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krajšie vajnory

Búrame, staviame, opravujeme, aby naše vajnory boli krajšie a lepšie sa nám tu bývalo
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V týchto dňoch nás oslovujú krásy 
jesene. Hoci väčšina bude tvrdiť, že 
najkrajšie ročné obdobie je jar, mno-
hí, spolu so mnou, budú blahorečiť 
skorej jeseni. Ani kvitnúca jar nedo-
káže vyfarbiť svahy Malých Karpát 
tak, ako jeseň. Úbočia v lúčoch 
zubatého slnka dnes farebne priam 
hýria neskorou zeleňou, zlatožltým, 
červeným, až purpurovým dychom 
odtieňov, ktoré by si nedovolil na-
miešať na paletu ani výtvarník.
Je čas zberu úrody. Aj keď sme 
prekrásne oslávili žatevné dožinky, 
nedá mi pripomenúť, že starých 
Vajnorákov by pšenica alebo jačmeň 
neuživila. Lebo Vajnory boli vždy 
na vode. Dnes by už by málokto 
uveril, že na južných mokradiach 
Vajnor sa ešte pred takými sede-
mdesiatimi rokmi neresili dunajské 
šťuky a v zime sa na korčuliach 
dalo prejsť od Rače cez Vajnory 
až po oba Groby. Preto Vajnorá-
kov živilo hrozno z Malých Karpát 
a hovädzí dobytok na podmáčaných 
pasienkoch v rovinách.
Kravám pomaly odzvonilo, dokon-
ca už aj na družstvách, no hrozno 
a víno vegetuje naďalej. Ba v niek-
torých oblastiach vínnej turistiky 
prežíva svoju renesanciu. Víno je 
stále zdrojom príjmov, z ktorých 
môžu slušne vyžiť stovky, ak nie 
tisíce ľudí. A preto oberačky, sláv-
nosti vinobrania sú našou vďakou 
nielen stáročným tradíciám, ale aj 
veľmi aktuálnej súčasnosti.
Nedá mi však opomenúť problé-
my s vinohradníckou legislatívou. 
Píšeme o nich aj v tomto čísle. Kým 
vínu sa darí vďaka nulovej spotreb-
nej dani, vinohradníci musia pozerať 
cez prsty. Za tú najtvrdšiu prácu vo 
vinohradoch nemajú žiadne dotácie. 
Či už slovenské, alebo európske. Pri 
tohtoročnej bohatej úrode hrozna 
sú výkupné ceny neraz na hranici 
12 až 15 centov za kilogram. Je to 
menej, než sa predávalo za bývalé-
ho režimu pred 20 rokmi. Je smutné 
konštatovať, že ak vinohradníci 
z pestovania hrozna ako tak pre-
žijú a zázrakom nebudú stratovať, 
potom obchodníci, či lepšie pove-
dané priekupníci s muštom a vínom 
si o rok postavia nové vinotéky 
a hotely.  

  Eduard Fašung

Radosti  jesene
→ editoriál

Som veľmi rád, že sme napokon našli novú vedúcu, 
ktorú vám v tomto článočku, môžem predstaviť. 

V našej mestskej knižnici teraz pracuje pani Helena 
Paulenová. A hoci je u nás relatívne krátko, dovolím si 
tvrdiť, že svojim postojom veľmi rýchlo zapadla med-
zi nás. Spolu s jej manželom, poslancom v miestnom 
zastupiteľstve, iniciatívne pomohli knižnicu vymaľo-
vať, zútulniť. Pani vedúcej sa navyše podarilo získať 
finančný dar od spoločnosti Siemens, aby sme mohli 
zriadiť v knižnici detský kútik...

Mesiac september je pre väčšinu detí spojený na-
jmä s tým, že sa skončili prázdniny, voľnosť a začínajú 
sa povinnosti v škole. V snahe podporiť u detí čítanie, 
ale aj spríjemniť im čo najviac práve tieto prvé dni 
v školských laviciach, spustila mestská časť akciu spo-
ločných čítaní v našej knižnici, pod názvom úradníci 
deťom. Hneď v prvých septembrových dňoch sme 
s pani Molnárovou – zástupkyňou starostu a s pani 
Katarínou Dobiášovou zavítali do knižnice, aby sme 
deťom z našej základnej školy čítali. A musím povedať, 
že na moje prekvapenie, deti túto našu akciu privítali 
veľmi pozitívne! Som veľmi rád, že sa nám aj takouto 
formou podarilo deťom spríjemniť prvé školské dni 
a pritiahnuť ich do knižnice. V dnešnom, „technickom“ 
svete, je veľmi dôležité, aby si deti od malička pest-
ovali vzťah ku knihám a knižnej kultúre vôbec. Sep-
tembrom dobrodružstvá končiť nemusia! Možno, už 
nebude toľko času na behanie po vonku s kamarátmi, 
no deti sa môžu aspoň s časti presunúť do ríše fantá-
zie a príbehov hrdinov z kníh. 

Čítajte s nami... 
dobrodružstvá nekončia!

Preto, aj takouto formou, osobne ďakujem nové-
mu riaditeľovi našej základnej školy, pánovi PaedDr. 
Jozefovi Bratinovi, že túto akciu, o ktorej som dlho 
sníval, podporil. Pod spoločným projektovým názvom 
Hurá do knižnice, budeme počas školského roka robiť 
viacero akcií. Samotné „čítačky“ budú pokračovať 
celý október. Čítanie pre verejnosť (mimo vyučovania 
na ZŠ), nakoľko ho budú realizovať úradníci mestskej 
časti – dobrovoľne, bude prebiehať v nestránkové dni 
(utorok, štvrtok), a to od 16.15 do 17.00 hodiny v pries-
toroch knižnice. Každý týždeň v októbri bude zame-
raný na určitého autora, či príbeh a na rôzne vekové 
kategórie detí. Aktuálny program čítania, bude vždy 
zverejnený na www.vajnory.sk alebo sa ho dozviete aj 
v škole, či na MÚ.  Mgr. JuraJ Lauko, Phd.

Foto: anton Jakubáč

Našu, starú mestskú knižnicu asi všetci poznáte. Zišlo by sa 
aj jej dopriať viac miesta v dôstojnejších priestoroch... No napriek 
tomu ju každý deň obetavo a vytrvalo zveľaďovala a obohacovala naša 
vedúca pani Elena Popelková. Patrí jej za to veľká vďaka a uznanie.  
Pred časom však vedenie knižnice prenechala ďalším nasledovníkom. 

S príchodom nového školského roku pozývame 
deti, žiakov a študentov, ale aj dospelých 

do vynovených priestorov Miestnej knižnice vo 
Vajnoroch. Počas letných mesiacov prešla knižnica 
niekoľkými zmenami a úpravami. 
Priestory sme vymaľovali farbami 
od spoločnosti PAM-ak, s. r. o., ktorá 
ich poskytla a namiešala. Za dobré 
rady, nápady, pomoc pri maľovaní a upratovaní 
ďakujeme  ochotným dobrovoľníkom. 
Malí čitatelia sa môžu tešiť na nové detské knižky. 
Vybrať, prezrieť a prečítať si ich môžu v pohodlí 
novozriadeného detského kútika. Vytvorili sme 
ho prestavaním regálov a dokúpením nového ná-
bytku. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore 
spoločnosti Siemens. 
Prebehla kontrola knižného fondu spojená 
s vyradením poškodených, zastaraných a dupli-
citných kníh, ktoré teraz vám všetkým ponúkame 

za symbolickú cenu. Tým dávame vyradeným 
knihám druhú šancu. Žiaci a študenti základných 
a stredných škôl v knižnici nájdu obohatený fond 
povinného čítania. Postupne sme doplnili novinky 

z beletrie pre mládež a dospelých, 
životopisy, detektívky, ale aj niekoľko 
kusov populárno-náučnej literatúry. 
Všetky nové tituly budeme aktuálne 

zverejňovať na www.vajnory.sk v časti Miestna 
knižnica. 
Po dokončení „rekonštrukcie“ knižnice plánujeme 
v jej priestoroch organizovať besedy, čítačky 
a veríme, že sa nám podarí privítať zaujímavé 
osobnosti z oblasti knižnej kultúry. Milí čitatelia, 
ak máte dobrý nápad, ktorý oživí priestor či 
program knižnice, príďte a podeľte sa s nami oň. 
Výpožičný čas knižnice je v pracovné dni 
od 14.00 do 18.00 h – a preto „Hurá do knižnice!“

HELEna PauLEnová

Hurá do Miestnej knižnice!

Všade som hľadal pokoj,
ale nikde som ho nenašiel, 
iba ak v kútiku pri knihe.
                     umberto Eco
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Som obyvateľkou mestskej časti Vaj-
nory. Síce len krátky čas, no pravidel-

ne dostávam Vajnorské novinky. V apríli 
bol uverejnený inzerát, ktorý pozýval 
do slnečného Talianska. Zvedavosť, a tiež 
ten fakt, že som nemala nič zmyslupl-
nejšieho v pláne a v Taliansku som ešte 
nebola, spôsobili, že som sa prihlásila. 
Nebudem opisovať cestu lietadlom so 
spoločnosťou SkyEurope Airlines, obavy, 
či vôbec odletíme a či sa aj vrátime. Kra-
chu spoločnosti sme ušli o jeden týždeň, 
tomu sa hovorí šťastie.

Návšteva Ríma
 Bol nádherný deň a my, rôznorodá 

skupina výletníkov, či možno pútnikov, 
na letisku v Ríme. Pre obyčajného člove-
ka trošku ako v biblickom Babylone. Ten 
pocit neistoty trval len chvíľku. Desať 
minút po našom príchode do Večného 
mesta sme už všetci sedeli v autobuse 
a počúvali fundovaný výklad nášho milé-
ho sprievodcu vdp. Petra Slepčana, ktorý 
sa v Ríme vie pohybovať minimálne tak, 
ako v Bratislave. A obetoval pre rozšíre-
nie nášho poznania značnú časť svojej 
dovolenky. Vďaka mu za to.

Som príslušníkom staršej generácie. 
Tej generácie, ktorá rada čítala, a s pote-
šením. A v škole mali niektorí z nás radi 
aj dejepis. O Ríme toho bolo napísané 
veľa. Všetko, čo človek kedy čítal, nie je 

Moje zážitky 
zo slnečného Talianska

nič. Jednoducho, treba to vidieť. Vidieť 
miesta, ktorými išli dejiny európskej ci-
vilizácie. Nebudem sa zaoberať jednot-
livými pamiatkami, na to stačí otvoriť si 
turistického sprievodcu, ktorý podrobne 
pamiatky aj s ich históriou opisuje. A to 
všetko v slovenčine. Žiada sa mi opí-
sať atmosféru Ríma, tak ako zapôsobi-
la na mňa. Nemám pre to iný výraz ako 
chaos. Nie v tom hanlivom zmysle. Je 
fascinujúce vidieť, ako sa na každom kro-
ku mieša a prelína antická kultúra s kres-

ťanskými pamiatkami, stredomorskou 
vegetáciou, voňavými píniami a olean- 
drami, kvitnúcimi ako burina u nás pri 
cestách. Do toho horúčavy vyše 40 °C 
a ľudia všetkých farieb pleti. Na môj 
vkus si Taliani, alebo azda turisti nerobia 
prílišné starosti s prehnanou hygienou. 
A tiež žobrajúci ľudia, vo zvýšenej mie-
re staré ženy. Veľmi skľučujúci zážitok. 
Čo ma v Ríme fascinovalo, nie je vôbec 
jednoduché opísať. Do Ríma je treba sa 
vrátiť a vychutnávať si toto krásne mes-
to postupne.

 Vajnoráci, tak ako som mala možnosť 
pozorovať, sú prevažne pobožní obča- 
nia. Čo ma aj trošku udivilo. Tak blíz-
ko veľkomesta a viera ostala. Myslím, 
že nie celkom zvyčajný jav. Samozrej- 
mosťou bola spolu s vdp. Petrom Slepča- 
nom audiencia u Sv. Otca Benedikta XVI. 
Na nádvorí letného sídla Castel Gandol-
fo, kde sa audiencia konala, opäť zmes 
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PoďakovaNiE
Vážený pán starosta,
dovoľte mi, aby som sa Vám, dôstojnému pánovi Petrovi Slepčanovi a pani Kataríne Dobiášovej 
poďakovala za bezchybnú organizáciu družobného zájazdu do Ríma – Alviana, na ktorom som sa 
zúčastnila po prvý raz. Bola som nadšená, ako ste mali všetko zorganizované a všade panovala milá 
a srdečná atmosféra. Aj program v Ríme, ktorý ma duchovne obohatil vďaka prekrásnemu výkladu 
otca Petra, a tiež pobyt v Alviane zanechali vo mne nezabudnuteľné spomienky.  Držím Vám palce, 
aby ste aj v budúcnosti mali takých skvelých organizátorov ako v tomto roku.        L. MELicHErová

všetkých jazykov, farieb pleti a pozdra-
vy adresované Sv. Otcovi. Dôstojná 
atmosféra, hlboko pôsobivá. A k to- 
mu trochu stredoveku v živom prevede-
ní urastených príslušníkov Švajčiarskej 
gardy, v uniformách navrhnutých vari 
samotným Michelangelom. 

Družobné mesto alviano
Po štyroch dňoch pobytu v horú-

com, starobylom aj modernom Ríme 
sme sa proti prúdu rieky Tiberu vybrali 
na družobný pobyt do Alviana. Cesta 
autobusom, fotoaparáty cvakali. Bolo 
stále čo fotografovať. Pre nás nepocho-
piteľné. Hrady postavené pred naším 
letopočtom starými Rimanmi, či hádam 
ešte Etruskami, po stáročia udržiavané 
a obnovované,  ony, teda tie hrady, žijú, 
sú obývané. Pod nimi dediny a mesteč-
ká. A prírodná scenéria? Pieskovcové 
málo zalesnené kopce, ktoré podliehajú 
erózii, olivové háje, vinice, pozdĺž rie-
ky zeleninové polia. Lány dozrievajúcej 
slnečnice. Pre našinca olivový sad má 
nádych biblickosti. Biblia tiež opisu-
je udalosti na Olivovej hore. Samotné 
názvy miest, ktoré sme navštívili, majú 
v sebe cudzokrajnosť. Starobylé pútnic-
ké mestečko Assissi, kostolík v kostole, 
má meno Porciunkula, ten si budem 
pamätať až do smrti. Aj s posolstvom, 
ktoré sa k nemu viaže. Orvieto, Monte-
fiascone, Viterbo. Kúpanie v sopečnom 
jazere Bolseno. Čo názov, to pekný záži-
tok. Taliansko je kúzelná krajina.

Moja generácia mala možnosť učiť sa 
cudzie jazyky, no nemala motiváciu. Je 
to škoda. Raz darmo, ste v družobnom 
mestečku Alviano, radi by ste sa do-
zvedeli, ako tu ľudia žijú. Problémom je 
jazyková bariéra, lebo okrem najjedno-
duchších zdvorilostných fráz sa neviete 
vôbec dohovoriť. 

Píšem len za seba, zbadala som, že 
dlhoročná družba Alviana s Vajnormi 
prináša svoje ovocie. Sú rodiny, ktoré 
sa kamarátia a veľmi dobre si rozumejú. 
To som postrehla. A starosta Alviana, 
signor Sauro hovorí veľmi dobre po slo-
vensky.

Čo dodať na záver?
Zájazd bol pekný, no náročný ale aj 

poučný. Mal v sebe hlboký duchovný 
rozmer, vďaka účasti osoby v tomto 
smere najviac povolanej. Mala som  
možnosť spoznať svojich spoluobčanov. 
Sú múdri, moderní, rozhľadení, veselí aj 
vážni.

Arrivederci Italia!

Hana vaicEnbacHErová, 
účastníčka zájazdu

Starosta Ján Mrva prijal  
hostí z alviana.

alvianci v keramike 
Poľnohospodárskeho družstva.

členovia vajnorského
okrášľovacieho spolku 
zabávali alviancov.

alvianci ponúkali prusketu a prošuto. 
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Milionár a klamstvo
V poslednom čísle Vajnorských 

noviniek sa starosta s občanmi 
rozlúčil vetou: Nebojte sa! Dnes nám 
dovoľte túto výzvu spresniť: Nebojte 
sa najmä zbabelcov a klamárov! 

V normálnej demokratickej spo-
ločnosti je prirodzené, že ľudia majú 
na rovnaké veci rozličný názor a aj 
ich záujmy sú rozličné. Tak isto je 
normálne, že existujú záujmy verejné, 
ale napríklad aj záujmy súkromné, či 
obchodné. Tie súkromné a obchodné 
sú veľmi často zištné – ide jednodu-
cho o osobný prospech a peniaze. 
To je takisto v poriadku, pokiaľ sa to 
deje podľa pravidiel (zákona), nepo-
škodzuje to ostatných, osoby (firmy) 
presadzujú svoj prospech férovo  

a, samozrejme, pod vlastným me-
nom. Žiaľ, nielen kresťania dobre 
vedia, že ono známe o vlku v rúchu 
baránkovom nie je iba podoben-
stvom…. S veľkým porozumením sme 
preto zaregistrovali, že náš známy 
vajnorský polyhistor J. Fašung ml. sa 
má na pozore a pripomenul nám, ako 
je nebezpečné, ak politici presadzujú 
záujmy biznisu a ľuďom bezočivo kla-
mú, že ide o záujmy verejné. Pravda 
pravdúca! J. Fašung ml. ďakujeme 
a budeme dávať dobrý pozor, čo sa 
okolo nás deje. A veruže začneme 
hneď – nedávno sa v našej dedine 
hojne vyskytol NEZÁVISLÝ kultúrno- 
-spoločenský časopis Vajnorákov 
a priateľov Vajnor Vajnorské vidzení, 

pričom jeho krédom je evidentne 
presadzovanie verejných záujmov. 
A hneď táto chvályhodná snaha 
niekomu kole oči – akýsi zlomyseľný 
neprajník totiž rozširuje, že je to len 
plátok plný klamstiev, za ktorým je 
nejaký milionársky veľkopodnikateľ, 
ktorý vraj chce vo Vajnoroch robiť 
biznis a dokonca tu ani nežije! Na-
šťastie, v čase internetu sa o lživosti 
tohto tvrdenia môžeme spolu ľahko 
presvedčiť – skontrolujme podľa 
obchodného registra kto je majiteťom  
TITOL, s. r. o., ktorá časopis vydáva. 
Klik a…, samozrejme, žiaden veľko-
podnikateľ-milionár ale Ing. Ivan 
Čarnogurský!

Mário ScHwab

❦
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■ 15. septembra sa dožíva význam-
ného životného jubilea 85 rokov náš 
dlhodobý člen Klubu seniorov Ing. Bo-
humír Hrabák. V tento sviatočný deň, 
ale i v tie všedné dni Ti prajeme veľa 
zdravia, radosti, šťastia, lásky a krásnych 
okamihov v kruhu blízkych a priateľov. 
Ďakujeme Ti za Tvoju knižnú tvorbu, či 
už Slovník vajnorského nárečia a teraz 
najnovšiu knižku Vajnorské poviedky. To 
sú klenoty našej obce, nášho vajnorské-
ho nárečia, ľudových rozprávaní z čias 
našich starých rodičov a prarodičov. 
Prajeme Ti veľa elánu do ďalšej tvorivej 
práce a osožného relaxu pri hraní 
mariášu s partiou v klube seniorov. Kto 
chce ostať večne mladý, musí užívať liek, 
ktorý dávajú nám vinohrady. Na zdravie!

členovia klubu seniorov

■ August: významného životného 
jubilea sa dožili tieto členky nášho klubu:
Jozefína Vlčková  8. 8.  85 rokov
Eva Vachová  14. 8.  65 rokov
Valéria Vašungová  22. 8. 70 rokov
Prajeme im to, čo človek najviac potre-
buje ZDRAVIE to, čo celý život hľadá 
ŠŤASIE to, bez čoho nemôže žiť LÁSKU

členovia klubu seniorov

■ 20. augusta 1919 v rodine Tomáša 
Fekete nastala radostná chvíľa. Narodila 
sa im dcéra Hedviga. Osud jej doprial 
dlhý život. Naša mama, babka a prabab-
ka Hedviga Bednárová sa dožíva 
90 rokov. Želáme jej dobré zdravie, Bo-
žie požehnanie a vitalitu akú má dodnes.

dcéra Zita a syn boris s rodinami

→ naši jubilanti

Skôr, kým sa rozpíšem, 
dovoľte mi na úvod 

krátku úvahu. Aké úžasné 
je naše Slovensko, plné 
krás a pôvabu na každom 
kroku. Ak by ste si to vší-
mali a vnímali, isto by ste 
mi dali za pravdu. Máme v ňom všet-
ko. Krásne, neba týkajúce sa konči-
are Tatier, doliny, rokliny, bystriny, 
žblnkajúce potôčiky, nížiny a šíre 
polia. Obdivovať možno mestečká 
i veľkomestá, ktoré dostávajú nový 
šat a skvejú sa v novej kráse. Okrem 
mora máme temer všetko. Láskavosť 
a pohostinnosť našich ľudí spre-
vádza ešte to staré známe „Hosť 
do domu, Boh do domu“. Nevyníma-
júc z nádhery, ktorá nás obklopuje, 
hrady, zámky a kaštiele. Každý z nás 
má v srdci spomienky na miesto, 
kde sa narodil a na svojich rodičov. 
Vždy sa rád vracia po rokoch tam, 
kde sú jeho korene. Všetky tieto 
prežité roky spomienok ho potešia. 
Stretnutia rodákov, spolužiakov ale-
bo priateľov bývajú veľmi dojímavé. 
No v dnešnom storočí máme aj iné 
možnosti, ako odpočívať a nabrať 
nových síl v tomto uponáhľanom 

spôsobe života. V stredu 
9. septembra, tento ma-
gický dátum, nás seniorov 
zaviedol do termálnych 
kúpeľov v Dunajskej Stre-
de. Priznám sa, že v ta-
komto zariadení som bola 

po prvý raz, aj keď predstavu o ňom 
som mala. Zažila som na vlastnej 
koži tento fantastický pocit uvoľne-
nia. Pavilón, ktorý bol krytý, mal 
pomerne veľkú rozlohu. Boli v ňom 
tri bazény, pre plavcov, masážny 
bazén a bazén s teplou vodou. V ba-
zéne s vodnými masážami bolo celé 
telo vymasírované silným prúdom, 
plecia, chrbát, nohy a ostatné časti 
tela, ktoré si určil návštevník. Vlá-
dol v ňom pokoj a dobrá nálada. 
Chvíľu som sa zamýšľala nad tými, 
ktorí tieto pavilóny stavali, aká nád-
herná práca ľudských rúk nás ob-
jala do svojho náručia. Nad našimi 
hlavami boli sklenené kopule, cez 
ktoré nakúkalo zvedavé septemb-
rové slniečko. Okrem toho som si 
spomenula pri prijímaní tejto vodnej 
masáže aj na našich predkov, ktorí si 
takéto niečo dovoliť nemohli. V tom 
čase sa ich život uberal v pokore 

oddych  seniorov 
v Dunajskej Strede

a Božej bázni, no boli majstrami 
prírody. Rozumeli jej, vedeli, čo 
potrebuje, vážili si ju, ba priam by 
som povedala, že ju i hladkali. Ve-
deli prijať roky úrodné, ako odmenu 
za prácu na poli, či vo vinohrade, ale 
aj roky, keď neúroda zavítala do ich 
polí a vinohradov. Vtedy boli sýpky 
a pivnice poloprázdne. 

Trocha som odbočila, ale to boli 
moje úvahy a myšlienky pri príjem-
nom pobyte v termálnom kúpalisku. 
Nachádzalo sa tam aj viac bazénov, 
ktoré, pravdu povediac, som ani ne-
rátala. Každý si mohol vybrať ten, 
ktorý mu vyhovoval. Nás seniorov 
tam bolo 31 a každý sa podľa svojej 
vôle a chuti rozpŕchol po celom are-
áli. K dispozícii boli stánky s občer-
stvením, čím bolo o nás postarané 
aj po tejto stránke. Výber jedál a ná-
pojov bol veľký, takže každý si priši-
el na svoje. Keďže tam boli bazény 
pre plavcov, neplavci ostali opatrní, 
a tak sa nesmelo priznali k tomu, že 
plavci s nimi nemôžu rátať. Každý 
z neplavcov mal však zážitky z det-
stva, ktoré ho brzdili pri prekonaní 
strachu z vody, a tak to aj zostalo. 

Tento liečivý zájazd v termálnom 
kúpalisku v Dunajskej Strede sa 
skončil o 17.00 h a o hodinu sme sa 
šťastlivo vrátili domov. Bol to pekný 
a vydarený výlet, ďakujeme za jeho 
uskutočnenie.  

aMáLia ortHová
Senior klub

Vo Vajnoroch v Parku pod lipami pri pamätníku sme si pietnou spomien-
ku v sobotu 29. augusta pripomenuli 65. výročie SNP. Na slávnostnom 
akte sa zúčastnil aj jeden z posledných priamych účastníkov bojov 
v SNP František Molnár. Slávnostný príhovor k zúčastneným predniesol 
starosta mestskej časti Bratislava-Vajnory Ján Mrva. Symbolickú 

partizánsku vatru pri príležitosti 65. výročia SNP pripravili členovia 
urbáru a vo večerných hodinách ju slávnostne zapálili – starosta MČ 
Vajnory Ján Mrva, starosta družobného Alviana Sauro Santi a predseda 
urbáru Dušan Obuch, za účasti obyvateľov Vajnor a družobného Alviana. 

Soňa MoLnárová, foto: anton Jakubáč

65. výročie SNP
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Š tátna veterinárna a potravinová 
správa SR monitoruje počty do-

mácich zabíjačiek na území Slovenska, 
ako aj výsledky nariadených vyšetrení. 
„Vzhľadom na to, že došlo k neúmerné-
ho poklesu počtu nahlasovaných zvierat 
zabíjaných pre súkromnú domácu spo-
trebu, upozorňujeme, že nahlasovanie 
je povinné zo zákona. Odbery vzoriek 
na laboratórne vyšetrovanie vykonáva 
RVPS pre okresy Senec, Pezinok a Ma-
lacky,“ uviedol riaditeľ RVPS Martin Ba-
rančok.

Podľa zákona o veterinárnej starost-
livosti o zabíjaní zvierat pre súkromnú 
domácu spotrebu hovädzí dobytok 
a ošípané môže chovateľ zabíjať, ak to 
nahlásil príslušnej RVPS aspoň jeden 
pracovný deň vopred a dodržal nariade-
nia na ochranu zvierat v čase zabíjania. 
Taktiež musia byť dodržané požiadavky 
na sústreďovanie a neškodné odstrá-
nenie živočíšnych vedľajších produktov. 
Rovnako aj zásady na vyšetrenie spon-
giformnej encefalopatie (BSE) ak ide 

o hovädzí dobytok a trichinely v prípade 
ošípaných, dodal Barančok.

Za neškodné odstránenie a likvidá-
ciu živočíšnych vedľajších produktov je 
zodpovedný chovateľ, prípadne vlastník 
či držiteľ, ktorý hradí aj náklady s tým 
spojené. Doklad od pracovníka zbernej 
linky o neškodnom odstránení vedľaj-
ších produktov je povinný uchovávať 
najmenej dva roky, doplnil Barančok.

Eduard Fašung

Povinné hlásenia
k zabíjačkám 
Domáce zabíjačky úžitkových zvierat musia byť pod dohľadom
veterinárov. Upozorňuje na to Regionálna veterinárna a potravinová 
správa (RvPS) v Senci. Hlásenie zabíjania zvierat je povinné kvôli 
monitorovaniu pôvodcu trichinely pri zabíjačkách ošípaných 
a TSE u hovädzieho dobytka.

DÁTuM DEň MIESTO PRISTAVENIA 
22. 9. utorok Roľnícka ul., pri zdravotnom stredisku 
22. 9. utorok križovanie ulíc Uhliská, Tomanová, Zbrody 
22. 9 utorok začiatok Tomanovej ul. – Tomanova č. 4 až 6 
22. 9. utorok Pračanská ul. – križovanie s ul. Čierny chodník 
29. 9. utorok Uhliská ul. – križovanie s ulicou Šinkovská 
29. 9. utorok Príjazdná ul. – križovanie s ulicou Čiermy chodník 
29. 9. utorok ul. Pri mlyne – križovanie s ul. Tomanová 
29. 9. utorok Križovanie ulíc Za farou a Pri struhe 
13. 10. utorok križovanie ulíc Za farou a Pri struhe 
13. 10. utorok križovanie ulíc Osloboditeľská a Rybničná 
13. 10. utorok roh Šaldovej ul.  
13. 10. utorok ul. Na doline – križovanie s ulicou Nad jazierkom 
13. 10. utorok križovanie ulíc Koncová a Zátureckého 
13. 10. utorok Roľnícka ul., nám., parkovisko oproti reštaurácii 
13. 10. utorok Kúkoľová ul. - križovanie s Tomanovou ul. 
13. 10. utorok koniec Roľníckej ul. – Roľnícka ul. č. 351 
20. 10. utorok koniec ul. Pri stuhe  za TJ Vajnory 
20. 10. utorok bytové domy oproti BEZ-ke  – Rybničná ul. Č. 61/A 
20. 10. utorok bytové domy oproti BEZ-ke  – Rybničná ul. Č. 61/B 
20. 10. utorok hádzanárske ihrisko – ul. Alviáno 
20. 10. utorok Osloboditeľská ul. č. 14 – medzi bytovky

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov

O poľnohospodársku pôdu
sa treba starať

vážení občania!
V poslednom období dostal 
Miestny úrad Mestskej časti 
Bratislava – Vajnory niekoľko 
podnetov, týkajúcich sa značného 
počtu neobrábaných pozemkov 
v katastrálnom území Bratislava-
Vajnory. Mestská časť Bratislava-
Vajnory vás preto upozorňuje, 
že v zmysle § 3 ods. 1, písm. b) 
zákona č. 220/2004 Z. z. 
o ochrane a využívaní poľnohos-
podárskej pôdy a o zmene zákona 
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania 
sa ustanovuje, že každý vlastník 
poľnohospodárskej pôdy (ďalej len 
vlastník) alebo nájomca a správca 
poľnohospodárskej pôdy (ďalej len 
užívateľ) je povinný predchádzať 
výskytu a šíreniu burín na neobrá-
baných pozemkoch. 

MČ Bratislava – Vajnory zároveň 
upozorňuje občanov, že v prípade 
nasledovnej kontroly Obvodný 
pozemkový úrad v Bratislave môže 
uložiť, podľa zákona, vlastníkovi 
alebo užívateľovi poľnohospo- 
dárskej pôdy pokutu.                                                                              

referát životného prostredia

Milí čitatelia, milí obyvatelia  
Mč bratislava-vajnory!
Chceli by sme poďakovať a pochváliť generáciu mla-
dých Vajnorákov, ktorí pomáhali pri realizácii akcie 
RendezJam09 – Bakiho memorial, ktorá bola v uli-
ciach susedného Rendezu 25. júla v športovom areáli 
na Sklabinskej ulici. Akcia bola organizovaná  
a realizovaná mladými ľuďmi pre mladých ľudí, 
zainteresovaní boli Rendezáci, Vajnoráci i Račania. 
Program akcie bol zameraný na šport a kultúru. 
V priebehu dňa mali návštevníci možnosť vidieť 
StreetBall, Graffiti s medzinárodným zastúpením, 
BreakDanceBattle s medzinárodným zastúpením, 
mali si možnosť zahrať futbal na vode či pozrieť 
exhibíciu na U–rampe zo susednej Českej republiky. 
Celý deň bol doprevádzaný hudbou. V spomínanom 
BreakDanceBattle ste mali „Vy“ Vajnoráci reprezen-
tanta – Tomáš Ujlaky a jeho skupina obsadili pekné 
2. miesto, ku ktorému samozrejme gratulujeme. 
Okrem Tomáša by sme radi vydzvyhli pomoc a prácu 
mladých z Klubu, menovite: Kubo Polák, Kubo 
Fašung, Kubo Čeles, Matúš Linský, Lucia Faragová, 
Tomáš Rosocha, Mišo Zeman, Miša Depešová, Katka 
Šipošová, Dominika Lenčová, Noro Hudcovský, Miňo 
Borš. Ešte raz Vám ďakujeme, ceníme si to, čo ste pre 
nás urobili.    ivana šurEková

Poďakovanie a pochvala 
od susedov z Rendezu
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Rozvod, návrat z výkonu trestu, vážne 
ochorenie, úraz či úmrtie môžu veľmi 

vážne zasiahnuť do chodu rodiny, do ži-
vota rodičov i detí. Nie každý zvládne 
takéto krízové situácie, nie každá rodina 
sa vie s obdobnými udalosťami vyrovnať. 
V horšom prípade môžu byť následky 
veľmi závažné a môžu viesť k ïalším tra-
gédiám. Preto zriaïovateľ Bratislavský sa-
mosprávny kraj pristúpil v januári tohto 
roka k spusteniu na Slovensku ojedinelé-
ho pilotného projektu pre rodinu v kríze.

V rodinách, s ktorými bratislavské Céč-
ko komunikuje, sa prelínajú najmä psy-
chické problémy, mentálne postihnutie, 
psychiatrická diagnóza a porucha ADHD, 
takže je nutné zvlášť pracovať s malole-
tým dieťaťom a zvlášť s jeho rodičmi. Pri 
práci s rodičmi je orientácia zameraná 
na riešenie sociálnych problémov, najmä 
na problémy s ubytovaním, vybavovaním 
trvalého pobytu, občianskeho preuka-
zu, pomoc pri písaní a podávaní žiadostí 
na úrady a súdy. ďalší odborní poradcovia 

vykonávajú psychologickú a terapeutic-
kú prácu. Členom rodiny poskytlo Céč-
ko v prvom polroku najmä individuálne 
a skupinové sociálne, psychologické, so-
ciálno-právne poradenstvo, tiež párové 
terapie a psychoterapiu, krízovú inter-
venciu, možnosť zúčastniť sa na tera-
peutických a svojpomocných skupinách 
pre deti a rodičov, ako aj terénnu sociálnu 
prácu v domácnosti.

Nevyhnutnou podmienkou úspešnej 
spolupráce je aktívna participácia nielen 
na príprave sociálneho programu, ale 
aj na dohodnutých stretnutiach. Účasť 
na sociálnom programe Centrum pre 
rodinu v kríze – Céčko a využívanie štan-
dardných služieb a opatrení je pre kli-
entov bezplatné. Partnermi projektu sú 
občianske združenia Návrat, Detský fond 
Slovenskej republiky, Asociácia super-
vízorov a sociálnych poradcov, Domov 
– Dúha a Pomoc ohrozeným deťom.

Eduard Fašung

Céčko vracia ľudí 
z psychickej krízy späť do života

Cieľom tohto zisťovania je vytvoriť spo-
ločný rámec na systematickú tvorbu 

štatistík krajín Európskej únie o zdravot-
nom stave obyvateľov Európskej únie. 
Táto štatistika bude kľúčovým zdrojom 
údajov o zdravotnom stave, rozsahu vy-
užívania služieb zdravotnej starostlivosti 
a o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie. 
Bude tiež predstavovať významný zdroj 
údajov a informácií pre medzinárodné 
porovnávanie Slovenska v rámci Európs-
kej únie a na analýzy zdravotného stavu 
populácie na Slovensku. 
Na Slovensku je do zisťovania zarade-
ných 5000 náhodne vybratých jednot-
livcov v súkromných domácnostiach.

V tomto období vybrané domácnosti 
navštívi pracovník poverený funkciou 
opytovateľa, ktorý je povinný preukázať 
sa v domácnostiach osobitným po-
verením. Všetky informácie a názory, 
ktoré nám v rámci tohto zisťovania 
respondenti poskytnú, budú anonymné 
a použité výlučne na štatistické účely. 
Ochranu dôverných údajov upravuje 
zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej šta- 
tistike v znení neskorších predpisov.  
Za ochranu dôverných údajov zodpove-
dá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Výsledky zisťovania EHIS 2009 budú 
zverejnené v druhom polroku 2010.

Eduard Fašung

Za nevyžiadanú reklamu pokuta
až do 66 300 eur/2 mil. Sk

Priatelia Zeme – SPZ poukazujú na problematiku 
nevyžiadanej reklamy prostredníctvom kampane 
o odpadoch. Problémom sú reklamné letáky, 
šíriace sa adresne, vhadzované do poštových 
schránok, ktoré vo väčšine prípadov končia 
nevyužité v koši. Domácnosti doposiaľ ostávajú aj 
naďalej neinformované.  
Už predošlé výskumy organizácie, uskutočnené 
na košických sídliskách, preukázali, že domác-
nosti o tlačené reklamy neprejavujú príliš veľký 
záujem: ,,Zhruba 50 až 70 % opýtaných vyhad-
zovalo reklamné materiály ihneď po ich vybratí 
zo schránok do koša. Asi 20 až 30 % opýtaných 
používalo letáky iba na čistenie zeleniny pri 
varení a len niečo okolo 10 % opýtaných čítalo 
doručované materiály pravidelne,“ hodnotí 
situáciu z predošlých rokov Branislav Moňok  
z Priateľov Zeme – SPZ.  
Napriek tomu musí mnoho obyvateľov miest 
i obcí čeliť nevyžiadanej pošte dennodenne. Tá 
pritom v podobe tlačených reklám často tvorí 
až 9 kg z domáceho odpadu ročne. Majitelia 
schránok si pritom neuvedomujú, že aj oni môžu 
pomôcť zlepšeniu životného prostredia jedno-
duchým spôsobom. Každý adresát má možnosť 
označiť svoju schránku nálepkou ,,Nevhadzujte 
reklamy“, ktorá upovedomuje o ich zákaze šírenia 
vhadzovaním reklamných materiálov. Nezáleží pri 
tom, či ide o upozornenie vyrobené ,,na kolene“, 
alebo o nálepku výraznej farby, ktorú si je možné 
vyžiadať priamo na adrese organizácie. Ak je 
spôsob označovania schránky pre domácnosť 
adresáta nevhodný, existuje aj možnosť upo-
vedomiť doručovateľa písomným oznámením. 
Od chvíle, kedy adresát prejaví i po formálnej 
stránke nesúhlas s doručovaním reklamných 
materiálov, vhadzovanie do označenej schránky 
sa stáva ilegálnou činnosťou. 
„Požiadavka adresáta je dlhodobo ošetrená aj 
zákonom o reklame, podľa ktorého sa reklama 
nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie 
reklamy vopred odmieta. ,,Nie je veľa domácnos-
tí, ktoré o uplatnení tohto nároku vedia. Reklamy 
tak v ,,lepšom“ prípade končia v odpadkových 
košoch, nie je výnimkou nájsť ich pohodené aj 
na chodníkoch v blízkosti obydlí i na verejných 
priestranstvách. Sankcia za porušenie tohto 
zákona sa pohybuje až do výšky 66 300 €  
(2 000 000 Sk)“, uviedla mediálna koordinátor-
ka Priateľov Zeme – SPZ, Júlia Šimková.  
V prípade, že dôjde k porušeniu požiadavky 
adresáta a reklamné materiály budú aj naďalej 
doručované do poštovej schránky, ako riešenie sa 
núkajú viaceré alternatívy.
Prvou je kontaktovanie priameho doručovateľa 
reklamy, ktorým väčšinou bývajú firmy zamerané 
na jej distribúciu (študentské servisy a pod.), 
prípadne samotnej firmy. Možným riešením je 
však aj podanie podnetu na Slovenskú obchodnú 
inšpekciu, ktorá je orgánom dozerajúcim na dodr-
žiavanie zákona.                Eduard Fašung

Európske zisťovanie o zdraví 
– ehis 2009 
Štatistický úrad SR uskutoční 16. septembra až 31. októbra zber údajov 
v domácnostiach v rámci  Európskeho zisťovania o zdraví (EHiS 2009). 
Takéto zisťovanie sa uskutočňuje vo väčšine členských štátov 
Európskej únie. EHiS 2009 je prvým zisťovaním tohto druhu u nás.

Centrum pre rodinu v kríze – Céčko už pol roka pomáha ľuïom 
s psychickými problémami. Jeho služby využívajú najmä Bratislavčania 
a obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja. od svojho vzniku 
má už takmer 130 klientov. Céčko sprevádza rodinu od vzniku akútnej 
krízovej situácie až do jej vyriešenia a zaradenia sa späť do života.
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Predaj cez dvor 

Družstvo predaj cez dvor skúšalo aj s inými 
komoditami. “Je pre nás výhodou, že sme 

blízko veľkej Bratislavy, kde je veľký záujem o čer-
stvé ovocinárske produkty a víno. Ale to je asi tak 
všetko. Konkurencia obchodných reťazcov s lacnými 
výrobkami z dovozu je na nás prisilná. Pred piatimi 
rokmi sme ponúkli na priamy predaj mlieko. Investo-
vali sme do chladiacej techniky i pracovnej obsluhy 
nemalé prostriedky. Tento pokus sa však nevydaril. 
Dennú predajnosť sme mali v priemere 80 litrov. 
Toto množstvo nezaplatilo ani predavačku. Pritom 
naša produkcia je okolo 5000 litrov mlieka denne,” 
povedal predseda PD Vajnory Marián Brúder.

Automaty na mlieko sa osvedčili niekde v zahra-
ničí, napríklad v Taliansku. Avšak liter mlieka z auto-

Z ákon vydaný pod číslom 313/2009 Z.z. stano- 
vuje členenie vinohradníckych oblastí na Slo-

vensku. Spolu je ich šesť. Delia sa na Malokar- 
patskú, Južnoslovenskú, Stredoslovenskú, Nitrian- 
sku, Východoslovenskú a Tokajskú vinohradnícku ob-
lasť. Paragrafovo vymedzenú ochranu vinohradnícke-
ho fondu však má len Tokajská oblasť. Zákon presne 
určuje, kto a za akých podmienok môže vysádzať vinič 
na vinohradnícku plochu. Ak tak vinohradník neurobí, 
kontrolný ústav môže dať vinohrad vyklčovať na ná-
klady vinohradníka.

Vinohradníci, vinári a obchodníci musia byť re-
gistrovaní vo Vinohradníckom registri, ktorý vedie 
kontrolný ústav. Každý vinohradník je povinný regis-
trovať sa vo vinohradníckom registri, ak užíva jeden 
alebo viac vinohradov a ich celková výmera prevyšuje  
1000 m2.

V členení vinárskych produktov sa dostalo osobit-
né miesto aj burčiaku. Ako burčiak možno označiť len 
kvasiaci hroznový mušt vyrobený výlučne z hrozna 
dopestovaného a spracovaného na území SR. Burčiak 
možno ponúkať spotrebiteľovi len v období od 15. au-
gusta do 31. decembra 2009.

Presne sú zadefinované vína, ktoré používajú ze-
mepisné označenie, alebo sú chránené označením 

Od septembra platí  
nový vinohradnícky zákon

matu tam nejde cenovo pod jedno eur (30 Sk). U nás 
sú ceny mlieka veľmi nízke a na trhu dostať odstre-
dené mlieko aj za približne 30 centov (okolo 10 Sk).  
To sú pre nás ceny pod výrobné náklady. Navyše treba 
pripočítať skutočnosť, že investičné náklady na jeden 
mliečny automat vyjdú približne na 16 500 eur 
(500 000 Sk). Tým by sme jednoznačne predávali 
s vysokou stratou, dodal Brúder (na snímke).

Vajnorské družstvo obhospodaruje broskyňový 
a jabloňový sad o výmere 50 hektárov. Vinič pestuje 
na úbočiach Malých Karpát na ploche 150 hektárov. 
Brúder tvrdí, že najväčšou brzdou pre rozvoj poľnohos-
podárstva na Slovensku sú nepomerne nižšie dotácie, 
ktoré dostávajú naši farmári v porovnaní s krajinami 
západnej Európy. Dokazuje to práve na nízkych cenách 

Predaj potravinových výrobkov priamo z dvora aplikujú v Poľnohos-
podárskom družstve vajnory už dlhodobo. Dopestované broskyne, 
jablká a hrozno ponúkajú priamo zákazníkom už takmer štyri desať-
ročia. Tento systém sa im dobre osvedčil a má stovky svojich zákaz-
níkov najmä z radov Bratislavčanov, ktorí chodia nakupovať najmä 
tvrdšie broskyne na zaváranie a jablká na zimné uskladnenie. Dobre sa 
predáva hrozno a tiež víno. v tomto roku vyskúšajú aj predaj burčiaku.

Nový zákon o vinárstve a vinohradníctve nadobudol účinnosť 1. septembra. Zavádza niektoré novinky, 
ktoré sú zaujímavé nielen pre vinársku a vinohradnícku profesijnú obec, ale aj pre širokú verejnosť.

pôvodu. Musia byť dorábané z hrozna vypestovaného 
výlučne na uznaných vinohradníckych plochách v SR, 
a to len z odrôd, ktoré sú v Listine registrovaných od-
rôd. Tradičné výrazy, ako napríklad akostné víno, nes-
korý zber, výber z hrozna či bobuľový výber môžu mať 
na etiketách len vína s chráneným označením pôvodu 
alebo chráneným zemepisným označením. Ak sa víno 
vyrobí v tom istom kalendárnom roku, v ktorom sa 

mlieka, ktoré núti chovateľov zbavovať sa hovädzieho 
dobytka. Týka sa to aj bravčového mäsa. Zo štyroch 
v obchodoch predaných ošípaných sú tri z dovozu. To 
vyvolá následnú reakciu aj v rastlinnej výrobe, lebo 
keď nebude kráv ani prasiat, nebude komu pestovať 
kukuricu ani pšenicu. Týchto nadväzujúcich prepoje-
ní by sme v poľnohospodárskej výrobe našli viacero, 
uviedol Brúder.   Eduard Fašung

uskutočnil zber hrozna na jeho výrobu, je zakázané 
takéto víno uvádzať na trh vo fľašiach pred prvým no-
vembrovým pondelkom.

Vinárske produkty môžu byť na trhu, iba ak získali 
certifikát. Certifikácia zahŕňa overovanie dodržia-
vania danej špecifikácie alebo kontrolu údajov vo vi-
nohradníckom registri, chemickú analýzu vína a jeho 
senzorické hodnotenie. Vinárske produkty v spotrebi-
teľskom balení musia byť na nádobe označené čitateľ-
ne, nezmazateľne a v štátnom jazyku. Nesmú používať 
nepravdivé alebo zavádzajúce údaje a informácie, 
ktoré môžu mylne vzbudiť dojem mimoriadnej kvality, 
vyvolať nesprávne predstavy o zemepisnom pôvode, 
o spracovaní, vlastnostiach, odrode viniča a ročníku 
zberu.

Správne delikty a priestupky voči tomuto zákonu 
budú sankcionované pokutou. Kontrolný ústav ulo-
ží pokutu od 165 do 33 000 eur (približne od 5000 
do jedného milióna korún). Ak do jedného roka 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu 
povinností, za ktoré bola pokuta uložená, môže byť 
jej výška až dvojnásobná. Výnosy pokút sú príjmom 
štátneho rozpočtu.  

Eduard Fašung
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Z odborného pohľadu sa tento rok ukazuje ako 
mimoriadne vydarený. Úroda síce bude oproti 

vlaňajšku nižšia o 10 až 15 percent, ale vyzerá, že o to 
kvalitnejšia. Hrozno je v mimoriadne dobrej kondí-
cii, zdravé, atak chorôb bol tento rok radikálne nižší 
oproti vlaňajšiemu roku. Kvalita sa ukazuje zatiaľ ako 
veľmi dobrá, ak bude prevládať takéto mimoriadne 
priaznivé počasie, môžeme očakávať excelentný 
ročník – výborná cukornatosť, vyvážené kyselinky, 
plnosť a harmónia. Začiatok zberu hrozna je oproti 
predchádzajúcim štandardným ročníkom posunutý 
o jeden týždeň vpred, vďaka priaznivému počasiu 
a teplému letu. 

Je to asi jedna z mála dobrých správ pre vinohrad-
níkov a vinárov. Tento rok ich totiž preverila nielen 
kríza, ale aj vláda s návrhom zvýšenia spotrebnej 
dane pre tiché vína z 0,00 na 33,20 eur a predovšet-
kým ich ešte preverí nová legislatíva. 

Kríza sa prejavila poklesom odbytu slovenského 
vína o 5 až 10 percent. Aj keď toto číslo nie je enorm-
né, bude mať dopad aj na vinohradníkov a plochu 
vinohradov. Vinárske podniky, pretože im ostalo viac 
vína vykúpia menej hrozna, majú totiž obmedzené 
kapacity. Vinohradníkom ostane nepredané hrozno 
a pravdepodobne oveľa významnejšie zvážia možnosť 
trvalého vyklčovania vinohradov, na ktoré dostanú 
jednorazovú dotáciu 5 až 7000 eur/ha. Množstvo vi-
nohradov sa tak premení na stavebné parcely, alebo 
ornú pôdu. Vinohradníci už teraz bijú na poplach, že 
nemajú odberateľov a súčasná cena hrozna pri výkupe 

Nový vinohradnícky rok oficiálne začal 1. augusta 2009. Na Sloven-
sku sa vtedy začalo s predajom burčiaku z prvých dozretých strapcov 
hrozna, aj keď skôr stolových odrôd. Teraz je už predaj burčiaku v pl-
nom prúde predovšetkým z aromatických odrôd ako je irsai oliver 
alebo Muškát. Tradícia burčiakov je pritom známa len na Slovensku, 
Rakúsku, Čechách a Nemecku, iné krajiny takýto nápoj nepoznajú. 

vinohradníkov aj vinárov 
preverí kampaň 

0,20 eur/kg je likvidačná. Ako uviedli niektorí pro-
ducenti vína (Mrva – Víno Mrva Stanko, Waldner 
– Vinárske závody Topoľčianky), svojich stálych od-
berateľov podržia a vykúpia od nich všetko hrozno 
a v obdobných cenách ako minulý rok. Vinohradní-
kom by mohla významne pomôcť kontrola pôvodu 
takzvaných slovenských vín. Množstvo vín na trhu, 
odhad Zväzu je okolo 20 %, je totiž označených ako 
slovenské víno, pričom vôbec nepochádza zo sloven-
ského hrozna. Vinohradníci a vinári majú obavy, že 
o 5 až 6 rokov by sa hrozno na Slovensku mohlo stať 
vzácnosťou a vinohrady chráneným územím. 

Dobrou správou je, že sa podarilo zažehnať návrh 
ministra financií na zvýšenie spotrebnej dane na víno 
z 0,00 eur na 33,20 eur/hl. Takýto návrh svedčí 
o podcenení dopadu, ktorý by ovplyvnil zamestna-
nosť, klčovanie vinohradov, agroturistiku, čierny trh 
a celkovú stabilitu vinohradnícko–vinárskeho sektora. 
Našťastie minister pôdohospodárstva ako erudovaný 
odborník, dokázal významnými argumentmi podporiť 
zamietnutie tohto návrhu. Dopad by bol katastrofál-
ny a slovenské víno by sa stalo raritou. 

Veľkou skúškou pre vinohradníkov a vinárov bude 
aj nová legislatíva. Od tejto kampane totiž platia nové 
legislatívne predpisy pre všetkých pestovateľov hroz-
na a výrobcov vína. Okrem nariadení EÚ, ktoré vyšli 
na poslednú chvíľu len pár dní pred začiatkom nového 
vinárskeho roka, je to aj vlastný Slovenský vinohrad-
nícky a vinársky zákon, ktorý sa začína uplatňovať od  
1. septembra 2009, teda uprostred kampane. 

Nová legislatíva bude práve kvôli zmenám v ozna-
čovaní obrovskou skúškou aj pre konzumentov. Bude 
ďaleko komplikovanejšie len podľa etikety rozlíšiť 
medzi excelentným a menej dobrým poprípade 
takmer nepitným vínom. Tieto rozdiely totiž zotrelo 
Nariadenie EÚ, ktoré predpokladá, že tak bude eu-
rópske víno môcť lepšie konkurovať svetovým vínam 
(Kalifornia, Nový Zéland, Austrália, Južná Afrika). 
Tento predpoklad sa pravdepodobne nenaplní, ale 
pomôže práve veľkoproducentským krajinám, akými 
sú Taliansko a Španielsko, zbaviť sa prebytkov svojich 
lacných vín. Ruší sa totiž povinné označenie stolové 
víno, ostane len označenie víno a zdôrazňuje sa ze-
mepisné označenie pôvodu hrozna. Odroda a ročník 
sa môžu použiť na akékoľvek víno, bez zohľadnenia 
kvality. Bohužiaľ až 80 percent slovenských konzu-
mentov však vyberá víno podľa odrody a nie podľa 
pôvodu hrozna.

Najvýznamnejším negatívom je však dotačná poli-

tika EÚ, ktorá umožňuje, že v Taliansku majú trojná-
sobne vyšší príspevok na plochu vinohradu ako je to 
na Slovensku a tak je vstupná surovina – hrozno, opäť 
v Taliansku niekoľkonásobne lacnejšie, v niektorých 
prípadoch vstupuje do procesu zadarmo. Zdôvod-
nenie EÚ pre takúto dotačnú politiku je zúfalé, vraj 
historický princíp. Lenže bežný konzument vníma iba 
koncovú cenu produktu, ktorá je tak o 0,50 – 1,00 eur/ 
za fľašu nižšia v týchto krajinách. Vinárov tak v novej 
kampani preverí predovšetkým znalosť konzumentov 
– o ich značkách, o ich rozlíšiteľnosti na pultoch pre-
dajní a ich kvalite.

JaroSLava kaňucHová Pátková,
výkonná riaditeľka Zväzu výrobcov  

hrozna a vína na Slovensku
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vajnorské hody sa vydarili
Tohtoročné hody 15. septembra 2009 sme oslávili za krásneho
 slnečného počasia, ktoré prilákalo do Parku pod Lipami stovky 
vajnorákov, o čom svedčia aj priložené fofografie.

V ajnorské hody sa už tradične konajú 
na počesť zasvätenia miestneho kos-

tola, ktorého patrónkou  je Sedembolestná 
Panna Mária. Tohtoročné hody 15. 9. 2009 
sme oslávili za krásneho slnečného poča-
sia, ktoré prilákalo do Parku pod Lipami 
stovky Vajnorákov.

Slávnostné otvorenie hodov prebehlo 
o 15. h za účasti starostu MČ Jána Mrvu 
a správcu farnosti otca Petra Slepčana. 
Kultúrny program pokračoval vystúpením 
našich vajnorských súborov. Predstavila 
sa hudobná skupina Nebe na zemi s Jiřím 
Kešnerom, Vajnorský okrášľovací spolok 
a Vajnorská dychovka. Ako hosť vystúpila 
známa topoľčianska skupina Profil, ktorá 
vytvorila tú správnu hodovú atmosféru. 
Na preplnenom parkete sa tancovalo až 

do neskorých večerných hodín. Milou „po-
vinnosťou“ bolo aj odovzdanie pamätného 
listu autorovi Vajnorských poviedok pánovi 
Bohumírovi Hrabákovi, ktorý sa práve 
v tento deň dožil významného životného 
jubilea – 85 rokov. Živio v podaní Vajnor-
ského okrášľovacieho spolku umocnilo túto 
neopakovateľnú chvíľu.

Stánkový predaj ponúkal občerstvenie, 
cukrovú vatu, či dobré vajnorské vínko 
a burčiak  z PD Vajnory. Záujemcovia si 
mohli zakúpiť aj knihu Vajnorské poviedky 
a dať vyraziť Vajnorský dukát. Deti sa tešili 
zo skákacích trampolín.

Sprievodným podujatím hodov bola aj 
Výstava drobných domácich zvierat, ktorú 
zorganizoval SZCH ZO Bratislava – Vajnory 
12. - 13.  septembra v areáli Vajnorské-

o samotnom priebehu a sprievodných podujatiach vás budeme
 informovať v nasledujúcom čísle vn.

ho múzea a výstava Art – terapie, ktorá 
sa uskutočnila 15. 9. v galérii Typo&Ars 
na Roľníckej ul. č. 349. Výstava potrvá ešte  
do 30. 9. 2009.

Veľmi vydareným sprievodným poduja-
tím bola aj súťaž o „Najlepší hodový koláč“, 
o ktorej si povieme podrobne v nasledu- 
júcom čísle.           (redakcia vn)

Foto: anton Jakubáč
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Žatva, zber úrody obilnín, patrila oddávna medzi 
najťažšie, ale i najradostnejšie práce poľnohospo-

dárov. Prinášala nový chlieb, pre človeka vždy vzácny. 
Nečudo, že z mnohých oblastí Slovenska, po zrušení 
poddanstva, odchádzali ľudia najmä z hornatých krajov 
na žatvu na úrodnejšiu niekdajšiu Dolnú zem i na Mo-
ravu, kde bola zem štedrejšia.

Moju pozornosť zaujali 
najstaršie spôsoby žatia obilia.
 Medzi najstaršie spôsoby žatia obilia patrilo ručné vy-
trhávanie obilných stebiel. Mali sme to možnosť vidieť 
vo filme K. Plicku Zem spieva, v ktorom ženy z Čičmian 
vytrhávali drobné steblá jačmeňa na podhorských ka-
menistých políčkach a pritom spievali ťahavú baladickú 
pieseň. No žalo sa i srpmi a kosákmi. Na území Sloven-
ska sa v 6.-8. storočí pred Kristom používalo obdob-
né náradie na zber obilia ako v iných častiach Európy. 
Udržalo sa to po mnohé stáročia. Svedčia o tom nálezy 
z hallštadského obdobia, ale aj ikonografické materiály 
a písomnosti zo 17. – 18. storočia. Nástroj srp bol starší 
ako kosák. Líšil sa od neho rovnejším, menej zaokrúh-
leným tvarom i zúbkovým ostrím. Srpom alebo kosá-
kom žali ženy tam, kde bolo málo poľa a veľa kamenia. 
V horských oblastiach.

Aké svedectvá sa o nich zachovali?
V publikácii sú ich vyobrazenia z 8. storočia. V Hornom 
Tisovníku (okr. Modrý Kameň) nám niekdajší žatviar-
sky gazda Pavol Huďan (nar. 1900) rozprával, že u nich 
ženy drobné políčka žali iba kosákmi, až do r. 1920. Obi-
lie bolo malé, slabučké, kosákmi ho zrezávali od zeme 
a steblá ukladali na hrste. Museli sa pri tom zohýbať až 
k zemi, neraz i kľačiac na kolene. Podobne žali aj v Mes-
tečku a Záriečí (Púchovská dolina), žnice jedna za dru-
hou zaujímali postať (široký záhon). Ktorá na konci 
zaostávala, bola na chvoste, alebo na koze. Ženy boleli 
kríže, často i hlavy. Aj piesne o tom svedčia.
  Niže, slniečko, niže,
  bolia ma moje kríže.
 Ráňaj mi kosáčku, od kraja do kraja,
 aby som vyžala, švárneho šuhaja.

Kosákmi zrezávali obilie nízko od zeme, aby sa nestratil 
ani jeden klások. Veď pre nich bol každý klások jeden 
žmolček. Mysleli pritom i na krmivo, o čom svedčia 
ďalšie piesne. 
 Užínaj, dzievečka, užínaj od zeme,
 nech sa ci kravička ma zimu nažerie.
 Užínaj, dzievečka, užínaj na nízko,
 aby ci nepichlo do paty strnisko.
Muži hrste obilia viazali do povriesel, znášali do kôpok 
a brúsili kosáky.

Žatva a dožinky v tradíciách
Tohtoročné dožinky vo vajnoroch upútali pozornosť širokej verejnosti. Sprievod symbolicky znázornil 
tradičnú žatvu so žencami a žnicami, program, to, čo súviselo s oldomášom. Dostala sa mi do rúk publikáacia 
Žatevné a dožinkové piesne z cyklu kLENoTNiCa SLovENSkEJ HUDoBNEJ kULTÚRY vydavateľstva 
Slovenskej akadémie vied 1969, ktorej autormi sú ondrej Demo a oľga Hrabalová. v nej sa dozvedáme 
o žatve i dožinkách v historických súvislostiach. Je výsledkom viacročnej výskumno-zberateľskej práce. Pri
 posedení s etnomuzikológom ondrejom  Demom som upriamil pozornosť na žatvu v historických súvislostiach. 

Rozhovor s PhDr. Ondrejom Demom

 Od kedy a kde sa žalo kosami?
 Žatie kosami sa na Slovensku začalo ujímať od konca 
18. storočia. Uskutočňovali sa na úrodnejších rovinatých 
poliach zemepánov, statkárov i gazdov. Do žatvy nastu-
povali žatviari v pároch. Páry tvorili kosec a žnica. Ženci 
kosami kosili obilie, žnice ho za nimi kosákmi zberali 
a ukladali na hrste. Žnice robili i povriesla, hrabali pole. 
Kosci viazali obilie do snopov a ukladali ho do krížov, 
panákov, mandlov, hromádok, kôpok. Pracovali od svitu 
do mrku, aby zrno z obilia nevypadalo. Bola to namáhavá 
práca v páľave slnka. Iba v odpočinkových prestávkach, 
počas frištuku, nešporov, či obedovania sa utiahli do tie-
ňa stromov. Ponáhľali sa i pretekali, nikto nechcel zao-
stať za prvým koscom. Bola to hanba, ak niekto zaostal.. 
Žnice sa tiež zvŕtali a pretekali v šikovnosti. Svedčí o tom 
i pieseň.
 Tá bude, tá bude i moja družica,
 čo bude najlepšia tohto leta žnica.

 Aké obyčaje a obrady patrili k žatve?
 Pred začatím práce, vo všeobecnosti na Slovensku, 
prežehnali ženci pole kosou, pokľakli na zem a modlili 
sa. Potom si ženy si z prvého pokoseného obilia urobili 
povriesla, obviazali sa nimi okolo pása, aby ich neboleli 
kríže (Selec, okr. Trenčín). Keď prišiel na roľu statkár, 
priviazali mu na pravé rameno kytku zo štyroch klás-
kov prvého obilia, zviazanú ružovou stuhou a vraveli:  

Pripíname vám stužku s klásky, aby ste vedeli, že začí-
name žať. Preto nám v tejto práci pomáhajte a za kytku 
niečo dajte.“ (Hoštiná, okr. Považská Bystrica). V Kos-
tolišti (na Záhorí) obviazali pána dlhým povrieslom. 
Z tohto zajatia sa musel vykúpiť peniazmi. Dal žniciam 
na stužky, žencom na pálenku. Keď si niektorý zo žencov 
zabudol na poli kŕbik s osličkou na brúsenie kosy a našla 
ho žnica, urobili žnice kruh, začali spievať, tlieskať a ko-
sec ich musel v kruhu rad-radom vytancovať. Bolo to iba 
krátke osvieženie pri práci.

Kto dbal na organizáciu práce 
pri takýchto veľkých žatvách na panskom?
Boli to žatviarski gazdovia, ktorí dojednávali kontrak-
tom so statkármi podmienky pre žatviarov. Naturálie 
na stravu i pálenku na každý pár žencov, bývanie, rís 
z vymláteného obilia. No žatviari si volili aj richtára, 
sudcu a kapuša z vlastných radov. Žatviarsky gazda 
vypísal regule. Osobitne pre žencov, osobitne pre žnice. 
Žnec mal dobre kosiť, patku kosy pritískať k zemi, viazať 
snopy, pomáhať iným, i svojej žnici. Nesmel jej ublížiť 
nadávkami, ako napr. „ty šubra, koza, krava, teľa a pod. 
Žnica musela vedieť dobre zberať obilie, ukladať na hrs-
te, robiť povriesla, pomáhať iným, žencovi neublížiť ani 
slovkom, ako „ty somár, vôl, cap starý “ a pod. Sudca ich 
za priestupky odsúdil na 10 – 20 výpraskov po zadku.

(Pokračovanie na s. 14)
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(dokončenie so s. 13)

Richtár prikázal a kapuš vykonal. Vo voľných chvíľach to 
obveselením pre všetkých, alebo v nedeľu pri vlastnej 
muzike. 

Čo z tohto sa dialo 
v blízkosti nášho prostredia?
To sa dialo i na panstve niekdajších Pállfyovcov na Čier-
nej Vode (od r. 1951 štátny majetok). Ján Hrčka, žatviar-
sky gazda z Omastinej (okr. Topolčany), vodil na tento 
majetok žatviarov aj z okolia Bánoviec, Trenčína a Pova-
žia. Bývali v šalandách, kde mali doštené prične, slam-
níky, stôl, lavice. V jednej miestnosti aj 20 ľudí. Žatviar-
ske páry z nich vytváral tak, že žencov označil číslami 
podľa poradia. Číslom jeden označil najlepšieho kosca. 
Po ňom ostatných ďalšími číslami. Oproti nim postavil 
žnice. Ženci si vyberali žnice sami. Ženatí vlastné ale-
bo vydaté ženy, slobodní slobodné žnice. Prvý žnec pri 
kosbe udával tempo a všetci za ním sa usilovali držať 
sa ho. Kto urobil priestupok, podliehal trestu. Nástup 
do práce býval skoro ráno (o 4.00 h), vracali sa neskoro 
večer. Jedlo, čo navarili kuchárky z ich radov, vozili ženci 
do poľa. Spievali ráno cestou do poľa aj počas dňa. Keď 
sa dostali na koniec roli, zdvihli kosy a spievali.
 Pomôž, Bože na koniec, tam je švárny mládenec.
 Pomôž , Bože zežať, budeme tam ležať.

Ležať ako ležať, ale kto bude žať?
Spievali, aj keď sa večer vracali z poľa. Najlepší speváci 
boli z Fačkova, ďalší dobrí od Trenčína (Selec). Spievali 
pekne, viachlasne, ťahavé žatevné piesne.   
 Kde sme žali, tam sme žali na doline
 – Poďme domov večer je – Už sme sa nažali 
 – Už nám Pán Boh pomohol a iné.

K žatve patrila i mlatba obilia.
Najstarší spôsob mlátenia obilia bolo mlátenie cepmi. 
Mlátiť sa začali zaúčať už 15-roční chlapci, ale vypraco-
vať sa na dobrého mlatca trvalo dlho. Mlátili chlapi jed-
nošku, dvojku, trojku, štvorku i pätorku. Cepmi vyklepá-
vali rytmy, akoby k piesňam. Neraz sa v rytmoch zmýlili 
a klepli si po nohách. Pri dobrej nálade cepy použili ako 
rekvizity k tancom. Do konca 19. storočia sa mlátilo cep-
mi a tlačením obilia koňmi. Koncom 19. storočia (1895) 
sa začali používať krúťačky, rukové mašiny (pre 8 mu-
žov a 4 ženy). Tie vytlačili strojové mláťačky začiatkom  
20. storočia, ktoré sa uplatňovali na panstvách, ale 
i v obciach, kde si ich spoločne kupovali gazdovia. 
V zbierke poskytujete vzácne piesne, ktoré sa funkčne 
viazali k žatve. Aký je ich vzťah s piesňami susedných 
etník.

Oľga Hrabalová, etnomuzikologička (Brno), tvrdí, že 
na Morave sa žatevné a dožinkové piesne obmedzili iba 
na niekoľko motivických skupín, aj to podobným slo-
venským. No u nás na Slovensku je to bohato rozvinu-
tý žáner vzácnych archaických piesní roľníckej kultúry. 
Naša zbierka obsahuje 127 nápevov i s textami. Žatevné 
a dožinkové piesne susediaceho maďarského etnika za-
hŕňajú asi 20 nápevov s variantmi. Stretávame sa v nich 
takmer s totožnými nápevmi našich piesní a takmer 
s doslovným prekladom textov. Napr. Arass rózsám, 
arass (Žni, milá žni) – Elvégesztuk az aratás (Dokonči-
li sme žatvu). Z maďarských prameňov je zreteľné, že 
dlhodobá účasť našich ľudí na žatevných prácach v kra-
joch Dolnej zeme zanechala stopy aj na vývoji maďar-
ských žatevných piesní. Čiže slovenské žatevné piesne 
ovplyvnili i maďarské. 

aké sú historické súvislosti 
s dožinkami?
To je osobitná kapitola. Prinášanie ozdobného snopu, 
viazanice alebo venca z poľa už v stredoveku symbo-
lizovalo ukončenie žatvy. Kedysi prinášali ženci veniec 
statkárovi, zemepánovi. Poddaní si nosili domov iba via-
zanice. Vyvrcholením osláv žatevných prác boli dožinky. 
Slávnosti dožiniek sa tradujú od čias Slovanov na našom 
území a podľa starodávnych zvykov usporiadali sa 
veľkolepé dožinky i na oslavu korunovácie kráľa Leopol-
da II. roku 1791 a kráľa Františka I. roku 1792 v Kráľovskej 
obore. Dožinky opisuje aj J. Kollár v Národných spievan-
kách (1834 – 1835). Dožinkové vence vili žnice zo stebiel 
a klasov obilia a ozdobovali ich papierovými stuhami. 
Boli v tvare koruny, alebo zvona. Kostra bola z prútov, 
obtočená farebným papierom. Veniec bol umeleckou 
prácou šikovnejších starších žníc. Prinášali ho hospo-
dárovi v sprievode so spevom. Na čele sprievodu išiel 
žatviarsky gazda, za ním žnica a žnec s vencom na žrdi, 
potom ženci a žnice sviatočne vyobliekaní. Spievali do-
žinkové piesne. Už sme sa dožali – Idú ženci z roli – Čo 
sme sa nažali – Gazdíčko, gazda náš, dajže nám oldo-
máš. Veniec odovzdali s patričným poetickým vinšom. 
Hospodár sa poďakoval a pripravil oldomáš, hostinu 
s jedlom a pitím., Ženci sa veselili spevmi i tancami pri 
vlastnej muzike. A tam zneli už mnohé žartovné i pre-
káravé piesne. 
  Veru sme my mali gazdíčka dobrého, 
 akože pôjdeme, Bože môj, od neho.
  Naša pani poskakuje,
  po zadku sa podľapkuje,
  hospodár, vína daj.

Dožinky a oldomáše mali svoje slávnostné čaro. V men-
šej miere sa konali oldomáše aj u jednotlivých gazdov, 
ktorí si najímali žencov a žnice zo svojho, alebo najbliž-
šieho prostredia. Ďalšiu funkciu dostali obecné a druž-
stevné dožinky, ktoré sa realizovali aj ako okresné či 
celoslovenské (v Nitre).

Vajnorské dožinky nadväzujú na domáce tradície žatvy 
a oldomáše u poľnohospodárov, obecné dožinky z ro-
kov tridsiatych a družstevné z druhej polovice minulého 
storočia. Tie súčasné dožinky nadobudli novú kultúrno-
spoločenskú funkciu. V nadväznosti na tradície oboha-
cujú ich domáce i hosťujúce umelecké skupiny a súbory, 
rôzne atraktivity so stánkami, s burčiakom i vínom.  
Vrcholia spoločenskou zábavou. Ich spoločenský vý-
znam a dosah majú v oslave náročnej roľníckej práce, 
stretávaní a zbližovaní ľudí i v prípitkoch.

Zhováral sa JuraJ Lauko

?

Razba 
vajnorských dukátov 
Absolútnou novinkou spomedzi atrakcií, zož-
núcou najväčší úspech bola tento rok „Razba 
Vajnorských dukátov“. Cieľom zavedenia tejto 
novej tradície bola – podpora vajnorských 
symbolov – ako je napríklad vajnorský kostol 
a vajnorská madona. Domnievame sa, že je to 
ideálny prostriedok, vzbudzujúci záujem nielen 
našich obyvateľov, ale aj slovenských, či  zahra-
ničných turistov. Práve prostredníctvom vajnor-
ského dukátu sa nám otvárajú nové možnosti 
a formy prezentácie našej mestskej časti aj 
za hranicami mesta, či štátu. Aj v tomto smere 
sme zaznamenali rekordný záujem návštevní-
kov Dožiniek o razbu vajnorského dukátu. 
Prvý vajnorský dukát slávnostne vyrazil osobne 
náš starosta Ing. Ján Mrva. Po ňom nasledovali 
miestni poslanci a hostia, čo samozrejme vzbu-
dilo veľký záujem u okolitých návštevníkov. 
Vajnorský dukát si domov odnieslo vyše  
600 záujemcov.               Monika dEbnárová

Prvý ročník súťaže:
Za krajšie vajnory
Počas programu Vajnorských dožiniek prebehlo
 aj vyhodnotenie prvého ročníka súťaže
 „Za krajšie Vajnory“, kde sa súťažilo v štyroch
kategóriach. A – najkrajšie priečelie rodinného 
domu, B – najkrajšie priečelie bytového domu, 
C – najkrajšia predzáhradka, záhradka do 30 m2 
a D – najkrajšia záhradka od 30 – 50 m2. Výber 
výhercov - spomedzi súťažiacich nebol ľahký. 
Výhercovia si odniesli domov nádherné záhradné 
figúrky, sadu keramických nádob, interiérovú 
ikebanu, črepníkové izbové rastliny, dobré vínko, 
či reklamné predmety od Mestskej časti Bratislava 
- Vajnory. Každý, kto sa do prvého ročníka našej 
súťaže zapojil bol odmenený poukážkou na polroč-
né predplatné časopisu „Môj dom“, alebo „Urob 
si sám“. 
Ceny pre do súťaže venovalo Záhradné centrum 
Kulla, miestne kvetinárstvo na Roľníckej ulici – 
Voňavý raj, Mestská časť Bratislava – Vajnory 
a Vydavateľstvo JAGA (vydavateľ časopisu Môj 
dom a Urob si sám“), za čo im všetkým ďakujeme! 

Monika dEbnárová



Program
Slávnostné otvorenie dožiniek prebiehalo 

v podaní Vajnorského okrášľovacieho spolku 

a Vajnorskej dychovky. O dobrú zábavu sa aj 

tento rok postarala vajnorská skupina Shine 

a brnianska skupina Honky tonk. Nemalý 

záujem vzbudili aj novinky v programe

– Dalibor Janda Revival a skupina Bukasový

 masív. Ťahákom pre hostí bola aj večerná 

ľudová veselica so skupinou Akcent. 
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Dožinky tradične odštartoval priateľský futbalový 
zápas na miestnom futbalovom ihrisku – medzi 

MČ Bratislava–Vajnory a Brnom–Vinohrady, ktorý sa 
skončil k našej veľkej radosti so skóre 3 : 0. 

Stretli sme sa na dožinkách
Nadväzujúc na tradície uplynulých ročníkov Vajnorských dožiniek sa nám podarilo 
aj tento ročník Vajnorských dožiniek – v poradí už šiesty - usporiadať veľkolepo 
a za hojnej účasti návštevníkov. Svedčí o tom aj skutočnosť, že na náš dožinkový 
sprievod sa prišli pozrieť nielen miestni obyvatelia, ale aj množstvo cezpoľných 
divákov. Stretli sme sa tu s obyvateľmi okolitých miest a obcí – zo Svätého Jura, 
Pezinka a nechýbali ani každoroční návštevníci z Trnavy, či Senice. Správa o Vajnorských 
dožinkách sa dostala aj za hranice Bratislavského kraja, čo považujeme za úspech. 

druhý ročník súťaže: 
o najdlhší dožinkový koláč 
aj tento rok vzbudil u návštevníkoch aj médií 
veľký záujem 2.ročník súťaže „o najdlhší 
dožinkový koláč“. S napätím sme očaká-
vali výsledok merania. Žiaľ, minuloročný 
rekord 15,42 m sa nám nepodarilo prekonať. 
tohoročný dožinkový koláč, na ktorého kúpu 
si museli návštevníci vystáť dlhú radu, meral 
12,40 m. aj napriek tomu sa nám ale podarilo 
vyzbierať  145,80 eur, čo je 10 % nárast oproti 
minulému roku. výťažok z predaja súťažných 
koláčov bol slávnostne odovzdaný počas 
programu vajnorských dožiniek riaditeľke 
Mš alene Srnovej a bude použitý na nákup 
potrieb do novej Materskej školy (kataríny 
brúderovej) vo vajnoroch.
Ďakujeme všetkým vajnorským gazdinkám, 
ktoré koláč aj napriek kríze napiekli a tým 
našu súťaž podporili.      Monika dEbnárová

vajnorské dožinky
Slávnostné otvorenie dožiniek tradične otvára 
alegorický sprievod. V čele sprievodu máme možnosť 
vidieť pestrofarebné mažoretky zo súboru Kessa, 
nasledované vajnorskou štandardou – zástavou, 
a sprevádzanú hudbou Vajnorskej dychovky. Nasledo-
val starosta Vajnor Ján Mrva sprevádzaný družob-
ným starostom z Brna Vinohradov Jiřím Čejkom 
a starostom z Wolfsthalu Gerhardom Schrodingerom. 
Starostovskú skupinu dopĺňali starostovia ostatných 
mestských častí, okolitých miest a obcí a pozvaní 
hostia, nasledovaní miestnymi poslancami. 

Keď sme sa ľudí pýtali, čo ich 
na našich dožinkách najviac
 zaujíma, najčastejšie sa nám 
dostalo odpovede: alegorický 
sprievod, dobré vínko a bohatý 
program, či stánky s remeslami. 

?
??

(Pokračovanie na s. 16)

Detský svet
Na svoje si prišli počas konania Dožiniek aj tí 
najmenší v „Detskom svete“. Radosť bola pozerať 
sa na veselé deti pobehujúce od pamätníka Floriána 
(kde prebiehala výstava drobných zvierat a vozenie 
na koníkoch, ktoré nám poskytla miestna reštaurácia 
s penziónom - Epona) až po novinový stánok kde 
boli umiestnené kolotoče, skákadlá od Coca - Coly, 
maľovanie na tvár v stánku McDonald‘s, spojené 
s občerstvením pre najmenších a nechýbal ani stánok 
s ponukou produktov Materského centra Lienočka.
S potešením sme v tomto roku ponúkli návštevníkom 
Dožiniek  novinku,  „Vajnorské tvorivé dielne“, ktoré 
sa nám podarilo zorganizovať za výdatnej pomoci 
manželov Čepcovcov z galérie Typo&Ars, pani Ma-
tulovej, pani Bartošovej a Kristínke Kociánovej. Deti 
i dospelí si mohli vyskúšať rôzne techniky – origami, 
monotypie, prácu s drôtom, pokochať sa na krásnej 
paličkovanej čipke, krasliciach, či krásnych vajnor-
ských ornamentoch.               Monika dEbnárová

Aj tento rok mali možnosť návštevníci v sprievode vi-
dieť aj zapriahnutý koč s krojovanými Vajnorčankami 
a krojovaným sprievodom, nesúcim v čele dožinkový 
veniec, symbolizujúci bohatosť úrody. Sprievod po-
kračoval miestnym spolkom MC Lienočka, brnianskou 
skupinou Honky Tonk, seniormi z vajnorského Klubu 
Seniorov – sprevádzajúcich brnianskych seniorov 
a nasledovaných skautami a Skautskou gildou. 
V poslednej tretine sprievodu sa nachádzali členovia 
zo Združenia poľovníkov a Zväzu vajnorských chova-
teľov. Po nich nasledovali urbárnici a futbalové nádeje 
z miestneho futbalového klubu FK Cepit – Vajnory. 
Záver sprievodu ukončili mechanizmy (kombajn 
a traktor s vlečkou) z PD Vajnory. 
Alegorický sprievod sa presunul k pódiu a slova 
na pódiu sa ujal starosta Ján Mrva. Privítal všetkých 
prítomných a súčasne vyjadril potešenie z bohatej 
účasti návštevníkov a zaželal všetkým dobrú zábavu. 
Potom odovzdal slovo predsedovi PD Mariánovi 
Brúderovi, ktorý tiež zaželal príjemnú zábavu a sláv-
nostne  prevzal dožinkový veniec. Na pódiu nechýbali 
ani známe osobnosti – ako Gerhard Schodinger, Jiři 
Čejka, Marian Brúder (predseda PD - Vajnory), Lucia 
Žitňanská (poslankyňa NR SR), Pavol Frešo (poslanec 
NR SR), Dušan Pekár (zástupca starostu MČ Bratisla-
va-Ružinov) a primátor Sv. Jura Alexander Achberger.
Krátko po deviatej hodine večer sa ujala zábavy 
skupina Akcent, ktorá sa postarala o dobrú náladu. 
Vynikajúca atmosféra sa niesla celým námestím až 
do 1.00 hodiny rannej. Ľudia sa výborne zabávali, 
jedli a popíjali. Celé dožinky sa tento rok obišli bez 
negatívnych konfliktov a úrazov, čomu sme veľmi radi. 
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Mestská časť Bratislava – Vajnory ďakuje všetkým, 
ktorí napomohli k zdarnému priebehu celej akcie. 
Zároveň ďakujeme všetkým partnerom podujatia, ktorými sú:
 
Generálny reklamný partner:  
AT – ENGINEERING
Reklamní partneri: 
Big Board, Eastfield Atlas, Coca Cola HBC Slovenská republika,  
Cepit, Motor-Car Bratislava, MBM – Group, Nay elektrodom, 
Raven, Pizzeria Apetito, Motor car – Immo, Tretia VSC,  
IMMO PROJECT Management.
Podujatie podporili: 
Aquastav,  Bau3Mex,  BEZ,  Dexia banka, Cukráreň Elezi,
Penzión Epona, Kamila, Galéria Typo-Ars, Kon-Rad, Koratex, 
Lagermax Autotransport, Mc Donald ś Avion, reštaurácia Modrý 
dom, Lekáreň Vajnory, Poľnohospodárske družstvo – Vajnory,  
Záhradné centrum Kulla, kvetinárstvo Voňavý raj, 
Vydavateľstvo JAGA, Ševt, Reštaurácia Bakchus Vila. 
Generálny mediálny partner: TASR
Mediálni partneri: 
Reklamné plochy ARTON, Akzent media, Bigmedia, 
KedyKam, BKIS, NUBIUM a Big Board.
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(dokončenie so s. 15)

Na záver Mestská časť Bratislaava–Vajnory ďakuje všetkým účinkujúcim,  
ktorí sa pričinili k tomu, aby sa návštevníci dožiniek cítili, čo najpríjemnejšie.  
Sme veľmi radi, že sa všetci dobre zabávali. Veríme, že sa aj tento ročník Vaj-
norských dožiniek nadlho zapíše do pamäti návštevníkov. Už teraz pracujeme 
na tom, aby aj nasledujúci ročník bol pre vás pripravený k vašej spokojnosti. 
Tešíme na budúcoročné stretnutie s vami!     

text: Monika dEbnárová, foto: anton Jakubáč
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Ktosi raz povedal: „Tradícia je vláda mŕtvych 
nad živými“. Provokuje to otázku: treba nám 

takúto vládu? Nie je rozumnejšie a výhodnejšie 
budovať si vlastný svet „na zelenej lúke“? Bezpo-
chyby nie, lebo bez tradície by sme sa nemohli po-
važovať za kultúrny národ. Tradícia – to sú korene 
každého národa a v ňom aj každého jednotlivca.

Vývin je štafeta: preberáme to, čo budovali 
generácie pred nami, prispievame svojím vkladom, 
a raz to voľky-nevoľky budeme odovzdávať tým, 
ktorí suverénne zaujmú naše miesto. Nejde tu len 
o materiálne dedičstvo. V ľudskej spoločnosti má 
to odovzdávanie aj duchovný a spoločenský roz-
mer. Na Slovensku patrí k duchovnému dedičstvu 
kresťanská viera aj láska k vlasti – ktorú si v bež-
nom živote ani neuvedomujeme, ale v kritických 
chvíľach, keď sme ďaleko v cudzine, alebo keď nás 
idú ovládnuť cudzí, nečakane zisťujeme, že nám 
pojem „naše“ Slovensko odrazu nie je ľahostajný. 

A ešte tu máme aj lokálny patriotizmus. Nie 
je nepodstatný. V minulosti bol oveľa silnejší, 
ale aj dnes, v časoch globalizácie, platí: „Myslieť 
globálne, konať lokálne“. Chvalabohu, aj nám 
Vajnorákom záleží na udržaní a zveľaďovaní 

svojráznosti našej obce. Sme právom hrdí na to, 
čo nám zanechali predošlé generácie: na kroje, 
ornamenty, výšivky, dychovú hudbu, zvyky, aj 
na architektúru vajnorských domov a dvorov. 
Zároveň však s udržiavaním starých tradícií vedeli 
naši predkovia preberať i podnety nových čias 
z okolitého sveta. Zakladali hospodárske spolky, 
študentský spolok, hrali ochotnícke divadlo, pre-
zentovali sa dychovou hudbou, mládež sa zdru-
žovala v Skaute a športovala. Tak vznikali aj nové 
tradície. Na ich základoch tu dnes máme detský 
folklórny súbor, spevácky zbor, dychovku, aktivity 
dvoch základných škôl a škôlky, Okrašľovací spo-
lok a mnoho ďalších vecí. Darí sa nám organizovať 
spoločenský, ekonomický, kultúrny i náboženský 
život ľahšie, než je to v iných mestských častiach, 
jednak vďaka spomínanej tradícii, ktorá je tu 
silným integračným faktorom, ale aj zásluhou 
tých, čo sa do Vajnor priženili, privydali alebo si tu 
kúpili domy. Takto sem pribudli a stále pribúdajú 
mnohí vzdelaní, veriaci, pracovití a podnikaví 
ľudia. Viac hláv – viac rozumu; nemyslime si, že 
by sme dnešné náročné a aj zákerné časy zvládli 
iba s tradičným vajnorským potenciálom. Naopak, 

práve rozmanitosť nám po-núka najlepšie šance 
rozvoja, lebo táto naša jedinečná dedina v meste 
dokáže čarom svojej tradície a mnohorakými akti-
vitami integrovať našu rôznosť. Výmena názorov 
je pritom nevyhnutná, ale nesmie byť v nijakom 
prípade urážajúca. Rešpektujme ľudí vo funkciách, 
ktorých sme si sami zvolili! Samozrejme, máme 
právo žiadať od nich fair play, čistú hru, a ochotu 
na dialóg. Máme aj možnosť kontroly, využívajme 
ju! No, vyvarujme sa rozbrojov, je to nebezpečné. 
Svornosť a spolupráca pri zveľaďovaní obce – aj to 
je odkaz zanechaný kňazmi, učiteľmi a rozumnými 
hospodármi, ktorí tu v minulosti pôsobili, počnúc 
Jurigom. V kázňach nám to naliehavo pripomína aj 
terajší náš duchovný otec Peter.

Nesvornosť je síce pre Slovákov príznačná, ale 
Vajnory ju dosiaľ vždy dokázali preklenúť, možno 
vďaka „sedliackemu rozumu“, ktorý tu geneticky 
pretrváva aj po tom, čo naše gazdovské dvory 
zarástli trávou. Udržme si zdravý rozum a s ním aj 
súdržnosť a ochotu porozumieť druhým, lebo iba 
tak môžeme uchovať i pre ďalšie generácie naše 
výnimočné prostredie. 

oľga SLivková

Načo nám je tradícia?

Na druhej strane som už konštatoval, že ne-
exaktné vedy sú paródiou exaktných vied. Netýka 
sa to len literárnej vedy, či vied o iných umeleckých 
disciplínach, ale aj jazykovedy. Slovenskí lingvisti 
popri oprávnených normatívnych požiadavkách 
neraz komicky vytláčajú z našej materčiny slová, 
ktoré pochopiteľnou zhodnou okolností existujú 
aj v češtine (v rovnakej alebo podobnej forme), 
a uprednostňujú pred nimi írečité slová latinského 
pôvodu (namiesto pravítka lineár, namiesto stretu 
konflikt). Špecifickým prípadom je subštandardný 
výraz „sranda“, ktorého problém nespočíva v čes-
kom pôvode, ale vo významovom základe označu-
júcom fekálie. Najvhodnejším slovenským (i čes-
kým) spisovným ekvivalentom je zrejme zábava, 
hoci jazykovedci nám radšej ponúkajú rázovitý 
špás (nemeckého pôvodu) či rýdzi humor (latin-
ského pôvodu).

V niektorých prípadoch uplatňovanie puristic-
kých tendencií vytvára veselé nedorozumenia – na- 
príklad schodisko označuje rovnako veľký schod, 
ako aj súbor schodov normálnej veľkosti (schodiš-
te). Slovo pravítko by sa konzekventným posloven-
čením zmenilo na pravidlo, čo by tiež mohlo byť 
zdrojom smiešnych nepochopení. 

Úprimne povedané, človek, ktorý nemá starý 
šesťzväzkový Slovník slovenského jazyka, ale iba 
aktuálny Krátky slovník slovenského jazyka, či prvý 
diel najnovšieho Slovníka súčasného slovenského 
jazyka, sa nikdy nedozvie, ako sa správne nazýva 
detská pomôcka na chodenie, ktorá sa dozaista 
nachádza mimo významového rozptylu pojmu 
chodidlo. V praxi sa nesprávne používa termín 
„chodítko“, podľa spomínaného starého slovní-
ka je korektným slovenským ekvivalentom behúľ 
a podľa predznamenanej latinizujúcej logiky našich 
lingvistov by svojráznym slovenským rovnocenným 
pojmom mohol byť mobilizátor, presnejšie infantil-
ný mobilizátor.

Slovenčina – ako každý jazyk – je dosť nelogic-
ká a nedokonalá. Pojmom bielizeň označujeme 
textílie všetkých farieb, ktoré by sa mohli špeci-
ficky nazývať „modrizeň“ atď. Podobne mrkva je 
červenou zeleninou, teda „červeninou“. V slove 
bezpečnosť sa skrýva český základ „péče“, takže 
správne by sme mali mať bezstarostnosť (štátnu, 
verejnú, medzinárodnú i osobnú). (V tomto zmysle 
treba prepracovať metodiku Ústavu pamäti ná-
roda a príslušnú legislatívu.) Aj v slove osoba je 
český pôvod („národ sobě“) a korektná forma by 

teda mala byť „oseba“, lenže českú „sebevraždu“ 
nahrádzame slovenskou samovraždou, takže defi-
nitívne slovenským tvarom by mala byť „osama“ 
(mimochodom Osama bin Laden je anglická tran-
skripcia mena Usáma bin Ládin).

Samostatnú kapitolu tvoria významové nezrovna-
losti dvojíc slov: rukavice – nohavice, rukávy – no-
hávy, ponožky – poručky. Zaujímavým protirečením 
je fonetický prepis slov džem, džez, džús a dôsledne 
slovenská výslovnosť slov bufet, busta, debut. 

Slovenským jazykovedcom sa väčšmi páčia črty 
ako (naostatok vraj knižné) rysy našich tvárí, ale 
naše postavy majú naďalej obrysy, a nie občrty, ba 
čo viac k našim povahovým črtám patrí veľkory-
sosť, nie veľkočrtosť. 

Jedná sa na trhu, na vyšších spoločenských 
úrovniach sa koná a rokuje, ale na súdoch sa na-
ďalej pojednáva a vedie pojednávanie. Vhodnejšie 
ako vyjednávať je rokovať, ale na najvyššej úrovni 
(napríklad o mieri) rokujú vyjednávači. 

Na záver mi dovoľte už len logicky nahradiť ne-
šťastné slovo spisovateľ. Jednou z možností je no-
votvar „spisbár“ (veď ide o umelca, ktorý sa zaoberá 
spisbou podobne ako sa rezbár zamestnáva rezbou 
či maliar maľbou). Do úvahy prichádza aj neologiz-
mus „spisca“ (podľa pojmu tvorca, ktorý sa zapo-
dieva tvorbou). Tretím riešením je „spisáč“ (podľa 
termínu oráč, ktorý sa venuje orbe). 
Tak to by bolo na dnes vari dosť vývrtiek jazykovej 
kultúry.

PavoL Janík

vývrtky jazykovej kultúry
Nie som zástancom nízkej jazykovej kultúry. Naopak – dráždi ma, 
že mnohí renomovaní spisovatelia bežne používajú väzbu
 „vzhľadom k“ namiesto „vzhľadom na“, desaťročia sa prihovárajú 
verejnosti z rozhlasu výrazom „zajímavý“ namiesto „zaujímavý“,
netušia, kde sa píšu čiarky, atď. 
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Pilotný projekt Ševt: 
projekt podpory škôl a študentov 

S radosťou vám oznamujeme, že našu 
Základnú školu s Materskou školou 

Kataríny Brúderovej oslovila spoločnosť 
Ševt, aby sa zapojila do pilotného projek-
tu podpory škôl, ktorý plánuje spoločnosť 
Ševt realizovať tento školský rok na vy-
braných základných školách. 
Cieľom spomínaného projektu je podpora 
školy a žiakov ako celku. Po vzájomných 
rokovaniach o konkrétnych podmien-
kach podpory a za účasti zástupkyne 
starostu MČ Bratislava - Vajnory  Sone 
Molnárovej, prednostu MÚ MČ Bratislava 
- Vajnory Juraja Lauka, riaditeľa ZŠ s MŠ 

K. Brúderovej Jozefa Bratinu a zástupcov 
spoločnosti Ševt – obchodného riaditeľa 
Ing. Kostku a programového manažéra 
Ing. Kapsza - sa pristúpilo k samotnej re-
alizácii projektu, ktorá sa začala už v prvý 
deň školského roku. Po slávnostnom 
príhovore nového riaditeľa Jozefa Bratinu 
a zástupkyne starostu Sone Molnárovej 
sa prešlo k slávnostnému pasovaniu  
prvákov. Na záver zástupkyňa starostu  
Soňa Molnárová odovzdala všetkým 
pasovaným prváčikom darček - balíček 
učebných pomôcok (sada farebných 
ceruziek, voskové farbičky, vodové farby,  

Budúcnosť projektu, 
novinky
V budúcnosti plánujeme na rozbe-
hnutú spoluprácu nadviazať a reali-
zovať aj projekt centrálneho nákupu 
prostredníctvom našej základnej 
školy, ktorý uľahčí život nielen 
rodičom, učiteľom, ale aj žiakom. 
Na základe vopred známych potrieb 
vyučovacích pomôcok na jednot-
livé predmety bude ku každému 
ročníku spísaný prehľad pomôcok, 
ktoré si bude mať možnosť každý 
rodič objednať za zvýhodnených 
podmienok priamo na škole, a to už 
ku koncu školského roku. Predíde sa 
tak zbytočným stresom z nákupov 
a žiakov bude čakať súbor pomôcok 
priamo na školských laviciach už 
počas prvých dní v škole. 
Bližšie informácie k pilotnému 
projektu podpory škôl a študentov – 
pochádzajúceho z dielne spoločnosti 
Ševt - dostanete v najbližšom čísle 
Vajnorských noviniek.        

A3 skicár, sada farebných papierov a ťu-
kacia guma), ktoré im venovala spoloč-
nosť Ševt. Nasledovne im odovzdali aj 
súbor zošitov spolu s pracovným zošitom 
k šlabikáru Lipka. Žiačikovia nultých 
ročníkov si do svojej novej triedy od-
niesli sadu farebných ceruziek a papiere 
na kreslenie. Aj tieto darčeky im venovala 
spoločnosť Ševt.  Rovnako boli obdarova-
ní aj prváčikovia zo ZŠ Jána Pavla II.   

Monika dEbnárová
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Nový školský rok  
v ZŠ Jána Pavla II.
Streda 2. september bol veľkým dňom pre žiakov 
a pedagógov  v ZŠ Jána Pavla ii. v miestnom kostole 
Sedembolestnej Panny Márie odznelo slávnostné 
veni Sancte, ktoré bolo určené  pre žiakov, rodičov 
a všetkých zamestnancov školy. 

Vtento deň sa uskutočnila ešte jedna milá slávnosť.  
ThLic. Peter Slepčan, miestny pán farár, požehnal v areáli 

školy nové ihrisko. Povedal: „ Toto miesto je svedectvom toho, 
že v našej škole hľadáme skutočné dobro detí. Detí, ktoré dnes 
potrebujú veľa pohybu, detí, ktoré sa už nemôžu hrať na ceste 
ako kedysi my. Toto miesto je svedectvom Božej priazne a po-
moci mnohých obetavých ľudí, ktorí nám pomáhali a všetkým 
zo srdca ďakujeme.“

Prázdniny sa skončili a otvorili sa brány škôl

Po posvätení ihriska ako prvý vykopol loptu. Po ňom na-
stúpilo družstvo chlapcov  zo ZŠ  s bývalými prvoligovými 
futbalistami, ktorí odohrali prvý zápas. Rozhodcom bol  pán 
Marián  Zeman. Pána starostu zastupovali zástupkyňa pani 
Molnárová, pán prednosta Lauko, ale aj miestni poslanci 
a rodičia. Na  žiakov v tomto školskom roku teda čaká moder-
né ihrisko, ktoré je viacúčelové a je určené na futbal, volejbal, 
vybíjanú, tenis.                Mgr. Mária kováčiková
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hodine prejdeme jedno slovíčko, ktorému sa bu-
deme dôkladne venovať a precvičovať ho spevom, 
tancom a tvorivou činnosťou, kým nám neostane 
 v  hlávke. Cena: 2 eur/lekcia, otvára sa 
pri minimálnom počte 3 detí. Lektorka: 
Katka Hanzelová (VŠ diplom z anglického jazyka, 
9 rokov praxe vo vyučovaní 
– ZŠ Detvianska, MŠ Predškoláčik, 
Eurotrend 21). 
Každú stredu  10.00 – 11.30 h

■ Angličtina hrou MAXI
Kurz desiatich lekcií. Naučte sa s nami po anglic-
ky pomocou hier a zábavy podľa predškolských 
osnov! Budeme spievať, rozprávať sa, hrať sa 
a objavovať, čo to tá angličtina vlastne je! Nosná 
je konverzácia, pretože dieťa najprv počúva, 
potom rozumie a nakoniec aj rozpráva. Cena: 2 
eur/lekcia, otvára sa pri minimálnom počte 5 detí. 
Lektor: Katka Hanzelová 
(VŠ diplom z anglického jazyka, 9 rokov praxe 
vo vyučovaní – ZŠ Detvianska, MŠ Predškoláčik, 
Eurotrend 21). 
Každú stredu  17.00 – 18.00 h

■ Kurz angličtiny pre mamičky
Ponúkame vám kurz anglického jazyka, ktorý pre-
bieha počas škúločky, takže detičky vám môžeme 
postrážiť. Po vytvorení skupinky sa jeho obsah 
upraví vašim potrebám na všeobecnú – business 
angličtinu. Vedie vysokoškolský pedagóg, pani 
Lucia Kratka. 
Prihlasovanie na: mclienocka@gmail.com

■ Kukulienka
Kurz desiatich lekcií. Kukulienka sú hodiny tanca, 
piesní, riekaniek a pohybových hier pre deti od 3 
do 6 rokov. Deti sa budú učiť základné kroky 
ľudového tanca i jednoduché tanečné choreogra-
fie. Cena: 2 eur/lekcia, otvára sa pri minimálnom 

Materské centrum Lienočka

Čo spolu zažijeme
Cez leto sme v Lienočke nezaháľali a pripravovali 
sme novú sezónu, ktorú vám teraz predstavíme. 
Nové aktivity, na ktoré sa od októbra môžete tešiť 
(sezóna začína po otvorení, teda od 5. októbra):

■  Klub mamičiek s bábätkami
Stretnutie mamičiek s bábätkami, pre ktoré 
sú v herni vyhradené špeciálne hračky, 
ktoré sa pravidelne dezinfikujú, aby sme vám 
poskytli čo najväčšiu hygienu. V klube je 
k dispozícii dula, ktorej môžete adresovať vaše 
otázky týkajúce sa starostlivosti o bábätko. 
Od novembra bude spojený aj s kurzom 
masáží dojčiat. 
Každý pondelok  10.00 – 11.30 h

■ Šikovné hlavičky
Kurz pozostávajúci z desiatich lekcií, v ktorom 
budú deti spoznávať veci okolo seba, naprí-
klad domáce a cudzokrajné zvieratká, riešenie 
hlavolamov, poznávanie tvarov, dopravná výchova, 
jednoducho všetko, čo vaše deti potrebujú vedieť. 
Cena: 2 eur/lekcia, otvára sa pri minimálnom 
počte 3 deti. Lektor: Lucka Krištofičová (učiteľka 
matematiky a prírodopisu 
na 2. stupni ZŠ, pracovala ako učiteľka v MŠ). 
Každý pondelok  17.00 – 18.00 h

■ Šikovné ručičky
Kurz pozostávajúci z desiatich lekcií a je určený 
pre deti, ktoré rady vymýšľajú s farbami, nožnica-
mi, lepidlom a všetkým možným, čo im príde pod 
ruky. Cena: 2 eur/lekcia, otvára sa pri minimálnom 
počte 3 detí. Lektor: Alenka Eliášová (VŠ pedago-
gické vzdelanie, kurz  vedie už druhý rok). 
Každý utorok  17.00 – 18.00 h

■ Angličtina hrou MINI
Nenáročný kurz pre najmenšie detičky, kde sa 
spolu pomaličky naučíme prvé slovíčka. Na každej 

počte 10 detí. Lektorka: Mirka Sivá (pôsobila ako 
tanečníčka v US Lúčnica, pedagóg tanca v DFS 
Prvosienka a tanečný pedagóg a choreograf 
v DFS Husiarik) 
Každý štvrtok  17.30 – 18.30 h

■ Škôločka
Od októbra budete môcť nechať deti 
v materskom centre a postarajú sa vám o ne 
mamičky s pedagogickým vzdelaním. V utorok 
Lucka Krištofičová a v piatok Katka Hanzelová. 
Deťom sa budú venovať podobne ako v škôlke. 
Program bude vytvorený s pomocou učebných 
plánov a osnov materskej školy. Utorky budú 
zamerané na rozumovú výchovu (základy 
logického myslenia, poznávanie tvarov, vecí 
okolo seba) a piatky na umeleckú výchovu 
(kreslenie, hudobná výchova, tanec).

Rozvrh dňa:
9.00 – 9.05  príchod, 
9.10 - 9.55  aktivita 
9.55 - 10.05  hygiena
10.05 - 10.20  ovocná desiata
10.30 - 11.00  voľná hra
Počet detí v skupine je obmedzený na 6. 
Cena za jedno dopoludnie: 5 eur
Každý utorok a piatok  9.00 – 11.00 h

■ Herňa
Pozývame všetky detičky do našej herne, kde 
máme pre vás pripravenémnožstvo hračiek, 
hojdacie koníky, šmykľavku a bazén s guličkami. Je 
síce maličká, ale veľmi útulná. Zároveň sa môžete 
ponúknuť malým občerstvením (chrumkami či 
piškótkami a dobrým teplým čajíkom). Ideálne pre 
jesenné počasie, keď sa nedá ísť von!
Vstupné: 1 eur
Každý utorok  16.00 - 18.00 h
a štvrtok   10.00 - 11.30 h

■ Rozprávková herňa
Herňa, počas ktorej sa budú čítať rozprávky
a občas si zahráme aj divadielko. 
Vstupné: 1 eur
Každý piatok  16.00 – 18.00 h

 RoZvRH HoDíN MaTERSkéHo CENTRa LiENoČka
 9.00 10.00 16.00 17.00 18.00 19.00
    P  10.00 – 11.30  17.00 – 18.00
  Klub mamičiek s bábätkami  Šikovné hlavičky
    U 9.00 – 11.00  16.00 – 18.00 17.00 – 18.00 18.00 – 20.30
 Škôločka  Herňa Šikovné ručičky  Kurz pre tehotné
    S 9.00 – 10.00   17.00 – 18.00
 Angličtina hrou MINI   Angličtina hrou MAXI  
    Š   10.00 - 11.30   17.30 – 18.30 
  Herňa    Kukulienka    
    Pi  9.00 – 11.00  16.00 – 18.00  18.00 - 19.00  19.15 – 20.15 
 Škôločka   Rozprávková herňa  Brušné tance Tanec pre ženy
 9.00 – 11.00    pre tehotné
 Angličtina pre mamičky
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■ Kurz masáží dojčiat
Kurz je určený rodičom, starým rodičom a všet-
kým, ktorí sa starajú o dojča, rovnako ako tehot-
ným ženám a ich partnerom. Je vhodný pre pre 
novorodencov a dojčatá do 1 roka života, zdravých 
novorodencov, dojčatá so špeciálnymi potrebami, 
predčasne narodené a nedonosené bábätká a koli-
kové bábätká. Vedie ho certifikovaná inštruktorka 
masáží dojčiat, pani Kristína Mezeiová (certifikát 
CIMI). Kurz je skupinový, pričom maximálny počet 
detí v skupine je 5, 5 stretnutí, v trvaní 90 minút. 
Inštruktor bábätká nemasíruje, hmaty ukazuje 
na bábike a rodičia masírujú bábätko priamo 
na hodine pod dohľadom. Súčasťou kurzu sú aj 
rozhovory o plači dieťatka, o signáloch, ktoré 
dieťa vydáva (neverbálna komunikácia s rodičom), 
o cykloch v ktorých sa dieťa počas dňa nachádza, 
o účinkoch masáže, o citovej väzbe, o tom ako 
masáž adaptovať vzhľadom na postupujúci vek 
dieťatka, o kolike, o špeciálnych cvikoch na pod-
poru koordinácie a pohybu. Cena: 50 eur za kurz, 
v cene je aj špeciálny masážny olejček a materiály. 
Nahlasovanie: mclienocka@gmail.com 
do konca októbra.               
   
■ Kurz pre tehotné ženy s brušným tancom
Cvičenie pre tehotné spojené s prípravou na pôrod 
ako ucelený kurz pre budúcich rodičov (podpora 
prirodzeného pôrodu, aktívna príprava na pôrod 
a materstvo, informácie o tehotenstve, pôrode, 
šestonedelí, dojčení a starostlivosti o bábätko, 
možnosť prípravy partnerov na pôrod). Prihlaso-
vanie: simi@virgin.sk
Každý utorok  18.00 – 20.30 h

■ Brušné tance pre tehotné
Okrem utorkového kurzu si budú môcť budúce 
mamičky zacvičiť aj na piatkových otvorených ho-
dinách brušného tanca, ktorými plánujeme rozšíriť 
ponuku programov pre tehotné ženy. Brušné tance 
pre tehotné začnú od októbra. 
Prihlasovanie: simi@virgin.sk
Každý piatok  18.00 - 19.00 h 

→ čo nás spolu čaká
■ Dňa 25. 9. o 17.00 h organizujeme 
v priestoroch materského centra už 
po štvrtý raz prednášku Nosenie detí. 
Prednáška sa vždy stretla s veľkým 
záujmom budúcich i čerstvých ro-
dičov, ktorých zaujíma téma prirod-
zeného rodičovstva, ktorí sa chcú 
naučiť ako šatku správne uviazať, 
prakticky si nosenie vyskúšať a zori-
entovať sa v ponuke šatiek a nosičov, 
prípadne si šatku aj zakúpiť. Z orga-
nizačných dôvodov vás prosíme, aby 
ste sa na prednášku vopred objednali 
na simi@virgin.sk.

■ v nedeľu 4. 10. o 16.00 h sa bude 
konať slávnostné otvorenie sezóny v MC 
Lienočka. Môžete si pozrieť prezentáciu našich 
pravidelných aktivít, kde sa môžete hneď aj 
zapísať na jednotlivé kurzy. Všetkých tiež 
pozývame na krájanie torty, pretože Lienočka 
má už tretie narodeniny! Vstupné dobrovoľné. 

■ v piatok 6. 11. o 17.30 h vás 
pozývame na tradičný lampiónový sprievod  
s názvom Lienočkovský lampášik, ktorý začne 
pred kultúrnym zariadením na Baničovej ulici. 
Môžete si priniesť vlastné lampióny, prípadne 
si ich zakúpiť v MC Lienočka 30 minút pred 
začiatkom sprievodu. A možno príde aj drak! 

■ Pozývame vás na narodeninovú 
oslavu nášho MC Lienka, ktorá bude spojená 
s otvorením sezóny. Bude sa konať 4. októbra 
o 16.00 h na Baničovej ulici. Na internetovej 
stránke: www.mclienocka.sk/akcie/otvorenie-
sezony si môžete pozrieť prezentáciu našich 
pravidelných aktivít, kde sa dá aj hneď 
prihlásiť na jednotlivé kurzy. Všetkých tiež 
pozývame na krájanie torty, pretože 
MC Lienočka má už tretie narodeniny! 
Vstupné dobrovoľné a potešíme sa aj do- 
brotám na spestrenie občerstvenia.

■ Tanec pre ženy
Pre všetky ženy bez obmedzenia veku, talentu 
a postavy pokračujú v septembri naše otvorené 
hodiny brušného tanca. 
Tancovať budeme od 11. septembra.
Každý piatok  19.15 – 20.15 hod. 
Prihlásiť sa môžete na: simi@virgin.sk 
alebo si príďte rovno zatancovať!

Finančná pomoc
Mestská časť Bratislava–Vajnory nás finančne 
podporila tak, že výťažok z predaja koláčov 
v súťaži o najlepší koláč, ktorá bola 15. septem-
bra, putovala na podporu nášho Materského 
centra Lienočka. Preto sme potrebovali, aby 
bolo čo najviac koláčov. Vyzbieranú sumu 
použijeme na kúpenie bazéna s guličkami, ktorý 
stojí 530 eur. Firma Siemens nám už 330 eur 
dala a 200 eursme potrebovali ešte zohnať. 
Do KZ Baničova ste priniesli veľa koláčov, 
ktoré boli upečené s láskou a predovšetkým 
pre dobrú vec. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 
– piškótové cesto a kysnuté cesto. Výherkyne 
získali zaujímavé ceny od Kauflandu, ale tiež aj 
cenu od nás, a to jeden z kurzov zadarmo (ang-
ličtina, šikovné hlavičky, šikovné ručičky alebo 
kukulienka a permanentku PLAY). Vyhodnotenie 
sa konalo o 15. hodine v parku pod Lipami 
a bolo spojené s predajom koláčov. Ďakujem 
vám za hojnú účasť a podporu MC Lienočka. 
Vyzbieralo sa 144,50 eur, všetkým ďakujeme.              

katarína HanZELová
Foto: anton Jakubáč
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RiEŠENiE 
oSEMSMERovkY 
z č. 7 - 8/2009
kto neunesie meč, seká jazykom.

oSEMSMERovka
Tajničku uverejníme v budúcom čísle. 
Ak máte záujem, vylúštenie tajničky osemsmerovky môžte poslať na adresu:
Vajnorské novinky, MÚ Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava alebo na e-mail: 
redakcia@vajnory.sk. Vyžrebovaného výhercu odmeníme tričkom s logom Vajnor.
Veľa šťastia a zábavy vám želá redakcia VN!
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C E P A R T S Ý N R O B E I R T S
Pripravil: Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov Autorka: M. Farkašová

Tajnika: ... kraj, vína a spevu.

AEROKLUB, AKVÁRIUM, ANOSOV, BURZA, BYVOL, ISTOTA, 
DIVOCH, DVORNÍK, DYCHOVKA, HOLUBY, HROZENÁ, JAZERÁ, 
JEDENÁSTKA, KABANOS, KARETA, KATARÍNA BRÚDEROVÁ, 

KOLOTO, KRYSA, LÁSKA, LETISKO, LÍSTOK, MADONA, 
MALÉ KARPATY, MANGO, MAZURKA, OBERAKA, 

ORNAMENT, OSADA, OTAVA, PÁLFY, PIESOK, PIETA, POROTA, 
POTOK STRUHA, POVOZ, PRAA, RAIANSKY KANÁL, RADOS, 
RYBÁR, SALAMANDER, SEATO, SLÁIK, SOCHA SV. FLORIÁNA, 

SOTYŠ, SPRINZLOV MAJER, STRIEBORNÝ STRAPEC, 
TRIBLAVINA, VALACH, VINOBRANIE, VRAKY, ŽIDOVSKÁ, ŽIVOT.

v a j n o r y

Bohéma i
Umelecký svet trápi večný smäd.

Bohéma ii
Zasa zle je, niekto leje.

Bohéma iii
Kde je pivo,tam je živo!

Slovenský pravopis i
Ryža v rizote.

Slovenský pravopis ii
Skry v skrini.

Slovenský pravopis iii
Zívanie sa ozýva.

Slovenský pravopis iv
Satira satyra.

Pamäti spamäti
Kopa árov memoárov.

Moje drámy
Ceny bez scény.

optimistická lyrika
Spln slnka.

Námesačná lyrika
Nov snov.

aforizmus
Literárny útvar nejasného určenia.

Spoločenské teória
Všetci budú vedci.

Spoločenská prax
Všetci za všetkých,ale nik za nikoho.

Dekoratívny konkretizmus
Otužilci v zimnej záhrade.

Šok
Otras ante portas.

Pravda o propagande
Neklamať je nemorálne.

Periodikum po slovensky
Obdobník.

Prehriata kultúra
Ak nie si prihriaty, tvoj boj je prehratý.

odborné spory
Vedné zrážky.

Literárny vedec
Topí literatúru
v lyžičke vedy.

Úpadok vzdelanosti
Dolu vedou.

✑ z pera autora 
        Pavla Janíka
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Tajnika: ... kraj, vína a spevu.
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DIVOCH, DVORNÍK, DYCHOVKA, HOLUBY, HROZENÁ, JAZERÁ, 
JEDENÁSTKA, KABANOS, KARETA, KATARÍNA BRÚDEROVÁ, 

KOLOTO, KRYSA, LÁSKA, LETISKO, LÍSTOK, MADONA, 
MALÉ KARPATY, MANGO, MAZURKA, OBERAKA, 

ORNAMENT, OSADA, OTAVA, PÁLFY, PIESOK, PIETA, POROTA, 
POTOK STRUHA, POVOZ, PRAA, RAIANSKY KANÁL, RADOS, 
RYBÁR, SALAMANDER, SEATO, SLÁIK, SOCHA SV. FLORIÁNA, 

SOTYŠ, SPRINZLOV MAJER, STRIEBORNÝ STRAPEC, 
TRIBLAVINA, VALACH, VINOBRANIE, VRAKY, ŽIDOVSKÁ, ŽIVOT.

dolu vedou
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Cenník vstupného na vajnorskú ľadovú plochu 
pre verejnosť 2009/2010 schválený na MZ 17. septembra

(Platný od 1. októbra 2009)
 Pondelok – Štvrtok Piatok – Nedeľa Celosezónna permanentka
 Vajnoráci      Nevajnoráci Vajnoráci      Nevajnoráci Vajnoráci      Nevajnoráci

Dospelý  zadarmo      1,30 ¤ 1,00 ¤          1,30 ¤ 20 ¤              30 ¤
Študent  zadarmo      0,65 ¤ 0,50 ¤         0,65 ¤ 13 ¤               20 ¤
Žiak ZŠ  zadarmo      zadarmo 0,15 ¤           0,15 ¤   6 ¤                 6 ¤
(od 6 do 15 rokov) zadarmo      zadarmo 0,15 ¤           0,15 ¤   6 ¤                 6 ¤
Dieťa  zadarmo      zadarmo zadarmo      zadarmo zadarmo      zadarmo
(do 6 rokov)
Nekorčuľujúci zadarmo      zadarmo zadarmo      zadarmo zadarmo      zadarmo
Konverzný kurz: 30,1260 Sk/eur.

Vajnoráci - obyvatelia prihlásený k trvalému pobytu v MČ Bratislava–Vajnory.
Nevajnoráci – obyvatelia priľahlých miest a obcí a iných mestských častí.
Pre uplatnenie zľavy na vstupoch je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom, 
kde je zapísaný trvalý pobyt v MČ Bratislava - Vajnory. Deti do 15 rokov sa môžu preukázať kartičkou poistenca.

UPoZoRNENiE: 
Počas prevádzky ľadovej plochy sa vykonávajú priebežne kontroly vstupeniek povereným zamestnancom
MČ Bratislava – Vajnory. Žiadame vás, aby ste si vsupenku na ľadovú plochu uschovali pre prípad kontroly. 
Na základe výzvy povereného zamestnanca MČ Bratislava – Vajnory ste povinný preukázať sa platnou vstupenkou. 
Vstupné počas sviatkov a vianočných prázdnin platí ako v nedeľu.
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ŠTvRTá FUTBaLová LiGa
  1. FK Cepit Vajnory Bratislava 4 4 0 0 8:4 12 
  2. Družstevník Malinovo 4 3 0 1 7:4 9 
  3. Šport klub Tomášov 4 3 0 1 7:4 9 
  4. Rovinka 4 2 1 1 3:5 7
  5. Slovan Most pri Bratislave 4 1 3 0 7:3 6
  6. Družstevník Blatné 4 2 0 2 3:3 6
  7. Jarovce Bratislava 4 1 2 1 4:4 5
  8. MFK Rusovce Bratislava 3 1 1 1 5:4 4
  9. SFC Kalinkovo 3 1 1 1 3:3 4
10. Lokomotíva D. N. Ves 4 1 1 2 5:6 4
11. ŠK Vrakuňa Bratislava 4 1 1 2 3:5 4
12. SDM Domino Bratislava 4 1 0 3 4:3 3
13. ŠK Danubia Bratislava 4 1 0 3 3:10 3
14. FK Dúbravka Bratislava 4 0 0 4 3:7 0

Seniori vo futbale
Starí páni nás vo futbale dobre reprezen-
tujú. Na turnaji  v Kokave nad Rimavicou  
(11. 7. 2009) obsadili 2. miesto  
– po jedenástkach
Vajnory - Tisovec 4:2     
góly: Vančík, Belaj, Pál,
Reguli Vajnory - Kokava 2:2     
góly: Reguli, Vančík
Na turnaj v Čiernom Balogu  
(25. 7. 2009) im tiež patrí 2. miesto.
Vajnory - Kokava 8:0    
góly: Reguli 6, Múčka, Čík
Vajnory - Čierny Balog 0:4
Lakšárska Nová Ves - Vajnory 1:7  
góly: Reguli 2, Vančík , Vajda , Križan , Čík
Vajnory - Brno-Vinohrady 3:0   
góly: Reguli 3
Vajnory - Stupava  2:3           
góly: Reguli, Pomajbo
Jabloňové - Vajnory  2:5        
góly: Reguli 3, Čík, Križan
Kolačno - Vajnory  3:7 
góly: Reguli 3, Čík 2, Jaro Zeman, Toman

výSLEDkY
1. kolo: Domino - Vajnory 0:1  (0:0)
2. kolo: Vajnory – Tomášov    3:2 (1:0)
3. kolo: Kalinkovo – Vajnory 0:1 (0:1)
4. kolo: Vajnory – Jarovce 3:2 (0:1)
5. kolo: Devínska N. Ves – Vajnory 1:1 (1:0)

Letná príprava, vedenie mužstva pod Milanom 
Gaburom a prístup hráčov prináša svoje ovocie. 
Svedčí o tom tabuľka. (Je po 4. kole lebo 
do našej uzávierky ešte nebola aktualizovaná, 
ale aj po 5. kole sú Vajnory prvé). 

vErní Fanúšikovia vaJnor

vajnorský futbalisti historicky najlepšie 
vstúpili do sezóny a sú po 5. kole bez prehry!

Pondelok - piatok 14.00 - 18.00 h, 
Šaldova 2, Vajnory
Poskytujeme tieto služby: 
Zákazkové šitie, úprava odevov, 
predaj látok z krajín EÚ a Dubaja

krajčírsky salón 

JeANe MODe 

■ Elektroinštalácie, bleskozvody, 
prípojky, prípojky NN, kabeláž
(prekáblovanie rozvodov). 
Poruchy riešime do 24 hodín.  
kontakt: Energy Team, 
Roľnícka 215, mobil: 0904 466 149

■ Plávajúce podlahy, koberce
interiérové dvere
Dodávka a montáž Štefan Bundzel
kontakt: 0903 408 983
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S obota 5. septembra sa niesla v duchu osláv 
50 rokov hádzanej vo Vajnoroch. Hádzanársky 

maratón sa začal na ihrisku, kde od 14.00 hodi-
ny prebiehali exhibičné zápasy a fotografovanie 
do kroniky. O tom, že hádzanárska rodina je veľká, 
svedčí spoločná fotografia účastníkov oslavy. Keď 
sa hráči rozmiestnili na spoločnú fotografiu, zapl-
nili ihrisko až po stredovú čiaru. Večer sa niesol 
v slávnostnom duchu – oceňovania bývalých aj sú- 
časných hráčov a spomínania. Tak, ako slová vo 
verši, všetko má svoje miesto aj v živote. A v ňom 
i spomienky. Spomienky na dni, keď vo Vajnoroch 
začala písať históriu hádzaná. S potešením som 
prijala pozvanie hádzanárov na túto veľkolepú 
oslavu, na ktorej sa zišlo naozaj veľa bývalých aj 
aktívnych hráčov. 

Prekvapilo ma, že históriu hádzanej vo Vajno-
roch začali písať ženy a dorastenky. Bolo to v ča-
soch, keď bol dominantným športom futbal, ktorý 

hrávali prevažne chlapci, pretože nebol náročný 
na priestor a pomôcky. Dievčatá tiež mali chuť 
športovať a futbal je pre ženu dosť tvrdý šport, 
tak voľba padla na hádzanú,  najmä keď sa vrátil 
v roku 1959 do Vajnor absolvent trénerskej školy 
v hádzanej František Zeman, ktorý za spolupráce 
trénera Štefana Juhása a redaktora denníka Práca 
Ladislava Grossa veľmi šikovne podchytili záujem 
mladších žiačok a žien o hádzanú. 

Roku 1962 sa vďaka iniciatíve trénera a úspešné-
ho hráča Františka Zemana zakladá aj mužský oddi-
el hádzanej, ktorého kapitánom bol František Ma-
tula. O histórii a úspechoch hádzanej vo Vajnoroch 
za uplynulých 50 rokov si môžeme prečítať v bu-
lletine vydanom k tomuto výročiu, kde ma zaujal 
príspevok Václava Feketeho, súčasného predsedu 
HK Vajnory, a predsedu TJ Družstevník Vajnory, kde 
píše, že v súčasnom období ako jediný oddiel súťaže 
nemá oddiel hádzanej vo Vajnoroch športovú halu. 

Päťdesiat rokov hádzanej

Borci zo Slovenska a Česka boli rozdelení do troch 
skupín, v prvej súťažili ženy a dorastenci, v dru-

hej juniori (18 – 23 rokov) a masters (nad 40 rokov) 
a v tretej muži do 100 a nad 100 kg.

V prestávkach medzi jednotlivými skupinami moh-
li prítomní diváci nielen sledovať kultúrny program 
v podaní malej speváčky Anetky Patkolovej a iluzio-
nistu Jozefa Talostana, ale sa aj sami zapojiť do zau-
jímavých diváckych súťaží, v ktorých išiel príkladom 
starosta MČ Bratislava – Vajnory Ing. Ján Mrva ako aj 
poslanec SNR pán Pavol Frešo, ktorý podujatie poctil 
svojou návštevou. 

Samotná súťaž mala dobrú úroveň, čomu nasved-
čuje niekoľkonásobné atakovanie európskych a sveto-
vých rekordov. Napokon bol prekonaný jeden európ-
sky rekord, o čo sa postaral výkonom 151 kg slovenský 
dorastenec Radoslav Tomašovič v kategórii do 100 kg 
a jeden svetový rekord s výkonom 85 kg v podaní čes-

kej dorastenky Moniky Labudovej v kategórii do 60 kg. 
Zapísanie rekordov do tabuľky World United Amateur 
Powerlifting zviditeľní miesto konania podujatia – Vaj-
nory na stránkach zaoberajúcich sa tematikou tlaku 
na lavičke a silového trojboja. 

O ďalšie hodnotné výkony sa postarali víťazi jednot-
livých kategórií, zo žien to bola Dominika Hojsíková, 
sedemnásťročná reprezentantka Slovenska, medzi do-
rastencami exceloval už spomínaný európsky rekordér 
Radoslav Tomašovič, víťazom juniorskej kategórie sa 
stal Slovák Ľubomír Greger, kategóriu masters – mu-
žov nad 40 rokov vyhral Čech Viktor Kudi, v kategórii 
mužov do 100  kg zvíťazil Michal Zamazal z Českej 
republiky a rovných 300  kg stačilo na víťazstvo v ka-
tegórii mužov nad 100  kg českému reprezentantovi 
Jiřímu Havrdovi. 

Hodnotné výkony športovcov a zábavu prítomným 
divákom sa podarilo organizátorom zabezpečiť hlav-

Central Europe Cup – report
V sobotu 8. augusta o 13. h na hádzanárskom ihrisku vo Vajnoroch otvoril 
moderátor Vlado Voštinár premiérový ročník Central Europe Cup, súťaže jednotliv-
cov v tlaku na lavičke. Súťažiacich a divákov privítal aj starosta Ing. Ján Mrva.

ne vďaka pomoci starostu MČ Bratislava – Vajnory 
Ing. Jána Mrvu a pracovníčky referátu kultúry, športu 
a zahraničných vzťahov Moniky Debnárovej, ako aj 
vďaka podpore reklamných partnerov pivovaru Zubr, 
spoločnosti Evel Slovakia reprezentovanej Ing. Ladi-
slavom Bojnickým a stavebnej spoločnosti LBL Brati-
slava s majiteľom Ing. Ľubomírom Dobšovičom.

Lídrom organizačného tímu bol obyvateľ Vajnor 
Henrich Hekš, ktorý má k tomuto športu veľmi blízko, 
nakoľko je úradujúcim majstrom sveta a držiteľom 
svetového rekordu v kategórii submasters do 110  kg 
s výkonom 260 kg. Mnohí spoluobčania ho majú mož-
nosť stretnúť počas kondičnej prípravy v uliciach MČ 
Bratislava – Vajnory netušiac, že sa jedná o úspešného 
reprezentanta Slovenska. Veľmi sa chcel zúčastniť sú-
ťaže nielen v úlohe organizátora, ale aj na súťažnom 
pódiu, ale nedávna operácia ramena mu to nedovolila. 
Dúfajme, že v ďalšej príprave sa mu budú zranenia vy-
hýbať a v budúcom ročníku pohára sa pred domácim 
publikom predstaví ako víťaz.

PavoL tELEk, H-Fit 
Foto: anton Jakubáč

Je mi to úprimne ľúto, aj ja by som bola rada, keby sme 
mali halu určenú na šport, ale žiaľ, vyzerá to tak, že  
v blízkej budúcnosti to nie je reálne. 

Stotožňujem sa aj s názorom predsedu hádza-
nárskeho klubu, že: „Ľahšie bolo klub založiť, ako 
ho udržať v chode“, pretože pri založení klubu bola 
motivácia jednoduchá – úspech v súťaži. Dnes je to 
trochu zložitejšie, ale napriek ťažkostiam, s ktorými 
klub zápasí, podávajú naši hádzanári dobré výkony.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým hráčom 
hádzanej za skvelú reprezentáciu Vajnor, do ďalších 
rokov funkcionárom a športovcom želám štedrých 
sponzorov a nám všetkým želám, aby sa hádzanár-
ska sobota stala motiváciou aj pre mládež. Aktív-
nym hráčom želám veľa striel do bránok súperov. 

Soňa MoLnárová,
zástupkyňa starostu
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Bratislava sa od 8. do 11. októbra 2009
 premení na unikátne centrum milovníkov 
psov z celého sveta. 

Najprestížnejšie svetové kynologické podujatie sa 
uskutoční vo výstavných priestoroch bratislavskej Incheby. 
Svetová výstava psov FCI v hlavnom meste SR bude 
najväčšia v doterajšej histórii. Na World Dog Show 2009 už chovatelia a majitelia prihlásili 
30 000 psov. Predstaví sa vyše 350 psích plemien z 59 krajín sveta, z nich 36 vôbec 
po prvý raz. Ich kvalitu bude počas štyroch dní posudzovať 180 rozhodcov z celého sveta.
Na výstavu sa prihlásili aj chovatelia z Vajnor. Cena vstupenky na jeden deň je 4 eur, 
deti do 15 rokov majú vstup voľný. Aj nesúťažiaci navštevníci môžu prísť so svojimi 
psíkmi, podmienkou je aktuálny očkovací preukaz. 
(Na dvojexpozícii prihlásený súťažiaci Národný šampión SR Brit Odjulusi od majiteľa 
Eduarda Fašunga z Vajnor).                 (redakcia vn)

Zo zasadnutia zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
Na ostatnom zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva bratislavskej mestskej 
časti vajnory , ktoré bolo 17. septem-
bra 2009 poslanci okrem iného schváli 
aj tri všeobecne záväzné nariadenia.
Schválili VZN o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa škol-
ského zariadenia vo Vajnoroch. 
Poslanci ďalej schválili VZN o podmien-
kach poskytovania sociálnych služieb 
Mestskou časťou Bratislava –Vajnory 
a VZN o poskytovaní fi nančnej výpo-
moci obyvateľom Vajnor.
Bližšie informácie sú dostupné 
na www.vajnory.sk

World Dog 
Show 2009

Poľnohospodárske družstvo Vajnory pripravilo v utorok 
22. septembra ojedinelú slávnosť uvedenia do života dvoch 
vajnorských špičkových vín pod etiketou Generál Piccio-
ne. Na slávnostnej promócii vína do života uviedla jeho 
excelencia Jozef Mikloško a pestrým programom vzácnych 
hostí sprevádzal popredný slovenský enológ prof. Fedor 
Malík. Brigádny generál Luigi G. Piccione (1886 - 1942) sa 
významnou mierou zaslúžil o zrod Česko-Slovenska. Pred 
90 rokmi, na prelome rokov 1918 – 1919, prevzal velenie 
čs. armádneho zboru v Bratislave – Vajnoroch. K Vajnorom 

mal mimoriadne blízky a priateľský vzťah. Biele a červené cuvée s podobizňou generá-
la na etikete pripravilo vajnorské družstvo z najkvalitnejších hroznových odrôd, ktoré 
dozrievajú na vajnorských úbočiach Malých Karpát.   Eduard FašungGenerál Piccione

Brigádny generál Luigi G. Piccione (1866-1942) sa významnou mierou zaslúžil o zrod našej vlasti. 
Pred devä desiatimi rokmi, na prelome rokov 1918 – 1919, prevzal velenie s. armádneho zboru v Bratislave – Vajnoroch. 

K Vajnorom mal mimoriadne blízky a priate ský vz ah.
Vzdávajúc hold jeho zásluhám Po nohospodárske družstvo Vajnory pripravilo

ervené a biele cuvée, ktoré sú delikátnou asamblážou modrých vajnorských odrôd, 
ktorým sa darí na úbo iach malokarpatských svahov.

P o n o h o s p o d á r s k e  d r u ž s t v o  Va j n o r y 
V á s  p o z ý v a  n a  p r o m ó c i u  d v o c h  z n a k o v ý c h  v í n 

G e n e r á l  P i c c i o n e .  To t o  p r e d s t a v e n i e  s a  u s k u t o n í 
d a  2 2 . 9 . 2 0 0 9  o  1 8 . 0 0  h

v o  v i n á r n i  B a c c h u s  v o  Va j n o r o c h . 

V í n a  d o  ž i v o t a  u v e d i e 
J .  E .  J o z e f  M i k l o š k o  a  v e e r o m  V á s  b u d e 

s p r e v á d z a  p r o f e s o r  F e d o r  M a l í k .

Generál Piccione 
opäť vo Vajnoroch

■ 10. 10. 2009 - sobota                      
TVORIVÉ  DIELNE PRE DETI
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, 
Roľnícka 349, BA – Vajnory
Organizátor: Združenie deti a umenie
Kontakt: 0903/477 074
■ 4. 10. 2009 – nedeľa
LIENOČKINE NARODENINY
Čas konania: 16.00 – 18.00 h.
Miesto konania: KZ Baničova
Organizátor: MC Lienočka 
■ 11. 10. 2009 – nedeľa
VAJNORSKÝ MINIMARATÓN
 Beh ulicami Vajnor, štart na Baničovej ulici
Čas konania: 14.00 h
Organizátor: Mestská časť Bratislava – Vajnory 
■ 13. 10. 2009 – utorok 
STRETNUTIE JUBILANTOV A SENIOROV 
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším             
Vystúpi speváčka Gizela Oňová
Čas konania:  14.00 h
Miesto konania:  KZ Baničova
Organizátor:  Mestská časť Bratislava – Vajnory 
■ 24. 10. 2009 - sobota                      
TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, 
Roľnícka 349, BA – Vajnory
Organizátor: Združenie deti a umenie 
Kontakt: 0903/ 477 074
■ 25. 10. 2009 – nedeľa
ŠARKANIÁDA
Čas konania:  14.00 h
 Miesto konania:  Letisko Vajnory
Organizátor:  Mestská časť 
Bratislava – Vajnory a ŠEVT

  Zmena programu vyhradená!

→ program podujatí

Existujú schránky dôvery 
Policajný zbor upozorňuje verejnosť 
na existenciu tzv. „schránky dôvery“, 
ktorá je inštalovaná pri vstupe do bu-
dovy sídla Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Bratislave III. 
na Vajnorskej ulici č. 25. Občania môžu 
do schránky vhadzovať svoje podnety 
a návrhy týkajúce sa práce polície, po-
znatky o trestných činoch a v neposled-
nom rade aj nájdené stratené doklady 
a osobné veci. Schránka je pravidelne 
vyberaná príslušníkom Policajného zbo-

ru, ktorý vhodené písomnosti a pred-
mety spracováva a postupuje na ďalšie 
vybavenie kompetentným orgánom 
a inštitúciám. „Schránky dôvery“ slúžia 
verejnosti už niekoľko rokov a občania 
ich môžu 
nájsť pri vstupoch do budov Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru 
v Bratislave a jednotlivých okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru v rámci 
Bratislavského kraja.   
   Eduard Fašung
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