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Oprava strechy na budove miestneho 
úradu bola akútna. Mala sa urobiť už 

dávno. Mnohí občania sa čudovali, prečo 
sa oprava strechy vynechala, keď obec 
obnovila steny, zateplila fasádu. Odpoveď 
je jednoduchá. Ešte bývalé vedenie úradu 
dalo vypracovať projekt zo zdrojov Európ-
skej únie na revitalizáciu centrálnej časti 
Vajnor a budovy MÚ. Oprava strechy 
v projekte chýbala, rovnako sa neriešila 
ani komplexná výmena okien, iba časti 
z Roľníckej a Jačmennej. Preto aj miestne 
zastupiteľstvo ešte v roku 2008 súhlasi-
lo, aby sa prednostne vyriešilo zníženie 
tepelnej náročnosti objektu a dokončenie 
všetkých okien v budove. Na strechu už 
nezostali peniaze.
„Historickú budovu miestneho úradu  
v strede obce sa už z väčšej časti poda-
rilo zrekonštruovať. Opravu strechy sme 
chceli ešte odložiť, lebo nevychádzali pe-
niaze. Nedalo sa. V podkroví sa zahniezdili 
holuby, napriek deratizácii naďalej  po po-

Obec buduje pre občanov

Napriek globálnej finančnej a hospodárskej kríze Vajnory 
pokračujú vo výstavbe rozbehnutých investičných akcií. Zateplili 
a rekonštruovali Základnú školu Kataríny Brúderovej na Oslobodi-
teľskej ulici, vybudovali ihrisko pri Základnej škole Jána Pavla II.,
stavajú novú materskú školu, reštaurovali časť miestneho cintorína, 
menia strechu na miestnom úrade a v neposlednom rade pokračujú 
v druhej etape kanalizácie obce.

Vajnory pokračujú v rozbehnutých investičných akciách

vale pobehovali hlodavce a dokonca nám 
začalo aj zatekať do budovy. V letných 
mesiacoch sa uskutočnila súťaž na do-
dávateľa a z obecných prostriedkov sme 
použili 66 000 eur (takmer 2 milióny Sk). 
Pri všetkých stavebných prácach sa sna-
žíme zachovať vysoké pamiatkové dedič-
stvo objektu. Do budúcnosti plánujeme, 

Na budove Miestneho úradu
vo Vajnoroch opravujú strechu.

V renovovanom pavilóne 
ZŠ Kataríny Brúderovej 
našli dočasný príbytok 
vajnorskí predškoláci.



Čaro zlatom ofarbenej začínajúcej 
jesene každoročne v sebe prináša 
aj kúsok nostalgie. To vtedy, keď 
nám v prvých novembrových dňoch 
zalietajú myšlienky k večnosti. 
Vädnúce listy rozvírené sychravým 
vetrom vedú naše kroky na miesta 
večného spočinutia našich naj-
bližších. Spomienka na zosnulých 
spolu so Sviatkom Všetkých svä-
tých nás podvedome núti popre-
mýšľať aj samých nad sebou.
Kdesi na cintoríne som čítal nápis 
nad vchodom: „Čo ste vy, boli sme 
aj my. Čo sme my budete aj vy.“ 
Pravda, ktorú si veľakrát v živote 
ani neuvedomujeme. Mladí a zdra-
ví sa naháňame za vidinou úspe-
chu, starší a chorľaví za uznaním 
a poctami. Až pred prahom dotyku 
so smrťou si uvedomíme márnosť 
a márnomyseľnosť mnohých vízií, 
ktoré nám bránili rozdávať viac 
lásky, radosti a pokoja na duši 
najmä tým iným.
Sú to klbká myšlienok o pravej 
podstate zmysluplného bytia, 
ktoré nám nevdojak vnukne azda 
Duch Svätý práve pri studených 
náhrobných kameňoch. Nebráňme 
sa im. Pri lupienkoch rozkvitnutých 
chryzantém ožiarených zapálenou 
sviečkou a vôni chrámového  
kadidla máme opäť čas popre-
mýšľať, ako byť lepšími.

 Eduard FaŠuNg

Keď myslíme 
srdcom  
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→ editoriál
že v nových podkrovných miestnostiach 
vzniknú priestory pre ďalší rozvoj kultúr-
nych aktivít v obci. Ostáva nám ešte zre-
konštruovať sociálne zariadenia v budove, 
čo sa nám azda podarí v budúcom roku, “ 
uviedol starosta Vajnor Ján Mrva.
Ako jedna zo 17 bratislavských mestských 
častí Vajnory nemôžu, rovnako ako celá 
Bratislava a Bratislavský kraj, získať na re-
konštrukčné práce škôl a školských zaria-
dení nenávratné granty zo štandardných 
európskych fondov.
„Málokto však vie, že vo Vajnoroch sme 
ako prví kompletne zateplili základnú 
školu, vymenili už všetky okná a opravili 
a zateplili strechy, a v neposlednom rade 
uskutočnili aj termoreguláciu kúrenia, 
a to nielen z peňazí mestskej časti, ale aj 
z finančných prostriedkov, ktoré sa nám 
podarilo získať od nadácie Ekofond SPP  
výške 70 000 eur (viac ako 2 milióny 
Sk) v rámci úspešného  projektu zníženia 
energetickej náročnosti verejných budov,“ 
povedal Mário Schwab z Miestneho úra-
du vo Vajnoroch.
Rekonštrukcia základnej školy pomohla 
získať aj nové priestory, do ktorých na je-
den rok umiestnili deti z materskej školy. 
Pôvodná škôlka bola už v takom stave, 
že jej prevádzku chcel hygienik zakázať. 
„Výnimku na dočasné umiestnenie pred-
školákov do pavilónu ZŠ dostali Vajnory 
aj preto, že sa zaviazali do konca augusta 
2010 postaviť novú materskú školu pre 
120 detí. Na tento zámer si však obec mu-
sela vziať aj bankový úver. Práce na no-
vej materskej škole pokračujú. Z dvoch 
pôvodných budov škôlky jednu zbúrame 
a druhú bude možné rekonštruovať. Nový 
areál by mal už zohľadňovať aj väčšie 
priestory na jedno dieťa, ktoré ukladá 
školský zákon. Po presťahovaní predško-
lákov do novej škôlky pribudnú v kom-
pletne zrenovovanom pavilóne štyri nové 

učebne pre potreby ZŠ,“ dodal prednosta 
MÚ Juraj Lauko.
Najväčšou investičnou akciou vo Vajno-
roch je kanalizácia rozdelená do troch 
etáp. Prebieha už viac ako desať rokov. 
Celkové náklady sa vyšplhajú na 7,3 mi- 
lióna eur (220 miliónov Sk). Projekt finan-
cuje Bratislavská vodárenská spoločnosť 
s finančným prispením obce na hlavné 
trasy. Kanalizačné prípojky sú budované 
len s financií mestskej časti. Predpoklad 
je, že Vajnory by mali byť kompletne od-
kanalizované v roku 2010, v priebehu roka 
2011 by mala byť zaväzná aj kolaudácia.

„Náročnosť projektu spočíva v tom, že 
Vajnory ležia prakticky v úplnej rovine, 
kde prevýšenie povrchu dosahuje sotva 
meter. Preto pri budovaní kanalizácie ne-
bolo možné využiť projekt na báze priro-
dzeného spádu splaškových vôd, ale ide 
o dielo na princípe vákuovo-gravitačného 
prečerpávania. Do konca roka 2009 je 
plánované ukončiť práce na Roľníckej uli-
ci,“ doplnil Mário Schwab.

Eduard FaŠuNg

Pri ZŠ Jána Pavla II. vyrástlo nové detské 
ihrisko, na výstavbu ktorého prispel miestny 
úrad čiastkou okolo 200 000 Sk.

Na roľníckej ulici sa kladie kanalizačné potrubie. rozkopávky spôsobujú aj kolízne dopravné 
situácie. Treba však mať trpezlivosť, veď práce by mali byť hotové do konca roka a kanalizácia 
bude na prospech celej obce.
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? Prečo  nekandidujete vo voľbách do vyš-
ších územných celkov na post poslanca 

v Bratislavskom samosprávnom kraji?
Som starostom mestskej časti Vajnory 
a súčasne aj poslancom samosprávy 
hlavného mesta SR. Snažím sa prácu 
vykonávať zodpovedne a poctivo.  
To si vyžaduje aj dostatok času na prí-
pravu a obhajobu záujmov ľudí, ktorých 
vo volebnom obvode zastupujem.  
Už teraz som pracovne vyťažený,  
obrazne povedané, aj 25 hodín denne. 
Spávam s telefónom, aby som vedel  
operatívne reagovať aj na nepredvída-
teľné udalosti. Nie som človek, čo túži 
po funkciách len pre funkcie a potom  
ich poctivo nevykonáva. 

?Na dva poslanecké mandáty v zastu-
piteľstve BSK vo volebnom obvode 

rača-Vajnory kandiduje až 22 záujemcov. 
Z toho je 20 z rače a len dvaja z Vajnor. 
akú šancu vo voľbách do VÚC majú 
podľa vás vajnorskí kandidáti? 
Spojenie Rače s Vajnormi do jedného 
volebného obvodu znížilo Vajnorákom 
šancu na úspech. Keby tam ako pôvodne 
zostalo aj Nové Mesto, potom s koa-
ličným partnerom, najmä z Kramárov, 
by Vajnoráci mali reálnejšiu možnosť 
na zvolenie do BSK. Treba si však uvedo-
miť novú situáciu. A to, že Rača je štyri 
a polkrát väčšia ako Vajnory. Preto sa 
domnievam, že Račania zrejme pre- 
hlasujú kandidujúcich Vajnorákov.
Rád pomôžem reálne zvoliteľným kan-
didátom, či už na funkciu župana alebo 
poslancov BSK. Budem od nich  
ako starosta na oplátku chcieť, aby 
pomohli Vajnorom v riešení dopravy, 
školstva a sociálnych vecí.                                                                                              

?Ktoré problémy by sa mali prednostne 
riešiť v Bratislavskom kraji?

Nedostatočne riešená je regionálna 
doprava, stredné školstvo a zaostávame 
v kapacitných možnostiach pre klientov 
v domoch sociálnych služieb. V našej 

Pred blížiacimi sa 
regionálnymi voľbami 

časti regiónu som inicioval dopravné 
memorandum, ktoré bolo podpísané 
vo Vajnoroch na jeseň 2007. Hovorí 
o piatich dopravných stavbách, ktoré 
sú strategické pre severovýchodnú časť 
Bratislavy a priľahlého kraja. Podpisovali 
ho predseda BSK, primátori Bratislavy 
a Svätého Jura, starostovia Rače, Vajnor, 
Slovenského a Chorvátskeho Grobu. Je 
nevyhnutné, aby boli realizované s pod-
porou BSK, mesta a aj štátu.
V oblasti stredného školstva sme vo 
Vajnoroch ponúkli v CEPIT-e priestor 
pre vznik strednej školy, tzv. ATEC, ako 
aj nadstavby pre stredné kádre v oblasti 
inovácií v automobilovom priemysle. 
Pre starnúcu populáciu je potrebné sys-
tematicky riešiť výstavbu a prevádzku 
sociálnych zariadení pre dôchodcov, ako 
aj seniorských centier.
Okrem týchto troch problémov považu-
jem za nedostatočnú aj podporu športu. 
Či už pri výstavbe nových športovísk, 
alebo pri prevádzke existujúcich športo-
vých oddielov v kraji. Myslím si, že keď 
naučíme deti športovať v mladosti, tak 
si tento návyk ponechajú aj v dospelosti 
a v seniorskom veku. Tým by populácia 
mohla byť zdravšia, spokojnejšia. Kraj 
ani štát by nemuseli vynakladať toľko 
prostriedkov na zabezpečenie starostli-
vosti v zdravotníctve a sociálnej oblasti.
Toto je presne tá parketa kompetencií, 
ktoré by mal BSK riešiť v spolupráci 
s hlavným mestom Bratislavou.

Eduard FaŠug

Hovoríme so starostom Vajnor Ing. Jánom Mrvom

V blížiacich sa voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) po prvý 
raz vznikol jeden volebný obvod zložený z dvoch bratislavských 
mestských častí Vajnory a Rača. Dal by sa očakávať vyšší záujem 
Vajnorákov aspoň o funkciu poslanca Bratislavského samosprávneho 
kraja (BSK), keď už nie priamo o župana. V tejto súvislosti sme 
požiadali o rozhovor starostu Vajnor Jána Mrvu. 

Budeme voliť
Volebná komisia Bratislavského 
samosprávneho kraja zaregistrovala 
všetkých kandidátov na predsedu 
i poslancov BSK, ktorí svoje kandi-
dátky podali do 5. októbra 2009. 
O post predsedu sa bude uchádzať 
11 kandidátov, z tohto dvaja nezávislí, 
o 44 kresiel v krajskom parlamente 
zabojuje 436 kandidátov – 24 z nich 
je nezávislých, ostatní kandidujú 
za politické strany či koalície. 
Predsedom volebnej komisie BSK sa 
losovaním stal JUDr. Gabriel Almaši 
(Občianski kandidáti), podpredsedom 
Martin Jóna (Strana zelených).
Zapisovateľom komisie je  
JUDr. Matúš Šáray.

Poslanci BSK na júnovom zasadnutí 
na návrh predsedu Vladimíra Bajana 
odsúhlasili zníženie počtu poslancov 
BSK z 50 na 44 (v prvom volebnom 
období ich bolo 46) a zvýšenie počtu 
volebných obvodov z 8 na 18. Cieľom 
tejto zmeny má byť väčšia konkuren-
cia kandidátov a priblíženie výkonu 
mandátu k občanom tým, že každý 
poslanec bude mať na starosti 
menšie územie.
 
Kandidátku na predsedu BSK predlo-
žili Vladimír Bajan, nezávislý kandidát 
s podporou Smer-SD, ĽS-HZDS, SZS 
a HZD, Branislav Záhradník ako nezá-
vislý kandidát, Pavol Frešo za koalíciu 
SDKÚ-DS, KDH, SMK, SaS a OKS, 
Zdenko Marton KSS, Martin Halás 
SDĽ, Jaroslav Paška SNS, Mária 
Bertóková RIS, Róbert Beňo 
Most-Híd, Juraj Janošovský Úsvit, 
Miroslav Šimkovič Európska demo-
kratická strana a Peter Pilinský 
Strana zelených.

Eduard FaŠuNg
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Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov, podľa § 2 zákona NR SR 
č. 303/2001 Z.z. o voľbách orgánov samosprávnych krajov a o doplnení 
Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, majú občania 
Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci, ktorá patrí  
do územia samosprávneho kraja, alebo majú trvalý pobyt vo vojenskom 
obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho 
územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku.

Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK) na júnovom 
zasadnutí určili sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja (BSK, 
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava) a na návrh predsedu Vladimíra Bajana 
odsúhlasili na celé volebné obdobie rokov 2009 – 2013 zníženie počtu 
poslancov BSK z 50 na 44 (v prvom volebnom období ich bolo 46) 
a zvýšenie počtu volebných obvodov (VO) z 8 na 18 nasledovne:

VO č. I MČ Staré Mesto počet volených poslancov: 3
VO č. II MČ Ružinov, Vrakuňa počet volených poslancov: 6
VO č. III MČ Podunajské Biskupice počet volených poslancov: 2
VO č. IV MČ Nové Mesto počet volených poslancov: 3
VO č. V MČ Rača, Vajnory počet volených poslancov: 2
 – sídlo obvodnej volebnej komisie 
 Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava
VO č. VI MČ Karlova Ves, Devín, Devínska Nová Ves 
  počet volených poslancov: 4
VO č. VII MČ Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica 
  počet volených poslancov: 3
VO č. VIII MČ Petržalka, Čunovo, Jarovce, Rusovce 
  počet volených poslancov: 8
VO č. IX obce okresu Malacky: Gajary, Jakubov, 
 Kostolište, Láb, Malacky, Malé Leváre, 
 Plavecký Štvrtok, Studienka, Suchohrad, Veľké Leváre, 
 Záhorie (vojenský obvod), Záhorská Ves, Závod  
  počet volených poslancov: 3
VO č. X obce okresu Malacky: Jablonové, Kuchyňa, Lozorno,
 Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, 
 Rohožník, Sološnica počet volených poslancov: 1
VO č. XI obce okresu Malacky:
 Marianka, Stupava, Vysoká pri Morave, Zohor 
  počet volených poslancov: 1
VO č. XII obce okresu Pezinok: Limbach, Pezinok, Slovenský Grob,
 Svätý Jur, Viničné počet volených poslancov: 2
VO č. XIII obce okresu Pezinok: Modra, Šenkvice, Vinosady  
  počet volených poslancov: 1
VO č. XIV obce okresu Pezinok: Báhoň, Budmerice, Častá, 
 Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk 
  počet volených poslancov: 1
VO č. XV mesto Senec  počet volených poslancov: 1
VO č. XVI obce okresu Senec: 
 Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, 
 Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Igram, 
 Kaplna, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, 
 Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel  
  počet volených poslancov: 1

VO č. XVII obce okresu Senec: Bernolákovo, Chorvátsky Grob,  
Ivanka pri Dunaji, Malinovo, Zálesie počet volených poslancov: 1
VO č. XVIII obce okresu Senec: Dunajská Lužná, Hamuliakovo, 
 Kalinkovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, 
 Rovinka, Tomášov, Vlky počet volených poslancov: 1
Cieľom tejto zmeny je väčšia konkurencia kandidátov a priblíženie mandátu 
občanom tým, že každý poslanec bude mať na starosti menšie územie.
Každému voličovi, zapísanému v Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
(ďalej len MČ) do stáleho zoznamu voličov, MČ najneskôr do 20. októbra 
2009 bola povinná doručiť Oznámenie, v ktorom je uvedený čas konania 
volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť. Ak občan do tohto 
termínu Oznámenie nedostal, môže si v námietkovej kancelácii najneskôr 
do 13. 11. 2009 preveriť, či je v zozname voličov zapísaný. Ak nie,
tak po predložení platného občianskeho preukazu (cudzinci po predložení 
povolenia na pobyt pre cudzinca) môže požiadať o dopísanie do zoznamu 
voličov, prípadne o opravu v zozname nesprávne uvedených osobných údajov. 

NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA
otvorená od 21. 10. do 13. 11. 2009
Miestny úrad MČ Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, prízemie č. dv. 112
pondelok 8.00 – 12.00 h  13.00 – 17. 00 h
utorok 8.00 – 12.00 h  13.00 – 16.00 h
streda 8.00 – 12.00 h  13.00 – 17.00 h
štvrtok  8.00 – 12.00 h  13.00 – 16.00 h
piatok 8.00 – 12.00 h       –
V Mestskej časti Bratislava-Vajnory boli vytvorené 
4 volebné okrsky a určené 4 volebné miestnosti:
Okrsok č. 1 
ulice Hospodárska, Kúkoľová, Rybničná č. 36, 36/A – 36/J, Rybničná č. 38/A 
– 38/R, Rybničná č. 40/A – 40/H, Rybničná č. 59, Rybničná č. 61/B, Šuty, 
Tibenského, Tomanova, Uhliská, Veľké Štepnice, Zbrody 

ZŠ Jána Pavla II.  v Bratislave-Vajnoroch, Osloboditeľská 27
Okrsok č. 2 
ulice Buzalkova, Čierny chodník, Pračanská, Pri mlyne, Príjazdná, 
Roľnícka č. 2 – 199, Šachorová, Šinkovské, Široká, Za mlynom 
a súpisné čísla 12 053, 12 055, 12 190 a 12 195

ZŠ Jána Pavla II. v Bratislave-Vajnoroch, Osloboditeľská 27
Okrsok č. 3 
ulice Kataríny Brúderovej, Koncová, Pri Struhe, Roľnícka č. 200 – 384, 
Rybničná č. 61/A, Za farou, Zátureckého

Kultúrne zariadenie MČ Bratislava-Vajnory, Baničova 3
Okrsok č. 4 
ulice Baničova, Dorastenecká, Jačmenná, Koniarkova, Kratiny,
 Na doline, Nad jazierkom, Nad Válkom, Osloboditeľská, Pod Válkom, 
Pri starom letisku, Rybničná č. 1 – 43 (nepárne čísla), Rybničná č. 2 – 34 
(párne čísla), Skuteckého, Šaldova

Kultúrne zariadenie MČ Bratislava-Vajnory, Baničova 3
Bližšie informácie vám poskytne Gabriela Zemanová, poverená prípravou 
volieb do orgánov samosprávnych krajov v Mestskej časti Bratislava-Vajnory. 
Kontakt: 02/48 22 44 33, e-mail: gzemanova@vajnory.sk

Spracovala gaBrIEla ZEMaNoVá

Zoznamy všetkých kandidátov sú zverejnené na úradných tabuliach 
MČ Bratislava-Vajnory a na internetovej stránke www.vajnory.sk

V sobotu 14. novembra sa uskutočnia voľby 
predsedov a poslancov samosprávnych krajov
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška 2. júla 2009 vyhlásil termín konania volieb 
do orgánov samosprávnych krajov. Predsedu a poslancov samosprávnych krajov teda budeme voliť 
v sobotu 14. novembra 2009. V prípade, že ani jeden z kandidátov na predsedu nezíska nadpolovičnú 
väčšinu platných hlasov, v sobotu 28. novembra 2009 sa uskutoční druhé kolo.
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(Pokračovanie z minulého čísla) 

Sprievodným podujatím vajnorských hodov bola 
aj súťaž o „Najlepší hodový koláč“. Túto súťaž vo 
Vajnoroch sme v minulom roku usporiadali v spo-
lupráci s časopisom Gastro a Slovenským zväzom 
kuchárov a cukrárov po prvý raz.. Chceli sme hody 
spestriť a vyburcovať gazdinky, aby sa predviedli, 
pochválili a upiekli koláče podľa vlastného výbe-
ru.. Zúčastnili sa na nej vtedy len štyri gazdinky, 
ktoré upiekli 9 druhov koláčov.
 Tento rok sa nám podarilo prizvať k spolupráci 
aj spoločnosť Kaufland, ktorá venovala súťaži-
acim finančné poukážky na nákup tovaru v sieti 
Kaufland. Tiež sme po prvý raz oslovili na spolu-
prácu MC Lienočka, ktoré súťažné koláče ponúka-
lo návštevníkom na ochutnávke pri slávnostnom 
otvorení vajnorských hodov. Podmienkou súťaže 
bolo upiecť ľubovoľný zákusok alebo koláč. Súťaž 
sme rozdelili do dvoch kategórií: zákusky z piškó-
tového cesta a koláče z kysnutého cesta. Do sú-
ťaže sa zapojilo 12 gazdiniek, ktoré upiekli vyše 
20 druhov dobrôt. Hodnotiaca porota pracovala 
v zložení: prezident Slovenského zväzu kuchá-
rov a cukrárov František Janata, šéfredaktorka 
časopisu Gastro Viera Dudášová, za spoločnosť 
Kaufland Dušana Jančárová, za MČ Bratislava- 
-Vajnory to bola vicestarostka Soňa Molnárová 
a člen komisie kultúry, športu a zahraničných 
vzťahov Alexej Molnár. Zvláštnu cenu  
MC Lienočka udeľovali dievčatá: Katarína Hanze-
lová, Alena Eliášová a Lucia Krištofičová. A bolo 
veru čo hodnotiť! Oproti minulému roku sa zvýšila 
úroveň nielen kvantitou, ale aj kvalitou a vkus-
ným naaranžovaním. Toto všetko spomenul aj 
predseda poroty František Janata pri slávnostnom 
vyhodnotení a odovzdávaní cien. MC Lienočka 
sa podarilo vyzbierať 144,50 eur, ktoré použijú 
na zakúpenie bazénu s guľôčkami. 

KaTaríNa doBIáŠoVá,
referát kultúry, športu a zahraničných vzťahov 

Foto: aNToN JaKuBáČ

Vajnorské hody sa vydarili
Výsledky súťaže o Najlepší hodový koláč
KategóRIa: Zákusky z piškótového cesta
1. miesto: Darina Pilná, Tomanova 68, Bratislava
40-eurová poukážka na nákup v sieti Kaufland, predplatné časopisu Gastro
2. miesto: Zuzana Magulová, Tomanova 68, Bratislava
30- eurová poukážka na nákup v sieti Kaufland, predplatné časopisu Gastro
3. miesto: Mária Kulčárová, Hospodárska 8, Bratislava
20- eurová poukážka na nákup v sieti Kaufland, predplatné časopisu Gastro

KategóRIa: Koláče z kysnutého a iného cesta
1. miesto: Katarína Stanovičová, Šaldova 5, 831 07 Bratislava
40-eurová poukážka na nákup v sieti Kaufland, Predplatné časopisu Gastro
2. miesto: anna Melaiová, Pri Starom letisku 9, 831 07 Bratislava
30-eurová poukážka na nákup v sieti Kaufland, predplatné časopisu Gastro
3. miesto: Janka grebečiová, Roľnícka 335A, 831 07 Bratislava
20-eurová poukážka na nákup v sieti Kaufland, predplatné časopisu Gastro
Zvláštna cena MC Lienočka: 
Mária Kulčárová, Hospodárska 8, Bratislava
Kurz podľa vlastného výberu zadarmo a permanentku Play



Jablkové hodovanie
Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci 
s Malokarpatským osvetovým strediskom 
v Modre a v súčinnosti s mestami Pezinok, 
Senec, Stupava a obcami Dunajská Lužná 
a Jablonové usporiadal 10. októbra druhý  
ročník  celoregionálneho  podujatia pod 
názvom Jablkové hodovanie. Naša MČ 
Bratislava–Vajnory sa zúčastnila na tomto 
hodovaní v Pezinku na Radničnom námestí 
na nádvorí Kručišovej kúrie na čele so sta-
rostom Jánom Mrvom. 
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Koláč starkej ZUZKY 
Medový plát: 200g  hladkej múky, 80 g práško-
vého cukru, 4 PL rumu, 1 celé vajce, 1 žĺtok, 1 KL 
sódy bicarbóny, 40 g masla a 1 PL medu. Všetko 
spolu zmiešať, cesto vyvaľkať a upiecť na plechu 
pri teplote 150 až 180 oC.
Plnka: 1 l mlieka, 2 ks zlatý klas, 2 PL hladkej 
múky, 3 žĺtka. Všetko uvariť na hustú kašu 
a nechať úplne vychladnúť. Vymiešať 250 g masla, 
150 g práškového cukru do jemnej peny a pomaly 
pridávať vychladenú uvarenú hmotu.
Orechová piškóta: Vymiešať 4 žĺtka s 300 g 
práškového cukru, pridáť  7 PL vychladenej  čiernej 
kávy (zalievanej), 100 g mletých orechov, 200 g 
polohrubej múky, 1 prášok do pečiva a nakoniec 
sneh zo 4 ks bielkov (sneh vmiešať pomaly). Cesto 
vyliať na plech vymastený maslom alebo tukom  
a vysypaný hrubou múkou. Na medový plát 
natrieme plnku, na to uložíme orechovú piškótu 
a tú potrieť dotuha vyšľahanou šľahačkou.Koláč 
ozdobiť čokoládou podľa vlastnej fantázie.
Tip: Použiť stužovač alebo šľahačku v prášku.

Jablkovo-hrušková 
štrúdľa
Cesto: 220 g hladkej múky, štipku soli, 2,5 dl 
šľahačkovej smotany (33 %). Múku preosejeme 
do misy, pridáme soľ a postupne vmiešame 
šľahačkovú smotanu. Vypracujeme hladké cesto, 
ktoré potom rozdelíme na 2 – 3  kusy. Každý zvlášť 
rozvaľkáme a pokvapkáme olejom.
Plnka: hrušky, jablká, škoricový cukor, strúhanka. 
Hrušky a jablká nakrájame na pláty alebo kocky.
Postup: Cesto vyvaľkáme, posypeme strúhankou 
a poukladáme jablká a hrušky, nakoniec posypeme 
škoricovým cukrom. Zvinieme do rolky a vrch 
poprepichujeme po celej dĺžke vidličkou. Nakoniec 
potrieme vajíčkom, zarobeným s vodou. Pečieme 
vo vyhriatej rúre asi 15 až 20 minút. Po upečení 
potrieme ešte cukrovou vodou.

1. cena -  zákusky z piškótového cesta: 
DaRINa PILNá

1. cena – kysnuté a iné cesto 
KataRíNa StaNOVIčOVá

Vďaka za príjemný 
hodový zážitok
Prajem Vám pekný deň, 
pán starosta,
týmto chcem Vám a celému miest-
nemu úradu vysloviť poďakovanie 
za vynikajúco pripravené utorkové 
vajnorské hody. Prostredie parku 
poskytovalo ten najlepší priestor 
na všetky podujatia, na ktorých 
sme sa zúčastnili: či už sme,  napr., 
„ochutnávali“ najlepší hodový koláč, 
deti sa vybláznili na trampolíne, ... 
a skutočným vyvrcholením bola 
fantastická zábava do neskorých 
večerných hodín pri hudbe skupiny 
Profil. 
Odchádzali sme až na záver veľmi 
spokojní a myslím si, že o vydarenej 
akcii svedčilo aj množstvo ľudí, ktorí 
sa tento rok na hodoch zúčastnili.  
Aj keď k celkovému pocitu dopo-
mohlo i príjemné počasie, ešte raz 
ďakujeme Vám všetkým za výborne 
odvedenú organizáciu a vynikajúcu 
atmosféru... Len tak ďalej!

Za celú, veľmi dobre sa zabávajúcu partiu 
Ing. ZuZaNa KruPoVá

 z našej pošty

Milovníci jablkových produktov si nenechali ujsť 
špeciality v podobe sladkých i slaných koláčov, 
ťahaných štrúdlí, jablkových štiav i samotný 
predaj  tejto zdravej pochúťky. Senior klub 
Vajnory,  v zastúpení Milan Leška a manželia 
Krištofičovci, ponúkal  jablká z PD Vajnory i vínko 
z ich tohoročnej úrody. Pani Páleníková predá-
vala svoje vlastnoručne upečené skvelé jablkové 
štrúdle a koláčiky. I napriek dažďu a studenému 
počasiu sa podujatie vydarilo. 

Srdečná vďaka za spoluprácu!                              
KaTaríNa doBIáŠoVá

Foto: M. SChwaB, KrIŠToFIČ 

Vážený pán starosta!
Chcela by som sa poďakovať za ná-
pad zorganizovať súťaž o Nalepší 
hodový koláč. Bola som milo pre-
kvapená, na akej úrovni to bolo celé 
pripravené a najmä výber hodnoti-
acej poroty. Získať ocenenie v mo-
jom prípade, 3. miesto, od takých 
odborníkov, akým bol prezident Slo-
venského zväzu kuchárov a cukrárov 
pán Janata, ma potešilo a povzbudilo 
do ďalšieho pečenia, ktoré je mojím 
koníčkom. Tiež som rada, že som 
mohla pomôcť MC Lienočka získať 
finančné prostriedky na ich aktivitu. 
Teším sa na budúci ročník.

MárIa KulČároVá
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P rogram koncertu zostavený pod skú-
senou taktovkou umeleckého vedú-

ceho Ondreja Dema bol výnimočný, keď-
že sa v ňom vystriedali štyri generácie 
Vajnorčanov i s hosťami. V každej zo šty-
roch častí sa prezentovala iná skupina. 

Bola som milo prekvapená, keď otec 
Peter Slepčan, držiac v rukách bielu ružu, 
privítal hostí a pripomenul, že to bude 
kytica spevov, hudby a slova venovaná 
našej Patrónke. Prvý kvet z tejto bohatej 
kytice potom odovzdal našej Patrónke 
na hlavnom oltári.

Po ňom, za sprievodu organu, nastúpila 
Detská spevácka skupina Vajnory v zlo-
žení: Natália Srnová, Natália Mišáková, 
Michaela Mrvová, Petra Kyvalská, Sára 
Mackovičová a Rebecca Abrmanová. 
Predstavili sa piesňou Lurdská Ave Ma-
ria a biele ruže v rukách odovzdali aj oni 
našej Patrónke. Potom predniesli báseň 
Milana Rúfusa: „Ako bolo na počiatku“. 
Hneď po nej, ako modlitbu, zaspievali 
pieseň Jozefa Strečanského: „Ó, Mária, 
Matka naša“ a napokon zaspievali krásnu 
pieseň: „Celá krásna si Mária“ (s využitím 
plejbeku). Ich milé tváre a úsmev vyvolali 
potlesk, ktorý patril mladučkým nádej-
ným speváčkam. Predstavili sa po prvý 
raz, bola to vlastne ich premiéra. Oči im 
žiarili, boli šťastné. Na príprave ich pro-
gramu sa zúčastnila i Mária Kováčiková, 
nová riaditeľka ZŠ Jána Pavla II.

 V druhej časti koncertu sa predstavila 
vokálno-inštrumentálna skupina SHINE 
pod vedením gitaristu Petra Pokrivčáka 
v pôvodnej zostave, keď ešte začínali: 
Katka Pokrivčáková (Kuricová), Katka 

Dôstojný hodový koncert
Dôstojným vyvrcholením tohtoročných vajnorských hodov bol aj slávnostný koncert, ktorý  
sa uskutočnil 20. septembra vo farskom Kostole Sedembolestnej Panny Márie, ktorý zorganizovala 
Rímskokatolícka farnosť Bratislava-Vajnory a Mestská časť Bratislava-Vajnory. 

Sroková (dnes už vydatá), Katka Kováčo-
vá (Hlavinová), Michaela Uhlárová (Ku-
ricová), Martin Gunár a Janka Štofirová. 
Katka Pokrivčáková najprv ako moderá-
torka uviedla program a potom ako sólist-
ka spievala s ostatnými piesne: „Stvárni 
ma“, „Ruky prázdne“ (napísal Peter Po-
krivčák), „ Ave Maria“ a „ Osvetlí“. 

Toto komorné spevácko-inštrumentál-
ne zoskupenie milo prekvapilo hodnot-
nými skladbami, perfektne zvládnutým 
repertoárom, umeleckým precítením 
piesní. Výrazne obohatili koncert venova-
ný našej Patrónke. Radi by sme ich počuli 
i častejšie. To potvrdil i výrazný potlesk.

 V tretej časti koncertu sa prezento-
vali speváci, sólisti. Spomedzi nich sa 
prihovorila Angela Vargicová, ako hosť 
a pripomenula, že nielen ona, ale mnohí 
významní speváci na Slovensku, ale aj vo 
svete radi spievajú mariánske piesne. 
Sama si vybrala krásnu mariánsku pie-
seň, ktorú si pamätá z detstva: „Ó matka 
Pána“. Ospravedlnila speváka Martina 
Babjaka, ktorý sa nemohol zúčastniť, ale 
jeho pieseň: „Nastokrát buď pozdrave-
ná“, zaznela jeho plnozvučným hlasom 
z CD nahrávky. A napokon trojicu sólis-
tov doplnila Katka Sroková, vajnorská 
rodáčka, už operná speváčka. Vybrala si 
pieseň Franza Schuberta: „Ave Maria“. 
Všetci sólisti sa hlboko ponorili do piesní 
a s úctou ich venovali našej Patrónke. Ich 
vklad do koncertu bol veľký a nádherný, 
dôkazom toho bol potlesk.

V štvrtej časti koncertu sa predstavil 
Spevácky zbor Jána Pavla II., Vajnory, 
ktorého členovia sa o koncert najviac 

 Patrónka naša i nášho Slovenska,
ktorá strážiš Šaštín, 
Stráže i naše kláštory,
prichýľ nás pod svoj plášť
a verne stráž ďalej,
nielen nás, celé Vajnory.

pričinili. Zbor získal vo Vajnoroch, ale 
i vo svete dobrý chýr, najmä svojimi je-
dinečnými CD nahrávkami z repertoáru. 
Príhovorom ho predstavil dirigent a zbor-
majster Vladimír Zajíc, ktorý s ním spo-
lupracuje. Pripomenul, že jednou nohou 
už patrí medzi Vajnorčanov, prichádza 
z Bratislavy aj ako organista na nedeľné 
sväté omše. Je pedagógom na Umelec-
kej škole Ľudovíta Rajtera v Bratislave. 
A tak pod jeho dirigentskými gestami 
odzneli piesne: J. Engelhart: Nad slnko 
jasnejšia, S. Kmotorka: Zdravas Mária, 
J. Valentovič: Matka Presvätá, J. Halmo: 
Kráľovná nebies. Na organe hral Martin 
Gunár, za elektronickým klavírom sedela 
Hilda Mixtajová a zvukovú mixáž zabez-
pečoval Jaroslav Grebeči.

Na koniec koncertu sa prihovoril ume-
lecký vedúci a zbormajster, ale i drama-
turg a režisér koncertu Ondrej Demo. 
Pripomenul, že zbor sa našej Patrónke 
svojimi koncertmi prihovára každoročne 
od jeho zrodu. Je to po devätnásty raz. 
Ktovie, koľko piesní na jej počesť vzniklo 
vo svete? Nielen piesní i básní. Nadviazal 
na básnika Viliama Turčányho.

Potom pod jeho dirigovaním zaspieva-
li spoločne: detská skupina, mládežníci, 
sólisti i Spevácky zbor Jána Pavla II. pie-
seň: „Ó, Mária, Matka naša.“ Po skonče-
ní koncertu sa všetci účinkujúci i hostia 
pobrali do Farského klubu Titusa Zema-
na na agapé, kde sa otec Peter Slepčan 
i starosta MČ Bratislava-Vajnory Ing. Ján 
Mrva poďakovali všetkým účinkujúcim 
za krásnu bodku za našimi hodami.

Na záver by som aj ja za referát kultúry 
rada poďakovala všetkým účinkujúcim, 
predovšetkým pánovi Demovi, ktorý svo- 
jou neutíchajúcou energiou obohacuje du- 
chovný život obyvateľov našej mestskej 
časti v spolupráci s otcom Petrom. 

Vďaka Vám!   
KaTaríNa doBIáŠoVá
Foto: aNToN JaKuBáČ
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B ratislavský samosprávny kraj 
(BSK) chce čeliť potenciálnej 

hrozbe epidémii novej chrípky, pre 
ktorú jesenné počasie vytvára ideálne 
podmienky na šírenie nebezpečných 
vírusov. O novej chrípke preto odbor-
níci z oblasti zdravotníctva diskutovali 
na dvoch profesijných konferenciách.
Komplexné informácie o aktuálnom 
stave novej chrípky vo svete i na Slo-
vensku, možnostiach jej prevencie 
a liečby boli určené predovšetkým 
lekárom prvého kontaktu. 
Diskutovali predovšetkým odborníci 
z oblasti epidemiológie, infektológie, 
virológie, zástupcovia zdravotných 
poisťovní, krízového riadenia zdravot-
níctva pre prípad pandémie a zástup-

covia farmaceutických spoločností 
dodávajúcich očkovacie látky a lie-
ky na chrípku. Všetci prednášajúci 
zdôraznili význam očkovania proti 
sezónnej chrípke, ktorým sa môže 
obmedziť prípadný priebeh nového 
typu tzv. prasacej chrípky. Získali tiež 
informácie o spôsoboch súčasnej pre-
vencie a liečby s výhľadom na avizo- 
vané nové vakcíny farmaceutických 
firiem.
Organizovanie pracovných stretnutí 
vychádzalo z uznesenia pandemickej 
komisie vlády SR, ktoré ukladá po-
vinnosť informovať lekárov o vyko-
naných opatreniach v príprave na 
pandémiu chrípky.

Eduard FaŠuNg 

Lekári o novej chrípke
So začiatkom školského roku ožila aj 
miestna knižnica. Záujem o čítanie 
vo Vajnoroch rastie  a dvere knižni-
ce sa otvárajú stále častejšie, čoho 
dôkazom je šesťdesiatka novoprihlá-
sených čitateľov vo veku do 15 rokov. 
Októbrové pravidelné čítanie v uto-
rok a vo štvrtok  malo pozitívny ohlas 
u malých i veľkých. Ochotne a s nad-
šením úlohu hlasného predčítavania 
detských knižiek prijali bývalé pani 
učiteľky Viera Fašungová a Ada 
Brúderová, pracovníci miestneho 
úradu, ale aj čitatelia – dobrovoľníci. 
Dramatické čítanie a pútavý hlas  
strhol nejedného poslucháča a po-
slucháčku. Ponuka príjemne stráve-
ných chvíľ pri dobrej knihe stále trvá.

hElENa PaulENoVá

Foto: aNToN JaKuBáČ

Dvere knižnice
sa otvárajú častejšie

Výstavba vedecko-technologického 
parku (VTP) CEPIT v bratislavskej 

mestskej časti Vajnory je pripravená. 
Začne sa následne po nadobudnutí 
právoplatnosti stavebného povolenia.
Najprv je naplánovaná výstavba  
infraštruktúry – všetkých inžinier-
skych sietí a komunikácie s napojením 
na Rybničnú ulicu. Prví investori majú 
svoje projekty v schvaľovacom konaní 
na príslušnom stavebnom úrade. 
Ide o projekty Energetického a výs- 
kumného centra, Dátového centra  
a Business centra. Na príprave výstavby 
Dátového centra spolupracuje CEPIT  
s renomovanou medzinárodnou  
spoločnosťou Strabag Property  

and Facility Services, s. r. o. Investorom 
a prevádzkovateľom Energetického  
a výskumného centra bude česká 
spoločnosť Tenergo Brno, a. s. Projekt 
Business centra je spojený s vybudo-
vaním centrály spoločnosti Hansa 
– Flex Hydraulik, s. r. o., pre západné 
Slovensko.  
Stavebníkom infraštruktúry je spo-
ločnosť CPT Infra, s. r. o.
Ako sa uvádza na internetovej stránke 
projektu, výmera pozemku, na ktorom 
má stáť VTP CEPIT, je 633 000 m2. 
V plánoch sa počíta s počtom 
10 000 študentov a učňov, so 7000 
zamestnancami a 2500 obyvateľmi.

Eduard FaŠuNg 

Výstavba CePIt 

P red časom som vás vo Vajnorských 
novinkách (č. 7–8/2009, s. 12) infor-

moval o tom, že naša mestská časť za-
čala testovať elektronické aukcie (výber 
dodávateľov tovaru, služieb alebo prác). 
Ako som v samotnom článku spomínal, 
ide o transparentný nástroj na vyhodno-
tenie objednávok vo verejnom priestore. 
Výhodou, okrem transparentnosti, je 
i ušetrenie nemalých finančných pro-
striedkov, keďže uchádzači o objednáv-
ku môžu ísť s cenou už len nižšie, pri-
čom vyhráva, podľa zadaných kritérií, 
najlepšia ponuka bez ohľadu na subjekt. 

Účastníci zároveň vidia, čo presne sa 
odohráva, aké je ich priebežné poradie 
a aká je aktuálne najlepšia cena. Tým je 
vylúčené, aby ktokoľvek počas priebehu 
aukcie mohol akokoľvek nekalo ovplyv-
ňovať jej vývoj. Experti odhadujú ušet-
renie finančných prostriedkov na úrovni 
okolo 20 percent.

Dnes vám môžem s hrdosťou povedať, 
že Vajnory sú prvou bratislavskou mest-
skou časťou, ktorá začala riadne a naplno 
fungovať prostredníctvom elektronickej 
aukcie. MČ získala potrebný softvér a za-
školenie od firmy NAR marketing, ktorá 

je lídrom v tejto oblasti na Slovensku 
a v ČR. Softvér tejto spoločnosti – PROe.
biz využívajú aj subjekty v Poľsku. 

Máme za sebou prvú úspešnú aukciu 
na nákup technických zariadení pre hos-
podársku správu mestskej časti, kde sa 
podarilo ušetriť, vďaka tomuto nástroju, 
vyše 9 % finančných nákladov. V najbliž-
šom čase nás čaká elektronická aukcia 
na nákup snehovej frézy, či na dodanie 
zmluvných poistiek na hnuteľný a ne-
hnuteľný majetok mestskej časti!

Mgr. JuraJ lauKo, Phd.
prednosta miestneho úradu

elektronické aukcie
vo Vajnoroch už bežia naostro
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Spoluprácou možno ušetriť a získať výhody
Oblasť životného prostredia je v tomto 
období jedna z najdôležitejších oblastí 
života. Čoraz častejšie sa hovorí o spolu-
práci jednotlivých samospráv pri šetrení 
energiou, pri ochrane zelene a jej spraco-
vaní či pri využívaní alternatívnych zdrojov 
energie. Samosprávy v Malokarpatskom 
regióne vytvorili združenie JURAVA. 
Patrí sem obec Svätý Jur a bratislavské 
mestské časti Rača a Vajnory. 
O aktivitách a o možnostiach spolupráce 
sme sa rozprávali PetROM PILINSKýM, 
predsedom Strany zelených. 

V ktorých oblastiach si viete predstaviť 
spoluprácu v rámci tohto združenia?
– Potenciál vidím v riešení problémov s odpad- 
mi. Čoraz viac sa hovorí o separácii a o kom-
postovaní. V rámci spolupráce by mali 
vzniknúť regionálne kompostoviská. Mestá 
a obce budú povinné separovať aj biologic-
ky rozložiteľný, tzv. zelený odpad. Bolo by 
vhodné, aby sa na budovaní spoločných 
kompostovísk dohodlo viacero mestských 
častí v rámci jedného regiónu a riešili svoj 
zelený odpad spoločne.
Kde je podľa vás v tejto oblasti možnosť 
ušetriť finančné prostriedky?
– Každá bratislavská MČ platí veľa peňa-
zí za likvidáciu zeleného odpadu. Ak by sa 
vybudovala spoločná kompostáreň, kde by 
sa zhodnocoval takýto druh odpadu, ktorý 
vyprodukujú občania, ale aj právnické či fy-
zické osoby na území týchto samospráv, ur-
čite by to bolo prínosné pre všetkých. Či už 
to bude likvidácia pokosenej trávy, odrezkov 
zo stromov alebo odpad vzniknutý pri čiste-
ní cintorínov a podobne. Občania, prípadne 
prevádzkovatelia reštauračných zariadení, 
by to pocítili pozitívne aj na svojej peňažen-

Spájame sily pri riešení ekologických problémov

ke. Nemuseli by totiž platiť za odpad, ktorý 
inak končí v komunálnom odpade, za ktorý 
platíme všetci. Množstvo odpadu a tým aj 
náklady na odvoz by sa znížili o 30 až 70 % 
v závislosti od ročného obdobia. V čase 
dnešnej hospodárskej krízy je každé ušetre- 
né euro určite vítané. 
aké sú ďalšie možnosti využitia odpadu, 
kde by sa dalo ušetriť? 
– Riešenie vidím aj vo vybudovaní bioplyno-
vej stanice (BPS), kde sa pomocou procesu 
fermentácie rozkladá biologicky rozloži-
teľný odpad. Pri tomto procese vzniká bio-
plyn, ktorý sa spaľuje v turbíne vyrábajúcej 
elektrickú energiu, tzv. „zelenú elektrinu“. 
Zvyšné teplo, ktoré sa uvoľňuje pri rozklade 
odpadu, sa využíva pri vykurovaní objektov. 
Významnú surovinu pre BPS na zhodnoco-
vanie zeleného odpadu v Malokarpatskom 
regióne by mohol tvoriť odpad, ktorý vzniká 
pri údržbe vinohradov a následne pri spra-
covaní hrozna a ktorý je v tomto regióne ľa-
hko dostupný. Po prijatí legislatívnej normy 
o zákaze spaľovania zeleného odpadu v zá-
hradách a vo vinohradoch by naši obyvatelia 
určite privítali takúto možnosť zhodnocovať 
zelený odpad. Veď povedzme si pravdu, je 
lepšie, keď sa z neho môže vyrobiť ešte nie-
čo užitočné ako keď sme svoje okolie ešte 
prednedávnom zamorovali hustým dymom 
pri „záhradnom pálení“.
Plány sú jedna vec, realizácia druhá. 
Nie je to len hudba budúcnosti?
– Bioplynová stanica s celkovým výkonom 
cca 1  MW elektrickej energie sa dá vybudo-
vať za menej ako rok. Ak sa odstránia admi-
nistratívne a legislatívne prekážky, ktoré u nás 
v súčasnosti platia, toto obdobie by sa dalo 
podstatne skrátiť. Výroba tepla a elektriny 
z bioplynu a z biomasy by priniesla znovuoži-
venie agrosektora, ktorý bol v niektorých ob-
lastiach Slovenska úplne zlikvidovaný. V Ne-
mecku bolo vybudovaných do konca roka 
2008 celkovo viac ako 4000 takýchto bio- 
plynových staníc. Na Slovensku sú dosiaľ vy-
budované len 4. 
čoraz častejšie sa hovorí aj o separovaní 
jedlých olejov a tukov a o ich následnom 
využití v oblasti energetiky. Môžu v tejto 
oblasti spolupracovať jednotlivé mestské 
časti a obce združenia JURaVa ?
– Tento druh odpadu, ktorý vzniká v každom 
reštauračnom a stravovacom zariadení, by 
bolo možné využívať na kúrenie a na ohrev 
teplej vody v niektorej zo škôl alebo škôlok, 
prípadne inej verejnoprospešnej budovy 
na území Svätého Jura, Vajnôr alebo Rače. 
Majiteľom reštauračných zariadení by od-
padli starosti a náklady na likvidáciu použi-
tých olejov z ich kuchynských zariadení a sa-

mosprávy by ušetrili náklady na prevádzku 
svojich budov. V neposlednom rade by sme 
takýmto spôsobom prispeli k zníženiu pro-
dukcie skleníkových plynov, ktoré vznikajú 
pri spaľovaní konvenčných fosílnych palív, 
ako sú uhlie, ropa a plyn. V zahraničí je úplne 
bežné, že samosprávy takto zadarmo zís-
kanú surovinu využívajú na pohon svojich 
motorových vozidiel. Špeciálne upravené 
motorové naftové vozidla, ktorých úprava 
nie je finančne náročná, by sa u nás mohli 
využívať, napr. pri zabezpečovaní rozvozu 
stravy pre osamelo žijúcich dôchodcov, prí-
padne ako školské autobusy. Určite by sa 
tým znížili náklady na tieto služby a zároveň 
by sa znížila spotreba fosílnych palív. 
Majú mestá a obce dostatok prostriedkov 
na financovanie týchto aktivít, či už ide 
o budovanie bioplynových staníc alebo 
o separovanie odpadu?
– Na zavádzanie vyššieho zhodnocovania 
a separácie odpadov, ako aj na naštartova-
nie rozvoja obnoviteľných zdrojov energie 
na Slovensku, je teraz mimoriadna príleži-
tosť vo forme čerpania prostriedkov z eu-
rópskych štrukturálnych fondov, ktorých 
v budúcich programovacích obdobiach už 
môže byť podstatne menej. Pre obce, pre 
verejný aj súkromný sektor sa otvára je-
dinečná možnosť kopírovať vývoj, ktorý 
v mnohých krajinách EÚ úspešne prebieha 
niekoľko rokov. Čím neskôr sa rozhodneme 
pre túto cestu, tým bolestivejšie to bude pre 
nás v budúcnosti. 
Odpadová politika však určite nie je jediná 
oblasť spolupráce v tejto lokalite. Ktoré 
ďalšie oblasti treba podľa vás rozvíjať, 
kde vidíte vy osobne rezervy?
– Myslím si, že nám stále chýba dostatok 
cyklotrás napríklad  v porovnaní s Rakúskom 
či s Maďarskom. Pri návrhoch budovania 
cestnej infraštruktúry najmä v mestách 
treba venovať rovnakú pozornosť ako mo-
torovej, tak cyklistickej doprave. Podpora 
vyššieho využívania bezpečnej cyklistickej 
dopravy v mestách bude viesť k znižovaniu 
používania automobilovej, hromadnej do-
pravy na malé vzdialenosti. 
Práve v tejto oblasti sa začala spolupráca 
Združenia obcí JURAVA, kde je vajnorská 
samospráva iniciátorom projektu budova-
nia Malokarpatsko-šúrskej cyklomagistrály, 
ktorá nadviaže na miestne cyklistické trasy 
v intraviláne dotknutých mestských častí 
a obcí. Podpora budovania cyklistických trás 
s cieľom rozvoja cestovného ruchu je aktivi-
ta rovnako ako predtým spomínané aktivity 
podporovaná z európskych štrukturálnych 
fondov.

rEdaKCIa VNCyklochodník v rušnom Bruseli.
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Už v máji roku 2007 sme prijali pravidlá na regulovaný rozvoj Vajnor

V istom médiu ste boli, pán starosta, osočený   
pánom Ivanom Čarnogurským ml. z neschopnosti 
regulovať územný rozvoj Vajnor a riešiť stratégiu 
dopravy... Čo na to hovoríte, nie je pravda, že 
Vajnory majú hlavné regulatívy rozvoja a stra- 
tégiu riešenia dopravy?
– Riešením regulovania územného rozvoja a dopravnej 
situácie našej Mestskej časti Bratislava-Vajnory sme 
sa zaoberali okamžite po voľbách, a to tak intenzívne, 
že sme boli schopní prijať  už päť mesiacov po voľbách 
v našom novom miestnom zastupiteľstve návrh na ďal-
šie riešenie územného rozvoja vo Vajnoroch. Svedčí to 
o tom, že všetci zainteresovaní vo Vajnoroch považovali 
a považujú túto problematiku za mimoriadne dôleži-
tú.  Nielen ja, ale aj poslanci a členovia komisie výstavby 
a stavebného rozvoja  sú si vedomí, že doprava a regu-
lovaný územný rozvoj sú alfou a omegou kvalitnejšieho 
života u nás.  Už v septembri 2007 som zorganizoval 
a podpisoval dopravné Memorandum s primátorom 
Ďurkovským, predsedom BSK Bajanom a okolitými 
starostami. V dopravnom memorande (príloha č. 1) sú 
prebraté dopravné koridory z nášho návrhu na riešenie 
územného rozvoja. Pripravoval som ich spolu s doprav-
nými inžiniermi, s administratívou všetkých dotknutých 
orgánov a samospráv. Je tam 5 mimoriadne dôležitých 
dopravných stavieb, ktoré treba postaviť čo najskôr, 
a to či už z peňazí mesta, župy – BSK či štátu. Toto úsilie 
však vyžaduje veľa námahy a lobbingu na rôznych in-
štitúciach. Žiaľ, alebo aj vďaka Bohu, nestačí na to len 
vypisovať idealistické nápady..., bez realných možností 
uskutočniť ich. Nehovoriac o tom, že tieto články len 
zbytočne vzbudzujú falošné ilúzie v ľuďoch. K schvále-
nému návrhu na územný rozvoj mestskej časti by som 
uviedol, že výškové regulatívy sú dobre postavené a re-
gulujú podlažnosť tak v stabilizovaných (aj v zúženej 
pamiatkovej zóne, ktorú chceme zachovať tak, aby aj 
občania tam žijúci neboli z nej zúfalí), ako aj v rozvojo-
vých územiach.
Ako je to s regulovaním počtu obyvateľov
a poplatkom na dopravu?
– Písal som o tom podrobnejšie už v augustových VN 
v článku o katastrofe pripravovanej vo Vajnoroch Vami 
spomínaným pánom, čo tu podniká, ale nežije. Určilil 
sme už v pláne územného rozvoja z mája 2007 počet 
obyvateľov v jednotlivých lokalitách, aby sa nestalo, že 
nám neregulovane bez riešenia dopravy či infraštruktúry 
(primeranej kapacity kanalizácie, ochrana vajnorských 
rozvojových lokalít, vody, elektriny, plynu atď.)  vzrastie 
počet obyvateľov. Toto však už dnes niekomu prekáža. 
Je pravda, že sa usilujeme s poslancami dôsledne do-
držiavať najmä výšku budov a zastavanosť na jednot-
livých lokalitách, a tak isto sa rieši doprava do jednot-
livých rozvojových území. Bez jej riešenia na napojenie 
na existujúce cesty pred výstavbou sa žiadna výstavba 
nedovoľuje. Investori sú informovaní, že je treba sa pri-
spôsobiť požiadavkám samosprávy. Stále podporujeme 
primátora v jeho návrhu zákona na investorský poplatok 
na dopravu, ktorý sa odvíja od počtu parkovacích miest 

a je podaný na Úrade vlády SR a v jeho intenciách aj 
rokujeme s investormi. Toto by mala vláda riešiť nielen 
kvôli Vajnorom či Bratislave, ale najmä všetkým mes-
tám a obciam v SR.
Prečo tak vehementne vystupuje pán Ivan Čarno-
gurský ml. proti vám? Nebol predsa na začiatku 
vašim podporovateľom a koaličným partnerom?
– Domnievam sa, že mu prekáža naša principiálnosť, 
ktorá je mu tŕňom v oku. Dodržiavanie regulatívov pre 
všetkých podľa schváleného výškového kužeľa. On za-
vádza spoluobčanov tým, že vie všetko najlepšie,  lebo 
on je ten, kto všetkému rozumie, lebo má obrovské 
skúsenosti a patent na rozum. Veľa ľudí vo Vajnoroch 
má s ním obrovské skúsenosti. Spýtajte sa ľudí. Videli 
sme, čo mal pre Vajnory pripravené na Nemeckej do-
line – Kratiny a videli sme aj kapacity kanalizácie pre 
jednotlivé lokality Vajnor, ktoré nielen vo mne vzbudili 
oprávnenú obavu o budúci rozvoj Vajnor, lebo to sú 
dych vyrážajúce nevyvrátiteľné čísla. Fakt katastrofa.
Problém spolupráce sním je v tom, že ihneď ako máte 
na veci iný názor ako on, tak ste označený za človeka, 
čo veci nerozumie a nechápe okolnosti. Jediná dohoda 
je uznať jeho názor, inak ste neobjektívny a neschopný 
sa dohodnúť, a teda ustúpiť. Mnohí to poznáte osobne. 
Ďalší problém je... ako to slušne napísať...., nerovnaké 
prikladanie váhy existujúcich zákonov, na čo ja mám 
diametrálne iný názor. Zákon platí pre všetkých. Som 
presvedčený, že väčšina ľudí dodržiava zákonný postup 
pri stavaní a rešpektuje úrady. Ja beriem za samozrej-
mosť, že členovia stavebnej komisie by mali ísť obča-
nom príkladom. Najnovší príklad je nerešpektovanie 
zákonných postupov pri prestavbe vinohradníckeho 
domu na vinotéku na Roľníckej ulici. To si ešte ľudia pre-
čítajú aký je starosta zlý a bráni obnoveniu tradícií. No 
už nenapíšu, že starosta s úradom sú tu na to, aby do-
hliadali aj na vplyvy takýchto aktivít na spoluobčanov. 
Má starosta povoliť na ulici, kde nie je kde parkovať, 
už teraz prevádzku, kde má pracovať v administratíve 
26 ľudí, ďalších šesť vo vinotéke, ktorá má kapacitu 116 
návštevníkov? Podľa technickej správy, ktorú sami do-
kladajú, k zmene účelu by k takejto prevádzke malo byť 
32 parkovacích miest. Viete, čo je to za množstvo? Mňa 
sa obyvatelia Roľníckej ulice pýtajú už dnes, kde majú 
parkovať, lebo nemajú vo dvoroch dosť miesta. Vinoté-
ka nemá ani na dvore miesto. 

Principiálne ich dodržiavame, 
a to je tŕňom v oku niektorých ľudí...

Keď sa vrátim k našej spolupráci, tak pravdou je, že za-
čala škrípať hneď na začiatku, keď nechcel vidieť zjavné 
nedostatky bývalej prednostky, prínosy Vajnorskej pod-
pornej spoločnosti, potrebu investovať radšej do školy, 
športu, kultúry ako do novín (ako vidno to stále platí) 
či snahu diktovať úradu, najmä v stavebnej oblasti. Už 
na začiatku sa ukázala jeho neochota riešiť problémy 
promptne, čo nakoniec, žiaľ, viedlo k odvolaniu pred-
nostky. Na dôvažok, ako máme brať jeho slová vážne, 
keď píše, že „zdedil po rodičoch istú etiku v podnikaní, 
a preto nebude, pokiaľ podniká, kandidovať do verej-
ných funkcií.“ To si myslí, že ľudia si nepamätajú, ako 
pred 7 rokmi kandidovali s kolegyňou na poslancov 
a skončili hlboko v poli porazených, a to tu už vtedy 
10 rokov podnikali? Načo je táto póza? Pre koho?      
Čo teda odkážete Vajnorákom?
– Verím v ich zdravý rozum a schopnosť reálne vyhod-
notiť, kto ochraňuje ich záujmy a na akých frontoch 
a akými spôsobmi. Krikľúňom,  chtiac nechtiac, ostáva 
iba možnosť robiť z dnešného vedenia obce a poslan-
cov neschopných ľudí. Svojimi úsmevnými rozhovormi 
v oboch novinách, čo vydávajú, sa o to všemožne snažia, 
a je na Vajnorákoch, či sa nechajú presvedčiť. Ja som 
dostal možnosť písať do ich médií, ale odmietol som 
ju. Považujem tieto média za tendenčné, mätúce našu 
verejnosť a nič neriešiace. Oni varia vodu, ale z vody nič 
neuvaria, len stále robia paru. Za nás hovoria skutky, 
a nie plané reči. Vo Vajnoroch vyrastajú naše a vaše deti. 
Zdedených problémov na riešenie je neúrekom v rôz-
nych oblastiach a len neobjektívny človek môže napísať, 
že ich neriešime, alebo sa nesnažíme nájsť riešenia, 
na ktoré máme aj financie. Vrcholom nepochopenia po-
trieb je výstavba novej škôlky, proti ktorej môže byť fakt 
len ten, kto tu nežije a necíti tu jej potrebu. Vďaka Bohu 
máme vo Vajnoroch tento rok takú pôrodnosť, že sa na-
rodí 80 detí (po minulé roky 50 detí) a tie o 3 roky budú 
klopať do prvého ročníka materskej škôlky a aj keď ne-
pôjdu všetci, tak len prvákov budú 3 triedy. I preto, ako 
mladí a produktívni ľudia, stále viac ako pred 3 rokmi cí-
time potrebu zabrániť nezrealizovaniu megalomanských 
plánov, pripravovaných v dielni odborníka na všetko. 
Chceme ďalej pomáhať Vajnorom, aby sa postavili 
na nohy obnovou komunikácií, chodníkov,  regulovaným 
územným rozvojom, vyriešením dopravy výstavbou už 
strategicky navrhnutých a odsúhlasených ciest, opravou 
a doplnením občianskej vybavenosti  (škôlka, zdravotné, 
dom kultúry), revitalizáciou námestí a parkov, priestormi 
na detské, multifunkčné  ihriská a rekreáciu, a pritom si 
zachovala atmosféru dediny v meste.   
Nemyslíte si, že je toho nejako veľa na jedno 
volebné obdobie a jedného človeka?
– Musím vás vyviesť z omylu. Nikdy by som to sám ani 
nechcel robiť a ani by som to nevládal robiť. Je okolo 
mňa skupina mladých poslancov a pracovníkov väčšinou 
vo veku 30, 40 rokov, ktorí majú deti, a teda sú naklone-
ní tak podpore školám, športu, kultúry, ako aj  správni 
lokálpatrioti k zachovaniu atmosféry dediny v meste 
a tradíciám. Nechceme sa po nikom opičiť, ale svoje si 
nedáme. Samozrejme, že by som klamal, keby som uvie-
dol, že sa to dá všetko stihnúť za štyri roky. Keď ľudia 
uznajú za vhodné, aby sme pokračovali ďalej po budú-
cich voľbách, tak budeme pokračovať v načatom diele.           

Eduard FaŠuNg
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Na slávnostnej promócii vína do života uviedla jeho excelencia Jozef 
Mikloško a pestrým programom vzácnych hostí sprevádzal popred-
ný slovenský enológ Prof. Fedor Malík. Pozvanie prijal aj minister 
pôdohospodárstva Vladimír Chovan.
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 generála na etikete pripravilo 
vajnorské družstvo z najkvalitnejších hroznových odrôd, ktoré do-
zrievajú na vajnorských úbočiach Malých Karpát.

Eduard FaŠuNg, foto: aNToN JaKuBáČ

generál Piccione na etiketách vajnorských vín
Poľnohospodárske družstvo Vajnory pripravilo 
v poslednej septembrovej dekáde ojedinelú slávnosť
 uvedenia do života dvoch vajnorských špičkových vín 
pod etiketou generál Piccione.

MČ Bratislava – Vajnory 
vás srdečne pozýva 

na spomienkové popoludnie
 

MARTIN sLIVkA
etnograf, fi lmový 

dokumentarista a režisér
 

 8.novembra 2009 o 16. 00 h  
vo Farskom klube Titusa zemana

Podujatie sa koná pri príležitosti 
nedožitých 80 rokov tohto umelca

 a je spojené  s premietaním 
jeho fi lmových dokumentov 

o Vajnoroch – Spevy domova.

n V auguste sa dožila okrúhleho jubilea, 70. výročia 
narodenín, členka Klubu seniorov vo Vajnoroch 
Valéria Fašungová. Ešte raz jej srdečne blahoželáme 
a zároveň sa jej aj ostatným čitateľom ospravedlňujeme 
za chybu v priezvisku, ktorá sa nám stala pri prepise 
v predchádzajúcom čísle Vajnorských noviniek.

S úctou redakcia VN

Sviatočný deň.
Na chvíľu zláskavel čas. 
Zastavil sa,
aby nám doprial obzrieť sa späť,
aby nám dovolil zaspomínať,
aby nám umožnil dotknúť sa slnka, 
osláviť človeka.

T radične každý rok  je októ-
ber venovaný úcte k star-

ším. V našej mestskej časti sa  
trinásteho októbra vo veľkej 
sále Poľnohospodárskeho druž-
stva  stretli oslávenci, ktorí v tomto roku 
dovŕšili  70, 75, 80, 85 a viac rokov.  
Čas – toľkokrát opakované slovo. Raz 
nám chýba, inokedy by sme najradšej 
posunuli dopredu ručičky na hodi-
nách. No je spravodlivý. Každému 
meria rovnako: dni plné práce, radosti 
a úspechov, i tie s nepokojom a smú-
tkom v srdci. Pre našich oslávencov sa 
čas na okamih zastavil, aby po rokoch 

na spoločnom stretnutí spomínali, stret-
li sa s rovesníkmi, priateľmi.  V krátkom 
kultúrnom programe ich pozdravili 
kytičkou  básní a piesní deti z našich 
základných škôl. Slávnostný príhovor 
k oslávencom predniesol starosta 
mestskej časti Ján Mrva, poďakoval sa 

za všetko, čo pre našu mestskú 
časť urobili. Oslávencom zaželal  
v tej vzácnej chvíli stretnutia všet-
ko len to najlepšie, najmä pevné 
zdravie a pokoj v kruhu rodiny 
a blízkych, v spoločnosti svojich 

priateľov.
Po slávnosti jubilantov  sa pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším uskutočnil kon-
cert  speváčky Gizky Oňovej,  na ktorý 
boli pozvaní všetci  starší spoluobčania 
Vajnor.  V sále počas koncertu vládla 
dobrá nálada a optimizmus, hoci za 
oknami fúkal studený vietor. 

Soňa MolNároVá
Foto: aNToN JaKuBáČ

gratulujeme oslávencom
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Ahoj, volám sa Filip!
Rád by som vám poroz-
prával o letných tvorivých 
dielňach. Na môj vkus 
úžasné prostredie, cítil 
som sa tam ako doma. 

Všetko milé a útulné. Príjemný chládok, krásna 
záhradka, dobrá nálada a veľa milých pomocníčok, 
teta Vierka, ujo Petrík  ich syn Andrej a jeden ne-
nápadný špehúnik kocúr, ktorý sa volá ako ja, Filip.
Všetci sme sa zhromaždili vonku v záhrade, kde 
nás rozdelili do skupiniek. Ihneď sme sa pustili 
s chuťou do práce. Pracovali sme vnútri, v dom-
čeku, ale i na záhradke, v príjemnom chládočku. 
Kocúr Filip nám vždy robil spoločnosť a potajomky 
nás pozoroval, motkal sa pomedzi naše stolíky, 
a to bolo veľmi milé. Po dvoch hodinách snaživej 
práce sme mali vždy prestávku a všetci sa vždy 
tešili na výborný koláč tety Vierky, ktorý stihla 
každý deň upiecť popri toľkých starostiach s nami 
a ujo Petrík mal pripravený „ gumi-džús“, vlastne 
to bola jablková šťava. Kto chcel, mohol si sadnúť 
na hojdačku, alebo deti do desať rokov mohli ísť 
na preliezku. Super! Po prestávke sme sa s chuťou 
opäť pustili do roboty. Celý týždeň bol pestrý ume-
ním: práca s hlinou, glazúrovanie misky a hrnčeka, 
monotypie (farbenie na sklo a otlačenie na papier), 

Letné tvorivé dielne boli úžasné

výroba pasparty (rám na monotypie), práca 
na hrnčiarskom kruhu, mramorovanie papiera 
(do plechu s vodou sme nakvapkali farbu a na to 
položili papier), výroba papierových škatuliek, 
maľovanie na hodváb, výroba šperkov, opletanie 
kameňa (drôtom) a kopec iných techník. Mne sa 
páčilo úplne všetko. Posledný deň sme mali krásnu 
vernisáž našich malých výtvorov. Prišli rodičia 

a všetci sme spolu  zhodnotili našu týždňovú 
prácu. Týmto mojim článkom, chcem pochváliť 
tvorivé dielne tety Vierky a uja Petríka a za všetko 
im poďakovať. Naozaj sú super. Všetci, čo máte „ 
ducha tvorivosti“, ale aj tí, ktorí sa chcete naučiť 
niečo nové, určite príďte medzi nás.  

 FIlIP Jura, 12 rokov 

Foto: PETEr ČEPEC

ZŠ Jána Pavla II. v „Malom Ríme“   
V  pekné slnečné ráno sa zišli pred ZŠ Jána 

Pavla II. žiaci 2. stupňa tunajšej školy. 
Učitelia pre nich pripravili zaujímavú exkurziu 
do jedného z najvýznamnejších miest Slovenska, 
ktoré leží v centre Trnavskej pahorkatiny, Trnavy. 
Exkurzia bola zameraná na bohaté dejiny a kultúru 
tohto mesta, a keďže je jedným z dôležitých cen-
tier cirkevného života, v neposlednom rade i na jej 
duchovný rozmer. Po ceste smerom do Trnavy 
sa žiaci oboznámili so základnými údajmi mesta 
v minulosti a  súčasnosti. Keď vystúpili, ich prvou 
zástavkou bol Spolok sv. Vojtecha. Dozvedeli sa, 

že v roku 1870 začal pôsobiť v Trnave a v obdo-
bí zákazu činnosti Matice slovenskej pomáhal 
udržiavať národné povedomie. Druhou zástavkou 
bolo historické centrum. Sprievodkyňa oboznámila 
žiakov s históriou. Pripomenula, že Trnava bola 
prvým mestom dnešného Slovenska, ktoré dostalo 
výsady slobodného kráľovského mesta. V roku 
1238 jej ich udelil Belo IV. Význam Trnavy vzrástol  
v 16. storočí, keď sa pred blížiacim tureckým 
nebezpečenstvom v roku 1543 presťahovalo 
ostrihomské arcibiskupstvo s kapitulou do Trnavy. 
Bratislava bola administratívnym centrom krajiny 

a Trnava prevzala úlohu kultúrneho a nábo-
ženského centra krajiny. Trnava sa v 17. storočí 
stáva univerzitným sídlom, v roku 1635 Trnavskú 
univerzitu zakladá Peter Pázmaň. V súčasnosti tu 
sídlia tri univerzity.
V roku 1792 Anton Bernolák vytvoril hlavný 
stánok Slovenského učeného tovarišstva. Žiaci si 
uvedomili, že Bernolák bol tiež prvým kodifiká-
torom spisovného jazyka Slovákov, založeného 
práve na trnavskom nárečí. Treba pripomenúť, 
že prechádzka historickým centrom, ktorá tvorí 
mestskú pamiatkovú rezerváciu, poskytla žiakom 
možnosť oboznámiť sa s množstvom architek-
tonických pamiatok, z ktorých žiaci videli, napr. 
súsošie Najsvätejšej Trojice, majestátnu vežu, 
na ktorej tróni socha Immaculaty, budovu divadla 
z roku 1831, ktorá bola prvou divadelnou budovou 
v Uhorsku, barokový komplex budov Trnavskej 
univerzity, arcibiskupský palác, niektoré kostoly, 
pre ktoré dostala Trnava prívlastok „Malý Rím“. 
V Katedrále sv. Jána Krstiteľa slúžil pre všetkých 
zúčastnených sv. omšu náš kňaz,  otec Peter. 
Na záver sa pozerali na Trnavu z mestskej veže.
Žiaci sa oboznámili s bohatou históriou tohto 
krajského mesta, s jeho spoločenským, kultúrnym 
i športovým životom. Tešia sa na ďalšie vzdeláva-
cie aktivity, ktoré majú učitelia pre nich v tomto 
školskom roku naplánované.

    MárIa KoVáČIKoVá
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Predstavujeme riaditeľa ZŠ Kataríny Brúderovej Jozefa Bratinu

PaedDr. Jozef Bratina je novým riaditeľom Základnej školy s materskou školou Kataríny Brúderovej 
v našej mestskej časti. Oslovili sme ho, aby nám niečo prezradil o svojich prvých dojmoch a pocitoch 
na novom pôsobisku, koncepčných zámeroch a predstavách, s ktorými do Vajnor prišiel.   

aj v pedagogických zboroch základnej 
a materskej školy.               

Mohli by ste špecifikovať o aké 
zmeny išlo?
– Novou zástupkyňou riaditeľa školy pre 
základnú školu sa stala magistra Mag-
daléna Vojtěchová. Pedagogický zbor 
základnej školy sa v súvislosti  
s delením tried prvého stupňa rozrástol 
o štyri učiteľky. Počet učiteliek v mater-
skej škole ostal nezmenený. Najpodstat-
nejšie zmeny sa týkajú školského klubu 
detí, kde sa, až na jeho vedúcu, zmenili 
všetky vychovávateľky.     

Škola je známa svojimi dobrými 
výchovno-vzdelávacími výsledkami. 
Neutrpí uvedenými zmenami 
jej kvalita?
– Rozhodne nie! Ak nepočítam zmenu 
vo vedení základnej školy, zostal jej 
pedagogický zbor, až na dve zmeny, ne-
zmenený. Myslím si, že táto skutočnosť 
je sama osebe zárukou pretrvávajúcej 
kvality pedagogickej práce aj v tomto 
školskom roku. Ďalšou je, že všetci 

Škola pod novým vedením

PaedDr. JOZef BRatINa sa narodil 
v roku 1951 v Jelenci. V roku 1974 ukončil 
vysokoškolské štúdium v odbore uči-
teľstvo telesnej výchovy a zemepisu. 
V rokoch 1975 – 1982 pracoval ako učiteľ, 
neskôr ako zástupca riaditeľa školy 
na Strednej knihovníckej škole v Brati-
slave. Od roku 1990, po krátkom obdo-
bí, v ktorom sa venoval práci v oblasti 
mimoškolskej výchovy a vzdelávania, 
sa venuje iba školskej pedagogike. ako 
učiteľ pôsobil na Strednom odbornom 
učilišti obchodnom a Dievčenskej odbor-
nej škole, ktorej riaditeľom sa stal v roku 
1993. V roku 2002 škola zmenila svoj 
názov na Stredná odborná škola, v roku 
2008 na Stredná odborná škola podni-
kania. Jej riaditeľom bol do júna 2009. 
Na základe výsledku výberového konania 
bol 1. júla 2009 starostom Mestskej časti 
Bratislava-Vajnory Jánom Mrvom vyme-
novaný do funkcie riaditeľa ZŠ s mater-
skou školou Kataríny Brúderovej.    

Čo bolo pohnútkou, že ste sa rozhodli 
uchádzať o miesto riaditeľa ZŠ s MŠ 
Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch?
– Pohnútok bolo viac. Najpodstatnejšou 
bola azda tá, že mi práca na bývalej 
škole prestala prinášať radosť. Hľadal 
som riešenie, ako to zmeniť. Dozvedel 
som sa o výberovom konaní na riaditeľa 
základnej školy s materskou školou vo 
Vajnoroch a rozhodol sa skúsiť šťastie 
a vyšlo to ... 

Neoľutovali ste svoje rozhodnutie?
– Nie ... Ráno sa teším na prácu, ktorú 
mám pred sebou. To je rozhodujúce. 
Dôležité je tiež, že školský rok sa začal, 
aj napriek niektorým menším problé-
mom, dobre.  

Škola prešla cez prázdniny výraznou 
premenou. Nová fasáda, plastové okná. 
Boli to jediné zmeny? 
– Čo sa týka materiálneho stavu vecí 
takmer áno... Doplnil by som ešte 
vyregulovanie kúrenia, vybudovanie 
novej učebne na prvom poschodí, 
zakúpenie nových tabúľ, stoličiek 
a lavíc pre prvý stupeň... Priznám sa, 
pracovné zanietenie a zápal všetkých, 
ktorí sa na týchto zmenách zúčastnili, 
ma milo prekvapil. Úsilie miestneho 
úradu, ako zriaďovateľa školy, aby sa 
všetko stihlo načas a v požadovanej 
kvalite, bolo pre mňa  doteraz niečím 
nepoznaným. Tak, ako snaha všetko 
podriadiť budúcim potrebám detí a ži-
akov. Práve preto sa podarilo zvládnuť 
všetky plánované úlohy. Ani raz som 
sa pri rokovaniach so starostom alebo 
zamestnancami miestneho úradu 
nestretol s výrokom, to sa nedá, to 
nezvládneme. V niekto-rých prípadoch 
sa išlo dokonca nad plán, pretože si to 
situácia vyžadovala. Tí, čo doma niečo 
opravujú alebo prerábajú, vedia, o čom 
hovorím. Z ostatných zmien spome-
niem len tie najdôležitejšie. Prvou je 
presťahovanie materskej školy z Koni-
arkovej ulice do priestorov základnej 
školy na Osloboditeľskej ulici. Druhou 
zmenou je delenie tried v ročníkoch: 
na prvom stupni na dve triedy a otvo-
renie nultého ročníka. Zmeny nastali 

pedagogickí zamestnanci sú vysoko od-
borne a ľudsky kvalifikovaní, odhodlaní 
zvyšovať si vlastnú profesijnú a ľudskú 
kvalitu. Za štvrťrok, čo som na škole, 
som sa o tom mohol neraz presvedčiť. 

Aké sú vaše koncepčné zámery?
Čo je pre vás v novom pôsobisku 
najdôležitejšie?  
– Za najdôležitejšiu považujem jednotu 
školy, ktorú tvoria základná škola so 
školským klubom detí, materská škola 
a školská kuchyňa a jedáleň. V očiach 
verejnosti je škola vnímaná ako základ-
ná škola. Ak však má byť škola funkčná 
v režime, ako sa to spomína v jej názve, 
musia sa všetky zložky naučiť nielen 
vzájomne sa rešpektovať, ale aj spo-
lupracovať. Je to v záujme zachovania 
dobrého mena školy a jej všeobecne 
známej kvality. O svojich koncepčných 
zámeroch poviem len to najpodstat-
nejšie. Každý, kto by sa chcel s nimi 
dôkladnejšie oboznámiť, môže navští-
viť internetovú stránku školy, kde sú 
zverejnené. V stručnosti. Východiskom 
realizácie koncepčných zámerov sú 
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dočasný príbytok našli vajnorskí 
predškoláci v opravenom pavilóne 
ZŠ Kataríny Brúderovej.

školské vzdelávacie programy materskej 
školy, prvého a druhého stupňa zá-
kladnej školy. Za prioritné na všetkých 
stupňoch vzdelávania považujem rozvoj 
tvorivosti pred pamäťovým učením. 
Na výberovom konaní som v tejto 
súvislosti definoval osem koncepčných 
zámerov. Nie ako dogmu, ale ako otvo-
rený systém, ktorý možno podľa potrieb 
školy meniť a dopĺňať. Ich základ tvorí 
vzájomné prelínanie výchovy a vzde-
lávania, ktorého cieľom je harmonicky 
rozvinuté dieťaťa alebo žiak a bezpro-
blémové zvládnutie ich ďalšieho štúdia 
na vyšších stupňoch vzdelávania. 
V oblasti materiálneho a technického 
vybavenia školy, ako celku, pokladám 
za hlavné doplniť jej vybavenie o chý-
bajúce učebné pomôcky  a potrebnú 
didaktickú techniku. V prípade, že už 
na škole pomôcky a technika sú, ale 
nevyhovujú súčasným nárokom na efek-
tívne vyučovanie, treba ich nahradiť 
novými. Z hľadiska väčších investičných 
zámerov som si na základnej škole 
vytýčil tri úlohy. Vybudovať moder-
nú jazykovú učebňu, ďalšiu mediálnu 
učebňu a revitalizovať školskú knižnicu, 
ktorá by plnila aj funkciu študovne. Čo 
sa týka materskej školy, tá bude v tomto 
školskom roku fungovať v provizórnom 
režime. Jej priestorové problémy by sa 
mali vyriešiť vybudovaním novej mater-
skej školy na jej pôvodnej adrese v roku 
2010. V personálnej oblasti považujem 
za najdôležitejšiu stabilizáciu pedago-
gického kolektívu školy, ako nevyhnut-
nej podmienky na udržanie vysokej 

kvality edukácie školy. Uvedomujem si, 
že vysoko profesionálny výkon učiteľov 
je možný iba v optimálnych pracovných 
podmienkach, ktoré spoluvytvárajú 
dobrú pracovnú atmosféru. Za dôležité 
taktiež pokladám vytvorenie podmie-
nok na ďalšie vzdelávanie učiteľov, a to 
nielen účasťou na podujatiach metodic-
kých centier, ale aj pravidelnou aktua-
lizáciou odbornej literatúry v školskej 
knižnici. V neposlednom rade učiteľov 
vhodne finančne stimulovať.       
     
Našli si vo vašich koncepčných  
zámeroch miesto aj miestne tradície, 
ktoré zohrávajú v živote Vajnorčanov 
významnú úlohu?  
– Pri príprave na výberové konanie som 
si všimol úzku spätosť Vajnorčanov  
so svojou históriou a kultúrnymi tra-
díciami. Hrdosť na kresťanské, najmä 
rímskokatolícke korene. Preto medzi 
mojimi ôsmimi koncepčnými zámer-
mi nemohol chýbať taký, ktorý by sa 
nevenoval rozvíjaniu pozitívneho vzťahu 
detí a žiakov ku kultúrnemu dedičstvu 
mestskej časti poznávaním nielen jej 
histórie a významných osobností, ale  
aj prírodných krás. Okrem iného 
nás k tomu zaväzuje aj čestný názov 
školy. Škola Kataríny Brúderovej. 

Nebývate vo Vajnoroch, prezraďte 
našim čitateľom, ako na vás Vajnory  
a Vajnorčania zapôsobili?
- Mám len dobré pocity. Vajnory mi 
neboli nikdy cudzie. Z Rače, konkrét-
ne z Krasňan, kde s rodinou bývam, 

do Vajnor až tak ďaleko nie je. Naše 
rodinné vychádzky, najmä v letnom 
období, často končievali na zmrzline. 
Pomerne dobre poznám okolie Vajnor. 
Ako geografa ma lákalo a stále láka 
svojou výnimočnosťou. No pravú, tú 
ľudskú podobu Vajnor som však začal 
spoznávať až teraz, v priamom kontakte 
s ich obyvateľmi. Cítim sa medzi nimi 
dobre. Som im vďačný za ich srdečnosť 
a sympatie. Verím, že nesklamem ich 
očakávania.    

Vo vašich odpovediach som 
nezaregistroval nič negatívne. 
Je naozaj všetko také bezproblémové?
– Nie, v živote nie je nič bezproblémo-
vé. Považujem sa však za dostatočne 
životne skúseného, aby ma problémy, 
najmä tie pracovné, prekvapili do takej 
miery, že by som ich nezvládol. Najmä 
na začiatku ich bolo viacero. Musel 
som si zvykať nielen na nové prostredie 
a novú problematiku, ale aj na iné mys-
lenie mojej predchodkyne, hľadať v ňom 
zmysel toho, čo som práve robil alebo 
riešil. Trvalo to však len chvíľu. Uvedo-
mil som si, že sme priveľmi rozdielni 
v chápaní riadiacej práce a bude lepšie, 
keď sa vydám vlastnou cestou. Mo-
jou snahou nie je deštrukcia. Naopak. 
Mám úctu ku všetkému zmysluplnému 
a dobrému, čo na škole je. To sa budem 
snažiť rozvíjať a zdokonaľovať. Niektoré 
veci však budem robiť inak, zmením 
ich alebo nahradím novými. Týka sa to 
najmä oblasti riadenia, predovšetkým 
v súvislosti mnou viackrát proklamo-
vanou jednotou materskej a základnej 
školy. Tu budú rozdiely najväčšie. Je čo 
naprávať. Potvrdili to aj závery finanč-
ného auditu. Niektoré zmeny sa udejú 
aj v oblasti výučby. Tu však nebudú také 
výrazné a rýchle.   
         
Na záver, vo funkcii riaditeľa ste 
štvrťrok, aké sú vaše doterajšie pocity? 
– Vrátim sa na začiatok nášho rozhovo-
ru. Na vašu otázku, či som neoľutoval 
svoje rozhodnutie kandidovať za riadi-
teľa Základnej školy s materskou školou 
Kataríny Brúderovej, som vám odpo-
vedal, že nie. Učenie a práca s deťmi 
je významnou súčasťou môjho života. 
Táto práca ma baví a prináša mi radosť. 
Zmyslom mojej práce je, aby boli všetci 
spokojní. Učitelia, deti a žiaci, rodičia. 
Aby v škole nachádzali žičlivé prostre-
die, aby sa na ňu tešili a radi sa do nej 
vracali. Sám nič nezmôžem. Dôležitý 
je každý z menovaných. Iba spoloč-
ným úsilím a spoluprácou sa môžeme 
dopracovať k spomenutému cieľu. Som, 
vlastne sme ešte len na začiatku cesty. 
Verím, že úspešnej.  

                                 rEdaKCIa VN
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Pilotný projekt ŠeVt: 
projekt podpory škôl a študentov

Hovoríme s projektovým manažérom firmy ŠEVT Viliamom Kapszom
a prednostom MÚ Jurajom Laukom

Vo firme ŠEVT, a. s., pracujete ako projektový 
manažér, mohli by ste nám ju na úvod bližšie 
predstaviť?
Kapsz: Spoločnosť ŠEVT, a. s., je popredným po-
skytovateľom moderných služieb v oblasti predaja 
sortimentu kancelárskych a školských potrieb, 
papiera, umeleckých potrieb, tonerov, tlačív  
a poskytovania služieb v oblastiach digitálnej  
tlače najrôznejších dokumentov a publikácií, 
viazania dokumentov a knihárskych prác, výroby 
pečiatok, vizitiek, laminovania, služieb v oblasti 
kopírovania a radu ďalších služieb.

Vieme, že v našej MČ chcete odštartovať 
pilotný projekt podpory škôl. Ako ste sa do-
stali do Vajnor, ktoré sú jednou z najmenších 
MČ Bratislavy?
Kapsz: Pri našom rozhodovaní, kde predstaviť 
náš projekt, nám veľmi pomohlo vedenie MÚ vo 
Vajnoroch, ktoré, ako sa hovorí, bolo na správ-
nom miestne v správny čas a doslova nás svojou 
aktivitou pritiahli do vašej mestskej časti..., ale 
o tom by viac mohol povedať pán prednosta...
Lauko: Som veľmi rád, že naša aktivita narazila 
na úrodnú pôdu a opäť sa nám podarilo získať 
čosi navyše pre našu základnú školu a občanov 
Vajnor. Vďaka tomu, že firma ŠEVT sa tento rok 
zamerala na potreby škôl a rodičov, dokážeme 
nielen ušetriť určité finančné prostriedky, ale 
skvalitníme pedagogicko-výchovný proces,  
spríjemníme prostredie žiakom a napomôže-
me odbúranie stresu, ktorý neodmysliteľne  
patrí k nákupom školských potrieb tesne  
pred začiatkom školského roku...

Aké aktuálne akcie máte pripravené
pre študentov a školy?
Kapsz: Pre projekt podpory škôl a študentov sme 
spojili 4 z našich najzaujímavejších programov. 
Je to predovšetkým DETSKÁ KARTA. Ide o kartu 
určenú pre školákov do 10 rokov. Jej majiteľ získa 
každý mesiac nový darček, a to bez nevyhnutnosti 
nákupu. Stačí, ak príde raz do mesiaca sám, alebo 
s rodičom do predajne a pri pokladni si darček 
prevezme. Túto kartu dáme každému žiakovi 
základnej školy s vekom do 10 rokov. Ďalej je to 
ZÁKAZNÍCKA KARTA PRE RODIČOV. Táto karta 
zabezpečí rodičom nákup akéhokoľvek sortimentu 
v našich predajniach za veľmi výhodných podmi-
enok. A keďže ku škole neodmysliteľne patria aj 
jej zamestnanci, máme tu OSOBNÚ KARTU PRE 
ŠKOLU A JEJ ZAMESTNANCOV. Vďaka tejto karte 
môžu všetci zamestnanci školy nakupovať za do-
hodnutých podmienok so školou. Jej používanie je 
benefitom aj pre učiteľov, keďže môžu nakupovať 
so zľavami tiež pre svoje osobné potreby. Pre 
väčších študentov je tu ŠTUDENTSKÁ KARTA. 
Umožňuje študentom stredných a vysokých  
škôl nakupovať náš sortiment výhodnejšie.

Čo prinesie spolupráca, ktorú naštartoval 
miestny úrad a firma ŠEVT pre život školy?
Lauko: Spolupráca medzi MČ Vajnory a firmou 
ŠEVT prináša, okrem bežnej služby využívania 
vernostných programov pre naše subjekty, aj 
ďalšie výhody, ako napr. dovoz tovaru, on-line  
objednávanie a možnosť predzásobenia sa tova-
rom na celú ďalšiu školskú sezónu, dohodnúť ob-
jednávky a dodacie termíny už pred prázdninami 

(máj). Firma ŠEVT nám garantuje, že aj v prípade 
nedostatku tovaru na trhu nám objednaný tovar 
dodá v korektnom množstve a termíne. Zaujíma-
vosťou je i skutočnosť, že okrem zvýhodnených 
cien sme získali aj podporu pre žiakov formou 
darčekov pri rôznych aktivitách. Či už je to 
Deň detí, odmenenie najlepších žiakov, alebo 
motivovanie tých slabších. 

Skúste nám viac priblížiť samotnú 
elektronizáciu školskej agendy?
Kapsz: Tento pilotný projekt podpory škôl je 
postavený na našom „novom“ programe elektro-
nických tlačív. Program elektronických tlačív rieši 
kompletnú agendu školy. V minulom roku 
ho otestovali stovky základných škôl a dnes ho 
úspešne používajú. Samotné výhody podpory 
sú možné po zavedení tohto programu na škole. 
Snažíme sa však, okrem tejto hlavnej aktivity, 
prispievať aj k rozvoju, či podpore spoločenských 
či športových aktivít...
Lauko: Môžem potvrdiť, že vďaka otvorenému 
a sociálnemu postoju firmy ŠEVT mestská časť 
bude môcť aj napriek kríze a ekonomickej situácii 
aj naďalej organizovať spoločensko-kultúrne,  
vzdelávacie a športové podujatia, ktorých je  
našťastie v našej mestskej časti zatiaľ nadštan-
dardne hojne. Ako prednosta veľmi vítam podni- 
kateľské subjekty, ktoré, miesto rečí na 
rôznych fórach, aj reálne prispievajú a podporujú 
spoločenské aktivity našej mestskej časti. Hneď 
prvou z takýchto akcií je podpora našej Šarka- 
niády, do ktorej firma ŠEVT darovala ceny.

Eduard FaŠuNg

V sobotu 10. októbra neboli vzrušení len wolf-
sthalski škôlkari, ale aj skupina našich vajnorských 
škôlkarov, ktorí pod vedením pani učiteľky Jurko-
vičovej prišli folklórnym pásmom pozdraviť svojich 
kamarátov. Naše krojované deťúrence zožali veľký 
úspech, za ktorý patrí vďaka pani učiteľke Betke, 
ktorá ich za 5 dní na vystúpenie pripravila. 
Keď som sa spýtala starostu Gerharda Schodin-
gera, prečo stavali škôlku, povedal, že stará kapa-
citne nestačila, pretože pribúdajú mladé rodiny 
s deťmi a už minulý rok situáciu riešili pristavením 
obytných kontajnerov k starej budove. Stavebný 
proces trval jeden rok, staviteľ prísne kontroloval 
dodržiavanie harmonogramu prác. Finančná hod-

nota stavby je 1,25 milióna eura. Na stavbu škôlky 
si zobrali úver vo výške 500 tisíc eur. Budova je 
trojpodlažná, bezbariérová, s kapacitou pre 40  
detí, v súčasnosti ju navštevuje len 35 detí – dokon-
ca aj deti z Petržalky. V škôlke pracuje aj slovenská 
pani učiteľka, pretože deti sa učia aj po slovensky. 
Predviedli nám to v hre Oli, oli, Janko, ... V prípade 
potreby stavba ponúka možnosť pristaviť tretiu 
triedu. Za bezchybnú realizáciu projektu získala 
škôlka vyznamenanie vo forme plakety „Príroda 
v záhrade“ od spolkovej krajiny Dolné Rakúsko. 
S našimi priateľmi sme sa lúčili so slovami: 
„Tešíme sa na stretnutie o rok pri otváraní novej 
škôlky vo Vajnoroch“.             Soňa MolNároVá

Otvorenie škôlky vo Wolfsthale

Foto: JáN BaraNoVIČ
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Nápad uskutočniť stretnutie Novouličiarov pri-
šiel spontánne. Možno ho trocha ovplyvnila  

návšteva „Američanky“ Oľgy Kuníkovej-Grebe-
čiovej, ktorá tohto roku po dlhom čase navštívila 
rodnú obec, možno za tým bola aktivita vtedajších 
susedov a kamarátov Strečanských a Orthovcov, 
možno ho vyvolal  aj  Vlado Grebeči, ktorý napriek 
dlhodobej občianskej  príslušnosti k Petržalke 
nezmenil krvnú skupinu a napísal o jednej z naj-
krajších vajnorských ulíc krátku  
prezentáciu. Možno to bola iba zhoda udalostí. 
Určite ho však  vyvolali nostalgické spomienky na  
mladé  roky dnešných, už viac ako šestdesiatnikov. 

Nová ulica tvorila časť dnešnej Osloboditeľskej. 
Zvyklo sa tak hovoriť aj časti dnešnej Baničovej 
ulice, ktorá sa končila budovou fary, ale tam už 
vtedajšie kamarátske putá nesiahali.  Tá pravá 
Nová ulica začínala bledomodrým domom rodiny 
Grebečiovcov a končila sa spoločným dvorom 
rodín Číkovcov, Balážovcov a Orthovcov, stojacich  
pri plote dnešnej  cirkevnej školy. Ulica možno 
nemerala viac ako 120 metrov, ale pre nás vtedy 
ten rozmer znamenal svet. 

Pred domami rástli hrušky a jablone, za plotmi 
dvorov aj slivky. Ulicu zľava lemovala barina  zvaná 
Sanitrále – tam dnes stojí budova štátnej školy, 
sprava školský dvor, škola a kostol. Z juhu ju 
ohraničoval pľac, teda humno radnice, kde dnes 
stojí budova COOP Jednota a zo severu ďalšia 
barina, zvaná Baláže, ktorá nám vtedy rozmerom 
nahrádzala more. Dookola sa do výšky až siedmich 
metrov týčili gazdovské stodoly – vtedy úžasné 
skrýše, obklopené ešte vyššími korunami mohut-
ných agátov. A tak plocha necelých troch hektárov 
stačila Novouličiarom  na všetko. Na detské hry 
od jari do jesene, kočuľovanie na zamrznutých 
barinách, kde sa často pod ľad prebárali aj 
ostatní kamaráti z dediny. Vznikali tam nádherné 
kamarátstva, ktoré pretrvávajú dodnes. Aj prvé 
novouličiarske lásky. Niektoré z nich sa dokonca 
zavŕšili v manželskom stave. 

Škoda, že na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 
5.augusta tohto roku v Bakhus Vile, nebol ani 
jeden vajnorský kronikár. Určite by sa zapotil, keby 
mal zaznamenať všetky spomienky Novouličiarov. 
Vety sa začínali typickým „pamätáte sa“ a pokra-
čoval nejaký zážitok, v ktorom sa často spomenuli 
zabudnuté postavy a prevažne veselé príhody 

z ich života.  Spomienky  oživila  tiež spomínaná 
Vladova prezentácia. V jednej časti opísal interiér 
ich domu tak, že sme si všetci znova dokázali 
predstaviť typické vajnorské bývanie z konca  
50. rokov minulého storočia. Nezabudli sme, kde 
bývali Brúderovci, Strečanskí, Feketovci, Paštr-
nákovci, všetkým Vajnorákom známi Bednárovci, 
Orthovci a tiež Vikina Číková, ktorá vtedajšej mlá-
deži v bufete, zvanom Srdiečko, dokázala za jednu 
korunu „načapovať“ obrovskú zmrzlinu. Treba 
poznamenať, že vo dvore u Bednárovcov vtedy 
býval aj skromný a málovravný strýko, ktorému sa 
hovorilo sluha. Ešte v tých časoch chodil oblečený 
v štýle starých dedov z historických fotografií  
19. storočia. Nemal  pokrvnú príslušnosť k žiadnej 
vajnorskej rodine, my sme si vtedy hovorili, že  tu 
ostal ako vojak z prvej svetovej vojny. 

Škoda, že v čase nášho detstva neboli zázna-
mové prostriedky na dnešnej úrovni. Zachovalo sa 
len málo fotografií z tých čias, ale na stretnutí sa 
všetci Novouličiari dohodli, že znova prehľadajú 
staré rodinné albumy a možno sa im aspoň trocha 
podarí poskladať obrazovú mozaiku tejto časti 
vtedajších Vajnor. Spomínali aj na  maliarov, ktorí 
na plátno ukladali romantické zákutia pri Sanit-
ráloch, Balážoch a Hrubej vode, kde dnes stoja 
domy ulíc Koniarkova, Nad jazierkom a ďalšie. 
Žiaľ, dodnes sa  nepodarilo vypátrať ani obrazy, 
ani mená ich autorov. Priznám sa, že rátame 
s pomocou každého, kto by niečo vedel o osude 
týchto obrazov. Ide prevažne o olejomaľby s mo-
tívom gazdovských stodôl, obklopených agátmi, 
kde v pozadí spravidla figuruje veža vajnorského 
kostola.

Približne pred štvrťstoročím vznikol na pivnič- 
nej stene jedného kamaráta sadrový reliéf Novej 
ulice. Zodpovedá jej vzhľadu z čias našej  mladosti. 
Podkladom na zhotovenie reliéfu, širokého asi 
2,5 metra, bola čiernobiela pohľadnicová snímka 
známeho vajnorského fotografa Michala Brúdera. 
Keďže Nová ulica je už dnes oblečená do moder-
ného šatu, ale reliéf zatiaľ drží na stene, využili 
sme vymoženosti nových čias a spojili to dohro-
mady. Nám, kamarátom z Novej ulice, stačí, keď sa 
postavíme na parkovisko COOP Jednoty a vidíme 
to tak, ako to vtedy bolo. Roky nerozhodujú... 

Za Novouličiarov napísal  

MarEK ČíK

Stretnutie Novouličiarov               

n 6. 11. 2009 – piatok
Lienočkovský lampášik
Lampiónový sprievod
Čas konania: 17.30 h
Miesto konania: zraz pred KZ Baničova
Organizátor: MC Lienočka

n 7. 11. 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 

n 8. 11. 2009 –  nedeľa
Martin Slivka – etnograf, filmový 
dokumentarista a režisér
Spomienkové popoludnie pri príležitosti  
nedožitých 80 rokov, spojené s premietaním
jeho filmových dokumentov o Vajnoroch.
Čas konania: 16.00 h
Miesto konania: Farský klub Titusa Zemana
Organizátor: MČ Bratislava - Vajnory 
           
n 14. 11. 2009 – sobota
Voľby do samosprávnych krajov 
na území SR – I. kolo
Čas konania: 7.00 – 22.00 h 
Miesto konania: ZŠ Jána Pavla II. – okrsok č. 1, 2,  
KZ Baničova – okrsok č. 3, 4

n 15. 11. 2009 – nedeľa
FK Cepit Vajnory – Vrakuňa
Futbalový zápas IV. ligy seniorov
Čas konania: 13.30 h
Miesto konania: Futbalové ihrisko
Organizátor: FK Cepit Vajnory

n 21. 11. 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  

n 28. 11. 2009 – sobota
Voľby do samosprávnych krajov 
na území SR – II. kolo
Čas konania: 7.00 – 22.00 h 
Miesto konania: ZŠ Jána Pavla II. – okrsok č. 1, 2,
KZ Baničova – okrsok č.3, 4

n 28. 11. 2009 – sobota
Katarínska zábava
Tanečná zábava
Čas konania: 19.00 – 04.00 h 
Miesto konania:  Sála PD Vajnory, Hospodárska 9
Vstupné: 8 €  (predpredaj 0907 735 084 )
Organizátor: Hádzanársky klub Vajnory 

  Zmena programu vyhradená!

→ program 
kultúrnych podujatí
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Materské centrum Lienočka

čo sme spolu zažili

3. októbra bola jesenná burza 
detského oblečenia
Mala veľký ohlas, až taký, že sme ledva 
stačili obsluhovať našich zákazníkov, aj 
keď sme predávali tri. Všetci odchádzali 
spokojní, aj predávajúci, aj kupujúci 
a na misie sme odniesli 7 vriec oble- 
čenia na darovanie. Týmto sa chceme 
zároveň poďakovať otcovi Petrovi 
za poskytnutie priestorov Farského 
klubu a Základná škola Jána Pavla II. 
za zapožičanie lavíc. 

4. 10. sme oslavovali 
Lienočkine 3 narodeniny
Deti si mohli prezrieť stánky s aktivi-
tami, ktoré sa budú konať počas novej 
sezóny. V stánku šikovných ručičiek si 
vyrobili sovičku z toaletného papiera, pri 
šikovných hlavičkách riešili rôzne hlavo-
lamy a pri stánku Angličtina hrou si pre-
cvičili slovíčka „red“ – červená a „blue“ 
– modrá a vyfarbili si zvieratká. Deťom 
sa veľmi páčilo aj maľovanie na tvár, 
najžiadanejší motív bola princeznička. 
Napokon o piatej prišlo jedno veľké 
prekvapenie – obrovská torta v tvare 
lienky. Všetky deti sa k nej nahrnuli, aby 
pomohli sfúknuť sviečky a potom už ne-
trpezlivo čakali v rade, pretože tortička 
bola naozaj výborná, za čo vďačíme Luc-
ke Krištofičovej. Potom už na deti čakala 

→ čo nás spolu čaká

prezentácia hudobnej školy Yamaha, 
počas ktorej tancovali, spievali a do-
konca si aj vyrobili sloníka. Ďakuje-
me všetkým, ktorí priniesli dobroty 
na spoločný stôl, Petrovi Pokrivčákovi 
za zabezpečenie ozvučenia a vôbec 
všetkým našim priaznivcom.
Na záver by sme chceli popriať aj 
my z vedenia Lienočke všetko naj-
lepšie a aby ešte dlho slúžila deťom 
a mamičkám na spríjemnenie prvých 
rôčkov, ktoré sú také vzácne, no 
i náročné. 

LIeNOčKOVSKý LaMPáŠIK
6. 11. o 17.30 hod vás pozývame 
na lampiónový sprievod s názvom 
Lienočkovský lampášik. Môžete si 
priniesť vlastné lampióny, prípadne 
si ich zakúpiť v MC Lienočka
30 minút pred začiatkom sprievo-
du. A možno príde aj drak! 

KURZ MaSáží DOJčIat
Ešte sa môžete zapísať na Kurz 
masáží dojčiat, ktorý je určený 
rodičom, starým rodičom a všet-
kým, ktorí sa starajú o dojča, 
rovnako ako tehotným ženám a ich 
partnerom. Je vhodný pre novoro-
dencov a dojčatá do 1 roka života, 
zdravých novorodencov, dojčatá so 
špeciálnymi potrebami, predčasne 
narodené a nedonosené bábätká 
a kolikové bábätká. Vedie ho certifi-
kovaná inštruktorka masáží dojčiat 
Kristína Mezeiová. Kurz je skupi-
nový, pričom maximálny počet detí 
v skupine je päť. Kurz je plánovaný 
na päť stretnutí, v trvaní 90 minút. 
Súčasťou kurzu sú aj rozhovory 
o plači dieťatka, o signáloch, ktoré 
dieťa vydáva (neverbálna komuni-
kácia s rodičom), o cykloch v kto-
rých sa dieťa počas dňa nachádza, 
o účinkoch masáže, o citovej väzbe,  
o tom ako masáž adaptovať vzhľa-
dom na postupujúci vek dieťatka, 
o kolike, o špeciálnych cvikoch 
na podporu koordinácie a pohybu.  
Cena 50 eur za kurz, v cene aj špe-
ciálny masážny olejček a materiály. 
Nahlasovanie na: mclienocka@
gmail.com, začíname od novembra!  
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Koľko máš detí  a ako sa volajú?
– Mám jednu dcéru a volá sa Dianka
(4 roky).

aké  je tvoje povolanie?
- Pracujem ako administratívny pracov-
ník na MV SR. Študovala som pedago-
gickú fakultu na Univerzite Komenského 
a popri tom som chodila do Viedne kde 
som sa starala o deti, s ktorými som 
všeličo vymýšľala a vytvárala, čo mi 
prirástlo k srdcu a chcem sa  takýmto 
aktivitám venovať aj naďalej.

Čo ťa viedlo k angažovaniu sa v centre?
– Keď som bola na materskej dovolenke, 
chýbali mi aktivity, ktoré by som rada 
robila s mojím dieťaťom a keď som 
sa dozvedela, že sa otvorilo materské 
centrum tak som ho začala pravidelne 
navštevovať. A keďže rada robím  
s deťmi, tak som začala pomáhať 
v centre a potom keď Miška Vargová 
navrhla robiť šikovné ručičky tak sa mi 
to zapáčilo a začala som sa tomu viac 
venovať. Tak vznikla nová aktivita aj 
pre škôlkárov.

Čo ti práca v centre prináša?
– Vždy sa teším keď deti niečo pek-
né vytvoria. Mám radosť keď ideme 
po vonku a deti, ktoré stretneme ma 
pozdravia a pamätajú si ma z rôznych 
akcií, ktoré sme spolu s ďalšími člen-
mi pripravili. Mám veľkú radosť keď si 
Dianka nájde nové kamarátky z centra, 
keď sa vie podeliť s inými deťmi. Teší ma 
keď si z Lienočky odnesieme peknú oz-
dobu do kuchyne alebo do izbičky, ktorú 
sme si vyrobili. Rada počujem keď moja 

 ROZVRh hODíN
 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

Po prvom týždni sezóny sa ustálil aj rozvrh, ktorý by sa už nemal meniť, takže tu ho máme:

dcéra začne spievať anglickú pesničku  
a vtedy si vždy poviem, že má to  
význam aby sme navštevovali aktivity  
v centre.

aký  je tvoj najkrajší zážitok z centra?
– Tých zážikov je veľmi veľa. Veľmi sa 
mi páčil jeden z karnevalov, kde sme 
robili s kamarátkou šašov. Deti nás 
nespoznali a krásne spolupracovali keď 
sme ich predstavovali ako masky. 
Veľmi sa mi páčilo keď sme na šikov-
ných rukách z veľkého kartóna urobili 
divadlo a potom detičky samé hrali 
divadlo s bábkami, ktoré si vytvorili. 

Zažila si aj niečo negatívne?
– Určite boli aj kritiky na adresu rôznych 
aktivít, ale keď sa veľa ľudí stretne tak 
má  aj veľa  rôznych názorov my sa 
snažíme urobiť vždy dobrú akciu. I keď 
to  veľakrát spolu preberáme a snažíme 
sa dohodnúť, ako by to malo vyzerať, 
nedá sa vyhovieť každému. Nás to však 
nemôže odradiť a preto pokračujeme  
vo svojich programoch a aktivitách  
aj naďalej.

aké  máš plány do budúcnosti?
– Rada by som rozvíjala kreativitu detí  
na šikovných ručičkách a chcela by 
som tam umožniť pracovať aj s rôznymi 
netradičnými materiálmi, s ktorými sa 
človek  len tak nestretne. Chcela by 
som aby spoločné akcie boli vždy 
zaujímavé nielen pre deti ale aj pre 
rodičov, ktorí prídu. Tak to sme dve . 
Ďakujem za rozhovor. Aj ja ďakujem. 

Zhovárala sa KaTaríNa haNZEloVá
Foto: MarIáN haNZEl

Kto je kto v MC Lienočka

aLeNa eLIáŠOVá 
nová členka vedenia

V čom spočíva tvoja činnosť  v mater-
skom centre lienočka?
– Od augusta som nahradila vo vedení 
Mirku Sivú a teda pomáham pri orga-
nizovaní spoločných akcií v Lienočke.  
Na starosti mám taktiež nákup výtvar-
ných pomôcok, lebo vediem aktivitu 
„Šikovné  ručičky“. Tu s deťmi maj-
strujeme a vyrábame rôzne ozdoby 
z papiera a iných materiálov, kreslíme, 
maľujeme, striháme a lepíme všetko čo 
nám príde pod ruky. Zúčastňujem sa aj 
na výtvarnej aktivite pre rodičov, ktorá 
sa koná večer a tu tiež vyrábame veci, 
ktoré potom prinášajú trochu financií 
do centra. 



No a niektorých aj porazili. Ide o Máriu Hlivákovú, 
dosiahla čas 25:34 minút a Danicu Zemanovú 
30:10 minút. Celkovým víťazom sa stal Michal 
Kavacký z MŠK K. N. Mesto časom 17:13 minút. 
A hneď po dobehnutí do cieľa sme sa ho spýtali 
na jeho dojmy. „Trať bola perfektná, no týždeň 
po maratóne v Budapešti sa mi dnes bežalo ťažko. 
Vedomý si sily súperov som bežal toľko, koľko som 
potreboval a vládal.“ 
Ako rozhodca pôsobila na dnešnom Vajnorskom 
minimaratóne aj Mgr. Lenka Štancelová z Rendezu, 
úspešná trénerka víťaznej pretekárky medzi žena-
mi Kataríny Pokornej. Tak sme sa jej tiež spýtali, čo 
nám môže povedať k pretekom.  „V roku 1985 som 
sa zúčastnila na týchto pekných pretekoch a vy-
hrala som. Ťažko hodnotiť preteky vtedy a dnes. 
Bola iná trať, iné poveternostné podmienky. Ak 
môžem porovnávať, vtedy sme behali viac pre 
radosť, aj keď s horším materiálnym vybavením. 
Ja som bola práve po materskej dovolenke s prvou 
dcérou a porazila som svoju oddielovú kolegyňu 
Vandu Dubovú (behala maratón za 3 hodiny). 
Keď mám hodnotiť Katku, bežala pekne, uvoľnene 
a som veľmi rada, že si zlepšila osobný rekord 
na tejto trati a porazila vlaňajšiu víťazku Zuzku 
Nováčkovú.“   
Samostatná kategória bola súťaž na kolieskových 
korčuliach. Tu obhájil vlaňajšie víťazstvo pretekár 
Sergej FESENKO (It–Riders). Takisto v mladosti 
bývalý atlét, bežec na stredné trate.
Po minuloročnom minimaratóne sme si dali 
prísľub, že pritiahneme pretekárov aj zo zahrani-
čia. To sa aj splnilo. Medzi súťažiacimi v hlavnej 
kategórii súťažil Ivan Medla z Karlových Varov 
a v kategórii In line dospelí sa zaregistroval aj Igor 
Zeman (In Line sport cz), Vajnorák, ktorý už dlhé 
roky žije v Prahe. Skončil na 4. mieste s časom 
22:30 minút a jeho syn Patrik obsadil v kategórii
 IN LINE deti do 15 rokov 3. miesto. 
Tešíme sa na Vajnorský minimaratón 2010!

Mgr. duŠaN ŠTaNCEl, hlavný rozhodca

 
Ženy hlavná kategória  5,3 km  – 17 súťažiacich
POKORNÁ Katarína MAC Rača 20:46 min
NOVÁČKOVÁ Zuzana STU Bratislava 21:01 min
LUKÁČOVÁ Eva Bratislava 22:31 min
Ženy veteránky  5,3 km
KRČMÁROVÁ Mária BBS Bratislava 27:18 min

Muži hlavná kategória  5,3 km  –  53 súťažiacich
KAVACKÝ Michal  MŠK KN Mesto 17:13 min
HORVÁTH Miroslav  SOTTIT Bratislava  17:22 min
VALENT René ml. MAC Rača 17:38 min
Muži veteráni nad 50 rokov  5,3 km –  10 súťažiacich
CÍCH Vladimír MAC Rača 19:21 min
JAŠKO Ladislav  Devínska nová Ves 19:41 min
SITEK Dušan MAC Rača 20:34 min
Muži veteráni nad 60 rokov  5,3 km  –  6 súťažiacich
NOVÁK Viliam  Železná studnička 21:30 min
PETÓCZ Karol Veterán Bratislava 22:04 min
ZEMAN Bohuslav Vajnory 26:13 min
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Druhá októbrová nedeľa patrila, podľa bežec-
kého kalendára, Vajnorom. Tento rok sa tam 

bežal už 21. ročník populárneho behu Vajnorský 
minimaratón a zúčastnilo sa na ňom 204 prete-
károv vo všetkých kategóriách. História tohto, 
pre Vajnory už nepostrádateľného športového 
podujatia sa začala písať v roku 1973. Pamätní-
kom by sme chceli pripomenúť, že prvé ročníky 
(až do roku 1989) sa bežali cez dedinu a bola 
potrebná uzávera cesty. Od roku 2006 sa behá 
po novej trati, merajúcej 5,3 km, ktorá je rýchlejšia, 
ale najmä pre bežcov bezpečnejšia. Tak isto sa 
zaradila kategória detí a mládeže, čo prinieslo ešte 
väčšiu popularitu tomuto bežeckému podujatiu. 
 Usporiadatelia pod vedením Kataríny Dobiá-šovej 
a Mgr. Dušana Štancela pripravili krásny športový 
sviatok, ktorý otvárali starosta Ján Mrva a poslan-
ci SNR Pavol Frešo, Mikuláš Dzurinda 
a Ivan Štefanec. Ako prvé vybehli na trať 
najmenšie deti do 6 rokov. Medzi dievčatami 
na 150 metrov súťažilo 19 statočných. Najmladšia 
Ema Bendová, narodená 26. 2. 2007, pochádza 
zo športovej rodiny. Veď jej otec si tiež odbehol 
hlavnú trať v čase 27:24  minút. Andrej Benda bol 
bývalý úspešný atlét a neskôr účastník zimných 
OH v Turíne 2006, kde reprezentoval Slovensko 
v súťaži štvorbobov. Takisto mama bola úspeš-
ná atlétka v športovom klube Inter Bratislava. 
Po dievčatách nasledovali chlapci,  zúčastnilo 
sa ich 17 a veľmi dobre sa držal Oliver Zeman. 
Po nich nasledovali deti do 9 rokov, kde súťažilo 
13 dievčat a 12 chlapcov. Tu by sme mali spomenúť 
Kristínu Grambličkovú a Emu Zemanovú z Vajnor, 
ktoré sa zúčastnili aj na vlaňajšom behu. Po nich 
nasledovali chlapci a dievčatá do 12 rokov. Tu síce 

vyhrala Katarína Feriancová z MAC Rača, ale veľmi 
dobre bežali aj Viktória Grambličková a Andrea 
Fašungová. V poslednej detskej kategórii sa 
víťazmi stali Lea Beláčková z MAC Rača a Dominik 
Bačík z KRYHA. 
No a po deťoch nasledovala hlavná kategória. Bež-
ci bežali 5,3 km po Jurskej ceste. Znovu sme mohli 
skonštatovať vzrast počtu pretekárov. Na trať vy-
behlo 89 odvážlivcov, medzi nimi aj starosta obce 
Ján Mrva a bývalý premiér SR Mikuláš Dzurinda. 
Najstarším bežcom bol Karol Petócz z Bratisla-
vy, ktorý mal už 69 rokov a ešte stále behá ako 
mladík. Inak je to bývalý tréner z Interu Bratislava 
a trénoval najlepších slovenských bežcov 80. 
rokov minulého storočia (Lenčéš, Bečka, Seman, 
Štancel, Ilavský,... okrem iných trénoval aj Petra 
Fašunga z Vajnor). 
Potešilo nás, že na pretekoch sa zúčastnili aj 
rekreační bežci z Vajnor. Najlepšie sa držal Martin 
Slivka, ktorý dosiahol čas 21:34 minút a umiestnil 
sa na peknom 28. mieste. Na pomyselnom druhom 
mieste sa umiestnil Ján Mrva a dosiahol svoj 
osobný výkon 22:53 minút. Na treťom mieste med-
zi Vajnorákmi sa umiestnil Juraj Babiš z Čiernej 
Vody a dosiahol čas 23:04 minút. Keďže o súťaž 
stúpa záujem bežcov z Vajnor, pokúsime sa v roku 
2010 vytvoriť samostatnú kategóriu a vyhodnotiť 
najlepších bežcov, prisľúbil pán starosta. 
 Medzi ženami vyhrala slovenská reprezentantka 
Katarína Pokorná z MAC Rača, ktorá reprezento-
vala SR na ME družstiev v behu na 3000 metrov 
cez prekážky. Druhá skončila Zuzana Nováčková 
z STU Bratislava. Dokonca aj medzi pretekármi 
môžeme registrovať dve ženy z Vajnor, ktoré sa 
nebáli vyskúšať si sily s najlepšími mužmi. 

Bežali sme Vajnorami
„Do roka a do dňa,“ povedal Ján Sladký Kozina Lomikarovi, keď ho viedli 
na popravu. Možno podobne si povedali aktívni usporiadatelia populárnej 
bežeckej súťaže Vajnorský minimaratón. A tak sa i stalo. Dňa 11. októbra, 
skoro rok po vlaňajšom úspešnom ročníku, sa uskutočnil, dnes môžeme povedať, 
že ešte úspešnejšie bežecké preteky.  

Kompletné výsledky nájdete na www.vajnory.sk
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VýsLedky

Dievčatá  150 m – cesta, nar.  2003 a mladšie     
  1. ČIČOVÁ Paulína Bratislava 2003  28:5
  2. SUCHÁNKOVÁ Sára Bratislava 2003  29:9
  3. ZEMANOVÁ Nataša Vajnory 2003  30:2
  4. PAVLASOVÁ Vaneska Vajnory 2003  bez času
  5. SIVÁ Kristína Bratislava 2003  bez času
  6. KUKUČKOVÁ Terezka Bratislava 2003  bez času
  7. BARTOŠOVÁ Lucia Kryha 2004  bez času
  8. ŠIPOŠOVÁ Ninka Bratislava 2004  bez času
  9. POKRIVČÁKOVÁ Lucia Bratislava 2004  bez času
10. KRŠKOVÁ Viktória Bratislava 2003  bez času
11. TRGOVÁ Kristínka Bratislava 2004  bez času
12. BLATNICKÁ Nina Bratislava 2004  bez času
13. GÁLIKOVÁ Klaudia Bratislava 2004  bez času
14. BENDOVÁ Ema Kryha 2007  bez času
15. ZEMANOVÁ Mia Vajnory 2006  bez času
16. TRGOVÁ Viktória Bratislava 2006  bez času
17. SIVÁ Simona Bratislava 2006  bez času
18. KRŚÁKOVÁ Evička Vajnory 2004  bez času
 GÁLIKOVÁ Sabrina Bratislava 2004  DNF

Chlapci 150 m – cesta, nar.  2003 a mladší     
  1. PAULÍNY Kristián Bratislava 2003  28:3
  2. BALATÓNI Jakub Kryha 2003  28:9
  3. DUCHYŇA Matúš Bratislava 2004  29:1
  4. DUŠKA Peter Bratislava 2003  bez času
  5. SCHWAB Christopher Bratislava 2004  bez času
  6. PORÁZIK Matúš Bratislava 2004  bez času
  7. ZEMAN Oliver Vajnory 2005  bez času
  8. TOMKO Marek Bratislava 2004  bez času
  9. GERO Peter Bratislava 2005  bez času
10. ŠARANSKÝ Oliver Kryha 2004  bez času
11. DUŠKA Martin Bratislava 2006  bez času
12. KATONA Richard Kryha 2005  bez času
13. ONDRAŠKO Timotej Studienka 2005  bez času
14. SROKA Karol Bernolákovo 2005  bez času
15. PAULÍNY Patrik Bratislava 2007  bez času
16. ŠVAŇA Jakub Ivanka p. Dunaji 2004  bez času
17. KUKUĽA Andrej Bratislava 2005  bez času

Dievčatá 300 m – cesta, nar.  2002 – 2000     
  1. PREDÁČOVÁ Anička Kryha 2000  48:9
  2. BARTALOVÁ Stela Kryha 2000  50:6
  3. PAULÍNIOVÁ Veronika Bratislava 2000  51:2
  4. DUŠKOVÁ Elena Bratislava 2001  bez času
  5. ŠVECOVÁ Kvetka Bratislava 2000  bez času
  6. POKORNÁ Nikolka Kryha 2002  bez času
  7. GRAMBLIČKOVÁ Kristína Vajnory 2000  bez času
  8. KUKUĽOVÁ Helena Bratislava 2001  bez času
  9. GEROVÁ Emma Bratislava 2002  bez času
10. ZEMANOVÁ Ema Vajnory 2001  bez času
11. DUCHYŇOVÁ Nina Bratislava 2002  bez času
12. ŠINTÁLOVÁ Monika Bratislava 2002  bez času
13. BEKEŠOVÁ Sára Bratislava 2002  bez času

Chlapci 300 m – cesta, nar.  2002 – 2000     
  1. PÁLENÍK Juraj MAC Rača 2000  47:9
  2. BENDA Jakub Kryha 2000  48:2
  3. BOHUNICKÝ Simon Slávia UK Bratislava 2000  49:6
  4. ĎURDINA Jakub Kryha 2001  bez času
  5. ČÍČO Ondrej Bratislava 2000  bez času
  6. BARTOŠ Patrik Kryha 2002  bez času
  7. DEBNÁR Riko Vajnory 2000  bez času
  8. HANZLÍK Jakub Bratislava 2002  bez času
  9. TRNKA Adam Vajnory 2000  bez času
10. FREŠO Oskar Bratislava 2002  bez času
11. GROSS Alexander Bratislava 2002  bez času
12. ŠVAŇA Martin Ivanka p. Dunaji 2002  bez času

Dievčatá  500 m – cesta, nar.  1999 – 1997     
  1. FERIANCOVÁ Katarína MAC Rača 1997  01:04.8
  2. ČÍČOVÁ Terézia Kryha 1998  01:06.7

  3. PAVLÍKOVSKÁ Zuzana SPK 1999  01:08.4
  4. BARTOŠOVÁ Nilola Kryha 1998  01:10.7
  5. GRAMBLIČKOVÁ Viktória Vajnory 1999  01:11.8
  6. BALATONIOVÁ Daniela Kryha 1999  01:16.4
  7. KUKUČKOVÁ Paulínka Bratislava 1998  01:17.5
  8. RAČKOVÁ Dominika Kryha 1999  01:18.1
  9. HANZLÍKOVÁ Veronika Bratislava 1998  01:18.5
10. BARTALOVÁ Stella Kryha 2000  01:20.9
11. PORÁZIKOVÁ Veronika Bratislava 1999  01:28.2
12. FAŠUNGOVÁ Andrea Vajnory 1999  01:31.9

Chlapci  500 m – cesta, nar. 1999 – 1997     
1. KRŠEK Martin Bratislava 1997  01:04.2
2. KUBALA Matej Kryha 1997  01:05.8
3. MLČÚCH Michal CK Apolo 1997  01:06.3
4. DUŠKA Richard Bratislava 1999  01:07.9
5. GÓRCS Dávid Bratislava 1998  01:08.3
6. ZEMAN Patrik IN LINNE sport cz 1999  01:12.6
7. SCHWAB Dominik Bratislava 1998  01:18.6
8. ČERULÍK David Bratislava 1997  01:20.7
      
Dievčatá, chlapci  800 m  – cesta, nar.  1996 – 1994    
1. BAČÍK Dominik Kryha 1995 1. Ch 01:30.1
2. MIKUŠ Igor Kryha 1994 2. Ch 01:35.7
3. ČIČO Martin Bratislava 1996 3. Ch 01:43.6
4. BELÁČKOVÁ Lea MAC Rača 1995 1. D 01:47.3
5. ZEMAN Tomáš Vital (Vajnory) 1996 4. Ch 01:55.5
6. DANIELICKOVÁ Michaela BK Petržalka 1995 2. D 02:05.6
7. PETROVIČOVÁ Martina Harlekýn Nižná 1994 3. D 02:12.7
      
IN  LINE – 6  km deti     
  1. BAČÍK Dominik Kryha 1995 1. Ch 14:25
  2. MIKUŠ Igor Kryha 1994 2. Ch 16:48
  3. ZEMAN Patrik IN LINNE sport cz 1999 3. Ch 17:05
  4. BARTALOVÁ Stela Kryha 2000 1. D 17:41
  5. PORÁRIKOVÁ Veronika Bratislava 1999 2. D 17:42
  6. ČIČOVÁ Terezka Kryha 1998 3. D 17:43
  7. PAULÍNIOVÁ Veonika Bratislava 2000 4. D 20:44
  8. KUKUČKOVÁ Pavlína Bratislava 1998 5. D 20:46
  9. BARTOŠOVÁ Nikola Kryha 1998 6. D 20:48
10. BARTOŠ Patrik Kryha 2002 4. Ch 20:49
 BELÁČKOVÁ Lea MAC Rača 1995 D DNF
 SCHWAB Dominik Bratislava 1998 Ch DNF
      
IN  LINE  – 12  km  HK     
  1. FESENKO Sergej IT Riders 1986 1. M HK 21:22
  2. CANKO Radoslav IT Riders 1992 2. M HK 21:24
  3. AMBRUS Peter IT Riders 1983 3. M HK 21:23
  4. ZEMAN Igor IN LINNE sport cz 1964 4. M HK 22:30
  5. ŠTRBA Martina SIC Košice 1978 5. M HK 22:31
  6. BÉKEŠOVÁ Veronika IN LINNE BBS 1986 1. Ž HK 25:02
  7. SUCHÁNEK Boris Bratislava 1954 6. M HK 26:11
  8. ORTH Ján Zohor 1963 7. M HK 26:42
  9. KOVÁCS Martina MAC Rača 1993 8. M HK 29:21
10. VLADÁROVÁ Kristína Ridero 1986 2. Ž HK 29:57
11. SUCHÁNKOVÁ Zuzana Bratislava 1972 3. Ž HK 33:12
12. HRONSKÝ Radovan Prievidza 1984 9. M HK 33:53
 NAGYOVÁ Martina Dunajská Lužná 1975 Ž HK DNF
 NAGY Tibor Dunajská Lužná 1972 M HK DNF
 TRSTENSKÝ Milan SDKÚ – Bratislava 1964 M HK DNF

Foto: aNToN JaKuBáČ
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Vajnorské novinky
e-mail: redakcia@vajnory.sk
Internetová adresa: 
www.vajnory.sk

n elektroinštalácie, bleskozvody,
prípojky, prípojky NN, kabeláž 
(prekáblovanie starých rozvodov). 
Poruchy riešime do 24 hod.  
fIRMa: Energy Team, 
Roľnícka 215, 
Mobilné číslo: 0904 466 149
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Oslávili sme 50. rokov hádzanej vo Vajnoroch

Tepovanie
koberce, sedacie súpravy, 

stoličky, postele

Požičovňa strojov
Kontakt: 0908 074 479

Foto: aNToN JaKuBáČ

Všetci priaznivci úspešného vajnorského futbalu blahoželajú 
slovenskému národnému tímu k postupu na Majstrovstvá sveta 

vo futbale v Juhoafrickej republike.

Úspešní vajnorskí futbalisti 
Futbalistom Vajnor sa stále darí a sú na čele tabuľky 4. ligy aj po 8. kole
  1. FK Cepit Vajnory Bratislava 8 6 1 1 17:9 19     
  2. Slovan Most pri Bratislave 8 5 3 0 22:5 18
  3. Družstevník Malinovo 8 5 1 2 12:11 16
  4. Rovinka 8 4 2 2 10:11 14
  5. Šport klub Tomášov 8 3 3 2 11:9 12
  6. Jarovce Bratislava 8 3 3 2 12:13 12
  7. SFC Kalinkovo 8 3 2 3 13:10 11
  8. SDM Domino Bratislava 8 3 1 4 13:9 10
  9. ŠK Vrakuňa Bratislava 8 2 3 3 10:11 9
10. ŠK Danubia Bratislava 8 3 0 5 8:20 9
11. MFK Rusovce Bratislava 8 2 2 4 9:12 8
12. Družstevník Blatné 8 2 2 4 5:11 8
13. Lokomotíva Devínska Nová Ves 8 1 4 3 9:12 7
14. FK Dúbravka Bratislava 8 0 1 7 5:13 1
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Vajnorská penalta
Koncom septembra sa na futbalovom ihrisku 

vo Vajnoroch uskutočnil prvý ročník súťaže 
v kopaní pokutových kopov „Vajnorská penalta“. 
Záštitu nad týmto podujatím prevzal bývalý 
reprezentant a legionár Marián Zeman, ktorý sa 
spolu so starostom Vajnor Jánom Mrvom pričinili 
aj o úvodné slovo v rámci otvorenia akcie. Marián 
Zeman sa zúčastnil aj na propagácii podujatia 
a zabezpečil aj účasť známych futbalových tvárí. 
Penalty si tým pádom kopli aj ďalší bývalí re-
prezentanti, ako Laco Pecko, Vlado Kinder alebo 
Robo Semeník. Veľká vďaka v tomto smere patrí 
aj už tiež „Vajnorákovi“ Romanovi Pomajbovi. 
Z jeho hereckého okolia si prišli s nami na toto 
podujatie zasúťažiť a zabaviť sa aj Igor Adamec 
a Martin Vanek. Ešte by som rád poďakoval  
Mestskej časti Bratislava–Vajnory a spoluhráčom 

z mužstva Old boys, ktorí pomohli akciu technicky 
zabezpečiť. Podujatím nás svojím komentárom 
sprevádzal športový redaktor Richard Fekete, kto-
rému pomohli aj hokejoví reportéri Matej Hajko 
a Pavol Gašpar. Samozrejme, vtipnými vstupmi sa 
blysol aj Roman Pomajbo, ktorý nezaprel humo-
ristu. Popri hlavnej súťaži sme mysleli aj na našich 
najmenších. Súťaž v triafaní malej brány pre naše 
deti fantasticky okomentoval a organizoval Igor 
Adamec. Nezaprel v sebe bývalého kakaovníka, 
čím rozžiaril tváre malých ratolestí, ale aj tých 
skôr narodených a prispel k veľmi dobrej nálade, 
ktorá počas celého podujatia panovala. Prispel 
aj ozvučením a dobrým výberom hudby, tak ako 
veľa razy pred tým Jozef Kukučka. Neodmysli-
teľná cigánska, guláš, ochutnávka kvalitných vín 
a bohatá účasť ostatných hostí dotvorili nádherné 

poobedie. Pozitívne ohlasy z táborov aktérov, 
fanúšikov a hostí ma len utvrdili v tom, že úsilie 
nebolo márne a vznikla pekná tradícia, ktorá 
každoročne pritiahne nadšencov kvalitnej súťaže 
a dobrej zábavy. Hralo sa o hodnotné ceny, 
za ktoré ďakujeme sponzorom súťaže.  
Konkurencia bola veľká a kvalitná. Určite aj preto 
to bola hra nervov a súbojov s brankármi. Viacerí 
favoriti vypadli už v úvodných kolách. Brankári 
predvádzali fantastické zákroky. Až v 11. kole sa 
vykryštalizovala finálová pätica, ktorá medzi 
sebou zviedla boj o hlavné ceny podujatia.

VýSLeDKY
Hlavná súťaž
1. Richard Fekete
2. Michal Hrozáň
3. Matúš Matejčík
Súťaž o najlepšieho Vajnoráka
Richard Fekete
Súťaž o najlepšieho brankára
Robert Maťašovský
Súťaž o najlepšie umiestneného hráča 
Old boys Vajnory
Juraj Čík

Text: JaroSlaV KrIžaN, foto: aNToN JaKuBáČ
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