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Oberačky 
vo vajnorských 

vinohradoch



Začali sme oberať 
skoré odrody hrozna

Na hone Hoff re s výmerou 
okolo 2,5 hektára sme zastih-
li vari tucet oberačov. Sú to se-
zónni brigádnici, ktorí už ro-
ky prichádzajú do Vajnôr na 
výpomoc z Púchova. „Úro-
da v porovnaní s minulým ro-
kom je takmer rovnaká. Pod 
celkový zber sa určite podpí-
še enormné sucho. Vo vino-
hradoch riadne nezapršalo 
už takmer dva mesiace. Hroz-
no už v podstate vyživuje len 
ker,“ povedal pre Vajnorské 
novinky vedúci vajnorských 
vinohradov Dušan Kozmoň.

Prvých 50 ton irssaya išlo 

Vo vajnorských viniciach

na výrobu burčiaka. Vo Vaj-
noroch boli dožinky, na kto-
rých kvalitný, presne načaso-
vaný burčiak z miestnych piv-
níc nemohol v ponuke chý-
bať. „Toto skoré hrozno malo 
ešte nízku cukornatosť, pohy-
buje sa okolo 16 až 17 stupňov 
na stupnici muštomera. Ale aj 
to je veľmi dobrý výsledok pre 
odrodu, akou je Irssay Oliver. 
Očakávam, že neskoršie odro-
dy, ako napríklad leánka či riz-
lingy, dosiahnu v cukornatos-
ti kabinetné prívlastky,“ dopl-
nil vajnorský družstevný vin-
cúr Miroslav Dziak.

Ak sa vínam zadarí tak ako v 
minulom roku, budú môcť byť 
vajnorskí vihoradníci a vinári 
nadmieru spokojní. Excelent-
ný kúsok sa im podaril s miest-
nou typickou odrodou Pesecká 
leánka. Vlaňajší ročník má už 
za sebou celý rad medzinárod-

ných výstav, kde toto vynika-
júce víno s jemnou dochuťou 
po maslových hruškách získa-
lo titul šampióna, desať zlatých 
medailí, ku ktorým pribudla 
ďalšia zlatá medaila zo súťaž-
nej prehliadky v Brazílii.

Text a foto Eduard Fašung

Vajnorskí vinohradníci koncom augusta začali s oberačkami 
hrozna. Majú 150 hektárov viníc na úbočiach Malých 
Karpát, od Rače až po Svätý Jur. Prvým hroznom na víno, 
či skôr burčiak, tradične býva skorá odroda irssay Oliver.
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Pýtali ste sa starostu

? Na problémy s hlukom, ktorý vychádza 
z areálu zberného dvora, na ktorom Že-

leznice SR nakladajú a vykladajú železný šrot, 
upozorňovali obyvatelia, ktorí neďaleko bý-
vajú niekoľkokrát. Zachytil som informáciu, 
že MČ sa na železnice obrátila so žiadosťou 
o riešenie tohto problému. S akým výsledkom?

     K. F., Príjazdná ulica
– Na základe podnetov od občanov, ktorí sa sťažova-
li na hluk vychádzajúci z areálu zberného dvora, ro-
kovala naša mestská časť so Železnicami Slovenskej 
republiky ohľadom preloženia miesta prekládky že-
lezného šrotu na nakládkovej a vykládkovej koľaji na
ulici Pri mlyne. 
Po preskúmaní dostupných možností bolo zatiaľ do-
siahnuté aspoň kompromisné riešenie. To znamená, 
že nakládka a vykládka šrotu bola čiastočne presu-
nutá na odstavnú koľaj mimo obytnej zóny do blíz-
kosti vajnorského cestného nadjazdu, a to tak, že ce-
lý objem prekladaného šrotu sa rozdelil na dve polo-
vice. Jedna polovica sa bude prekladať na pôvodnom 
mieste a zároveň druhá na novom mieste. 
Železnice nás ubezpečovali, že na každé z týchto 
miest to vychádza denne priemerne na tri vagóny, 
čo by sa malo podariť pracovníkom uskutočniť v čase 
medzi 8.00 h a 14.30 h. V neskoršom čase je už pro-
blém s pristavovaním vagónov, rovnako tak počas ví-
kendov. Teda prekládka sa uskutočňuje v čase, kedy je 
predpoklad, že väčšina ľudí je v práci. 
Nedochádza ani k porušovaniu nočného pokoja a ani 
hygienických hlukových noriem, čo bolo po podaní 
podnetu preverené meraním. Snaha MČ dosiahnuť 
preloženie celej prekládky na nové miesto, kam sa 
presunula len čiastočne, nebola naplnená predovšet-
kým z dôvodu nedostatočnej kapacity lokality. Stani-
ca Východ, kam sme prekládku žiadali preložiť, koľa-
je určené k nakládke a vykládke tovaru nemá k dis-
pozícii a nedisponuje ani oprávnením na podaj voz-
ňových zásielok. 
Napriek tomu sme radi, že sa nám zatiaľ podarilo do-
siahnuť aspoň kompromisné riešenie. Budeme ďalej 
pokračovať v rokovaniach so Železnicami Slovenskej 
republiky aj so spoločnosťou ZSSK Cargo o preložení 
celej prekládky mimo územia Vajnôr.

? O tom, že si Vajnory zaslúžia dôstojné mies-
to na organizáciu kultúrnych podujatí, ni-

kto nepochybuje. Priestor Parku pod lipami aj 
s pódiom sa na tieto účely veľmi často využíva. 
Zámer obnoviť tento priestor mestská časť už 

  starOsta OdpOvedá

dávnejšie deklarovala. Podarilo sa tomuto zá-
meru dať už aj reálnejšiu podobu?

 l. M., Roľnícka ulica 
– Prvým a najdôležitejším krokom na to, aby moh-
la mestská časť projekt revitalizácie Parku pod lipa-
mi rozbehnúť, bolo nadobudnutie právneho vzťahu 
k pozemkom, na ktorých sa park nachádza. Preto sme 
požiadali vlastníka pozemkov hlavné mesto o zvere-
nie pozemkov do našej správy. Mestské zastupiteľstvo 
zverenie pozemkov schválilo na svojom zasadnutí 
27. júna 2012 a zverovací protokol už je podpísaný aj 
primátorom hlavného mesta. 
Na fi nančné pokrytie tohto investičného zámeru sme 
požiadali o nenávratný fi nančný príspevok v rámci 
Operačného programu Bratislavského kraja – projekt 
regenerácie sídiel. 
Finančná spoluúčasť mestskej časti býva obvyklých 
5 %. Dúfame, že budeme v našej žiadosti úspešní 
a že sa nám podarí v priebehu budúceho roku Park 
pod lipami obnoviť a vytvoriť tak kultivované a prí-
jemné prostredie pre kultúrne podujatia, ktorých je 
v rámci roka vo Vajnoroch viac ako dosť.
Projekt bol prerokovaný v Komisii výstavby, územ-
ného plánovania, dopravy a životného prostredia pri 
miestnom zastupiteľstve, vyjadrili sa k nemu aj na-
ši poslanci. V revitalizovanom parku by mali pribud-
núť cvičiace zariadenia do prírody, malé detské ihris-
ko, dve petangové ihriská, lavičky, nové lampy, viac 
kvetov a pribudnú aj nové stromy. Pódium by sa ma-
lo premiestniť a zastrešiť, aby účinkujúcim nesvietilo 
poobede a podvečer slnko priamo do očí (pódium by 

malo byť situované chrbtom ku kostolu, tvárou k poš-
te a pozdĺž reštaurácie Bakchus). Mal by sa obnoviť aj 
menší vodný prvok, ktorý tam kedysi bol (líniová fon-
tánka – potôčik napojený na zdroj podzemnej vody). 

? V akom štádiu je stav žiadosti na magis-
trát o zriadenie zberného dvora Hlavným 

mestom SR Bratislavy v lokalite MČ Bratislava 
– Vajnory. Zaujíma ma to preto, že si vo Vajno-
roch plánujem kúpiť nehnuteľnosť. S tým súvi-
sí možnosť odvozu menšieho množstva staveb-
ného odpadu tak, aby nebolo narušené život-
né prostredie.

M. B., Trnava
– Vzhľadom na problematické vlastnícke vzťahy, ako 
aj zložitosť legislatívneho postupu zriaďovania dvora 
na zber odpadu v tejto chvíli ešte nevieme určiť termín 
sprevádzkovania tejto služby pre obyvateľov Vajnôr. Ro-
kujeme tak so Zbernými surovinami, ako aj so Železni-
cami SR. Po vyriešení vlastníckych vzťahov plánujeme 
zriadiť dvor na ulici Pri mlyne (ako je zber železa). 
V prípade, že disponujete vlastnými prepravnými ka-
pacitami, najbližší zberný dvor na takýto druh odpadu 
sa nachádza na Ivanskej ceste oproti nákupnému cen-
tru Avion. V opačnom prípade odporúčam štandardný 
postup v podobe prenájmu veľkokapacitného kontaj-
nera od niektorej zo spoločností zaoberajúcej sa od-
vozom a likvidáciou stavebného odpadu. Svoj separo-
vaný odpad môžete voziť na niektoré z hniezd separo-
vaného odpadu v obci a zelený odpad zo záhrady do 
nášho dvora pre zelený odpad na ulici Pri pastierni.

? Detské ihriská – či už na Koniarkovej uli-
ci alebo na Šinkovskom, sú v peknom poča-

sí hojne využívané deťmi, pre ktoré sú na nich 
osadené rôzne atrakcie. Na Koniarkovej pri-
budla tohto roku zaujímavá lezecká stena 
a ihrisko na Šinkovskom je už tiež dokončené. 
Aké atrakcie na ňom pribudli?

    Redakcia
– Detské ihrisko na Šinkovskom vzniklo na základe 
požiadavky rodičov detí, ktorí v tejto lokalite bývajú. 
Predchádzajúca samospráva rokov 2002 – 2006, kto-
rá výstavbu nového sídliska povolila, na tak dôležitú 
vec ako detské ihrisko nemyslela. Preto MČ vlani  po 
intenzívnom hľadaní našla vhodný pozemok na pre-
nájom, v rozpočte vyhradila aj fi nančné prostriedky, 
z ktorých sa prenájom hradí a vlani ho aj oplotila a spo-

lu s rodičmi v rámci brigády aj skultivovala. Minulý rok 
boli osadené  lavičky, kôš a viacúčelová preliezačka. 
V auguste sa nám podarilo ihrisko dokončiť.  Z rozpoč-
tu MČ sa zakúpila dvojmiestna reťazová hojdačka 
(v hodnote 1500 eur) a zásluhou sponzora, obyvateľa
Vajnôr, pribudol aj domček s nerezovou šmýkačkou 
a hojdačka na pružine (v celkovej hodnote 3342 eur). 
Touto cestou sa mu chcem za jeho štedrosť po-
ďakovať, vďaka mu patrí od nás všetkých. Po šty-
roch rokoch od zakúpenia veľkej  detskej atrakcie na 
centrálne detské ihrisko na Koniarkovej ulici sa MČ po-
darilo nájsť fi nančné prostriedky, a tak na ihrisku pri-
budla lezecká stena, vďaka ktorej si zlepšujú obrat-
nosť a šikovnosť. Veľké detské atrakcie si v momentál-
nej fi nančnej situácii môže MČ dovoliť nakúpiť len raz 
za 4 roky.
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Cyklotrasy sú krajskou prioritou
Jednou z priorít Bratislavského sa-
mosprávneho kraja (BSK) je budo-
vanie bezpečných cyklotrás s napo-
jením na medzinárodné trate. Po-
zoruhodným úspechom je postave-
nie cyklomosta ponad rieku Moravu 
z Devínskej Novej Vsi do rakúskeho 
Schlosshofu, ktorý bol v rozhodujú-
cej miere financovaný z eurofondov. 
Okrem praktického využitia má aj 
nezanedbateľný symbolický význam. 
Ponad rieku Morava viedlo po stá- 
ročia niekoľko mostov, ktoré padli  
za obeť buď vojnovému besneniu 
alebo komunistického režimu v ob-
dobí takzvanej železnej opony. Pa-
radoxne cyklomost je dosiaľ jediným 
pevným prepojením medzi Sloven-
skom a Rakúskom cez rieku Morava.

Problémom však zostávajú nadväzujú-
ce cyklotrasy, najmä ich bezpečnosť. Kľú-
čový úsek z hlavného mesta cez Devín-
sku cestu je pre cyklistov mimoriadne ne-
bezpečný. „Veľmi úzko spolupracujeme  
s mestom na tom, aby sme dokázali prejsť 
cez ostrov Sihoť alebo cez náhradnú trasu. 
Stále je tu zápas, ako nechať vodné zdro-
je na ostrove bezpečné a zároveň urobiť aj 

bezpečnú trasu pre cyklistov. Po Devín-
skej ceste nikto s deťmi na bicykloch ne-
pôjde a aj dospelý človek má značné pro-
blémy. Považujem to za veľmi úzke hrdlo. 
Je to veľká boľačka. V rámci eurofondov 
existuje istá možnosť na cyklostrasu, kto-
rá by bola bezpečnejšia, ale toto rozhod-
nutie je primárne v rukách mestských po-
slancov a primátora. Viem, že mesto hľa-
dá dočasné riešenia. BSK v tomto smere 
poskytuje len podpornú súčinnosť,“ uvie-
dol predseda BSK Pavol Frešo.

Cyklisti idúci z hlavného mesta k cyk-
lomostu sa právom môžu obávať o svo-
ju bezpečnosť. Aj z pohľadu, že na tomto 

úseku Devínskej cesty je povolená rých-
losť 70 km/h. „Môžeme urobiť akúkoľvek 
atraktívnu záhorskú cyklotrasu, ako-
koľvek atraktívny cyklomost v Devínskej 
Novej Vsi, no ak sa tam ľudia asi päť kilo-
metrov nemôžu bezpečne dostať, tak je to 
o ničom. Už keď sme stavali cyklomost, 
tak boli vytýčené okružné cyklotrasy, kto-
ré sa vracali rakúskou stranou do Petržal-
ky. To je poriadna hanba, ak by ľudia pou-
žívali a považovali bezpečnejšie trasy cez 
Rakúsko než cez Slovensko,“ dodal Frešo.

Po otvorení a sprístupnení Vojenské-
ho obvodu Záhoria krajská samospráva 
uvažuje aj o sprístupnení vojenských ces-
tičiek a chodníkov pre cyklistov. „S mi-
nisterstvom obrany máme dva spoloč-
né projekty. Prvý je už aj odsúhlasený. Je 
to otázka sprístupnenia vojenských bun-
krov na Záhorí, ktoré sa môžu stať zaují-
mavou turistickou atrakciou. Boli by sme 
radi, ak by sa nejakým zákonom podari-
lo nefunkčné staré bunkre a aj iné vojen-
ské stavby s takmer nulovou zostatkovou 
hodnotou previesť do majetku kraja ale-
bo mesta a potom na ich turistickú revi-
talizáciu čerpať prostriedky z eurofondov. 
Byrokraticky je to však veľmi zložitá úlo-
ha. Cyklotrasy po Záhorí, osobitne vo vo-
jenskom výcvikovom obvode, je ešte zlo-
žitejšia otázka. Rokujeme však aj o tom  
s ministerstvom obrany a rozhovory 
budú pokračovať aj počas tohto mesiaca,“ 
doplnil Frešo.

Eduard Fašung

S Rakúskom nás spojil cyklomost
Po cyklomoste, ktorý spája bratislav- 
skú Devínsku Novú Ves a rakúsku 
obec Schlosshoff, sa mohli prví cyk-
listi previezť už v sobotu 11. augus-
ta. Oficiálne otvorenie cyklomosta 
spolu s rakúskou stranou je naplá-
nované na 22. septembra. Pod vý-
stavbu sa výrazným spôsobom pod-
písal Bratislavský samosprávny kraj 
a jeho predseda Pavol Frešo, ktorý 
prepojenie regiónu na medzinárod-
né cyklotrasy považuje za jednu  
z najvýznamnejších priorít celého 
regiónu. Súčasťou týchto trás je aj 
projekt JURAVA, na ktorom sa vý-
znamne podieľa aj MČ Vajnory. 
Cyklisti, ale aj peší návštevníci si te-
da budú môcť skrátiť a spríjemniť 
cestu do susedného Rakúska z De-
vínskej Novej Vsi po novovybudova-
nom moste. Výstavba nového cyklo-
mosta trvala menej ako sedem me-
siacov. Vzdialenosť medzi podpe-

rami hlavného mostného oblúka 
je 120 metrov. Ten je konštruovaný 
tak, aby nezasahoval svojimi pod-
perami do koryta rieky Morava. Ob-
lúk nad riekou má však ako samo-
statný dilatačný celok dĺžku 180 me-
trov. Minimálna plavebná výška pod 
mostom je oblúkovou konštrukciou 
mosta nastavená na 8 metrov, čo je 
výška nad maximálnou plavebnou 
hladinou.
Most už počas výstavby zažil rôzne 
prírodné podmienky. Niekoľkokrát 
to bol vyšší stav vodnej hladiny, či 
už vplyvom samotnej rieky Morava, 
alebo vplyvom Dunaja, ktorý je od 
mosta vzdialený približne 4 kilome-
tre. Aj kvôli vyššiemu stavu hladiny 
boli práce na týchto častiach mos-
ta niekoľkokrát prerušené. Násled-
ne však príchod priaznivého počasia 
umožnil stavbu dokončiť načas.

Eduard Fašung

Bratislavský samosprávny kraj aj tento rok udelí Výročnú cenu 
Samuela Zocha a Pamätný list predsedu BSK ľuďom, ktorí sa za-
slúžili o rozvoj kraja a života jeho občanov. Termín, dokedy môžu 
obyvatelia regiónu posielať návrhy, sa vzhľadom na zvýšený záu-
jem predĺžil do 30. septembra. „Bratislavská župa má svoje špeci-
fiká, o ktoré sa delíme a ktoré chceme, aby sa dostali do povedo-
mia. Oceneniami sa snažíme zvýrazniť regionálny rozmer a vy-
zdvihnúť ľudí, ktorí reprezentujú našu župu doma aj v zahraničí,“ 
povedal predseda BSK Pavol Frešo.

návrhy treba posielať na adresu: 
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odd. komunikácie 

s médiami a verejnosťou, Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05 
Bratislava 25, alebo e-mailom na komunikacne@region-bsk.sk

Návrh musí obsahovať životopis alebo charakteristiku nomino-
vaného, dôvod na udelenie ocenenia BSK, súhlas nominované-
ho s udelením ocenenia. Viac informácií na internetovej stránke 
www.bratislavskykraj.sk v sekcii Ocenenia BSK.              (VN)

Návrhy na ocenenie osobností kraja 
možno posielať do 30. septembra
Ocenenia BSK udeľuje predseda Bratislavského kraja už 
od roku 2002. Medzi ocenenými boli viaceré významné 
osobnosti, umelci, športovci, riaditelia zariadení, 
pedagógovia, ale aj organizácie, divadlá či školy.
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Výstavba na Čiernej Vode je traumou pre celý región
V lokalite Čierna Voda sa intenzívne stavia bez elemen-

tárneho riešenia dopravnej infraštruktúry. Je to neblahé 
dedičstvo po predošlom vedení obce Chorvátsky Grob, kto-
ré túto situáciu zapríčinilo vydaním stavebného povolenia 
bez nadväzných vynútených investícií do dopravnej siete. 
Takzvaná Triblavinská cesta je za tejto situácie vyťažená. 
Problém je v tom, že nie je zaradená do cestnej siete. Ke-
dysi slúžila ako dopravná komunikácia pre družstvo, aby sa 
poľnohospodárske stroje mohli dostať na okolité polia. Vy-
užívajú ju dodnes aj mnohí Vajnoráci. Dnes je to súkrom-
ný majetok, ktorý je zapísaný ako dvor, a nie ako cesta. Po-
zemky vlastní MCST, a. s., ktorá túto spojnicu dočasne uza-
vrela. 24. júla zažili vodiči nemilé prekvapenie na ceste, 
ktorá spája Čiernu Vodu s Ivankou pri Dunaji. Na ceste le-
žali betónové hranoly, ktoré bránili prejazdu.

Podľa predsedu predstavenstva MCST, a. s., Štefana Slá-
dečka išlo o vynútené opatrenie. Komunikácia má charak-
ter cesty III. triedy, no využívajú ju aj ťažkotonážne motoro-
vé vozidlá. Prechádza úzkym mostíkom aj ponad diaľnicu 
D1. Ten je už vážne poškodený a hrozí zrútením. Následky 
by boli nepochybne katastrofálne. Keďže Triblavinská cesta 
nie je zaradená do cestnej siete, zodpovednosť za následky 
by niesol majiteľ pozemku.

Vodiči podali okamžite sťažnosť. Situáciou sa zaoberalo 

vedenie Obecného úradu v Chorvátskom Grobe, polícia, Ná-
rodná diaľničná spoločnosť i vyšší územný celok. Prednosta 
obecného úradu Peter Matula poslal spoločnosti MCST list, 
v ktorom nesúhlasí s uzavretím Triblavinskej cesty a žia-
da odstránenie zátarasov. Starosta obce Miroslav Maryn-
čák uviedol, že vzniknutá situácia je legislatívne kompli-
kovaná, práve pre nejasnosť vlastníckych pomerov ne-
vysporiadanej komunikácie, ktorá dnes slúži ako verej-
ná cesta. Na takéto situácie sú dnes prezentované viaceré 
právne výklady. Napriek tomu obec chce uplatniť všetky 
legislatívne možnosti na riešenie tohto stavu a v koneč-
nom odstránenie prekážky. Osobne považuje toto kona-
nie súkromného subjektu za nekorektné voči verejnosti.
„Musím opätovne konštatovať, že aj takéto situácie sú dôs-
ledkom gigantického, ale, žiaľ, nekoordinovaného rozvoja 
obce, neodborne riadeného bývalým vedením. Nikto ne-
domyslel takéto následky a už vôbec ich neriešil, počnúc
od vody, kanalizácie, cez školu, škôlky až po dopravu a dnes 
ich tu máme aj v takejto podobe. Ich odstraňovanie je veľ-
mi zdĺhavé a často právne či územne prakticky nemožné, 
povedal Marynčák.“

Podľa zástupkyne starostu Miroslavy Jonášovej, NDS 
prisľúbila riešenie v podobe vybudovania príjazdov na D2, 
aby vozidlá nemuseli prechádzať cez rizikový nadjazd. Rie-

Tým, že sa na Čiernej Vode (časť Chorvátsky Grob, okres 
Pezinok) intenzívne stavia bez riešenia dopravnej in-
fraštruktúry a  bez občianskej vybavenosti, MČ Vajno-
ry pociťuje tlak na obsadenosť dvoch miestnych základ-
ných škôl a  škôlky. Potrebovali by rozšíriť ZŠ aspoň o  šty-
ri triedy. Ani nová MŠ pre 120 detí, na ktorú si Vajnory
zobrali úver, už po dvoch rokoch kapacitne nestačí. „Tu 
by sa hodila podpora štátu proklamovaná súčasnou vlá-
dou na výstavbu základných či materských škôl, lebo obce 
a  mestá na ne nemajú prostriedky,“ povedal starosta Vaj-
nôr Ján Mrva. Miestna samospráva hľadá riešenie, ako zvýšiť
kapacitu MŠ. „Po našich rokovaniach s Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva sa nám podarilo vybaviť na školský 
rok 2012/2013 výnimku na prevádzku našej MŠ. Celkový po-
čet bude 122 detí, čo je o 12 viac, ako je súčasná kapacita. 
Deti sa budú do škôlky prijímať na základe schváleného vše-
obecne záväzného nariadenia a keď budú splnené podmien-
ky BOZP, výchovy, hygieny a až po súhlase rady školy,“ uvie-
dol Mrva. Vyhovieť rodičom o umiestnenie každého dieťaťa
vo vajnorskej materskej, či základnej škole však nebude možné. 

Viac ako 800 školopovinných detí z  obce Chorvátsky 
Grob navštevuje miestnu ZŠ. Až 730 detí musí do školy do-
chádzať mimo obce, najmä do Bratislavy, vrátane MČ Vaj-
nory. Obec dnes disponuje len ZŠ s prvými štyrmi ročník
mi v  štyroch triedach. „Počet detí v  Chorvátskom Grobe, do 
ktorého patrí miestna časť Čierna Voda, neustále narastá. 
Ročne sa narodí okolo 100 detí. Obec sa snaží situáciu riešiť,“ 
tvrdí prednosta Chorvátskeho Grobu Peter Matula.

Demografi cké ukazovatele naznačujú, že obec nevyh-
nutne potrebuje novú plnohodnotnú školu. Predstavitelia 
obecnej samosprávy hľadajú riešenia a najmä fi nancie na jej 
výstavbu. Výška investície sa odhaduje na 5,6 milióna eur, roč-
ný rozpočet obce sa pohybuje na úrovni dvoch miliónov eur. „Aj 

napriek tomu sa obec vlastnej zodpovednosti nezbavuje 
a hľadá fi nančné prostriedky aj vo svojich vreckách. Na vý-
stavbu novej školy vytvorila špeciálny účet. Obecné zastu-
piteľstvo tiež prijalo uznesenie, ktorým garantuje presun 
70 % fi nancií rozpočtového prebytku na tento špeciálny 
účet,“ dodal Matula.

Prispievať na účet môžu aj obyvatelia i podnikateľské 
subjekty. Peniaze sú uznesením zastupiteľstva účelovo 
viazané len na výstavbu novej školy. Starosta obce Mi-
roslav Marynčák neustále vyzýva obyvateľov, ktorí v ob-
ci nemajú trvalý pobyt, aby prispeli na tento účet sumou, 
o  ktorú obec prichádza na podielových daniach za ne-
prihlásených obyvateľov.

Do kariet Chorvátskemu Grobu nehrá ani fakt, že MČ 
Bratislavy – Vajnory už obci oznámila, že vzhľadom na 
preplnené vlastné triedy deti z Chorvátskeho Grobu pri-
jímať do škôl už nebude. „Starosta obce už so žiadosťou 
o fi nančnú podporu požiadal Ministerstvo fi nancií SR, Minis-
terstvo školstva SR a Bratislavský samosprávny kraj. Odpove-
de ministerstiev boli zamietavé. Ministerstvo školstva na našu 
žiadosť odpovedalo vyhlásením, že fi nančné prostriedky môžu 
prideliť len na výstavbu školy, ak má škola žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia alebo žiakov so zdravotným zne-
výhodnením,“ doplnil Matula.

Zamietavú odpoveď dostal aj MÚ vo Vajnoroch. Predstavi-
telia MČ Vajnory a obce Chorvátsky Grob sa pýtajú, či ostat-
né deti na školu nemajú nárok? Aké sú možnosti výstavby ško-
ly v rozrastajúcej obci v  blízkosti hlavného mesta, kde nie je 
možné získať ani podporu z fondov EÚ. „Sme v neštandardnej 
situácii, a preto je treba hľadať aj neštandardné riešenia. Aj na-
priek negatívnemu postoju štátnych orgánov sa budeme na-
ďalej snažiť ich hľadať. Tie predsa musia existovať,“ domnieva-
jú sa obaja starostovia.                           Eduard Fašung

Vajnorská škola i škôlka praskajú vo švíkoch, 
štát pomoc dosiaľ ani len nesľubuje

šením bude aj vybudovanie mimoúrovňovej križovatky pri 
diaľničnom odpočívadle Triblavina. Obec bude rokovať aj 
o možnosti zaradenia Triblavinskej komunikácie do cest-
nej siete pod správou Bratislavského samosprávneho kra-
ja. Sú to však kroky v dlhších časových horizontoch. Pracuje 
na nich aj vajnorská samospráva.

Pozitívnou správou pre vodičov je, že spoločnosť MCST 
prehodnotila svoje rozhodnutie. Podarilo sa jej upozorniť 
na havarijný stav cesty a iniciovať kroky na riešenie pro-
blému.

Azda netreba ani zdôrazňovať, že prístupové cesty od 
Pezinka či Senca cez Čiernu Vodu sa bytostne týkajú aj všet-
kých obyvateľov Vajnor. Na bezohľadné kroky developerov 
na Čiernej Vode je však dosiaľ krátka tak samospráva Chor-
vátskeho Grobu, ako aj Vajnor, Bratislavského samospráv-
neho kraja, či hlavného mesta Bratislavy. 

A tak potenciálnym záujemcom o kúpu domu na Čier-
nej Vode zatiaľ môžeme len poradiť – kúpte si,  je to len 
15 minút od centra Bratislavy, ak máte dobré tretry a na-
trénovanú kondičku. Vyhliadky sú však o niečo pozitívnej-
šie. Ak všetko vyjde, o takých desať rokov vám pôjde oko-
lo nultý diaľničný obchvat D4 z Malých Karpát až po Dunaj, 
aj s prípojkami.

 Eduard Fašung 

Zamietavú dpoveď na požiadavku 
pridelenia fi nančných prostriedkov 
od Ministerstva školstva dostala aj 
naša mestská časť, kde sa okrem iné-
ho uvádza, že v zmysle zákona rezort 
môže prideliť prostriedky iba ak má 
škola žiakov zo sociálne znevýhod-
neného prostredia, so zdravotným 
znevýhodnením a riešenie je nevy-
hnutné. „Zo žiadosti vyplýva, že uve-
dená (vajnorská) ZŠ nespĺňa všetky 
tri kritériá, lebo nemá žiakov zo so-
ciálne znevýhodneného prostredia, 
preto MŠ nemôže žiadosti vyhovieť,“ 
uvádza sa v odpovedi.

o fi nančnú podporu požiadal Ministerstvo fi nancií SR, Minis- Zamietavú dpoveď na požiadavku Zamietavú dpoveď na požiadavku 
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Petržalská samospráva dáva najvyššiu 
odmenu predsedom komisií, až 140,14 
eura. Zaujímavé je, že druhú a tretiu naj- 
vyššiu odmenu predsedom komisií vy-
plácajú v relatívne malých mestských čas- 
tiach ako je Vrakuňa so 79,25 eura a Jarovce  
s 50 eur mesačne. Petržalka a Nové Mesto 
dominujú v odmenách pre členov komi-
sií miestnych úradov, ktorí v nich majú za-
stúpenie, hoci neboli zvolení a to vo výške 
50,05 eura , respektíve 46,67 eura. Za sláv-
nostné obrady, ako napríklad svadby, ma-
jú schválenú najvyššiu odmenu  ružinov-
skí obradníci, a to 117,30 eura. Pre porov-
nanie, druhé v rebríčku je Nové Mesto so 
40 eurami.

Orientačnú štatistiku príjmov poslan-
cov zverejnil na svojej webovej stránke 
Miestny úrad Vajnory. Ako uviedol staros-
ta Vajnôr Ján Mrva (SDKÚ–DS), „na zá-
klade dopytu občanov Vajnôr, ktorí si  ne-
vedomky mysleli, že naši poslanci dostáva-
jú extra odmeny, z ktorých by sa dala po-
maly postaviť ďalšia škôlka, sme spracova-
li prehľad, z ktorého vyplýva, že vajnorská 

samospráva a zastupiteľstvo sa snaží šetriť 
aj na odmenách z verejných financií v rám-
ci úsporných opatrení. Naši deviati poslan-
ci, z ktorých osem prešlo v komunálnych 
voľbách na kandidátke SDKÚ–DS, rov-
nako ani členovia, či predsedovia komi-
sií alebo neposlanci v komisiách zastupi-
teľstva nedostávajú za svoju činnosť ani je-
diný cent. U nás je účasť v komisii chápa-
ná ako česť pracovať pre rozvoj obce. Po-
slanci dostávajú odmenu len za účasť na 
rokovaní miestneho zastupiteľstva a nedo-
stávajú odmenu mesačne. Pritom svojou 
účasťou v komisiách, na kultúrnych, špor-
tových, či spoločenských udalostiach vy-
konávajú veľmi aktívnu a záslužnú prácu  
v prospech mestskej časti. Stotožnili sa 
však s úspornými požiadavkami súčasnos-
ti a so šetrením verejných financií začali od 
seba, a to už od začiatku tohto volebného 
obdobia“, uviedol starosta Ján Mrva.

Nižšie výdavky ako Vajnory na činnosť 
poslancov v bratislavských mestských čas-
tiach má len Devín, ale to je spôsobené 
tým, že Devín je pod nútenou správou.

Eduard Fašung

Vajnorská samospráva 
šetrí na výdavkoch
Najvyššie odmeny na každého poslanca miestnych zastupiteľstiev 
bratislavských mestských častí si odsúhlasili zástupcovia ľudu v Ružinove. 
Mesačne dostanú po 157,20 eura. Až za ním nasledujú poslanci Nového 
mesta s príjmom 151,15 eura a potom poslanci Petržalky so 110,11 eura. 
Sumy sú prepočítané na mesiac, lebo niektoré mestské časti uvádzajú 
celové sumy za celý rok.Vajnory v  Českej televízii

Začiatkom júna navštívila  Mestkú časť Bratisla-
va – Vajnory Česká televízia s nakrúcaním televíz-
neho programu Túlavá kamera – letný špeciál,  
v rámci Slovenskej prezentácie mohli Vajnory 
predstaviť svoje výšivky, maľby a poviedky.  
Nakrúcanie prebiehalo v priestoroch vinárne  
Regius s tradičnou výzdobou.
V srdci Vajnor ich privítala vicestarostka Soňa  
Molnárová a prednosta Miestneho úradu mestskej 
časti Vajnory Juraj Lauko. S Bohumírom Hrabá-
kom Česká televízia nakrútila živý rozhovor na té-
mu vajnorské nárečie a poviedky. Pani Beátka Vi-
teková, oblečená vo vajnorskom kroji, paličkovala 
a rozprávala o tradičnej paličkovanej čipke. Mladá 
maliarka Kristína Rožňovcová, rodená Kociánová, 
predstavila tradičné vajnorské ornamenty, ktoré 
sama namaľovala na steny v priestoroch vinárne.  
Na záver dňa pani Vaculová, vnučka Katarí-
ny Rakúsovej, umožnila nakrúcať v dome jej sta-
rej mamy, kde boli rozložené výšivky, paličkované 
čipky, maľby na skle a vajnorský kroj. Moderátor 
so štábom si okrem množstva bohatého materiálu 
na spracovanie reportáže odnášal veľa príjemných 
zážitkov a dúfame, že aj kúsok vajnorských tradí-
cií, zapísaných nielen do pamäti, ale aj do srdca.  

Text a foto  Martin Kuruc

História vajnorskej keramiky sa za-
čala písať v  roku 1984 na podnet Jo-
zefa Dolejšího, vtedajšieho predsedu 
poľnohospodárskeho družstva,  ktorý 
v  spolupráci s  kunsthistorikom Ľubo- 
mírom Károm zriadil keramickú dielňu. 
Pán Kára vytvoril jedinečnú technoló-
giu, odlišnú od majoliky, aby sa nároč-
né ornamenty z  výšiviek a  malieb na 
stenách, vytvorených ľudovými umel-
kyňami Vajnor, dali preniesť na tanie-
re, krčahy a  rôzne výrobky aby sa za-
chovala ich farebnosť a  štýl. Vajnorské 
ornamenty sú vo svojej tvarovej a  fa-
rebnej dokonalosti veľmi zložité, málo-
kto sa ich dokáže naučiť. Obdivuhodne 
sa to podarilo absolventkám modran-
skej keramikárskej školy Zlatici Šaközio- 
vej a  Ivete  Sodomovej.  Maľuje sa na 
vypálenú glazúru farbami na porcelán. 

Používajú sa anglické farby Blythe, do 
ktorých sa primiešava terpentínový 
olej a  damara (damara je vlastne živi-
ca z  jedlí na Urale), ktorá sa  musí roz-
drviť na prášok a rozpustiť v terpentíno-
vom oleji.  Aby celkový výsledok fareb-
ne ladil a  verne zodpovedal vajnorské-
mu cíteniu, dávali hotové výrobky v za-
čiatkoch posúdiť vajnorským ľudovým 
umelkyniam. 

V  roku 1989 nastala ekonomická 
transformácia a  dielňa sa presunula 
z Roľníckej ulice do priestorov poľnohos-
podárskeho družstva. Rok 1991 prinie-
sol zrušenie keramickej dielne, ale o päť 
rokov neskôr nastalo  opätovné ožive-
nie výroby a zamestnali 7 keramikárov. 
Z ekonomických dôvodov pracuje v diel-
ni od roku 2006 len jedna keramikárka. 

Aby tradícia vajnorskej keramiky  

pokračovala, poslanci miestneho zastu- 
piteľstva rozhodli, že od 1. augusta 2012 
výroba vajnorskej keramiky prejde pod 
miestny úrad. Odvtedy sa kruhy krú-
tia na Šaldovej a  rodia sa ďalšie výrob-
ky, ktoré nesú odkaz vajnorského ľudo-
vého umenia. Od septembra 2012 si bu-
de možné zakúpiť vajnorskú keramiku 
v  budove miestneho úradu na Roľníc-
kej 109. 

Umiestnenie keramickej dielne medzi 
našimi základnými školami dáva jedi-
nečnú možnosť  žiakom obidvoch zá-
kladných škôl pracovať v  KERAMICKOM  
KRÚŽKU, ktorý začne svoju činnosť od  
septembra pod vedením skúsenej vaj-
norskej keramikárky pani Zlatice Šakö-
ziovej. 

Soňa Molnárová
Foto VN

Vajnorská keramika pokračuje v tradíciách

„Vajnoráci, už od 1. septem-
bra si môžete objednať 
maľovaný tanier či misu
na miestnom úrade s vlast-
ným textom ako darček pre 
jubilantov, lebo vajnorská 
keramika je už priamo 
v správe miestneho úradu.“

infOrmujeme
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V priebehu  prvého polroka 2012 boli vykonané v našej mestskej časti opravy 
výtlkov na miestnych komunikáciách, ktoré máme v správe. Výtlky v obci boli 
realizované technológiou Jetpacher a na účelovej komunikácii vo Vajnorskej 
doline použitím AB zmesí. Chyby na komunikáciách boli odstránené.
Ďalej boli realizované dopravné opatrenia, ktoré si vyžiadala dopravná situácia 
v obci. Realizáciou opatrení sa zvýšila  bezpečnosť na komunikáciách.
Z realizovaných opatrení možno uviesť:
◗ Spomaľovací prah so zvislým dopravným značením na komunikácii 
Kataríny Brúderovej.
◗ Spomaľovací prah so zvislým dopravným značením na ulici Kratiny.
◗ Dopravné zrkadlo v križovatke ulíc Čierny chodník – Šuty.
◗ Vodorovné dopravné značenie – vyhradené parkovanie pre Seniordom 
Vajnory na ulici Alviano.
◗ Realizácia bezpečnostného zábradlia na ulici Rybničná (pri kaplnke) 
križovatka ulíc Rybničná – Roľnícka.
◗ Realizácia dopravného značenia na ulici Rybničná – Nebezpečná zákruta, 
(križovatka ulíc Rybničná – Šaldova).
◗ Realizácia dopravného značenia na ulici Buzalkova.
◗ Realizácia spomaľovacích prahov so zvislým dopravným značením 
na ulici Široká.

Text a foto Peter Cviklovič, MÚ Vajnory

Opravili sme si cesty, skrášlili prostredie

Zábradlie Rybničná

Na Rybničnej ulici v križovatke so Šaldovou sa osadením nových  
dopravných značiek(výstražných šípok a hlavnej cesty)a  namaľovaním 
vodorovných pruhov významne zvýšila bezpečnosť cestnej premávky Spomaľovacie prahy Široká

Vytopilo Základnú školu Kataríny Brúderovej

Obnovu sme stihli do otvorenia školského roka
Ako si všetci určite pamätáte, v minulom čísle sme vám priniesli 
informáciu o havárii na ZŠ K. Brúderovej. Nešťastné vytopenie 
spôsobilo prasknutie prívodu vody v chemickej učebni.

Našťastie, pri odstraňovaní škôd nám prialo počasie. 
Po úvodnom chemickom ošetrení celej budovy ozó-
novým nástrekom na odstránie plesní, ktoré sa ob-
javili už pár hodín po zatečení, a následným dôklad-
ným, skoro 6-týždňovým sušením všetkých priesto-
rov a za dobrej spolupráce s vedením školy sme za-
čali so samotnými opravami.
Ako to už býva, ukázali sa nielen škody (zatečenia 
a praskliny) spôsobené vytopením, ale aj množstvo 
„šikovne“ ukrytých a neriešených starých nedostat-
kov spred obdobia riaditeľa Jozefa Bratinu. Naprí-
klad, za dreveným obkladom na stene smerom do 
toaliet na prízemí a či zatečenia v triedach na po-
schodí z čias pred výmenou okien a strechy, ale aj 

mnoho poškodení od žiakov. Bol to vytrhaný vonkaj-
ší parapet na vstupe do školskej jedálne, rozbitá ste-
na od „kopancov či pästí“ na nedávno vybudovanej 
triede na 1. poschodí, a tiež na dverách v toaletách, 
či steny ohádzané najrôznejšími druhmi potravín. 
To nás ozaj veľmi nemilo prekvapilo a bude nutné sa 
týmto ešte do budúcnosti zaoberať, aby sa podobný 
vandalizmus neopakoval.
Aj tieto zistenia mali za dôsledok zdržanie prác, ako
i objednávanie vopred neplánovaných opráv. Nako- 
niec sa všetko stihlo, a výsledok si môžete prísť po- 
zrieť i sami osobne, už 3. septembra pri otvorení no-
vého školského roka.

Text a foto Mário Schwab, poradca starostu

po

pred
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Osveta pre rodičov detí ohľadom platieb do MŠ 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole, zriadenej mestskou časťou,  prispieva 
zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne 
na jedno dieťa sumou vo výške 15 % z aktuálnej  sumy životného minima. 
Každoročne upravenej  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
Výšku poplatku v súlade s legislatívou SR upravuje VZN 8/2011 a jeho výška 
v súčasnosti činí 13 €/mesiac.  

DruhOu pOlOžKOu je strAvNé:
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€
Strava pri 22 pracovných, resp. školských dňoch činí cca 28€ /mesiac.

Okrem toho si rodičia odsúhlasili na plenárnom rodičovskom združení
dobrovoľnú výšku poplatku 10 €/mesiac. Zápisnica z tohto rodičovského 
združenia je v škôlke. Tieto peniaze sa používajú na aktivity MŠ. Počas toh-
to školského roka 2011/2012 sa z týchto peňazí financovalo viacero spoločen-
ských podujatí pre našich škôlkarov. Deti materskej školy za tieto peniaze videli 
vystúpenie kúzelníka, vozili sa na poníkoch či boli na zmrzline. Škôlka nakú-
pila detské knihy a poličku. Zhruba 500 € stál sprievodný program a aktivity, 
ktoré boli spojené s medzinárodným dňom detí. Z týchto peňazí boli financo-
vané aj ďalšie podujatia a činnosti detí, ktoré sú nad rámec klasického denné-
ho programu v MŠ. Vyúčtovanie bude v škôlke zverejnené na konci školského 
roku na nástenke.

Redakcia VN

(Oprava článku z čísla 5 – 6 / 2012, str. 20)
Mnohí rodičia smerujú na Miestny úrad MČ Bratislava –vajnory svoje otázky ohľadom platieb za MŠ. 
v snahe sprehľadniť financovanie škôlky ponúkame kompletný  prehľad poplatkov. 

Žiaci 5. ročníka ZŠ Jána Pavla II. na Oslobo-
diteľskej ulici sa opäť v školskom roku 2011/ 
2012 stretávali na prednáškach s okrskárom 
v projekte „Správaj sa normálne“. Projekt je 
podporovaný Ministerstvom vnútra SR a Minis-
terstvom školstva SR. Mestská polícia Bratisla-
va na prednáškach venuje pozornosť viacerým 
témam a problémom vo vzťahu k zákonom SR, 
ako sú napríklad dopravné predpisy pre chod-
cov a cyklistov, vandalizmus, gamblerstvo, 
protidrogové témy, antidiskriminačná proble-
matika. Jednotlivé témy sú spracované malo-
letým žiakom blízkym a pútavým spôsobom 
v pracovných zošitoch, doplnených animáciami
a obrázkami. Aj touto cestou sa polícia otvára 
voči občanom, konkrétne voči maloletým de-
ťom, vytvára sa bližší kontakt a dôvera, ktorá 
pomôže v budúcnosti efektívnejšej a kvalitnej-
šej komunikácii.

Text a foto Dušan Giertli, okrskár BA Vajnory

Mestská polícia medzi žiakmi

V praxi to znamená, že v na-
sledujúcom školskom roku je 
potrebné na príslušný úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny, 
podľa miesta trvalého pobytu, 
na referát štátnych sociálnych 
dávok, predložiť potvrdenie  
o návšteve školy:

◗Študenti stredných škôl 
– do konca septembra prísluš-
ného školského roku, t. j. do  
30. septembra 2012

◗Študenti vysokých škôl  – 
po zápise do ročníka, najne-
skôr do konca októbra, t. j. do 
31. októbra 2012

V prípade, že vaše dieťa 
ukončilo, prerušilo alebo zane-
chalo štúdium, uvedenú sku-
točnosť, ako aj iné rozhodujúce 
skutočnosti, ktoré majú vplyv 
na nárok na prídavok na die-
ťa a na jeho výplatu, ste povin-
ní do 8 dní písomne oznámiť.

Tlačivo – potvrdenie o náv- 

števe školy nájdete na webo-
vej stránke www.upsvar-ba.sk 
v časti: odbor sociálnych vecí  
a rodiny, štátne sociálne dávky.

Podrobnejšie informácie 
k trvaniu nároku na prída-
vok na dieťa nájdete v zákone  
č. 600/2003 Z. z. o prídavku na 
dieťa a o zmene a doplnení zá-
kona č. 461/2003 Z. z. o sociál-
nom poistení v znení  neskor-
ších predpisov.

Adresa pre písomný styk 
pre celú Bratislavu
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Bratislava, Vazovova 7/jA
816 16 Bratislava

Adresy pre osobný kontakt:
Pre obvod Bratislava I, II, III
Vazovova 7/A
Pre obvod Bratislava IV - Karloveská 2
Pre obvod Bratislava V –Kutlíkova 17

Rastislav Daniš
MÚ Vajnory

Rodičia nezaopatrených detí pozor!
Blíži sa obdobie začiatku nového školského roka, keď oprávnené osoby (rodičia, náhradní rodičia) sú povinné, 
po ukončení povinnej školskej dochádzky svojho nezaopatreného dieťaťa, zdokladovať skutočnosť, že dieťa 
sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom. Povinná školská dochádzka sa končí školským rokom, v ktorom 
dieťa dovŕši 16 rokov veku. 
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zdravie

Na 20. ročníku Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka

Celoslovenská súťaž v poskytovaní prvej pomoci

Dobre si to uvedomoval aj V. Harinek, 
preto aj so spolupracovníkmi pripravova-
li budúcich inštruktorov a školiteľov prvej 
pomoci Slovenského Červeného kríža. Po-
máhal aj tým, že bratislavských dobrovoľ-
níkov pripravoval ako družstvo prvej po-
moci na súťaže. V Európe sa ujala Európ-
ska súťaž prvej pomoci a vtedy V. Harinek 
začal iniciovať založenie súťaže prvej po-
moci dobrovoľných zdravotníkov SČK aj 
na celoslovenskej úrovni. Tak aj Sloven-
sko získalo možnosť reprezentovať. V roku 
1992 sa konal I. ročník tejto súťaže a druž-
stvo Územného spolku Bratislava III. do-
siahlo víťazstvo. V roku 1993 sa zúčastnilo 
na európskej súťaži v Salzburgu v Rakúsku 
ako reprezentant Slovenska, kde medzi 23 
krajinami obsadilo 11. miesto.

V. Harinek zahynul 17. 2. 1993 v tros-
kách lietadla leteckej záchrannej služby. 
Na jeho počesť sa rozhodol Slovenský Čer-
vený kríž pomenovať celoslovenskú súťaž 
dobrovoľných zdravotníkov v poskytova-
ní prvej pomoci Memoriál MUDr. Vladi-
míra Harineka. Memoriál MUDr. Harine-
ka sa tento rok uskutočnil 29. júna v Bra-
tislave. Záštitu prevzal primátor hlavného 
mesta Bratislava Milan Ftáčnik a starostka 
MČ Bratislava Staré mesto Tatiana Rosová.

Cieľom súťaže bolo precvičiť posky-
tovanie prvej pomoci v  súťažných pod- 
mienkach dobrovoľnými záchranármi ČK. 

O  prvé miesto a  o  postup na Európsku 
súťaž v  poskytovaní prvej pomoci 
FACE 2013 zabojovalo 22 šesťčlenných 
družstiev na deviatich súťažných a triná-
stich nesúťažných stanovištiach. Víťazom 
súťaže sa stalo družstvo z Banskej Bystrice, 
ktoré dosiahlo úspešnosť až 95 %.

Extrémne teplé počasie dalo zabrať nie-
len súťažiacim, ale aj organizátorom, roz-
hodcom a figurantom, našťastie to zvládli 
bez ujmy a jediné ošetrenia, ktoré bolo tre-
ba zvládnuť, boli tie nasimulované a šikov-
ne namaskované tímom maskérov SČK.

Témy stanovíšť boli pre súťažiacich do 
poslednej chvíle utajené, všetci však oceni-
li ich originalitu. Pred zrakom turistov oše-
trovali zlomený členok turistke na Michal-
skej veži, oživovali topiaceho sa v Dunaji, 
postarali sa o bodné rany a otvorené po-
ranenie hrudníkov šermiarov na Hlavnom 
námestí. Pri Redute zachraňovali celú trie- 
du po anglicky hovoriacich študentov na 
čele s učiteľkou s podozrením na otravu 
potravou, potom v pokojnej Čitárni Čer-
vený rak zasahovali po výbuchu fľaše s ply-
nom. Na Rudnayovom námestí riešili po-
škodenie chrbtice cyklistu, na nábreží za-
sahovali pri dopravnej nehode, na Kapitul-
skej ulici ošetrovali infikované rany bezdo-
movcom. Ako sa vyjadrila rozhodcovská 
jury, úspešnosť družstiev dobrovoľných 
záchranárov SČK potvrdila vysokú úroveň 

Vladimír Harinek bol priekopníkom výučby prvej pomoci na zdravotníckych školách a aj medzi laikmi. 
Presadzoval poskytovanie účinnej prednemocničnej laickej prvej pomoci pri nešťastiach, úrazoch a náhlych 
vážnych ochoreniach. Pri nešťastí ako prví sú väčšinou laici, ľudia, ktorí nemajú so zdravotníctvom nič spoločné. 

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava–mesto, usporiadal 21. júna 
v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava–Ružinov slávnostný  
aktív, kde boli oceňovaní bezpríspevkoví darcovia krvi plaketami Jána Janského  
a Jána Kňazovického, spojené s odovzdávaním vyznamenaní SČK „Za humanitu, 
obetavosť a dobrovoľnosť II. stupňa“. Na oceňovaní bola prítomná prezidentka 
SČK Helena Kobzová, predsedníčka SČK Územného spolku Bratislava-mesto 
Ľudmila Vávrová a ďalší hostia. Ocenených bolo 106 darcov krvi bronzovou, 
59 striebornou, 56 zlatou a ôsmi diamantovou Janského plaketou, k tomu tra-
ja medailou J. Kňazovického. Bezpríspevkoví darcovia krvi okrem plakety dostali 
darčeky od SČK a vitamínové balíčky od Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Sedem členov z miestnych spolkov SČK v Bratislave bolo ocenených vyznamena-
ním „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť SČK II. stupňa“  
a odovzdané im boli dva ďakovné listy pri príležitosti životného jubilea. 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto udelil vyznamenanie 
„Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť SČK II. stupňa“ trom členkám Miestne-
ho spolku SČK Bratislava-Vajnory – Soni Molnárovej, Jane Grebečiovej a Eve 
Zemanovej. Srdečne blahoželáme. 

Emília Uhrinová

ich zručnosti, čo im dáva motiváciu na se-
be ďalej pracovať a približovať sa tak k pro-
fesionálom.

V podvečer sa konalo vyhodnotenie  ce-
loslovenskej súťaže dobrovoľníkov v  po-
skytovaní prvej pomoci, ktoré bolo v pries-
toroch Strednej odbornej školy technickej 
v Petržalke. Diplomy pre víťazné družstvá 
odovzdala Helena Kobzová - prezident-
ka SČK, Zuzana Rosiarová Kesegová – ge-
nerálna sekretárka SČK a pani Harineko-
vá. Soňa Molnárová,  zástupkyňa starostu 
mestskej časti Bratislava – Vajnory, veno-
vala prvým trom víťazným družstvám pu-
blikáciu vajnorského insitného umelca Já-
na Hlavatého.

Pred odovzdávaním diplomov vystúpil 
so svojím programom  17-členný Vajnor-
ský okrášľovací spolok pod vedením Iva-
na Štelára. Členovia folklórnej skupiny vy-
stúpili v originálnych vajnorských krojoch. 
Na akordeóne ich sprevádzal Dalibor Gre-
beči. Pri vystúpení boli použité originálne 
vajnorské piesne, dialógy vo vajnorskom 
nárečí a tance, ktoré roztancovali i mládež.

O  dobrý priebeh celoslovenskej sú-
ťaže sa postarali aj členky SČK Miestny 
spolok Bratislava – Vajnory I. Lenčová, 
J. Grebečiová, E. Zemanová, D. Muchová, 
E. Uhrinová, ktoré napiekli koláče a pagá-
čiky pre súťažné tímy.              Emília Uhrinová 

predsedníčka Miestneho spolku SČK vo Vajnoroch

Ceny pre darcov krvi

Kategórie ocenenia podľa počtu odberov: 
BRONZOVá PlAKETA – ženy 10 odberov, muži 10 odberov
STRiEBORNá PlAKETA – ženy 20 odberov, muži 20 odberov
ZlATá PlAKETA – ženy 30 odberov, muži 40 odberov
DiAMANTOVá PlAKETA – ženy 60 odberov, muži 80 odberov
KňAZOViCKéHO MEDAilA – ženy 80 odberov, muži 100 odberov

SČK udelil vyznamenania za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť
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uvítali sme deti do života

tvorivé dielne zaujali
Združenie deti a umenie pripravilo vo  Vajnoroch 
10. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých. V Galérii 
TYPO&ARS sa môžu naučiť denne od 14. do 18. hodiny 
rôzne remeselné a umelecké techniky, ktoré na Slo-
vensku dlhodobo existovali.“Druhý letný turnus sa 
začal 20. augusta. Okrem Vajnorákov prišli aj deti 

s rodičmi z Čiernej Vody, Rače, Petržalky, Devínskej Novej Vsi a iných časti Brati-
slavy, ba i z Trstína.
Záujemcovia – deti od štyroch rokov až dôchodcovia, sa mohli naučiť základy vý-
roby ručného papiera, drotárskych a šperkárskych techník či modelovanie z hliny 
a točenie na kruhu. Okrem tradičných remeselných postupov získali cenné 
poznatky ako maľovať na sklo, hodváb a kamene, spoznali aj základy grafi ckých 
techník, akými sú hydrografi a a monotypia, tiež inej výtvarnej tvorby z papiera 
a ďalších materiálov.
Na záver tvorivých dielní bola v piatok 24. augusta za účasti rodinných príslušní-
kov vernisáž výstavy z najlepších diel, ktoré vytvorili.                (VN)

Meno Dátum narodenia
Patrik Cabadaj 5. 2. 2012
Richard Čierny  31. 1. 2012
Elena Juillet De Saint Lager 14. 2. 2012
Matej Kováč 15. 3. 2012
Róbert Krchňavý 16. 3. 2012
Laura Okkelová 5. 3. 2012
Petronela Orthová 24. 3. 2012
Eliška Rožňovcová 5. 3. 2012
Viliam Čambal 31. 3. 2012
Júlia  Habová 19. 4. 2012
Adrián Hasil 11. 4. 2012
Maximilián Holénia 11. 5. 2012
Sandra Kačičková 27. 4. 2012
Lucia Kuľhavá 29. 4. 2012
Branislav Štuka 30. 4. 2012
Michal Tarčík 19. 5. 2012
Lucia Tornaiová 16. 2. 2012
Šimon Zeman 5. 3. 2012

Z nehy a lásky narodí sa človek,
maličké zrnko zrelých ľudských liet.
Z nehy a lásky narodí sa človek,
najväčší zázrak, aký pozná svet.

Zbor pre občianske záležitosti pripravil 26. júna 
Slávnosť uvítania do života pre  malých Vajnorákov, 
ktorých mená sú zapísané do Pamätnej knihy. 
Na tvárach rodičov sa zračilo nevýslovné šťastie
pri pohľade na svoje dieťatko, ktoré držali v náručí. 
Rodičia po slávnostnom príhovore obdržali Pamät-
ný list pre dieťatko a fi nančný príspevok pri naro-
dení dieťaťa.
Slávnosť   hudobným pásmom obohatili žiaci 
základnej umeleckej školy pod vedením pani 
učiteľky Kinčešovej a Halonovej.
Našim malým ratolestiam prajem, aby po celý svoj 
život  vnímali, že sú milované, že rodičom na nich 
záleží.   Rodičom prajem, aby mali vždy otvore-

né dvere k citom svojich detí, k tomu, čo im je blíz-
ke. Aby sa raz dočkali tej krásnej vety, ktorá hovorí 
za všetko: Moja mama, môj ocko sú mojimi najlep-
šími kamarátmi.“

Soňa Molnárová
Foto Anton Jakubáč

SENiOR KlUB BlAHOŽElá 
svojim členom, ktorí sa v septembri a októbri dožívajú jubilejné-
ho veku. Tri naše členky oslávia sedemdesiate narodeniny - Anna 
Svitničová dňa 22. 9. 2012, Mária Vargová dňa 7. 10. 2012 a He-

lena Nováková dňa 30. 10. 2012. František Krivosucký dňa 26. 9. 2012 oslávi 75. 
narodeniny a Jarmila Molnárová dňa 18. 10. 2012 krásne 85. narodeniny.
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, pokoja a lásky.

Senior klub

infOrmujeme www.vajnory.sk
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Deň poľovníkov vo vajnoroch

Foto Anton Jakubáč



fOtOrepOrtáž

vajnorské 
dožinky 2012



Vajnorské dožinky sa tento rok vydarili
Krásne sobotné slnečné počasie prilákalo na námestie na roľnícku ulicu hádam nielen všetkých 
vajnorákov, ale i návštevníkov zo vzdialenejšieho okolia. Kultúrny aj sprievodný program  
9. ročníka obnovených dožinkových slávností bol naozaj bohatý. stánky s občerstvením ponúkali
tradičné domáce špeciality, vajnorské vínko, lokše s husacinou, ale i prvý burčiak z pD vajnory.

Program tohoročných do-
žinkových slávností otvori-
li o 15. h rezké tóny Vajnor-
skej dychovky. V rámci viet-
namsko-slovenskej spoluprá-
ce prišli so svojím krátkym 
kultúrnym programom naši 
vietnamskí spoluobčania. Vy-
stúpila skladateľka AKI Anh 
Hoang Thi Kie, ktorá pôsobí 
dlhé roky vo Vajnoroch. Na 
flaute ju sprevádzala Milka 
Kinčesová – zástupkyňa ZUŠ 
Vrbenského, učiteľka flau-
ty, ktorá tiež žije v našej mes-
tskej časti. Po nich ste mohli 
počas ľudovej piesne obdivo-

vať vietnamské národné kro-
je, ktoré mali oblečené mladí 
Vietnamci.

O 15.45 h sa ulicami Vajnor 
začal posúvať tradičný dožin-
kový sprievod, v ktorom ako 
každý rok nechýbali mažoretky 
ISIS Bratislava, Vajnorská dy-
chovka, Vajnorský okrášľova-
cí spolok, Združenie poľovní-

kov, Slovenský skauting, Skaut-
ská gilda, Pozemkové spolo-
čenstvo, Senior klub Vajnory  
(p. Lenčovi ďakujeme za prí-
pravu vynikajúceho guláša), 
Miestny spolok ČK Vajnory, 
FK Vajnory, Bežecký klub Vaj-
nory, športovci z Brna, dycho-
vá hudba Bučkovanka z Nové-
ho mesta nad Váhom, no zú-
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častnil sa aj verný účastník do-
žiniek pán Maglovský so svo-
jím malotraktorom a stroje  
z PD Vajnory – lis, sejačka, ta-
trovka. Na čele sprievodu krá-
čali krojovanci nesúci sym-
bol slávností – dožinkový ve-
niec zhotovený z viac ako 3200 
kláskov a 70 papierových ruži-
čiek. Novinkou v sprievode bol 
ornamentník – jedinečná vý-
šivka vytvorená šikovnými ru-
kami vajnorských žien pred 50 
rokmi. 

Pozvanie starostu Vajnor pri-
jal primátor hl. mesta Milan 
Ftáčnik, námestníčka primáto-
ra Viera Kimerlingová, vicežu-
pan Martin Berta, zástupca pri-
mátora mesta Pezinok Miloš 
Andel, starostka MČ BA - Staré 

Mesto Tatiana Rosová, zástup-
ca starostu MČ BA – Rača Mi-
loš Máťuš, starosta MČ Lamač 
Peter Šramko, hostia z družob-
ných miest, z dolnorakúskeho 
Wolfsthalu Gerhard Schödin-
ger, starosta z Brna Vinohrad 
– Jiří Čejka, starosta Alviana  
Sauro Santi, mestskí a naši 
miestni poslanci. Po slávnost-
nom prípitku už nasledovalo 
symbolické odovzdanie dožin-
kového venca najväčšiemu gaz-
dovi v dedine, predsedovi PD 
Vajnory Mariánovi Brúderovi.

Kultúrny program návštev-
níkov zaujal. Vystúpenie Vaj-
norského okrášľovacieho spol-
ku milo prekvapilo novým scé-
nickým stvárnením. DH Buč-
kovanka so strýcom Lajošom 

pošteklila naše bránice, páči-
lo sa i vystúpenie hudobných 
skupín Veslári, Tomáša Bura-
novského a DIVISI. Aj keď sa 
program posunul takmer o ho- 
dinu, priaznivci topoľčian-
skej skupiny Profil boli za svo-
je čakanie odmenení vynika-
júcou hudobnou produkciou. 
Tancovalo sa „odušu“ až do ne-
skorej noci. 

Zo sprievodných podujatí 
treba spomenúť priateľský fut-
balový miniturnaj medzi Br-
nom Vinohradmi, vietnam-
skými spoluobčanmi a naším 
tímom Old Boys Vajnory, kto-
rý nás vzorne reprezentoval, 
pre najmenších boli pripravené 
tradičné tvorivé dielne v réžii 
manželov Čepcovcov a obľú-

bená výstava drobných domá-
cich zvierat opäť potešila najmä 
deti. Slovenská pošta Bratislava 
36 otvorila príležitostnú poš-
tovú priehradku a filatelistov 
potešil POFIS, ktorý ponúkal 
opäť známku s personalizova-
ným kupónom. 

n n n

Súťaž O najdlhší dožinko-
vý koláč sa stala už neodmys-
liteľnou súčasťou dožiniek a te-
ší sa medzi návštevníkmi veľ-
kej obľube. Na jednej strane 
si mohli pochutnať na výbor-
ných závinoch a zároveň svo-
jou kúpou podporiť a prispieť 
na dobrú vec – tentoraz na 
záhradné lavičky do Maters-
kej škôlky vo Vajnoroch. Všet-
ci sme s napätím čakali, ako to  
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celé dopadne, či prekonáme 
minuloročný rekord 25,88 m  
a vyzbierame pre MŠ čo naj- 
viac finančných prostriedkov. 
Tento rok nás veľmi potešil aj 
záujem reštaurácií pôsobia-
cich vo Vajnoroch – zapojili sa 
do súťaže a pomohli s pečením 
(reštaurácia Modrý dom, Be-
vanda, Bakchus vila, Fratello, 
bufet Svetlana Matúšová, cu- 
kráreň Elezi, Viera Timová).  
S ich pomocou sa napieklo re-
kordných 26,50 m a ďalších 
10,71 m napiekli mamičky detí 
z MŠ Koniarkova. Zo 100 detí, 
ktoré navštevujú túto MŠ, sa do 
súťaže zapojili len tri mamičky 
– Petra Hlavatá, Monika Šulí-
ková, Ľubica Páliková, dve ba-
bičky – Janka Grebečiová, Má-
ria Kulčárová a pani Andrea 
Mrvová. Hoci najstaršia účast-
níčka súťaže pani Valéria Gre-
bečiová už dlhé roky vo Vajno-
roch nebýva, ale ako povedala, 
stále sa cíti byť Vajnorkou, pre-
to túto skvelú myšlienku pod-
porila. Najviac, 4,56 m skve-
lých kysnutých závinov, na-
piekla Janka Grebečiová, ktorá 
získala za svoju námahu ručný 
mixér. Spomedzi reštaurácií si 
víťazstvo, kartón šampanské-
ho, za 11 m napečeného závi-
nu odniesla reštaurácia Modrý 
dom. Obe ceny venovala spo-
ločnosť Kaufland – nákupnými 
poukážkami odmenila všet-
ky gazdinky, ktoré sa do súťa-
že zapojili. Rekord 37,21 m bol 
teda vytvorený! Srdečná vďaka 
všetkým, ktorí napiekli! Poďa-
kovanie patrí aj mamičkám p. 
Lenčovej, Španielovej, Páliko-
vej, Gážikovej, Kulčárovej, Šu-
líkovej a aj pani učiteľke Betke 
Jurkovičovej za ich pomoc pri 
ponúkaní koláčov. Za vyzbie-
ranú sumu 413,75 eur sa za-
kúpia do MŠ Koniarkova zá-
hradné lavičky.

n n n

Počas dožinkových slávností 
prebiehala aj razba unikátnych 
vajnorských mincí, v stánku 
MČ Bratislava – Vajnory ste 
si mohli zakúpiť tričká s motí-
vom Sv. Floriána, odznaky, vaj-
norskú keramiku, ale aj rôzne 
knihy, ktoré MČ BA - Vajnory 
vydala počas uplynulých troch 
rokov.

Podarilo sa nám pritiahnuť 
aj viac stánkov s remeselnou 
výrobou, za čo majstrom dre-
vorezbárom, drotárke a iným 
umelcom veľmi pekne ďaku-
jeme.

n n n

Skvelá atmosféra, ktorá pa-
novala počas celých dožinko-
vých slávností, nás nesmierne 
teší a je pre nás veľkým zado-
sťučinením aj spokojnosť všet-
kých účinkujúcich, ktorí nám 
posielajú ďakovné maily. Ako 
príklad uvádzame vyjadrenie 
country skupiny Veslári z Ko-
šíc: „Veľmi pekne ďakujeme za 
pozvanie. Naozaj skvelé podu-
jatie, veľmi milé a srdečné pri-
vítanie, krásna atmosféra...

Cítili sme sa u vás výborne, 
o čom svedčí aj fakt, že napriek 
tomu, že sme pôvodne pláno-
vali hneď po vystúpení cestovať 
späť na východ, sme sa nako- 
niec zdržali do polnoci :-)))“.

n n n

Ešte raz skutočne veľká 
vďaka nielen všetkým, ktorí 
pomohli takéto náročné po-
dujatie zorganizovať, ale samo-
zrejme aj sponzorom, bez kto-
rých by sme vám nemohli toto 
všetko ponúknuť.

Nech žije jubilejný 10. ročník 
Vajnorských dožiniek 2013!

Katarína Dobiášová
Foto Eduard Fašung

Kysnutý koláč Janky Grebečiovej
CESTO: 
400 g polohrubej múky, 400 g 
hladkej múky špeciál, 1 vajce, 
3 Pl kryšt.cukru, štipka soli, 
1  hera rozpustená, 4 – 5 dcl 
mlieka, 1 kocka droždia

POSTUP:  
Zmiešame všetky suroviny, drož-
die rozpustíme v 2 dcl mlieka, po-
tom ho vlejeme do zmesi, podľa po-
treby pridáme ostané mlieko. Vy-
pracujeme polotuhé cesto. V polo-
vici vypracovania pridáme 1 – 2 PL 
oleja. Necháme vykysnúť. Vykysnuté 
cesto rozdelíme na 4 bochníky, kto-
ré rozvaľkáme a naplníme ľubovol-
nou plnkou. Uložíme na vymastený 
plech, boky potrieme olejom a ne-
cháme ešte 15 – 20 minút kysnúť. 

Pečieme pri teplote 200° C 10 min-
út., potom na 170 ° C 35 – 40 min. 
Po upečení horúce potrieme bielym 
vajnorským vínom, krásne zmäknú 
a voňajú.

Recept nie je tajomstvo, dedí sa 
a postupne vylepšuje, lebo žijeme 
už v inej dobe ako naše mamy a ich 
rodičia.
Orechová plnka:
 200 g mleté orechy + 4 PL kryšt. 
cukru zaliať  vriacim mliekom, aby 
bola plnka dobre rozotierateľná, 
nie tuhá.
Maková plnka: 
200 g mletý mak + 4 PL kryštálové-
ho cukru,  zaliať vriacou vodou, 
vypracovať polotuhú dobre rozo-
tierateľnú  plnku.
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Boli sme v Alviane
Píšem pár slov k fotogra-
fiám z návštevy našej, 
už 22-ročnej družobnej 
obce Alviano. 

Tento rok sa obe obce do-
hodli na „redukovanej“ ver-
zii návštevy v počte 5 (za Vaj-
nory), resp. 6 osôb (za Alvia-
no), a to hlavne z ekonomic-
kých dôvodov, ktoré ako aj  
v iných oblastiach nášho živo-
ta tak i tu hrajú výrazný prím.  
Za Vajnory sa na návšteve  
zúčastnili starosta Ján Mrva 
a poslanci Ján Panák, Marián 
Zeman, Martin Gramblička  
a Mário Schwab, poradca sta-
rostu. Do Alviana sme dorazi-
li v nočných hodinách vo štvr-
tok 16. augusta a naspäť sa vra-
cali v pondelok 20. augusta do-
poludnia.

   septeMBer
n 8. 9. 2012 – sobota                      
 Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
 Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, Roľ-
nícka 349, BA – Vajnory
Organizátor: Združenie deti a umenie, 
Mob. č.: 0903 477 074  

n 15. 9. 2012 – sobota     
 Tradičný hádzanársky turnaj 
starých pánov                                                              
 Čas konania. 10.00 h  do ukončenia 
a vyhodnotenia turnaja
Miesto konania: Hádzanárske ihrisko na 
ul. Alviano
Organizátor: HK Vajnory 
pod záštitou MČ BA - Vajnory 

n 15. 9. 2012 – sobota
 Vajnorské hody 2012
Čas konania: 15.00 – 24.00 h  
Miesto konania: Park pod lipami 
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory
 
n 16. 9. 2012 – nedeľa
Pohodový koncert Speváckeho 
zboru Jána Pavla ii. 
a jeho hostí venovaný
Patrónke našej    
Čas konania: 15.00 h  
Miesto konania: Kostol Vajnory                                   
Organizátor: Spevácky zbor 
Jána Pavla II., 
Farnosť Bratislava – Vajnory, 
MČ Bratislava – Vajnory

n 22. 9. 2012 – sobota
Vajnorská penalta
Čas konania: 12.30 h  
Miesto konania: futbalový štadión 
Pri struhe

n 22. 09. 2012 – sobota                      
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, Roľ-
nícka 349, BA – Vajnory
Organizátor: Združenie deti a umenie,  
Mobil. č.: 0903 477 074  

OKtóBer
n 6.10. a 20.10. 2012 – sobota                      
Tvorivé  dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, Roľ-
nícka 349, Bratislava – Vajnory
Organizátor:  Združenie deti a umenie
Kontakt : 0903 477 074

n 13.10. 2012 – sobota
Šarkaniáda
Čas konania: 13.30 h
Miesto konania: Letisko Vajnory
Organizátor:  Mestská časť 
Bratislava – Vajnory a ŠEVT

n 16. 10. 2012 – utorok
Slávnostné popoludnie 
pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším    
Čas konania:  14.00 h 
Miesto konania:  PD Vajnory 
Organizátor:  Mestská časť 
Bratislava – Vajnory 

n 21.10. 2012 – nedeľa
Vajnorský minimaratón
Beh ulicami Vajnor, štart 
na Baničovej ulici
Čas konania: 14.00 h
Organizátor:  Mestská časť 
Bratislava – Vajnory,  Adidas Slovakia

Zmena programu vyhradená!

Počas návštevy sme navští-
vili Assisi, Orvieto, Grafigna-
no, Mugnano a samozrejme 
Alviano so slávnostnou proce- 
siou ku Kostolu sv. Panny Má-
rie. Zažili sme tiež večerné 
oslavy organizované našimi 
priateľmi z Alviana. 

So starostom Alviana Sau-
rom Santim sme sa dohod-
li na vypracovaní spoločné-

ho projektu v rámci Brusel-
skej podpory Twin Towns, čo 
by po schválení financií umož-
nilo v budúcom roku uskutoč-
niť opäť väčší zájazd v počte 
asi 45 osôb. Veríme, že sa dob-
rá vec podarí a že na stránkach 
Vajnorských noviniek už o pár 
mesiacov uverejníme prihláš-
ku na Alviano 2013.

Text a foto Mário Schwab

pripomenuli sme si 
68. výročie sNp

Foto Anton Jakubáč
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po dvadsiatich rokoch od znovu 
otvorenia ZŠ jána pavla II. od 
1. septembra 2012 dostáva 
mladšiu sestru v podobe novej  
materskej školy, ktorá bude 
niesť názov ZŠ s MŠ bl. jána 
pavla II. 

Skončilo sa náročné obdobie projek-
tovej prípravy, finančného zabezpečenia 
stavby, schvaľovania projektov, realizácie 
a rozhodovania v rôznych situáciách, za-
radenia materskej školy do siete škôl... Bol 
to zdĺhavý proces, ktorý sa podaril. Me- 
dzitým sa uskutočnil zápis, v ktorom sa 
zapísalo veľa detí, a preto je nám ľúto, že 
sme všetkým nemohli vyjsť v ústrety. Na-
ša materská škola bola k 1. máju zaradená 
do siete škôl pod názvom Materská ško-
la bl. Jána Pavla II. Rozhodli sme sa však, 
že bude pod jedným riaditeľstvom, a pre-
to je od 1. septembra 2012 vytvorený no-
vý subjekt, ktorý sme už spomenuli – ZŠ 
s MŠ bl. Jána Pavla II. 

Počas prázdnin sme museli materskú 
školu ešte zariadiť potrebným nábytkom, 
vymaľovať, dokúpiť potrebné  veci, prijať 
nové pani učiteľky.

Cieľom predškolského zariadenia je vy-
tvoriť podnetné prostredie na rozvoj všet-
kých stránok detskej osobnosti a tvorivos-
ti, dopĺňajúc náboženské cítenie a výcho-
vu v rodine, evanjelizovať a rozvíjať ma-
riánsku úctu v dosahu svojej pôsobnosti.

Poslaním je aj dopĺňať rodinnú nábo-
ženskú výchovu, venovať individuálnu 

ZŠ Jána Pavla II. otvára od 1. septembra novú materskú školu

Deťom pre radosť

so začiatkom školského roka 
každý rodič rozmýšľa, ako 
pomôcť svojim deťom čo 
najrozumnejšie vyplniť
voľný čas.

Moji rodičia boli kedysi natoľko prezie-
raví, že som rovnako rozvíjala telo aj du-
cha. Už ako malú,v  časoch najhlbšej tota-
lity, ma priviedli k cudzím jazykom. Keď 
sa otvorili hranice, prepukla v nás túžba 
cestovať a spoznávať svet.  Často sme mu-
seli vysvetľovať odkiaľ sme a ako to v na-
šej krajine vyzerá.

Schopnosť dohovoriť sa v cudzom ja-

zyku nám neraz pomohla vyriešiť mnohé 
zložité situácie a doviedla nás k práci, kto-
rú robíme s radosťou. Dnes sa na nás va-
lia cudzie jazyky naozaj zo všetkých strán 
a ignorovať ich sa neopláca. Metód, spô-
sobov, učebníc, kníh v origináli, cd-čiek, 
zahraničných filmov je dnes toľko, že si 
človek môže preberať. Znalosť minimál-
ne dvoch cudzích jazykov sa dnes stáva 
nutnosťou a zlepšuje vám možnosť uplat-
niť sa. Cudzí jazyk sa dá učiť v každom 
veku. A dnes sa to ozaj dá aj príjemne.

Dieťa si ani neuvedomuje, že sa niečo 
učí.  V škole je to bežný predmet a zvlád-
nutie cudzieho jazyka patrí k základnej 
gramotnosti. Seniorom to pomáha udr-

žiavať sa mentálne mladými. Dodnes 
mám okolo seba ľudí, ktorí si aj vo veku 
po 75. trápia hlavu  a počúvajú cudzí ja-
zyk.

Stretnúť Slováka v zahraničí nie je dnes 
nič neobvyklé. Mnohí študujú, pracujú, 
cestujú a spoznávajú. Dnes už nie je nič 
zvláštne mať v rodine cudzinca, horšie je, 
ak mu nerozumieme, alebo nerozumie-
me vnúčatám. Naučiť sa dá len viac. Len 
sa nesmieme blokovať tým, že sa to nedá,  
neviem, nemám čas, nemám schopnos-
ti. Schopnosť  hovoriť cudzím jazykom 
si treba pestovať celý život. Je to ako va-
ša záhrada.  Keď ju zanedbáte, hneď sa to 
prejaví.        (VN)

Naučiť sa dá len viac

pozornosť nadaným i handicapovaným 
deťom, pripraviť deti na úspešný vstup 
do školy, spájať veriace rodiny vo farské 
rodinné spoločenstvo. Materská škola sa 
orientuje na edukačné aktivity dieťaťa, 
ktoré zabezpečia všetkým deťom rovnakú 
šancu sa vzdelávať. Dať každému dieťaťu 
šancu na jeho rozvoj. Každé dieťa je jedi-
nečná bytosť schopná pozitívneho vývoja. 

Chceme, aby v našej materskej škole malo 
dieťa pocit úspechu a šťastia.

Materská škola bude dvojtriedna, deti 
budú rozdelené do tried podľa veku. Pre-
vádzka materskej školy je celodenná od 
7.00 do 16.30 hodiny.

Mária Kováčiková
riaditeľka Zákaldnej školy

Foto VN
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Škola si prázdninového po-
koja veľa neužila. Žiakov a uči-
teľov vystriedali maliari a elek-
trikári, ktorí odstraňovali ško-
dy, ktoré po sebe zanechala ha-
vária vodovodnej batérie v prí-
rodovednej učebni v máji t.r. 
Rozsah škôd bol veľký. Zatiek-
lo takmer celé prvé poscho-
die a prízemie školy. Dlhý čas 
si vyžiadalo vysušovanie za-
tečených priestorov, až po ich 
vysušení sa mohli začať vlast-
né sanačné práce. Výsledok 
je viac ako uspokojivý. Žiaci 
budú po príchode do školy ur-
čite príjemne prekvapení. Pa-
radoxne, vďaka havárii vodo-
vodnej batérie a  skutočnosti, 
že hnuteľný a nehnuteľný ma-
jetok školy bol poistený. Penia-
ze z poisťovní plus časť z vlast-
ných zdrojov urobili malý zá-
zrak. Vnútro školy, jeho ves-
tibul, niektoré triedy zmenili 
svoj šat. Sú ako nové...   

V  novom školskom roku 
2012/2013 bude škola zabez-
pečovať vyučovanie pre 274 
žiakov v  15 triedach prvého 
a  druhého stupňa základnej 
školy. Počet žiakov v porovna-
ní s minulým školským rokom 
zostal nezmenený, počet tried 
sa zvýšil o jednu triedu. Okrem 
druhého, ôsmeho a deviateho 
ročníka sa všetky ostatné roč-
níky budú deliť na dve triedy. 

V materiálnej oblasti bude 
v  novom školskom roku pr-
voradá sanácia podlahových 
krytín schodísk a chodieb na 
oboch poschodiach. Realizá-
cie by sa mala dočkať i revi-
talizácia učebne informatickej 
výchovy a informatiky, kto-
rá už nepostačuje požiadav-
kám modernej výučby uvede-
ných predmetov. Revitalizáciu 
učebne sme plánovali usku-
točniť už v  uplynulom škol-
skom roku. Trvalou samozrej-

Aký bude nový školský rok 
v Základnej škole Kataríny Brúderovej?
Blíži sa koniec augusta. Začal sa nový školský 
rok. verím, že žiaci a učitelia čerpajúci si 
dovolenku si užili do sýtosti slnka 
a prázdninovú pohodu. 

mosťou zostáva postupné do-
pĺňanie kabinetných zbierok 
o nové učebné pomôcky a di-
daktickú techniku podľa požia- 
daviek učiteľov. 

V obsahu vzdelávania je no-
vinkou zavedenie do vyučo-
vania nového vyučovacieho 
predmetu Regionálna výcho-
va v  piatom ročníku. Cieľom 
predmetu bude využívanie 
historických faktov Vajnôr pri 
vytváraní predpokladov žia-
kov na pestovanie a rozvíjanie 
ich citu ku krásam vajnorské-
ho regiónu, jeho prírody, sta-
viteľstva, ľudového umenia 
a spoznávania kultúrneho de-
dičstva predkov. Vyvrchole-
ním celoročnej práce učiteľov 
a žiakov bude Školská vedec-
ká konferencia, na ktorej žia- 
ci prezentujú textom, slovom, 
zvukom či obrazom svoje „ze-
lené“ projekty. Konferencia 
sa koná každoročne v  aprí-
li príslušného roku pri príle-
žitosti Svetového dňa Zeme. 

Projekty zamerané na históriu, 
kultúru a významné osobnosti 
Vajnôr budú môcť žiaci pred-
staviť verejnosti na Dni vaj-
norských tradícií. Prezentá-
cia sa bude konať v máji 2013. 
Dňu vajnorských tradícií budú 
predchádzať akcie a  poduja-
tia organizované školou celo-
ročne (oslavy jesene, Vianoc, 
jari, Veľkej noci, leta). Tema-
ticky budú zamerané na kul-
túrne tradície Vajnôr. Po ús- 
pechu Jesennej športovej olym- 
piády v minulom školskom ro-
ku sa olympiáda uskutoční aj 
v novom školskom roku.  

Zmeny nastali aj v  zlože-
ní pedagogického zboru zá-
kladnej školy. Odišli štyri uči-
teľky, tri z prvého stupňa zá-
kladnej školy a učiteľka anglic-
kého jazyka. Vedeniu školy sa 
počas letných prázdnin poda-
rilo zohnať namiesto nich ade-
kvátnu náhradu. 

V spoločnosti často spomí-
nané nové národné meranie 
piatakov Testovanie 5, malo 
by sa realizovať v októbri a no-
vembri 2012, má poslúžiť ako 
vstupný monitoring vedomos-
tí, ktoré žiaci nadobudli na pr-
vom stupni základnej ško-

ly. Testovanie sa v tomto roku 
uskutoční pokusne a zapojí sa 
do neho približne 1800 žiakov 
v 80 základných školách. Či do 
pilotného testovania bude za-
radená aj naša škola, sa dozvie-
me až začiatkom nového škol-
ského roku. Generálna skúš-
ka testovania piatakov z mate-
matiky a zo slovenského jazyka 
a literatúry sa uskutoční v roku 
2014. „Ostré“ Testovanie 5 bu-
de celoplošne realizované po 
prvýkrát až v roku 2015.   

V oblasti záujmovej činnosti 
detí a žiakov sa v novom škol-
skom roku sústredíme najmä 
na krúžkovú činnosť zame-
ranú na:
– cudzojazyčné vzdelávanie 
(krúžky anglického jazyka na 
prvom a druhom stupni vzde-
lávania),
– vzdelávanie v oblasti ikt 
(krúžky informatiky na prvom 
a druhom stupni vzdelávania),
prípravu na prijímacie skúšky 
na strednú školu (krúžky opa-
kovania si učiva základnej ško-
ly zo slovenčiny a matematiky),
kultúru a umenie (krúžok 
Mladý žurnalista, dramatický  
a tanečný krúžok, výtvarný  
a keramický krúžok),
– telovýchovu a šport (basket-
balový, futbalový, šachový krú-
žok, krúžky športových hier).

Zoznamy žiakov prvých  
tried na otvorenie nového 
školského roku 2012/2013 
budú zverejnené na stránke 
školy www.zsosloboditelska.
stranka.info a zároveň výves-
kou na vchodových dverách 
do budovy školy. Nástup do 
školy v  novom školskom ro-
ku bude v pondelok 3. septem-
bra 2012. 

Prvákom odkazujeme: Ne-
bojte sa. Sme veľmi radi, že ste 
sa stali prvákmi na našej zá-
kladnej škole. Škola sa vám bu-
de určite páčiť. Naučíte sa v nej 
čítať, písať, počítať a ešte mno-
ho ďalších zaujímavých vecí. 
Dovidenia teda v škole.

Jozef Bratina, riaditeľ ZŠ
Foto VN



ŠpOrt www.vajnory.sk

Podujatie bolo slávnostne otvorené 14. júla v To-
ronto Elgin Theatre za účasti 34 krajín sveta. Úvod-
ný program patril prevažne nepočujúcim umelcom, 
ktorí sa, paradoxne, pri svojich vystúpeniach nezao-
bišli bez hudobného sprievodu. Hviezdou večera sa 
stala kanadská speváčka v štýle R&B Kreesha Turner, 
ktorá predviedla bravúrny výkon. Svoj výkon chys-
tala aj pre slovenských Kanaďanov nepočujúca gu-
liarka Ivana Krištofičová, ktorá sa tu predstavila po 
mnohomesačných tréningových obmedzeniach kvô-
li dlhotrvajúcim zdravotným problémom. Ako jediná 
vyslankyňa slovenskej atletiky nakoniec nesklamala 
a v 35-stupňovej páľave získala svoj  
a pre Slovensko aj historicky prvý titul majsterky  
v tejto kategórii. Zlatú medailu si uloží ku tohtoroč-
nému zlatu z majstrovstiev Európy. Hoci si trúfala 
opäť svetový rekord, podaril sa jej „len“ rekord šam-
pionátu. Výkonom 14,74 pomerne suverénne zví- 
ťazila v konkurencii 8 súperiek.

Úspešná Ivana pokračovala v príprave spolu s telesne 
a zrakovo postihnutými atlétmi, ktorým bude robiť 
tréningovú partnerku pred Letnými paralympijskými 
hrami v Londýne 2012.
So svojimi pocitmi i plánmi sa zdôverila Vajnorským 
novinkám: 
„Keď som bola piatačka, na hodine telocviku s pani 
učiteľkou som po prvýkrát vrhala guľou. Zistila som, 
že sa mi to páči, aj mi to celkom išlo. A tak som sa 
rozhodla, že to skúsim aj súťažne. Prvýkrát to bolo 
na športových hrách v Lučenci. 
Potom ma prihlásili na súťaž medzi zdravotne po-
stihnutých. Vtedy som bola ôsmačka. To som bola 
medzi zdravotne postihnutými po prvýkrát a veľmi 
sa mi to páčilo. Vtedy som bola prvá. Ale nedostala 
som medailu ani diplom. Bola som sklamaná. Vtedy 
môj vedúci zavolal riaditeľovi súťaže. Za pár týždňov 
ma zavolala naša pani riaditeľka školy do riaditeľne, 
a tam ma čakal riaditeľ súťaže a on sa mi ospravedl-

nil. Tak som sa vlastne zoznámila aj s trénerom 
Dušanom Dědečekom, ktorý ma trénuje doteraz. 
Tam mi aj priniesol medailu aj diplom a ja som 
bola strašne šťastná. Odvtedy spolu trénujeme. 
Už sme pochodili spolu veľa súťaží.
Trénujeme v lete na štadióne Lafranconi a v zime 
v hale Elán. Okrem toho chodím každý druhý deň 
do posilňovne NTC, aj do sauny a na masáž. Bola 
som už na súťaži v Bulharsku, Turecku, Taliansku. Na-
posledy som bola na Deaflympiade v Taipei, kde som 
skončila na 2. mieste. Teraz je to už 7 rokov čo špor-
tujem. Trénujem dvojfázovo, aby som sa stále zlep-
šovala a bola ešte úspešnejšia. Bola som v Talline 
v Estónsku na majstrovstvách Európy v hale a získala 
som 1. miesto. Môj sen je Deaflympiada v Brazílii 
v roku 2016 v Rio de Janeiro. Ale to musím splniť 
limit. Znamená to vrhnúť aspoň 18 metrov a viac. 
Držte mi palce. Vopred všetkým ďakujem.“

Text a foto VN

ivana Krištofičová je majsterkou sveta

ivana Krištofičová na snímke 
uprostred) má 22 rokov, žije o 
Vajnoroch. V dňoch 14. až 21. 
júla reprezentovala Slovensko 
v kanadskom Toronte, kde sa 
konali Majstrovstvá sveta 
nepočujúcich v atletike (World 
Deaf Athletics Championships 
2012). Vyhrala zlatú medialu 
a stala sa majsterkou sveta.

Naša úspešná
guliarka

Na pieskovom ihrisku plážového volej-
balu sa v sobotu 14. júla uskutočnil Turnaj  
v Beachvolleybale o Pohár starostu Vajnor. 
Stretli sa tímy vyžrebované do dvoch sku-
pín.

Prvú skupinu vyhral tím Taka Taka ... zi-
ma, Čokoláda a kakavko pred tímom Be-
Be len o skóre, keď ich spoločný zápas sa 
skončil remízou. Zo skupiny priamo do 
semifinále postúpili vždy prvé tímy. Druhí  
a tretí hrali s tretím a druhým o ďalšie dve 
miesta v semifinále. Tam sa stretli tímy Ta-
ka Taka ... zima a BeBe a tímy Čokoládka 
a kakavko proti TrajaČokoládka a kakavko 
prehrali s tretím tímom ich skupiny Traja. 
Druhým finalistom po vyrovnanom súbo-
ji v troch setoch sa stali Taka Taka ... zima, 
a už sa hralo len na jeden set, aby sme ako 
tak zakončili turnaj. V silnom vetre napo-
kon vyhralo mužstvo Traja. 

Dalibor Grebeči
Foto Anton Jakubáč

turnaj v beachvolleybal vajnory 2012 
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po štyroch rokoch 
malo slovensko opäť 
zastúpenie v bed-
mintonovej súťaži na 
Olympijských hrách. 
vajnorákov môže te-
šiť, že mladá reprezen-
tantka pochádza prá-
ve z našej časti Brati-
slavy. Monika Fašun-
gová patri na sloven-
sku k bedmintonovej 
špičke a tento rok si 
otestovala svoje kvali-
ty aj na najprestížnej-
šom turnaji na svete. 

Už len samotná kvalifiká-
cia na Olympijské hry je veľ-
mi náročná, pretože hráčky 
musia zbierať body na tur-
najoch po celom svete a na-
koniec vzíde výsledný po-
čet 46 štartujúcich. Monika 
odohrala v Londýne dva zá-
pasy v skupine, z ktorej po-
stupovala len víťazka. Jej sú-
perky reprezentovali Austrá-
liu a Singapúr. Zápas s Aus-
trálčankou Na sa skončil po-
merom 21:12, 21:18 pre hráč-
ku od protinožcov. Singapúr-
ska súperka Gu vyhrala svoj 
zápas 21:5, 21:11. Už podľa  
mien je vidno, že Ázia do-
minuje v tomto športe. Ako 
aj Monika prezradila, každo-
ročne v krajine ako Čína vy-
berajú z tisícky detí zhruba 
15 – 20 hráčov, ktorí sa ne-
skôr bedmintonom živia ako 
profesionáli. Poďme si priblí-
žiť Monikine pocity z Olym-
piády a jej športového života.

Monika, keď si začínala s bedmin-
tonom, snívala si, že raz budeš 
reprezentovať Slovensko na olym-
piáde?

– S bedmintonom som za-
čala, keď som mala 13 rokov, 

Náš rozhovor s vajnorskou olympioničkou

Monika Fašungová bojovala 
v londýne na Oh

čo bolo už pomerne nesko-
ro, ale našťastie sa mi podarilo 
dohnať či už slovenské hráč-
ky alebo niektoré zahranič-
né. Myšlienka olympiády sa 
ku mne dostala až pred tromi  
rokmi. Dovtedy som o tom ani 
nesnívala, myslela som si, že je 
to nemožné! Našťastie som sa 
do toho pustila a vyšlo to.
Kedy to vlastne začalo naberať 
reálne kontúry?

– V podstate to najreálnejšie 
vyzeralo až koncom kvalifiká-
cie, čiže koncom apríla 2012. 
Celý rok som zbierala postup-
ne body, ktoré nakoniec stači-
li na postup v redukovanom 
rebríčku.
Teraz k olympiáde. Vrátila si sa 
z londýna, s akými pocitmi, 
skamarátila si sa s nejakými 
slovenskými olympionikmi?

– V Londýne bolo skve-
lo. Naozaj sa to ťažko opisu-
je, treba to zažiť. Všetko bolo 
dobre zorganizované, v olym-
pijskej dedine bolo okolo 10 
tisíc športovcov z celého sve-
ta. Samozrejme, spoznali sme 
sa aj s ďalšími olympionik-
mi, no nevytvorila sa až taká 
dobrá partia. Podľa môjho ná-
zoru nám chýbala spoločen-

ská miestnosť, kde by sme sa 
mohli stretávať. Napriek tomu 
sú to veľmi milí ľudia a s kaž-
dým sa dalo super porozprá-
vať aj zasrandovať.
Síce sa ti nepodarilo splniť svoj cieľ 
alebo sen, a to vyhrať zápas, ale 
ako hodnotíš svoje dve vystúpenia?

– Zápasy boli ťažké, ale to 
je samozrejmé, pretože to je 
olympiáda. Keď mám porov-
nať moje dva zápasy, ten pa-
pierovo ťažší zápas hodnotím 
lepšie ako zápas s austrálskou 
súperkou. Tam som čakala 
lepší výsledok, nemala som 
svoj deň. Škoda.
Skús trochu priblížiť atmosféru 
počas hier, olympijskú dedinu, 
otvárací ceremoniál.

– Atmosféra zo začiatku ne-
bola až taká uvoľnená, väč-
šina športovcov sa sústredila 
na svoje výkony, no postup-
ne ako súťaže ubúdali, atmo-
sféra sa uvoľnila. Čo sa tý-
ka ľudí, myslím tým divákov, 
ktorí sa zúčastnili na olym- 
piáde, tí boli skvelí. Fandili 
každému športu, užívali si to, 
tešili sa, že môžu sledovať naj- 
lepších športovcov v akcii. 
Olympijská dedina sa mi tiež 
veľmi páčila, konečne som vi-

dela obrovský počet športov-
cov, ktorí každodenne trénu-
jú a konečne som sa necítila, 
že som v tom sama. Otvárací 
ceremoniál bol tak isto krás-
ny zážitok.
Na Slovensku si prvá v rebríčku, 
aká silná je konkurencia na Slo-
vensku a v Európe?

– Naozaj sa konkurencia na 
Slovensku a v Európe alebo vo 
svete nedá porovnať. Môžem 
uviesť príklad, na slovenskom 
turnaji je väčšinou prvý ťažký 
zápas až semifinále, poprípa-
de finále. Na medzinárodných 
turnajoch je každé jedno ko-
lo kvalitné a nevyhráva sa ľah-
ko. Celkovo idú bedmintonis-
ti veľmi hore a s našimi pod-
mienkami je ich veľmi, veľmi 
ťažké doháňať. Plánujem od-
chod do Prahy za výborným 
trénerom, ktorý má indonéz-
ske korene. Chcem vidieť, čo 
mi dajú tréningy pod vede-
ním takého kvalitného tréne-
ra, či sa dokážem zlepšiť, ale 
cítim, že určite áno. Popritom, 
samozrejme, odohrám nejaké 
turnaje, chcem si udržať mies-
to v rebríčku a uvidí sa. Samo-
zrejme, že Rio ma veľmi láka, 
no predsa štyri roky sú dlhý 
čas. Budem sa snažiť, čo naj- 
lepšie pripravovať na každý 
turnaj.
Aká je popularita tohto športu u 
náš doma, dá sa ním uživiť ako 
profesionál?

– Bedminton na Slovensku 
nie je stále až taký populár-
ny. čo je veľká škoda, lebo je 
to krásny šport. Bohužiaľ, člo-
vek môže trénovať, snažiť sa 
ako profesionál, ale zarobiť si 
nemôže nič. A to je zase ďal-
šia kapitola – financie, kto-
ré nie sú a veľmi ťažko sa bez 
nich robí bedminton. Preto 
stále hľadám sponzorov a ve-
rím, že peniaze nebudú pro-
blémom, ktorý by ma mal za-
staviť v ďalších bedmintono-
vých plánoch.       Viktor Štefaňák
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Za krásneho slnečného počasia sme 
na Turnaji prípraviek, ktorý organi-
zovalo naše mužstvo prípravky, 
z podnetu trénera Milana Horníka 
a za veľkej podpory rodičov hráčov, 
vedenia klubu FK Vajnory a za fi -
nančnej a technickej podpory MČ 
Vajnory, privítali pozvané mužstva:
FK Scorpions, TJ Slávia Ekonóm 
a OŠK Chorvátsky Grob

Turnaj sa odohral systémom každý s každým, 2x20 
minút, s 5-minútovou prestávkou. Aj keď boli v pra-
vidlách určení hráči narodení po 1. 1. 2002, nebo-
li na súpiskách všetkých mužstiev zriedkavosťou ani 
hráči mladších ročníkov, dokonca v mužstve Ch. Gro-
bu aj ročník 2006.

1. zápas FK Vajnory – TJ Slávia Ekonóm
Na úvodný zápas nastúpilo mužstvo domácich – 
FK Vajnory, proti mužstvu TJ Slávia Ekonóm. Domá-
ci hráči od začiatku prevzali iniciatívu a svojou kom-
binačnou hrou a neustálym tlakom pred súperovou 
bránkou, ako aj množstvom striel na bránku neda-
li súperovi šancu. Ten sa prakticky nedostal na na-
šu polovicu ihriska a podarilo sa mu len 2x zaútočiť, 
čo náš obranca Jakub Kula s prehľadom zlikvidoval. 
Všetky výkopy súperovho brankára bravúrne 
odvracal na stredovej čiare záložník Šimon Krajči 
a nahrával tak na góly našim útočníkom. Zápas 
sme doviedli do víťazného konca, s výsledkom 21:0, 
po polčase 12:0.
Výsledok: FK Vajnory – TJ Slávia Ekonóm  21:0  
(12:0)
Góly: Roman Bubla 5, Oliver Depeš 4, Jakub Hanzlík 
3, Matej Kula 3, Tomáš Rehák 3, Šimon Krajči 2, Ja-
kub Kula.

2. zápas OŠK Chorvátsky Grob – FK Scorpions
Zápas odohrali dve rovnako silné mužstva, hra sa 
presúvala z jednej strany ihriska na druhú. Rovno-
cennosť súperov potvrdzuje aj výsledok polčasu 1:1. 
Nakoniec sa víťazstvo priklonilo na stranu Scorpio-
nu, ktoré zápas vyhralo 3:2, keď 2 góly padli z naria-
dených pokutových kopov.

Na turnaji futbalových prípraviek

Výsledok: OŠK Ch.Grob – FK Scorpions  2:3  (1:1)
Góly: Jakub Čunderlík, Eduard Hržič, Dominik Mulík 
1+1PK, Stano Turčaník 1PK.

3. zápas FK Vajnory – OŠK Chorvátsky Grob
Druhý zápas domácich sa niesol víťazne, v du-
chu úvodného. Tréner prehodil niektorých hráčov 
na iné posty, ale opory v obrane – Jakub Kula a Ja-
kub Hanzlík,  a záloha – Šimon Krajči a Tomáš Re-
hák zostali na svojich miestach, čo bolo predpokla-
dom bezgólového výsledku na našom konte, o čo sa 
zaslúžil aj prvý gólman Adam Kríž a jeho náhradník 
Samo Sýkora. V prvom polčase sa nám gólovo ne-
darilo, polčas skončil výsledkom 1:0. V druhom pol-
čase sme spresnili streli na bránku, čoho výsledkom 
boli ďalšie3 góly.
Výsledok: FK Vajnory – OŠK Ch.Grob  4:0  (1:0)
Góly: Oliver Depeš, Matej Kula, Tomáš Rehák, Ja-
kub Kula.

4. zápas  TJ Slávia Ekonóm – FK Scorpions
Zápas bol viac v rukách skúsenejšieho mužstva 
Scorpionu, aj keď sa hráči Ekonómu dostávali do gó-
lových príležitostí. Polčas skončil výsledkom 1:5. Do 
konca zápasu sa podarilo na oboch stranách streliť 
ešte niekoľko gólov a tak sa zápas skončil 2:9.
Výsledok: TJ Slávia Ekonóm – FK Scorpions  2:9  
(1:5)
Góly: Samo Benko, Jerguš Balážik, Lukáš Mulík 3, 

Dominik Mulík 2, Filip Caban 2, Richard Matula, Sta-
no Turčaník.

5. zápas TJ Slávia Ekonóm – OŠK Chorvátsky Grob
Tento zápas bol vlastne boj o tretie miesto na tur-
naji, keďže ani jedno z mužstiev nezískalo ani jeden 
bod v doterajších zápasoch. Víťazstvo na svoju stra-
nu napokon získalo mužstvo Ch.Grobu, keď svojho 
súpera porazilo výsledkom 0:7, čím sa posunulo na 
3.miesto.
Výsledok: TJ Slávia Ekonóm – OŠK Ch.Grob  0:7
Góly: Peter Mozola 4,Oliver Schultz 3.

6. zápas FK Vajnory  - FK Scorpions
V poslednom zápase sa rozhodovalo o víťazovi tur-
naja, keď obe mužstvá mali za sebou dve víťazstva a 
po 6 bodov. V prípade nerozhodného výsledku by na 
prvé miesto postúpili domáci, lepším skóre, ale my 
sme chceli miesto potvrdiť víťazstvom. Naši nastúpi-
li v nezmenenom zostavení, oproti druhému zápasu. 
Hlavný dôraz tréner kládol na dobrú obranu, rých-
ly útok a zálohu, ktorá bude v zárodkoch likvidovať 
súperove útoky. Aj keď na oboch mužstvách bolo vi-
dieť odhodlanie vyhrať, hralo sa na súperovej stra-
ne, alebo v strede ihriska. Obrana a záloha si plnili na 
100% svoju úlohu, ale našim útočníkom sa nedarilo 
prekonať súperovho brankára. Niekoľkokrát nám stá-
la v ceste ku gólu tyčka súperovej bránky po kopoch 
Maťa Kulu, inokedy nikto neusmernil loptu do prázd-
nej brány po centri, nastrelená spojnica po strele Ro-
mana Bublu a priamy kop z miesta pred šestnástkou 
Šimona Krajčiho zlikvidoval brankár. Polčas skon-
čil 0:0. Cez prestávku obidvaja tréneri svojimi radami 
usmerňovali hráčov. Druhá časť hry sa tiež niesla 
v gólových suchotách až do poslednej minúty.
Matej Kula po prihrávke v strede ihriska prešiel po-
medzi súperových obrancov a dobre mierenou stre-
lou ku vzdialenejšej tyčke prekonal dovtedy výborne 
chytajúceho brankára. Výsledok sme už do konca zá-
pasu udržali a po gólovom trápení sme zápas vyhrali 
najtesnejším výsledkom.
Výsledok : FK Vajnory – FK Scorpions  1:0  (0:0)
Góly: Matej Kula.
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Vyžrebovanie futbalových zápasov
Muži
  1. kolo Vajnory  – BCT            nedeľa       19. 8.    17.00 
  2.  Vajnory – Kalinkovo   nedeľa       26. 8.    17.00
  3. Vrakuňa – Vajnory        sobota           1. 9.     16.30
  4. Vajnory –  Čunovo        nedeľa           9. 9.      16.30
  5. Hrubý Šúr  – Vajnory    nedeľa         16. 9.    16.00
  6. Vajnory – Rusovce       nedeľa           3. 9.    16.00
  7. Igram  – Vajnory           nedeľa         30. 9.    15.30
  8. Vajnory – Lamač          nedeľa  7. 10.   15.30
  9. Most – Vajnory             nedeľa       14. 10.    15.00
10. Vajnory – Dev. N/Ves   nedeľa       21. 10.   15.00
11. Domino B – Vajnory    sobota       27. 10.   15.00
12. Vajnory – Danubia       nedeľa   4. 11.  14.00
13. Tomášov – Vajnory      nedeľa       11. 11.   13.30

Mladší žiaci
Záhorská Bystrica  – Vajnory  sobota 1. 9. 12.00
Vajnory –  Jur                      nedeľa          9. 9.   9.30
Rovinka  – Vajnory                  sobota        15. 9.  11.00
Vajnory –  Rusovce           nedeľa        23. 9.   9.30
Rača  – Vajnory            nedeľa        30. 9.   12.30
Vajnory   – Bernolákovo nedeľa        7. 10.     9.30
Iskra Petržalka – Vajnory  sobota     13. 10.   10.00
  Budatínska 
Vajnory – Slovan nedeľa     21. 10.    9.30
Skorpions – Vajnory  sobota     27. 10.  10.30
Lamač  –  Vajnory  sobota        3. 11.      9.30
Vajnory – Dúbravka  nedeľa      11. 11.     9.30

prípravka
Vajnory – Inter                       sobota  1. 9.     10.00
Karlova Ves  B – Vajnory       nedeľa   9. 9.     9.30
Vajnory – Karlova Ves A      sobota   15. 9.  10.00
Inter  – Vajnory                 sobota   22. 9.   13.00  
  Drieňova
Vajnory – Dunajská Lužná      sobota    29. 9.   10.00 
Skorpions – Vajnory                  sobota   6. 10. 9.00  
  Černiševského
Vajnory – Vrakuňa sobota       13. 10.       10.00
Vajnory –   Iskra Petržalka        sobota      20. 10.       10.00                      
BCT – Vajnory                        nedeľa      28. 10.       12.30
Vajnory – Karlovka B              sobota        3. 11.       10.00       
Dev. N/Ves   – Vajnory             sobota      10. 11.         9.00

Róbert Vajda

vďaka za pomoc
Dovoľte nám, pán starosta, touto cestou vysloviť veľké poďa-
kovanie za spoluprácu, finančnú a materiálnu podporu pri 
organizovaní futbalového turnaja prípraviek. Naša veľká 
vďaka rovnako patrí všetkým zamestnancom MÚ Vajnory, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a úspeš-
nom priebehu turnaja.
Veľmi si vážime pomoc, ktorú ste venovali nášmu podujatiu, 
a tešíme sa na spoluprácu pri ďalších podujatiach.

Rodičia detí, Milan Horník, tréner prípravky 
a vedenie FK Vajnory

Na odovzdávaní cien a vyhlásení výsledkov 
sa zúčastnil za hlavného sponzora MČ vajnory 
starosta ján Mrva, ktorý odovzdal ceny:
Najlepší hráč turnaja:          Šimon Krajči     FK Vajnory
Najlepší strelec  turnaja:     Roman Bubla   FK Vajnory
Najlepší brankár turnaj :     Oliver Mana     FK Scorpions

Konečné umiestnenie:
1. miesto:  FK Vajnory
2. miesto:  FK Scorpions
3. miesto:  OŠK Chorvátsky Grob
4. miesto:  TJ Slávia Ekonóm

Za prežitie krásneho slnečného a športového dňa 
ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli
k tomuto podujatiu.

ivan Kula, foto Anton Jakubáč
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Dňa 3. augusta zahájili vajnorskí 
hádzanári prípravu na súťažnú 
sezónu 2012/2013. Sme plní oča-
kávaní, čo nám prinesie. Po skon-
čení predchádzajúcej sezóny na-
stalo výrazné oživenie v sloven-
skom hádzanárskom hnutí. Odra-
zí sa to aj v našej súťaži – 2. celo-
štátnej lige. Do súťaže boli zara-
dené nové družstvá – Martin B, 
Stupava B, Kysucké Nové Mesto, 
Trnava, Dunajská Streda B a Mo-
dra B. Čaká nás podstatne viacej 
zápasov ako v predchádzajúcej 
sezóne. Silné môže byť áčko Trna-

vy, ale aj Modra. Jej prvé družstvo 
postúpilo do extraligy a podob-
ne ako ostatné B-družstvá, mô-
že v zápasoch využívať aj hráčov 
áčka. My sa postupne taktiež po-
silňujeme, hoci troch hráčov sme 
uvoľnili do Stupavy. Už v priebe-
hu predchádzajúcej sezóny sme 
získali trénera s najvyššou slo-
venskou licenciou. Je to poznať aj 
na tréningoch, a v tejto sezóne by 
to malo byť poznať už aj v zápa-
soch. Vzhľadom na skorý začia- 
tok sezóny by sme prvé domáce 
zápasy mali hrať vo Vajnoroch, na 

našom ihrisku. Treba ešte obnoviť 
nátery a osadiť nové bránky.
Žreb na jesennú časť je priazni-
vý, väčšie cestovanie nás čaká na 
jar. Družstvo odohrá viacero prí-
pravných zápasov a turnajov. Po-
drobnejšie informácie budú na 
plagátoch. 
Aj naši „starší hráči“ sú aktívni. 
Absolvovali viacero turnajov. Mo-
mentálne sa pripravujú na tradič-
ný turnaj do Dijonu, ktorý bude 
v druhej polovici septembra. 
Pripravujú aj domáci turnaj.

Text a foto Václav Fekete

Na pozvanie usporiadateľa TJ Veľké 
leváre sa družstvo mladších žiakov, 
pod vedením trénera Róberta 
Vajdu, zúčastnilo 12. 8. 2012 na 
futbalovom turnaji, na ktorom sa 
zúčastnili mužstvá:
Baník Pezinok, FK Šamorín, FK Vaj-
nory, FK Plavecký Štvrtok a domáci TJ 
Veľké Leváre.
Hralo sa systémom: každý s  každým, 
1x25 minút, 8 hráčov v poli + brankár
Naši chlapci odohrali prvý zápas proti 
mužstvu FK Plavecký Štvrtok. Podstat-
ná časť zápasu sa odohrala na polovi-
ci súpera, ale nedokázali sme náš tlak 
premeniť na gól. Po mnohých nepre-
menených šanciach prišla v 19. minú-
te po rohovom kope prihrávka Mateja 
Kulu, na Jakuba Kulu, ktorý po pra-
vej strane naviedol loptu a nacentro-
val pred súperovu bránku, kde Adam 
Trnka svojím pohybom oklamal bran-
kára a prepustil loptu lepšie postave-
nému Rikovi Debnárovi, ktorý vsietil 
gól do odkrytej časti bránky. Do kon-
ca zápasu sa nám už nepodarilo pre-
konať dobre chytajúceho súperovho 
brankára, a  tak zápas sa skončil vý-
sledkom 1:0.
Na druhý zápas sme nastúpili proti 

turnaj vo veľkých levároch

Aktuality z vajnorskej hádzanej
žreb pre jesennú časť súťaže:
Kolo, dátum Súper
1. 8. – 9. 9. 2012 Vajnory - Martin
2. 15. – 16. 9. 2012 Vajnory - Dubnica
3. 22. – 23. 9. 2012 Stupava B - Vajnory
4. 29. – 30. 9. 2012 Vajnory - ŠKP C BA
5. 6. – 7. 10. 2012 Lehota - Vajnory
6. 13. – 14. 10. 2012 Vajnory - K. N. Mesto
7. 20. – 21. 10. 2012 Piešťany - Vajnory
8. 27. – 28. 10. 2012 Vajnory - HBC Trnava
9. 10. – 11. 11. 2012 Cífer - Vajnory
10. 17. – 18. 11. 2012 Vajnory - D. Streda B
11. 24. – 25. 11. 2012 Modra B - Vajnory

mužstvu Baník Pezinok, ktorému sme 
chceli oplatiť prehru z posledného tur-
naja. Zápas bol po celú dobu vyrovna-
ný, akcie sa striedali na oboch stranách, 
ale po zákrokoch v  obrane, ale hlavne 
po dobrých výkonoch oboch branká-
rov, sa nedarilo ani jednej strane stre-
liť gól. Až v  20. minúte zápasu zachy-
til na stredovej čiare výkop súperovho 
brankára Adam Trnka, naviedol loptu až 
k  súperovej šestnástke, kde našiel do- 
bre postaveného Sama Chorvátha, kto-
rý bravúrne prekopol súperovho bran-
kára. Zápas sa skončil výsledkom 1:0.
V  treťom zápase sme nastúpili pro-

ti domácim TJ Veľké Leváre. Väčšia 
časť zápasu sa hrala na súperovej po-
lovici. V 7. minúte po prihrávke Luky-
ho Polláka sa lopta dostala k  Samo-
vi Chorváthovi, ktorý peknou nahráv-
kou na druhú stranu našiel voľného 
Sama Martiška, ktorý strieľal do od-
krytej časti bránky. V 9. minúte po rov-
nakej nahrávke Sama Chorvátha, ten-
to raz na Paťa Pučeka sme zvýšili vý-
sledok na 2:0. V 16. minúte opäť Samo 
Chorváth zachytil na stredovej čia- 
re súperovu prihrávku, naviedol loptu 
k súperovej šestnástke, kde našiel voľ-
ného Rika Debnára, ktorý po 3x preko-

nal súperovho brankára. V 25. minúte 
zachytil loptu Adam Trnka a asi  z  20.
metrov vystrelil silnú strelu na bránku, 
ktorá mierila na ľavú spojnicu a ktorú 
do bránky hlavou usmernil Paťo Puček. 
Súpera sme zdolali výsledkom 0:4.
Na posledný zápas sme nastúpili pro-
ti lídrovi turnaja, družstvu FK Šamorín. 
Zápas bol ťažký, ale boli sme silné- 
mu súperovi rovnocenným partnerom. 
Šance sa striedali na obidvoch stra-
nách, ale vďaka dobrej obrane a skve-
lým zákrokom oboch brankárov bol 
výsledok nerozhodný až do 24. minú- 
ty, keď po ďalekonosnej strele , ktorá 
mierila ku našej bránke, odkrytý sú-
perov útočník hlavou trafil voľnú časť 
našej bránky. Tento zápas sme preh-
rali 0:1.
Po jedinej prehre sme skončili na tur-
naji na výbornom 2. mieste a na Záho- 
rí sme zanechali dobrý dojem z našej 
hry.
vyhODNOteNIe:
FK Šamorín
FK Vajnory
Baník Pezinok
FK Plavecký Štvrtok
TJ Veľké Leváre

Text a foto ivan Kula

Družstvo mužov v poslednom kole jari 
po zápase s Lehotou pod Vtáčnikom.

Účastníci propagačného zápasu 
Vajnory (skúsení) : Vajnory (mladí).
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Vajnorský minifutbalový turnaj 2012

Z piatich prihlásených tímov nakoniec 
prišli štyri tímy, a za horúceho počasia 
bojovali o víťazstvo na turnaji systé-
mom každý s každým.
ZÚČASTNENé TíMy:
„Šalátové uhorky“, „Gercenova“, 
„Konopní rytieri“, „Skilleri“.
V prvom zápase sa stretli Šaláto-
vé uhorky s Gercenovou, a výsledkom 
5:0 pre Gercenovu tento tím nastúpil 
na cestu obhajoby minuloročného 
prvenstva.
V druhom zápase si Konopní rytieri 
poradili so Skillermi 6:1, a už sa nám 
rysovalo pomaly poradie súbojov 
o prvé a tretie miesto.
V treťom zápase vyhrali Gercenova 
nad Skillermi 6:0. Švrtý zápas skončil 
výsledkom 2:7, stretli sa v ňom Šalá-
tové uhorky s Konopnými rytiermi. 
Piaty , predposledný zápas bol vlastne 
súbojom o víťazstvo na turnaji, kde 
oba neporazené kolektívy bojo-

Na hádzanárskom ihrisku 
vo Vajnoroch sa 30. júna 
uskutočnil tradičný turnaj 
v minifutbale o pohár
starostu Vajnôr.

vali, čo im sily, pomaly vplyvom horú-
ceho počasia ubúdajúce, stačili.
Napínavý, technický súboj skončil 
dvoma peknými gólmi v prospech 
Konopných rytierov, Gercenova skon-
čila na druhom mieste.
Záverečný zápas bol súbojom 
o tretie miesto, kde najtesnejším vý-
sledkom 1:0 Skilleri rozhodli o svojej 
bronzovej priečke.
Všetkým zúčastneným tímom gratu-
lujeme, podali naozaj pekné technic-
ké výkony, a tešíme sa na ďalšie špor-
tové podujatia.

Dalibor Grebeči
Foto Anton Jakubáč
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Polícia avizuje zmenu 
stránkových hodín na Oddelení 

dokladov Bratislava III
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 
v Bratislave III oznamuje občanom, že 
stránkové hodiny na Oddelení dokla-
dov Bratislava III, odboru poriadkovej 
polície Okresného riaditeľstva Policaj-

ného zboru v Bratislave III budú 
do 31. augusta 2012 rozšírené. 

Občania si môžu doklady (občianske 
preukazy, vodičské preukazy 

a cestovné doklady) vybaviť v dňoch: 
pondelok od 7.30 do 15.00 h

utorok od 7.30 do 12.00 h
streda od 7.30 do 17.30 h 
Štvrtok od 7.30 do 15.00 h
piatok od 7.30 do 12.00 h 

E. Sabelová
Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava iii

MČ zverejní mená neplatičov 
za vybudovanie kanalizačnej prípojky

Dôležité kontakty
hlásenie porúch Bvs: 

0800 121 333
(bezplatná nonstop linka)

hlásenie porúch Zse: 
0800 111 567 

(bezplatná nonstop linka)
hlásenie porúch vO: 

02/6381 0151
hasičská služba: 150, 112

Záchranná služba: 155, 112
Mestská polícia: 159

polícia: 158, 112
havarijná služba: 0123

S napojením rodinných domov na ka-
nalizáciu je spojená povinnosť vlastníkov 
nehnuteľností fi nančne prispieť na vybu-
dovanie vonkajšej časti domovej kanaliza-
čnej prípojky. Na základe zmluvy o obsta-
raní domovej kanalizačnej prípojky, ktorú 
uzatvárajú s našou mestskou časťou,  ob-
čania platia len menšiu časť z celkovej su-
my vybudovanej prípojky, pričom existuje 
aj možnosť dohodnúť splátkový kalendár.

Splniť si povinnosť a uhradiť tak časť ná-
kladov mestskej časti  však niektorí obča-
nia  obchádzajú. Keďže tieto fi nančné pro-
striedky v mestskej pokladni chýbajú , bu-
de mestská časť od 1. októbra 2012   na 
svojej ofi ciálnej webovej stránke www.vaj-
nory.sk uverejňovať a aktualizovať zoznam 
občanov – neplatičov v súlade so zákonom 
o ochrane osobných údajov.   

       (VN)

Pozor – zoznam registrovaných psov 
vo Vajnoroch bude na webovej stránke
S chovom psov sú spojené povinnosti, ako sú evidencia a platenie dane za psa. 
Z takto vybraných daní mestská časť po psíkoch upratuje (čistí koše na psie 
exkrementy). 
Keďže niektorí chovatelia psov na tieto povinnosti zabúdajú, rozhodla sa naša 
mestská časť po vzore susedných mestských častí,  zverejniť zoznam registro-
vaných psov vo Vajnoroch od 1. októbra 2012 na svojej ofi ciálnej internetovej 
stránke www.vajnory.sk. 
V zverejnenom registri bude môcť každý občan zistiť, či majitelia psov z jeho 
okolia túto povinnosť aj dodržali.

Príďte za starostom v prvú stredu v mesiaci
V pravidelných otvorených prvých stredách v mesiaci bude starosta 
mestskej časti Ján Mrva pokračovať aj v druhom polroku 2012. Občanom 
bude na miestnom úrade k dispozícii  v čase od 16.00 do 18.00 hodiny.
5. septembra 2012 
3. októbra 2012
7. novembra 2012
4. decembra 2012 – (utorok) 

Oznam 
Mestská časť Bratislava – Vajnory
prijme na polovičný pracovný úväzok 
(20 hodín týždenne) pracovníka 
(pracovníčku) na upratovacie práce.
Bližšie informácie: 
Ľubomír Krištofi č, 
Mobil: 0907 734 280
Tel. č.: 02/48224422
E-mail: kristofi c@vajnory.sk

Rokovania o krajčírskom 
salóne vo Vajnoroch pokračujú
Miestne zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí 22. augusta 2012 zobralo 
na vedomie informáciu o prebieha-
júcom rokovaní zástupcov Mestskej 
časti Bratislava – Vajnory a pani Janky 
Šuchovenovej o technických úpravách 
v priestoroch na prenájom. Materiál sa 
bude opäť prerokovávať  na septemb-
rovom rokovaní MZ.
Pani Jana Šuchovenová oznamuje, 
že zákazky si môžu zákazníci vy-
zdvihnúť v salóne na Šaldovej ulici 
najneskôr do 30. 9. 2012.

Redakcia VN

Služby v Medicentre
V Medicentre Vajnory na Roľníckej 1 začala 
spoločnosť Neuroill prevádzkovať odborné 
ambulancie. Ide o neurologickú ambulanciu 
a neurochirurgickú ambulanciu. Ambulancie sú 
špecializované a personálne obsadené skúse-
nými odborníkmi, ktorí zabezpečujú pacientom 
vysokokvalitné služby. Ambulancie sú zmluv-
ným partnerom Všeobecnej zdravotnej poisťov-
ne a poisťovne Dôvera. Všetky potrebné infor-
mácie získate na tel. č. 0917 119 561. 
Bližšie informácie je na www.neuroill.sk                            

 (VN)
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Už viac ako dve desaťročia bola táto večne bla-
tová a zaprášená ulica jednou z tortúr Vajnor. 
Mestská časť rokovala v marci 2012 so spoloč-
nosťou SKANSKA o možnej oprave magistrát-
nych komunikácií v mestskej časti. Zjednodu-
šene povedané, magistrátne cesty sú tie, kadiaľ 
premáva MHD. Keďže na magistrátne komuni-
kácie nemáme dosah, tak rokovania smerovali 

zdanlivo k neúspechu, ale dozvedeli sme sa, že 
spoločnosť SKANSKA pre NDS opravuje diaľni-
ce. Hneď sme spozorneli, lebo vieme, že pri brú-
sení starého asfaltu vzniká odpad – asfaltová dr-
vina, ktorá sa dá využiť aj druhotne a nadviaza-
li sme spoluprácu v tejto oblasti. Potešilo nás, že 
sme v auguste dostali ponuku umiestniť vybrú-
senú asfaltovú drvinu z opravy neďalekej diaľnice 
vo Vajnoroch a samozrejme, že sme ju aj využili. 

So spoločnosťou Skanska sa pokúsime aj  
v budúcich rokoch spolupracovať a asfaltovú drť 
z opráv diaľnice využiť aj na iné nespevné-nedo-
končené cesty v dedine v budúcnosti, čo závisí aj 
od našich finančných možností.“             

  Ján Mrva, starosta, foto VN

V zákrute to bolo 
pre mechanizmy 

komplikovanejšie, 
ale zvládli to 

na našu radosť.

Valec valcuje časť cesty od bytovky. 

Takto sa naťahovala odpadová 
asfaltová drvina z neďalekej diaľnice.

Stavebnýdozor z úradu 
Ing. Stanislav Svátek dohliada 
na stavbu aj s pozorným občanom.

Valec spevňuje komunikáciu 
pred zákrutou.

Občania si aj vytrpeli svoje (veľká prašnosť 

a hlučnosť), lebo asfaltovú drvinu tam navážali 

v noci, v čase keď ju na dialnici brúsili. 

Nespevnená Tomanova  (oficiálne ulica Za humnami)

výrazne zmenila svoj vzhľad



Budujeme, opravujeme, 
aby Vajnory boli krajšie 
a lepšie sa tu žilo Načerveno sme natreli

všetky priechody 
pre chodcov na Roľníckej 

ulici – aj pred MÚ.

Vďaka spolupráci MČ so sponzorom(nechce 
byť menovaný, ale patrí mu veľká vďaka ) 
pribudli na detskom ihrisku na Šinkovskom  
tri nové atrakcie 

Vajnorskí fanúšikovia futbalu – chlapci z Oldboys, funkcionári  a rodičia 
detí svojpomocne vylepšili starú deravú tribúnu novými plechmi 
a novým náterom. Pred 2 rokmi sa podarilo mestskej časti, zo starého 
zimného štadiónu, zabezpečiť sedačky a pred 4 rokmi nové kabíny VPS, 
a tak už len zostáva dúfať, že sa podarí futbalistom, ktorí sa 
starajú o zmysluplné využitie voľného času mládeže, zohnať trvalého 
sponzora. Legendy vajnorského futbalu (p. Múčková –bufetárka  
a p. Novák – hospodár) pred vynovenou futbalovou tribúnou. 

Načerveno namaľovaný priechod 
pre chodcov na Osloboditeľskej ulici 

pred cirkevnou ZŠ Jána Pavla II.

Načerveno namaľovaný priechod 
pre chodcov na Osloboditeľskej 

ulici pred ZŠ K. Brúderovej

Osadením zábradlia na Rybničnej ulici sme zvýšili bezpečnosť  najmä detí,  chodcov a cyklistov na nebezpečnej križovatke Pri kaplnke.

Vybudovali sme novú dažďovú vpusť pred Modrým 
domom a mláka pred ním už je minulosť.


