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Streetball
vo Vajnoroch



Druhá májová nedeľa už tradične patrí 
všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek 
pripomenuli v nedeľu 13. mája. Práve vtedy 
je najvhodnejší čas povedať im, ako ich máme 
radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu 
vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili a robia.

Park pod lipami „praskal vo 
švíkoch“. Vyše stovka účinku-
júcich a viac ako dvesto divá-
kov, hlavne mamičiek, nad-
šene tlieskali všetkým deťom, 
ktoré si pre ne s láskou pripra-
vili kyticu piesní a tancov. Bola 
vyjadrením vďaky za ich lásku 
a obetavosť.

So svojím program sa pred-
stavil mládežnícky dycho-
vý súbor ZUŠ Istrijská – FOR 
Bratislava, malí škôlkari z MŠ 
Koniarkova, deti zo ZŠ s  MŠ 
K. Brúderovej, ZŠ Jána Pavla 
II., DFS Juríček, DFS Vienok 
a  deti zo základných umelec-
kých škôl pôsobiacich v našej 
mestskej časti.

V  slávnostnom príhovore 
vystúpila zástupkyňa starostu 
Soňa Molnárová a všetky ma-
mičky obdaril ružou prednos-
ta MÚ Vajnory Juraj Lauko 
spolu s riaditeľom ZŠ s MŠ K. 
Brúderovej Jozefom Bratinom.

Poďakovanie patrí všetkým 
pedagogickým pracovníkom, 
ktorí pripravili a  nacvičili 
s deťmi tento krásny program 

Deň matiek patril 
všetkým mamám

a rovnako aj účinkujúcim de-
tičkám, ktoré v chladnom po-
časí statočne čakali na svoje 
vystúpenie.

Katarína Dobiášová
Foto: Anton Jakbáč
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Pýtali ste sa starostu

? Druhá etapa výstavby kanalizácie a domo-
vých prípojok nie je ešte ukončená a chýba 

ešte cca 15 % územia v lokalite Koncové. 
V akom štádiu sa nachádzajú rokovania s BVS, 
a. s. (Bratislavská vodárenská spoločnosť) 
o dokončení kanalizácie? 

  L. B. Koncová
– MČ vyvíja neustále tlak na Bratislavskú vodáren-
skú spoločnosť, a. s., a pravidelne rokuje s pred-
staviteľmi spoločnosti s cieľom čo najskôr dokon-
čiť kanalizáciu vo Vajnoroch. Minimálne dvakrát do 
mesiaca sa spoločne s poradcom pre ekonomiku Ing. Má-
riom Schwabom stretávame na pôde spoločnosti In-
fra Services, a. s. (dcérska spoločnosť BVS) s investič-
ným riaditeľom. V našej aktivite nám intenzívne po-
máha aj náš mestský poslanec Ján Panák. 
Stavba II. etapy kanalizácie má vydané právoplatné 
stavebné povolenie. Na dokončenie kanalizácie sú 
nevyhnutné prostriedky v hodnote približne 1,7 mil. 
Eur (51 mil. Sk) – fi nančné prostriedky sú hradené 
z rozpočtu BVS a z malej časti z MČ. Sú schválené 
dozornou radou a predstavenstvom na tento rok. Je 
nevyhnutné dodržať zákon o verejnom obstarávaní 
a vysúťažiť dodávateľa na dostavbu (predchádza-
júci dodávateľ už bez verejnej súťaže pokračovať 
v dostavbe nemôže). Podľa informácií zo spoloč-
nosti Infra Services meno víťaza súťaže bude zná-
me na jeseň a v prípade, že sa žiaden účastník ne-
odvolá, mohlo by sa v dokončení kanalizácie pokra-
čovať ešte tento rok.

? O vybudovaní osvetleného priechodu pre 
chodcov na Roľníckej ulici pri hostinci 

oproti soche sv. Florána ste hovorili aj počas
 návštevy primátora Hl. SR Bratislavy Milana 
Ftáčnika vo Vajnoroch. Podporí túto aktivitu 
aj hlavné mesto a v akom rozsahu? 

  F. K. Roľnícka ulica
– Na rokovaní s primátorom sme prebrali viac ako 20 
tém. Samotné rokovanie s ním na MÚ trvalo takmer 
dve hodiny a potom sme sa prešli po Vajnoroch. Na 
záver návštevy bola v Kultúrnom zaradení na Bani-
čovej ulici diskusia s občanmi. Počas prechádzky sme 
neobišli ani priechod na Roľníckej ulici pri hostin-
ci, ktorý je slabo osvetlený a nič by sa nezmenilo ani 
v tom prípade, ak by sa orezali stromy okolo verejné-
ho osvetlenia, ktoré je pomerne ďaleko od priechodu.
Od primátora som dostal prísľub, že našej MČ s osvet-
lením priechodu pomôže (a nielen s ním). Hneď po 
stretnutí som preto inicioval rokovania s mestskou 

StAroStA oDPoVeDá

organizáciu Generálny investor Bratislavy (organizá-
ciu, ktorá investičné stavby realizuje) o presune fi -
nančných prostriedkov v rozpočte mesta na kapitálo-
vé výdavky do rozpočtovej položky GIB-u. Tento krok 
by sa mal uskutočniť na júnovom MZ a objedná sa 
projektová dokumentácia a spustia sa potrebné po-
volenia. Koncom jesene by sme mohli mať preložený 
a osvetlený priechod pre chodcov od sochy sv. Floriá-
na smerujúci na (Gát) ulicu Pod lipami aj vybudovaný.

? Centrálne námestie vo Vajnoroch už preš-
lo úpravou, minulý rok pribudla na ňom pá-

ková studňa (pamiatkari nám nedovolili uro-
biť dračiu studňu). Hovorilo sa aj o rekonštruk-
cii národnej kultúrnej pamiatky sochy sv. Flori-
ána. Podarí sa mestskej časti sochu aj v dohľad-
nej dobe zrekonštruovať?
– Na soche sa na jar uskutočnil výskum jej stavu a aj 
jej histórie. Mohol by som to nazvať, že sa preveril jej 
zdravotný stav a socha prešla aj bezpečnostnou pre-
vierkou. Na základe výsledkov sme sa dozvedeli, že 
v roku 1832 keď bola socha inštalovaná, bola jedno-
farebná a nie farebná, ako sme sa domnievali. Pred-
pokladáme, že si ho tam naši predkovia dali preto, 
aby dedinu ochraňoval pred požiarmi. Približne 70 m
od sochy na námestí smerom k radnici (pred existu-
júcou studňou, slúžila ako zdroj vody hasičom) bola 
požiarna zbrojnica s aktívnym požiarnym zborom. Fa-
rebným sa stal na svoju storočnicu v roku 1932, kedy 
ju údajne v predvečer jej výročia namaľovali vajnor-
ské ženy vo farbe rímskeho vojaka. Preto si aj niektorí 
starší ľudia pamätajú ešte zvyšky jej farebnej podo-
by. V roku 1992 sa uskutočnila jej nie príliš vydarená 
reštaurácia, počas ktorej boli odstránené zvyšky far-
by a boli doplnené chýbajúce časti. Záverom musím 
oznámiť smutnú správu, že Krajský pamiatkový úrad 
nám nechce dovoliť sochu sv. Floriána zrekonštruo-
vať vo farebnej podobe, ale len jednofarebne. Navr-
huje zdvihnúť jej podstavec o 40 cm, aby sa stala vyš-
šou dominantou námestia. Pri prieskume bol skúma-
ný aj základ podstavca. Nepoteším neveriacich Tomá-
šov, ale bolo dokázané, že socha je na svojom mies-
te už 180 rokov (teraz má výročie) a nepohla sa ani 
o centimeter. Bude na poslancoch MZ či sa rozhodnú 
rekonštrukciu na budúci, či ďalší rok realizovať. Pôj-
de o fi nančne nákladnú rekonštrukciu a výsledkom 
nebude farebný sv. Florián ako sme si všetci vo Vajno-
roch želali. Socha je národnou kultúrnou pamiatkou, 
a tam má posledné slovo krajský pamiatkový úrad. 
Tak ako ho mal aj pri studni, čo nás i vás určite neteší...

? Zaujímalo by ma, ako sa vyvíja situácia 
okolo krajčírskej dielne JEANE MODE, 

prevádzka ktorej je v priestoroch budovy na 
Šaldovej ulici?       

                      M. R. Jačmenná ulica
– S predstaviteľkou fi rmy a jej právnym zástupcom 
sme si aj na osobných rokovaniach, aj písomne vy-
svetlili situáciu a predpokladám, že sa dohodneme 
tak, že zostane pôsobiť vo Vajnoroch. V ktorých pries-
toroch ešte nie je uzavreté, rokovať by sme o tom mali 
na najbližšom miestom zastupiteľstve.

? Keďže sa blížia prázdniny a pekné počasie 
umožňuje ľuďom tráviť viac času v prírode, 

chcem poukázať na neporiadok na Vajnorských 
jazerách. Nielen, že je tam neporiadok, ale 
návštevníkov na jazerách obťažujú aj voľne 
pobehujúce psi. Nemôže v tomto smere mestská 
časť zakročiť? 

M. K. Príjazdná
– Vajnorské jazerá nie sú ofi ciálnou lokalitou na kúpa-
nie. Komunikácie tam MČ nevlastní a ide o záhrad-
kársku osadu, ktorá je sčasti legálna a sčasti vznikla 
spontánne. Veľa Vajnorákov má tam pozemky, ktoré 
im záhradkári ešte nevysporiadali.
V nasledujúcich riadkoch vám chcem ilustrovať, čo 
všetko robí MČ pre to, aby na jazerách bol poriadok, 
čo stojí – v konečnom dôsledku nás všetkých – aj ne-
malé fi nančné prostriedky.
MČ dvakrát ročne organizuje pristavenie veľkokapa-
citných kontajnerov na veľkoobjemný odpad – 2 ks 
na jar a 2 ks na jeseň. V období od 15. 6. – 15. 9. sú 
pristavené 4 ks 1100 litrových nádob na zmesový od-
pad s vyprázdňovaním 2 krát za týždeň + MČ vlastný-
mi zamestnancami dočisťuje okolie nádob. Pred let-
nou sezónou zorganizovala MČ brigádu občanov aj na 
jazerách – t. r . bola 12. 5., po skončení letnej sezóny 
je brigáda rybárov, 1 až 2 krát ročne likviduje mestská 
časť divoké skládky, ktoré v tejto lokalite – opäť ne-
disciplinovanosťou občanov – vznikajú. 
Mestská časť na letnú sezónu umiestni ku kontajne-
rom aj trojnožky (vandali ich pravidelne hádžu do ja-
zera či rozkopú) a zamestná brigádnikov, ktorí budú 
v piatok a v pondelok po víkende jazerá upratovať. Pre 
spresnenie chcem ešte dodať, že naši pracovníci ob-
chádzajú resp. budú obchádzať aj tento rok jazerá raz 
do týždňa a dočistia, čo návštevníci a obyvatelia zá-
hradkárskej osady po sebe nechali a neodniesli so se-
bou, a čo sa nezmestilo do smetných nádob.
Vymenoval som kroky, ktoré na zabezpečenie poriad-
ku a čistoty na Vajnorských jazerách mestská časť 
podniká. Určite by sa dalo urobiť aj viac, bez podpo-
ry samotných občanov – bez dodržiavania poriadku 
aj z ich strany, však bude akákoľvek snaha MČ márna. 
V prípade voľného pohybu psov po Vajnorských jaze-
rách, alebo nakoniec kdekoľvek na území Slovenskej 
republiky platí zákon 282/2002 Z. z., ktorý okrem iné-
ho hovorí o tom, že ten kto nezabráni voľnému pohy-
bu svojho psa, dopúšťa sa priestupku. Pričom voľným 
pohybom je pohyb psa bez vôdzky mimo chovné-
ho priestoru, alebo zariadenia na chov. V prípade, že 
ste svedkom takéhoto konania vlastníkov psov, alebo 
osôb, ktoré psa vedú, je najúčinnejším spôsobom rie-
šenia situácie bezodkladne kontaktovať Mestskú po-
líciu, alebo Policajný zbor SR, ktorý môžu takéto oso-
by priamo na mieste usmerniť v súladu so zákonom 
a uložiť blokovú pokutu.

Mestská časť Bratislava – Vajnory minulý rok po ob-
vode jazier umiestnila tabule, zakazujúce voľný po-
hyb psov vo verejných priestranstvách, avšak tieto 
mali len veľmi krátku životnosť a krátko po osadení 
boli zničené vandalmi. Tento rok, pred začatím sezó-
ny budú osadené znova.
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Správa o činnosti Vajnorská podporná 
spoločnosť, spol. s r. o. za rok 2011

Toto všetko bolo opätovne dosiahnuté minimál-
nym počtom osôb, prijímaných iba na dohodu a iba 
na konkrétne akcie.  Celkové mzdové náklady v roku 
2011 boli 6438 Eur. Ostatné náklady počas roka boli 
najmä: spotreba DHM (kancelárske potreby a  režij-
ný materiál) v sume 3185 Eur, náklady na účtovníc-
tvo spolu 2927 Eur za rok, právne a notárske  služby 
164 Eur ročne a bankové poplatky 41 Eur, kolky a poš-
tovné + internet 38 Eur, odpisy 7112 Eur. Ako každý 
rok doteraz, konatelia spoločnosti ani členovia dozor-
nej rady nepoberali ani v roku 2011 žiadne odmeny 
za svoju činnosť.
Výsledkom hospodárenia spoločnosti pre rozpočet 
mestskej časti a hlavne pre jej obyvateľov je jednak 
priamy prínos do rozpočtu – hospodársky výsledok 
zisk v sume 8 912,40 Eur, a ďalším  ekonomickým prí-
nosom sú financie na ľadovú plochu  3 120 Eur plus 
získala mnohých sponzorov, zaplatila za prenájom 

priestorov a podporila ostatné podujatia v sume cel-
kovo viac ako 14 000 Eur. 
A to  necelé štyri roky fungovania tvorí priamy finan-
čný prínos pre mestskú časť už takmer 103 000 Eur  
(3 102 000 Sk).
Na rok 2012 je v pláne pokračovať v existujúcich akci-
ách (ľadová plocha, dožinky, hody, penalta, Streetball,  
bikros, Deň detí) a postupne  pridávať ďalšie športo-
vo-kultúrne podujatia, ktoré budú finančne i organi-
začne podporené. Takisto je v pláne pomôcť pri získa-
ní prostriedkov z   EÚ a iných fondov na elektronizá-
ciu úradu, budovanie cyklotrás, rekonštrukciu kultúr-
neho zariadenia Baničova i revitalizáciu ciest a chod-
níkov v MČ Bratislava – Vajnory.
Spoločnosť dosiahla v  roku 2011 zisk vo výške  
8 912,40 Eur, ktorý bol rozdelený nasledovne: 5 % na 
zákonné doplnenie rezervného fondu a zvyšok  v po-
mere 50 % mestská časť a 50 % VPS. Financie v sume 

4 456,20 Eur určené pre mestskú časť sú plánované 
použiť na odstránenie havárie vody na ZŠ s MŠ Katarí-
ny Brúderovej (zamedzenie plesniam, maľovanie). 
V  roku 2011 neboli používané žiadne účelové dotá-
cie od mestskej časti, všetky akcie i prevádzku a chod 
spoločnosti realizovala z  vlastnej činnosti a  z  vlast-
ných prostriedkov.
V zmysle platných právnych predpisov SR je Vajnor-
ská podporná spoločnosť, spol. s  r. o. povinná pred-
ložiť hospodárenie spoločnosti a  rozdelenie zisku za 
uplynulý rok na vedomie miestnemu zastupiteľstvu 
čo bude 27. 6. 2012 aj vykonané.
Vajnorská podporná spoločnosť bola založená Mest- 
skou časťou Bratislava – Vajnory v  apríli 2007 ako 
spoločnosť so 100 %-tnou majetkovou účasťou mes-
tskej časti.

Marek Grebeči a Michal Vlček,
konatelia spoločnosti

V roku 2011 spoločnosť pokračovala už v štvrtom roku svojho pôsobenia a to v podpornej činnosti mestskej čas-
ti, kde mimo iné spoluorganizovala a finančne podporila viaceré športové podujatia pre deti a mládež – Streetball 
tour (2490 eur), futbalová penalta (500 eur), vianočný halový turnaj pre deti(1500 eur), spoluorganizovala 
prevádzku ľadovej plochy (3120 eur), Mikuláš, ples, dožinky,  (6350 eur), opravila poškodený merač rýchlosti
(966 + 126 eur), získavala sponzorov pre MČ.  Ako i v minulých rokoch i tento rok všetky tieto podujatia ako 
i vlastnú prevádzku financovala spoločnosť z vlastných zdrojov, nepoberala žiadne dotácie z mestskej časti.

Získali sme prostriedky na ďalšie investície v obci
Projekt Jurava 
V máji sme podali žiadosť 
o získanie prostriedkov z Ope- 
račného programu Bratislav-
ský kraj (OPBK) v  hodno-
te 695 000 eur na Cyklotrasu 
Jurava po viac ako ročnej prí-
prave. Ide o rozšírený projekt 
z  r. 2009, kedy bolo riešené 
prepojenie Vajnory – Sv. Jur 
– Rača.  Vtedy sme už žiado-
sť podali, ale bole neúspešná 
z  dôvodu nedostatku financií 
na ministerstve výstavby a re-
gionálneho rozvoja. Teraz je 
tento projekt rozšírený o intra-
vilánové cyklotrasy po uvede-
ných obciach. Celková dĺžka 
je takmer 27 kilometrov, vy-
hodnotenie ministerskou ko- 
misiou sa očakáva do konca 
septembra.

Územný plán pamiatkovej 
zóny v centre Vajnor 
Podarilo sa nám už po druhý-

krát byť úspešný vo výzve mi-
nisterstva dopravy. Prvú dotá-
ciu sme získali už v novembri 
2011 na vypracovanie územ-
ného plánu zóny Šúty v sume 
8200 eur, a teraz v marci 2012 
sme získali sumu 4000 eur.  
Tieto sumy síce nepokrývajú 
celé náklady na vypracovanie 
regulatívov územia, ale význa-
mne pomôžu nášmu rozpoč-
tu a ušetrené prostriedky mô-
žeme použiť na financovanie 
potrieb ZŠ K. Brúderovej.

Dotácie na rozhlas
Tu sme boli úspešní po prvý-
krát. Žiadosť na dotáciu z pro-
striedkov zvýšeného výnosu 
z lotérií bola podaná na minis-
terstve financií v  termíne do 
konca marca, respektíve ešte 
za bývalej vlády Ivety Radičo-
vej. Podarilo sa nám získať či-
astku 9900 eur, vďaka ktorým 
v  termíne do konca augusta 

rozšírime vajnorský rozhlas 
o  ďalších 10 hlásičov s  asi 23 
reproduktormi. Práve prebie-
ha súťaž na dodávateľa.

Projekt Park pod lipami
V  rámci výzvy OPBK – revi-
talizácia verejných priestran-
stiev – sme pripravili a poda-
li projekt na revitalizáciu Par-
ku pod lipami, ktorý bol pri-
pravovaný už dlhodobejšie, už 
od roku 2010 a postupne do-
pracovaný, prerokovaný so 
stavebnou komisiou, schvále-
ný poslancami a v máji poda-

ný na ministerstve. Vyhodno-
tenie projektov z tejto výzvy sa 
očakáva koncom septembra. 
Hodnota podaného projektu 
je 355 000 eur.

Nová kamera 
pri sv. Floriánovi
Z  prostriedkov ministerstva 
vnútra sme úspešne získali 
dotáciu 5000 eur, čo pokrýva 
takmer 60 % nákladov na zria-
denie ďalšej bezpečnostnej ka-
mery s napojením na mestskú 
políciu v  lokalite sv. Floriána. 
Projekt je realizačne priprave-
ný na júl tohto roka. Z rozpoč-
tu hlavného mesta Bratislavy 
je naplánované do konca roka 
2012 vybudovanie a  napoje-
nie ďalších troch kamier cez 
MsP v  lokalitách oboch škôl 
a v okolí Svätojurskej cesty.

Mário Schwab, 
poradca starostu MÚ Vajnory
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Obec potrebuje investičné stimuly 
na riešenie problémov

Počas popoludňajšieho programu 10. 5. 
sa primátor stretol so starostom Vajnor Já-
nom Mrvom, poslancami a pracovníkmi 
miestneho úradu, prezrel si kritické mies-
ta, na ktoré by obec potrebovala investičné 
stimuly a v kultúrnom stredisku diskuto-
vali s miestnymi občanmi.

Prioritou Vajnor je predovšetkým rieše-
nie katastrofálnej dopravnej situácie, kto-
rá sa znásobila najmä rozsiahlou výstav-
bou sídliska v lokalite Čierna Voda, kto-
rá katastrálne patrí pod obec Chorvátsky 
Grob. Postupne tu majú vyrásť objekty pre 
56 000 obyvateľov, čo je asi toľko, koľko 
majú v súčasnosti dokopy všetky tri okres-
né mestá v Bratislavskom kraji – Malac-
ky, Pezinok a Senec. Doprava do hlavné-
ho mesta je však riešená len pôvodnou úz-
kou Roľníckou ulicou prechádzajúcou his-
torickým centrom Vajnor, po ktorej den-
ne prejde okolo 22 000 vozidiel. Roľnícka 
sa pripája pri kruhovom objazde na Ryb-
ničnú ulicu, ktorú využívajú najmä tranzi-
tujúce vozidlá v smere na Pezinok a Mod-
ru. Tadiaľ denne prejde vyše 50 000 áut. 
Vajnory pritom majú len 5000 obyvateľov. 
„Kým sa nepostaví nultý diaľničný obchvat 
D4 privítali by sme, keby nám magistrát 

pomohol aspoň zlepšiť dopravno-bezpeč-
nostnú situáciu postavením svetelne ria-
deného priechodu pre chodcov pri zdra-
votnom stredisku a rekonštrukciou dvoch 
zastávok MHD. Generálny investor Brati-
slavy už spracoval aj projektovú dokumen-
táciu východného obchvatu Vajnor, ktorý 
by obci veľmi pomohol s odbremenením 
tranzitujúcich vozidiel,“ uviedol starosta 
Ján Mrva. Výhľadovo by nielen Vajnory, 
ale všetci obyvatelia hlavného mesta priví-
tali, keby sa dala predĺžiť električková trať 
od Zlatých pieskov cez Rendez až po ra- 
čiansku štvrť Komisárky.

Tým, že sa na neďalekej Čiernej Vode in-
tenzívne stavia bez riešenia dopravnej in-
fraštruktúry a dokonca aj bez občianskej 
vybavenosti Vajnory pociťujú vysoký tlak 
na obsadenosť dvoch miestnych základ-
ných škôl a škôlky. Aj to boli otázky, ktoré 
Vajnorčania adresovali na primátora. Po-
trebovali by rozšíriť ZŠ aspoň o štyri triedy. 
Ani nová materská škola pre 120 detí, na 
ktorú si Vajnory zobrali úver, už po dvoch 
rokoch kapacitne nestačí vyhovieť všet-
kým záujemcom.

Osobitnú kapitolu tvorí rekonštrukcia 
Vajnorského ľudového domu. Nové vede-

Po minuloročných skúsenostiach z projektu „Hodina otázok 
a odpovedí“ sa primátor Bratislavy Milan Ftáčnik presúva 
z priestorov Primaciálneho paláca do jednotlivých mestských 
častí. Májovú hodinu otázok a odpovedí venoval tento raz 
mMestskej časti Bratislava – Vajnory. V predchádzajúcich troch 
mesiacoch navštívil Petržalku, Devínsku Novú Ves a v apríli Raču.

Primátor milan ftáčnik sa stretol so starostom Vajnor jánom mrvom, 
poslancami, zamestnancami miestneho úradu, ako aj miestnymi občanmi

nie vajnorskej samosprávy sa pustilo do re-
konštrukcie pôvodného objektu z polovice 
19. storočia. Svojho času dom patril mestu, 
ktoré ho odstúpilo mestskej časti. „Na pos- 
tupnú rekonštrukciu tejto kultúrnej pa- 
miatky prispievame z miestneho rozpočtu, 
získali sme finančnú pomoc z ministerstva 
kultúry a tiež z Bratislavského samospráv-
neho kraja. Na dokončenie prác nám však 
stále chýba približne 200 000 eur. Celý  
areál pred ľudovým domom by malo zná-
sobiť dokončenie hlavného námestia s re-
konštruovanou sochou sv. Floriána ako 
jednej z dominánt centra obce. “ dodal Ján 
Mrva.

Celkovo vajnorská samospráva pred-
ložila na riešenie 24 aktúnych problémov 
v obci. Ako uviedol primátor M. Ftáčnik, 
mesto môže investične Vajnorom pomô-
cť len v obmedzenom rozsahu, nakoľko 
samo zápasí s nedostatkom peňazí a za-
dlženosťou. Spoločne s vajnorskou samo-
správou však primátor podporí projekt vý-
stavby D4 v okolí Vajnor v takzvanom po-
lozapustenom, presypanom profile. Mesto 
pomôže pri zvýšení bezpečnosti premáv-
ky v obci tým, že poskytne prostriedky na 
vybudovanie ďalšieho dopravného sema-
foru pri zdravotnom stredisku. Nezane-
dbateľnou zo strany mesta bude i pomoc 
pri budovaní cyklotrasy JURAVA a ope-
ratívna pružnosť pri vysporiadaní, respet-
kíve zámeny pozemkov medzi mestom  
a mestskou časťou, čo sa týka najmä det-
ského ihriska a futbalového štadióna.

Text a foto: Eduard Fašung



BSK dal územný plán kraja 
na verejnú diskusiu 

„Hlas verejnosti pri takom závažnom doku-
mente, akým je koncept územného plánu re- 
giónu, je pre župu veľmi dôležitý. Preto sme ro-
kovanie s verejnosťou iniciovali a jej zaujímavé 
postrehy i oprávnené pripomienky sa budeme 
snažiť do plánov zakomponovať,“ povedal pred-
seda BSK Pavol Frešo.

Koncept územného plánu BSK a správu  
o hodnotení strategického dokumentu (SEA) 
si verejnosť môže prečítať na webovej stránke 
www.enviroportal.sk. Pripomienky možno po-
sielať do 31. mája na adresu Úradu BSK. Kon-
cept, ktorý obsahuje záväzné i smerné časti rie-
šenia, už prerokovali poslanci krajského zastupi-
teľstva. Záväzné by mali byť najmä zásady osíd-
lenia, priestorového usporiadania a funkčného 
využívania krajiny, starostlivosti o životné pro-
stredie, ochrany prírody a tvorby krajiny, ekolo-
gickej stability územia, zachovania kultúrneho 
dedičstva, ako aj verejného a dopravného vyba-
venia vrátane verejnoprospešných stavieb.

Účastníci verejného prerokovania však nie- 
ktoré záväzné stimuly spochybnili. Týkali sa, 
napríklad, regionálneho plánu výstavby obyt-
ných sídiel, do ktorých kraj nemôže zasahovať, 
lebo bytová výstavba je legislatívne v kompeten-

cii mestských a obecných úradov. Ako na mar-
go uviedol podpredseda BSK Milan Berta, nesú-
lad sa prejavuje, napríklad, v tom, že na rozvo-
jových okrajoch hlavného mesta vyrastajú nové 
sídliská, ktoré sa budujú aj napriek zápornému 
stanovisku BSK, lebo v projektoch nie je vyrieše-
ná príjazdová dopravná infraštruktúra, školské, 
zdravotnícke či sociálne zariadenia.

Otázkam sa nevyhla ani výstavba nultého  
diaľničného okruhu D4. Občania namieta-
li, že D4 spôsobí značnú environmentálnu zá-
ťaž v chránenom krajinnom území Malých Kar-
pát. Dosiaľ nie je zrejmé, či pôjde o tunel ale-
bo o povrchové riešenie. Diaľnica je vedená  
v tesnej blízkosti obývaných sídiel, ako je Ma-
rianka či Vajnory a navyše prechádza územím, 
ktoré je určené na ďalšiu rozsiahlu bytovú a po-
lyfunkčnú výstavbu. Zdôraznili, že diaľnica vý-
razným spôsobom zníži kvalitu životného pro-
stredia a bývania všetkých obyvateľov v danom 
území. Odpoveď zo strany spracovateľov územ-
ného plánu, že ide o vládny zámer výstavby D4, 
do ktorého BSK zasahovať príliš nemôže, účast-
níkov verejného prerokovania regionálneho 
konceptu územného plánu neuspokojila.

Eduard Fašung

Koncept nového územného plánu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) predložil 
Úrad BSK vo štvrtok (3.5.) na pripomienkovanie verejnosti. Možnosť vyjadriť sa využilo 
vo večerných hodinách asi 50 občanov.

informujeme www.vajnory.sk

Novým lídrom SDKÚ-DS je 
bratislavský župan Pavol Frešo 
O tom, že sa novým lídrom SDKÚ-DS po 
Mikulášovi Dzurindovi stal predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja Pavol Frešo,
 rozhodli v tajnej voľbe delegáti straníckeho 
kongresu 19. mája vo Zvolene, ktorí mu v dru-
hom kole odovzdali 242 hlasov. Jeho protikan-
didátka Lucia Žitňanská získala podporu 154 
delegátov.
Novými podpredsedami sa stali Viliam Novot-
ný, Jozef Mikuš, Ivan Štefanec a Martin Fedor. 
(Ponuku na podpredsednícke kreslo v strane 
L. Žitňanská odmietla.) Generálnym sekretá-
rom sa stal bývalý poslanec NR SR Štefan 
Kužma.
Pavol Frešo na margo výsledkov volieb uvie-
dol, že SDKÚ-DS pôjde cestou modernej ľudo-
vej strany, „...o ktorú sa bude dať oprieť, a ces-
tou, ktorú si zaslúži, to znamená návrat do pr-
vej ligy“.                    Eduard Fašung
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Vajnorskí poslanci 
majú skoro najmenšie 
odmeny v Bratislave
Za výkon funkcie prislú-
cha poslancom v miest-
nych zastupiteľstvách od-
mena. Pre porovnanie aké 
sú odmeny v mestských 
častiach v Bratislave ná-
jdete na webovej stránke 
www.vajnory.sk podrob-
nú tabuľku odmien. Zisti-
li sme aj odmeňovanie so-
bášiacich poslancov a aj 
členov komisií. 
Z priestorových dôvodov 
ju nemôžeme uverejniť vo 
Vajnorských novinkách. 
Naši poslanci berú účasť 
v komisiách ako česť a tak 
sa dohodli, že neberú  
žiadnu odmenu ako čle-
novia a ako predsedo-
via začo by im malo patriť 
poďakovanie od občanov 
MČ, lebo tomu venujú 
svoj čas a námahu na ná-
ročných rokovaniach ko-
misií. Tým chceme vyvrá-
tiť aj informácie o tom, že 
by naši poslanci a členovia 
komisií boli prepláca- 
ní neprimerane v porov-
naní s inými MČ, ale  
naopak. Za porozumenie 
ďakujeme.                       (VN)



PorADŇA

  5 – 6/2012   7

Počas júna plánuje polícia začať s pilot-
nými inštaláciami statických radarov a ka-
mier, ktoré jej umožnia pokutovať nezod-
povedných motoristov jazdiacich prirýchlo 
alebo na červenú. Následne od 1. júla budú 
títo motoristi aj trestaní pokutami. Mno-
hí motoristi prijímajú túto zmenu zákona 
s nevôľou z obáv, že dostanú pokutu aj za 
priestupok, ktorý nespôsobili oni, ale ich 
známy, keď mu auto požičali. Pri overovaní 
a pokutovaní platnosti povinného zmluv-
ného poistenia vozidla však tento problém 
nevzniká, nakoľko je poistenie zodpoved-
nosti za škody povinnosťou majiteľa resp. 
držiteľa auta.

„Zavedenie objektívnej zodpovednos-
ti vítame a veríme, že ho bude polícia vyu-
žívať najmä na nebezpečných úsekoch, pri 
školách či na miestach častých dopravných 
nehôd. Inštalácia statických kamier využí-
vaných za týmto účelom im navyše posky-
tuje jedinečnú možnosť pokutovať moto-
ristov, ktorí nemajú poistené vozidlo a reál-
ne s ním jazdia po cestách. Tým totiž spô-
sobujú zbytočné komplikácie zodpoved-
ným poisteným vodičom,“ povedal pre VN 
Petar Dobrič z poisťovne Genertel.

Majiteľom áut, ktorí jazdia bez zákon-

nej poistky, hrozí od polície pokuta vo výš-
ke 66 eur. Tú môžu dostať aj dnes v prí- 
pade, že ich policajt zastaví pri bežnej kon- 
trole alebo pri spáchaní iného priestupku, 
čo sa mnohým vodičom stane len spora-
dicky. Nezodpovední nepoistení vodiči sa 
však môžu pri troche šťastia vyhýbať ta-
kýmto situáciám aj dlhodobo. Kamerový 
systém však bude sledovať všetky autá, kto-
ré prejdú monitorovaným úsekom.

Pokuta za to, že auto nie je poistené, je  
v mnohých prípadoch vyššia, ako ročné 
poistné. Na druhej strane, zníženie počtu 
nepoistených áut môže vytvoriť priestor 
pre zníženie cien poistného. Každý moto-
rista totiž v rámci svojho poistného prispie-
va na spoločný fond, z ktorého sú vypláca-
né škody spôsobené nepoistenými moto-
ristami.

V súčasnosti je na Slovensku podľa šta-
tistík Slovenskej kancelárie poisťovateľov 
vyše 171 tisíc vozidiel bez zákonnej poistky. 
Z celkového počtu 2,44 milióna registrova-
ných áut je to vyše 7 %, respektíve každé 
štrnáste auto na ceste. Tento podiel je dra-
maticky vyšší, ako v okolitých krajinách, 
kde je ich podiel na úrovni 2 – 3 percent.

Eduard Fašung

Nad nepoistenými 
vozidlami sa zmráka 
Vďaka kamerám bude jednoduchšie pokutovať nepoistených. Kým obvodné 
úrady nevyužívajú svoje právomoci jednoducho udeľovať pokuty až do výšky 
3323 eur za nepoistené vozidlo, polícia získala od 1. júla jedinečnú možnosť 
zatočiť s týmito nezodpovednými motoristami. Stačí, aby sa inšpirovala 
u kolegov vo Veľkej Británii, Austrálii alebo iných krajinách a začala využívať 
novo zavedený inštitút objektívnej zodpovednosti aj na overovanie, či je 
vozidlo zachytené kamerou poistené. 

Cestovné pasy 
pre deti
Od 26. júna vstupuje do platnosti nariadenie EÚ, 
ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať 
cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné 
doklady. Táto európska právna úprava bude mať 
prednosť pred úpravou v slovenskom zákone  
o cestovných dokladoch, ktorý zatiaľ umožňuje 
vykonávať zápisy detí do cestovných pasov rodi-
čov. V praxi to znamená, že oddelenie dokladov 
Policajného zboru v Bratislave III na Vajnorskej 
ulici č. 25 už od 26. júna nebude vykonávať zápi-
sy detí mladších ako 5 rokov do cestovného pasu 
rodiča a každé dieťa bez rozdielu veku bude mu-
sieť mať vlastný cestovný doklad. 
Slovenská republika a niektoré ďalšie členské 
štáty EÚ zastávajú názor, že na základe zápi-
su dieťaťa do cestovného pasu rodiča vykonané-
ho do 25. júna, bude môcť takéto dieťa cestovať 
mimo územia Slovenska bez vlastného cestovné-
ho dokladu, ak cestuje s rodičom, v ktorého ces-
tovnom doklade je zapísané. Slovensko však má 
už v súčasnosti viaceré signály o tom, že niektoré  
iné členské štáty schengenského priestoru majú 
v úmysle od 26. júna neuznať zápisy detí v ces-
tovnom doklade rodiča – čiže budú striktne vy-
žadovať, aby bolo každé dieťa, bez ohľadu na 
vek, držiteľom vlastného cestovného pasu. Slo-
venskí občania sa tak môžu stretnúť so závaž-
nými problémami najmä pri prekračovaní von-
kajších schengenských hraníc v niektorých iných 
členských štátoch, ak nebudú mať aj ich deti 
mladšie ako 5 rokov vlastné cestovné doklady.                                                                             
Odporúčame občanom – rodičom, ktorí plánu-
jú po 26. júni cestovať spolu so svojimi deťmi 
mimo územia Slovenskej republiky, aby požiada-
li o vydanie vlastných cestovných pasov pre deti, 
prípadne sa včas informovali na zastupiteľskom 
úrade krajiny, do ktorej cestujú.

Eduard Fašung

Pozor na falošné lieky
Zástupcovia zdravotníckych 

organizácií v  SR upozorňu-
jú na nebezpečenstvo rozmá-
hajúceho sa čierneho preda-
ja falošných liekov prostred-
níctvom internetu. Ako uvied-
li, „pri falošných liekoch nie 
je možné hovoriť o  liečivých 
účinkoch či kvalite prepará-
tov. Nejde len o nelegálny biz-
nis, ale najmä o obchod s ľud-
ským zdravím“.

Podľa odhadov 50 až 90 per-
cent liekov ponúkaných na in-
ternete je falošných. Prichádza-
jú na Slovensko najmä z Číny 

a Indie. Väčšina falošných lie-
kov sa dostáva k spotrebiteľovi 
prostredníctvom internetovej 
siete. Preto sa oficiálne zača-
la kampaň zameraná najmä na 
internet, v  rámci ktorej sa na 
webovej stránke www.falosne-
lieky.sk približuje ľuďom ne-
bezpečenstvo falošných liekov 
a  interaktívnym spôsobom sa 
im vysvetľuje spôsob ako od-
líšiť podozrivé ponuky od pra-
vých liekov.

Ročné tržby z predaja faloš-
ných liekov sa vo svete odha-
dujú na 60 miliárd eur, z toho 
v Európe na 10,5 miliardy eur. 

„Internet je miesto, kde treba 
byť obozretný. Na Slovensku 
možno legálne kúpiť na inter-
nete len voľne predajné lieky. 
Pokiaľ chcú mať pacienti istotu 
o kvalite liekov, nemali by ob-
chádzať svojho lekára a lieky na 
predpis kupovať výlučne v ka-
menných lekárňach. Ak niekto 
ponúka liek na predpis cez in-
ternet, s  najväčšou pravdepo-
dobnosťou ide o falzifikát, kto-
rého užitie môže vážne ohroziť 
zdravie spotrebiteľa,“ povedal 
Peter Stanko zo Slovenskej le-
kárnickej komory.

Falošné lieky buď vôbec ne-

obsahujú deklarovanú účin-
nú látku, obsahujú nesprávne 
množstvo účinnej látky, alebo 
sú v nich nebezpečné až jedo-
vaté prímesi. Častými obeťa-
mi bývajú deti. „Užívanie fa-
lošných liekov môže vážne po-
škodiť zdravie alebo viesť až 
k  smrti. Môže vyvolať alergie 
alebo nežiaduce kontraindi-
kácie na účinné lieky,“ doda-
la riaditeľka Kancelárie Sveto-
vej zdravotníckej organizácie 
(WHO) na Slovensku Darina 
Sedláková.

Eduard Fašung



Milan Rastislav Štefánik je
trvalou súčasťou pamäte národa

Pochôdzka južným Sloven-
skom sa začala v Šamoríne, 
pokračovala cez Dunajskú 
Lužnú a vyvrcholila pietnym 
kladením vencov pri Mohyle. 
Zúčastnili sa na nej žiaci zo 
základných škôl, predstavite-
lia okolitých obecných a re-
gionálnych samospráv, Ma-
tice slovenskej, talianskej, 
francúzskej ambasády, ako 
aj vojenskí veteráni. Prítom-

Na pietnej spomienke 
pri Mohyle v Ivanke pri 
Dunaji sa v predvečer 
tragického skonu  Mila-
na Rastislava Štefánika 
stretli účastníci 22. roč-
níka vlastivednej po-
chôdzky, ktorú tradič-
ne organizuje Matica 
slovenská. 
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Na výstave klientov DSS

Šiesti klienti DSS, ktorý je v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Bratislavského kraja, predstavujú 
svoje diela verejnosti v rámci výstavy Geniál-
ny Amedeo III. 

„Ľudí, ktorí majú nejaké znevýhodnenie, ne-
treba vyčleňovať, ale treba ich vťahovať do ži-
vota. Aj toto je príležitosť, ako sa môžu prezen-
tovať a ukázať svoje diela verejnosti. Vytváranie 
priestoru a možností na ich sebarealizáciu nám 
umožňuje potom lepšie im rozumieť,“ povedal 

predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
Pavol Frešo.

Diela klientov budú vystavené vo Vinotéke 
Regius na Roľníckej 14 v Mestskej časti Brati-
slava – Vajnory. Reprodukovanou tvorbou sa 
bude na výstave prezentovať A. Slezák, voľnou 
tvorbou K. Sekáčová, L. Bošelová, A. Semaní-
ková, M. Hudl a A. Vajda.                          

   Eduard Fašung

Klienti Domova sociálnych služieb (DSS) pre deti a dospelých 
prof. Karola Matulaya na bratislavských Poliankach vystavujú svoje 
diela. Počas otvorenia výstavy sa uskutočnila aj aukcia obrazov. 
Výstava bude verejnosti prístupná do konca júla.

SENIOR 
KLuB 
BLAHOŽELÁ 
V mesiacoch júl 
a august máme 
v našom klube troch jubilujúcich 
členov.
Pani Katarína Jaslovská 
oslávi 17. 7.  pekné, okrúhle 
70. narodeniny, pán Ján Krištofi č 
12. 8.  svoje 65. narodeniny a pani 
Božena Feketeová oslávi 24. 8. 
60. narodeniny.
Všetkým trom jubilantom želáme 
veľa zdravia, šťastia, lásky v kruhu 
rodiny a do ďalších rokov života im 
prajeme veľa pokojných dní. 

Senior klub

ný bol aj prezident SR Ivan 
Gašparovič, minister obra-
ny Martin Glváč a predseda 
Bratislavského samosprávne-
ho kraja Pavol Frešo.

Milan Rastislav Štefánik, 
astronóm, politik, generál 
francúzskej armády, prvý mi-
nister vojny Česko-Sloven-
skej republiky, patrí k naj-
významnejším osobnostiam

slovenských dejín, ktorého 
meno je spájané najmä so 
vznikom ČSR v r. 1918 po 
rozpade Rakúska-Uhorska. 
Pri svojom prvom návrate 
do oslobodenej vlasti 4. mája 
1919 tragicky zahynul pri le-
teckom nešťastí neďaleko 
obce Ivanka pri Dunaji.

Eduard Fašung
Foto: Anton Jakubáč

aj vojenskí veteráni. Prítom-
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Organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy nás informovala, že 
zamestnanci Správy cintorínov budú v nasledovných týždňoch v čase od 9.00 
do 13.00 hodiny vyberať poplatky za nájomné a služby spojené s nájmom hro-
bového miesta priamo na  cintorínoch. Vo Vajnoroch to bude 18. augusta 2012.
Úhradu je možné vykonať výlučne za hrobové miesta nachádzajúce sa na kon-
krétnom cintoríne. V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislava však maximálne do konca roku 2016. Pri platbe sa bude 
podpisovať  i nájomná zmluva k hrobovému miestu. Tým, že využijete možnosť 
platiť poplatky priamo na cintoríne sa vyhnete návšteve Správy cintorínov na 
Svätoplukovej ulici v sídle organizácie  MARIANUM.                  (VN)

Poplatky za hroby bude možné 
zaplatiť priamo na cintoríne

Hluk prekládky na železnici 
ruší obyvateľov Vajnor
Rada by som podala sťažnosť na hluk vychádzajúci z areálu 
Zberného dvora Vajnory. Spôsobujú ho nakladaním vagónov 
kovovým šrotom. Rozumiem tomu, že je nutné vyzbieraný šrot 
následne aj odniesť avšak hlavným problémom je, že vagóny 
nakladajú v blízkosti obytného komplexu na Príjazdnej 34  
a to každý pracovný deň, dokonca aj v sobotu. Celé nakladanie 
je nesmierne hlučné aj pri zatvorených oknách a keďže naklád-
ky šrotu sú v skorých ranných hodinách, spôsobuje to problém 
so spaním. Riešenie tohto problému vidím v presunutí nakla-
dania ďalej od obytného komplexu a bližšie k budove zberné-
ho dvora (parcela 2838 k.u. Vajnory), kde je na to dostatočný 
priestor a spôsobený hluk by bolo menej počuť. Myslíte že by 
ste sa uvedenej sťažnosti vedeli venovať a zabezpečiť lepší kom-
fort bývania pre svojich obyvateľov?

E.  V., ul. Príjazdná

Miestny úrad Vajnory zaslal na železnice 
žiadosť o presun prekladiska. Vyberáme 
z odpovede ZSSK: 

Nakládka a vykládka vozňov v železničnej stanici Vajnory 
sa uskutočňuje už desaťročia. Na túto skutočnosť by sa malo 
prihliadať aj pri tvorbe územného plánu, lebo objekty pri 
železničnej trati sú zákonite vystavené zvýšenému hluku. 
Nakládka je realizovaná v zmysle zmluvy medzi preprav-
com a spoločnosťou ZSSK Cargo. ZSSK nemajú možnosť 
ovplyvniť správanie sa prepravcu pri nakládke alebo 
vykládke tovaru. Túto činnosť nie je možné presunúť na 
žst. Bratislava – Východ, lebo stanica nemá výpravné opráv-
nenia na podaj vozňových zásielok. Na podnet obyvateľov 
Mestskej časti Bratislava – Vajnory im však vychádzame 
v ústrety tým, že od 1. júna sa časť nakládky železného 
šrotu realizuje na koľajach č. 16, 16b a 18, ktoré sú vzdiale-
nejšie od obytnej zóny. Nebezpečné, toxické látky sa v želez-
ničnej stanici Vajnory neprekladajú.

Daniel Maruniak, 
riaditeľ odboru ZSSK

Pohyb podozrivých osôb hláste na linku 159
Na miestnom úrade sa množia podnety občanov 
typu, aký nám poslala A. H.:

Chcela by som vás poprosiť, či by sa nedalo vybaviť s políciou, 
aby kontrolovala ulice Vajnor a zapisovala si totožnosť občanov, 
pohybujúcich sa v dopoludňajších hodinách a okolo obeda po 
Vajnoroch, nakoľko v posledných týždňoch viackrát v týždni 
pred dvanástou zvonia a zisťujú, kto je doma, údajne za účelom 
zháňania si práce v záhrade. Videla som ich aj na cintoríne. 
Chodia traja i štyria na autách so značkami z rôznych okresov. 
Polícia vraj nemôže nikomu zabrániť, aby zvonil na zvonček, 
alebo vykrikoval do amplióna. Pred niekoľkými týždňami však 
vykradli cez obed jednu pani z našej ulice.

A. H., Pračanská ul.

Na podnet odpovedal miestny okrskár 
Dušan Giertli:

Mestská polícia počas pochôdzky v uliciach sa zameriava aj 
na túto činnosť občanov zväčša rómskeho pôvodu, ktorí 
po mestskej časti vykupujú železo. Túto činnosť vykonávajú na 
motorových vozidlách. Pravidelne ich kontrolujeme. Naposledy 
takáto kontrolovaná posádka na ulici Za farou, tvrdila, že si hľa-
dajú brigádu. Kontrola sa zamerala, či takéto osoby nemajú vo 
vozidle, alebo v prívese veci pochádzajúce z krádeže obecného 
alebo iného majetku. Osoby sa preverujú cez Policajný zbor SR, 
či nie je po nich vyhlásené pátranie. Ak je výsledok kontroly 
negatívny, tieto osoby v zmysle zákona nemáme dôvod ďalej 
riešiť. Ale ich činnosť vo Vajnoroch je po kontrole zaevidovaná. 
Na základe uvedeného podnetu budú zvýšené kontroly na osoby, 
ktoré po obci vykonávajú zber, alebo výkup rôzneho tovaru, 
prípadne ponúkajú podomové služby našim občanom. Tým-
to prosíme občanov o nahlásenie podozrivých osôb, ktoré sa im 
snažia nanútiť rôzne služby a narušujú ich súkromie na tiesňovú 
linku Mestskej polície 159.              (VN)

V nedeľu 27. mája 2012 sa vo Farskom klube T. Zemana uskutočnil 2. ročník  kon-
certu pod názvom Vajnoráci Vajnorákom. Popoludnie otvoril slovami básnika  
riaditeľ Základnej umeleckej školy Vrbenského – pobočka Vajnory Ulrich Ulman. 
Potom sa už rozozvučali hudobné nástroje – flauta, klavír či husle malých vajno-
rákov – žiakov školy. Na vystúpení nechýbali ani mladí  speváci z Vajnôr. Záver 
koncertu patril klaviristke  Anh Hoang Thi Kieu, ktorá  pieseň  Khúc nguyen trinh 
(Večná láska) skomponovala. Speváčka Katarína Krčmárová za klavírneho sprie-
vodu autorky ju zaspievala v origináli. 
Moje poďakovanie za príjemne strávený čas patrí organizátorkám - učiteľkám 
Milene Kinčešovej a Márii Halonovej zo Základnej umeleckej školy Vrbenského 
a  všetkým účinkujúcim. Na tomto podujatí som si opäť uvedomila, koľko nada-
ných detí vo Vajnoroch vyrastá. Pedagógom aj účinkujúcim želám veľa podob-
ných koncertov a do ďalších rokov trpezlivosť a umelecké úspechy. 

Soňa Molnárová, foto: Anton jakubáč

Vajnoráci Vajnorákom
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Vajnorskej samospráve záleží na tom ako vyzerajú 
verejné priestranstvá. Preto sme v máji vysadili let-
ničky, už tradične vo farbách vajnorskej trikolóry. 
Pokiaľ v minulých rokoch sa na tento účel vyhradili 
priestory pred kostolom, pred základnou školou 
Kataríny Brúderovej a na kruhovom objazde Rybnič-
ná – Osloboditeľská, tento rok boli letničky vysadené 
len pri kostole. Na zvyšných dvoch plochách sa usku-
točnila výsadba trvalých porastov, ktoré nebude po-
trebné každý rok obnovovať a ktoré boli navrhnuté 
tak, aby v každom ročnom období potešili oko oby-
vateľov, či návštevníkov Vajnor. Toto všetko sa udia-
lo pod odborným vedením Martina Lisala, záhrad-
níka poskytujúceho svoje služby pre zveľadenie ze-
lene vo vajnorských verejných priestoroch. Na rôz-
nych miestach v dedine je to vidno, napríklad v ma-
lom Rakúsparku, na centrálnom námestí, v Parku pod 
lipami a na mnohých ďalších miestach.

Ladislav Milincký,
referát životného prostredia

Foto: Anton Jakubáč

Vysadili sme letničky i trvalky
SKráŠĽujeme www.vajnory.sk

Ako pravdepodobne väčšina 
obyvateľov Vajnor vie, vznik-
la v noci z prvého na druhého 
máj havária v budove ZŠ Ka-
taríny Brúderovej na Oslobo-
diteľskej ulici. Havária vznik-
la pravdepodobne únavo-
vou prasklinou na vodovod-
nom vedení v chemickej učeb-
ni, ktorá je bohužiaľ umiest-
nená na druhom nadzemnom 

podlaží školy. Tým prišlo k za-
topeniu dvoch nižších podlaží
a to v značnom rozsahu. MČ 
pristúpila bezodkladne k od-
straňovaniu havárie, ale s ma-
ximálnym prihliadnutím na 
zachovanie kontinuity vyučo-
vacieho procesu. V dňoch 19. 
a 20. mája boli vykonané prá-
ce na odstránení a zamedzení 
rozširovania plesní, pri ktorom 

okrem chemickej sanácie bola 
použitá aj tzv. ozónová metó-
da, ktorá má zabrániť ich roz-
širovaniu. Vedenie školy v sú-
činnosti s miestnym úradom 
rozhodlo v zmysle zákonných 
možností o skrátení školské-
ho roku, aby mohli nasledovať 
ďalšie práce na odstránení ha-
várie. Ihneď po skončení škol-
ského roka bude zabezpeče-

né dôkladné vysušenie budo-
vy, ktoré podľa odhadu potr-
vá 2 – 3 týždne. Až následne 
budú vykonané práce na opra-
ve školy. Dúfame, že sa nám to 
v súčinnosti všetkých zaintere-
sovaných strán (MČ, ZŠ ako aj 
poisťovne) podarí tak, aby sa 
nový školský rok mohol začať 
vo vynovenej škole. 

Ľubomír Krištofi č 

Havária v ZŠ K. Brúderovej – vytopená škola
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OPRAVILI SA ZIMNÉ VÝTLKY VO VAJNORSKEJ DOLINE
Početné výtlky na ceste spôsobili zimné mrazy. 
Oprava komunikácie je už hotová.

Nové dopravné 
opatrenia v obci
Vo Vajnoroch sme zrealizovali nové dopravné 
opatrenia. Ide o vyhradené parkovanie 3 boxy 
pred Seniordomom na ulici Alviano, o spoma-
ľovací prah so zvislou DZ na ulici Kratiny, 
dopravné zrkadlo v križovatke ulíc Šuty 
– Čierny chodník, na rohu ulice Šuty. 

Text a foto: Peter Cviklovič

Vyhradené parkovanie 
pred Seniordomom.

Retardér na ulici Kratiny

Dopravné zrkadlo v križovatke ulíc 
Šuty – Čierny chodník. 

BuDujeme

Vajnory opravili cestu a Rača pokosila obe strany cesty 
do Kobyláckej doliny.



VinohrADníct Vo www.vajnory.sk

Navštívila štyri zo šiestich cyperských 
vínnych ciest v okolí miest Lemesos a Pa-
fos a v pohorí Troodos, degustovala rad 
cyperských vín – od suchej bielej Xinis-
terie po sladkú červenú Komandariu. Po-
byt však nebol iba o ochutnávaní, ale aj  
o výmene skúseností, keïže cyperské vi-
nárstvo má za sebou podobnú cestu ako 
slovenské. Bolo veľkým producentom 
priemerných vín a mokov, niektoré z nich 
takmer naisto boli zastúpené aj v popu-
lárnych slovenských vínach z čias so- 
cializmu. Začali však, s výraznou štát-

nou pomocou, konkurovať malí výrob-
covia. To jednak zlepšilo kvalitu a rozma-
nitosť cyperských vín a z vinohradníkov, 
ktorí predtým museli svoju úrodu pre-
dávať veľkým podnikom sa stali aj vinári  
a malí podnikatelia vo vínnom turizme.

Počas pobytu malokarpatskí viná-
ri podpísali v zastúpení predsedu Zdru-
ženia Malokarpatská vínna cesta Mila-
na Pavelku a predsedu Združenia cyper-
ských výrobcov vína Antonisa Haggipav-
loua memorandum o spolupráci pri roz-
voji vínnych ciest v Európe.

Združenie Malokarpatská vínna cesta 
má takmer 140 členov, ktorí pôsobia vo 
vinárstve a vinohradníctve od Bratislavy 
až po Trnavu. Členmi MVC sú aj Vajnor-
ský vinohradnícky spolok, PD Vajnory  
a Mestská časť Bratislava – Vajnory.        eg

Šiesty ročník Otvorených 
pivníc na sv. Urbana ponúkol 
milovníkom vínnej turistiky 
vína v 128 pivniciach od De-
vína cez Raču, Vajnory, Svätý 
Jur, Pezinok, Modru až po Tr-
navu. Otvorené pivnice moh-
li navštíviť v 32 obciach a mes-
tách Malokarpatského regió-
nu. „Každý rok pribúdajú na 
Malokarpatskej vínnej ceste 
staré klenbové pivničky, ale aj 
nové krásne moderné pivnice 
či degustačné miestnosti. Na 
Slovensku ide o najznámejšie 
vinárske podujatie, ktoré láka 
návštevníkov neopakovateľ-
nou atmosférou. Prítmie v ka-
menných pivniciach pri bliko-
tajúcom svetle sviečok pridáva 
degustácii vína osobitný záži-
tok. Ten sa v nijakom obchode 
k fľaši vína nedá kúpiť,“ uvie-
dol predseda Združenia MVC 
Milan Pavelka.

Vína z vydareného roční-
ka 2011 už vysoko bodova-
li na domácich aj zahranič-
ných súťažiach a sľubujú kva-
litnú úroveň ochutnávky. Vo 
vyše štyroch desiatkach piv-

níc budú pripravené k vínam 
aj gastronomické pochúťky, v 
mnohých pivniciach bude aj 
živá ľudová hudba. Z produk-
cie PD Vajnory je azda najvy-
darenejším vínom z minulého 

roka typická vajnorská odro-
da Fetesca regala, v ktorej do-
minuje neopakovateľný buket 
lúčnych kvetoch a nádherná 
dochuť po zrelých maslových 
hruškách.                Eduard Fašung

Vinári z MVC nadviazali 
spoluprácu s vinármi na Cypre
Združenie malokarpatská vína cesta organizuje od roku 2009 každoročne pre svojich členov 
a priaznivcov poznávacie pobyty vo vinárskych krajinách európy. Kým v predošlých rokoch 
smerovali tieto cesty do Španielska, francúzska a talianska, v tomto roku sa skupina 
z malokarpatskej vínnej vrátila z cesty na ostrove cyprus. 

Stretli sme sa vo vínnych pivniciach
jarný sviatok vinárov a vinohradníkov na malokarpatskej vínnej ceste 
(mVc) sa blíži. Deň otvorených pivníc na sv. urbana sa uskutočnil počas 
soboty 26. mája. Len dvakrát do roka sa môžu ľudia dostať naraz do viac 
ako sto pivníc a vychutnať si víno priamo zo suda. tieto oslavy vína sa 
pravidelne konajú v novembri, čerstvo po oberačkách, a v máji, keď už sú 
vína pripravené podať svedectvo o tom, aký bol uplynulý vinársky rok.
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Mestská časť Bratislava – Vajnory
a Poľnohospodárske družstvo Vajnory        

vás srdečne pozývajú 
na 9. ročník tradičných

VAJNORSKÝCH DOŽINIEK

v sobotu 25. augusta 2012  
od 14.30 do 00.30 h

Čaká na vás bohatý 
kultúrny program, alegorický sprievod, 

súťaž o najdlhší dožinkový koláč, stánky 
s občerstvením, vajnorské vínko,

na záver ľudová veselica so skupinou PROFIL.

Bližšie informácie o programe budú zverejnené
vo vývesných skrinkách MČ Bratislava – Vajnory,

na plagátoch, v médiách a na www.vajnory.sk

PoZVánKA / inZerciA
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Želáme Vám 
krásne prázdniny 
a pohodové leto!



ŠPort www.vajnory.sk

Výsledky podujatia Tatralandia 
StreetBasket Tour 2012 – Vajnory
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Vajnorský Areál Alviano po roku privítal najlepších streetbalistov

Mix ZŠ 
1. Black & White
2. GAY BROTHERS
3. Lempáci 
MVP hráč –  Marek Doležaj
Juniori 
1. Dano a jeho homoši
2. 3 krali
3. Daewoo Team
MVP hráč – Michal Hájek 
Ženy 
1. Vydýchané z lavičky
2. TAB-LE-TY
3. Neuveritelne krasky
MVP – Alexandra Riecká 
Muži 
1. Čistiaci prostriedok
2. Letný Vánok
3. Kardiaci 
MVP hráč  – Martin Nižný
Open Mix 
1. Palacinky
2. Slaninu si neprosím
3. OL IN  
MVP hráč – Jakub Kriván

Open Fun 
1. Obojživelnik je náš pán
2. Zmackni Enter
3. Starci 
MVP hráč – Róbert Slezák

Old-Young 2x2 
1. Kubalovci
2. SCHWABITOS
 

Sprievodné súťaže 

3pts. Shooting 
1. Marián Hodonský
2. Matúš Kuchálik

Free Throw Shooting 
1. Dominik Havel
2. Janis Azácis

Slam Dunk Contest 
1. Ján Záhora
2. Jaroslav Musil

Kompletné výsledky z podujatia

Už najbližší víkend, v sobotu 23.6. séria StreetBasket Tour vyvrcholí svojim
 finálovým podujatí U.S.Steel StreetBasket Košice, kde zistíme mená postu-
pových teamov, ktoré nás budú reprezentovať na svetovej FIBA 3X3 World 
Tour, resp. sa v kategóriách žien a juniorov zúčastnia na Majstrovstvách sve-
ta. Prihlasovanie ako bližšie informácie nájdete na www.basketland.sk

V sobotu 16. 6. 2012 sa vo  Vajnoroch uskutočnilo druhé podujatie hlavnej streetbasketovej série StreetBasket 
Tour 2012.  Viac ako 50 tímov si zmeralo sily vo v ôsmich kategóriách. Záštitu nad podujatím prevzal predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavol Frešo a starosta MČ Bratislava –  Vajnory Ing. Ján Mrva. 
S horúcim počasím ako aj s veľkou konkurenciou v hlavnej mužskej kategórii si najlepšie poradil tím nesúci 
názov Čistiaci prostriedok. Trenčiansko-Žilinská formácia hráčov v dramatickom finále porazila obhajcov 
titulu, chalanov z Letného vánku, a okrem prize money v hodnote 111 € si odniesli aj pozvánku na Prague
International Cup, ktorý sa uskutoční 30. 6. – 1. 7. 2012  na Václavskom námestí.



Partneri podujatia: Organizátori:
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Pripomeňme si, že je majs-
terka Slovenska v kategórii dos- 
pelých vo dvojhre v rokoch 
2009, 2011 a 2012. Na medzi-
národnej scéne vyhrala turna-
je na Mongolian International 
v rokoch 2009 a 2010, druhé 
miesto obsadila na Mexico In-
ternational 2011 a piate miesto 
na trunajoch Miami Interna- 
tional 2011 a Uganda Interna-
tional 2012. Zúčastnila sa tiež 
na majstrovstvách sveta druž-
stiev roku 2011.

Dvadsaťštyri ročnú rodáčku 
(9. apríla 1988) z Mestskej čas-
ti Bratislava – Vajnory pochá- 
dza zo športovo založenej ro-
diny. K bedmintonu ju privie-
dol najmä otec Peter Fašung. 
Intenzívne som začala tréno-
vať pred 11 rokmi. 

„Pre kvalifikáciu na OH  
v Londýne boli pre mňa kľú-
čové ostatné tri roky. Ťažký bol 
najmä minulý rok, ktorý som 
mala plný cestovania a zúčast-
nila som sa na 27 turnajoch 
po celom svete. Započítava-
lo sa desať najlepších turnajov. 
Som šťastná, že sa mi podari-
lo nazbierať dostatočný počet 
bodov na kvalifikáciu. Bol to 

Hovoríme s našou olympioničkou Monikou Fašungovou

Cesta na OH do Londýna nebola ľahká
Monika Fašungová sa úspešne kvalifikovala na Olympijské hry v Londýne. Pre Slovensko v netradičnej discipíne, akou 
je bedminton. Jej najväčšiemu úspechu v podobe postupu na OH predchádzali výborné výsledky doma i v zahraničí. 
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Dňa 29. mája nás zastihla smutná správa o smrti nášho 
spoluobčana, priateľa Ľudovíta Klenu nepripravených,  
a s pocitom veľkého smútku sme ju prijali ako pravdivú. 
Smrť aj v tomto prípade nebrala ohľad na nikoho. Bezcitne 
sa vkradla do príbytku jednej z našich rodín a vzala si so se-
bou manžela, otca, starého otca, priateľa a nášho drahého 
spoluobčana, ktorého poznala väčšina z nás. Ing. Ľudovít 
Klena sa do histórie Vajnor navždy zapísal ako prvý starosta 
našej MČ, ktorý bol v roku 1990 v prvých demokratických 
voľbách po nežnej revolúcii zvolený do miestnej samosprá-
vy. Pre Vajnory začal pracovať v roku 1989 ako tajomník 
miestneho národného výboru. Svoju obec poznal dobre, 
jej záujmy obhajoval na celomestskej úrovni. 
Dnes môžeme s istotou konštatovať, že aj jeho zásluhou si 
Vajnory zachovali ráz malebnej a pokojnej „dediny v mes-
te“. Pri spomienkach na Ľudovíta Klenu nemožno vynechať 

jeho pričinenie sa o vznik partnerstva obcí Vajnory a Alvia-
no. Už dvadsaťdva rokov trvajúce priateľstvo sa zrodilo prá-
ve v čase jeho „starostovania“. V‘daka jemu sa stali návšte-
vy, spoločné kultúrne podujatia a stretnutia či už vo Vaj-
noroch alebo v Alviane neodmysliteľnou súčasťou života 
obidvoch obcí. V rokoch, počas ktorých stál na čele Vajnor, 
ale aj neskôr, sa naňho mnohí obracali so žiadosťou  
o pomoc, prípadne o radu. Pre každého mal otvorené  
dvere, vždy vedel poradiť i prakticky pomôcť a vždy priamo 
a bez okolkov povedal svoj jasný názor. 
Posledná rozlúčka – to je okamih pravdy, okamih prejave-
ných citov, okamih slov a myšlienok, ktoré nás spájajú  
so zosnulým a ktorými ho odprevádzame na jeho ďalekú 
cestu. Lúčime sa s naším Lubanom.
Česť jeho pamiatke, nech odpočíva v pokoji!  

Soňa Molnárová

môj sen,“ uviedla M. Fašungo-
vá pre VN.

Monika päť rokov trénu-
je v Trenčíne, kde v máji tohto 
roku ukončila aj vysokoškol-
ské štúdium na Trenčianskej 
univerzite a je „čerstvo pečená“ 
inžinierka. „Hrám bedminton 
sedemkrát v týždni po 90 mi- 
nút. K tomu treba pripočí-
tať hodiny v posilňovni, beh, 
plávanie a čas na regenerá-
ciu. Rada si zahrám beach vo- 
lleyball alebo tenis. Trénujem 
však prakticky vo vlastnej ré-

Rozlúčili sme sa s prvým porevolučným starostom Vajnor

Za Ľudovítom Klenom

„Až umriem raz, 
chcem umrieť v máji.
Bo v máji umrieť je len sen...
Pochovajú ma pod kvetami
a žialia sotva jeden deň.
Tvár moja očiam premení sa
v tvár orgovánov, konvalín. 
Nebude v máji ťažké odísť
z tohto sveta rozvalín.“

žii. Bedminton nie je finan-
čne preferovaným športom na 
Slovensku. Verím, že po mojej 
účasti na OH v Londýne sa to 
zlepší a bedminton získa väčšiu 
popularitu aj v spoločnosti.“
Aké ciele si Monika kladie 
do budúcna? 
– Mojím obrovských cieľom bola 
účasť na Olympijských hrách, čo sa 
podarilo. Chcem podať dobrý výkon, 
aby som bola sama spokojná a dobre 
reprezentovala Slovensko. Ďalšie 
ciele prídu až potom. Určite viem, 
že sa chcem aj v budúcnosti veno-

vať športu, propagovať aktívny pohyb 
ľudí. Najviac by ma asi bavilo organi-
zovať rôzne športové akcie a podporo-
vať šport u nás. 
A čo by chcela robiť v civilnom 
živote? 
– Túto otázku si pokladám čím ďa-
lej, tým častejšie. Určite viem, že sa 
chcem venovať športu, podporovať 
pohyb ľudí. Najviac by ma asi bavilo 
organizovať rôzne športové akcie  
a podporovať šport u nás.
Ako relaxuje, kde sa cíti najlep-
šie vo chvíľach oddychu?
– Najväčší relax je pre mňa určite čas 
strávený s priateľmi, takisto milujem 
slnečné dni, ktoré ma dokážu naplniť 
energiu, cestovanie, dovolenky.
Čo najradšej jedáva?
– Jedlo je moja slabosť, medzi na-
jobľúbenejšie môžem zaradiť cesto-
viny na akýkoľvek spôsob, bryndzové 
halušky, palacinky.
Aký vzťah má k Vajnorom? 
– Vajnory mám veľmi rada, vyrasta-
la som tam a cítim sa tam príjemne. 
Myslím si, že v poslednom čase Vajno-
ry opekneli a to sa mi páči. Je to de-
dinka v meste a určite skvelé miesto 
na bývanie.

Eduard Fašung
Foto: archív M. Fašungovej
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Daone s Alvianom navštívili 
Bratislavu, aj Vajnory
V rámci Kultúrneho leta 2012  prišiel do Bratislavy 45 členný dychový súbor
z Daone – Banda Musicale Pras Band. Ich vystúpenie sme si pozreli v piatok 
15. júna na Hviezdoslavovom námestí v popoludňajších hodinách. Súčasťou 
programu bola aj vernisáž výstavy obrazov Alessandra Vignaliho, Andrea  
de Angelisa a fotografií Cira Schiaroliho pod názvom Umbria vo fotografiách 
a obrazoch.Výstava bola spojená s ochutnávkou gastronomických špecialít.
V sobotu 16.júna sme privítali dychový súbor aj u nás vo Vajnoroch. 
Vystúpili s ve ľkým úspechom v Parku pod lipami.

Katarína Dobiášová, foto: Anton Jakubáč

Na 5. ročníku exkurzie Rím – Neapol
Žiaci ZŠ Jána Pavla II. absolvovali od 

1. do 6. júna zaujímavú poznávaciu cestu 
v Taliansku. Každoročne je jej cieľom za-
žiť túto krajinu v rozmanitosti prírodného, 
historického a duchovného bohatstva.

Po prílete do Ríma sme presadli do au-
tobusu, ktorým sme odcestovali na Colle 
Mariano nachádzajúce sa medzi mestami 
Cassino a Caserta. Po ubytovaní sa a veče-
ri, ktorá v Taliansku vždy býva dlhá a bo-
hatá, sme každý deň vychádzali do bližšie-
ho i vzdialenejšieho okolia. 2. júna, v deň 
štátneho sviatku, keď si pripomína kra-
jina prechod z monarchie na republiku, 
sme navštívili impozantný kráľovský pa-
lác v Caserte, dielo architekta Vanvitelliho. 
Jeho súčasťou je veľká záhrada s komple-
xom fontán a jazier. Po obede v neapolskej 
pizzerii sme popoludnie strávili v zábav-
nom parku Edenlandia a deň sme ukon-
čili návštevou prvoligového štadióna SSC  
Neapol, na ktorom hráva M. Hamšík. Krás-
nym bol pohľad na Vezuv s Neapolským 
zálivom. Na ďalší deň sme sa prešli typic-
kým jarmokom a dlhý a slávnostný obed 

sme strávili s talianskymi rodinami. Kaž-
dodenná modlitba so sv. omšou bola pre 
nás posilou, oddychom a utužením celej 
55-člennej skupiny. Pondelok sme venova-
li návšteve baziliky sv. Petra v Ríme – pre 
nás obligátnou zástavkou – pri hrobe Jána 
Pavla II. Po nákupe suvenírov sme nav- 
štívili katakomby sv. Kalixta, čo bolo pre 
všetkých veľkým zážitkom. V utorok do-
poludnia sme sa poprechádzali v Pompe-
jách, v meste pochovanom popolom po 
silnej explózii sopky r. 79 po Kr. Prechádz-
ka s odborným výkladom týmto starým 
rímskym mestom na všetkých silno za-
pôsobila. Videli sme ako fungovali vtedaj-
šie mestá, ulice a ako bývali starí Rimania. 
Dozvedeli sme sa, ako je náročné udržiavať 
odkryté 2/3 mesta a že zvyšok sa rozhod-
li ponechať budúcim generáciám. Nav- 
štívili sme miestnu Baziliku ružencovej  
P. Márie a popoludní sme sa kochali v čas-
ti Amalfského prostredia s krátkym poby-
tom pri mori v Salerne.

Posledný deň sme sa zúčastnili na au-
diencii so Sv. Otcom Benediktom XVI. 

na Námestí sv. Petra. Tu sa okolo pápeža 
stretli príslušníci mnohých národov, kto-
rých spája tá istá viera. S Rímom sme sa 
rozlúčili v Bazilike sv. Sabiny, ktorá je pri-
delená slovenskému kardinálovi J. Tomko-
vi. Podvečer sme odleteli do Viedne a od- 
tiaľ autobusom do Vajnor. Bola to cesta 
plná zážitkov, počas ktorej boli naši žia-
ci konfrontovaní s novými situáciami, čo 
podporené odborným výkladom prispelo 
k ich ľudskému, spoločenskému a duchov-
nému rastu. Žiaci si obohatili vedomosti 
z dejepisu, geografie, náboženstva a iných 
predmetov. Zažili sme trochu viac srdeč-
nosti, radosti a vnútornej slobody, ktorá je 
pre túto krajinu slnka typická.

Otec Peter

Našim mamičkám
Mama, slovo, ktoré vyslo-
vujeme od útleho detstva. 
Slovo, ktoré je jednodu-
ché a krátke, slovo, ktoré 
pristane každej matke...

Deň matiek je výnimočný 
sviatok. Byť matkou je život-
ným poslaním. Mame sa mô-
žeme zdôveriť, mama nám ro-
zumie, má pre nás nekonečne 
veľa času, je trpezlivá, dáva 
nám všetku lásku, jej vďaka pa-
trí za život náš.

V každodennom zhone, pl-
nom povinností si veľakrát ne-
uvedomujeme, ako sa striedajú 
dni so sviatkami, ale je jeden, 
na ktorý by sme nemali nikdy 
zabudnúť a tým je deň našich 
najbližších a najdrahších by-
tostí – Deň matiek. Toto slo-
vo zaznie z úst malého dieťaťa 
často ako prvé. Mama zname-
ná istotu, lásku a porozumenie. 
Už vtedy je matka s dieťaťom v 
harmónii, keď sa ešte ani nena-
rodilo. 

 Každé dieťa chce svojej 
mame vyčarovať úsmev na 
tvári, tie najmenšie vlastnoruč-

ným darčekom, niektoré obľú-
benými kvetmi, iné básňou, 
tancom...

Aj naše deti zo ŠKD pod ve-
dením svojich vychovávateľov 
prichystali pre mamičky ku 
Dňu matiek  pestrý  program. 
Cez slovo, divadelné pásmo  
a spev im povedali, ako ich 
majú rady, čo pre nich zname-
najú, vyjadrili im vďačnosť za 
všetko, čo pre nich urobili. Ma-
mičky sa im odmenili veľkým 
potleskom.

            Text a foto:  Mária Kováčiková

ŠKoLSt Vo / KuLtúrA
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Každoročne si naša ško-
la pripomína Deň Zeme ak-
tivitami, ktorých cieľom je 
žiakov informovať o životnom 
prostredí človeka a motivovať 
ich k jeho aktívnej ochrane. 
V piatok 20. apríla žiaci strá-
vili krásny slnečný jarný deň 
čistením okolia svojej ško-
ly. Či sa robí všetko ako tre-
ba, kontrolovalo slniečko, kto-
ré na žiakov pokukovalo spo-
za obláčikov. Ale tí dozor ne-
potrebovali. Práca ich tešila. 
Išla im od ruky. Dôkazom ich 
oduševnenia pre dobrú vec 
bol školský areál bez opada-
ného lístia a konárov, bez špi-
ny a odpadkov. Presne o týž-
deň, 27. apríla žiaci svoj vzťah 

k ochrane životného prostre-
dia prezentovali na Školskej 
vedeckej konferencii venova-
nej Dňu Zeme. Tému konfe-
rencie „Zem naša každoden-
ná“ zvládli žiaci na výbornú. 
Jednotlivé triedy pripravili za-
ujímavé projekty, ktoré vysta-
vili na paneloch na prízemí 
školy. Vážnosť témy dokáza-
li prezentovať vážne i humor-
ne. Návštevníci konferencie, 
medzi ktorými nechýbali ani 
zástupcovia zriaďovateľa na-
šej školy Ing. Soňa Molnárová, 
Mgr. Juraj Lauko, PhD. a Mgr. 
Martin Kuruc, PhD. boli prí-
jemne prekvapení znalosťami 
žiakov, ktorí ponúkli veľa zau-
jímavostí o fungovaní prírody 

Deti motivujeme k ochrane 
životného prostredia 

Pôvodne bol 22. apríl venovaný oslavám príchodu jari. 
Od roku 1970 upozorňuje ľudí na negatívne dopady 
ničenia životného prostredia na kvalitu života, 
na prílišnú závislosť človeka na daroch, ktoré mu planéta 
Zem poskytuje. Aby sme si uvedomili, že jej zdroje nie sú 
nevyčerpateľné, že to, čo dnes považuje za samozrejmé, 
je veľmi vzácne a veľmi krehké. 

Deň Zeme v Základnej škole Kataríny Brúderovej
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Nultý ročník projektu vy-
hodnotili 15. júna na Parti-
zánskej lúke. Bol priprave-
ný bohatý program s množ-
stvom sprievodných aktivít 
spojených so živou hudbou, 
súťažami a dobrou náladou.  

Do akcie sa zapojilo 45 
škôl čo predstavuje 7911  
žiakov. Dosiaľ sa vyzbieralo 
20,5 tony papiera a 4,2 tony 
plastu. Ide však o dlhodobý 
program, ktorého cieľom je 
dostať do povedomia žiakov 
a pedagógov škôl systema-

tické zapájanie témy správ-
neho nakladania s odpad-
mi, triedenia a následnej re-
cyklácie komunálneho od-
padu v školských zariadeni-
ach Bratislavy tak, aby sa se-
parovanie odpadu stalo sú-
časťou životného štýlu na-
stupujúcej generácie.

Projekt má hravou for-
mou, metódami zážitkové-
ho učenia, rozvojom kreati-
vity a súťaživosti pozitívne 
pôsobiť na rozvoj vedomostí 
detí, mládeže, rovnako i do-

spelej generácie o separácii 
odpadov. 

Pilotný, nultý ročník 
OLOMPIÁDY sa začal 12. 
marca. V septembri na zači-
atku školského roka, po vy-
hodnotení pilotného pro-
jektu, chcú organizátori od-
štartovať prvý riadny ročník 
OLOMPIÁDY pre všetkých 
žiakov bratislavských škôl. Je 
to príležitosť aj pre dve vaj-
norské základné školy.

Eduard Fašung

Školáci v Ololympiáde 
sa učia ekologicky myslieť

Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja na piatkovom zastupi-
teľstve dali zelenú vzniku dvoch Centier odborného vzdelávania a prí-
pravy. Konkrétne tak vznikne Centrum odborného vzdelávania a prí-
pravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií na SOŠ 
Hlinícka 1 a Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na Spojenej škole SNP 30 v Ivanke 
pri Dunaji. Napriek počiatočným obavám, do projektu v oblasti elektro-
techniky je aktívne zapojená aj SOŠ na Rybničnej ulici vo Vajnoroch. 

„Cieľom vzniku týchto centier je kvalit-
nejšie, lepšie vybavené školstvo a teda ab-
solventi, ktorí sú pripravení uplatniť sa 
na trhu práce v daných oblastiach. Podľa 
mňa je veľmi dôležité, že vznik týchto cen- 
tier podporili poslanci naprieč politickým 
spektrom. Urobili sme tak ďalší krok, kto-
rý skvalitní školstvo v kraji.“ Povedal župan 
Pavol Frešo.

Predpokladaný termín na vznik tých-
to centier je 1. september 2012. Centrá od-
borného vzdelávania a prípravy vzniknú 
za účelom vytvorenia funkčnej efektív-
nej, hospodárnej a kvalitnej siete stred-
ných škôl a školských zariadení. Na to, 

aby mohlo takéto centrum vzniknúť bolo 
potrebné splniť základné kritériá. Me- 
dzi ne patrili materiálovo – technické vy-
bavenie, priestorové zabezpečenie, dostup-
nosť, tradícia vzdelávania v danej oblasti, 
schopnosť poskytovania vlastného ubyto-
vania a stravovania. Zriadenie COV a prí-
pravy pre oblasť poľnohospodárstva a roz- 
voja vidieka je výsledkom spolupráce so 
Slovenskou poľnohospodárskou a potra-
vinárskou komorou SR. COV pre oblasť 
elektrotechniky a informačných technoló-
gií vzniká na základe spolupráce so Zväzom 
elektrotechnického priemyslu SR.

Eduard Fašung

Vzniknú dve Centrá 
odborného vzdelávaniaa o dôležitosti ochrany život-

ného prostredia. Žiaci účast-
níkov konferencie pútavo in-
formovali o ohrozených dru-
hoch rastlín a živočíchov. Ori-
ginálne o ekologickom riešení 
problémov dopravy a zdan-
livo nesúvisiaceho problé-
mu zdravého životného štýlu  
a spôsobe života. „Vedeckou“ 
argumentáciou sa snažili záu-
jemcom o zdravú výživu vy-
svetliť, ako zásadne ovplyvňu-
je náš život kvalita stravy. Po-
radili čo jesť, aký účinok na 
nás majú jednotlivé pokrmy. 
Nechýbala ani téma recyklá-
cie odpadov a už nepotreb-
ných vecí. 

Konferencia sa vydarila. 
Spokojní boli všetci. Pripo-
menuli sme si význam myš- 
lienky Dňa Zeme. Ostáva nám 
len dúfať, že ekologicky nebu-
deme len myslieť, ale budeme 
aj žiť a pracovať, aby svet oko-
lo nás bol krajší a zdravší. 

Jozef Bratina 
Foto: Anton Jakubáč
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V olympijskom roku 2012 sa deti materských a žiaci bratislavských 
základných škôl mohli zapojiť do celoročného zábavno-športového 
projektu OLOMPIÁDA 2012. Projekt pripravila bratislavská samospráva 
spoločne so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO, a. s .) 
a bývalí športovci, úspešní slovenskí olympionici.
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Osveta: Za čo platia rodičia detí do MŠ 
Mnohí rodičia smerujú na Miestny úrad MČ Bratislava –Vajnory svo-
je otázky ohľadom platieb za MŠ. V snahe sprehľadniť financovanie 
škôlky ponúkame kompletný  prehľad poplatkov. 
Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou  prispieva zá-
konný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na 
jedno dieťa sumou vo výške 15 % z aktuálnej  sumy životného minima každo-
ročne upravenej  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Výšku po-
platku v súlade s legislatívou SR upravuje VZN 8/2011 a jeho výška v súčas-
nosti činí 13 €/mesiac. Podľa zákona č. 245/2008 sa z tohto poplatku priorit-
ne uhrádza nákup potravín pre materskú školu. Jeho výška však nepokryje 
ani režijné, prevádzkové či mzdové náklady škôlky, ktoré dotuje MČ Bratisla-
va – Vajnory v zmysle VZN 1/2012.  
ROZPOČET NA STRAVu DIEťAťA V MŠ:
MŠ Dieťa/ Deň Desiata Obed Olovrant Spolu
Stravníci (2 – 6 rokov) 0,30 € 0,72 € 0,35 € 1,27€
Teda za bežných 22pracovných dní v mesiaci je skoro 28Eur náklad na dieťa. 
Keďže štát nemá dostatok finančných prostriedkov pre samosprávu a dáva jej 
stále nové úlohy nepokryté financiami  tak NRSR prijala novelu zákona, podľa 
ktorej majú  všetky mestá a obce v SR chýbajúce financie na prevádzku, mzdy 
a stravu detí získať od rodičov detí. Podľa našich zistení s okolitých mestských 
častí pristupujú tieto k zvýšeniu cca o 10 Eur na mesiac.
Okrem toho si rodičia odsúhlasili na plenárnom rodičovskom združení, dobro-
voľnú výšku poplatku 10 €/mesiac. Zápisnica z tohto rodičovského združenia 
je v škôlke. Tieto peniaze sa používajú na aktivity MŠ. Počas tohto školského 
roka 2011/2012 sa z týchto peňazí financovalo viacero spoločenských podu-
jatí pre našich škôlkarov. Deti materskej školy za tieto peniaze videli vystúpe-
nie kúzelníka, vozili sa na poníkoch či boli na zmrzline. Škôlka nakúpila detské 
knihy a poličku. Zhruba 500 € stál sprievodný program a aktivity, ktoré boli 
spojené s medzinárodným dňom detí. Z týchto peňazí boli financované aj ďal-
šie podujatia a činnosti detí, ktoré sú nad rámec klasického denného progra-
mu v MŠ. Vyúčtovanie bude v škôlke zverejnené na konci školského roku na 
nástenke a tiež podrobné informácie o  dobrovoľnom príspevku rodičov prine-
sieme v nasledujúcom čísle.

Rastislav Daniš, referát školstva, zdravotníctva a soc. vecí

Mestská časť Bratislava – Vaj-
nory pristúpila ku skultivova-
niu okolia novej materskej ško-
ly v obci. S pomocou dodáva-
teľa a obecného záhradníka si 
vysúkali rukávy pracovníci na-
šej hospodárskej správy. Pusti-
li sa do priestoru, ktorý vyze-
ral nevábne. Bolo ho treba na-
jprv zhutniť a následne naviesť 
80 m3 zeminy, aby sa  vytvori-
la vrstva, v ktorej môže vyrásť 

tráva. Dnes sa už tento pries-
tor zelená. V prípade suchého 
počasia sa snažíme túto plochu 
pravidelne polievať. Sme veľ-
mi radi, že sme deťom,  ich ro-
dičom a v neposlednom rade  
i zamestnancom splnili žela-
nia, ktoré im môžu skvalitniť 
ich každodenný pobyt v škôlke 
a nám zase urobiť radosť z do- 
bre vykonanej práce. 
Ľubomír Krištofič, hospodárska správa 

Pred škôlkou  
sa už zelená trávnik

Umiestňovanie detí v pred-
školských zariadeniach je celo- 
slovenský problém. Ako sa  
o tom môžete dočítať temer 
aj v každom vydaní Vajnor-
ských noviniek, umiestniť kaž-
dé dieťa v materskej škole, ro-
dičia ktorého o to prejavia zá-
ujem, nie je možné ani v našej 
mestskej časti, čo nám je všet-
kým ľúto.

Realita je taká, že na školský 
rok 2012/2013 nebolo mož-
né  42 detí z kapacitných dôvo-
dov do materskej školy prijať, 
a to i napriek tomu, že od sep-
tembra rozbieha svoju činnosť 
i Cirkevná materská škola Jána 
Pavla II. Mestská časť Bratisla-
va –Vajnory si uvedomuje zá-
važnosť celej situácie a nechce 
pred týmto problémom zatvá-

rať oči, ignorovať svojich obča-
nov a tváriť sa, že sa v celej veci 
nedá nič robiť. 

Ako sme už uviedli v minu-
lom čísle nechali sme sa inšpi-
rovať susednou obcou Chor-
vátsky Grob, ktorá prenajala 
dve miestnosti v obchodnom 
dome Monar a prerobila ich na 
herne a rieši tak podobnú si-
tuáciu s neumiestnenými deť-
mi v existujúcich materských 
školách. Starosta našej mest-
skej časti Ján Mrva prišiel s ini-
ciatívou prenajať priestory buď 
od MČ Bratislava – Rača  v lo-
kalite Rendez, alebo od Stred-
ného odborného učilišťa elek-
trotechnického na Rybničnej 
ulici. Po prestavbe  by v tých-
to priestoroch mohli vzniknúť 
chýbajúce triedy škôlky. 

Na základe tejto myšlienky 
bol všetkým rodičom nepri-
jatých detí spolu s rozhodnu-
tím o neprijatí  doručený záro-
veň aj informačný list starostu. 
V priloženom  „Záväznom sta-
novisku k listu o zápise detí do 
materskej školy“ mali možnosť 
rodičia vyjadriť svoj názor s na-
vrhovaným riešením, teda sú-
hlas, resp. nesúhlas s umiestne-
ním svojho dieťaťa v navrhova-
ných prenajatých priestoroch. 

Zo 42 oslovených rodičov 
sa však vyjadrili iba jedenásti. 
Iba sedem rodičov s návrhom 
súhlasilo a zvyšní štyria  záu-
jem o takéto riešenie nepreja-
vili. Keďže drvivá väčšina rodi-
čia o takéto riešenie neprejavili 
záujem, mestská časť predbež-
ne s majiteľmi priestorov roko-

vať nebude. V hľadaní riešenia, 
ako umiestniť čo najväčší počet 
detí v škôlke však bude mest-
ská časť spolu s poslancami po-
kračovať ďalej.

Začiatkom júna sa na zá-
klade rokovaní starostu s Re-
gionálnym úradom verejného 
zdravotníctva podarilo predĺžiť 
existujúcu výnimku na školský 
rok 2012/2013 na prevádzku 
našej MŠ s celkovým počtom 
122 detí - čo je o 12detí viac 
ako je súčasná kapacita. Ak 
Rada školy zložená z rodičov, 
pedagógov, poslancov a pra- 
covníkov úradu výnimku ak-
ceptuje deti budú do škôlky 
prijímané na základe schvá-
leného Všeobecne záväzného 
nariadenia číslo 6/2011.

Rastislav Daniš

Predĺženie výnimky na hygiene sa podarilo vybaviť a teraz je na rade Rada školy

MČ hľadala riešenie ako zvýšiť kapacitu MŠ
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Väčšina súčasných obyvate- 
ľov Vajnor, nezažila a okrem 
dobových fotografií a obráz-
kov nevidela Vajnory aké boli  
v minulosti, kedy príroda a dze- 
dzina v dzelňí i svátečňí deň 
harmonizovali. Fantázia však 
nemá hranice. V nej sa mô-
žeme dostať aj do tohto času. 
Žiť rytmom života, ktorý  ur-
čovala príroda, podľa Katarí-
ny Brúderovej – Božia záhra-
da a viera v Božiu silu a pro-
zreteľnosť. Zimný a letný slno-
vrat, jarná a jesenná rovnoden-
nosť ovplyvňovali nielen kolo-
beh života, ale určovali aj po-
stup prác na poli a vo vinohra-
de. Každé obdobie roka malo 
svoju jedinečnosť. Zimu sym-
bolizovalo zdobenie vánoční-
ho stromku a vianočné zvyky. 
Jar vynášanie figuríny – kise-
lice a prinášanie do dediny lé-
sole. Na sv. Jána svätenie vína 
a koncom leta, po vymlátení 

obilia slávenie zakončenia zbe-
ru úrody – dožinki. Na jeseň, 
podľa sviatku patróna, ktoré-
mu bol zasvätený kostol sláve-
nie hodov – hodi. Život býva-
lých dvorníkov Bratislavského 
hradu a hradných prakovníkov 
a ich potomkov bol teda boha-
tý na spoločenské udalosti. 

S cieľom oboznámiť žia-
kov Základnej školy s mater-
skou školou Kataríny Brúdero-
vej s tradičným životom oby-
vateľov Vajnôr, umožniť im 
nazrieť do ich domov, dvorov,  
záhrad či viníc sa uskutočnil  
29. mája v areáli školy Deň vaj-
norských tradícií. Jeho ústred-
nými témami boli Vajnorský 
drak a Katarína Brúderová. 
Žiaci sa zoznámili s povesťou  
O vajnorskom drakovi a so ži-
votom a dielom ľudovej umel-
kyne z Vajnor Kataríny Brúde-
rovej, ktorej meno nosí škola  
v čestnom názve. Pre žiakov 

prvého a druhého stupňa zá-
kladnej školy pripravili organi-
zátori Dňa vajnorských tradícií 
viacero aktivít. Žiaci druhého 
stupňa si mohli vybrať jednu  
z tvorivých aktivít zameraných 
na kresbu vajnorských orna-
mentov, zdobenie vajnorských 
kraslíc alebo stvárnenie kul-
túrnych a historických pamia-
tok Vajnor pomocou umelec-
kej fotografie, kresby, prípad-
ne maľby. Žiaci ôsmeho a de-
viateho ročníka uskutočnili  
medzi obyvateľmi Vajnor an-
ketu na tému vajnorských zvy-
kov. Prvý stupeň sa zabával 
pri detských hrách starých ro-
dičov. Tí umelecky zdatnejší 
kreslili farebnými kriedami na 
asfaltový chodník vajnorské-
ho draka alebo vajnorské orna-
menty. Spestrením podujatia 
bola ukážka vajnorského náre-
čia v podaní pani Hrabákovej  
a Fašungovej. V neviazanom 
dialógu, často humoristicky 
ladenom zoznámili žiakov so 
svetom  starých Vajnor, spo-
mienkami na školu a svojich 
učiteľov, príbehmi z detstva  
a mladosti, ktoré trávili nie-
len hrami, ale aj prácami okolo 
hospodárstva, pretože všetky 
zdravé ruky v domácnosti mu-
seli byť užitočné a nesmeli za-
háľať. Svoje rozprávanie spest-
rili aj ukážkou niektorých čas-
tí vajnorského ženského kro-
ja, spôsobu ich odievania a no-

senia. Rozprávanie tiet sa žia-
kom páčilo. Po ich rozprávaní 
si trojčlenné družstvá štvrtého 
až deviateho ročníka zmerali 
svoje vedomosti z histórie Vaj-
nor, jej významných osobnos-
tí a nárečia. Na záver Dňa vaj-
norských tradícií si všetci žiaci 
a učitelia pochutili na vajnor-
ských osúchoch, ktoré pre nich 
pripravili pani kuchárky.

Súčasťou školského Dňa vaj-
norských tradícií bola zaují-
mavá výstava, ktorú na príze-
mí školy pripravili žiaci druhé-
ho stupňa základnej školy. Jej 
tematické zameranie na zvy-
ky a tradície Vajnor, význam-
né osobnosti a športovci Vaj-
nor zaujala aj Soňu Molnáro-
vú, zástupkyňu starostu a Jura-
ja Lauka, prednostu miestneho 
úradu našej mestskej časti. Bol 
to zaujímavý a pekný deň. Ži-
aci sa mohli venovať rôznym 
tvorivým aktivitám. Bolo na-
ozaj z čoho vyberať. Všetci si 
užili veľa zábavy. Počuli a nau-
čili sa veci, ktoré kedysi tvorili 
významnú súčasť života ich ro-
dičov a starých rodičov. Ostá-
va len dúfať, že myšlienka od-
krývania minulosti prostred-
níctvom pátrania po zvykoch 
a tradíciách predkov neupadne 
do zabudnutia a Deň vajnor-
ských tradícií nájde svoje po-
kračovanie aj v budúcom škol-
skom roku.                Jozef Bratina  

Foto: Anton Jakubáč

Deň vajnorských tradícií 
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Na ihrisku na Koniarkovej ulici sa už 
predpoludním rozbehli prípravy tejto 
veľkolepej oslavy. Chlapi z  hospodárskej 
správy začali so stavaním stánkov, prístre-
škov, športových disciplín a pomáhali aj 
so zabezpečovaním súťaže Baby Vajnory 
2012. Tiež Agentúra Prima, ktorú sme si 
objednali, začala pripravovať svoje špor-

tové disciplíny. Keď už bolo všetko hotové 
a vytúžená znelka mestskej časti mala od-
štartovať podujatie, začalo pršať. V snahe 
zachrániť aspoň súťaž Baby Vajnory 2012 
sme sa rýchlo presťahovali do telocvične 
a Farského klubu ZŠ Jána Pavla II. 

Aj napriek sťaženým podmienkam sa 
nám podarilo umiestniť v týchto priesto-
roch športové disciplíny agentúry Prima 
– nafukovací futbal, trampolínu, Človeče 
nehnevaj sa a sumo súboj. Deti boli nad-
šené, veselo skákali, kopali do brány, zápa-
sili a konzumovali sladkosti, ktoré nám ve-
novali naše vajnorské firmy a  spoločnosť 
Kaufland. Veľmi si vážime všetkých pod-
nikateľov, že nás každoročne, aj v  týchto 
ťažkých časoch, podporujú. Patrí im nao-
zaj veľká vďaka.

Krátko po 17.00 h začala súťaž Baby Vaj-

Predpoveď počasia 
na sobotu 9. júna 2012 
nebola priaznivá, ale všetci, 
ktorí sme organizovali 
toto veľké a náročné podujatie, 
sme  tajne dúfali, že dážď 
nás v čase osláv MDD 
od 15.30 – 19.00 h obíde. 

Finálová 15-tka: 
Miška Burzová, Anna-Mária Gáplovská, Lukáš 
Zeman, Marcelka Mrvová, Nikolka Šmidová, 
Samko Skřipský, Terezka Wilsch, Alicka Brúderová, 
Patrik Zajko, Ella Hoglová, Samko Štrba, Matej Styk, 
Sofia Šmelková, Miško Krištofič, Jakub Straško.

Deň detí sme 
oslávili v telocvični

nory 2012, ktorá sa po štyroch rokoch 
teší veľkej obľube. Zrejme z tohto dôvodu 
a aj zásluhou učiteľky Betky Jurkovičovej 
sme mali rekordný počet súťažiacich – 
15 detí vo veku od 4 – 6 rokov. Porota na 
čele s Katkou Gavalcovou z agentúry Pri-
ma mala naozaj ťažkú úlohu. Všetky deti 
podávali vyrovnané výkony a piesne, kto-
ré s nimi obetavo nacvičila pani učiteľka 
Jurkovičová, mali výbornú úroveň. Mo-
derátorka Lenka Prokopová bola veľmi 
milo prekvapená, ako deti bezprostred-
ne reagovali na jej otázky, svoju šikovnosť 
preukázali aj v  športovej disciplíne Lim-
bo dance, kde podliezali latku. Vyvrcho-
lením celej súťaže bola Promenáda v kar-
nevalových maskách. Porotu najviac zau-
jala maska – otvorená kniha Paťka Zajka, 
vytúženú šerpu s nápisom Baby Vajnory 
2012 si nakoniec zaslúžene odniesla Te-
rezka Wilsch. Na otázku moderátorky, či 
to čakala, odpovedala suverénne – áno.

Bodku za vydareným podujatím dala 
bohatá tombola. 

Naša veľká 
VĎAKA patrí:
- všetkým rodičom, ktorí prihlásili 
svoje deti na súťaž Baby Vajnory 2012
- porote: zástupkyni starostu 
S. Molnárovej, prednostovi J. Lauko-
vi, M. Kinčešovej, M. Halónovej, 
A. Srnovej, K. Gavalcovej
- Betke Jurkovičovej za nácvik 
piesní
- p. riaditeľke M. Kováčikovej 
a o. Petrovi za poskytnutie náhrad-
ných priestorov
- Janke Šuchovenovej za zhotovenie 
šerpy s nápisom Baby Vajnory
- sponzorom, ktorí pokytli sladkosti: 
reštaurácia Bakchus vila, reštaurácia 
Modrý dom, reštaurácia Pri Kaplnke, 
potraviny Paligo, potraviny – večier-
ka Hanker, cukráreň Elezi, Kaufland
- sponzorom, ktorí poskytli hračky 
do tomboly a na súťaž Baby Vajnory 
2012: Kaufland, Svetlana Matúšová, 
Kaderníctvo SIDKA, Daniela  
Zemanová – stánok PNS, Drogé-
ria – Mária Glasová, Avon Cosme-
tics, ŠEVT
- dobrovoľníkom, ktorí pomáhali 
so športovými súťažami na čele 
s M. Kapustovou a J. Španielom
–  chlapom z hospodárskej správy, 
MČ BA-Vajnory a všetkým, ktorí sa 
pričinili o zdarný priebeh MDD

Katarína Dobiášová
Foto: Anton Jakubáč
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Prezentovali krásu 
vajnorskej ľudovej tvorby

V Klube dôchodcov Zla-
tý dážď na Račianskej uli-
ci sa v spolupráci so ZO Jed-
noty dôchodcov na Slovensku 
Bratislava 1/III konala 15. až 
17 mája výstava ručných prác 
pod názvom Krása ručných 
prác nestarne. Na tejto výsta-
ve prezentovali krásu vajnors-

kej ľudovej tvorby aj členky na-
šej ZO JDS. Starodávne obrusy 
a časti ľudového kroja vystavi-
la Alojzia Hrabáková, paličko-
vanú čipku Marcela Matulová 
a kraslice s vajnorským motí-
vom Viera Krištofičová.

Ján Krištofič, 
Foto:  Viera Krištofičová

Okrášľovací spolok účinkoval v Pezinku
V Pezinku sa 22. mája uskutočnila prehliadka speváckych súborov seniorov, 
ktorú organizovala Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku  
z Bratislavského kraja. Na tejto prehliadke sa zúčastnili aj členovia Vajnorské-
ho okrášľovacieho spolku s repertoárom vajnorských piesní, ktorým v mene 
Základnej organizácie JDS vo Vajnoroch srdečne ďakujem.

Ján Krištofič, predseda ZO JDS vo Vajnoroch

Galéria TYPO&ARS 
spolu s OZ Združenie deti 
a umenie pripravila na toto 
leto jubilejné 10. letné tvo-
rivé dielne pre deti a  do-
spelých, ktoré budú pre-
biehať už tradične v dvoch 
turnusoch. Prvý sa začí-
na 9. júla a  potrvá do 13. 
júla, druhý turnus 20. au-
gusta a končí sa 24. augus-
ta (vždy od 14.00 do 18.00 
h). Letné dielne sú situo-
vané v priestoroch Galérie 
TYPO&ARS na Roľníckej 
349 a budú zakončené ver-
nisážou výstavy prác účast-
níkov tohtoročných tvori-
vých dielní. 

Odborní lektori pripravili pre deti 
(ale i dospelých) rôzne techniky:
* modelovanie s hlinou,
* základy grafických techník 
* výroba ručného papiera, 
* aplikácie z papiera (skladačky, 
       koláže, zhotovenie knižky),
* maľba na sklo, hodváb 
       a kamene,
* zhotovenie tapisérie,
* základy drotárskych 
       a šperkárskych techník.

Veková hranica je stanovená pre 
deti od 4 rokov. Účastníkom od-
porúčame obliecť si staršie veci. 
Po skončení tvorivých dielní sú 
všetky hotové práce odovzdané 
účastníkom. 
Poplatok je 9 eur na osobu a deň 
(materiál + občerstvenie).

Tvorivé dielne pre deti  
a dospelých, ako aj výstava 
prác účastníkov tvorivých 
dielní sa realizujú s podpo-
rou MČ Bratislava – Vajno-
ry, Hl. mesta SR Bratislavy, 
Bratislavského samospráv-
neho kraja, MKN Revia  
a Bratislavskej papierenskej 
spoločnosti.

Text a foto: Peter Čepec

Typo&Ars pozýva 
na Vajnorský výtvarný salón 

V Galérii Typo&Ars na Roľníckej 349 
je nainštalovaný Vajnorský výtvarný sa-
lón. Na salóne vystavuje 9 jubilujúcich 
výtvarníkov: Peter Cpin (grafika), Vie-
ra Čepcová (šperk), Peter Ďurík (typo-
grafia), Květa Fulierová (monotypia), 
Anna Holaňová (keramika), Igor Kap-
lan (kov), Martin Kellenberger (akryl), 
Tamara Žišková (pastel) a ako hosť zo 

Španielska María Jesús Rivero (akryl). Výstava, zaradená medzi 
akcie Vajnorského kultúrneho leta, trvá do 17. augusta. 

Otvorená je denne od 14.00 do 18.00 h, vstup je voľný.
Peter Čepec

Pre deti sú tu 10. letné tvorivé dielne 
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Gospel vo Vajnoroch
V Parku pod lipami sa 20. mája 2012 uskutočnil 5. ročník prehliadky gospelo-
vých skupín. Pri plánovaní tohto podujatia nás ako organizátorov ani vo sne ne-
napadla myšlienka, že by sme sa dostali do finále MS v ľadovom hokeji. Finálový 
zápas Slovensko – Rusko predstavoval pre našu gospelovú prehliadku skupín 
príliš veľkú konkurenciu. Napriek tejto skutočnosti hľadisko v Parku pod lipami 
nezívalo prázdnotou. Svojou účasťou prišla podporiť toto podujatie aj zástup-
kyňa starostu Soňa Molnárová a správca farnosti otec Peter Slepčan, ktorý sa 
neskôr ospravedlnil.  Ako prvý vystúpil spevácky zbor MannaNa. Svojimi pies- 
ňami zožala veľký aplauz bratislavská formácia PERIMA, pozvanie prijali aj  
Saleziáni, N. D. E a na záver vystúpila naša domáca vajnorská skupina Shine.         

Katarína  Dobiášová, foto: Anton Jakubáč

Vajnory v znamení dychovej hudby
Milovníci dychovky sa v nedeľu 10. júna 

stretli v Parku pod lipami, aby si pripome-
nuli 146. výročie založenia dychovej hud-
by vo Vajnoroch.

Pozvánku na tradičné podujatie prijala 
od organizátorov  MČ Bratislava – Vajno-
ry viac ako stovka  návštevníkov. Príjem-
né nedeľné popoludnie im vyplnila dobrá 
hudba a ľudové pesničky, ktoré do Vajnor 
prišli zahrať a zaspievať hostia – tri dycho-
vé súbory.

Úvodné vystúpenie patrilo Vajnorské-
mu okrášľovaciemu spolku, ktorý sa v zá-
vere programu predstavil aj s Vajnorskou 
dychovkou. V máji pri príležitosti 85. na-
rodenín Ondreja Dema toto vystúpenie 

predstavili spoločne aj v Slovenskom roz-
hlase.

Prítomných divákov roztlieskali rezké 
tóny vajnorských piesní. Zástupkyňa sta-
rostu Soňa Molnárová vo svojom príhovo-
re poukázala na  ojedinelý a vzácny oka-
mih, kedy sa na jednom pódiu stretli dve 
vajnorské telesá. Poďakovala všetkým čle-
nom VOS za obetavú a namáhavú prácu 
v  tomto súbore popri každodenných po-
vinnostiach a Vajnorskej dychovke na čele 
s  jej vedúcim Petrom Pokrivčákom zaže-
lala veľa dobrých muzikantov a aby muzi-
ka šírila dobré meno nielen v našej mest-
skej časti.

Potom sa na pódiu vystriedali súbo-

ry FOR Bratislava – mládežnícky dycho-
vý súbor ZUŠ Istrijská so svojím vedúcim 
Vladimírom Dianiškom, Vojenská hudba 
OS SR s  dirigentom mjr. Petrom Apole-
nom a DH Šarfianka z Blatného.

O tom, že podujatie sa skutočne vydari-
lo, svedčí aj ďakovný e-mail od Igora Hal-
voňa: „Rád by som Vám veľmi pekne po-
ďakoval za krásne kultúrno-spoločen-
ské popoludnie. Bola to veľmi krásna ak-
cia a vystúpenie Vojenskej hudby OS SR vo 
mne zanechalo neskutočný dojem – bla-
hoželám k tak úžasnému programu a pra-
jem veľa, veľa podobných podujatí. Bola to 
ozaj krásna oslava dychovej hudby. 

Katarína Dobiášová, foto: Anton Jakubáč

Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy prijalo na 
základe podnetu našej mestskej časti unesením 591/2012 zo dňa 
31. mája 2012 všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vo Vajnoroch 
mení názov ulice Františka Feketeho opätovne na názov ulice 
Tomanova. Táto zmena sa týka domov s orientačným číslom 1 –  64.

Nový názov ulice: Tomanova
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   JÚL
■ 14. 7. 2012 – sobota
Turnaj v plážovom volejbale 
– 4. ročník
Prezentácia: 8.00 h   
Začiatok: 8.30 h
Max. 12 družstiev
Miesto konania: Areál 
hádzanárskeho ihriska Alviano
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory 
a komisia športu
Prihlášky na: 0904/289 754 
e-mail: bednar.matus@gmail.com

JÚL
■ 9. 7.  – 13. 7. 2012 
10. letné tvorivé dielne pre deti 
a dospelých – 1. turnus
Denne od 14.00 h  do 18.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, 
Roľnícka 349

Organizátor: Združenie deti a umenie 
Prihlášky: cepec@typoars.sk
0903/477 074, 02/ 43711988
                                                                                          
AUGUST
■ 20. 8.  – 24. 8. 2012 
10. letné tvorivé dielne pre deti 
a dospelých – 2. turnus
Denne od 14.00 h  do 18.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, 
Roľnícka 349
Organizátor: Združenie deti a umenie
Prihlášky: cepec@typoars.sk
0903/477 074, 02/ 43711988

■ 24. 8.  – 29. 8. 2012 
Výstava prác účastníkov 
10. letných  tvorivých dielní 
pre deti a dospelých 
Vernisáž v piatok 24. 8. 2012 
o 17.00 h 

Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, 
Roľnícka 349
Organizátor: Galéria TYPO&ARS

■ 25. 8. 2012 – sobota
VAJNORSKÉ DOŽINKy 2012 
– 9. ročník   
14.30 – 00.30 h 
Miesto konania: Námestie 
Roľnícka ulica               
Organizátor: Mestská časť 
Bratislava –Vajnory

■ 29.8. 2012 – streda
Oslavy 68. výročia SNP 
Kladenie vencov pri pamätníku, 
vatra SNP    
Park Pod lipami o 18.00 h
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory

Zmena programu vyhradená!

■ MČ Bratislava – Vajnory prijme 
na letnú sezónu – mesiace júl 
a august dvoch brigádnikov na 
upratovanie brehov a okolia Vajnor-
ských jazier. Upratovanie brehov 
a okolia bude prebiehať každý 
piatok a pondelok po 8 hodín. 
Cena je stanovená dohodou. 
Záujemcovia sa môžu hlásiť 
u p. Porázikovej na prízemí budovy 
Miestneho úradu MČ Bratislava 
– Vajnory, prípadne e-mailom:
porazikova@vajnory.sk 

Oznam
Miestna knižnica ďakuje všetkým 

čitateľom a priateľom 
za prejavenú priazeň a účasť na 

podujatiach, ktoré sa uskutočnili 
v prvej polovici roka. 

Naša vďaka taktiež patrí všetkým 
tým, ktorí knižnici darovali 

knižky. Aj ich pričinením 
a tiež nákupom nových kníh 

sme rozšírili knižný fond 
hodnotnými titulmi.

Počas nadchádzajúceho 
prázdninového a dovolenko-
vého obdobia bude knižnica 
až do 3. augusta 2012 v čase 

od 14.00 do 18.00 hodiny 
otvorená.

Pekné prázdniny a dovolenku 
prajem všetkým čitateľom. 

Helena Paulenová

Naša výzva
Súťaž o najdlhší dožinkový koláč
Sprievodným podujatím Vajnorských 
dožiniek 2012 bude tradičná súťaž 
o Najdlhší dožinkový koláč. 
Budeme veľmi radi, ak sa do tejto súťaže 
zapojíte v čo najväčšom počte a upečie-
te záviny –  jablkový, makový, kakaový,
podľa svojich možností,  bez rozdielu 
dĺžky, aby sme spolu mohli vytvoriť čo 
najdlhší dožinkový závin a prekonať mi-
nuloročný rekord 25,88 metra. 
Záviny by sa ukladali na pripravené sto-
ly pred miestnym úradom. Vytvoril by sa 
tak jeden dlhý dožinkový závin, ktorý by 
sa vzápätí zmeral. Po vyhodnotení by sa 
koláče ponúkali návštevníkom dožiniek 
za 0,50 €. Peniaze z predaja budú použi-
té na potreby  detí do  materskej škôlky 
– záhradné lavičky. V minulom roku sa 
vyzbieralo 345,50 eur a využili sa na za-
kúpenie preliezok na školský dvor. 
Keďže vieme, že s pečením sú spojené aj 
výdavky, každý, kto sa do súťaže zapo-
jí, dostane zadarmo suroviny, ktoré mô-
žeme zakúpiť vďaka fi nančnej podpore  
spoločnosti Kaufl and.

Ďakujeme Vám za ochotu a veríme, že 
s Vašou pomocou sa nám podarí preko-
nať minuloročný rekord 25,88 m a vy-
zbierať čo najviac fi nančných prostried-
kov pre deti z materskej škôlky vo Vaj-
noroch.     
Prihlásiť sa môžete na e-mail:
dobiasova@vajnory.sk do 20. 8. 2012
Upečené záviny je potrebné priniesť 
na MÚ Vajnory v sobotu 25. augusta  
od 10.00 – 12.00 h.   
Bližšie informácie na:
E-mail: dobiasova@vajnory.sk 
Tel. č.: 02/48 22 44 23, 0911/881 389  

■ Reštaurácia Modrý dom 
vo Vajnoroch ponúka zadarmo 
k odberu kuchynské zbytky pre 
zvieratá. Kontakt: 02/43 71 10 41

VAJNORSKÉ DOŽINKy
(25. augusta)

Záujemcovia o stánkový predaj
(občerstvenie, ľudové remeslá)

sa môžu prihlásiť 
na Miestnom úrade Vajnory, 
Roľnícka 109, p. Bitarovská

Tel. č.: 02/48 22 44 44
E-mail: bitarovska@vajnory.sk

■ Zubná ambulancia, 
Roľnícka č.1, oznamuje, že bude 
v prevádzke aj počas mesiacov
júl – august v obvyklých ordinačných 
hodinách.  
Kontakt: 0911 424 410,  02/43 42 24 09

Turnaj v plážovom 
volejbale 
– 4. ročník
■ 14. 7. 2012 – sobota
Prezentácia: 8.00 h   
Začiatok: 8.30 h
Maximálne 12 družstiev
Miesto konania: 
areál hádzanárskeho ihriska 
Alviano
Organizátor: 
MČ Bratislava – Vajnory 
a komisia športu

Prihlášky na: 
e-mail: bednar.matus@gmail.com 
Tel. č.: 0904/289 754  
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Mladší žiaci sa so súťažou MZM bo-
hužiaľ rozlúčili prehrou. Napriek 
tomu s najväčšou pravdepodobnos-
ťou skončíme v tabuľke na piatom 
mieste, čo je v premiérovom ročníku 
v tejto vekovej kategórii pre Vajnory 
úspešný výsledok. Futbalovej akadé-
mii, ktorá je na druhom mieste boli 
Vajnoráci vyrovnaným súperom. 
Bohužiaľ nezachytili sme úvod zápa-
su, keď už v tretej minúte naša obra-
na nechala súpera odcentrovať a do-
máci sa strelou z blízka ujali vedenia. 
Slabinou FA bol brankársky post. My 
sme to však dokázali využiť iba raz. 
Strela Lukiho Koteka z diaľky prekĺzla 
brankárovi za jeho chrbát. Potom  
z priameho kopu napálil loptu do 
brvna Adam Trnka. Lenže v závere 

polčasu sme inkasovali gól do šatne, 
ktorý bol ako cez kopirák z úvodu zá-
pasu. Opäť sme nechali domácich  
z prava odcentrovať, náš gólman Erik 
Kratochvíla loptu nedokázal vyraziť  
a Futbalová akadémia opäť viedla. 
Po zmene strán sme si vyloženú šan-
cu nedokázali vypracovať. Naopak 
domáci poistili víťazstvo znovu po 
centri z pravej strany a zaváhaní na-
šej obrany.          Dalibor

FA Bratislava – Vajnory 3:1 (2:1)
Gól: Lukáš Kotek
VýSLEDKy:
Vajnory – Ekonóm  2 : 1                   
Slovan, žiačky – Vajnory 0 : 3 
Vajnory – Vrakuňa 0 : 1                 
Lamač – Vajnory  2 : 4

Rank  Team Z V R P + – +/– B
1 *(1) Dev. N. Ves B 16 14 1 1 59 10 49 43
2 *(2) FA Bratislava 16 12 2 2 66 15 51 38
3 *(3) Vrakuňa 16 9 1 6 49 28 21 28
4 *(4) Rusovce 18 8 1 9 44 42 2 25
5 *(6) Vajnory 17 7 3 7 36 31 5 24
6 *(5) Dúbravka 16 7 3 6 41 37 4 24
7 *(7) Lamač 16 6 3 7 23 36 -13 21
8 *(8) Ekonóm 16 5 1 10 37 62 -25 16
9 *(9) BCT B 17 3 3 11 31 72 -41 12
10 *(10) Slovan - žiačky 16 2 0 14 15 68 -53 6
11 *(11) Olympicum 0 0 0 0 0 0 0 0
– *(11) Záhorská Bystrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Tréner prípravky FK Vajnory Milan Horník, v spolupráci z predsedom 
klubu Róbertom Vajdom, Mč Bratislava – Vajnory a za podpory 
rodičov hráčov usporiadajú Turnaj prípraviek ročník 2002 
vo futbale, ktorý sa uskutoční v nedeľu 24. 6. 2012 o 10.30 hodine 
na miestnom futbalovom ihrisku FK Vajnory, Kratiny 7.
Na turnaj sú pozvané mužstvá, s ktorými sa nestretávame na ligových 
stretnutiach: Ekonóm Bratislava, Chorvátsky Grob, Scorpions Bratislava
Pozývame rodičov hráčov spomenutých mužstiev, rodinných príslušníkov 
a všetkých milovníkov futbalu, aby nás prišli v čo najväčšom počte povzbudiť 
k lepším výkonom. Občerstvenie je zabezpečené pre hráčov turnaja 
a pre ostatných formou bufetu. Tešíme sa na Vašu účasť.

Realizačný tím turnaja

18. kolo FK BCT – Vajnory prípravka
Na trávnik BCT sme neprišli v plnej 
zostave, chýbali nám hlavne bratia 
Muchovci a prvý gólman Adam Kríž. 
Domáci nás v úvode prekvapili útoč-
nou hrou, z ktorej sa im podarilo už 
v 3. minúte vsietiť prvý gól zápasu, 
po hrubej chybe v našej obrane a keď 
sme ani na niekoľký krát nedokázali 
vykopnúť loptu z priestoru pred našou 
bránkou. Po prestriedaní v útoku, sa 
nám podarilo po osi Matej Kula,  
Samo Chorváth a Jakub Kula vyrovnať 
posledne menovaným v 8. minúte,  
neskôr po dorážke v 14. minúte  
a v 20. minúte po úniku, krásnym lo-
bingom  nás posunul do vedenia. Do-
máci sa ešte do prestávky dostali do 
veľkej šance, keď sa opäť po našej chy-
be v obrane dostal útočník sám pred 
našu bránku, ale jeho strelu  brankár 
Samo Sýkora vyrazil a podarilo sa nám 
loptu odpratať do bezpečia.
Do druhej časti hry sme nastúpili z od-
hodlaním zvýšiť náskok, čo sa podari-
lo nášmu kapitánovi Samovi Chorvá-
thovy v 34. minúte. Po štandardnom  
rohovom kope v 38. minúte, ktorý 
preletel celé bránkovisko sa najlepšie 
zorientoval opäť Jakub Kula a prestre-
lil gólmana presnou strelou ku tyčke  
a v 40. minúte po aute peknou strelou 

na bránku Tomáš Rehák prekvapil do-
máceho brankára a zvýšil tak výsle-
dok na 1:6. S týmto výsledkom sme 
sa uspokojili a prestali sme dávať po-
zor hlavne v obrane, čo súper  využil 
na rýchle útoky za našu obranu  
a v prečíslení prekopol prázdnu polo-
vicu našej bránky. Keď sme sa ani po-
tom nepoučili, boli sme potrestaný 
gólom 2minúty pred koncom zápasu.
Taktika nášho trénera Milana Horní-
ka, postaviť do útoku bratov Kulov-
cov opäť slávilo úspech,  čo sa preja-
vilo v počte gólov, z ktorých 4 dal Ja-
kub Kula. 
Ešte nás čakajú dve ligové kolá, kto-
ré si trúfame vyhrať a v prípade priaz-
nivých okolností môžeme poškuľovať 
po konečnom druhom mieste v ta-
buľke, po skvelých výkonoch v jarnej 
časti, kedy sme neokúsili trpkosť  
prehry.                       Ivan

FK BCT – FK Vajnory  2:6 (1:3)
Góly: Jakub Kula 4, Samo 
Chorváth, Tomáš Rehák.     
VýSLEDKy:
Vajnory – K.Ves ,B“   5 : 2        
Vajnory – Dúbravka  0 : 0
Inter ,,B“ – Vajnory   0 : 7
Vajnory – ŠKP ,,B“   3 : 2

Mladší žiaci 21. kolo

Turnaj prípraviek vo futbale

Rank  Team Z V R P + – +/– B
1 *(1) K. Ves B 17 14 0 3 100 33 67 42
2 *(2) FK Dúbravka 16 11 2 3 53 30 23 35
3 *(3) Vajnory 16 10 1 5 63 42 21 31
4 *(4) Slovan-modrý 17 9 0 8 94 55 39 27
5 *(5) DNV 16 8 1 7 75 38 37 25
6 *(6) K. Ves A 16 8 0 8 57 67 -10 24
7 *(7) ŠKP B 16 6 3 7 52 44 8 21
8 *(8) Záhorská Bystrica 16 6 2 8 42 43 -1 20
9 *(9) BCT 17 3 2 12 30 86 -56 11
10 *(10) Inter B 17 1 1 15 15 143 -128 4
11 *(11) Olympicum 0 0 0 0 0 0 0 0
- *(11) Voľno 0 0 0 0 0 0 0 0
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Hrali sme tenisové štvorhry
o Pohár starostu Vajnor
Tenisový turnaj vo štvorhrách o pohár starostu Vajnor sa uskutočnil 2. júna 
medzi zástupcami našej obce a Chorvátskeho Grobu.
1. miesto: p. Krajčík, p. Achymský (Čierna Voda)
2. miesto: p. Chlupis, p. Dedík (Čierna Voda)
3. miesto: p. Dang Nguyen, p. Phuong Vo (Vajnory)

Text a foto: Dana Michálková

Vznik BMX (Bicycle MotorCross) sa 
datuje od začiatku 70. rokov 20. storo-
čia. Vtedy značka Schwinn začala vy-
rábať model Schwinn Sting-Ray, kto-
rý bol jedným z prvých dostupných bi-
cyklov. V tej dobe mladí chlapci chceli 
napodobňovať motocrossové hviezdy, 
ale nemali ešte dostatočný vek na mo-
torku, a tak si začali stavať vlastné tra-
te a upravovať svoje bicykle. Prevaž-
ná väčšina vecí sa odohrávala v Juž-
nej Kalifornii, odkiaľ sa to ďalej šírilo 
do ostatných štátov USA, až sa z toho 
stal celosvetový fenomén.

Pôvodne pojem BMX predstavoval 
hlavne Bikros. Bikros je druh cyklistic-
kej disciplíny, kde sa jazdí na uzatvo-
renej špeciálnej trati, kde sa nachád-
za mnoho skokov, vĺn a klopených zá-
krut, jazdí sa zároveň vo väčšom počte 
jazdcov a vyhráva ten, kto príde prvý 
do cieľa. Avšak keď sa povie dnes BMX, 
tak si mnoho ľudí predstavíFreestyle 
BMX disciplínu, ktorá sa vo väčšine vecí 
líši a na prvý pohľad by človek, ktorý sa 
o BMX nezaujíma, nepoznal podľa bi-
cykla, o ktorú disciplínu sa jedná. Ale 
práve freestyle BMX v dnešnej dobe 
udáva smer a delí sa na mnohé kate-
górie. Vo svete môžeme nájsť veľa pre-
tekov, ale medzi najväčšie medzi jazd-
cami sa považujú každoročné letné Ga-
mes preteky. V roku 2003 bol BMX-bi-
kros schválený medzinárodnou olym-
pijskou komisiou v Pekingu, ako jeden 
zo športov na letnýcholympijských 
hrách v Číne 2008.

A práve v tomto jednom z najmlad-
ších olympijských športov sa v sobotu 
28. apríla za pekného slnečného poča-

sia uskutočnili vo vajnorskom športo-
vom areáli Alviano historicky prvé pre-
teky v bikrose.

Trať nám v roku 2011 pomohol vy-
budovať CK Twister Šenkvice. S týmto 
klubom máme nadviazanú spoluprá-
cu, na základe ktorej v zimných mesi-
acoch môžeme využívať jednu z mála 
európskych zakrytých bikrosových 
dráh v Šenkviciach.

Na štartovú listinu sa zapísalo 14 
jazdcov, ktorých sme rozdelili do šty-
roch vekových kategórií: 0 – 6 rokov, 
7 – 10 rokov, 11 – 14 rokov, 15 – 99 
rokov. Podujatie odštartovali tréningo-
vé jazdy, na ktorých sa jazdci zoznámili 
s traťou a jej nástrahami. Vajnorskú bi-
krosovú dráhu tvorí štartovací paho-
rok, štyri rovinky so skokmi dvojitej 
obťažnosti, kde jazdci majú možnosť 
výberu podľa svojej zručnosti a veku, 
tri klopenia a cieľová rovinka.

Na štarte prvej najmladšej kate-
górie sme mali pôvodne prihlásených 
troch jazdcov, no keďže dvaja z nich 
počas tréningových jázd zistili, že ešte 
predsa len potrebujú nabrať väčšiu od-
vahu na to, aby sa postavili na štart 
svojich prvých pretekov, jediným štar-
tujúcim predčasným víťazom a histo-
ricky prvým pretekárom na vajnorskej 
bikroske sa stal Adam Lenčo.

Preteky sa išli systémom štyroch 
rozjázd vrátane poslednej fi nálovej 
jazdy. O konečnom poradí rozhodoval 
súčet bodov.

V druhej vekovej kategórii sa na 
štart postavili dvaja jazdci Christopher 
Schwab a Branko Brúder. Počas všet-

Na 1. ročníku vajnorského 
BMX Cup 2012

kých jázd bol Branko o čosi lepší, za-
slúžene zvíťazil, i keď Christopher sa 
veľmi snažil. Svoju najrýchlejšiu jaz-
du išiel Branko za 37 sekúnd a Chris-
topher za 45 sekúnd.

V tretej kategórii sme mali zastúpe-
nie troch jazdcov. Najrýchlejším spo-
medzi nich bol Richard Reguli so svo-
jím najrýchlejším časom 33 sekúnd, 
ktorý dokázal trikrát zopakovať, na 
druhom mieste po súčte bodov sa 
umiestnil Dominik Schwab s časom 40 
sekúnd, tretím bol Maroš Lippo s ča-
som 46 sekúnd.

V najstaršej vekovej kategórii sme 

mali najpočetnejšie zastúpenie pia-
tich jazdcov, z ktorých Veronika Rybá-
rová sa stala historicky prvou ženskou 
účastníčkou vajnorských bikrosových 
pretekov. Prvým v tejto vekovej kate-
górii bol Ivan Hovorka, ktorý sa časom 
31 sekúnd stal držiteľom traťového 
rekordu vajnorskej bikrosky. Druhým 
bol Michal Pokorný (33 sekúnd), tre-
tí skončil Dalibor Grebeči(34 sekúnd). 
Veronika Rybárová skončila štvrtá 
(43 sekúnd), piate miesto obsadil Lu-
káš Žiška (44 sekúnd).

Dalibor Grebeči
Foto: Anton Jakubáč
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