelovič. Bude šéfom novovytvoreného 
družstva prípravky do 9 rokov, v ktorom 
bude aj jeho syn. Noví tréneri by mali 
výrazne pozdvihnúť kvalitu našej prá-
ce, preto vám oboch predstavíme v krát-
kych rozhovoroch.

Muži

Mužstvo sa sformovalo až v hodine dva-
nástej. Bez fi nancií, ktorými by sme mohli 
pritiahnuť hráčov z väčších vzdialenos-
tí bez väzieb na náš klub, sme k starším 
Vajnorákom nemali koho priradiť. Hrozil 
zánik. Neujali sa ani pokusy o fúzie, či iné 
nápady. Do problému sa však oprel Mar-
tin Rejžek. V podstate už náš dlhoročný 
hráč, ktorý však pre zranenia a  iné po-
vinnosti odohral menej ako chcel. Vďaka 
svojmu prepojeniu na futsalové prostre-
die zložil mužstvo, v ktorom je niekoľko 
slovenských reprezentantov v tomto ha-
lovom športe. K našim tréningom v uto-
rok a vo štvrtok majú ešte ďalšie v telo-
cvični. K  tomu treba prirátať viacerých 
starších Vajnorákov, ktorí našli v počet-
nejšej skupine i väčšie nadšenie pre tré-

ning. Treba ešte vytvoriť jednoliaty ce-
lok – jeden tím. Vstup do sezóny výhrou 
8:0 nad Čunovom bol optimistický. Ná-
sledná prehra 2:7 v Kostolišti už menej. 

MARTIN REJŽEK – 32 ROKOV, FUTSAL
•  9 titulov so Slovmaticom FOFO

(ako hráč) 
•  titul so Slovmaticom aj Slovanom 

Bratislava (ako tréner)

?Vo FK Vajnory si už dlhšie. Kedy 
a ako si sa k nám dostal?

Môj prvý kontakt s  FK Vajnory bol asi 
pred 10-timi rokmi na Vajnorskej penal-
te, kam nás všetkých spoluhráčov zavo-
lal Peťo Brndiar. Páčila sa nám akcia aj 
príjemná atmosféra, ktorá panovala na 
ihrisku. Začali sme ju navštevovať pravi-

delne. Neskôr, keď 
sa rozpadol klub 
FA Bratislava, som 
prišiel hrávať za 
B-mužstvo. Zostal 
som aj po jeho zru-
šení. 

? Prečo si sa 
rozhodol pred 

touto sezónou 
prijať úlohu hra-
júceho trénera?
Tri týždne pred 
1.  kolom som zis-
ťoval, kedy sa za-
čína príprava. Peťo 
Belobrad mi pove-

dal, že to vyzerá veľmi zle a muži sa mož-
no odhlásia. Zostal som z  toho chvíľku 
zaskočený a  smutný. Rozhodol som sa, 
že to skúsim nejako obvolať a presvedčiť 
pár kamarátov. Najprv futbalistov a  po-
tom takých, čo nikde nehrajú. Aby prišli 
do Vajnor pomôcť a spraviť dobrú partiu 
s Vajnorákmi, ktorí zostali. Takú, ktorá si 
rada príde zatrénovať a  počas zápasov 
sa bude hlavne baviť.

?Tím seniorov bol vo vážnej situ-
ácii. Po vypadnutí z  3. ligy mal 

existenčné problémy. Bol si členom 
kádra, kde vidíš príčiny trápenia sa 
v minulej sezóne?
Z  môjho pohľadu toho bolo viac. Hlavne 
účasť na tréningoch bola tragická. Šírka 
a kvalita kádra na 3. ligu nebola ani zďa-
leka dostatočná. Bola to cenná skúsenosť 
a verím, že všetci v klube sa z nej poučíme.

?Vyvinul si veľkú aktivitu pri skla-
daní nového mužstva. Ako sa ti 

podarilo presvedčiť hráčov, najmä 
futsalistov, aby k nám prišli?
Každý, kto hral futbal, vie, že základom 
je partia. Každému som na rovinu pove-
dal, aká je situácia a že sa tu bude hrať 
futbal pre zábavu a  radosť z  hry. A  že 
peniaze nie sú všetko. Väčšine chala-
nov sa to páčilo, z  čoho ja osobne ani 
nie som prekvapený, lebo ich všetkých 
dobre poznám už z pôsobenia vo futsale 
ako spoluhráč či tréner.

?Chalani z  futsalu sú väčšinou re-
prezentanti. Páči sa ti ich mix 

s partiou Vajnorákov?

ŽIVOT FK AJNORY

Martin Rejžek

www.vajnory.sk
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Mix je dobrý. Vajnoráci idú zatiaľ prí-
kladom, čomu som veľmi rád. Verím, že 
ešte pár mladých hráčov sa pridá a budú 
pravidelne chodiť na tréningy v dobrom 
počte aby sa neopakovala situácia z mi-
nulých rokov. Dúfam, že po poslednej 
sezóne všetci pochopili, že bez tréningu 
sa to naozaj nedá!

?Si asistentom trénera futsalovej 
reprezentácie a  vedieš aj futsa-

lový Slovan. Darí sa ti skĺbiť všetky 
povinnosti? 
Skĺbiť prácu, rodinu, futbal a futsal nie 
je ľahké. Zatiaľ sa mi to darí, lebo klu-
bový futsal už nerobím na najvyššej 
úrovni a  reprezentácia nemá až toľko 
zrazov. 

?Aké sú tvoje trénerské ambície vo 
futbale do budúcnosti? 

Sám neviem. Futsal by som raz chcel 
trénovať na najvyššej úrovni. Futbalo-
vú B-licenciu trénera som získal len ten-
to rok, čiže vlastne iba začínam viesť 
mužskú kategóriu. Po povinnej praxi sa 
plánujem dať na štúdium na A  licenciu 
a potom sa uvidí. Popravde, o trénovaní 
futbalu na vyššej úrovni som nikdy ne-
rozmýšľal.

DETI

Detské kolektívy začínali trénovať po-
stupne. Od najstarších po prípravky, kto-
ré bude viesť trojica Paťo Mozola (U11), 
Rado Kováč (U10) a Stanislav Angelovič 
(U9), ktorému patria nasledujúce riadky. 
Aj tento, úplne nový tréner v našom klu-
be, odpovedal na sedem otázok. 

STANISLAV ANGELOVIČ – 37 ROKOV
•  v najvyššej súťaži 162 zápasov 

(6 gólov)
•  2 tituly s MŠK Žilina (2010, 2012),

jeden so Slovanom Bratislava 
(2009)

•  6 zápasov v Lige Majstrov
(jeseň 2010)

?Narodil si sa v  Lipanoch. Už dlh-
šie však bývaš s rodinou vo Vajno-

roch. Ako sa ti u nás páči?
S  rodinou sme vo Vajnoroch spokojní, 
užívame si to tu. 

?Ako prišlo k  tvojmu príchodu do 
FK Vajnory ? 

Nakoľko mám za sebou profesionálnu 
kariéru futbalistu a k futbalu mám stále 
blízko aj po jej ukončení, rozhodol som 
sa podporiť a pomôcť vajnorskému fut-
balu tým, že začnem trénovať detičky. 
Myslím si, že spätná väzba, ktorú od 
detí dostávate, keď sa posúvajú, je va-
šou najväčšou odmenou. Chcem byť pri 
ich začiatkoch a ukázať im, čo si futbal 
vyžaduje, rozvíjať ich rast a naučiť ich 
čo najviac.

?Nechcel si tu aj hrá-
vať za mužov?

Žiaľ, môj zdravotný stav 
mi nedovoľuje pokračo-
vať ani na amatérskej 
úrovni. Som rád, keď si 
môžem zabehať len tak 
pre radosť. 

?Ako hráč si dosiahol 
pekné úspechy. Aké 

máš trénerské vzdela-
nie a  čo máš v  tejto 
pozícii za sebou?
Mám trénerskú licenciu 
UEFA B. Po skončení pro-
fesionálnej kariéry som 
bol hrajúcim trénerom mužov vo Svätom 
Jure, kde sa nám podarilo dosiahnu pek-
ný úspech v podobe postupu do 2. ligy.

?Doteraz si viedol seniorov, čo oča-
kávaš od práce s deťmi?

Práca s deťmi má svoje špecifi ká a mo-
jou hlavnou úlohou bude deti čo najviac 
naučiť, či už základné herné činnosti 
alebo následné veci z toho vyplývajúce. 
No prvoradou úlohou bude, aby mali deti 
radosť z každého tréningu, aby sa tešili 
na ďalší a mali z toho, čo robia, radosť. 

?FK Vajnory jasne pomenoval spô-
sob práce s deťmi v klube. Si s ním 

stotožnený?
Už pri prvej debate s predsedom klubu 
som vedel, že ideme na spoločnej vlne...

?Ktorá myšlienka pri práci s mláde-
žou je pre teba najdôležitejšia?

Moje krédo pri futba-
le je stále rovnaké, či 
pri mužoch alebo mlá-
deži... Baviť sa futba-
lom... :)

VAJNORSKÁ 
PENALTA

Pokračuje aj naša sna-
ha skrášľovať prostre-
die na  našom ihrisku. 
Niektoré projekty sa 
realizujú a na nové sa 
chystáme. Istotou je 
však Vajnorská penal-
ta, ktorá už roky patrí 
do života nás, Vajnorá-
kov. Či už futbal sledu-
jete alebo nie, o  tejto 
súťaži v kopaní penált 
ste určite počuli. Aj 
tento rok sa bude ko-
nať v  septembrovom 
termíne. Príďte aj vy. 

Podujatie spočíva v ko-
paní jedenástok (po-
kutových kopov) sú-
ťažiacimi aj slávnymi 
osobnosťami z  oblasti 

športu a kultúry. Nebudú chýbať ani zau-
jímaví hostia. Svoju účasť prisľúbili osob-
nosti ako Marián Zeman, Karel Stromšík 
a ďalší známi športovci. Ďalej prídu Daro 
Richter s kolegami z Markizy, Roman Po-
majbo a ďalše populárne osobnosti.

Komentátorskú obec zastúpi Richard Fe-
kete. Odhadovaná účasť je vyše 300 pria-
mych aktérov súťaže. Predpokladáme aj 
silnú účasť domáceho i cezpoľného pub-
lika.

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. 

 JEDENÁSTY ROČNÍK

Kedy: 21. septembra 2019 (sobota) od 12,30 h.

Kde: futbalové ihrisko FK Vajnory

Info: facebook/vajnorska penalta

1933

FK VAJNORY

Stanislav Angelovič
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ŠESŤDESIAT ROKOV HÁDZANEJ 
VO VAJNOROCH ČASŤ 4.
Václav Fekete, snímky autor

Opätovne vás všetkých pozý-
vame pripomenúť si 60 rokov 
činnosti Vajnorskej hádza-
nej dňa 14. septembra 2019, 
v športovom areáli Alviano. 

Náš športovo-spoločenský program za-
čína už od 14:00 hod. Podrobnejšie ho 
zatiaľ nevieme celkom presne stanoviť, 
keďže práve prišiel žreb zo zväzu, týka-
júci sa prvej hádzanárskej ligy skupiny 
západ. Práve v uvedenom termíne hrá-
me domáci zápas s Dunajskou Stredou. 
Od 14:00 však začíname!

V PRÍPADE PRIAZNIVÉHO 
POČASIA SME PRE VÁS PRIPRAVILI 
NASLEDUJÚCI PROGRAM: 

•  13:30 hod. rozcvička pred majstrov-
ským zápasom

•  14:00 až 15:30 hod. majstrovský zá-
pas 1. ligy hádzanej mužov Vajnory: 
Dunajská Streda

•  15:30 až 16:00 hod. kultúrny 
program

•  16:00 až 18:00 hod. propagačné zá-
pasy – turnaj generácií

•  18:00 až 19:00 hod. kultúrny program
•  19:00 až 24:00 hod. spomienková 

časť, posedenie, zábava

Počas programu individuálne možnosti ak-
tivít detí a opakovaná projekcia z činnosti 
HK od založenia. Možnosť zakúpenia su-
venírov a  získania USB kľúčov s  historic-
kými fotografi ami, výročným bulletinom, 
s možnosťou ďalšieho napálenia fotogra-
fi í z osláv. Poznámka: na turnaj generácií 
si treba priniesť športovú obuv. 

Pri tejto príležitosti sa musíme pochvá-
liť, že sme sa prvýkrát v histórii prihlá-
sili s našim  projektom osláv a propagá-

cie hádzanej o možnosť získania dotácie 
z  rozpočtu Bratislavského samospráv-
neho kraja. Prihlásených bolo 9 projek-
tov, o  poskytnutí prostriedkov hlaso-
vali občania kraja. Náš projekt obsadil 
3.  miesto s  počtom hlasov 520. Pro-
striedky získali aj vajnorskí futbalisti na 
„penaltu“ s počtom hlasov 299, a volej-
balisti na revitalizáciu volejbalových ih-
rísk s 284 hlasmi. Gratulujeme všetkým! 
Tešíme sa hlavne z  podpory a  aktivity 
sympatizantov vajnorskej hádzanej.

Muži začali prípravu na sezónu 13. au-
gusta. Je to dosť neskoro, ale kondíciu si 
dovtedy udržiavali individuálne, 1x týž-
denne sa stretávali aj na ihrisku. Jesen-
ná časť bude veľmi dlhá. Začína 7. sep-
tembra a končí až 14. decembra. Takúto 
dlhú si veru nepamätám. Hracie dni sú 
sobota a nedeľa. Hrávať budeme spra-
vidla v nedeľu. Termíny budeme upres-
ňovať podľa obsadenosti hál v Bratisla-
ve a okolí. Treba sledovať našu stránku 
na internete: hkvajnory.sk. 

V JESENNEJ ČASTI NÁS ČAKAJÚ 
NASLEDOVNÍ SÚPERI: 
7. 9. HC Tatran Stupava (Vonku)
14. 9. ŠK DAC Dunajská Streda (Doma)
21. 9. MHáK Martin (V)
28. 9. Slovan Modra „B“ (V)
5. 10. TJ Sokol Cífer (D)
12. 10. BHA Bratislava (V)
19. 10. ŠHK Agrokarpaty Pezinok (D)

www.vajnory.sk
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2. 11. HŠK-74 Kolárovo (V)
9. 11. Strojár Malacky (D)
16. 11. až 14. 12. pokračujú zápasy 
v opačnom „garde“.

V súťaži nastali dosť významné zmeny. 
Do extraligy nepostúpil nikto, vypad-
li z nej však Malacky. Opäť máme v sú-
ťaži aj ŠK DAC Dunajská Streda, ktorý 
nedávno hral v  nižšej súťaži v  Maďar-
sku! Okrem „mladých“ z BHA Bratislava 
– „zálohy“ extraligového ŠKP pribudlo 
zo širokej škály dorastencov aj „B“ druž-
stvo extraligovej Modry. Čakajú nás na-
ozaj náročné zápasy, pretože silné budú 
aj bývalé družstvá najvyššej súťaže – 
Stupava, Malacky, Pezinok a Martin.

V predchádzajúcom článku som spomínal 
športovú i spoločenskú činnosť klubu. 
Takže – zopár fotografi í aj z tejto oblasti. 
Uvidíme sa v sobotu 14.septembra.
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Artúr Soldán, snímka archív

Včerajšé zážitky, cesta busom do robo-
ty.  Nastupujem na zástavke na zname-
ní o  5.16 hod v  Modre pri Výskumáku. 
Ríkám šoférovi, že reku jeden Rača. On 
na to (beťár jeden): „Študentský?“ Já na 
to: „Vypadám na to?“ On krúti hlavou: 
„Máš ajsík?“. Bezradne na neho kukám, 
fakt je velice skoro ráno: „To je jakože 
čo?“ Šofér sa smeje: „Vidzíš, neni si štu-
dent, neuhádel si, takže ci natočím celý 
(t. j. normálny) lístek“. Kývnem na súhlas. 
Jedna nula pre neho. Sadám si a kukám 
na nápis „Prosím neotvárajte okná, au-
tobus je klimatizovaný“. Jak kukám, tak 
kukám šecky sú dokorán, asi nejaká ino-
vácia. Tak sa ho znova nesmelo dota-
zujem: „Šéfk o, čo dneska ráno sa mírne 
ochladilo, klíma hapruje?“. Šofér, srandis-
ta, si ocírá pot s čela a hovorí: „Ale čoby 
mladíku (to ma potešil), tý nápisy tam dali 
dodatečne, ale klíma tu nikdá nebola, čer-
stvý luft je sto rázy lepší.“ To mu dávam 
za pravdu, takže je to dva nula pre neho. 
Vystupujem pri Pekle (doslovne) v Rači. 
Prestup na bus 65, ludia bezradne stepu-
jú, dochádza, hučí, píska, škrípe - no je to 
kĺbová Karosa (ľudovo harmonika) z po-
lovice 80-tých rokú. Nastupujem svižne 
a  idem na moje oblúbené místo priamo 
do stredu, kde to najvác kymáca. (raz sa 
93, čo chodzila hore k atriákom rozsekla 
na moste SNP - vtedy sa ináč volal - už je 
zase SNP na dve polovičky, v strede mos-
ta, šeci študáci sa natlačili do kĺbu a ská-
kali tam - to boli sladké roky devadésate, 
ked sa autobusy lámali a ludé v kufroch 
na parkovisku v Hainburgu po dvoch lit-
roch dobre pálenky sa ráno v kufri zobú-
dzali). Osudná chyba. Šofér, rázny mladík 
s  potetovanými číslami 88, white race 
(asi fakt málo placá, ked sa takýto za-
mestnanci nabírajú) to zobral na trojke 
(…) hopom. Jedziné moje šcascí bolo že 
klbový autobus má aj druhú stranu a tak 
ma hrazda zadržala…. Šofér ukázal palec 
hore… Kamarátsky som mu odkýval. Dú-
fam, že teraz nebudem v hladáčiku SIS, 
ako potenciálny radikál. Dalšá zastávka 
za Drevonu, móže devčátko kývat a ská-
kat, idzeme dálej. Nezastavujeme, máme 
totiž zpoždení:). Presúvam sa radšik do 
prednej časti vozu. Cca v 120 km rých-
losci tesne mineme obrubník, zvodidlá 
a prihlahlú kríkovitú zeleň a sme na roz-
bitej Rybničnej. (Skór by ma prekvapilo, 
keby v hlavném mesce SR bol aspon je-

den úsek částečne rovný.) Chodník, ne-
chodník, Karosa zvládne šecko. Sedám 
si ku šoférovi. Kukne na mna a pýta sa: 
„Sceš zažit jazdu?“. Ja, zrejme nepocho-
piac, že toto bol iba slabý odvar, ten 
hlavný program v  štýle ein kessel bun-
tes ma ešte len čeká, kývnem, že jas-
né, pod do teho, obuj sa, šlápni na plyn, 
nech to sviští… Začínam nesmelo komu-
nikáciu: „Mám trabanta…“ Veta zostáva 
nedopovedaná, blížime sa k  zastávke 
Pánty, bereme to šmykom, betónové ob-
rubníky, trávnik, šecko jedno, gumy pís-
kajú, karosa sa nakloní napravo v skoro 
45-stupnovém uhle, ale nakonec zostá-
va v  rovnej polohe… Toto je ten pravý 
adrenalín, kerý mosíš ráno zažit. Kukám 
na ruské hodinky Šturmanskije: je 6.10 
a stále žijem… Chalanisko mi hovorí: „Te-
raz ideme k  tým sockám.“ Krčím pleca-
mi, nechápem. Vysvetluje a radí jednot-
ku a  hneď dvojku bez spojky, takže to 
trošku hučí „K  tej ubytovni, samí bez-
ďáci, úchyli a socky, to tam jakože živo-
rá“ (použil trošku inačé výrazy). Dodáva 
jedným dychom: „Mosím tam tým… za-
stavit, ozaj vidzel si ten fi lm s Hepnaro-
vú?“. (Jasne že som videl, mala Traban-
ta 601 limousine, v  hlave jej to šiblo, 
a tak pragovku prešla 8 ludí na zastáv-
ke, posledná žena popravená v  Česko-
slovensku). Teraz aj mne začal pot ste-
kat skutočne všade. Tachometer sa blíži 
k 130 (hádam ide špatne). Šofér buchne 
do volantu a  hovorí mi: „Nékedy ci po-
vím, že tý socky, čo tam stoja pri tej uby-
tovni by….“ Vzápätí brzdíme, respektíve 
sa o  to snažíme. Úspešne. Na zastávke 
sú dve ženy… (resp. to, čo z nich zostalo, 
najlepšé časy mali už za sebu, keď ešte 

federatívna republika jugoslávia bola 
pokope). Jedna drží v ruke fl ašku stred-
ne % náročného okolkovaného alkoho-
lického nápoja, opretá o druhú a huláka 
jej to tváre: „Je tu aftobús.“ Po vyrieknu-
tí tejto osudnej vety, asi aj po nápore in-
formácií, následne obe padnú do blízke-
ho kríka. Z trávy trčí ruka s fl ašku. Šofér 
to komentuje: „No, čo som ci hovoril, a na 
týchto žebrákú sa skladáme z daní, pre-
to volím….“ Posledné slová nevnímam, 
pretože znova strašne hučí motor. Pre-
chádzame okolo BEZ-ky. Šprincov majér 
- brzdíme 20 m za zastávku. Šofér sa 
smeje a hovorí: „Dúchodcové, banda vši-
vavá, ništ nerobá, nech si pobehnú…“. 
Jedny dvere nedovírajú, neriešime to. 
Odbočka cudzinecká polícia a rovnomen-
ná zastávka. Na zemi v prachu rozložení 
Afgánci, Albánci a Maličané, v šíku zora-
dené policajné autá, vzduch sa nehýbe 
a šofér to komentuje: „Imigranti…. nech 
idú naspátek do Bangladéša.“ Kývam 
hlavou, že súhlasím. Už len dve zastáv-
ky a sem v cajchu…. „Reku, že kde robíš 
kamarát?“ pýta sa šofér velice priatel-
sky, až mi je to podozrivé. Nesmelo od-
povedám: „Na úrade ve Vajnorech.“ (Je to 
neutrálna, politicky korektná odpoveď). 
On na to: „Super potrebujem vybavit ry-
bársky lístek na ty vaše jazerá, móžem 
sa na teba obrácit?“ Koniarkova, Vajnory. 
Karosa na centi presne zastaví. Hodiny 
ukazujú 6. 21, šofér zdvíha pravicu (buď 
to bolo na stráž alebo iba kamarátsky 
odkýval). A hor sa do práce. Žijem, som 
celý a prežil som. Cestovanie autobusom 
je neskutečný zážitek. Tomu neuveríš, 
to je mestská a prímestská doprava. To 
treba zažit na (svojej) vlastnej koži.:)

CESTA DO PRÁCE
www.vajnory.sk
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PLÁN KULTÚRNYCH, ŠPORTOVÝCH A SPOLOČENSKÝCH 
PODUJATÍ SEPTEMBER, OKTÓBER 2019

KÚPIM DRUŽSTEVNÉ PODIELOVÉ LISTY (DPL) POĽNOHOSPODÁRSKEHO DRUŽSTVA VAJNORY
Platím najlepšiu cenu a ihneď. Cena 7 Eur/1 DPL. Mám záujem o rozvoj Družstva.

Prípadne prenajmem, či odkúpim poľnohospodársku pôdu, cena dohodou.

V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na 0907 700 74, alebo e-mail: 11nemesis@gmail.com

September

10. 9. – 22. 11. Ilustrácie
Výstava začlenená medzi súbežné 
akcie medzinárodnej výstavy „Biená-
le ilustrácií Bratislava 2019“. Galéria 
Typo&Ars, 14.00 - 18.00 h.

14. 9. (sobota) Vajnorské hody 2019
Sobota, organizuje MČ BA – Vajnory, 
Park pod lipami, 15.00 - 23.00 h. 

15. 9. (nedeľa) Vajnorský tanečný 
pohár
Tanečná súťaž, organizuje Interklub 
BA s podporou MČ BA - Vajnory, DK 
Vajnory o 10.00 h.

26. 9. (štvrtok) Uvítanie detí do života
Obradná sieň MÚ BA - Vajnory, 15.00 h.

29. 9. (nedeľa) Talk Show
Malá sála DK Vajnory, organizuje VOD 
s podporou MČ BA – Vajnory, 19.00 h.

V mesiacoch september a október 2019, 
prebieha v priestoroch knižnice organi-
zovaná akcia TVORIVÉ ČÍTANIE v  spo-
lupráci so základnými školami vo Vajno-
roch a o. z. Edudrama.

Október

5. 10. (sobota) Vajnorská šarkaniáda 
2019 a  jablkové hodovanie 2019

Súťaž v  púšťaní šarkanov, organizu-
je MČ BA – Vajnory, MOS Modra, bý-
valé športové letisko Vajnory, 13.30 
– 17.00 h 

22. 10. (utorok) Stretnutie jubi-
lantov
O 14.00 h pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším, o 15.00 h Koncert Ma-
roša Banga, DK Vajnory

27. 10. (nedeľa) Talk Show
Malá sála DK Vajnory, organizuje VOD 
s podporou MČ BA – Vajnory, 19.00 h.

Zmena programu vyhradená. 

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)
1,40,00 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 %

PLÁN SPOLOČNÝCH 
POĽOVAČIEK 

NA POĽOVNÚ SEZÓNU 2019

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

9. NOVEMBRA
Horné pole, miesto zrazu: pri kasárňach

23. NOVEMBRA
Spodné pole, miesto zrazu: parkovisko pri sade

14. DECEMBRA
Sad PD Vajnory, miesto zrazu: parkovisko pri sade

31. DECEMBRA
Vinohrady Malé Karpaty, miesto zrazu: chata PZ

Ďakujeme za pochopenie.
Ján Panák, PZ Vajnory

www.vajnory.sk
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Tradičná súťaž tanečných párov od detí až po dospelých.

d detí až po dospelých.

Vajnorský

tanečný pohár
4. ročník/2019

Srdečne vás 

pozývame!

Dom kultúry Vajnory 

 15. september 2019, 10.00 hod    

VAJNORY
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Fotor epor táž z Dožiniek

Ako každý rok čelo sprievodu nám skrášľovali mažoretky.

Na dožinkový veniec sa použilo 
viac ako 5 000 klasov.

V sprievode sa objavili aj krásne
historické vozidlá.

V sprievode sa predstavila mladá 
futbalová nádej Vajnor.

Vajnorské kroje sú určite najkrajšie.

Na našich dožinkách sa zúčastnil 
aj primator Brastislavy  M. Vallo.

Aj skauti prišli pozdraviť vajnorské dožinky.

Pohľad na túto Tatru potešil nejedného chlapca aj chlapa.

Sprievod začal aj s tradičnou harmonikou a ľudovými rekvizitami.Do tanca boli vyzvaní aj talianski hostia.

Starostovi Michalovi Vlčekovi to v kroji pristane.
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