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Obdobie od Troch kráľov po Popolcovú stredu by 
sa malo niesť v znamení fašiangových zábav, kto-
ré ľudí spájajú na tradičných ľudových veseliciach. 
Čas tradičných zabíjačiek a pochovávania basy, 
ako predzvesť blížiacej sa jari, však tento rok nie 
je natoľko spontánny, ako býva obvykle. V podve-
domí spoločnosti rezonuje pád vlády a blížiace
sa predčasné parlamentné voľby.
Viacerí domáci i zahraniční pozorovatelia sa zhod-
li v tom, že prebiehajúca volebná kampaň je azda 
najšpinavejšia zo všetkých predchádzajúcich. Je 
výrazne poznamenaná niekoľko rokov starými 
korupčnými aférami, ktorým sme dali spoločný 
prívlastok kauza Gorila. Podozrenia z ovplyvňova-
nia politiky silnými fi nančnými a inými záujmo-
vými skupinami, či zo straníckeho klientelizmu 
sa permanentne objavujú prakticky od revolúcie 
v roku 1989. No nikdy sa nestalo, aby dokázali 
pohnúť s celým národom a vyhnať tisíce pro-
testujúcich ľudí na námestia. Nečudo. Už sme sa 
naučili vážiť si ideály slobody, demokracie a pre-
važná väčšina občanov má už plné zuby nenásyt-
ných politikov a pažravých kapitálových skupín, 
ktoré nielen Slovensko, ale prakticky celú Európu 
vrhli do súčasnej krízy.
Ako vidíme z prieskumov volebnej mienky, 
Gorila ponúkla šancu dosiaľ neznámym politic-
kým skupinám, ktoré už prekračujú prah zvoli-
teľnosti do Národnej rady SR. Avšak paradoxne, 
ani ich vznik nie je viazaný na hlas ľudu zdola, ale 
opäť za nimi stoja silné fi nančné korporácie so 
svojimi záujmami. Občianski aktivisti z dnešných 
námestí sa už dostali na vedľajšiu koľaj.
Dať vo voľbách hlas neznámej politickej strane 
obnáša veľké riziko pokračujúcej politickej desta-
bilizácie. Boli sme svedkami, ako po jeden a pol 
roku nevyspytateľné politické strany, akými sú 
napríklad Sulíkova SaS alebo Matovičovi Obyčajní 
ľudia povalili vládu a spôsobili spoločenskú, hos-
podársku i politickú nestabilitu. To isté sa dá oča-
kávať od nových, rýchlokvasených strán, ktoré sa 
spoliehajú iba na gorilí hnev voličov.
Prednosť vo voľbách by mala dostať stabilita. 
Inými slovami to znamená nedať hlas politikovi 
podľa mejkapu, alebo jeho lacných vyhlásení pre 
médiá. Iste, kauza Gorila bola načasovaná tak, 
že vypukla až vtedy, keď už boli uzavreté kandi-
dátky. Zmeniť sa nedajú. Voličov môže odrá-
dzať, že na ich čelných miestach fi gurujú kandi-
dáti, ktorí sú v Gorile namočení. Avšak aj na to je 
riešenie. Prečítajte si pozorne politický program 
kandidujúcej strany. A až potom na hlasovacích 
lístkoch krúžkujte tých kandidátov, ktorých po-
znáte a ktorým veríte, že sľúbený politický pro-
gram aj splnia. Jedine voliči dokážu prekrúžkovať 
kandidáta aj z posledného miesta na kandidát-
ke až do parlamentu. Nepochybne, v každej po-
litickej strane sa nájdu biele vrany. Preto len váš 
hlas rozhodne, že nám vládnuť už nebudú. A to je 
hlavný dôvod, aby sme na voľby nerezignovali 
a k volebným urnám prišli v čo najväčšom počte.

Eduard Fašung

editoriál

Pred voľbami

? Skomplikovať už aj tak napätú dopravnú 
situáciu vo Vajnoroch môže výstavba sídlis-

ka na Čiernej Vode – Triblavine. Podľa platného 
územného plánu tam má o 20 rokov bývať 
61-tisíc ľudí. Aké aktivity vyvíja v súčasnosti 
MČ proti výstavbe?
– Áno, je to hrozba, ktorá sa môže o  niekoľko rokov 
stať realitou. Preto Vajnory opakovane žiadajú o reduk-
ciu počtu obyvateľov v Čiernej Vode. Naše miestne za-
stupiteľstvo požiadalo Obecné zastupiteľstvo Chorvát-
skeho Grobu, v ktorého katastri sa nachádza rozvojo-
vá lokalita Čierna Voda, a tiež zastupiteľstvo Bratislav-
ského samosprávneho kraja o zmenu územného plánu 
tejto obce. Celý problém vznikol v roku 2010, keď nap-
riek protestným aktivitám našej mestskej časti a súčas-
ného vedenia obce Chorvátsky Grob, ktorí dali aj pod-
net na Okresnú prokuratúru v Pezinku, nadobudol plat-
nosť územný plán obce Chorvátsky Grob. Územný plán 
ráta s  tým, že o  20 rokov bude v  lokalite Chorvátsky 
Grob a Čierna Voda žiť 61 000 obyvateľov, čo je približ-
ne súčet všetkých obyvateľov troch okresných miest 
v Bratislavskom kraji – Senec, Pezinok a Malacky.  Po-
važujeme plánovaný stav v  tejto lokalite za  nereálny 
a budeme žiadať o jeho redukciu na maximálny počet 
20 000 obyvateľov, ktorí by bývali na pokojnom vidieku 
a v prevažne rodinných domoch.
Už súčasná dopravná sieť medzi Vajnorami, Pezinkom 
a Sencom cez Chorvátsky Grob je v katastrofálnom sta-
ve. Po  Roľníckej ulici, naprieč historickým jadrom Vaj-
nôr, prejde denne až 20  000 vozidiel. Stavby, ktoré 
Vajnory podporujú, ako sú nultý okruh D4 a výjazd na diaľ-
nicu pri Triblavine, sú len v  procesoch projektovania 
a ešte ďaleko od výstavby. Preto som o tom presvedče-
ný, že je aj v záujme obyvateľov, ktorí už prišli na Čiernu 
Vodu, aby žili v lokalite s vidieckym charakterom, v ktorej 
sa vybuduje primeraná občianska vybavenosť a doprav-
ná infraštruktúra. Verím, že náš podnet padne v Obec-
nom zastupiteľstve v  Chorvátskom Grobe na  úrodnú 
pôdu a súčasní poslanci obce, ako aj regionálneho zastu-
piteľstva BSK začnú proces zmeny územného plánu.

? V decembrovom čísle vydania Vajnorských 
noviniek ste informovali o snahách MČ zvý-

šiť počet detí v škôlke a v ZŠ. Boli vaše rokovania 
s kompetentnými inštitúciami úspešné?
– Skutočne snaha, ktorú som vynaložil spoločne s pra-
covníkmi MÚ, vyústila do úspešného konca. Ešte v de-
cembri minulého roku sme dostali od Štátnej školskej 

rozumná regulácia výstavby 
pomôže riešiť dopravu

inšpekcie súhlas na  zvýšenie počtu detí. Absolvovali 
sme niekoľko rokovaní s Úradom verejného zdravotníc-
tva, či už na ich pôde, alebo priamo v materskej škole. 
Dosiahli sme, že nám bolo dočasne do septembra 2012 
povolené navýšiť počet o 10 detí. 
To znamená, že sme mohli vyhovieť všetkým rodičom, 
ktorí žiadali umiestniť ich deti od októbra 2011 do ja-
nuára 2012. Deväť detí už dosiahlo vek 3 roky a jedno 
dieťa má 5 rokov. Z dôvodu chýbajúcich skriniek a po-
stelí pre deti, ktoré sa museli dať vyrobiť až po doru-
čení povolenia, sa prijatie detí do škôlky posunulo na 
1. marec 2012. Na osobnom stretnutí s rodičmi prija-
tých detí, na ktorom sa zúčastnili aj riaditeľ ZŠ a MŠ Jo-
zef Bratina a zástupkyňa riaditeľa pre MŠ Alena Srno-
vá, sme rodičov o  týchto skutočnostiach informovali 
a prijali ich s pochopením a potešením. Ja osobne som 
veľmi rád, že sa nám podarilo zvýšiť počet detí v mater-
skej škole a pomohli sme vajnorským rodičom umiest-
niť ich deti vo vajnorskej škôlke. Pre informáciu chcem 
dodať, že do  5 tried našej škôlky chodí v  súčasnosti 
5 x 22 detí. Priemerná dochádzka detí do  triedy je 
15 – 17 detí denne. Novoprijaté deti musia absolvo-
vať adaptačný proces a bude o nich postarané v súla-
de s platnými školskými predpismi tak, ako o deti už 
do škôlky chodiace.  
10. – 11. februára sa uskutočnil zápis prvákov do 
1. ročníkov základných škôl. Na ZŠ s MŠ Kataríny 
Brúderovej sa prihlásilo 52 prvákov a na ZŠ Jána Pav-
la II. 28 detí.

? Investičná výstavba v Bratislave je často 
terčom kritiky – teraz aj v súvislosti 

s budúcou možnou výstavbou v lokalite Šuty. 
Reguláciu v tomto smere by mohli priniesť 
územné plány zón. Ako sú na tom v tomto 
smere Vajnory?
– Miestne samosprávy MČ Bratislavy majú komplikova-
nejšiu pozíciu ako ostatné obce či mestá v SR. MČ totiž 
v oblasti prijímania územného plánu mesta podliehajú 
schvaľovaniu nie miestnym zastupiteľstvám, ale mest-
skému zastupiteľstvu. To v roku 2007 prijalo nový územ-
ný plán a koncom roka 2011 prijalo zmeny a doplnky. Je 
prirodzené, že vývoj mesta ide dopredu a mesto sa roz-
víja. Som toho názoru, že rozvoj by mal byť regulovaný 
a dnes už aj redukovaný.  Vajnory majú za úlohu zrealizo-
vať spodrobnenie územného plánu mesta zatiaľ v 4 loka-
litách, a to Nemeckú dolinu – Koncové, Šuty, pamiatko-
vú zónu a CEPIT. Územný plán zóny je nástroj, ktorý môže 
použiť akákoľvek samospráva na  ochranu svojich zá-
ujmov, najmä v lokalitách, kde je viac vlastníkov, aby ne-
dochádzalo k neregulovanej výstavbe. Najdiskutovanej-
šou lokalitou vo Vajnoroch je momentálne lokalita Šuty, 
pre ktorú sa v súčasnosti uskutočňuje proces spracovania 
územného plánu zóny Šuty a občania, vlastníci aj  inves-
tori sa práve v pripomienkovom konaní konceptu vyja-
drujú k  dvom navrhovaným alternatívam plánu.    Pri-
šlo 107 pripomienok, ich vyhodnotenie bude v odbor-
nej stavebnej komisií MZ so spracovateľom a potom aj 
dorokovanie sporných pripomienok. 

starosta odpovedá

Pokračovanie na s. 5
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Máte za sebou druhý rok vo funkcii predsedu Bra-
tislavského samosprávneho kraja (BSK). Ako by 
ste ho zhodnotili z pohľadu hospodárenia a in-
vestícií v kraji, najmä v súvislosti s globálnou krí-
zou, ktorá sa premietla do ekonomiky Slovenska, 
a teda aj kraja? 
– Rok 2011 považujem za úspešný rok, ale tiež sme sa 
pripravovali na zvládnutie ďalšej krízy. Boli sme opatrní 
a stále sme dávali pozor na vývoj. Počas môjho dvojroč-
ného pôsobenia na župe sme zažili krízu dvakrát a vždy 
sme reagovali tak, že musíme veľmi vážne šetriť a záro-
veň udržať v chode kľúčové projekty, či už v oblasti dopra-
vy, školstva, športu alebo zdravotníctva. 
V porovnaní s rokom 2010 to bol lepší rok, pretože všetky 
procesy už boli nastavené a rozbehnuté, teda, už to bolo 
zohraté. Ako mimoriadne efektívne sa ukázali aj vybudo-
vané priame kontakty so starostami a primátormi. 
Spomeňte zopár najvýznamnejších projektov 
z minulého roku.
– Podarilo sa pohnúť s projektom TEN-T, ako aj Bratislav-
skou integrovanou dopravou (BID). Za pozitívum pova-
žujem aj zaradenie nultého obchvatu Bratislavy a rých-
lostnú cestu R7 medzi národné priority. Sú to projekty, 
ktoré idú v línii vláda – župa – mesto. 
Za veľmi úspešný pokladám aj náš projekt Župnej jese-
ne, ktorý sa ukázal ako veľmi silná značka, a z ktorého 
chceme urobiť tradíciu. Už teraz máme pozitívne ohlasy 
od starostov, ale aj od ľudí. Do budúceho roku máme viac 
záujemcov a určite v ňom budeme pokračovať. 
Na decembrovom rokovaní zastupiteľstva BSK 
bol schválený rozpočet na rok 2012. Akú sú jeho 
priority v tomto roku?
– Hlavnou prioritou rozpočtu sú: infraštruktúra ciest, 
školstvo a  čerpanie eurofondov na  projekty. Najväčšie 
výdavky pôjdu na  školstvo a  vzdelávanie. Sústreďovať 

Hovoríme s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Pavlom Frešom

Priority regiónu

sa budeme aj na opravu havárií škôl a revitalizáciu ihrísk. 
V sociálnej oblasti sme zaviedli nové typy služieb a i na-
priek kríze sme na túto oblasť zvýšili rozpočet. K rozvo-
jovým programom kraja na budúci rok patrí aj dostavba 
cyklomosta, revitalizácia školských ihrísk či modernizácia 
nemocnice v Malackách. Je to len zopár projektov, ktoré 
zlepšia život obyvateľov v regióne.
Rok 2012 je kľúčovým na nastavenie nového 
rámca na čerpanie zdrojov z eurofondov pre 
hlavné mesto i BSK. Aké šance vidíte v možnosti, 
že by BSK bol od roku 2013 v čerpaní eurofondov 
zrovnoprávnený s porovnateľnými krajmi, ako
je napríklad Trnavský alebo Nitriansky?
– V tomto programovacom období sme diskriminovaní 
v čerpaní eurofondov, ktoré by sa mohli použiť na opravu 
ciest či rekonštrukcie škôl. Chcel som, aby sa to zmenilo 
a jednou z ciest je, že tie fondy, ktoré čerpať môžeme, aj 
dostatočne využijeme. Veľmi úspešné sú, napríklad, čer-
panie na cyklomost cez rieku Morava, ale aj mnohé ďal-
šie projekty revitalizácie a zveľaďovania obcí a miest v re-
gióne. Práve toto je isté predpolie preto, aby sme v budú-
com programovacom období neboli diskriminovaní. 
Očakávame však aj zmenený prístup. A to, že každé čer-

BSK sa rozhodol ísť cestou rokovaní s  primátor-
mi a  starostami z  celého regiónu. „Zorganizovali sme 
pracovné stretnutia s  lídrami samospráv miest a  obcí, 
na ktorých mali možnosť dávať podnety a pripomien-
ky k navrhovaným riešeniam ešte v čase rozpracovanos-
ti materiálov tak, aby sa dali ešte zapracovať,“ povedal 
predseda BSK Pavol Frešo.

Prístup kraja považujú predstavitelia samospráv 
za správny prístup k riešeniu dopravného generelu. „Po-
dobne ako moji kolegovia – starostovia a  primátori – 
oceňujem, že BSK zvolil taký prístup, že sa na dokumen-

te, ktorý je mimoriadne dôležitý pre mestá a obce v BSK, 
podieľame aj my, primátori a starostovia a naše pripo-
mienky budú vyslyšané,“ potvrdil starosta mestskej časti 
Bratislava – Vajnory Ján Mrva.

Územný generel dopravy Bratislavského samospráv-
neho kraja podrobne rozpracuje dopravnú infraštruktú-
ru na území kraja z pohľadu jej významu a začlenenia, 
ako aj z pohľadu predpokladaných smerov vývoja v rám-
ci dopravného rozvoja. Dôležitou úlohou generelu do-
pravy je určenie hlavných smerov rozvoja dopravnej in-
fraštruktúry v  regióne v  súlade s  dopravnou politikou 

Generel dopravy v BSK sa pripravuje 
v spolupráci so starostami a primátormi v regióne
BratiSlavSKý SamoSPrávny Kraj je o krok bližšie ku generelu dopravy. 
Spracovaná je už analytická časť a nasledovne sa pristúpi k vypracovaniu 
návrhu Územného generelu dopravy BSK. Do návrhu budú zapracované aj pri-
pomienky primátorov a starostov, ktoré vzišli z ostatných pracovných stretnutí.

štátu a Koncepciou územného rozvoja Slovenska (KURS). 
Spracovanie návrhu rozvoja dopravnej infraštruktúry 
na  území BSK je riešené v  rámci cestnej dopravy,  hro-
madnej osobnej, verejnej autobusovej, železničnej, inte-
grovanej, leteckej a vodnej dopravy vrátane kombinova-
nej nákladnej dopravy a cykloturistických trás.

Ďalšie prehĺbenie riešenia dopravnej infraštruktúry je 
v koordinácii s navrhovanou koncepciou Územného plá-
nu regiónu BSK a územných plánov obcí na území kra-
ja. Jeho úlohou je tiež vypracovanie návrhu optimálnej 
dostupnosti špecifikovaných centier na uvažované ces-
ty vyšších kategórií vo väzbe na ostatnú cestnú sieť až 
po úroveň ciest III. triedy, s určením výhodnosti realizá-
cie jednotlivých trás siete dopravnej infraštruktúry z re-
gionálneho hľadiska.             

       Eduard Fašung

panie eurofondov bude podmienené rastovým impul-
zom. Tam vidím veľký priestor aj pre Bratislavskú župu, 
najmä v oblasti dopravy. 
Dlhodobým problémom v Bratislavskom kraji je 
otázka dopravy. Ako ste pokročili v tejto oblasti? 
Aké má kraj plány v oblasti individuálnej dopra-
vy, nielen čo sa týka rozvoja cestnej siete pre au-
tomobilovú dopravu (D4), ale aj zvýšenia alter-
natív v podobe rozvoja cyklotrás?
 Doprava patrí medzi naše priority. Na jednej strane opra-
vujeme cesty, na čo sme vyčlenili aj viac peňazí, a na dru-
hej strane sa snažíme ďalej rozvíjať cestnú infraštruktúru. 
Nástojil som na tom, aby boli nultý obchvat Bratislavy aj 
rýchlostná cesta R7 zaradené medzi národné priority. To 
sa nám aj podarilo. Je to zásluha aj ministerstva dopra-
vy, Bratislavskej župy, no aj hlavného mesta a primátora. 
Demonštrovali sme silnú jednotu a pripravenosť nezá-
visle od politických tričiek. Tie treba v takýchto prípadoch 
vyzliecť. Veľkým projektom v oblasti cykloturistiky je ur-
čite cyklomost cez rieku Morava, na ktorý čerpáme euro-
fondy. Jeho výstavba sa začala v septembri, v januári by 
sa mala začať montovať oceľová konštrukcia cyklomos-
tu, skončená by mala byť v apríli. Nasledovne budú pre-
biehať finalizačné práce. Cyklisti by mohli po moste pre-
chádzať už v lete. 
V akom štádiu je plánované zefektívnenie  
hromadnej dopravy, kedy uzrie svetlo sveta pro-
jekt BID? Ako v tomto smere spolupracuje BSK 
s hlavným mestom a rezortným ministerstvom? 
 – Bratislavská integrovaná doprava je spoločným pro-
jektom župy a mesta. V prvom kroku sme namontova-
li označovače do autobusov Slovak Lines, teda my sme 
svoju časť už splnili, teraz čakáme na mesto a železnice. 
V súčasnosti prebieha testovacia prevádzka, ktorej úče-
lom nie je označiť si lístok, ale zaznamenať štatistiky, 
ktoré potom napomôžu integrovanej doprave. Ako som 
už spomínal, ak všetko dobre pôjde, na jeseň by mohla 
byť zintegrovaná Bratislava so Záhorím. Dôležité je však 
to, že spoločne hľadáme riešenia.                Eduard Fašung
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starosta odpovedá / informujeme

Samospráva si je vedomá, že do každej zóny patrí aj pri- 
meraná občiansky vybavenosť – školy, škôlky, služby. 
Tiež sme si vedomí, že s každou výstavbou prichádza aj 
nová doprava. Vo Vajnoroch si tieto fakty uvedomuje-
me. Všetky súvislosti spojené s tvorbou územných plá-
nov zón vidíme komplexne, nie úzkoprso, ako takmer 
každý investor. 
Celý tento proces sa snažíme robiť transparentne, aj 
nad rámec zákona, v prospech občanov a spolu s ob-
čanmi. Pritom nezabúdame ani na to, aby boli zacho-
vané práva vlastníkov, ale aby neboli poškodené ani 
práva občanov. Nové zóny by mali byť naprojektova-
né tak, aby vznikli pekné lokality na bývanie, no záro-
veň aby neutrpela kvalita života ľudí, ktorí v priľahlých 
lokalitách už žijú. 

? V záujme zvýšenia bezpečnosti chodcov 
vo Vajnoroch sa koncom minulého roku 

mestská časť opäť obrátila listom na magistrát 
hlavného mesta so žiadosťou o vybudovanie 
osvetlenia priechodu pre chodcov na Roľníckej 
ulici pri hostinci Pod lipami. Podarilo sa  
vám posunúť pri riešení tohto problému?
– Vybudovanie osvetlenia na  tomto priechode začína 
byť reálnejšie. Keďže sa na tomto priechode stávajú pra-
videlne kolízne situácie a v minulosti sa stali dva smr-
teľné prípady, žiadala mestská časť osvetlenie priecho-
du už v minulosti, ale neúspešne. 
Roľnícka ulica je v správe hlavného mesta,  preto sa ob-
rátil s  podnetom na  magistrát opäť, tentoraz s  odpo-
rúčaním, osadiť pri priechode stĺp verejného osvetle-
nia tak, aby osvetľoval priechod a bol označený doprav-
nou značkou – priechod pre chodcov. Našu žiadosť sme 
opreli o podobný priechod, ktorý je už vybudovaný pri 
Martinskom cintoríne na Vrakunskej ceste s poznámkou, 
že keď sa dá zrealizovať inde v Bratislave, tak by to malo 
byť možné aj vo Vajnoroch.
V  mesiaci január sa za  účasti pracovníkov spoločnos-
ti Siemens, s.r.o. (má na  starosti verejné osvetlenie 
na komunikáciách hlavného mesta), a odborných pra-
covníkov miestneho úradu uskutočnila obhliadka prie-
chodu. Vzhľadom na to, že v rozpočte Hlavného mesta 
SR Bratislavy sú na opravu Roľníckej ulice alokované fi-
nančné prostriedky, pevne veríme, že sa nám osvetle-
nie tohto priechodu podarí zrealizovať v priebehu toh-
to roka. V záujme čo najrýchlejšej realizácie je mestská 
časť ochotná pomôcť s projektom a  vybavením potreb-
ných povolení.
Vyriešenie osvetlenia tohto priechodu je pre bezpečný 
pohyb chodcov v našej mestskej časti mimoriadne dôle-
žité. Priechod, ktorý sa nachádza na tejto ulici, totiž slúži 
občanom pohybujúcim sa v centrálnej časti Vajnor, idú-
cich či už do kostola, na poštu, do obchodov, ku školám 
či do parku. Priechod využívajú aj občania, ktorí cestujú 
mestskou hromadnou dopravou, keďže sa v blízkosti na-
chádzajú aj zastávky MHD. Tento priechod je mimoriad-
ne frekventovaný, no vo večerných hodinách nebezpeč-
ný, pretože je neosvetlený. 

(VN)

rozumná regulácia...
Dokončenie zo s. 3

Bratislavská arcidiecéza 
má nového pomocného biskupa

Správu o vymenovaní sprostredkoval apoštolský nun-
cius na Slovensku Mario Giordana. „Sú to pocity, kto-
ré je veľmi ťažké vyjadriť slovami. Je to pocit veľ-
kej zodpovednosti a  otázka, nakoľko človek dokáže 
v  budúcnosti túto zodpovednosť zvládnuť so súčas-
nou prosbou k  Bohu, aby v  tom pomohol,“ uviedol 
Mons. Haľko. „Je to pre mňa veľká radosť. Táto radosť 
je vlastne radosť z daru Svätého Otca Benedikta XVI., 
že ustanovil pomocného biskupa pre našu arcidiecé-
zu,“ poznamenal k vymenovaniu bratislavský arcibis-
kup a metropolita Stanislav Zvolenský.
Jozef Haľko sa narodil 10. mája 1964 v  Bratislave. 
Po  skončení základnej školy študoval na  gymnáziu 
v Bratislave, kde v roku 1982 zmaturoval. Nasledovne 
študoval na Fakulte riadenia a Národohospodárskej fa-

kulte Vysokej školy ekonomickej. V rokoch 1986-1990 
pracoval ako inštruktor pracovnej výchovy v  Ústa-
ve sociálnej starostlivosti v  Bratislave, ako robotník 
v  Bratislavských vodárňach a  kanalizáciách, absolvo-
val tiež dvojročnú základnú vojenskú prezenčnú služ-
bu. Na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohoslovec-
kej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave študo-
val v rokoch 1990 – 1994 a neskôr pokračoval v štúdiu 
na Pápežskej univerzite Santa Croce v Ríme. Dňa 6. ja-
nuára 1994 bol vysvätený za diakona v Trnave, kde ho 
4. júla 1994 vysvätili za kňaza. Po kňazskej vysviacke 
pokračoval v  štúdiu na Teologickej fakulte Pápežskej 
univerzity Santa Croce v Ríme, kde v roku 2000 získal 
doktorát. Je autorom viacerých štúdií a vedeckých mo-
nografií.                           Text a foto: Eduard Fašung

PáPež BeneDiKt Xvi. vymenoval nového 
bratislavského pomocného biskupa. Stal sa ním 
48-ročný mons. jozef haľko, hovorca arcidiecézy, ktorý 
zároveň zodpovedal za pastoráciu veriacich, hovoriacich 
po maďarsky, pre Bratislavu.

Čarovný december nám priniesol vrece plné pre-
kvapení. Šiesteho decembra k nám zavítal deduško 
Mikuláš s čertíkom Bertíkom, ktorého sa deti vôbec 
nebáli. Mikuláš priniesol pre deti sladké čokoládové 
kalendáre a tým najmenším „lienočkám a žabkám“ 
čokoládové domčeky. Za  odmenu mu deti zaspie-
vali, zarecitovali a rozlúčili sa s ním piesňou O Via-
nociach. Na záver sme sa spolu odfotografovali, aby 
nám ostala krásna spomienka. Keďže Mikuláš plní 
dobrým deťom každé prianie, pošepkali mu naše 
najväčšie: „Šu, šu, šu, prosíme, prosíme, zožeň nám 
štedrých sponzorov, aby sa náš smutný dvor pre-
čaroval na krásnu zelenú lúku bez kameňov a špi-
navej hliny. Mikuláš, budeme ti držať palce, aby sa 
ti to podarilo. Určite budeme behať, skákať, šantiť 
s radosťou a nebudeme mať strach o naše kolienka, 
ktoré to veľmi bolí, ak padnú na kameň či tvrdú hli-
nu“. Aby sa nová škôlka pýšila nielen peknou budo-
vou, ale aj krásnym dvorom. 
Ďalej nás v  decembri čakala vianočná besiedka, 
na  ktorú sa deti veľmi tešili a  aj poriadne pripra-
vili. Veď každá trieda si pripravila svoje vlastné vy-
stúpenie. Očká sa deťom rozžiarili, keď na besied-
ku prišla skoro celá rodina. Deti sa predstavili s pri-
praveným programom – scénky, básničky, tanče-
ky. Odmenou pre deti za ich usilovnú prípravu bol 
dlhotrvajúci aplauz a  vianočná hostina pripravená 
šikovnými mamičkami a babkami.
Na konci decembra a začiatkom januára sa deti te-
šili na dlhé prázdniny. Škoda, že Perinbabka neroz-

Škôlka s vrecom plným radostí
ani Sme Sa nenazDali a je za nami prvý polrok školského roku 2011/2012. 
Bol krásny a bohatý na milé prekvapenia a zážitky. nuž, čítajte a spoločne si 
pripomeňme to najpodstatnejšie, čo sa stalo v závere minulého roku 
a na začiatku toho súčasného v našej materskej škole. 

prestrela svoju perinu. Po  prázdninách deti čaka-
li v  triedach nové hračky od Ježiška. To bolo rados-
ti – hranie sa s nimi nemalo konca - kraja.
Začiatkom februára sa deti predsa dočkali aj sneho-
vej pokrývky. Tie najstaršie – levíčatá a delfínčatá, sa 
zúčastnili na lyžiarskom výcviku na Zochovej chate. 
V  spolupráci s  rodičovským združením a  najmä 
vďaka Ing. Jurajovi Košíkovi sa z našej škôlky stáva aj 
športovisko. Starším deťom ponúka možnosť tréno-
vať kung fu a mladším capoeiru.
Nezainteresovaní si často myslia, že deti sa v  škôl-
ke len hrajú, behajú, skáču, kričia, alebo sa hašteria. 
V skutočnosti tu však prebieha cieľavedomý učebný 
proces  presne v duchu odkazu Jána Amosa Komen-
ského „ Škola hrou“. Deti sa každý deň tešia, čo si pani 
učiteľky pre nich pripravili, aby boli šikovné a múd-
re. Pani učiteľky si v  zmysle platnej metodiky mu-
sia robiť písomné prípravy a tvoriť potrebné pomôc-
ky na  plnenie učebných osnov, ktoré sú zamerané 
na  dosiahnutie kľúčových kompetencií potrebných 
na ďalší rozvoj na vyššom stupni, a to je ZŠ. Odborne 
sa to volá predprimárne vzdelávanie ISCD 0 a učeb-
né osnovy sa musia plniť do bodky. Po absolvovaní 
predprimárneho vzdelávania bude dieťa dispono-
vať kompetenciami, ktoré tvoria základ pre jeho ďal-
ší rozvoj v ZŠ.
Čo nás ešte tento školský rok čaká? Je toho veľa, ne-
chajte sa prekvapiť a niekedy v nasledujúcich číslach 
vás o tom budeme informovať.
 Zdenka Jaborková, učiteľka



nuárovom rokovaní zastupiteľstva. Zá-
roveň schválili členský príspevok BSK 
na  rok 2012 vo výške 254 000 eur. 
Rovnaká suma by mala byť poskytnu-
tá z dotácie Ministerstva dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR, pod 
ktorý cestovný ruch spadá.

Podľa ustanovení zákona o podpo-

re cestovného ruchu môže KOCR žia-
dať o  dotáciu na  rok 2012 v  prípade, 
že bude táto organizácia registrova-
ná a požiada o dotáciu rezortné minis-
terstvo do 15. apríla. Finančné zdroje 
by boli použité len na aktivity, ktoré sú 
mimo prevádzkových nákladov.

Text a foto: Eduard Fašung
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Chceme podporiť „Hlavným zá-
merom organizácie je výrazne a  vi-
diteľne posilniť pozíciu bratislavskej 
župy ako atraktívnej turistickej i ob-
chodnej destinácie. Turizmus je nut-
né chápať ako dôležité ekonomické 
odvetvie a nástroj regionálneho roz-
voja,“ priblížil predseda KOCR Ivo Ne-
srvonal.

K  ďalším cieľom KOCR bude patriť 
podpora spolupráce verejného a  sú-
kromného sektora v  oblasti cestov-
ného ruchu. Cieľom organizácie je 
tiež zveľaďovanie a  budovanie part-
nerských vzťahov, uskutočňovanie 
prieskumov a  výskumov, plánova-
nie, manažment projektov, destinač-
ný marketing, sledovanie kvality slu-
žieb, monitoring, fundraising, koordi-
nácia aj poradenstvo.

Do projektu sa môžu zapojiť aj bra-
tislavské mestské časti, teda aj Vajno-
ry. Vznik KOCR a členstvo kraja v tejto 
organizácii odsúhlasili poslanci na ja-

Kancelária BSK pre cestovný ruch
môže pomôcť aj rozvoju vajnor
BratiSlavSKý SamoSPrávny Kraj ako prvý spomedzi ôsmich krajov na Slovensku 
zakladá KoCr. „je to veľmi silný impulz aby cestovný ruch v hlavnom meste a celom 
kraji bol koordinovaný, aby sme produkty cestovného ruchu dávali na trh pod jednot-
nou značkou, aby sme postavili priemysel cestovného ruchu nielen na úrovni hlavného 
mesta, ale aj v rámci celej župy,” pre vn uviedol predseda BSK Pavol Frešo.

 Potravinová 
pomoc napokon 
prišla aj k nám
MČ Bratislava – Vajnory sa v mi-
nulých mesiacoch zapojila 
do projektu potravinovej pomoci. 
Vzhľadom na to, že išlo o projekt 
nevídaných rozmerov, kde boli aj 
určité problémy a pozornosť mu 
venovali i médiá, bolo potrebné 
všetko zabezpečiť tak, aby naša 
mestská časť bola kedykoľvek 
pripravená na prijatie pomoci. 
Z tohto dôvodu sme na miestnom 
úrade začali v októbri 2011 s re-
gistráciou záujemcov o potravi-
ny. V snahe  
vyjsť v ústrety čo najväčšiemu po-
čtu občanov sme predĺžili regist-
ráciu až do polovice novembra. 
„Za ten čas prejavilo záujem 
o múku a cestoviny 80 obyva-
teľov MČ. Práve rozsiahlosť pro-
jektu spôsobila, že títo záujem-
covia museli čakať o čosi dlhšie, 
no výborná spolupráca so Sloven-
skou katolíckou charitou bola kľú-
čom k tomu, aby Mestská časť 
Bratislava – Vajnory dostala po-
travinovú pomoc medzi prvými 
v rámci Bratislavy. Na úrade sme 
si dali záležať na tom, aby pri od-
bere potravín bola zachovaná dis-
krétnosť a nenastalo dlhé čaka-
nie či iné nepríjemné situácie, 
preto sme žiadateľov volali k vy-
zdvihnutiu potravín priebežne. 
Vďaka občanom Vajnor prebehla 
u nás potravinová pomoc hladko 
a bez problémov,“ uviedol staros-
ta obce Ján Mrva.

Rastislav Daniš, 
referát sociálnych vecí 

jednota dôchodcov na Slovensku
má zastúpenie aj vo vajnoroch
Dňa 30. novembra 2011 bola ustano-
vená zakladajúcou členskou schôdzou 
za  podpory starostu MČ Bratislava – 
Vajnory Ing. Jána Mrvu a v spolupráci 
s Klubom seniorov, Miestna organizá-
cia Jednoty dôchodcov na  Slovensku. 
Je to 65. organizácia v  západosloven-
skom kraji. Na  ustanovujúcej schôd-
zi sme privítali vzácnych hostí: Kami-
la Vajnorského, predsedu Ústredia Jed-
noty dôchodcov na  Slovensku, Emíliu 
Michalíkovú, predsedníčku Krajskej or-
ganizácie JDS Bratislava, Tibora Mos-
ného, predsedu Okresnej organizá-
cie JDS Bratislava III, za  Miestny úrad 
vo Vajnoroch sa zúčastnil Martin Ku-
ruc, vedúci vnútornej správy. Prítom-
ných najviac zaujal svojím príhovorom 
Kamil Vajnorský, ktorý veľmi obsiahlo 
a  pútavo informoval o  vzniku, význa-
me a  poslaní hnutia Jednoty dôchod-
cov na Slovensku. 
K  3. januáru 2012, keď naša novo-

vzniknutá organizácia začala pôso-
biť, evidujeme 40 členov. Činnosť or-
ganizácie bude zameraná na  zdra-
vé a  dôstojné prežívanie seniorského 
veku, na  ochranu ľudských práv a  zá-
ujmov seniorov formou pracovných, 
spoločenských stretnutí, vzdelávania, 
odborných prednášok, na  návštevu 
kultúrnych podujatí, turistiku a  šport. 

Radi privítame nových členov, ktorí 
sa chcú aktívne zúčastňovať na  prá-
ci v  našej organizácii. Máme záu- 
jem spolupracovať so všetkými kultúr-
nymi a  spoločenskými organizáciami 
v našej mestskej časti.

Ján Krištofič, novozvolený predse-
da MO JDS

Foto. Anoton Jakubáč

Senior klub blaho-
želá k životnému ju-
bileu svojim trom 
členkám. 

Pani Beáta Viteková oslávi 
19. apríla okrúhle 60. narodeniny, 
pani Alojzia Hrabáková 
22. apríla krásne 85. narodeniny 
a pani Mária Zemanová sa 
24. apríla dožíva 90. narodenín.
Oslávenkyniam želáme k ich svi-
atku všetko najlepšie, najmä veľa 
pevného zdravia, šťastia a veľa lás-
ky i objatí od svojich najbližších. 
    Senior klub



Výlet  
na Sakra kopec
Krásne vianočné počasie na Troch kráľov 
primälo urbárnikov a  spolkárov na  vý-
let po  vajnorskom chotári, v  urbár-
skom lese a  na  opekačku pri Márovej 
búde. Na vinohrady, les a prírodu sme 
pozerali aj očami našich predkov. (Prí-
jemnú atmosféru narušil jedine nepori-
adok v kameňolome a odpadky pri oh-
nisku na Márovej búde. Tomuto sa ozaj 
nedá porozumieť, prečo to niektorí ľu-
dia robia.) Posilnení opečenou slanin-
kou sme sa ďalej vybrali na  Sakra ko-
pec. Na prechádzke nás zohriala kávička 
i vínko. Podvečer sme sa vrátili príjemne 
unavení, obohatení o nových priateľov 
a zážitky z nášho vajnorského chotára.

Anna Zemanová
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 spravodajstvo

Proces výberu novej spoločnosti bol po-
merne zložitý, pretože nie všetky firmy pracu-
jú s  kompatibilným systémom. Napokon sa  
mestskej časti podarilo uzatvoriť predbežnú do-
hodu s firmou MOPOS communications. Spo-
lupráca je rozdelená do troch častí a mala by vy-
vrcholiť podpísaním dohody o spravovaní a za-
bezpečení servisu rozhlasu. 

Prvá etapa sa uskutočnila v poslednom štvrť- 

roku minulého roku. V  tomto štvrťroku by sa 
mala uskutočniť druhá etapa, ktorá by už mala 
zabezpečiť fungovanie rozhlasu v čo najväčšom 
rozsahu. Opravy by mali byť skončené do kon-
ca júna 2012. 

Z týchto dôvodov si dovoľujeme požiadať ob-
čanov, ktorí bývajú v lokalitách, kde opravy hlá-
sičov ešte nie sú uskutočnené, o trpezlivosť. 

Ďakujeme za pochopenie.                (MÚ)

MČ opravuje hlásiče miestneho rozhlasu

Každý za nás si dnes uvedo-
muje hodnotu nehnuteľnosti 
v našej mestskej časti, ktorá sa 
stala jednou z  najlukratívnej-
ších na  Slovensku. Akékoľvek 
majetkovoprávne nezrovnalos-
ti však uberajú z hodnoty ne-
hnuteľnosti a preto trápia via- 
cerých Vajnorákov, ktorí chcú 
mať istotu vlastníctva ucele-
nej parcely. No vieme svoje aj 
o legislatíve a ťažkých zápasoch 
s  nepružnou administratívou, 
cez ktorú sa treba prehrýzť, 
ak sa chceme dostať k  vlast-
níctvu niečoho, čo patrí úra-
du. Nejedného užívateľa nevy-
sporiadaných pozemkov od-
rádza neprimeraná náročnosť 
procesov od toho, aby sa pustil 
do vybavovania záležitostí spo-
jených s nadobudnutím mest-
ských pozemkov do  súkrom-
ného vlastníctva. 

Existujú však už isté pre-
cedensy, o  ktoré sa môžeme 
oprieť a využiť dobré skúsenos-
ti, ktoré sme nedávno nado-
budli v tejto oblasti. V posled-
nej dobe sa nám podarilo pre-

sadiť na mestskom zastupiteľst-
ve schválenie niekoľkých žia-
dostí o  predaj pozemkov, kde 
vlastníkom je Hlavné mesto 
SR Bratislava a užívateľmi ob-
čania Vajnor.

Odpredaj na základe žiadosti 
občana, ktorý dlhodobo využí-
va pozemok a stará sa oň sa stal 
reálny a magistrát už v takých 
prípadoch neuplatňuje verej-
nú obchodná súťaž ani keď by 
hodnota pozemku prevyšovala 

40 000 €. To znamená, že ma-
gistrát je teraz pripravený pre-
dať pozemok priamo, na  zá-
klade schválenia žiadosti mes-
tským zastupiteľstvom. Samo-
zrejme, že predaj sa uskutoč-
ní podľa príslušných platných 
zákonov, pričom cenu stano-
ví súdnoznalecký odhad, kto-
rý zohľadňuje trhovú hodno-
tu pozemku. Tá sa teraz vo Vaj-
noroch pohybuje okolo 150 €/
m2 a v dohľadnej dobe sa môže 
ešte zvyšovať. 

Túto informáciu píšem 
do Vajnorských noviniek s uis-
tením, že ako člen mestského 
zastupiteľstva podporím všet-
ky oprávnené žiadosti obča-
nov Vajnor o predaj pozemkov, 
ktoré dlhodobo užívajú a ktoré 
sú zatiaľ vo vlastníctve Hlavné-
ho mesta SR Bratislavy.

Poradenstvo pri príprave ta-
kejto žiadosti ochotne poskyt-
nú príslušné kompetentné 
útvary Miestneho úradu Brati-
slava – Vajnory.

Ján Panák,
mestský poslanec za Vajnory

mesto bude predávať pozemky 
aj bez verejnej súťaže
viaCeré vajnorSKé roDiny Sa už roKy Snažia nadobudnúť do vlastníctva 
pozemky hlavného mesta Sr Bratislavy, ktoré nejakým spôsobom presahujú do ich 
životného priestoru. takých pozemkových plôch, ktoré užívajú súkromné osoby, 
no z nejakého dôvodu neboli v minulosti riadne zaknihované a podľa zákona sa 
stali majetkom mesta, je množstvo na celom katastrálnom území Bratislavy. Sú to 
nezastavané i zastavané plochy priľahlé k parcelám rodinných domov, dvorov, záhrad, 
ba aj plochy priamo uprostred inak ucelených parciel.  

Informácia pre užívateľov pozemkov vo vlastníctve mesta

naŠa meStSKá čaSť zaBezPečuje inFormovanoSť oByvateľov okrem
 vývesných tabúľ a webovej stránky aj bezdrôtovým rozhlasom viSo. S ohľadom 
na likvidáciu firmy, ktorá nám systém inštalovala,  sme pristúpili k zmene dodávateľa 
služieb na prevádzkovanie rozhlasu. 

 Plánovaný 
a povolený 
výrub topoľov  
za Bobrom
Koncom decembra 2011 boli v MČ 
Bratislava – Vajnory vyrúbané to-
pole za reštauráciou Bobor, topoľ 
pri zdravotnom stredisku, odumre-
té dreviny na Vajnorských jazerách 
a v materskej škole. Topole za Bob-
rom museli byť vyrúbané, pretože 
ich koreňová sústava poškodzovala 
dažďovú kanalizáciu. 
Znefunkčnenie odtoku vôd z príva-
lových dažďov či topiaceho sa snehu 
zo svahov Malých Karpát by zname-
nalo ohrozenie majetku obyvateľov 
niekoľkých vajnorských ulíc. Okrem 
toho takéto topole pyramidálneho 
kultivaru nie sú vhodné do zástavby, 
keďže úzka a vysoká koruna (cca 30 
metrov) vytvára pákový efekt, ktorý 
spolu s vysokým vekom (50 – 60 ro-
kov) môže v prípade nepriaznivých 
poveternostných podmienok spôso-
biť pád a ohroziť zdravie a život ľudí, 
či poškodiť majetok.
Sponzorsky tento povolený výrub 
podporila spoločnosť Bau3mex, a. s., 
ktorej za to patrí poďakovanie. Vďaka 
nej MČ Bratislava – Vajnory ušet-
rila finančné prostriedky (3 až 4 ti-
síc eur). Ako si určite niektorí pamät-
níci spomínajú, tieto stromy, spolu 
s topoľom, ktorý bol vyrúbaný vedľa 
zdravotného strediska, boli pôvodne 
brehovým porastom dávno zaniknu-
tého rybníka.                   (MÚ)
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Z dôvodu zabezpečenia prehľadnosti a zorientovania sa 
v jednotlivých prevádzkach prinášame prehľad pôso-
biacich doktorov s kontaktmi a ordinačnými hodinami.

Komerčné PrieStory
Slovenská sporiteľna
Pozor, zmena otváracích hodín platná od 1. 2. 2012
pondelok až piatok od 9. 00 do 17. 00 h
Verejná lekáreň v zdravotnom stredisku
pondelok až piatok od 8. 00 do 18. 00 h
Poznámka: Pokiaľ doktori majú predĺžené ordinačné 
hodiny, lekáreň je otvorená až do ukončenia individuál-
nych otváracích hodín jednotlivých ambulancií.
K prvému februáru v zrekonštruovanom zdravotnom 
stredisku pôsobia nasledujúce ambulancie a prevádzky
amBulanCie
muDr. alexander hoschek, 
ambulancia č.1, gynekológia
tel. č.: 02/43 71 22 31
gynekológia, sonografia –                objednané pacientky
pondelok 15.15 – 19.30 13.00 – 15.00
utorok 15.15 – 19.30  13.00 – 15.00

streda   7.30 – 13.30  
tehot poradňa     7. 30 –  9. 00  odbery
štvrtok   7.30 – 11. 30 11. 30 – 14. 00
piatok   7. 30 – 13.00 
prsníková poradňa    7. 30 –9.00  odbery

muDr. lena Kováčiková, ambulancia č. 11
praktická ambulancia pre deti a dorast
tel. č.: 02/43 71 22 19, 53 70 45
kovacikova.lena@gmail.com
 odbery
pondelok 7.30 – 8.00    8.00 – 11.30
utorok   – 14.00 – 17.30
streda 7.30 – 8.00 11.30 – 14.00
štvrtok 7.30 – 8.00    8.00 – 11.00
piatok 7.30 – 8.00    8.00 – 11.30 

muDr. igor molčák, ambulancia č. 10, 
pratický lekár, tel. č.: 02/4371 1517
 odbery
pondelok    – 12. 30 – 17.00
utorok 7.00 – 8.30   7. 00 – 12.00

novoty v zdravotnom stredisku
Po ÚSPeŠnom otvorení zreKonŠtruovaného zdravotného strediska vo vajnoroch na roľníckej ulici č.1 a spustení 
prevádzok pobočky Slovenskej sporiteľne a verejnej lekárne nás čaká výzva doplnenia ambulancií kvalitnými odborníkmi.

streda 7.00 – 8. 30   7. 00 – 12. 00
štvrtok 7. 00 – 8. 30   7. 00 – 12. 00
piatok 7. 00 – 8. 30   7. 00 – 11. 00 

muDr. michal Straka, CSc., 
ambulancia č. 9, zubná ambulancia
tel. č.: 02/55 42 49 45, 02/43 42 24 09
pondelok 8.15 – 14.30
streda 8.15 – 14.30
piatok 8.15 – 14.00
Akútne a bolestivé prípady – ordinácia na Krížnej ulici

re Derma – centrum estetickej medicíny, 
ambulancie č. 4, 5, tel. č.: 0948 345 600
e-mail: recepcia@rederma.sk, www.rederma.sk
Ponúkané služby: permanentná epilácia, foto-
rejuvenizácia, ošetrenie  vrások botulotoxínom a kyse-
linou hyalurónovou, mezolift, mezoterapia, chemický 
peeling, riešenie pigmentových škvŕn, kozmetické oše-
trenie, problémová pleť, úprava hmotnosti a formova-
nie postavy, masáže, kavitácia, anticelulitídne ošetre-
nia, permanentný make-up, pedikúra.

výzva enerGetiKov
Západoslovenská energetika, a. s. ako poverený správca elektrických sietí

na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 656/2004 Z.z. § 10 
ods.1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyzýva
všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľnos-
tí, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe 
ZSE, a. s. na odstránenie  a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú 

bezpečnosť, alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy 
a to v rozsahu podľa §36 zák.656/2004 Z. z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30. 4. 2012.
V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSE, a. s., vykoná odstránenie 

či okliesnenie porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §10 
zák. 656/2004 Z. z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej likvidácia je v plnej 
kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľností. 

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad 
výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou 

realizáciou prác na ZSE,a.s. u príslušného špecialistu správy podľa obce.
Ladislav Milincký

Na zneškodnenie a likvidáciu odpadu v rámci jarného 
upratovania budú v tomto roku v mesiacoch marec a apríl 
pristavené veľkokapacitné kontajnery (min. 7m³) pre oby-
vateľov Vajnor na zbernom dvore na Roľníckej 261 (vchod 
z  Ulice Pri pastierni ) a pre záhradkárov a rybárov na Vaj-
norských jazerách. 

MČ Bratislava – Vajnory je však v súvislosti s úspornými 
opatreniami a podstatným zvýšením ceny za likvidáciu 
odpadu, nútená znížiť počet týždňov na päť, počas kto-
rých budú kontajnery, ako aj ku kumulácii ich pristavenia 
na jednom mieste, t. j. na zbernom dvore na Roľníckej 261. 

23. – 24. 3. 2012            3 ks na ulici Pri pastierni
30. – 31. 3. 2012            3 ks na ulici Pri pastierni
13. – 14. 4. 2012             3 ks na ulici Pri pastierni , 
   2 ks na vajnorských jazerách
20. – 21. 4. 2012            3 ks na ulici Pri pastierni
27. – 28. 4. 2012            3 ks na ulici Pri pastierni

Na základe minuloročných skúseností z jarného a jesenné-
ho upratovania pokračujeme v uložení kontajnerov na jed-
nom mieste, aby sa predišlo ich prepĺňaniu obyvateľmi 
iných obcí a podnikateľských subjektov. Kontrola odberu 
odpadu bude zabezpečovaná pracovníkmi hospodárskej 
správy.      

 (MÚ)

harmonogram pristavenia 
kontajnerov v rámci 
jarného upratovania

Pribudol 
retartér
Na ulici Kataríny 
Brúderovej pribu-
dol ďalší retardér, 
ktorý spomaľuje 
premávku v histo-
rickej časti Vajnor 
a zvyšuje bezpeč-
nosť dopravy.

(VN)
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PhDr. martina Bačová, ambulancia č. 6
klinický psychológ – psychoterapeut, psychodiagnos-
tické vyšetrenia, komplexná psychoterapeutická lieč-
ba a psychoedukačné programy zamerané na rozvoj 
osobnosti, súkromné psychologické služby pre deti 
a dospelých
tel. č.: 0907 939 32
e-mail: martinabacova@orangemail.sk.
utorok    9.00 – 13.30 14.00 – 18.30
streda     9.00 – 14.00
piatok    14.00 – 16.00

mgr. hana Ševčíková, ambulancia č. 6, 
klinický psychológ, psychoterapeut
tel. č.: 0905 71 97 68
e-mail: sevcikova@psychoterapie.sk, 
www.psychoterapie.sk
pondelok  9. 00 – 12. 00 14. 00 – 19. 00
streda    14. 00 – 18. 00
štvrtok  9. 00 – 12. 00 14. 00 – 18. 00
piatok   9. 00 – 12. 00

V blízkej budúcnosti (apríl – máj) plánujeme rozšíriť 
služby v zdravotnom stredisku o neurologickú ambu-
lanciu v zastúpení MUDr. Lucia Illešová a ortopedic-
kú ambulanciu v zastúpení MUDr. Igor Jančík.
Postupne sa chystáme spustiť zabudovaný vyvoláva-
cí systém, ktorý uľahčí pacientom organizáciu poradia.

Juraj Duška

Novelou zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbra-
niach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov je v  zmysle „§ 72d“ taxatívne uvedená po-
vinnosť držiteľa zbrane kategórie A,  uvedenej v  § 4 
ods. 2 písm. b) (samočinná zbraň) alebo kategórie 
B, uvedenej v  § 5 ods. 1 písm. f) citovaného záko-
na (samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola konštruk-
čne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbra-
ne), prvý raz sa podrobiť posúdeniu psychickej spô-
sobilosti v  zmysle § 20 ods.3 uvedeného zákona do 
30. apríla 2012. Títo držitelia zbrane majú tiež povin-
nosť podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilos-
ti každých 10 rokov a mať pri manipulácii so zbraňou 
pri sebe doklad o psychickej spôsobilosti a pri kontro-
le ho predložiť pracovníkovi Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky alebo príslušníkovi Policajného zbo-
ru SR. Uvedený doklad nesmie byť starší ako 10 rokov. 
Vyplýva to z novely zákona o zbraniach a strelive, ktorá 
nadobudla účinnosť dňom 1. mája 2011.

Psychologické vyšetrenie sú oprávnení vykonávať 
klinickí psychológovia, ktorých zoznam je uvedený na 
www.zoznam.sk – psychologické ambulancie – kli-
nickí psychológovia, a ktorí majú platnú licenciu na vy-
dávanie psychologických posudkov. Psychologický po-
sudok o psychickej spôsobilosti je obligatórnou súčas-

ťou žiadosti o  vydanie nového zbrojného preukazu. 
Nesplnenie tejto povinnosti sa pokladá za stratu psy-
chickej spôsobilosti, ktorá má za následok, že policajný 
útvar rozhodne o odňatí zbrojného preukazu v zmys-
le § 26 ods.1 písm. b) zákona č. 190/2003 Z. z. o strel-
ných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov.

Držitelia skupín B, D, E, alebo F zbrojného preuka-
zu alebo držitelia skupiny C zbrojného preukazu (preu-
kaz vydaný na výkon oprávnenia), ktorí neabsolvova-
li psychologické vyšetrenie do 30. apríla 2011, sú po-
vinní podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti pri 
vydaní nového zbrojného preukazu. Uvedená povin-
nosť sa však nevzťahuje na osoby, ktoré v čase podania 
žiadosti o vydanie nového zbrojného preukazu dosiah-
li vek 62 rokov.                                     Eduard Fašung

Držitelia zbraní musia ísť 
na posúdenie psychickej spôsobilosti

Poľovníci na výročnej schôdzi

Držitelia zbraní musia ísť 

fesijných podujatí i do spolo-
čenských a verejne prospeš-
ných akcií v rámci obce. Aj 
to bol dôvod, prečo do vede-
nia PZ zvolila členská schôd-
za jednomyseľne pôvodných 
funkcionárov. Za predsedu 
PZ opätovne zvolili Jána Pa-
náka, poľovným hospodárom 
naďalej bude Jirko Chudý.

Vajnorskí poľovníci sa ak-
tívne zapojili do života obce. 
Odpracovali desiatky brigád-

nických hodín 

v PoloviCi FeBruára 
bilancovali svoju činnosť 
vajnorskí poľovníci na 
výročnej členskej schôdzi. 
Bol úspešný. 

Poľovnícke združenie Druž-
stevník Vajnory hospodárilo 
s fi nančným prebytkom, ne-
boli žiadne ťažkosti s vnútor-
ným fungovaním združenia 
a navyše sa členovia združe-
nia aktívne zapájali do pro-

v chotári, zháňajú a zabez-
pečujú potravu na prikrmo-
vanie, bez ktorej by bola zver 
v tak vysoko industrializova-
nom prostredí na okraji hlav-
ného mesta už dávnou minu-
losťou. Samozrejmosťou sa 
stali ich spoločenské posede-
nia so seniormi na Márovej 
búde, celomestskú dobrú po-
vesť si už získali každoročne 
organizované Poľovnícke dni 
spojené s cirkevným obra-
dom a spoločenským progra-
mom na námestí Pod lipami.

Je obdivuhodné, že sa vo 
vajnorskom poľovnom reví-
ri dobre darí malej zveri ako 
sú zajace, či bažanty, no pri-
búda aj srnčia zver, nezri-
edka vidno daniele, jazve-
ce, o diviakoch ani nehovo-
riac. Vajnorskí poľovníci po-
tvrdzujú pravidlo vyspelé-
ho poľovníckeho združenia, 
kde platí, že poľovník nie 
je lovec, ale predovšetkým 
ochranca prírody.

Eduard Fašung
Foto: Anton Jakubáč
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Technológia spra-
covania takzvané-
ho slamového vína 
je pomerne nároč-
ná. Vyberajú sa len 
tie najkvalitnejšie 
strapce hrozna, ktoré sa ru-
čne rozvešajú na  drôtenky 
v prekrytých vetraných hum-
nách stodôl. Vzduch vysúša 
vodu v  bobuliach, a  tým ná-
sobí množstvo cukru. Po vy-
zretí treba hrozno opäť ručne 
zvesiť, odstrániť prípadné na-
hnité strapce a len tá najvyššia 
kvalita môže ísť do  prešu. Je 
to veľmi prácne, podiel odpa-
du pomerne vysoký, a tak ne-
čudo, že po vykvasení a stoče-

V  mrazivom, no slnečnom 
počasí prišlo súťažiť 22 vino-
hradníkov, ktorí pestujú hroz-
no na  Malokarpatskej vínnej 
ceste. Medzi nimi boli aj dva-
ja súťažiaci Vajnoráci. Muse-
li orezať 30 krov viniča hroz-
norodého v časovom limite 45 
minút. Hodnotil sa najmä tvar 
rezu a predpokladaný habitus 
kra viniča, jeho optimálna zá-
ťaž plodnými očkami a očiste-
nie kra i drôtenky od starých 
výhonkov. Rezala sa typic-
ká miestna odroda Račianska 
frankovka na  jeden optimál-
ny ťažeň s maximálnym zaťa-
žením 12 plodných očiek, plus 
dva záložné čapíky na dve ro-
diace očká.

Podľa predsedu Račianske-
ho vinohradníckeho spolku 
Eduarda Brychtu je rez viniča 

najlePŠie orezal vinič Daniel lovas z Pezinka. rozhodla o tom porota 
zložená z vinohradníckych expertov na tradičnej vinohradníckej súťaži v rači.

Frankovku najlepšie 
orezal Pezinčan

vajnorSKí vinohraDníCi začali v polovici januára 
s lisovaním slamového hrozna. vybrali si odrodu 
Pesecká leánka, ktorá má za sebou veľmi úspešný 
vlaňajší ročník. Kým na koreni malo hrozno cukornatosť 
v čase októbrového zberu okolo 24 percent, slamová 
alternatíva vykazuje hodnoty na úrovni až 38 percent. 
v súčasnosti zreje vylisovaný mušt vo vínnom tanku.

vajnorské slamové má dobrý potenciál

najdôležitejšia časť pestovania 
viniča, lebo sa rozhoduje nie-
len o tohtoročnej úrode, ale aj 
o tom, ako bude vinohrad vy-
zerať na  budúci rok. „Muse-
li sme brať ohľad aj na extrém-
ne februárové mrazy, pri kto-
rých nie je ešte celkom jas-
né, ktoré ťažne prežijú a ktoré 
vymrznú, preto sme na kroch 
nechávali nadštandardnejšiu 
rezervu. Svoju profesionálnu 
znalosť preukázali najmä vi-
nohradníci z  Pezinka, Mod-
ry, Svätého Jura, Vajnor, Bud-
meríc a Rače,“ povedal pre VN 
Edo Brychta.  

Text a foto: Eduard Fašung

www.vajnory.sk

najdôležitejšia časť pestovania 

ní stojí slamové víno 
aj 25 eur za dvojde-
covú fľašku.

Pivničný majster 
PD Vajnory Miro-
slav Dziak v  týchto 

dňoch dohliada na kvalitu vy-
prešovaného muštu. Ako pre 
TASR povedal, „vo vajnor-
skom poľnohospodárskom 
družstve tento rok vyrobia 
približne 1300 litrov tohto vy-
soko kvalitného vína. Medzi 
náročnejšími konzumentmi 
je slamové, spolu s  ľadovým 
vínom veľmi obľúbené a  vy-
hľadávané. Je však určené skôr 
na slávnostné príležitosti, než 
na bežnú konzumáciu. Tomu 

však zodpovedá aj vysoká 
kvalita, ktorá sa predovšet-
kým premieta do  skvostné-
ho buketu a  jemnej sladkos-
ti zo zvyškového prírodného 
cukru. Dôležitá je i dlhá a pre 
danú odrodu i  ročník typic-
ká chuť. Naša leánka sa už te-
raz rysuje v jemnej vôni i chu-
ti po zrelých maslových hruš-
kách.“

Text a foto: Eduard Fašung



Táto tradícia si zapísala už svoj 9. roč-
ník. Má svoju logiku, lebo sa koná 
v predvečer Sviatku sv. Jána. Podľa cir-
kevných archívov chceli sv. Jána otráviť 
vínom. No tým, že nápoj požehnal, jed 
mu neublížil.

Minulý ročník bol k  vajnorským vi-
niciam veľmi priaznivý. Už septemb-
rové zbery sa vyznačovali cukornatos-
ťou do 24 percent. Neskoršie zbery túto 
hranicu posúvajú oveľa vyššie. To za-
kladá vysoký dozrievajúci potenciál pre 
vína z ročníka 2011, povedal pre VN šéf 
vajnorských vínnych pivníc Branislav 
Brúder. 

Vajnorské tradície pestovania vini-
ča na svahoch Malých Karpát a dorába-
nie vína majú okolo 800 rokov. Požeh-
naním vína sme vzdali úctu nielen Bo-
žiemu daru plodov viniča, ale aj práci 
našich predkov, pre ktorých bolo hroz-
no a  víno po  stáročia zdrojom obživy. 
Sme radi, že tradíciu požehnania mla-

hold vajnorskému vínu
holD vajnorSKému vínu Sme oPÄť vzDali na 2. sviatok vianočný. 
Stretli sme sa v novej družstevnej pivnici, kde mladé víno požehnal náš
duchovný pastier, otec Peter.

vinárstvo

Súťaž pod názvom Vinár roka na MVC 
predstavuje určitý doplnok k  mnohým 
vinárskym degustačným prehliadkam 
vín po  celom Slovensku. Táto je určená 
len pre vinohradníkov a vinárov z Malo-
karpatskej oblasti. „V podstate ide o pres-
tížne ocenenie našich vinárov, ktorí 
sami rozhodnú o  najlepšom víne v  re-
gióne. Svojím spôsobom ide o  príspe-
vok MVC k  rozvoju čoraz obľúbenej-
šej vínnej turistiky v našich atraktívnych 

zDruženie maloKarPatSKá 
vínna CeSta (mvC) pripravila 
pre vinárov v regióne novú vinársku 
súťaž. Štatút na svojom ostatnom
zasadnutí schválila rada mvC.

Súťažíme o titul vinár roka na mvC

dých vín, ktorá vznikla z  iniciatívy 
Vajnorského vinohradníckeho spol-
ku a  úspešne sa rozvíja vďaka priaz-
ni PD Vajnory a Miestneho úradu vo 
Vajnoroch, si veľmi dôstojne osvojil 
Rímskokatolícky farský úrad vo Vaj-
noroch.

Text a foto: Eduard Fašung

vinohradníckych destiná-
ciách,“ uviedol predseda 
Združenia MVC Milan Pavel-
ka.

Producent vína, ktorý sa 
chce zapojiť do súťaže o  titul Vinár roka 
na MVC, sa musí zúčastniť s piatimi vzor-
kami vín minimálne na šiestich nominač-
ných výstavách celoštátnej súťaže Národ-
ný salón vín. Do  fi nálneho hodnotenia 
postupujú tie tri vzorky vín, ktoré na akej-

koľvek nominačnej výstave zís-
kali najvyššie bodové ohodno-
tenie. Najvyšší súčet bodov 
z  nominačných výstav pre tri 
najlepšie vína od jedného pro-

ducenta rozhodne o najvyššom regionál-
nom titule Vinár roka na MVC.

Výsledky súťaže oznámia na slávnost-
nom otvorení jarných Dní otvorených 
pivníc na  MVC, ktoré sa uskutoční 26. 
mája. „Jarné Dni otvorených pivníc pri-

pravujeme na  počesť patróna vinohrad-
níkov a vinárov sv. Urbana. O podujatie 
je každoročne veľký záujem, veď pre ná-
vštevníkov sa otvorí okolo 100 vinárskych 
pivníc od Bratislavy až po Trnavu. Kapa-
citne limitovaný počet vstupeniek bude 
v predaji od 1. marca, je dostupný aj pro-
stredníctvom webovej stránky MVC,“ 
dodal Pavelka.

Text a foto: Eduard Fašung



tou a svoju energiu investuje do toho, aby mohla udržať 
dlhodobo najnižšie ceny palív. Tankulacno pritom ponúka 
zákazníkom kvalitné palivá od troch overených dodáva-
teľov – spoločností Slovnaft, OMV a Unipetrol. Všetky palivá 
majú certifikáty kvality a zodpovedajú najprísnejším európ-
skym normám. Čerpacia stanica prešla koncom roka 2011 
rekonštrukciou, ktorá zvýšila komfort pri tankovaní a rozší-
rila priestor predajne. Navyše, od nového roka sa tu môže-
te stretnúť aj s pravidelnými predajnými akciami, v ktorých 
kúpite vybrané druhy produktov za výrazne výhodnú cenu, 
či získate praktické odmeny zadarmo za svoje tankovanie. 
Jednoduchú čerpaciu stanicu Tankujlacno nájdete len nie-
koľko minút od Vajnôr – v priemyselnom areáli na Starej 
Vajnorskej 39. Pridajte sa k spokojným zákazníkom a tan-
kujte lacno na Starej Vajnorskej.
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neplaťte za tankovanie 
viac než musíte!

Na Starej Vajnorskej 
nájdete kvalitné palivo 
za bezkonkurenčnú cenu.

aKo motoriSti Stojíte taKmer Denne PreD rozhoDnutím, ako natankovať čo najlacnejšie, 
no zároveň mať také palivo, ktorému môžete plne dôverovať. v dnešných časoch, keď sa ceny 
pohonných hmôt šplhajú až do astronomických výšok, je práve voľba čerpacej stanice tým, 
čo vo veľkej miere ovplyvňuje rodinný rozpočet. a pritom vhodnú alternatívu majú obyvatelia 
vajnôr doslova na pár krokov od svojich domovov – čerpaciu stanicu tankujlacno 
na Starej vajnorskej.

Ako už názov značky napovedá, Tankujlacno ponúka naj-
lacnejšie tankovanie v širokom okolí, no pri dodržaní naj-
prísnejších požiadaviek na kvalitu predávaných palív. Ide 
o slovenskú značku s jednoduchou filozofiou - ponúknuť 
motoristom iba to, čo naozaj potrebujú. Namiesto dra-
hých nablyšťaných neónových reklám či veľkých reklam-
ných kampaní sa značka Tankujlacno vybrala inou ces-
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rozhovor

Wolfsthal získal ocenenie za rozvoj cezhraničnej 
spolupráce Euregio Innovationspreis. Čím si ho 
zaslúžil?
„Hlavným dôvodom je, že ľudia, ktorí žijú vo Wolfstha-
le, sú všetci Wolfsthalčania. Nikto nepozerá na to, kto má 
aký pas. Integrácia tu prebehla veľmi dobre. Všetci tvorí-
me jednu spoločnosť a myslím si, že práve za to sme do-
stali cenu. Na naše aktivity sa dokonca chodia pozerať aj 
zástupcovia európskych univerzít, ktorí tvrdia, že taká si-
tuácia, aká je vo Wolfsthale, vôbec nie je bežná.“
Čo konkrétne robíte pre to, aby sa Slováci stali 
Wolfsthalčanmi?
„Sme malá dedina a ja osobne poznám každého, kto tu 
žije. S každým, kto sa chce prisťahovať do Wolfsthalu, sa 
rozprávam a vysvetlím mu, čo je pre nás dôležité, ako 
funguje obecný systém.“
Podľa štatistík 119 z 873 Wolfsthalčanov sú Slo-
váci. Ako to vnímajú rakúski obyvatelia dediny?
„Nemáme s tým absolútne žiadny problém. Sťahujú sa 
k nám najmä rodiny, a teda majú predstavy o živote rov-
naké ako my. Všetci chceme žiť pokojne, oddýchnuť si tu. 
Slováci tu chodia do nášho kostola, zapájajú sa do spolo-
čenského života.“
Ako sú na tom Slováci s nemčinou, vedia sa doho-
voriť? A naopak, vedia Rakúšania po slovensky?
„Je tu len zopár slovenských rodín, ktoré nevedia po ne-
mecky. A niektorí Rakúšania vedia po slovensky, ale je 
ich tiež len zopár.“
Po slovensky sa vo Wolfsthale učia deti v mater-
skej škole.
„Áno, funguje to tu už osem alebo deväť rokov. Raz 
za týždeň majú hodiny slovenčiny a ide im to dobre. Na-
ším cieľom nie je, aby vedeli perfektne po slovensky, ale 
aby si vybudovali cit pre jazyk. Keď potom budú počuť 
slovenčinu, nebude to pre ne úplne cudzie.“
Ako na výučbu slovenčiny v MŠ reagujú rodičia?
„Všetci súhlasia. Deti to nemajú povinné, ale chodia tam 
všetky.“
Prečo ste sa rozhodli pre zavedenie tejto výučby?
„Dôvod je prostý, Slováci sú naši susedia. Sme tak blíz-
ko od Bratislavy, že potrebujeme vedieť povedať po slo-
vensky dobré ráno susedovi. Ten základ jazyka je dôleži-
tý. V budúcnosti, o dvadsať, tridsať rokov, sa však môže 
stať, že všetci budú opäť rozprávať všetkými jazykmi.“
Tak ako to bolo kedysi v Bratislave?
„Áno, ani nie pred sto rokmi hovoril každý Bratislavčan 
po nemecky, po slovensky aj po maďarsky.“
Po slovensky hovoríte plynulo aj vy. Kde ste sa to 
naučili?
„Moja manželka je Slovenka. No to nie je hlavný dôvod. 
Pracujem na Slovensku ako policajt. Som riaditeľom kon-
taktného pracoviska medzi Slovenskom a Rakúskom.“
V čom spolupracujú slovenskí a rakúski policajti?
„Máme spoločné hliadky so slovenskými policajtmi, ale 
predovšetkým si vymieňame informácie, napríklad šta-
tistiky o kriminalite.“
S manželkou ste sa vraj zoznámili na hraniciach.

„Presne tak. Bol som colníkom na rakúskej strane a ona 
na slovenskej. A 1. januára 1990 som išiel prvý raz v ži-
vote na slovenskú stranu popriať im všetko dobré do no-
vého roku a sedela tam ona... Začiatok nášho vzťahu bol 
troška komplikovaný, lebo ona nerozprávala ani trochu 
po nemecky a ja po slovensky.“
Od roku 1986 ste pracovali ako colník na hranič-
nom priechode Berg. Ako ste do revolúcie vníma-
li Slovensko za hranicou, ktorú ste strážili?
„Neviem o tom veľa rozprávať. Vnímal som to ako hrani-
cu, za ktorou pre mňa nič neexistovalo. To bol celkom iný 
svet, nevedel som si predstaviť, čo sa tam deje. Do roku 
1989 som za hranicou nikdy nebol.“
Vedia aj starostovia okolitých rakúskych obcí 
po slovensky alebo ste skôr výnimka?
„Som výnimka, ale je to výhodné pre moju prácu. Ľu-
dia, ktorí sa k nám chcú prisťahovať, sa cítia dobre, keď 
sa s nimi rozprávam po slovensky. A ja chcem, aby cíti-
li, že sú tu vítaní. Keď s nimi hovorím po slovensky, sme 
akoby na jednej úrovni.“
Sú Slováci rovnako vítaní aj v okolitých obciach, 
ako Berg alebo Kittsee?
„Novým ľuďom sme celkom otvorení. Vítame všetkých, 
ktorí prichádzajú k nám a berieme ich ako Wolfsthalča-
nov. Nehovorím im, že sa musia ihneď naučiť po nemec-
ky alebo čo, oni to všetko robia dobrovoľne. Môžem však 
povedať, že napríklad v Bergu to je celkom iné.“
V čom vidíte pozitíva blízkej polohy Wolfsthalu 
pri Bratislave?
„Momentálne cítiť, že Bratislava je plná. Firiem, kto-
ré tam fungujú, je už priveľa, a mám taký pocit, že po-
maly prídu niektoré z tých firiem aj k nám. Uvedomu-
jem si, že naši ľudia sú drahší ako Slováci, ale máme iné 
výhody. Môžem im napríklad ponúknuť lacné pozemky 
pre ich firmy.“
Cena pozemkov je tu až taká nízka? Veľa Slová-
kov sa sem sťahovalo práve preto.
„Áno, kedysi tu boli lacné pozemky, ale dnes už je to 
úplne iné. Naše pozemky sú už drahé, okolo 140 eur 
za  štvorcový meter. Miestny úrad tu však pracuje veľ-
mi rýchlo a všetci obyvatelia majú, napríklad, moje čís-
lo na mobil, keby niečo potrebovali. A to je zasa našou 
výhodou.“
Z Wolfsthalu vidno panelákové sídlisko Dlhé 
Diely. Čo ste si mysleli, keď ho počas socializ-
mu začali stavať? Nebáli ste sa toho, čo sa dialo 
za hranicou?
„Predovšetkým som si nedokázal predstaviť, že existujú 
ľudia, ktorí by tam chceli bývať. Ale strach sme nema-
li a nemáme ho ani dnes. Čo sa týka územného rozvo-
ja Bratislavy, máme pracovnú skupinu, kde pracujeme 
na územnom pláne Bratislavy tak, aby sme aj my boli 
spokojní. Nechceme totiž, aby sa stavali veľké domy až 
po hranice a hneď za nimi by boli naše malé domy.“
Partnerskou obcou Wolfsthalu sú bratislavské 
Vajnory. Ako spolupracujete s nimi?
„Najmä spolu oslavujeme Vajnorské dožinky a  podob-

Starosta Wolfstahlu: Celá škôlka sa učí po slovensky

Starostovia Vajnor a Wolfstahlu sa pravidelne 
stretávajú.                       Ilustračné foto Eduard Fašung

roKy Poznal SlovenSKo len aKo ColníK. S pádom opony si našiel na hra-
nici ženu. Cudzincov vo Wolfsthale vítame, pripravujeme na nich už naše deti, 
hovorí starosta GerharD SChÖDinGer. Sám hovorí obstojne po slovensky.

ne. Dôvod nášho partnerstva je však hlbší. Oni majú tie 
isté problémy ako my. My ležíme pri Bratislave na zápa-
de, oni na východe. Na nich sa teda vytvára ten istý tlak 
ako na nás, pričom majú iné podmienky. Takže sa spolu 
rozprávame o tom, ako riešiť naše problémy, pretože fun-
gujeme rovnakým spôsobom.“
Aké konkrétne problémy máte na mysli?
„Tlak veľkého množstva ľudí, ktorí chcú prísť žiť k nám 
alebo do Vajnor. Páči sa im, že je to dedina, ktorá je pri 
meste. Majú tam teda príjemné podmienky dediny, ale 
sú aj v hlavnom meste.“
Počet obyvateľov Wolfsthalu rastie. Je nejaké ob-
medzenie vo veľkosti, ktoré nemôže prekročiť?
„Ešte môže rásť. Máme obmedzenie približne na  1500 
obyvateľov. Nerastieme však rýchlo, pretože nepredáva-
me naraz všetko, čo môžeme. Každých štyri-päť rokov 
pripravíme zhruba tridsať pozemkov na predaj. Viac nie. 
Do počtu obyvateľov však nerátame tých, ktorí tu nema-
jú trvalý pobyt. Pre nás sú dôležití tí, ktorí ho majú, lebo 
za  nich dostaneme peniaze od  kraja. Tých máme 873. 
Obyvateľov s prechodným pobytom je približne tristo.“
V roku 2008 priniesla britská BBC správu s titul-
kom Slováci skupujú časti Rakúska. Je to tak?
„Čiastočne to pravda je, lebo všetko, čo je u nás na pre-
daj, kupujú Slováci. Rakúšania tu však ostávajú. Odchád-
zajú, len keď sú starí a už sa nevládzu starať o veľký dom 
alebo záhradu.“
Veľa Bratislavčanov jazdí do Rakúska na nákupy 
a výlety. Funguje to aj naopak, chodia Rakúšania 
do Bratislavy?
„Áno, je to už celkom bežné. Najmä naši mladí radi cho-
dia nakupovať, napríklad, do Auparku. Hovoria mi, že je 
to pre nich to isté, ako ísť do Hainburgu, nerobia v tom 
rozdiely. A to je presne ten stav, ktorý som chcel dosiah-
nuť. Aby to bolo jedno, kam idem, či na Slovensko, alebo 
do Rakúska.“ Kristína Hudeková 

Denník Sme



voľby 2012

Kto má Právo voliť
Do NR SR majú právo voliť občania SR, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕ-
šia 18 rokov veku.  

voľBa PoŠtou
Zákon 333/2004 umožňuje hlasovať aj prostredníctvom pošty, a to tým štátnym 
občanom SR, ktorí nemajú trvalý pobyt (TP) na území SR, alebo majú síce TP na 
území SR, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia. Lehota na poda-
nie písomnej žiadosti o voľbu poštou bola zákonom stanovená na 
20. januára 2012. V našej mestskej časti túto možnosť využilo 13 občanov.

inFormovanie voličov
Každému voličovi bola MČ povinná doručiť najneskôr do 14. februára 2012 
do miesta trvalého pobytu spolu so zoznamom zaregistrovaných kandidátov 
aj oznámenie, v ktorom je vedený čas a miesto konania volieb, ako aj poučenie 
pre voliča. 
Ak volič do tohto termínu oznámenie nedostal, podľa § 7 ods. 1 si môže 
v úradných hodinách MÚ v námietkovej kancelárii overiť, či je v stálom zozname 
voličov zapísaný.

Poučenie Pre voliča
1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom.
2. Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
3. V osobitnom priestore na hlasovanie:
    • vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky 
    a následne do volebnej schránky, alebo
    • na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu 
    zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, pričom môže zakrúžkovať 

    poradové číslo najviac u štyroch kandidátov a takto upravený hlasovací
    lístok vloží do obálky a následne do volebnej schránky.

voličSKý PreuKaz
Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, 
teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapí-
saný, môže požiadať v námietkovej kancelárii v úradných hodinách MÚ o vydanie 
voličského preukazu (VP), a to osobne alebo prostredníctvom ním splnomocne-
nej osoby v lehote najneskôr dva dni predo dňom volieb, t. j. 8. marca 2012. 
VP oprávňuje voliča voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na celom území SR.
 V takom prípade volič okrem preukázania totožnosti OP je povinný predložiť aj 
VP, ktorý mu OVK odoberie, dopíše ho do obidvoch rovnopisov zoznamu voličov
a umožní mu hlasovať.

námietKová KanCelária
k voľbám do NR SR otvorená od 9. februára do 8. marca 2012
pondelok 8,00 – 12,00 h 13,00 – 17,00 h
streda 8,00 – 12,00 h 13,00 – 17,00 h
piatok 8,00 – 12,00 h           -

štvrtok 8.3.2012 8,00 – 12,00 h 13,00 – 16,00 h

Miestny úrad MČ Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 
831 07 Bratislava, prízemie č. dv. 112, tel. 48 22 44 33

Bližšie informácie súvisiace s voľbami Vám poskytne Gabriela Zemanová, 
poverená prípravou volieb v MČ Bratislava-Vajnory, 
tel. č.: 02/48 22 44 33, 0911 821 617, e-mail gzemanova@vajnory.sk

voľBy Do nároDnej raDy 
SlovenSKej rePuBliKy

budú v sobotu 10. marca 2012 od 7.00 do 22.00 hodiny 

voleBný oKrSoK č. 3  voleBný oKrSoK č. 4
Hospodárska Baničova
Kataríny Brúderovej Jačmenná
Kúkoľová Koncová
Pri pastierni Koniarkova
Pri Struhe Kratiny
Roľnícka 209 – 351 (nepárne), 216 – 384 (párne) Na doline
Šuty 31 – 51 (nepárne), 32 – 40 (párne) Nad jazierkom
Tomanova 53 – 123 (nepárne), 66 – 138 (párne) Nad Válkom
Veľké Štepnice Osloboditeľská
lokalita Za humnami Pod Válkom 17 – 31 (nepárne), 18 – 20 (párne)
 Roľnícka 31 – 207 (nepárne)
 Rybničná 59, 61A, 30 – 40 D (párne) 
 Skuteckého 
 Šaldova
 Za farou
 Zátureckého

voleBný oKrSoK č. 1  voleBný oKrSoK č. 2
Buzalkova 1 – 9 (nepárne), 2 – 12 (párne) Buzalkova 14 – 30 (párne) 
Dorastenecká Čierny chodník 1 – 35 (nepárne), 2 – 50 (párne)
Pod Válkom 1 – 13 (nepárne), 2 – 16 A (párne) Pračanská 51 – 67 (nepárne), 48 – 66 (párne)
Pračanská 29 – 49 (nepárne), 32 – 42 (párne) Príjazdná 
Pri starom letisku Pri mlyne 
Roľnícka 1 – 29 (nepárne) Roľnícka 2 – 214 (párne)
Rybničná 1 – 43 (nepárne), 61 B, 2 – 28 B (párne) Šachorová
Šinkovské Široká
Tibenského Šuty 1 – 29 (nepárne), 2 – 30 (párne)
Tomanova 1 – 35 (nepárne), 2 – 34 (párne) Tomanova 37 – 51 (nepárne), 54 – 64 (párne)
Uhliská lokalita Vajnorské jazerá
Zbrody Za mlynom
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Pozor zmena!
volebné miestnosti budú v štátnej a cirkevnej škole

okrsok č. 1 a 2:  Základná škola s materskou školou 
 Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1
okrsok č. 3 a 4: Základná škola Jána Pavla II., Osloboditeľská 27 





Sálu PD Vajnory, ktorá sa zmenila 
na  nepoznanie, zaplnilo v  sobotu 21. 
januára 280 hostí. Jej priestory očarili 
elegantnou modro-striebornou výzdo-
bou. Útulne vytvorený kútik s pohodl-
ným sedením vo foyeri priam nabádal 
hostí k priateľským posedeniam a roz-
hovorom. Účastníkov vítali starosta Ján 
Mrva s manželkou a zástupkyňa staros-
tu Soňa Molnárová s manželom. 

Pozvanie na  ples prijali aj poslanec 
NR Ivan Štefanec s  manželkou, pod-
predsedovia BSK Ivo Nesrovnal a Mar-
tin Berta s  manželkou, primátor Sv. 
Jura Alexander Achberger s  manžel-
kou, starosta Chorvátskeho Grobu Mi-

Chýry o naŠom PleSe sa šíria nielen po vajnoroch, ale záujem oň prejavujú aj 
obyvatelia  iných mestských častí. zohnať naň vstupenku nie je vôbec ľahké a mnohí 
zostali sklamaní, že sa im to opäť nepodarilo. tí šťastlivci, ktorí kráčali po sviečkami 
vysvietenom pomyselnom koberci k sále PD vajnory, majú určite na čo spomínať.

roslav Marynčák s manželkou, starosta 
Wolfsthalu Gerhard Schodinger s man-
želkou, 1. námestníčka primátora Viera 
Kimerlingová s manželom, starosta La-
mača Peter Šrámko a starostka Starého 
mesta Táňa Rosová. Veselú spoločnosť 
tvorili aj veliteľ Veliteľstva posádky 
Bratislava Ján Burda s manželkou, ve-
liteľ Čestnej stráže prezidenta SR Miro-
slav Ištván s partnerkou, či naši poslan-
ci Ján Panák, Róbert Vajda s manželka-
mi a Michal Vlček s partnerkou. Nechý-
bal ani „rozhodca roka“, Vajnorák Jozef 
Pavlík s partnerkou. 

Programom sprevádzal už tre-
tí rok Roman Pomajbo. Vo svoj-

om úvodnom privítaní nezabudol po-
dotknúť, že ples opäť zdvihol latku 
kvality, a pogratuloval tým, ktorí mali 
šťastie a podarilo sa im naň zakúpiť 
vstupenky. 

Slávnostné otvorenie vystriedalo 
predtancovanie, ktoré patrilo profesio-
nálom z Inter klubu Madit Slovnaft. Aj 
hostí vajnorského plesu uchvátil po-
vestný valčík na Krásnom modrom Du-
naji, ktorý otváral najprestížnejší Ples 
v opere.

ples 2012

vajnoráci sa bavili 
na reprezentačnom plese 
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O  dobrú náladu sa postarali aj ma-
žoretky Tina Bratislava a  kúzelník Ta-
lostan. Hostia si doslova užili napätie 
pri žrebovaní tomboly, ktorá obsahova-
la 30 veľmi zaujímavých, atraktívnych 
a hodnotných cien.

Bohaté a chutné plesové menu a bu-
fet zabezpečovala na tohoročnom ple-
se na jednotku spoločnosť Bevanda. Že-
lania všetkých účastníkov úctivo plni-
li čašníci v bielych rukavičkách. Novin-
kou bola aj Alexova barmanská show, 
ktorá všetkých prítomných nadchla. 
Miešané drinky, ktoré Alex pripravoval 
a ponúkal, chutili vynikajúco.

Do tanca hrala hudobná skupina Paľa 
Viglaša so spevákom Brunom Oravcom. 
Dokázali vytvoriť skutočne úžasnú at-
mosféru. Poslední hostia opúšťali par-
ket až o piatej hodine ráno. Veríme, že 
v mrazivom chlade ich hrial pocit z prí-
jemne stráveného večera a želanie, aby 
sa v takejto priateľskej atmosfére stret-
li opäť aj o rok.

MČ Bratislava – Vajnory srdečne ďa-
kuje nielen všetkým sponzorom, ktorí 
náš ples podporili, ale aj všetkým, ktorí 
prispeli k jeho úspešnému priebehu.

Katarína Dobiášová
Foto: Anton Jakubáč
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V Galérii TYPO&ARS vo Vajnoroch je už 
tradične jarná výstava venovaná insit-
ným maliarom z rázovitej slovenskej de-
dinky Kovačice z Vojvodiny (Srbsko).
Výstavu „Insita z Kovačice“, ktorá bude otvorená 
3. marca o 16. hodine, oživí so svojím programom 
na vernisáži aj Vajnorský okrášľovací spolok. Vý-
stava potrvá do 25. mája. Obrazy Kovačických in-
sitných umelcov nás prenášajú do sveta poko-
ja, fantázie a harmónie. Charakterizuje ich život-
ná múdrosť, sú čistým, úprimným vyznaním. Ku-
rátor výstavy Ján Hrk zostavil expozíciu majstrov 
z Kovačice od staršej generácii, zastúpenej diela-
mi Jána Bačúra a Anny Kňazovicovej po olejomaľ-
by súčasníkov. Ján Bačúr, Pavel Cicka, Pavel Hajko, 
Anna Kňazovicová, Nataša Kňazovicová, Juraj Ľa-
vroš, Pavel Ľavroš, Martin Markov a Ferenc Pata-
ki svojimi poetickými dielami rozprávajú o živote 
na slovenskom vidieku vo Vojvodine.         P. Čepec

Insita z Kovačice Insita z Kovačice 
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Bratislavský samosprávny kraj za minulý rok ocenil 16 osobností a jeden 
manželský pár. výročnú cenu Samuela zocha, čestné občianstvo a Pamätný 
list predsedu kraja získali tí, ktorí sa svojou prácou výrazne zaslúžili o spolo-
čenský a ekonomický rozvoj regiónu a jeho reputáciu doma i v zahraničí. 

„Bratislavská župa má svoje špecifi ká, o ktoré sa 
delíme a ktoré chceme, aby sa dostali do povedomia. 
Oceneniami sa snažíme zvýrazniť regionálny roz-
mer a vyzdvihnúť ľudí, ktorí reprezentujú našu župu 
doma aj v zahraničí,“ povedal bratislavský župan Pa-
vol Frešo. Zároveň doplnil, že komisia vyberala z ná-
vrhov tak, aby bol rovnomerne pokrytý celý región 
a všetky oblasti.

Výročnú cenu Samuela Zocha získali Mgr. Oto Šim-
kovič, PhDr. Ondrej Demo, Ing. Alena Synková, CSc., 
PhDr. Emese Duka Zólyomi, Pavol Fandák, Mgr. An-
ton Belan, PhDr. Anna Píchová, Jozef Zsoldos.

medzi nimi aj Ondreja Dema a manželov Hrabákových

Ako hudobný folklorista, redaktor ľudovej hudby 
Čs. rozhlasu v Bratislave, venoval osobitnú pozornosť 
kultúrnym tradíciám Vajnor, ako vinohradnícko-roľ-
níckej obci, s  dychovou hudbou,  bohatou na  kroje, 
výšivky, maľby, výtvarné umenie. Podieľal sa na for-
movaní Folklórnej skupiny vo Vajnoroch a  príprave 
niekoľkých scénických programov pre skupinu. 

Jedným z  najväčších vkladov Ondreja Dema pre 
kultúrne obohatenie Vajnor bolo nesporne založe-
nie Speváckeho zboru Jána Pavla II., ktorého bol 
v rokoch 1990 až 2010 zbormajstrom a umeleckým 
vedúcim. Ako poslanec a predseda kultúrnej komi-
sie (1990-2002) sa výrazne pričinil o vznik nových 
kultúrnych podujatí akými sú napr. O víne, pri víne, 
Sviatky dychovej hudby, stál pri zrode a profi lovaní 
detskej súťaže o Cenu Kataríny Brúderovej. Pracoval 
ako odborný garant publikácie o Kataríne Brúdero-
vej, ľudovej umelkyne z Vajnôr (2010), spolupraco-
val na  príprave a  zostave (aj autorsky) publikácie 
Naše Vajnory (2008), publikácie „Ján Hlavatý, in-
sitný umelec-maliar“, do ktorej spracoval nahrávky 
rozhovorov s umelcom.

Za jeho dlhoročné aktívne a neúnavné pôsobenie 
vo Vajnoroch, kde sa osobne zasadzoval za udržanie 
a zachovanie ľudových tradícií a zvyklostí, ktorými 
je mestská časť charakteristická, mu bola na návrh 
mestskej časti koncom minulého roka udelená Vý-

Čestné občianstvo Bratislavského samospráv-
neho kraja získali Albert J. Dräger, Christine Drä-
ger a Wilhelm Semlic. Pamätný list predsedu získajú 
Doc. Mgr. Art. Juraj Sarvaš, Ing. Alexander Cimbaľák, 
Anna Knežová – Schőnbrunová, Ing. František Mach 
CSc., PhDr. Jozef Jablonický, DrSc., a manželia Alojzia 
a Bohumír Hrabákoví.

Na  Úrad BSK bolo do  31. augusta doručených 48 
návrhov, z nich výberová komisia posúdila a odporu-
čila prijať osem návrhov na  udelenie Výročnej ceny 
Samuela Zocha a tri návrhy na Čestné občianstvo.

Eduard Fašung, foto: Anton Jakubáč

zdravica ondrejovi Demovi 
pri príležitosti životného jubilea

Gratulujeme zbormajstrovi z Vajnor

ročná cena Samuela Zocha. Túto cenu udeľuje Bra-
tislavský samosprávny kraj osobnostiam, ktoré sa 
zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj regió-
nu a jeho reputáciu doma i v zahraničí. Pri príleži-
tosti životného jubilea bola O. Demovi udelená aj 
Zlatá medaila Matice Slovenskej za prínos v oblasti 
rozvoja národného a hudobného života.

Aktivity, práca a  ocenenia, ktoré sme vymeno-
vali sú len zlomkom v mozaike bohatého života  ju-
bilanta. Osobitne, ako predseda Okresného cent-
ra KDH pre Bratislavu III., by som chcel zdôrazniť 
aj politické pôsobenie Ondreja Dema, ktorý bol 12 
rokov poslancom Miestneho zastupiteľstva za KDH 
(1990 – 2002) vo Vajnoroch. Počas tohto obdobia 
bol miestnym predsedom klubu KDH. 

Pre všetkých Vajnorákov je však najväčším prí-
nosom skutočnosť, že sa neustále hlási ku kultúr-
nemu a  občianskemu životu v  mestskej časti. Po-
máha našu obec reprezentovať pri rôznych príle-
žitostiach a  v  rôznych kultúrnych a  spoločenských 
súvislostiach. Patrí mu vďaka a prejavy úcty za ak-
tívne a neúnavné pôsobenie vo Vajnoroch, do ďal-
ších rokov želanie pevného zdravia, božieho požeh-
nania, životného optimizmu, radosti z práce a veľa 
lásky a šťastia, aby ho mohol naďalej rozdávať pl-
ným priehrštím. 

Juraj Lauko, prednosta MÚ

ceny bsk

Pri PohľaDe na život, PráCu a umeleCKÚ tvorBu onDreja Dema
(14. 1. 1927 v Branove) môžeme bez váhania konštatovať, že ako etnomuziko-
lóg, publicista, folklorista, redaktor, zbormajster, či organizátor hudobného 
života, patrí nepochybne k významným osobnostiam slovenského kultúrneho 
a hudobného diania. Preto nás napĺňa hrdosťou, že takmer celý svoj tvorivý 
život prežil vo vajnoroch – obyvateľom našej mč sa stal v roku 1957.

Pamätný list manželom 
Hrabákovým
Alojzia Hrabáková a Bohumír Hrabák sa významným 
spôsobom zaslúžili o záchranu a rozvoj vajnorského kul-
túrneho dedičstva. Aj vďaka ich aktivite a pomoci, na-
priek pokročilému veku, sa folklórne tradície vo Vajno-
roch stále uchovávajú a rozvíjajú. Sú autormi knižiek na-
písaných vo vajnorskom nárečí, kde vtipne a poučne za-
chytávajú príbehy zo života obyvateľov Vajnor. Toto kon-
štatovali poslanci Bratislavského samosprávneho kraja, 
keď im udelili výročnú cenu v podobe Pamätného listu 
predsedu BSK za rok 2011.
Bohumír Hrabák žije vo Vajnoroch vyše osem desaťročí. 
Jeho postrehy, zážitky i skúsenosti našli odozvu aj v jeho 
literárnych prácach Diferenčný slovník nárečia sloven-
ského vajnorského, Vajnorské poviedky a Príhody vajnor-
ských ľudí. Tie ostatné dve zachytávajú reč, zvyky a každo-
denný život v obci cez vtipné príhody jej obyvateľov. Vra-
cia nás späť ku koreňom, vzbudzuje v nás zdravé lokálpa-
triotické povedomie. A kto by vo Vajnoroch nepoznal jeho 
manželku Alojziu? Naša teta Lojzka stále ponúka nielen 
celé priehrštia tradícií a zvykov, ale aj kopec vtipu, humo-
ru a zábavy na početných kultúrnych podujatiach. Zruč-
nosti po našich predkoch rada ponúka aj omladine. Na-
príklad jej ukážky zo zdobenia veľkonočných lésolov, ale-
bo kraslíc zdobených kaučím vzbudzujú hrdosť na tradície 
aj medzi školopovinnou mládežou.
Za všetku túto dlhoročnú prácu im radi ďakujeme aj 
prostredníctvom Vajnorských noviniek.

Eduard Fašung , foto: Anton Jakubáč

Kraj ocenil 16 osobností a jeden manželský pár
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kultúra www.vajnory.sk

Knižnica mala knihy v slovenčine, ale aj v maďarči-
ne. V tom čase na stredných a vysokých školách bol 
vyučovací jazyk maďarčina.
Okrem tejto činnosti členovia spolku hrávali i diva-
dlo s národnou a náboženskou tematikou.
Po vzniku Československa, t. j. po 28.10.1918, mali 
niektorí študenti problém v škole s vyjadrovaním sa 
v slovenčine. Spolok pre týchto študentov preto ro-
bil kurz spisovnej slovenčiny.
Prvé umiestnenie knižnice mi nie je známe. V roku 
1935 bola postavená budova Úverového družstva 
na  Ulici Pod lipami, dnešná Bakchus vila. Tu bola 

umiestnená aj knižnica, ktorú som začal navšte-
vovať v roku 1936, keď som chodil do ľudovej ško-
ly. Nad vchodom bol zavesený obraz môjho strýka 
Filipa Zemana. Vždy v  deň jeho narodenín sa tam 
schádzali členovia spolku vajnorských študentov, 
recitovali básne, zaspievali slovenské pesničky - tak 
si uctili jeho pamiatku. Je pochovaný na  vajnor-
skom cintoríne. Činnosť tohto spolku trvala do roku 
1947, keď usporiadal „Maturitný večierok“ s tancom 
pre absolventov stredných škôl, ktorých bolo vtedy 
vo Vajnoroch jedenásť. 
V období, keď som zažal chodiť do knižnice, bol kni-

hovníkom Jozef Krištofič – syn Rafaela Krištofiča, 
bývalého kapelníka vajnorskej dychovky. Ďalším 
knihovníkom bol František Gajdušek – brat Alojza 
Gajduška, bývalého organistu a vedúceho spevákov 
v  kostole. Neskôr prevzal funkciu knihovníka uči-
teľ Pfeffer, Evička Zemanová, pani Popelková a te-
raz Helenka Paulenová. Určite sme si nespomenu-
li na všetkých, ktorí v našej knižnici pracovali. Nech 
nám to prepáčia. Všetkým ďakujeme.

Jozef Zeman

Prijal naŠe Pozvanie a skutočne bol v druhú februáro-
vú stredu hosťom vo vajnorskej knižnici. Prišiel v dobrej 
nálade, s úsmevom, akoby patril k našim čitateľom. Bolo 
vidno, že medzi knižkami sa cíti ako doma. So záujmom si 
prezrel knižnicu, viaceré kvalitné tituly pochválil.  

z histórie vajnorskej knižnice 
KnižniCu vo vajnoroCh založil „Spolok vajnorských študentov“ na podnet kňaza Ferdinanda jurigu 
po jeho príchode do vajnor v roku 1905. Predsedom tohto spolku bol Filip zeman, brat môjho otca. 
on bol absolventom piaristického gymnázia vo Svätom jure a potom poslucháčom teologickej fakulty 
v olomouci, ktorú nedokončil pre chorobu a smrť. 

Na  úvod prečítal poviedku 
o Vianociach, no potom sa ve-
noval hlavnej téme – predsta-
vil svoj ostatný román „Du-
naj v  Amerike“. Porozprával 
o tom, ako sa už viackrát pla-
vil po Dunaji, a čo všetko ho 
inšpirovalo k  jeho napísaniu. 
Vybranými ukážkami zaujal 
prítomných natoľko, že väčši-
na odchádzala z tohto oboha-
cujúceho posedenia s  novou 
knižkou alebo CD-čkom v ru- 

ke. Príjemný večer ukončila 
neformálna debata, opäť sme 
v knižnici zažili pri čítaní vý-
nimočné chvíle...

Veľmi ma teší, že sa podari-
lo uskutočniť stretnutie s jed-
ným z  najznámejších súčas-
ných slovenských spisova-
teľov, nabité skvelou atmosfé-
rou. Pán Hvorecký, ďakujeme 
Vám!     

Helena Paulenová
Foto: Anton Jakubáč

michal hvorecký 
medzi našimi čitateľmi

Dychovka vo Vajnoroch 
začala účinkovať a  účinku-
je dodnes. Začala hrávať 
na svadbách, pohreboch a do-
mácich zábavách. Neskôr pri-
budol o  vajnorskú dychovku 
záujem v  okolí a  začali hrá-
vať na hodoch, oberačkových 
slávnostiach, dožinkách, až 
sme sa kvalitou prepracovali 
na nahrávanie v rozhlase, tele-
vízii. Prišli prehliadky a súťaže 
dychových hudieb. Kvalitou 
sa dostavili víťazstvá, a tým aj 
pozvania na zahraničné účin-
kovania.

Kvalita hudby stúpala a z pô- 
vodne mladých a neskúsených 
muzikantov sa stávali sólisti, 
kapelníci, učitelia hudby a ve- 
dúci súborov. Bolo radosťou 
hrať a zabávať ľudí.

To všetko vo Vajnoroch 
bolo. No duch tejto ušľachtilej 
činnosti ešte nezomrel!!!

Čo všetko, teda, treba uro-

biť, aby „duch“ tejto iniciatí-
vy Titusa Pilného sa zapálil 
a rozhorel?

Prosíme, žiadame a  ape-
lujeme predovšetkým na  ro-
dičov, starých rodičov, uči-
teľov v školách vrátane nášho 
duchovného otca, ale tiež 
na  pána starostu, poslancov, 
ale aj samotných občanov Vaj-
nor, aby vplývali na  svojich 
potomkov a  utvrdzovali ich 
v  tom a všemožne im pomá-
hali, aby sa z  nich stali hráči 
a hráčky na dychové nástroje. 
Cieľ – hrať v dychovke na 150. 
výročie Vajnorskej dychovej 
hudby o 4 roky.

V  mene lídrov Vajnorskej 
dychovej hudby: Václava Ku-
bištu, Martina Krištofiča, Jan-
ka Matulu, Rafaela Krištofiča, 
Mateja Belaja, Fera Feketeho, 
Milana Ježu, Janka Matúšku 
a Titusa Pilného.

Titus Pilný a Vojto Grebeči

Blíži sa 150. výročie dychovky
v uPlynulýCh, taKmer 150 roKoCh v  histórii vajnor 
v oblasti kultúry dominovala najmä dychová hudba. 
existuje od roku 1866, keď prišiel do vajnor aj s rodinou 
václav Kubišta, ako učiteľ a organista. Pre vajnory urobil 
tento vzácny človek v kultúre neoceniteľné služby. 
ako učiteľ zapálil v srdciach svojich žiakov záujem 
o dychovku. no nielen u žiakov, ale aj u rodičov, starých 
rodičov, ktorí sa v tom období vrátili z vojenskej 
služby, ako dychovkári, a podporili u mladých záujem 
o dychovku. rodičia prispeli na zakúpenie nástrojov, 
pán Kubišta sa postaral o repertoár a dielo, úspešne, 
aj keď pomaly napredovalo. výsledok?
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Futsal, ktorý je u nás čoraz populárnej-
ší, začína dosahovať pomaly úspechy aj 
za hranicami Slovenska. Niekoľko násobný 
majster našej extraligy, Slovmatic FOFO, 
ktorého členom je aj vajnorský rodák Peter 
Brndiar, priaznivcom vo Vajnoroch zná-
my ako „Brnďo“, sa prvý krát prebojoval 
do futsalovej Ligy majstrov.

Naša reprezentácia zložená v  prevaž-
nej väčšine z  hráčov Slovamaticu cesto-
vala do Portugalska z  jasným cieľom a to 
v  4-člennej skupine obsadiť minimálne  
2. miesto, ktoré malo našim zaistiť účasť 
v  baráži. Na  súpiske v  Portugalsku bol aj 
brankár Slovmaticu Peter Brndiar. V sku-
pine sme mali za  súperov Francúzsko,  
Litvu a domácich favoritov.

Francúzi mali byť našim najväčším kon-
kurentom v boji o 2. miesto. To sa potvr-
dilo aj v zápase. Rozhodlo, že po góle „Les 
Blues“ na 1:1 sme takmer z protiútoku zvý-
šili na 2:1. Litvu sme predčili vo všetkých 

herných ukazovateľoch a  zaslúžene sme 
vyhrali. Portugalsko má výborné víno ale 
aj skvelých futsalistov. O tom sme sa pre-
svedčili v poslednom zápase a napriek ve-
deniu 1:0, ktoré sme stratili len päť sekúnd 
pred koncom prvého polčasu. Štyri góly 
v druhom polčase len potvrdili dominan-
ciu domácich farieb v zápase.

Slovenský reprezentanti teda obsadi-
li postupovú druhú priečku a  v  jarnom 
dvoj-zápase sa pobijú o miestenku na sve-
tový šampionát v ďalekej Ázii. Budeme na-
šim držať palce a dúfame, že na postupe sa 
zúčastní aj „náš“ Brnďo.

Portugalský úspech 
futsalovej reprezentácie
SlovenSKej FutSalovej rePrezentáCii sa podaril na portugalskej misii 
zatiaľ najväčší úspech v jej histórii. v kvalifiskácii o majstrovstvá sveta 2012, 
ktoré sa budú konať nabudúci rok v thajsku, sa prebojovali do baráže. 
tá sa bude hrať na jar.

tabuľka 4. kvalifikačnej skupiny
tím zápasy výhry remízy Prehry +/- Body
1. Portugalsko 3 3 0 0 13 9 
2. Slovensko 3 2 0 1 0 6
3. Francúzsko 3 1 0 2 -7 3
4. Litva 3 0 0 3 -6 0

Zápasy SR
Slovensko – Francúzsko  3:1
Góly SR: Haľko, Rafaj, Kozár
Slovensko – Litva   4:2
Góly: Rafaj, Serbin, Haľko, Rick
Slovensko – Portugalsko  1:5
Gól: Mikita

Rozhovor 
s Petrom Brndiarom
Peťo, mužstvo splnilo cieľ a to postup do jarnej 
baráže. Čo rozhodlo o našom postupe? Tím, 
individualita alebo niečo iné?
– O našom postupe rozhodol predovšetkým kolektívny 
výkon a vyššia taktická vyspelosti oproti Litve, či Fran-
cúzsku. Pred kvalifikáciou sme mali problémy so zosta-
vou, kvôli zraneniam ostali doma Brunovskýy, Varady 
a Bartošek, ale ostatní hráči ich výborne nahradili. Isteže 
máme aj v našom tíme výborne individuality, ale táto 
kvalifikácia bola o kolektívnom výkone.
Skús opísať zápasy s Francúzskom a Litvou. 
– Zápas s Francúzskom bol podľa môjho názoru náro-
čnejší. Francúzi urobili za posledné roky veľký pokrok 
vo futsale, sú výborní individuálne aj takticky. V tom-
to zápase sme sa ujali vedenia, avšak Francúzi dokáza-
li v druhom polčase vyrovnať. Šťastie bolo, že sme sa 
za pár sekúnd opäť dostali do vedenia a víťazstvo sme 
potvrdili gólom do prázdnej brány. Zápas s Litvou sa pre 
nás vyvíjal lepšie, stále sme viedli o dva góly, Litva len 
doťahovala. Súper mal prepracovanú obranu, z ktorej 
vyrážal do nepríjemných brejkov, avšak ak už mal tvo-
riť hru, táto fáza mu vôbec nešla. V oboch zápasoch sme 
boli aktívnejší, mali sme viac z hry, viac šancí aj striel 
na bránu a zaslúžene sme ich vyhrali.
Nedalo sa „ubetónovať“ to jednogólové vedenie 
proti Portugalcom? Boli naozaj o triedu lepší?
– Portugalci boli skutočne o triedu lepši, sú úplne 
na inej úrovni ako my. Šanca na dobrý výsledok by bola, 
keby sme nedostali gól na 1:1 päť sekúnd pred koncom 
prvého polčasu. Ale dalo sa čakať, že keď strelíme gól, 
Portugalci vystupňujú svoj výkon ešte na vyššie obrátky. 
Prvý polčas sme ešte výborne bránili ale v druhej polo-
vici domáci totálne rozobrali našu obranu.
Ako vidíš svoju šancu stať sa v „repre“ jednotkou?
– V súčasnosti sú na Slovensku dvaja špičkoví brankári 
a to je Gašparovič a Repa. Ja som bol rád, že som sa mo-
hol tejto kvalifikácie zúčastniť. Tréner Baco mi dal šan-
cu zachytať si 11 minút proti Portugalcom a aj za ten-
to čas som vďačný. Nad postom jednotky v reprezentač-
nom drese som sa skutočne ešte nezamýšľal, momen-
tálne mám radosť z toho, že som sa kvalifikácie zúčast-
nil a nastúpil som proti súperovi akým je Portugalsko.
 K pôsobeniu v klube v Slovmaticu si tri sezóny, 
máš ambíciu aj zahraničné angažmán?
– V Slovmaticu sme posledné dve sezóny vyhrali titul. 
V klube máme vynikajúce podmienky, ktoré nám vy-
tvoril prezident Martin Grendar. Bez neho by nebol fut-
sal na Slovensku na takej úrovni ako dnes. Taktiež pod-
poruje aj reprezentáciu. O zahraničnom angažmáne ne-
rozmýšľam, mám svoju prácu, popri ktorej som rád, že 
stíham futsal v Bratislave. Mám za sebou už množstvo 
operácii a preto myslím aj na zadné dvierka.
Sleduješ aj postavenie chalanov z Vajnor 
v IV. futbalovej lige?
– Postavenie stále aktívne sledujem. Po jeseni sú mys-
lím na 10. mieste. Na pôsobenie vo Vajnoroch mám 
krásne spomienky. Zažil som tu skvelú partiu i výbor-
né zápasy. Chýba mi atmosféra domácich zápasov ale 
mám jedno tajné prianie, ak to bude možné, zachytať si 
ešte jednu sezónu vo Vajnoroch.               Viktor Štefaňák



Počas dvoch dní sa na klzisku v areáli 
Alviano odohralo 24 zápasov. Svoje 
tímy postavila aj miestna a krajská sa-
mospráva. Ako pre VN uviedol staros-
ta Vajnôr Ján Mrva, „turnaj sa z  roka 
na  rok teší čoraz väčšej obľube špor-
tujúcich Bratislavčanov, ktorí svoj voľ-
ný čas so zanietením venujú hokejové-
mu zápoleniu na ľadovej ploche. Vďaka 
spolupráci  mestskej časti a  Bratislav-

vajnorský ľadový pohár 
s Petrom Šťastným

PočaS mrazivého víKenDu 
11. – 12. FeBruára 2012 
sa uskutočnil na otvorenom klzisku 
vo vajnoroch hokejový turnaj 
o ľadový pohár. Dvanásť amatér-
skych tímov počas soboty a nede-
le bojovali o trofej na treťom ročníku 
súťaže, ktorú pripravila mestská časť 
vajnory v spolupráci s Bratislavským 
samosprávnym krajom.

ského samosprávneho kraja môžu Vaj-
noráci chodiť korčuľovať cez víkend za-
darmo a  môžeme v  spolupráci s  nimi 
ďalší ročník Vajnorského ľadového po-
hára. Som veľmi rád, že župan Pavol 
Frešo takto podporuje aktivity amaté-
rov pre zdravší životný štýl našich ob-
čanov.“

Turnaj v nedeľu obohatila podvečerná 
autogramiáda hráčov HC Slovan Brati-
slava Jána Lipianskeho, Miroslava Prei-
singera a Andreja Kudrnu. Ich autogra-
miáda bola spojená s  akciou Škola ide 
na  Slovan, v  rámci ktorej HC Slovan 
spolu s  BSK ponúka jednotlivým ško-

lám v regióne voľné vstupenky na bra-
tislavské zápasy Slovana. Predseda Bra-
tislavského samosprávneho kraja Pa-
vol Frešo vo Vajnoroch vyzdvihol prá-
ve projekt Škola ide na Slovan. „Žiaci sa 
ako fanúšikovia dostali na  domáce zá-
pasy HC Slovan Bratislava, čím sme im 
sprostredkovali zážitok z hokeja v úplne 
novej fanúšikovskej kvalite. Zápasy vi-
delo takmer 1500 detí z 28 škôl v rám-
ci župy.“

Čerešničkou na  pomyselnej hokejo-
vej torte bolo večerné vyhodnotenie ce-
lého turnaja o  Vajnorský ľadový pohár 
za  účasti legendy slovenského hokeja 
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Mladá slovenská bedmintonistka Monika Fašungo-
vá (23), ktorá minulého roku získala svoj druhý titul 
majsterky Slovenska v dvojhre, zbiera v súčasnosti 
body na svetových pretekoch. Momentálne 94. mies-
to vo svetovom rebríčku potrebuje ešte trochu vylepšiť, 
aby sa mohla kvalifikovať na Letné olympijské 
hry 2012 v Londýne. 
Pomocnú ruku jej vlani podala aj naša MČ, ktorá jej 
po schválení poslancami miestneho zastupiteľstva po-
skytla dotáciu vo výške 1500 eur. Ako sama povedala, 
letenky a ubytovania na turnajoch sú drahé, preto ju  
táto dotácia nesmierne potešila.
Monika Fašungová vyrastala vo Vajnoroch v športo-

vo založenej rodine. Najprv sa venovala tancu v súbo-
re Vajnoráčik – Slováčik, neskôr hrala volejbal za Vaj-
norský klub. K bedmintonu  sa dostala náhodou vďaka 
bratovi Tomášovi, ktorý sa rozhodol, že sa chce venovať 
tomuto športu. Otec ich zobral na tréning a odvtedy – 
je to už desať rokov – tvorí značnú časť jej života.
Vzťah M. Fašungovej k Vajnorom snáď najlepšie vy-
jadrujú jej slová: „Vajnory pre mňa predstavujú domov 
a miesto, kde som rada a rada sa tam vždy vraciam. 
Študujem a trénujem v Trenčíne, kde mám vhodné 
podmienky, ale takmer každý voľný víkend som doma, 
vo Vajnoroch, mám tam rodinu, kamarátov.“
Držíme jej palce!    (VN)

Bedmintonistka Monika Fašungová 
je doma vo Vajnoroch

Petra Šťastného. Zaspomínal si pri tej-
to príležitosti aj na  svoje bratislavské 
začiatky a  prvých spoluhráčov, medzi 
ktorými boli aj rodáci z Vajnor. S vďa-
kou si tiež spomenul na návrat našich 
hokejových majstrov sveta do  Brati-
slavy, kedy ich promenádu od  letiska 
po hlavnom meste na nákladnom aute 
sprevádzala dychovka Vajnoranka. 

Ako dodal Pavol Frešo, „hokej je 
po futbale druhý najpopulárnejší šport, 
v  zime je číslo jedna. Pre bratislavskú 
župu je veľmi dôležité, aby sme pod-
porovali ten typ hokeja, ktorý sťahu-
je deti z ulice smerom na ihrisko. Vaj-
norský ľadový pohár je toho konkrét-
ny príklad.“

Eduard Fašung, foto: Anton Jakubáč

Šport www.vajnory.sk
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Tento rok sa nám prihlásilo až 12 tímov, dokonca 
13. družstvo sme museli odmietnuť, keďže rozpisy pre 
3 skupiny po štyri mužstvá už boli hotové a rozposlané 
kolektívom.

V  prvej skupine sa stretli: Jimmy team, Karpatskí 
jazdci, VŠEMvs (Vysoká škola ekonomiky a manažmen-
tu verejnej správy) a Čertova Družina.

V  druhej základnej skupine systémom každý s  kaž-
dým proti sebe nastúpili: Condor team, Oranges, TSKI 
Tornado (Traste Sa Kamaráti Ide Tornado) a Banditi.

Do  tretej skupiny boli nasadení dvojnásobní víťazi 
Končári, Športoví redaktori, BSK tím (Bratislavský samo-
správny kraj) a vekovým priemerom najmladší účastník 
turnaja The Lasos team.

Už v prvom zápase turnaja mierne zaváhanie Jimmy 
tímu, ktorý remizoval s  Karpatskými jazdcami 5 : 5, 
možno dopomohlo tomuto kolektívu k  ďalším zodpo-
vedným výkonom.

 Počas ďalších bojov v  základných skupinách sme 
v  každom zápase videli množstvo zaujímavých gólov, 
hokejových momentov, zvratov i kuriozít, keď napríkald 
v  tíme Oranges nastúpili v  prvom zápase traja, v  dru-
hom štyria, v  treťom piati hráči a proti nim vždy ôsmi 
striedajúci sa hráči, a vôbec nešlo o jednoznačné vopred 
rozhodnuté duely.

Veď i napr. tím Banditov čakal až do poslednej chvíle 
na výsledok zápasu Oranges - TSKI Tornado, od výsledku 
ktorého závisel ďalší postup do play-off.

A veľkým finále prvého dňa turnaja určite bol záve-
rečný sobotný súboj medzi Končármi a „Mladými puš-
kami“ The Lasos tím, v  ktorom nastúpili i  bývalí ju- 
niorskí reprezentanti Slovenska a  ktorý sa skončil po   
viacnásobných zvratoch v skóre najtesnejším výsledkom  
6 : 5 v prospech The Lasos. 

Tesným víťazom 1. základnej skupiny sa stal Jimmy 
tím, na  druhom postupovom mieste skončili Karpat-
skí jazdci, v  druhej skupine jednoznačne kraľoval Con-
dor tím so starostom J. Mrvom, ktorý sa so skóre  
32 : 9 stal celkovým víťazom základnej časti. V  tre-
tej skupine po  nedeľných ranných zápasoch, kedy tím 
Športových redaktorov odohral z  dôvodu ich nabitých 
pracovných povinností všetky tri zápasy po sebe, skončil 
na prvom mieste tím The Lasos, nasledovaný obhajcami 
prvenstva Končármi.

Potom už nasledovalo semifinálové Play-Off.
V ňom sa systémom prvý z 1. skup. proti 2. z 2. skup. 

stretli Jimmy tím s  Banditmi, ktorí svojmu miernemu 
papierovému favoritovi nič zadarmo nedarovali, v riad-
nom hracom čase bol stav nerozhodný 5 : 5 a rozhodol 
až zlatý gól v prvom predĺžení turnaja. Stretnutie skon-
čilo 6 : 5 pre Jimmy tím, ktorý sa stal prvým finalistom. 

Druhý zápas play-off sľuboval riadnu drámu, keď 
proti sebe nastúpili víťaz druhej skupiny základnej časti 
Condors tím, na čele so starostom, ktorý tentokrát svoje 
mužstvo koučoval z lavičky v úlohe nehrajúceho kapitá-
na, a proti nim druhé mužstvo z tretej skupiny, ktorým 
boli dvojnásobní obhajcovia titulu, tím Končárov.

Zápas lepšie začali Kondori, Končári však skvele do-

Šport

víťazom bol jimmy team
v SoBotu tímy oDohrali Svoje záPaSy v SKuPináCh, v nedeľu sa po-
kračovalo opäť skupinovými zápasmi, play-off a veľkým trojzápasovým finále.

ťahovali skóre, dostali sa i do vedenia a urputný súboj 
o výsledok za obrovského povzbudzovania cca 200 divá-
kov sa v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 6 : 6. 
Nasledovalo trojminútové predĺženie, v ktorom síce boli 
šance na zlatý gól na oboch stranách, no obrany praco-
vali skvele a nerozhodlo ani predĺženie.

A tak po prvýkrát v histórii turnaja o výsledku rozho-
dovali samostatné nájazdy.

V ňom väčšie brankárske a strelecké umenie i pevnej-
šie nervy mali Končári, ktorí po dvoch premenených ná-
jazdoch mali cestu do finále otvorenú.

Tretím semifinálovým duelom bolo stretnutie prvé-
ho z tretej skupiny The Lasos tím s druhým z prvej skupi-
ny po základnej časti, s mužstvom Karpatských jazdcov.

V zápase plnom veľkej nervozity, bojovnosti a tvrdos-
ti, kde píšťalka hlavného rozhodcu Ivana Ťapáka musela 
často zápas prerušovať, došlo i k prvému zraneniu hrá-
ča Karpatských Jazdcov. Incident mal za  následok vyl-
účenie hráča tímu The Lasos do konca zápasu a uvažo-
valo sa aj o vylúčení spomínaného hráča do konca ce-
lého turnaja. Dotknutí hráči si po  stretnutí, keď emó-
cie vychladli, všetko chlapsky vysvetlili, podali si ruky 
a  po  porade rozhodcovského zboru bol verdikt jedné-
ho stop zápasu pre previnilca. The Lasos mali predsa len 
hokejovo o čosi navrch a stretnutie s výsledkom 7 : 4 ich 
posunulo do finále.

 Po  stretnutí nasledoval brífing dvoch hráčov prvo-
ligového ŠK Slovan Bratislava, kde spolu so županom 
Pavlom Frešom za  účasti médií TA3, Západoslovenskej 
televízie a TV Bratislava hovorili o dôležitosti a podpo-
re takýchto turnajov, akým bol Vajnorský ľadový pohár, 
a tým aj o podpore hokeja a športu vôbec.

Nasledovala ešte súťaž pre veľkých i  malých divá-
kov v strelách od polovice ihriska na prázdnu bránu, kde 
ceny do súťaže, ako hokejky a ďalšie vecné ceny, venoval 
práve Bratislavský samosprávny kraj.

Po  tejto súťaži už bolo všetko pripravené na  veľké 

finále, kde sa systémom každý s  každým stretli tímy 
Jimmy team, Končári a The Lasos.

Prvé dva duely Jimmy tímu a Končárov a rovnako aj 
The Lasos proti Končárom priniesli výsledky 1 : 4, resp. 
4 : 7, vždy v neprospech Končárov, na ktorých sa mož-
no už trochu prejavovala únava z play-off, a to rozhod-
lo že obhajcovia prvenstva sa po dvoch celkových víťaz-
stvách museli v  tomto ročníku uspokojiť s  bronzovými 
medailami.

Sympatické bolo, že na ľade sme opäť videli hru v sú-
lade s fair-play.

Záverečný zápas Jimmy tímu s  The Lasos teda bol 
skutočným vyvrcholením turnaja.

Slávnostné vhodenie buly nemal v  rukách nikto iný 
ako legenda slovenského hokeja, člen siene slávy NHL 
a IIHF Peter Šťastný, ktorý svojou prítomnosťou pozdvi-
hol úroveň nášho turnaja opäť o stupienok vyššie.

 V  zápase plnom kombinačného, technického 
a  rýchleho hokeja, ktorého úroveň s  uznanlivými slo-
vami ako „prekvapujúco vysokú“ ocenil i P. Šťastný, mali 
mierne navrch hráči Jimmy tímu, kde možno i  skúse-
nosti z  predchádzajúcich ročníkov rozhodli o  tom, že 
„jimmyovci“ po výsledku 4 : 2 mohli po prvýkrát a za-
slúžene po jednohlasom odčítavaní posledných sekúnd 
vynikajúceho vajnorského publika oslavovať svoj histo-
ricky prvý titul víťaza Vajnorského ľadového pohára.

The Lasos po  skvelých výkonoch skončili strieborní, 
Končári bronzoví.

Záverečné „We are the champions“ už patrilo nielen 
najlepším, patrilo i  celému realizačnému tímu na  čele 
s  ľadármi, ktorí pripravili ľad na  24 zápasov, Jožkovi 
Chrenkovi a Jankovi Kriškovi, o čistotu šatní sa postarala 
naša pani Helenka, hlavnému rozhodcovi Ivanovi Ťapá-
kovi a moderátorovi Igorovi Machajdíkovi, pani Svetla-
ne Matúšovej za obsluhu v bufete a prípravu obedov po-
čas oboch dní a, samozrejme, celému Miestnemu úra-
du Bratislava - Vajnory na čele so starostom J. Mrvom.

Počasie, atmosféra, skvelé výkony a prostredie pris-
peli k úspešnému priebehu a, vďakabohu, ročník 2012, 
tretí ročník, je zdarne za nami a pred nami 4. ročník Vaj-
norského ľadového pohára vo februári 2013, kde podľa 
záujmu účastníkov a  verejnosti plánujeme zachovať 
turnaj počas dvoch dní s  predpokladom účasti 16-tich 
tímov.             Dalibor Grebeči, foto: Anton Jakubáč 

Tretí ročník hokejového turnaja 
amatérskych tímov o Vajnorský 
ľadový pohár je úspešnou minulosťou



Vianočný stolnotenisový 
turnaj vyhral Michal Klaučo
V telocvični Základnej školy Kataríny Brúderovej sa 
17. decembra 2011 uskutočnil tradičný Vianočný 
stolnotenisový turnaj. 
Víťazstvo si suverénnym spôsobom vybojoval 
Michal Klaučo, na druhom mieste skončil Michalov 
otec Emil Klaučo, bronzovú priečku obsadil Jožko 
Takáč.
Poradie na ďalších miestach: 
4. A. Brúder, 5. M. Mišák, 6. M.Fekete, 7. M. Fašung.

Text: Dalibor Grebeči
Foto: Anton Jakubáč

Dnes, je prihlásených 16 detí do nášho 
šachového krúžku, na  vedenie ktorého 
som sa zatiaľ podujal ja sám. Dovoľte mi, 
najmä vážení rodičia, aby som vám priblí-
žil niekoľko dôvodov a  výhod, ktoré ša-
chová hra prináša pre rozvoj vášho dieťaťa.

Štúdia, ktorá zahŕňala 3 tisíc detí vo vyše 
100 školách v New Yorku a ktorá dokázala, 
že deti hrajúce šach oproti deťom, čo šach 
nehrali, mali lepšie známky nielen v mate-
matike (o 17 – 20 percent), ale aj v anglic-
kom jazyku. 

Šach  zlepšuje aj čítanie  detí, čo si nie 
všetci uvedomujú. Malí šachisti musia za-
pisovať svoje partie, pri riešení problé-
mov čítať zadania a veľmi skoro začínajú 
čítať aj šachovú literatúru. Šachisti sú väč-
šinou vášniví čitatelia. Ďalšie štúdie naprí-
klad dokázali, že šach vedie k  lepším vý-
sledkom z testov týkajúcich sa kritického 
a  tvorivého myslenia.  V  súčasnosti, keď 
špičkoví šachisti a  šachistky sú často ešte 
len tínedžeri, je najlepšie začať so šachom 
už v predškolskom veku. Pokiaľ dieťa chce 
byť úspešné, malo by sa začať seriózne ve-
novať šachu najneskôr v  prvej triede, to 
znamená v šiestich rokoch. Tak ako rôzne 
predmety rozvíjajú u detí rôzne schopnos-
ti a zručnosti, tak aj šach prispieva k zvyšo-
vaniu ich rozumovej úrovne. 

Šach zvyšuje inteligenciu detí a prospieva im 
v nasledujúcich oblastiach: 
☛ Pozornosť 
Deti sa učia chápať výhody pozorného 
sledovania a koncentrácie. Ak nedokážu 
sledovať, čo sa deje, nemôžu vhodne rea-
govať bez ohľadu na to, aké sú múdre. 
☛ Predstavivosť
Deti sú nútené si predstaviť rôzne akcie 
v rôznom poradí, pred tým ako sa udejú. 
Túto vlastnosť rozvíjame u detí tým, že 
ich učíme si predstavovať budúce ťahy bez 
toho aby ťahali figúrkami. 
☛ Predvídanie 
Deti sa učia najprv myslieť, potom konať. 
Po čase šach pomôže rozvinúť trpezlivosť 
a myslenie ako také. 

Šach na školách – pre novú generáciu športových hrdinov!

vážený rodič, si na ťahu!
ProjeKt ŠaCh na ŠKoláCh, je mojim srdcovým projektom. Dlhodobo som 
sa ako prednosta zaoberal myšlienkou, ako podporiť k aktivite mladých ľudí 
vo vajnoroch a ako im pomôcť v ich intelektuálnom, duchovnom, ale i fyzickom 
napredovaní. jednota týchto zložiek je veľmi dôležitá. od jednotlivých čiastko-
vých projektov, ako bol Klub mladých vajnorákov, či snaha o rozbehnutie divadla, 
sa mi napokon aj vďaka riaditeľov j. Bratinovi a najmä vďaka Slovenskému 
šachovému zväzu, podarilo našu školu prihlásiť do tohto projektu. 
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☛ Porovnávanie možností 
Deti sa učia, že nemusia spraviť hneď 
prvú vec, čo ich napadne. Učia sa zvažo-
vať rôzne možnosti a ich pre a proti. Roz-
hodovací proces je lepší, ak je podlože-
ný logikou. 
☛ Abstraktné myslenie 
Deti sa učia odpútať od detailov a rôzne 
témy či koncepty použiť v rôznych ale sú-
visiacich situáciách. 
☛ Plánovanie
Deti sa učia si stanovovať ciele a určo-
vať si konkrétne kroky vedúce k nim. Veľ-
mi dôležité je, že sa učia v prípade potreby 
prehodnotiť svoje ciele, či plány na zákla-
de zmeny situácie. 
☛ Súčasné zvažovanie rôznych možností 
Deti sa učia neupínať len na jeden možný 
plán. Paralelne zvažujú rôzne možnosti.

V tomto roku sa nám okrem otvorenia 
krúžku podarilo získať aj vďaka projektu 
Šach na školách, špeciálnu šachovú mag-
netickú tabuľu a  špeciálne, športové ša-
chovnicové sady pre deti!

Text a foto: Juraj Lauko, prednosta MÚ
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Servis pre občanov mestskej časti
02/4822 4448, 4870 0380, 
4371 2280
Sekretariát starostu: 4822 4412
Miestny kontrolór: 4822 4423

oDDelenie  
vnÚtornej SPrávy
Podateľňa 4822 4432
Matrika, ohlasovňa pobytu 
4822 4433

reFerát KultÚry, ŠPortu,
zahraničné vzťahy
Vajnorské novinky 4822 4423
Miestna knižnica 4371 2621 

hoSPoDárSKa SPráva
 4371 2705

oDDelenie StaveBné, 
žP, ÚP a DoPravy 
Stavebný úrad  4822 4426
Referát územného plánu
a architekt  4822 4427
Referát cestného hospodárstva 
a investícií  4822 4428
Referát životného prostredia 
a vodného hospodárstva   
4822 4428

oDDelenie  eKonomiCKé
Referát fakturácie,
dlhodobý prenájom 4822 4443
Referát pokladne,
krátkodobý prenájom 4822 4442
Referát daní a poplatkov  
4822 4444

zŠ a mŠ vajnory, 
Osloboditeľská 1    4371 2413
MŠ Vajnory, Koniarkova 2   
4371 2433
Školská jedáleň  4371 2238 

Telefónny zoznam miestneho 
úradu MČ Bratislava–Vajnory

■ reštaurácia Bakchus vila 
vo Vajnoroch prijme čašníka 
na TPP, nástup dohodou. 
Kontakt: 0905 829 224 mangliareň, žehliareň

PONÚKAME 
pranie, ručné žehlenie, 
mangľovanie bielizne 
a posteľného prádla. 

Otvorené denne: 9 – 11 h, 14 – 21 h
Nájdete nás na Šaldovej 3, BA – Vajnory 

Kontakt: Jana Jaslovská, 0903 587 899 
www.zehlenie.eu 

tešíme sa na vás!

miestna knižnica vajnory
pozýva na

BURZU KNÍH
5. – 30. marec 2012
pondelok – piatok

14.00 - 18.00 h
v priestoroch na Šaldovej ul.

mareC
■ 3. 3. – 25. 5.
 „ insita z Kovačice “ 
– výstava prác 
insitných maliarov 
z vojvodiny 
Vernisáž v sobotu 3. 3. 2012 o 16.00 h 
(Galéria Typo &Ars)
Organizátor: Združenie deti a umenie
Kontakt: 0903 477 074
■ 7. 3. 2012 – streda
mDž 
Čas konania: 15.00 h
Miesto konania: Senior klub Vajnory
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory, 
Senior klub Vajnory
■ 10. 3. 2012 – sobota
voľby do nr Sr
Čas konania. 7.00 – 22.00 h
Okrsok č.1, 2 – ZŠ s MŠ K. Brúderovej,
Osloboditeľská 1
Okrsok č.1, 3 – ZŠ Jána Pavla II.
■ 10. a 24. 3. 2012 – sobota  
tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, 
Organizátor: Združenie deti a umenie
Kontakt: 0903/477074
■ 20. 3. 2012 – utorok
Slávnostné uvítanie detí 
do života
Čas konania: 15.00 h 
Miesto konania: sobášna sieň MÚ
Organizátor: MČ Bratislava - Vajnory 
■ 29. 3. 2012 – štvrtok
Stretnutie učiteľov 

so starostom 
Čas konania: 14.00 h
Miesto konania: KZ Baničova
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory
■ pondelok – piatok 
(celý mesiac)
marec – mesiac knihy
Burza  vyradených kníh
Čas konania: 14.00 – 18.00 h
Miesto konania: Knižnica, Šaldova 2 
Kontakt: 02/43 71 26 21
Organizátor: MČ Bratislava - Vajnory

aPríl
■ 1. 4. 2012 – nedeľa
vajnory na kolieskach
otvorenie kolieskovej 
korčuliarskej sezóny 
vo vajnoroch
Čas konania: 15.00 h
Miesto konania: Jurská cesta

lésola – Kvetná nedeľa
Čas konania: 16.30 h 
Miesto konania: detské ihrisko 
Koniarkova
Organizátor: MČ BA Vajnory  
■ 4. 4. 2012 – streda
Pietna spomienka – 
67. výročie oslobodenia 
Bratislavy položenie
kytice pri pamätníku
Čas konania: 11.00 h
Miesto konania: Park pod lipami
pri pamätníku
Organizátor: MČ Bratislava – 

Vajnory v spolupráci so ZŠ 
a Senior klubom 
■ 11. 4. 2012 – streda                                                                                                                      
107. výročie príchodu 
Ferdiša jurigu do vajnor
spomienka na pôsobenie 
slovenského dejateľa 
Ferdiša Jurigu vo Vajnoroch, 
položenie kytice  
Čas konania: 11.00 h
Miesto konania: Park Ferdiša Jurigu
Organizátor:  MČ BA-Vajnory 
v spolupráci so ZŠ 
a Senior klubom
■ 14. a 28. 4. 2012 – sobota
tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, 
Roľnícka 349, BA – Vajnory
Organizátor: OZ Deti a umenie, 
Kontakt: 02/437 11 988, 0903 477 074  
■ 28. 4. 2012 – sobota
vajnorský BmX pohár 
Súťaž v bikrose pre deti a mládež
Čas konania: 10.00 h
Miesto konania: bikrosová dráha
v športovom areáli Alviano
Organizátor: Mestská časť
Bratislava – Vajnory 
■ 30. 4. 2012 – pondelok
Stavanie mája 
Čas konania: 17.30 h
Miesto konania: pred MÚ Vajnory,
Roľnícka 109
Organizátor: MČ BA Vajnory a VOS

Zmena programu vyhradená!

Kolotoč z ihriska na Koniarkovej ulici 
bol pre poškodenie odstránený
Z dôvodu ochrany bezpečnosti a zdravia detí, odstránila mestská časť  detskú atrakciu – kolotoč 
– z ihriska na Koniarkovej ulici. Rozsiahle poškodenie kolotoča bolo spôsobené nedodržiavaním 
prevádzkového poriadku, opakovaným preťažovaním a vandalizmom.              (MÚ) 

Novootvorená
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