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minimaratón 2011
V našej mestskej časti sme 8. októbra 2011 v spolupráci 
so spoločnosťami Adidas a Kompava zorganizovali už 
23. ročník (6. obnovený) cestného behu Vajnorský 
minimaratón.                          (Viac čítajte na str. 24)

minimaratón 2011
Vajnorský



ní (arabské a  stredoamerické krajiny), 
alebo im boli postavené monumentálne 
pamätníky. Do hrobiek týchto ľudí bola 
ukladaná aj časť ich veľkých majetkov, 
preto boli často, bez ohľadu na telesné 
pozostatky, vykradnuté a  znehodnote-
né. Ako ochrana proti vykrádaniu hro-
bov, ktoré sa, bohužiaľ, praktizuje ob-
čas ešte aj dnes na našich cintorínoch, 
boli budované mohutné hrobky (pyra-
mídy), alebo postavené ako súčasť hra-
du, kaštieľa, ale najčastejšie kostola 
(krypty). 

Obyčajní ľudia boli najčastejšie po-
chovávaní v  okolí kostola do  zeme, čo 
je aj zväčša poloha cintorínov v  na-
šej oblasti. Aká bola trvanlivosť hrob-
ky v okolí kostola? V dávnejších časoch 
to bolo okolo 80 až 100 rokov. Predpo-
kladalo sa, že v  takomto časovom ob-
dobí si na pochovaného niekto ešte spo-
menie a chodí jeho hrobku navštevovať. 
Voľakedajšie kríže na hroboch sa spra-
vidla vyhotovovali z dreva, ktorého tr-
vanlivosť bola asi 80 rokov. Po  tom-
to čase správcovia cintorínov, hrobári 
hrobky rušili a zvyšné pozostatky (kosti) 
ľudí ukladali do špeciálnych miestnos-
tí, kostníc, kde sa ukladali aj pozostat-
ky ľudí po  veľkých vojenských bo- 
joch a morových epidémiách. Výnim-
kou, čo sa týka polohy cintorínov, boli 
cintoríny židovské, na  ktoré (na  roz- 
diel od kresťanov) Židia chodili obyčaj-
ne málo, preto i dnes nájdeme aj na na-
šom území židovské cintoríny umiest-
nené mimo miest.

Veľké problémy s  pochovávaním sú 
v oblastiach s kamenitou pôdou, preto, 
napríklad, v  oblasti hôr Nepálu a  Hi-
malájí nebožtíkov po  pohrebných ob-
radoch vynesú na  náhornú planinu, 
kde sa o ich telesné pozostatky postara-
jú supy a divá zver. Rozdielne sú aj cin-
toríny, ktoré môžeme vidieť v  skalna-
to-žulovom Nórsku. Sú umiestnené tiež 
v  okolí malých kostolíkov, ale ich po-
mníčky v okolí urien sú na naše pome-
ry veľmi skromné, maličké a nevysoké. 
V  dôsledku pokračujúcej zástavby vo 
svete a ajna našom území sa zaklada-
li cintoríny mimo mesta a presadzuje sa 
systém kremácie, ktorý je menej nároč-
ný na priestor. V našich oblastiach po-
zostalí investujú do hrobov svojich zos-
nulých značné, až veľké finančné hod-
noty a dlho sa o tieto miesta, väčšinou 
vzorne, starajú. Poplatky za  hrobo-
vé miesta v dôsledku ich nedostatku sa 
jednostajne zvyšujú a čas ich platnosti 
sa taktiež postupne skracuje.

V  oblasti vzorne udržiavaného vaj-
norského cintorína, ktorý je v  tesnej 
blízkosti kostola, zaujme najmä pa-
mätník 58 padlých mladých mužov 
z Vajnor v 1. svetovej vojne. Nemôžeme 
si nevšimnúť ich pamätník, ich mladý 
vek a aj opakujúce sa priezviská (napr. 
16 Zemanovcov). Bolo by zaslúžené po-
drobnejšie zdokumentovať osudy týchto 
nevinných obetí 1. svetovej vojny, opí-
sať, kde sú ich hroby, aké tragické osudy 
a udalosti prežili.            

   Jozef Mentel, foto: Eduard Fašung

Zamyslenie
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Sviatok Všetkých svätých je kresťanský sviatok. 
Pripomína nielen tých svätých, ktorí sú oficiálne 
kanonizovaní, ale aj tých, „o ktorých svätosti 
okrem Boha nevie nikto“. Sviatok je slávený 
naprieč celým kresťanstvom.
Na Východe sa pôvodne od 4. storočia slávil 
spoločný sviatok všetkých mučeníkov. Dôvodom 
zavedenia sviatku bola nemožnosť sláviť každý 
jednotlivý deň svätcov. Pápež Gregor III. 
a nasledovne Gregor IV. presunuli sviatok na 
1. novembra. Bolo to v roku 609, na výročný 
deň posvätenia rímskeho Pantheonu, pôvodne 
pohanského chrámu všetkých bohov na Olym-
pe, z ktorého sa stal kresťanský kostol, zasväte-
ný Panne Márii a všetkým svätým mučeníkom. 
Od 8. storočia sa začal sláviť sviatok Všetkých 
svätých v západnej Európe. Sviatok sa postupne 
rozšíril a od 9. storočia sa začal sláviť aj v Ríme.
Na Sviatok Všetkých svätých nadväzuje Pamiat-
ka zosnulých, tzv. Dušičky. Je to deň, keď si 
máme v pokore a rozjímaní zaspomínať na 
svojich blízkych, blížnych, ktorí nás už opustili. 
Je to sviatok, keď treba okrem modlitby zapáliť 
sviečku na hrobe blízkej osoby a možno aj 
na opustenom hrobe, kde už nemá kto túto 
sviečku zapáliť.
Sme svedkami, že v ostatných rokoch sa do 
našej kultúrnej tradície snaží implementovať 
aj sviatok halloween. Je to však niečo cudzie, 
niečo, čo v našej kultúrnej oblasti je vsadené 
umelo a za každú cenu chce vytláčať náš pekný 
a tradičný sviatok Všetkých svätých a Dušičiek. 
Halloween je sviatok strašidiel a duchov, ktorý 
sa slávi v noci 31. októbra. Je to pohanský zvyk, 
ktorý má pôvod u Keltov. Išlo o sviatok zmie-
renia sa s démonmi a zlými duchmi. Čo však 
takýto pohanský sviatok hľadá u nás, na území 
Slovenska? Nemáme svoju kultúru, tradície, 
hodnoty? Potrebujeme sem donášať cudzie 
zvyky? Mali by sme byť viac hrdí na svoje.

Eduard Fašung

editoriál

Sviatky pokory

Dušičkové zamyslenie

Tieto problémy riešili naši predko- 
via už v časoch dávno minulých. U oby-
čajných málo významných ľudí to bolo 
najčastejšie uloženie ich tiel priamo 
do zeme, alebo ich spopolnili.

Významní ľudia (náčelníci, vládco-
via a králi) boli pred uložením do ho-
nosných hrobiek často mumifikova-

Súčasťou každého života, 
všetkého života všetkých 
organizmov, žijúcich na 
zemeguli vrátane človeka, 
je vznik a zánik organizmu, 
ktorý u človeka označujeme 
ako smrť. So skončením 
života človeka úzko súvisia 
aj problémy s likvidáciou 
jeho telesnej stránky. 

Foto: Eduard Fašung



starosta odpovedá www.vajnory.sk
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? Aké investičné zámery, či 
novinky čakajú Meststkú časť 

Bratislava – Vajnory v budúcnosti?

– Najbližšia budúcnosť je otvorenie revi-
talizovaného zdravotného strediska, kto-
ré aj po revitalizácií slúži na zdravotné 
účely. Realizujú sa dopravné opatrenia 
na Osloboditeľskej, Jačmennej a Baničo-
vej ulici, aby sa zvýšila bezpečnosť detí 
a mamičiek s kočíkmi pred základnými 
školami. 
Konečne sa podarilo v Bratislavskej vo-
dárenskej spoločnosti vymenovať ve-
denie. Bol som na rokovaní s novým 
generálnym riaditeľom a požiadal ho o 
dokončenie zvyšku vákuovej kanalizácie 
cca 15 % v našej mestskej časti. Stavba 
má aj stavebné povolenie a podľa roz-
počtu chýba na dokončenie cca 1,3 mil. 
eur. Rokovania budú pokračovať a chcel 
by som, aby v priebehu budúceho roka 
bola stavba dokončená. 
V priestoroch Senior centra Amico sa 
zmenil nájomca a nová spoločnosť Pro-
seniorcare v ňom vykonáva úpravy inte- 
riéru, aby ešte zlepšila sociálne služby 
pre seniorov. Možno v budúcom roku 
bude túto budovu nadstavovať a tým 
rozširovať kapacity. 
Na jar 2012 by mala byť výzva na cyk-
lotrasy a teda ak budú zapojíme sa do 
neho s projektom JURAVA (Jur, Rača, 
Vajnory). Chceli by sme upraviť bikro-
sovú dráhu jej skoky a zákruty.
Ak sa nám podarí získať súhlas pamiat-
károv na zastrešenie pódia v Parku pod 
lipami, tak by sme veľmi radi zrealizova-
li jeho elegantné zastrešenie v priebehu 
budúceho roka.
Samozrejme chceme pokračovať v úpra-
ve areálu materskej škôlky a v dopĺňaní 
detských atrakcií. 

V mestskej časti chceme dopĺňať koše na 
psie exkrementy.
V roku 2013 by sme chceli dokončiť vý-
menu chodníkov na centrálnom námes-
tí a rekonštruovať aj sochu sv. Floriána.

? Prebieha už pomaly príprava 
Vajnor na zimnú sezónu a akú 

sumu si na to Vajnory vyčlenili? 

– Minuloročná zimná sezóna 2010/2011 
nás stála 12 361,10 €, lebo ako si pamätá-
te, snežilo intenzívne a často. V rozpočte 
je na rok 2011 vyčlenených 10 000 €. Na 
rok 2012 rozpočet práve pripravujem, 
ale predpokladáme obdobnú finančnú 
záťaž ako na minulú zimu. Deti budú 
smutné ak napíšem, žeby sme chceli me-
nej snehu ako minule, ale ako mestská 
časť by sme ušetrili a zostali by peniaze 
na iné veci v dedine.

? Aká je situácia okolo revitali-
zácie zdravotného strediska?

– Ako ste si určite všimli prvá uličná 
časť strediska bola otvorená v priebe-
hu mesiaca október. Jednalo sa o Le-
káreň a Slovenskú sporiteľňu. Lekári 
majú začať v revitalizovanom zdravot-
nom stredisku ordinovať od začiat- 
ku novembra 2011. Som potešený, 
že všetci štyria vajnorskí lekári budú  
v týchto krásnych vynovených podmien-
kach ordinovať hlavne pre Vajnorákov. 
Teda detská doktorka, gynekológ, zubár  
a aj internista budú mať dôstojné a mo-
derné ambulancie, aby sa tak, ako sme 
sľubovali pred voľbami, zvýšila spo-
kojnosť Vajnorákov so zdravotníckymi 
službami. Nesmierne ma teší, že keď 
obec nemala prostriedky na opravu stre-
diska sa nám takýmto spôsobom, teda 
prenájmom obecného objektu na účel 
zdravotnícky, podarilo zdravotné stre-
disko opäť oživiť.
Slávnostné otvorenie zdravotného stre-
diska pre Vajnorákov bude 16. novem-
bra s dychovkou aj s médiami.

? Môžete bližšie vysvetliť preme-
novanie časti ulice Tomanová  

na F.  Feketeho a Za humnami?

– V roku 2009 miestne zastupiteľstvo na 
podnet stavebného úradu premenovalo 

časti ulice Tomanova z dôvodu, že ulica 
nemá už voľné orientačné čísla a zo zá-
kona sa teda nedá pokračovať v číslova-
ní domov. Keďže roky 2009 a 2010 boli 
volebné (župné, prezidentské, EÚ, parla-
mentné a komunálne) a nemohli sa v tom 
čase premenovávať ulice, aby sa nepo- 
plietli občania. Teda až v roku 2011 mohli 
mestskí poslanci zmeniť názvy časti ulíc 
Tomanovej. To sa aj stalo v lete tohto 
roku na mestskom zastupiteľstve a mes-
to nás informovalo, že pristúpi k tomuto 
kroku na jeseň. Náš stavebný úrad infor-
moval občanov z ulíc a tí spísali petíciu  
v prednej časti Tomanovej, ktorá bola 
premenovaná na F. Feketeho. Ja som si 
delegáciu petičiarov v septembri vypo-
čul aj s ich návrhom ponechať prednej 
časti ulice názov Tomanova. Bol som 
na magistráte zisťovať, na vnútornom 
oddelení, či to ide a pozastavil som 
premenovávanie na dobu dokiaľ nebu-
de zasadať názvoslovná komisia mesta 
(nebýva pravidelne). Teda ako sa toto 
premenovávanie skončí nie je ešte úplne 
jasné, ale ak sa bude dať ponechať pred-
ná časť ulice Tomanovej od kruhového 
objazdu po ulicu Pri mlyne ako Toma-
nova, tak budem len rád, že sa ušetrí veľa 
času obyvateľom a premenuje sa len časť 
od ulice Pri mlyne po bytovky, kde sa  
v humnách záhrad stavajú nové domy  
a voláme ju tzv. „nespevnená Tomanova“ 
na ulicu Za humnami a ďalej bude po-
kračovať Tomanova. Pred tromi rokmi 
to naše stavebné oddelenie konzultovalo 
s ministerstvom vnútra a takýto postup 
nám ani tam ani na meste nedovolili, ale 
uvidíme, čo sa mi podarí vyrokovať te-
raz na mestskej komisii. Ako som písal, 
budem rád, keby to išlo urovnať tak, že 
predná časť Tomanovej zostane Toma-
nova. 

? Podarilo sa Vám aj zistiť kto bol 
Toman?

– Pán Holčík – chodiaca encyklopédia –
mi za 15 minút vyhľadal v knihe ulíc na 
meste, že to bol v prvej ČSR menej zná-
my český národný básnik, ktorý zomrel 
v roku 1947 a v roku 1957 na neznámy 
podnet bola vo Vajnoroch po ňom po-
menovaná ulica. Celá táto peripetia má 
aspoň jeden osoh, vieme, po kom máme 
vo Vajnoroch pomenovanú ulicu, ale 
nepoznáme dôvod. Doteraz nevieme, 
čo mal spoločné s  Vajnormi. Ale ak to 

Pýtali ste sa starostu



niekto z pamätníkov vie. A je to užitoč-
né aj preto, že na základe tohto podnetu 
si dáme v meste urobiť kópie názvoslov-
nej knihy ulíc, aby sme aj tu vo Vajno-
roch vedeli, po kom máme pomenované 
ulice a prečo vo väčšine prípadov neko-
rešpondujú s pomenovaním miestnych 
gruntov a honov (Šúty, Štepnice, nad  
jazierkom, koncové, Struha, Zbrody, 
Uhliská, atď.)

? Nezvažujete kandidovať v 
marcových voľbách do Národnej 

rady SR, keďže dôverne poznáte 
problémy samosprávy a hlavného 
mesta Bratislavy?

– Zvažujem to, ale iba ak by to bolo na 
prijateľnom mieste na kandidátke. Pre 
nás Vajnorákov známa starostka Sta-

rého mesta je v tejto pozícií aj starost-
ky aj poslankyne v Národnej rade SR  
a vidím, že to má výhody, ale aj negatí-
va. Teda zvážim, ako by som mohol aj 
z tadiaľ čo najviac pomôcť Vajnorom, 
Bratislave, alebo samospráve ako celku 
a rozhodnem sa včas.

? Chcela by som sa informovať, 
kedy sa plánujete zaoberať  

infraštruktúrou na území, kde sa 
nachádza parcela číslo 807 v oblasti 
Šuty. 

– Pozemok s  parcelným číslom 807 
reg. typu „E“ je v  území, kde sa mo-
mentálne spracúva Územný plán zóny 
Šuty. Tam sa stanovia regulatívy pries-
torového územia, čo v  preklade zna-
mená – vzhľad, výška a  umiestnenie 

zástavby ciest a  parkov vrátane do-
pravnej a  technickej infraštruktúry, 
v  dvoch alternatívach. Koncept by mal 
byť prerokovaný ešte do  konca roka. 
Sledujte našu internetovú stránku  
www.vajnory.sk a  úradnú tabuľu MÚ, 
kde oznámime termín verejného pre-
rokovania konceptu v  zmysle § 21 sta-
vebného zákona. Mestská časť finan-
cuje zo svojho nízkeho rozpočtu iba 
spracovanie územného plánu zóny, 
a  to vďaka ochote miestneho zastupi- 
teľstva – poslancov investovať finan- 
cie do tejto zóny. Na výstavbe sa zúčast- 
ňovať nebude, pretože to neumožňu-
je nízky rozpočet. Prípadná výstavba 
bude prebiehať podľa vzoru Šinkov-
ských z  finančných zdrojov investorov  
a vlastníkov pozemkov.  

    Foto: VN

Na podnety občanov najlepšie 
reaguje samospráva vo Vajnoroch

Podľa vyhodnotenia samospráva, 
ktorá rieši podnety občanov najlepšie, 
pôsobí v  MČ Bratislava – Vajnory. Tá 
preukazuje dlhodobo najlepšie výsled-
ky. Samospráva otvorene a  podrobne 
reaguje a  rieši všetky podnety krátko 
po  ich nahlásení. Pozitívny posun pri 
riešení podnetov od komunálnych vo-
lieb 2010 zaznamenal SGI v mestských 
častiach Dúbravka a Ružinov. Naopak, 
negatívne zmeny nastali v Novom Mes-
te a Petržalke, kde klesol počet odpove-
dí, a v Rači, kde samospráva na podne-
ty občanov síce odpovedá, ale tie zostá-
vajú nevyriešené.

Za  najlepšie komunikujúce samo-
správy považuje SGI ref www.odka-
zprestarostu.sk/bratislavapodnety/
stare-mesto, ktoré zasielajú vlastné 
stanoviská k  najvyššiemu počtu na-
hlásených podnetov. Stanoviská 
samospráv občanom adresujú ho-
vorcovia, pracovníci sekretariátov 
starostov, prednostovia a v najmenšej 
miere starostovia osobne. V  mestskej 
časti Bratislava – Vajnory v  prípade 
závažných podnetov reaguje starosta 

osobne. V Starom Meste sa na posky-
tovanie reakcií osvedčila funkcia ho-
vorcu. Samosprávy, ktoré najviac ig-
norujú podnety občanov, sú ref www.
odkazprestarostu.sk/bratislava/pod-
nety/lamac, www.odkazprestarostu.
sk/bratislava/podnety/petrzalka.

V kategórii, ktorá vychádza z pome-
ru počtu neriešených podnetov a cel-
kového počtu nahlásených podnetov, 
zle dopadla Mestská časť Lamač, ktorá 
podľa SGI ignoruje podnety občanov 
podaných cez portál odkazprestaros-
tu.sk dlhodobo. 

Zlé výsledky má aj Petržalka, ktorá 
aj napriek riešeniu niektorých pod-
netov nedokáže uspokojivo reagovať 
na väčšinu občanmi nahlásených pod-
netov. Tých je v  prípade tejto mest- 
skej časti na  portáli zaznamenaných 
najviac.

V  kategórii zameranej na  zmeny 
v  komunikácii po  komunálnych voľ-
bách 2010 nastali pozitívne zmeny naj- 
mä v  ref www.odkazprestarostu.sk/
bratislava/podnety/dubravka, www.
odkazprestarostu.sk/bratislava/pod-

nety/ruzinov, www.odkazprestarostu.
sk/bratislava/podnety/karlova-ves.

Magistrát hlavného mesta sa podľa 
SGI v  porovnaní s  bratislavskými 
mestskými časťami nevymykal z prie-
meru. Bratislavský magistrát riešil 
podnety a  odpovedal na  ne v  rozsa-
hu, aký je v  Bratislave štandardný aj 
na  miestnych úradoch. “Magistrát vo 
zvýšenej miere rieši najmä podnety 
zo strany jednotlivých mestských čas-
tí až po  urgencii miestnych úradov. 
Túto skutočnosť hodnotíme ako jed-
nostrannú bariéru v komunikácii ma-
gistrátu s  občanmi. Pritom podnety 
v kompetencii magistrátu sa na portá-
li odkazprestarostu.sk vyskytujú naj-
častejšie,“ uviedol projektový manažér 
SGI Marián Kišďurka.

Projekt sa počas obdobia od  jeho 
spustenia vo februári 2010 podarilo 
dostať do podoby, keď niektoré zapo-
jené samosprávy reagujú na  podnety 
občanov v  uspokojivej miere a  portál 
našiel stálych fanúšikov z radov verej-
nosti, konštatuje okrem iného správa 
SGI.                                        Eduard Fašung

VýSledky weBoVého PRojekTu odkAZPReSTARoSTu.Sk vyhodnotil Inštitút pre dobre spravo-
vanú spoločnosť (SGI). Analyzoval doterajšie počínanie zapojených samospráv pri riešení podnetov 
zo strany občanov. Časť správy je venovaná Bratislave, jej 17 mestským častiam a Magistrátu
hlavného mesta SR. komunikácia a postup zo strany samospráv pri riešení občanmi nahlásených 
podnetov boli spracované za obdobie od februára 2010 do júla 2011.
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MŽP reaguje na petíciu k d4 

Konštatujeme, že doručená petícia má 
charakter žiadosti, resp. návrhu a nebo-
li skúmané otázky jej opodstatnenos-
ti alebo neopodstatnenosti. Pri vybavo-
vaní predmetnej petície sa postupovalo 
v súlade s § 5 ods. 8 zákona č. 85/1990 
Zb. o petičnom práve v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len zákon o pe-
tičnom práve). V rámci toho odbor re-
zortnej kontroly požiadal o stanovis-
ko vecne príslušný útvar ministerstva, 
a to Sekciu environmentálneho hodno-
tenia a riadenia, odbor environmentál-
neho posudzovania o stanovisko. V súla-
de s vyššie citovaným ustanovením zá-
kona o petičnom práve si vám dovoľuje-
me zaslať nasledovné odôvodnenie.

Petícia za vedenie nultého okruhu D4 
vo variante 7b v prekrytom tuneli popri 
Vajnoroch sa týka v súčasnosti vyko-
návanej posudzovanej činnosti investi-

čnej akcie „Diaľnica D4, Ivanka sever 
– Záhorská Bystrica“ podľa zákona č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

Posudzovanie navrhovanej činnos-
ti „Diaľnica D4, Ivanka sever  – Záhor-
ská Bystrica“ je v štádiu vypracovania 
posudku podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné pro-
stredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a jeho vypracovanie zabezpe-
čuje Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Bratislava. Po obdržaní tohto posudku 
MŽP SR vyhotoví Záverečné stanovis-
ko, v ktorom bude prihliadať aj na pred-
metnú petíciu.

Snaha ministerstva je vybrať takú tra-
su pre diaľnicu D4, aby bola v súlade 
s ochranou prírody a bola akceptovaná 
občanmi v dotknutej oblasti.

Týmto oznámením považujeme va-
šu petíciu z  hľadiska zákona o  petič-
nom práve za vybavenú. 

Jaroslav Pokorný, 
riaditeľ odboru MŽP SR

MINISTeRSTVo ŽIVoTNého PRoSTRedIA SloVeNSkej 
RePuBlIky ( MŽP SR) doSTAlo dňa 6. septembra 2011
  „Petíciu za vedenie nultého okruhu d4 vo variante 7b 
v prekrytom tuneli popri Vajnoroch“.

 na petíciu k d4 

Bratislavský magistrát sa 17. októbra 
písomne vyjadril k premenúvaniu ulíc 
v Bratislave. V liste Mestskej časti Bra-
tislava – Vajnory okrem iného uvádza:
Pri premenúvaní ulíc a verejných 
priestranstiev v mestských častiach do-
chádza k viacerým nedostatkom, ktoré 
nás nútia vrátiť predložený materiál späť 
na prepracovanie a nové schválenie 
v miestnom zastupiteľstve.
Ide predovšetkým o zlý tvar ulice – nemô-
že byť ulica v tvare E, F, T, X, Y. Ulica je
tak neprehľadná, ťažko sa na nej hľadá 
a orientuje. Jednotlivé výbežky by mali 
byť samostatné ulice.
Nemalo by sa stať, že navrhnete nový 
názov, ktorý pritom v Bratislave už exis-
tuje. Poznamenávame, že súčasťou mate-
riálu od vás by malo byť aj zdôvodnenie 
– vysvetlenie, prečo daná ulica má práve 
taký názov aký má.
Upozorňujeme, že podľa zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení ... 
nemožno až do ich vykonania rozhodnúť 
o územnej zmene ... určiť názov ulice ale-
bo iného verejného priestranstva, ani 
rozhodnúť o zmene číslovania stavieb.

 Ján Trebatický, vedúci vnútorného oddelenia,
Magistrát hlavného mesta SR

Magistrát k premenúvaniu ulíc v Bratislave

Problémy s premenovaním ulíc vznikli najmä 
na rozostavanej Tomanovej ulici.

Foto: VN



dušan Giertli Anton Páleník 

☛ Mgr. Rastislav daniš,
absolvent Trnavskej univerzity. 
Od 1. septembra prevzal referát 
sociálnych vecí, zdravotníctva a školstva. 
Jeden z najkomplikovanejších referátov 
úradu. Pokrýva zabezpečenie všetkých 
cieľových skupín z oblasti sociálnej 
práce. Rady a odporúčania z oblasti 
starostlivosti o seniorov, zdravotne 
oslabených, rodiny s deťmi a podobne 
vám rád poskytne na MÚ Bratislava – 
Vajnory v kancelárii č. 111, na 
telefónnom čísle 02/48 22 34, alebo 
e-mailom: danis@vajnory.sk. Pomocné 
rady vám poskytne aj z oblasti školstva.

Nové tváre na miestnom úrade
Vinníka našli
Okrskár Mestskej polície Dušan Giertli našiel 18. septembra na Ulici Na 
doline čiernu skládku stavebného odpadu. V krátkom čase sa mu podarilo 
vypátrať vinníka, ktorý musel, samozrejme, odpad bezodkladne odpratať. 
Spravidla je skoro nemožné vypátrať vinníkov čiernych skládok, pokiaľ nie 
sú prichytení priamo pri čine. Preto je tento prípad vzácnosťou.              (VN)

Poctivý nálezca
Dňa 8. októbra Martin Meško z Tomanovej našiel v bankomate na Roľníckej 
ulici nevyzdvihnutú finančnú hotovosť. Túto skutočnosť ohlásil okoloidúcej 
hliadke Mestskej polície a tým ochránil banku, ako aj klienta, ktorý ich tam 
zabudol. Poctivému nálezcovi patrí poďakovanie.             (VN)

V záujme skvalitnenia práce okrskárov mestskej polície (MsP), pôsobiacich 
v Mestskej časti Bratislava – Vajnory, a ich bližšiemu zblíženiu sa s občanmi ich 
predstavujeme. Sú nimi:
✔ Dušan Giertli (tel. č. 0902/921 193) 
✔Anton Páleník (tel. č. 0902/921 170).
Obaja naši okrskári sú k dispozícii osobne občanom aj na Šaldovej ulici č. 2, a to 
Dušan Giertli v utorok v čase od 14.30 do 16.30 h a Anton Páleník v stredu v čase 
od 13.00 do 15.00 h. Občania Vajnor môžu zároveň svoje poznatky týkajúce sa 
porušovania právnych predpisov telefonicky nahlasovať aj na operačné pracovis-
ko OS MsP Nové Mesto na číslo 4463 4804, prípadne na skrátené číslo mestskej 
polície 159.                                          Peter Pleva, hovorca MsP Bratislava

9 – 10//2011   7

informujeme

Od 1. novembra si budú musieť dať 
chodci pozor na električky na priecho-
doch pre chodcov. V tento deň vstu-
puje do platnosti novela zákona  
o cestnej premávke, ktorá ruší 
povinnosť vodiča električky dať na 
priechode prednosť chodcom a nao-
pak, zavádza pre chodcov povinnosť 
umožniť električke plynulý prejazd. 
Zákon o cestnej premávke sa tým 
prispôsobuje českým, rakúskym či 
nemeckým predpisom. Jedným  
z dôvodov pre tento krok je bezpeč-
nosť premávky. Električka má oproti 
autám oveľa dlhšiu brzdnú dráhu  
a nie je schopná zastaviť „na mieste“, 
čo si chodci často neuvedomujú  
a vchádzajú na priechod náhle a tesne 

pred vozidlom. Riskujú tým dopravnú 
nehodu s vážnymi následkami. 
Druhým dôvodom je potreba zatrak-
tívnenia verejnej dopravy tým, že sa 
odstránia brzdenia pred priechodmi  
a zvýši sa tým cestovná rýchlosť.  
Električka vezúca desiatky, či stovky 
ľudí si zaslúži, aby nemusela zastavo-
vať pred priechodom kvôli jednému  
či niekoľkým chodcom.
Návrh na zmenu zákona v prospech 
bezpečnosti a zrýchlenia dopravy, 
ktorý pripravila občianska iniciatíva 
Lepšia doprava, sa podarilo presadiť  
s podporou Dopravného podniku 
Bratislava, Dopravného podniku 
mesta Košice a občianskeho združenia 
mhd.                      Martin Fundárek

Pozor na električky

Návrh dopravných opatrení – na osloboditeľskej, 
jačmennej a Baničovej ulici:

n Miestne zastupiteľstvo schvaľuje
Návrh dopravných opatrení na Osloboditeľskej, Jačmennej a Baničovej ulici 
s pripomienkami a poveruje starostu zabezpečiť a vykonať potrebné opatre-
nia vyplývajúce zo schválenia riešenia dopravy v mestskej časti na Oslobo-
diteľskej, Jačmennej a Baničovej ulici s termínom do 1. novembra 2011.

n doriešenie súpisného a orientačného čísla 
na budove „Márova búda“
Miestne zastupiteľstvo poveruje prednostu Miestneho úradu Mestskej časti 
Bratislava – Vajnory, preverením možností udelenia súpisného a orientačné-
ho čísla budove „Márova búda“ v prospech Pozemkového spoločenstva 
Vajnory. Informácia o plnení bude podávaná priebežne.

n Miestne zastupiteľstvo poveruje
prednostu MÚ zabezpečením vypracovania prevádzkového poriadku 
pre zberné miesto Zelený dvor.

uZNeSeNIA
z 8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Vajnory  
konaného dňa18. októbra 2011

☛ dalibor Grebeči je tiež novou 
tvárou na MÚ. Na miestny úrad nastúpil 
od 1. septembra. Má na starosti referát 
športu. Venuje sa cyklistike ako pretekár, 
tréner, či organizátor pretekov.
Vajnory vníma ako rodnú obec s vynika-
júcou športovou a telovýchovnou históriou, 
súčasným zázemím vo forme novovybudo-
vaných športovísk a potenciálom ďalšieho 
rozvoja športu a zdravého životného štýlu. 
Námety, pripomienky, odporúčania, 
informácie mu môžte posielať na e-mail:
grebeci@vajnory.sk, tel. č. 0949 365 409.

Text a foto: VN

vajnorskí okrskári



S odpadom treba 
nakladať zodpovedne

Ako každý rok aj túto jeseň zabez-
pečila MČ Bratislava - Vajnory urči-
tý počet veľkokapacitných kontajne-
rov, do ktorých budú môcť obyvatelia 
vyhodiť veľkorozmerný, či drobný sta-
vebný odpad. Podstatná zmena oproti 
ostatným rokom je tá, že tieto nádoby 
už sú umiestňované vždy len po  jed-
nom kuse na Ulici Pri pastierni, v ob-
jekte zberného dvora a na Ulici Alvia-
no v objekte hospodárskej správy.

Sú pod dohľadom pracovníkov MČ. 
V minulosti sa stále opakoval problém 

prepĺňania nádob rôznymi podnika-
teľskými subjektmi, alebo sa niektorí 
obyvatelia v  rámci tejto akcie zbavo-
vali skutočne veľkých objemov sta-
vebného odpadu, napríklad po rekon-
štrukcii domu. To je dosť bezohľadné, 
keď jeden človek zaplní tri štvrtiny 
kontajnera sutinou. Taktiež bolo pra-
vidlom po  preplnení ukladať odpad 
v okolí nádoby na ulici a  dočisťovanie 
stálo MČ, a  teda daňových poplatní-
kov nemálo prostriedkov, ktoré mohli 
byť využité inak. Mimo týchto stabil-

ných stanovísk boli dva veľkokapacit-
né kontajnery umiestnené iba na Vaj-
norských jazerách, čo miestni rybári 
hneď využili na jednu zo svojich mno-
hých brigád a vyzbierali odpad v okolí 
jazier, za čo im patrí vďaka.
Kontajnery boli už pristavené v termí-
noch: 14. – 15. a 21. – 22. októbra. 

občania ich budú môcť využiť:
28. – 29. októbra a 4. – 6. novembra.

Ladislav Milincký

kontajnery na jesenné upratovanie

SChoPNoSť oBČANoV VyRoVNAť SA So SVojíM odPAdoM 
vo Vajnoroch má stále nemalé trhliny. Pritom existuje pred-
poklad, že prevažná väčšina obyvateľov sa k problému stavia 
zodpovedne, no na zmarenie dobrého úmyslu stačí zopár 
ľahostajných jedincov. 

Je dôležité, aby sa do  nádob na  se-
parovaný zber odpadu hádzal len 
taký druh odpadu, na  aký sú určené. 
Na  každej takejto nádobe je presne 
uvedené, čo sa do nej môže vhodiť a čo 
nie. Stále totiž dochádza k  zmiešava-
niu obsahu nádob odpadom, ktorý 
tam nepatrí a separovanie stráca zmy-
sel. Na  to nás často upozorňujú pra-
covníci spoločnosti OLO, ktorí majú 
vo Vajnoroch na starosti odvoz a likvi-

dáciu odpadu. Boli sme dokonca upo-
zornení, že ak bude tento trend pokra-
čovať, jednotlivé problémové stojiská 
budú jednoducho zrušené, keďže ne-
slúžia svojmu účelu.

Ďalším problémom je opakované 
prepĺňanie nádob. Treba zvýšiť ich 
počet? Nie. Plastové f ľaše a papierové 
škatule treba pred vyhodením zošliap-
nuť, lebo naozaj sa potom nádoby pre-
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plnia, ale vzduchom... Ak sa aj napriek 
všetkému ktorákoľvek z nádob zaplní, 
neukladajte svoj odpad v ich okolí, ani 
ho nevešajte po  okolitých stromoch 
(áno, to sa naozaj na  niektorých sto-
jiskách deje), skutočne to nie je dob-
rou vizitkou pre obyvateľov Vajnor. 
V takomto prípade je riešením zavolať 
na  tel. číslo 02/48 22 44 28 a pracov-
ník referátu životného prostredia za-
riadi vyprázdnenie konkrétnych ná-
dob aj mimo harmonogramu.

Nakoniec je potrebné spomenúť aj 
problém „odpadových turistov“, teda 
tranzitujúcich obyvateľov okolitých 
obcí, prevažne z Čiernej Vody, ktorí sa 
po ceste, napríklad, do práce zastavia 
pri našich kontajneroch s často veľký-
mi vrecami svojho domáceho odpadu. 
Tento problém sme konzultovali s ve-
dením obce Chorvátsky Grob, ktoré-
ho je Čierna Voda súčasťou a boli sme 
ubezpečení, že v obci je systém zberu 
odpadu, a  to aj separovaného zabez-
pečený dostatočným spôsobom. Čiže, 
v tomto prípade ide naozaj o pohodl-
nosť týchto ľudí. Ak sa vám stane, že 
pristihnete človeka, ktorý autom s mi-
mobratislavskou štátnou poznávacou 
značkou zastaví pri stojisku a plní ná-
doby neraz veľkými vrecami odpa-
du, nenechajte sa odbiť slovami o ne-
dostatočnosti podobných možností 
v  ich obci, upozornite na  to aj miest-
ny úrad. 

Pre väčšinu obyvateľov sú horeuve-
dené pravidlá samozrejmosťou a tieto 
riadky im spôsobia možno iba trpký 
úsmev na tvári. No nesmieme poľavo-
vať v osvete, pretože ľudia, ktorým to 
jasné nie je, či je im to jedno, potom 
vrhajú zlé svetlo na všetkých.

Ladislav Milincký, referát životného prostredia MÚ 
Foto:  VN



Mestská časť Bratislava 
– Vajnory sa v  rámci svo-
jich možností snaží skul-
túrniť verejné priestran-
stvá a  súčasťou tohto úsi-
lia je aj postupné osádza-
nie košov na  psie exkre-
menty na miestach, kde sa 
predpokladá pohyb psov. 
V súčasnosti ich je v rámci 
Vajnor 21, pričom posled-
ný bol osadený v septembri 
pri bytovom dome na Ulici 
Pri starom letisku.

Dlhodobým problémom, 
čo sa tejto témy týka, je po-
užívanie nádob na psie ex-

krementy na iné druhy od-
padu, čo spôsobuje pro-
blémy pri spracovaní ich 
špecifického obsahu špe-
cializovanou firmou. Pre-
to mestská časť pristúpi-
la k  zahusteniu siete par-
kových košov na komunál-
ny odpad a  skoro pri kaž-
dom koši na  psie exkre-
menty sa nachádza jeden 
parkový kôš na komunál-
ny odpad. Preto apelujeme 
na  občanov, aby používa-
li koše na psie exkrementy 
iba na to, na čo sú určené.

Ladislav Milincký, foto: VN

Budujeme domové 
kanalizačné prípojky 
MeSTSká ČASť BRATISlAVA – VAjNoRy obstarávala prostred-
níctvom spoločnosti AQuASTAV, a.  s., vybudovanie domových 
kanalizačných prípojok.

V Mestskej časti Bratislava – Vaj-
nory boli do roku 2011 vybudované  
a skolaudované vonkajšie časti domo-
vých kanalizačných prípojok, a to na 
uliciach Buzalkova, Čierny chodník, 
Hospodárska, Koncová (od Roľníckej 
ul. až po križovatku ul. K. Brúdero-
vej) Kúkoľova, Pračanská, Pri mlyne, 
Pri Struhe (čísla domov 7, 9, 11, 14, 16  
a 18), Príjazdná, Roľnícka (nepárne 
čísla od ul. Pod Lipami až po koniec 
Vajnor a párne čísla od Kúkoľovej až 
po koniec Vajnor), Šinkovské, Šuty, Ti-
benského, Tomanova, Uhliská, Veľké 
Štepnice a Zbrody.

Celá výstavba kanalizačných prí-
pojok bola financovaná z rozpočtu 
mestskej časti. Uznesením Miestne-
ho zastupiteľstva č. 40/2011 bola pre 
rok 2011 schválená a určená výška 
finančného príspevku fyzickej osoby 
na vybudovanie vonkajšej časti domo-
vej kanalizačnej prípojky k rodinným 
domom v sume 232,35 eur. V tejto sú-
vislosti je potrebné uviesť, že náklady 
na jednu kanalizačnú prípojku pred-
stavujú podstatne vyššiu sumu ako 
je schválený príspevok pre občanov. 
Vlastníci nehnuteľností, na ktorých 
vznikajú odpadové vody sú v zmysle 

§ 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z.  
o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplne-
ní zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii  
v sieťových odvetviach v znení nes-
korších predpisov, povinní pripojiť 
stavbu alebo pozemok, kde vznikajú  
odpadové vody, na verejnú kanali-
záciu. Vlastník má splniť technické 
podmienky týkajúce sa najmä miesta 
a spôsobu pripojenia na verejnú kana-
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koše na exkrementy
nie sú na bežný odpad

lizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripoje-
ní s vlastníkom verejnej kanalizácie.  
V prípade, ak má vlastník nehnu-
teľnosti povolenie príslušného orgá-
nu štátnej vodnej správy na iný spô-
sob nakladania s odpadovými voda-
mi (napr. čističku odpadových vôd), 
je povinný predložiť ho mestskej časti.

Vzhľadom na to, že splašková kana-
lizácia je skolaudovaná a funkčná, je 
potrebné, aby občania vypúšťali odpa-
dové vody prostredníctvom tejto ka-
nalizácie, čomu predchádza uzatvore-
nie zmluvy s mestskou časťou a zapla-
tenie príspevku. Po zaplatení príspe-
vku je možné dohodnúť ostrý prepoj 
na splaškovú kanalizáciu za účasti po-
vereného pracovníka BVS, a. s. 

Pri nevyužívaní vybudovanej splaš-
kovej kanalizácie boli zistené prípady 
kontaminácie spodných či povrcho-
vých vôd a pôdy s obsahom domových 
žúmp. Občania si akokeby nechce-
li uvedomiť ako veľmi tým poškod-
zujú seba aj svoje okolie. Vypustením 
pár metrov za svojim pozemkom sa to 
celé nekončí. Toxické fekálne bakté-
rie a chemikálie z prania a čistiacich 
prostriedkov skončia po prvom daždi 
späť v ich studni a v studniach ich su-
sedov. Neuvedomujú si negatívny do-
pad na životné prostredie a v koneč-
nom dôsledku aj na zdraví svojom  
a svojich susedov. 

Dovoľujeme si upozorniť všetkých 
vlastníkov priľahlých nehnuteľností, 
ku ktorým je vybudovaná a skolaudo-
vaná kanalizácia k povinnosti uzatvo-
renia zmluvy.

 Mária Bitarovská, ekonomické oddelenie MÚ
Foto: VN
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Nárok na potravinovú 
pomoc majú:
n Deti v detských domovoch 
a profesionálnych rodinách.
n Deti v domovoch sociálnych slu-
žieb pre zdravotne postihnuté deti.
n Obyvatelia v domovoch dôchodcov 
a ústavoch sociálnej starostlivosti.
n Deti v náhradnej rodinnej starost-
livosti. Množstvo potravín sa nebude 
vydávať na počet detí, ktoré sú 
v náhradnej rodinnej starostlivosti, 
ale na náhradného rodiča, na ktorého 
je vydaný rozsudok súdu. Pomoc pre-
berajú rodičia, ktorým bolo dieťa 
zverené do náhradnej starostlivosti. 
n Fyzické osoby, ktoré sú pobera-
teľmi dávky v hmotnej núdzi a prí-
spevku k dávke. Pomoc sa poskytuje 
a bude poskytovať na základe 
potvrdenia ÚPSVR a len pre pobera-
teľa dávky v hmotnej núdzi. 
n Osoby na hranici životného mi-
nima. Pomoc sa poskytuje na zákla-
de potvrdenia ÚPSVR a len na rodi-
ča, na ktorého je potvrdenie vydané. 
Množstvo potravín sa teda nebude 
vydávať na počet detí, na ktoré sú 
vyplácané dotácie, ale len na 
rodiča, na ktorého je vydané potvr-
denie z ÚPSVR. Potvrdenie pre 
osoby na hranici životného minima 
obsahuje meno a priezvisko a dátum 
narodenia  dieťaťa, na ktoré sa posky-
tuje dotácia z dôvodu, že príjem 
rodiny je najviac vo výške životného 
minima a meno a priezvisko, dátum 
narodenia a bydlisko  rodiča, ktoré-
mu sa potvrdenie vydáva. 
n Poberatelia dôchodku, ktorých 
výška nepresahuje 305 eur mesačne 
(nepracujúci poberatelia len sta-
robného, predčasného, invalidné-
ho dôchodku). Vdovský a vdovecký 
ani sirotsky dôchodok sa nezaratúva 
do výšky dôchodku. To znamená, že 
ak príjemca poberá spolu s vdovským 
dôchodkom vyššiu sumu ako 305 eur, 
má nárok na potravinovú pomoc. 

Potrebné náležitosti

n V prípade detí v náhradnej rodin-
nej starostlivosti, osoba, ktorá má 

dieťa zverené do osobnej starostlivos-
ti, predloži k nahliadnutiu rozhodnu-
tie súdu, nárok má náhradný rodič.
n Fyzické osoby, ktoré sú poberateľ-
mi dávky v hmotnej núdzi a príspev-
ku k dávke predložia k nahliadnutiu 
potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad 
práce sociálnych vecí a rodiny
n Osoby na hranici životného mini-
ma (rodičia a deti, na ktoré sú vyplá-
cané dotácie) predložia k nahliadnutiu 
potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad 
práce sociálnych vecí a rodiny.
n Poberatelia dôchodku, ktorých 
výška nepresahuje 305 eur mesačne 
(nepracujúci poberatelia starobného, 
predčasného, invalidného dôchod-
ku) predložia k nahliadnutiu rozhod-
nutie sociálnej poisťovne o priznaní 
dôchodku v roku 2011 alebo rozhod-
nutie Sociálnej poisťovne o valorizá-
cii dôchodku od 1. januára 2011 alebo 
potvrdenie Sociálnej poisťovne o výš-
ke poberaného dôchodku. Potvrde-
nie z pošty je pre projekt potravinovej 
pomoci neplatné

Postup

n Záujemca o potravinovú pomoc, 
ktorý má trvalý pobyt na území MČ 
Bratislava – Vajnory, sa zaregistru-
je na miestnom úrade. K registrácii je 
potrebný občiansky preukaz a prísluš-
né potvrdenie. Pri registrácii bude 
záujemcovi vydaný tzv. „výmenný 
lístok“, s ktorým si príde v čase rozdá-
vania potravín vyzdvihnúť potraviny. 
n Potraviny sa budú vydávať na pod-
pis s platným občianskym preukazom 
a výmenným lístkom v termíne, 
ktorý bude včas oznámený. 
n V prípade, že žiadateľ z akého-
koľvek dôvodu nebude môcť prísť 
osobne a pošle svojho blízkeho, je 
potrebné, aby aj osoba, ktorá príde 
za žiadateľa, mala OP svoj aj žiada-
teľov. Táto inštrukcia platí aj pri 
vydávaní potravín.
n Obozretne treba myslieť na váhu 
a množstvo potravín, z tohto dôvodu 
je dobré, ak žiadateľ pristúpi k prebe-
raniu potravín s prichystanou károu, 
fúrikom, autom, a pod., aby si mohol 
potraviny pohodlne odviezť domov.

Vajnory rozbiehajú projekt 
potravinovej pomoci

Časový harmonogram 
potravinovej pomoci
Potravinová pomoc prebieha 
v dvoch základných krokoch.
1. kRok 
n do 16. novembra 2011 
prebieha registrácia občanov, 
ktorí majú záujem o potravino-
vú pomoc. Potravinovú pomoc 
dostanú len tí občania, ktorí budú 
zaregistrovaní. K registrácii je po-
trebný občiansky preukaz a po-
tvrdenie potrebné k prevzatiu po-
travín (v prípade dávky v hmotnej 
núdzi potvrdenie od ÚPSVR, v prí-
pade predčasného, invalidného, 
starobného dôchodku – výmer zo 
sociálnej poisťovne, alebo súdne 
rozhodnutie v prípade náhradnej 
rodinnej starostlivosti).

2. kRok
n Potraviny sa budú vydávať 
v druhej polovici novembra, 
alebo v prvej polovici decembra. 
MČ bude informovať aj rozhlasom 
a pomocou webovej stránky.

Čo treba vedieť?

Miesto a čas vydávania potravín 
budú včas spresnené. Mestská časť 
Bratislava – Vajnory má záujem 
na tom, aby potravinová pomoc pre-
behla k spokojnosti občanov, no sú 
veci, ktoré na MČ ovplyvniť nevieme. 
Z toho dôvodu je možné, že niekto-
ré informácie (najmä ohľadom prebe-
rania potravinovej pomoci) budú pri-
chádzať postupne, alebo budú aktua-
lizované. Všetky potrebné informácie 
sa každý záujemca včas dozvie.

 
kam v prípade otázok?

kontakt: 
Rastislav Daniš, Miestny úrad 
Bratislava – Vajnory, 
referát sociálnych vecí, zdravotníctva 
a školstva, tel. číslo: 02/4822 4434, 
e-mail: danis@vajnory.sk

Redakcia VN



vinohradníCtvo

Nezvyčajné dlhé babie 
leto vyrovnalo vinohra-
dom slnečný defi cit, ktorý 
spôsobil daždivý koniec
júla a začiatok augusta. 
„Môžeme hovoriť o nad-
štandardnej úrode. Nie-
len čo do množstva, ale 
najmä do kvality. Všetky odrody sú vo 
veľmi dobrej zdravotnej kondícii, teplé 
počasie prispelo k vyššej cukornatos-
ti hrozna, ktorá sa pohybuje okolo 
24 percent. To je záruka výroby veľmi 
kvalitného vína. Po vlaňajšom výpad-
ku, spôsobenom krajne nepriaznivými 
klimatickými podmienkami, je to pre 
nás veľmi pekná satisfakcia za celoroč-
nú starostlivosť a namáhavú prácu vo 

vinohradoch,“  uviedol 
šéf vajnorských vínnych 
pivníc Branislav Brúder.

Napriek vysokej cu-
kornatosti garant vaj-
norských viníc Dušan 
Kozmoň myslí aj na 
špičkovú kvalitu z vy-

braných odrôd vajnorských vín. Preto 
v zastrešených humnách už visia na drô-
toch najlepšie odrody určené na slamo-
vé víno. „Rozvešané strapce hrozna sa 
prírodným spôsobom vysušujú, čím sa 
v bobuliach znásobuje percento cukru. 
To je základ na výrobu vína tej najvyš-
šej kvality,“ dodal vincúr vajnorských 
pivníc Miroslav Dziak (na snímke).

Moderné vajnorské vínne pivnice už

hrozno bolo sladké 
a vo výbornej kondícii
MAlokARPATSkí VINohRAdNíCI mali úspešné oberačky hrozna. 
Platí to aj pre Poľnohospodárske družstvo (Pd) vo Vajnoroch, 
ktoré má na úbočiach Malých karpát, medzi Račou a Svätým jurom, 
150 hektárov viníc.

dávajú vytušiť kvalitu budúcich vín. 
„Už prvá vyčistená skorá odroda 
Oliver Irsay na chuť pôsobí veľmi sviežo 
a voňavo. Čistí sa aj naša klasická odro-
da Feteasca Regala, ktorá má už teraz 
nádherný buket a ojedinelú jemnú prí-
chuť po zrelých maslových hruškách,“ 
dodal vedúci vajnorských pivníc Brani-
slav Brúder. 

Text a foto: Eduard Fašung
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Zbor pre občianske záležitosti vo Vajnoroch pripravil 
22. októbra 2011 slávnosť uvítania detí do života 
pre 30 malých Vajnorákov, ktorých mená sú zapísané 
v Pamätnej knihe mestskej časti. Mamičky okrem 
poďakovaní i gratulácií dostali aj Pamätný list pre 
dieťatko a finančný príspevok od mestskej časti. 
Slávnosť s hudobným pásmom obohatili žiaci Základ-
nej umeleckej školy pod vedením pani učiteľky Kinče-
šovej a Halonovej.
Našim ratolestiam prajem, aby boli šťastnými deťmi 
v šťastnej rodine, kde sa majú všetci radi. Rodičom pra-
jem, aby mali vždy otvorené dvere k citom svojich detí, 
k tomu, čo im je blízke. Aby sa raz dočkali tej krásnej 
vety, ktorá hovorí za všetko: moja mama, môj ocko 
sú mojimi najlepšími kamarátmi.

Soňa Molnárová, zástupkyňa starostu, foto: Anton Jakubáč 

do života sme uvítali 
30 malých Vajnorákov

Meno a priezvisko     Dátum narodenia
Eliška Hliváková 23. 4. 2011
Dávid Jakubec 19. 4. 2011
Nelly Páleníková 22. 4. 2011
Martin Németh   9. 4. 2011
Viktória Némethová 9. 4. 2011
Martin Tranžík 2. 5. 2011
Dean Brúder 14. 4. 2011
Patrik Vlček 6. 5. 2011
Dominika Garajová 6. 1. 2011
Dominik Garaj 6. 1. 2011
Šimon Zeman 14. 5. 2011
Tamara Póňová 14. 1. 2011
Adam Ondrejkovič 15. 5. 2011
Minh Anh Ngo Vanová 13. 4. 2011
Patrik Ivančík 15. 3. 2011
Adam Zeman 3. 6. 2011
Emily Šujanová 6. 6. 2011
Lukáš Črep 5. 3. 2011
Michal Melicher 20. 5. 2011
Adam Hogl 31. 5. 2011
Gregor Duška 2. 2. 2011
Teo  Švec 13. 6. 2011
Kristína Bittnerová 27. 6. 2011
Lucia Anneke Bednarčíková 2. 1. 2011
Tomáš Glonec 19. 3. 011
Laura Vlčková 5. 7. 2011
Lucia Kovácsová 14. 6. 2011
Adam Kuna 21. 7.2 011
Jakub Mäkký 13. 7. 2011
Daniel Zajko  29. 7. 2011

›› Čím by bol 
človek bez detí?
Prázdny stôl, 
možno prestretý,
a život šiel by 
povedľa.



›› Čím by bol 
človek bez detí?
Prázdny stôl, 
možno prestretý,
a život šiel by 
povedľa.

seniori

n  S radosťou a potešením pripravil Zbor pre 
občianske záležitosti Mestskej časti Bratisla-
va – Vajnory v Mesiaci úcty k starším slávnosť 
pre 146 jubilantov, ktorí sa v tomto roku dožili 
krásnych 70, 75, 80, 85 a viac rokov.  Starosta 

mestskej časti Ján Mrva jubilantom v slávnostnom prího-
vore poďakoval za roky ich usilovnej práce pre blaho našej 
mestskej časti. Do budúcich rokov im zaželal pevné zdra-
vie, oddych a pokojný život v kruhu najbližších. Nech sú dni 
ich zrelého veku preplnené vďačnosťou nás všetkých.                              

                      Soňa Molnárová, zástupkyňa starostu

Na vašu tvár, milí naši, kĺžu sa pomalinky
ako závoj strieborný vrásky – pavučinky.
Vraveli ste: Nádhera spred očí sa stráca, 
ale ľudská  námaha v zrelých plodoch sa vracia.
Dávate priehrštím úsmevy a rady,
preto vás, milí naši, všetci máme radi.
Nech vám v teple uplýva dlhá jeseň zlatá,
to vám všetci želáme z úprimného srdca. 

n Senior klub blahoželá svojej členke pani Márii králičkovej
 k jej  krásnemu životnému jubileu – 85 rokom života, ktoré 
oslávi 7. decembra 2011. Všetci členovia klubu jej úprimne 
blahoželáme a zo srdca jej želáme najmä veľa, veľa zdravia, 
šťastia a mnoho krásnych chvíľ prežitých so svojimi najbližšími.

Členovia senior klubu, foto: Anton Jakubáč



www.vajnory.sk

14   Vajnorské novinky

poZývame



Na začiatku bola slávnostná 
svätá omša, ktorú celebroval 
želivský opát Bronislav Ignác 
Kramár, O. Praem. Konce-
lebrovali don Anton Srholec, 
predseda KPVS a Jozef Kemp, 
duchovný otec farnosti Chor-
vátsky Grob a súdny vikár 
Bratislavskej arcidiecézy.

Vo svojej homílii želivský 
opát vyzdvihol osobnosť roľ-
níka Jána Šefčíka: „Roľník Ján 
Šefčík počul Boží hlas a pl- 
nil Božiu vôľu. Plnil ju aj vte-

dy, keď bol ponižovaný, mu-
čený a väznený“. 

Ďalej uviedol, „aj ťažké ve-
ci musíme znášať s trpezlivos-
ťou. V Eucharistii nájdeme 
silu prekonávať problémy“. 
Po svätej omši  nasledova-
lo odhaľovanie pamätníka 
Martinom Bertom, podpred-
sedom Bratislavského samo- 
správneho kraja a Máriou  
Matušovou, vnučkou Jána  
Šefčíka  za prítomnosti  viace- 
rých významných vzácnych 

V AReálI koSTolA kRISTA kRáľA v Chorvátskom 
Grobe (okres Senec) odhalili 8. októbra 2011 pa-
mätník roľníkovi jánovi Šefčíkovi a ostatným roľní-
kom – obetiam násilnej kolektivizácie v 50. rokoch 
20. storočia v okresoch Malacky, Pezinok a Senec. 
Podujatie organizovala konfederácia politických väz-
ňov Slovenska (ďalej kPVS) a obec Chorvátsky Grob.  

hostí, ako napr. podpredse-
du Národnej rady SR Milana 
Horta, Jána Čarnogurského, 
bývalého ministra spravod-
livosti, a predsedu vlády SR 
Františka Mikloška, bývalé- 
ho poslanca parlamentu  
a Dagmar Bobčanovej, býva-
lej veľvyslankyne SR pri Svä-
tej stolici.

Svojho dedka si uctili kla-
dením kvetov i  vnučky Jána 
Šefčíka  Elena Vrablecová, 
Anna Krahulcová a  Mária 

Výlet k duchovným 
koreňom do heiligenkreuzu

Veriaci z našej farnosti sa zúčastnili 15. októbra 
na poznávacom zájazde do neďalekého cisterci-
ánskeho kláštora Heiligenkreuz v Rakúsku, vzdia-
leného len 15 km od Viedne. Je to druhý najstarší 
cisterciánsky kláštor na svete a jediný svojho druhu, 
ktorý od svojho založenia v roku 1133 sv. Leopol-
dom III. z rodu Babenbergovcov funguje nepretrži-
to. Cisterciti sú vlastne benediktínski mnísi a pome-
novanie Cisterciti nesú podľa prvého kláštora, ktorý 
vznikol na území Citeaux vo Francúzsku. O rozvoj 
tohto rádu sa zaslúžil najmä sv. Bernard z Clairvaux. 
Pri opátstve sa nachádza aj teologický inštitút –  
Colegium Leopoldinum, ktorý svojou návštevou  
poctil v roku 2007 pápež Benedikt XVI.

Všetci sme sa na zájazd tešili a náš duchovný otec 
Peter Slepčan pripravoval túto púť už od februára. 
Záujem bol veľký, veď sa na ňom zúčastnilo viac 
ako sto ľudí. Tento zájazd nazval cestou k duchov-
ným koreňom, nakoľko história našej obce je úzko 
spätá s týmto opátstvom. Súčasným názvom Wei-
nern, teda Vajnory sa obec označuje od roku 1307, 
kedy patrila pod správu tohto kláštora. Kvôli poho-
dlnejšiemu spravovaniu odkúpil vtedy konvent He-
iligenkreuz roku 1307 kúriu v Bratislave na Michal-
skej ulici. V týchto priestoroch Cisterciti mali aj kap-
lnku sv. Kataríny a podla nej pomenovali aj celú 
kúriu ako Dvor sv. Kataríny. Správa trvala až do roku 
1525 a potom opäť všetko prešlo pod majetok Bra-

Vajnorské deti v priestoroch 
rakúskeho kláštora Heiligenkreuz.

tislavy. Musíme priznať, že mníchom nielen my, ale  
určite aj celá Európa vďačí za veľa, napr. v oblas-
ti poľnohospodárstva, techniky, charitatívnej čin-
nosti, vzdelania, atď. Táto téma by si však zaslúžila  
samostatný článok.

Tento deň bol pre nás úžasný. Po príchode sme 
mali sv. omšu, potom prehliadku kláštora s odbor-
ným výkladom. Kláštorný komplex z architektonic-
kého pohľadu je jedinečné dielo, v ktorom sa pre-
línajú prvky baroka, romantizmu a gotiky. Na po-
ludnie sme sa zúčastnili na chórovej modlitbe, kto-
rá bola celá spievaná v latinskom jazyku. Po nej nás 
milo prijal opát kláštora Maximilian Heim, ktoré-
mu sme za všetkých farníkov odovzdali dary v po-
dobe vajnorského vína. Nasledoval obed v miest-
nej reštaurácii, po ňom nákup suvenírov a na zá-
ver nás spojila modlitba krížovej cesty. Vsadená do 
krásneho prostredia, s barokovými prvkami, dre-
venými krížmi a kamennými sochami svätých. To 
len umocnilo podstatu nášho zájazdu. Počas celé-
ho dňa sme mali nádherné počasie, asi to inak ani 
nemohlo byť, keď sa táto nádherná cesta pripravo-
vala tak dlho. 

V súčasnosti má kláštor 80 mníchov, ktorých 
život je riadený latinským heslom: ora et labora  
– modli sa a pracuj. Preslávili sa zaiste aj svojím 
gregoriánskym chorálom (CD „Chant Music for  
Paradise“), ktorý sa dostal do hitparád v Rakúsku aj 
v zahraničí vrátane Veľkej Británie.

Touto cestou sa chceme poďakovať nášmu ot-
covi Petrovi za zorganizovanie krásneho výletu, 
Ľubke Schwabovej za tlmočnícke služby a pred-
sedovi družstva Mariánovi Brúderovi za štedrosť 
v podobe našich darov, ako aj všetkým ostatným, 
ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o tento nád-
herný zážitok.

Veriaci z Vajnor, účastníci púte, foto: VN
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Matušová. Svedectvo o utrpe-
ní prenasledovaného roľníka 
Jána Šefčíka predniesla jeho 
vnučka Elena Vrablecová.

V priestoroch kostola bola 
inštalovaná výstava fotogra-
fií o živote a práci tunajších 
roľníkov, ktorá potrvá až do 
začiatku novembra 2011, aby 
si ju mohlo pozrieť čo naj- 
viac návštevníkov. Slávnost-
nú atmosféru umocnila  aj 
dychová hudba Vajnoranka 
svojimi tónmi pri odhaľovaní 
pamätníka, kladení vencov 
i pri občerstvení. Realizáto-
rom pamätníka je spoločnosť  
MRAMOR CSÖGLEI, s. r. o. 
Kríž s ostnatým drôtom  je od 
Ladislava Jurovatého, umelec-
kého výtvarníka. Poďakovanie 
za finančný príspevok na rea-
lizáciu tohto pamätníka patrí 
aj spoločnosti.

Text a foto: Elena Vrablecová

Pamätník roľníkovi
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 Vo Vajnoroch ju nebo za-
sialo do šľapají veľkého slo-
vanského pápeža Jána Pavla 
II. Pri jeho návšteve na vaj-
norskom letisku 22. apríla 
1990, kde sa spojil miliónový 
zástup veriacich z celého Slo-
venska v  atmosfére vrúcnej 
vďaky Bohu za duchovné oži-
venie po 40 rokoch ateistické-
ho útlaku, zrodila sa myšlien-
ka, založiť Spevácky zbor Jána 
Pavla II., ktorý by túto atmo-
sféru udržiaval a rozvíjal. Ot-
com myšlienky bol etno- 
muzikológ PhDr. Ondrej De- 
mo, CSc, príslovečný nielen 
svojím zanietením pre slo-
venské hudobné umenie, ale 
aj snahou, bez meškania pre-
tvárať plodné myšlienky v či- 
ny. Bol desiatky rokov hu-
dobným redaktorom Čs. roz-
hlasu v Bratislave, zakladate- 
ľom Orchestra ľudových ná-
strojov Slovenského rozhlasu 
i  jeho prvým vedúcim, tvor-
com aj režisérom mnohých 
programov na folklórnych  
festivaloch vo Východnej, 
v Terchovej, Detve a na Myja- 
ve, autorom i  moderátorom 
rozhlasového cyklu Klenot-
nica ľudovej hudby v rokoch 
1966 – 1993. Nahral a  od-
vysielal v  ňom vzácny hu-
dobno-folklórny materiál 
z  275 obcí Slovenska, aj od  
Slovákov žijúcich v zahraničí. 
Od rodičov prevzal pevné de-
dičstvo kresťanskej viery, kto-
rú smelo vyznával aj v  čase, 
keď za to intelektuálom hro-
zili postihy v zamestnaní. 

Vo Vajnoroch bola pôda 
pre jeho ďalší novátorský 
čin pripravená v  ich bohatej 
piesňovej a  hudobno-inštru-
mentálnej tradícii, ktorú Dr. 
Demo zaznamenal, vedec-
ky spracoval a  publikoval 
v  dvoch monografiách o  na-
šej obci. Aj duchovné piesne, 

najmä mariánske, spievali 
vajnorskí veriaci s  úprim-
ným zanietením nielen pri 
bohoslužbách v  kostole, ale 
aj pri častých návštevách 
okolitých pútnických miest: 
Marianky, Šaštína, Velehra-
du, Mariazellu a  ďalších. Pre 
myšlienku založiť chrámový 
zbor sa ihneď nadchla sku-
pina mužov i  žien, ochot-
ných obetovať svoj voľný čas 
na nácviky a vystúpenia. Od 
všetkých, vrátane zbormajst-
ra Dr. O. Demu, si to žiadalo 
veľa času, kým sa samorastlé 
spevácke hlasy vyškolili na 
kultivovaných interprétov 
náročných hudobných diel 
slovenských i svetových skla-
dateľov. Silným impulzom im 
boli pravidelné vystúpenia 
slávnych operných spevákov: 
Petra Dvorského a  Martina 
Babjaka, nášho spoluobčana 
i farníka, počas slávnostných 
bohoslužieb v našom farskom 
kostole, zasvätenom od roku 
1968 Patrónke Slovenska, Se-

dembolestnej Panne Márii. 
A  hybnú silu im dodávalo 
nadšenie, s akým ich prijíma-
li vďační poslucháči nielen vo 
Vajnoroch, ale aj na všetkých 
zájazdoch, ktorých bolo za 20 
rokov pôsobenia zboru neú-
rekom, doma i v zahraničí. 

Vrcholným zážitkom pre 
zbor bolo jeho vystúpe-
nie pred pápežom Benedik- 
tom XVI. v Ríme. Zaspievali 
mu slovenské chrámové i  ľu-
dové piesne v latinskom pre-
klade. Takto ich nahrali aj na 
CD nosič, aby sa poslucháči 
na celom svete mohli zozná-
miť nielen s  hudobnou krá-
sou, ale aj s  poetickým myš-
lienkovým posolstvom našej 
národnej kultúry.  

Za 20 rokov pôsobenia 
vyrástla pri našom zbore aj 
jeho mladšia vetva: Vokál-
no-inštrumentálna skupina 
E.L.F, pod vedením Petra 
Pokrivčáka. Ide vlastnou, tzv. 
gospelovou cestou, príznač-
nou pre súčasnú duchovnú 

kto spieva duchovnú pieseň,
dvakrát sa modlí
o duChoVNej PIeSNI SA PRáVoM hoVoRí: kto ju spieva, dvakrát sa 
modlí. ona je mostom medzi zemou a nebom, kľúčom od nebeskej brány, 
kvetom, zasiatym do  prachu zeme rovno z neba. 

hudbu. No a  pri slávnost-
nom koncerte z  príležitosti 
20. výročia založenia zboru, 
v nedeľu 18. septembra 2011 
sa predstavila a dostala po-
menovanie aj vajnorská det-
ská spevácka skupina vede-
ná Jánom Gerom. Táto tretia 
generácia chrámového zboru 
prijala názov Vajnorskí spe-
váčkovia. 

 Ku zavŕšeniu dvadsiatich 
rokov pôsobenia Spevácke-
ho zboru Jána Pavla II. sa pri 
jeho slávnostnom koncer-
te prezentovala aj Pamätnica 
zostavená Dr. Demom a Ing. 
Jozefom-Miloslavom Smre-
kom, ktorý sa, žiaľ, jej uve-
denia nedožil. Zomrel krátko 
po jej dokončení. Bol veľkou 
oporou zboru ako spevák ba-
rytonista, pôvodom z  goral-
skej oblasti Tatier. Na jeho 
pamiatku odznela na kon-
certe i pieseň „Goraľu, či ci 
ňe žaľ“, ktorú mal v obľube aj 
pápež Ján Pavol II. 

Popri Pamätnici na kon-
certe uviedli do života aj 
nový CD album „Oslavujme, 
poďakujme“. Vznikol z  na-
hrávok vystúpení spoločným 
naštudovaním Dr. Demu 
a  jeho pokračovateľa Mgr. 
Vladimíra Zajíca, ktorý po 
uzavretí prvého 20 ročného 
obdobia povedie zbor do no-
vého decénia. Na novom CD 
albume sa nachádzajú diela 
skladateľov – M. Sch. Tr- 
navského, Eugena Suchoňa,  
J. Strečanského, J. Valentovi 
ča, S. Kmotorku – s ľudovými  
koledami v  úprave Ondreja  
Demu, spolu so slávnymi 
skladbami svetových tvorcov: 
L. v. Bethovena, A. Lottiho 
a ďalších. Záverečná skladba 
na CD albume je aj naším že-
laním pre toto hudobné tele-
so, ktoré šíri slávu Vajnor do 
ďalekého sveta: „Mnohaja lit“ 
vášmu požehnanému pôso- 
beniu!  

Oľga Slivková, foto: VN
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preZentáCia knihy

Prezentáciu moderoval he-
rec a recitátor Jozef Šimono-
vič. Z knihy zarecitoval jemu 
vlastným, citlivým predne-
som báseň  „Matka“ a báseň 
„Drevo kríža.“ Prítomným 
prihovoril starosta Ján Mrva 
a zhodnotil prínos tohto 
umelca a knihy so širokým 
intelektuálnym záberom pre 
Vajnory. Vyjadril presvedče-
nie, že kniha bude ďalším vý-
znamným príspevkom k za-
chovaniu vajnorskej identi-
ty a histórie pre ďalšie generá-
cie. Prehovoril aj vydavateľ Ja-
roslav Kozák a spomenul vý-
bornú spoluprácu s MČ Bra-
tislava – Vajnory pri tvor-
be už piatej knihy pre túto 
mestskú časť. Katarína Čier-
na zhodnotila tvorbu diela 
z odbornej stránky a zaradenie 
autora medzi insitných umel-
cov s čitým srdcom. Zhod-
notila ho ako veľkú osobnosť: 
„Na jednej strane priamočia-
ry, jednoduchý človek, na stra-
ne druhej bystrý, múdry, silný, 
až neuveriteľne vitálny. Taká 
bola aj jeho tvorba, na prvý 
pohľad detská maľba, pri 
bližšom a opakovanom po-
zorovaní bolo možné nájsť 
v nej bohatý repertoár život-
ných skúseností s akcentom 
na detstvo a mladosť. Všetko 
však namaľované s úžasným 
citom pre farby a presným 
zdôraznením toho najdôleži-

ján hlavatý – insitný umelec
Vo FARSkoM kluBe TITuSA ZeMANA Vo VAjNoRoCh  sa v nedeľu 16. októbra  o 16. hodine
konala slávnostná prezentácia knihy  ján hlavatý - insitný umelec. Zostavovateľkou publikácie 
bola katarína Čierna. kniha mala troch autorov textov: katarína Čierna, ondrej demo, Mária 
Pašková. kniha predstavuje 45 farebných obrazov autora, ktoré počas života namaľoval.Pašková. kniha predstavuje 45 farebných obrazov autora, ktoré počas života namaľoval.

tejšieho. Jeho 14 olejomalieb 
je zlatým fondom v zbierke 
slovenského insitného umenia 
v Slovenskej národnej galérii 
a v jej stálej expozícii v Galérii 
insitného umenia v Schaub-
marovom mlyne v Pezinku.“

Zbormajster Ondrej Demo 
si zaspomínal na rozhovor, 
ktorý nahral s vtedy 85-roč-
ným autorom Jánom Hlava-
tým v jeho dome Nad Jazier-
kom vo Vajnoroch tesne pred 
výstavou jeho obrazov 14. sep-
tembra  1991. Svoje obrazy 
mal rozvešané okolo seba na 
stenách zadnej izby, v ktorej 
podrobne komentoval obsah 
jednotlivých výjavov. Hovo-
ril o ňom  ako o všestrannom 

človeku  s potrebou vypovedať 
a zachytiť prežité a odchádza-
júce skutočnosti.

Dcéra umelca, Mária, sa krát-
ko prihovorila: „To duchovné 
posolstvo, ktoré sme dostali so 
súrodencami od našich rodi-
čov, som niesla v sebe ako šta-
fetový kolík, aby sa nakoniec 
zhmotnilo v tejto farebnej kni-
he o Vajnoroch. Ocko by mal 
z toho radosť. Zaslúžil si to, 
myslel na ďalšie generácie – 
aby sa posolstvo zachovalo.

MÚ schválil fi nančnú pod-
poru a požiadal o grant  Mi-
nisterstvo kultúry SR, ktorý 
bol schválený. Bez ich pomoci 
by knihu tohto formátu nebolo 
možné vydať. Patrí im srdeč-

Vajnorský tramín
(pieseň zo slávnosti)

Čože to tak z pohárika na mňa milo žiari
je to zlato a či svätojánska muška vari?
Ani jedno ani druhé, je to z Vajnor tramín
veru si ja hrdielenko vínkom tým ochladím.

Ten Vajnorský chutný tramín vínko svetu známe 
usmievame sa my nad ním, keď ho chutnať máme
nielen chutnať, ale aj piť s mierou ho my vieme
naše bôle srdca žiale v ňom utopiť chceme.

Nielen žiale a bolesti i rôzne neduhy
všetko zlé čo v nás už hniezdi chutný tramín zhubí
 vieme dobre, mok ten zlatý liekom je výborným
s Vajnorami roky spätý liečime sa my s ním.

Ján Hlavatý, 5. júna 1970

ná vďaka za to, že odhadli aj 
dôležitosť monografi e pre Vaj-
nory.“ Vďaka patrí aj zostavo-
vateľke diela Kataríne Čiernej 
zo Slovenskej národnej galérie 
v Bratislave a autorom, ktorí sa 
podieľali na vzniku knihy.

V  slávnostnom programe 
zaznela aj pieseň Vajnorský 
tramín, ktorého text aj meló-
diu zložil a zanechal v jedno-
duchom notovom zázname 
autor malieb Ján Hlavatý v ro-
ku 1970. Túto pieseň zharmo-
nizoval a upravil pre mužský 
trojhlas zať Jána Hlavatého,  
Miroslav Paško a zaspieval 
so svojimi priateľmi, bývalý-
mi členmi súboru Lúčnica. V 
programe vystúpil ochotne aj 
Vajnorský okrášľovací spolok 
s piesňami typickými pre Vaj-
nory.

Bola to milá a pekná sláv-
nosť. Len škoda, že sa  nemohli 
prítomným premietnuť v pri-
pravenej prezentácii všetky 
obrazy autora, lebo v miest-
nosti, žiaľ, chýbal projektor.

Mária Pašková, foto: Anton Jakubáč



Už druhý rok – vždy vo februári a na 
jeseň v októbri – sa stretávame v pries-
toroch knižnice, na podujatiach, spoje-
ných s čítaním, besedovaním pri kni-
hách o knihách. Skalní čitatelia vedia, 
že texty vždy vyberáme podľa toho, čo 
nás zaujalo alebo chceme jednoducho 
daný titul zviditeľniť a ponúknuť ďalším. 
Niektoré večery boli zaujímavejšie tým, 
že sme v knižnici privítali aj samotného 
autora propagovanej knižky. Večery sa 
konajú pod záštitou prednostu Miestne-
ho úradu MČ Juraja Lauka, a aj jeho zá-
sluhou sa okruh nadšencov dobrého čí-
tania rozširuje. 

Úvodný októbrový večer nám spríjem-
nili naše verné a neúnavné čitateľky Ada 
Brúderová a Viera Fašungová. Obidve si 
vybrali veľmi dobre – Jean Giono: „Muž, 
ktorý sadil stromy“ a Wieslav Miśliwski: 
„Traktát o lúštení fazule“. Čítanie v ich 
podaní je pre poslucháčov neopakova-
teľné – radosť počúvať. A navyše vždy 
pridajú vlastný názor a pohľad na vec.

Druhú októbrovú stredu prišiel medzi 
nás vzácny hosť – disident, ponovem-

októbrové 
čítačky

brový politik – František Mikloško, kto-
rého určite netreba bližšie predstavovať. 
Dôvodom milej návštevy bolo predsta-
venie a propagácia jeho ostatnej kniž-
ky „Desať spravodlivých“. Autor v nej 
približuje životné vrcholy a celoživotné 
osudy svojich súčasníkov. Nie všetci 
hľadači spravodlivosti, ktorých v knihe 
spomína, sa dožili svetskej slávy, lebo 
pochopili, že to, čo chcú robiť, neznesie 
kompromisy. Pán Mikloško nám poroz-
prával o osobných stretnutiach s nimi, 
o spôsoboch ich zápasu proti vtedajšie-
mu režimu. Jeho rozprávanie bolo veľmi 
zaujímavé, vyústilo do neformálnej de-
baty a na záver nám pohotovo prečíta-
la Jana Belovičová dva vybrané úryvky. 
Užili sme si skvelý večer! Knižku so svo-
jím podpisom nám František Mikloško 
daroval a je k dispozícii našim čitateľom. 

Počas ďalšieho večera sme sa zozná-
mili s vynikajúcim románom nórske-
ho autora Josteina Gaardera „Mysté-

rium pasiansu“ o putovaní malého 
Hansa Th omasa so svojím otcom na-
prieč Európou, o dobrodružstvách, kto-
ré zažívajú počas cesty. „Skutočne stojí 
za prečítanie,“ odporučila nám všetkým 
učiteľka ZŠ Ľubica Figurová, ktorá nám 
v ten večer čítala. 

Poslednú čítačku sme venovali aj ro-
mánu mladej slovenskej autorky Moni-
ky Kompaníkovej „Piata loď“, ktorý zís-
kal prvé miesto v literárnej súťaži Ana-
soft  litera 2011. Padlo zopár nápadov 
a návrhov, koho pozvať do našej kniž-
nice, aby februárové stretnutia boli opäť 
lákadlom. Bude ich spolu päť – a opäť 
v stredu!

Teší nás záujem našich čitateľov a pria-
teľov, ktorí prichádzajú do knižnice nie-
len čítať, ale aj počúvať a rozprávať, jed-
noducho za poznaním alebo príjemne 
stráviť voľný čas.

 Helena Paulenová
Foto: Anton Jakubáč

októbrové 

brový politik – František Mikloško, kto- rium pasiansu“ o putovaní malého 
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Školská knižnica, 
knižnica pre všetkých

Základná škola s  materskou školou 
Kataríny Brúderovej požiadala v  aprí-
li 2011 Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a  športu SR (ďalej len „minis-
terstvo“) v  rámci rozvojového projektu 
„elektronizácia a  revitalizácia škol-
ských knižníc 2011“ o  poskytnutie 
účelových finančných prostriedkov na 
realizáciu modernizácie školskej kniž-
nice a jej premenu z  klasickej knižnice 
na elektronickú. Celkom bolo na minis-
terstvo predložených 439 žiadostí o po-
skytnutie účelových finančných pros-
triedkov na realizáciu rozvojového pro-
jektu. Projekt našej školy bol spoločne 
s projektom, ktorý ministerstvu predlo-
žila ZŠ v Makove vyhodnotený ako naj-
lepší. Získal 185 bodov a dotáciu na rea-
lizáciu projektu vo výške 3000 eur.

V  súčasnosti knižnicu využívajú naj-
mä žiaci, učitelia a  vychovávatelia ZŠ. 
Projekt počíta s  rozšírením knižnično-
informačných služieb aj pre deti a uči- 
teľov MŠ, nepedagogických zamest-
nancov a  rodičov. Cieľom je doplniť 
a rozšíriť knižničný fond, ako aj zariadiť 
knižnicu novým nábytkom, modernou 
didaktickou technikou a tromi počítač-
mi pre knihovníka – učiteľa a žiakov.

Revitalizovaná knižnica okrem štúdia 
kníh a  časopisov umožní žiakom lepší 
prístup ku knižničným fondom a plným 
textom prostredníctvom on-line kataló-
gov a  počítačových sietí. Učitelia budú 
môcť knižnicu využívať na modernú vý-
učbu jazykov a účinné začlenenie  prie-
rezových tém do výučby všetkých vyu-
čovacích predmetov.

 Projekt počíta s  celoročnou realizá- 
ciou podujatí na rozvoj čitateľskej gra-

motnosti (besedy o knihách, besedy so 
spisovateľmi, odborné prednášky, vý-
stavy kníh, dramatizácie knižných prí-
behov, tvorba vlastného leporela alebo 
knihy, recitačné preteky, literárne popo-
ludnia, predmetové olympiády, hodiny 
hlasného čítania, hodiny tvorivého pí-
sania, čitateľské súťaže, počúvanie roz-
hlasových hier pre deti a mládež, literár-
ny karneval, medailóny pri príležitosti 
výročia významného spisovateľa, resp. 
významnej osobnosti histórie Vajnor, 
veľkonočná a vianočná akadémia a iné). 

už teraz školská knižnica pripravuje 
pre deti a žiakov rôzne podujatia: 

okTóBeR 2011
Vyhlásenie súťaže „O najaktívnejšieho čitateľa 
knižnice“.
Vyhlásenie súťaže „O najkrajšiu ilustráciu ku knihe“ 
– v spolupráci s učiteľmi VYV. 
Exkurzia do knižnice – všetky triedy podľa rozpisu.
Týždeň vyučovania zameraného na knihu 
(všetky ročníky ZŠ).
Medzinárodný deň školských knižníc:
Súťaž o naj... knihu spojenú s výstavkou 
(najmenšia, najväčšia, najstaršia, najhrubšia, 
najťažšia, najkrajšie ilustrovaná ...).
Moja najmilšia kniha – čítanie v knižnici
 z obľúbených kníh (žiaci 2. stupňa ZŠ).
Záložka do knihy spája školy – 3. ročník 
česko-slovenského projektu.
Olympiáda zo slovenského jazyka – školské kolo.

NoVeMBeR 2011
Kým školský zvonec zazvoní  – hodina informačnej 
výchovy pre predškolákov.
Popoludnie s rozprávkou – rozprávkové pásmo 
pre deti ŠKD.

Rozprávkový kamarát – zábavná literárna hodina
pre žiakov 2. až 4. ročníka ZŠ spojená s 8. ročníkom 
celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame 
s Osmijankom – pridaj sa aj ty!
Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej – čítanie 
literárneho textu a beseda o knihe.
Ernest Hemingway: 
Starec a more – literárne popoludnie. 
Vajnory v premenách času – výstava historických 
pohľadníc a fotografií v knižnici z rodinných zbierok 
žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ. 

deCeMBeR 2011
Snehuliaci pred oknami našej knižnice – stavanie 
snehuliakov a čítanie Snehuliackych rozprávok 
od Jána Uličianskeho pre žiakov 1. stupňa ZŠ 
pri šálke čaju a piškótach. V prípade nedostatku 
snehu čítanie „zimných“ príbehov a tvorba 
veršovaného leporela na tému zimné radovánky 
pod názvom Zimná rozprávka.
Adventné čítanie – čítanie vianočných príbehov 
pre žiakov 2. stupňa ZŠ (každý utorok v týždni
až do vianočných prázdnin).
Vianoce našich rodičov – rozprávanie žiakov 
s rodičmi o ich Vianociach. 

Veríme, že s finančným príspevkom minis- 
terstva a rodičovského združenia našej školy,
 ktoré realizáciu projektu taktiež finančne 
podporilo sa školská knižnica v budúcnosti 
stane: 
– informačným, komunikačným a kultúrnym 
centrom školy s voľným prístupom detí a žiakov, 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov 
k elektronickým informačným zdrojom, 
– strediskom podporujúcim záujem detí a žiakov 
o čítanie, 
– miestom modernej výučby a voľnočasových 
aktivít, prostriedkom upevňovania čitateľskej, 
informačnej a počítačovej gramotnosti. 

Vďaka všetkým, ktorí „priložili ruku 
k dielu“, veríme, že nám budú aj naďalej 
nápomocní v našom snažení sprístupniť 
svet kníh deťom a žiakom. Svet múdrosti 
a fantázie, ktorý je bez pozorného a vní-
mavého čitateľa mŕtvy. Naučme spolu 
deti čítať knihy. Aby ich prijali do svojho 
života ako nerozlučného kamaráta. Veď 
knihy životu nielen učia, ale ho robia aj 
krajším.    

Jozef Bratina, riaditeľ  ZŠ, foto: archív ZŠ
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Nový školský rok 
v ZŠ kataríny Brúderovej 

Čo nové nás v  ňom čaká v tomto 
školskom roku? 

Niekoľko zmien nám pripravilo Mi-
nisterstvo školstva, vedy, výskumu 
a  športu Slovenskej republiky. Okrem 
medializovaného povinného vyučova-
nia angličtiny v  3. ročníku spomenie-
me zrušenie stredy ako voľného dňa pre 
žiakov bez domácich úloh. Odteraz 
záleží len na učiteľovi, či žiakovi urobí 
deň voľna alebo nie. V posledný vyučo-
vací deň prvého polroka školského roka 
dostane rodič len výpis slovného hod-
notenia alebo klasifikácie prospechu  
a správania žiaka. Formu výpisu urču-
je škola. Vysvedčenie s klasifikáciou za 
obidva polroky školského roka škola 
rodičovi vydá až na konci školského 
roka. Škola určuje aj začiatok vyučova-
nia, ktoré môže začínať v  intervale od 
7.00 do 9.00 hodiny. Určuje i dĺžku, tzv. 
malej prestávky, ktorá podľa starej vy-
hlášky trvala spravidla desať minút. Asi 
najvýznamnejšou zmenou, ktorú pre 
školu ministerstvo pripravilo je úprava 
rámcových učebných plánov. Minis-
terstvo už škole neurčuje rozdelenie 
počtu hodín jednotlivých predmetov. 
Stanovuje iba minimálny počet po-

vinných hodín predmetu 
a  počet voliteľných hodín 
za celé obdobie vzdeláva-
nia. Rozdelenie hodín do 
ročníkov je v kompetencii 
školy. Zmeny sa dotkli aj 
obsahu vzdelávania v  jed-
notlivých predmetoch. Už 
nie je viazaný na ročníky. 
Usporiadanie učiva v  roč-
níkoch určuje škola sama. 
Podmienkou je, aby dodr-
žala požadovaný vzdeláva-
cí štandard, ktorý pre jed-
notlivé stupne vzdelávania 
definuje Štátny vzdelávací program. 

ako sa uvedené zmeny dotkli našej 
školy? 

Začiatok vyučovania zostal nezme-
nený. Začína o 8.00 hodine. Nezmenila 
sa ani dĺžka prestávok. Malá prestávka 
trvá desať minút, veľká prestávka (po 
tretej vyučovacej hodine) dvadsať mi- 
nút a prestávka na obed (po šiestej vyu-
čovacej hodine) tridsať minút. Na konci 
prvého polroka školského roka dosta-
ne žiak do rúk rovnaký výpis slovného 
hodnotenia alebo klasifikácie prospechu 

a  správania ako v  minu-
lom školskom roku. Rodič 
oň nebude musieť žiadať. 
Čo sa týka stredy bez do-
mácich úloh, myslíme si, 
že ide o  rozumné rozhod-
nutie. Už v  minulosti do-
chádzalo k  porušovaniu 
tohto pravidla. Najmä na 
druhom stupni vzdelá-
vania bolo často nereali-
zovateľné  v  predmetoch 
s  časovou dotáciou jedna 
hodina. Keď bol takýto 
predmet rozvrhom urče-
ný na stredu, neexistova-

lo, aby učiteľ nedal domácu úlohu. Je 
správne, že o prípadnom dni voľna bude 
rozhodovať učiteľ. Najlepšie vie, aké sú 
potreby jeho žiaka. Škola zatiaľ nepris-
túpila na zmeny v rámcovom učebnom 
pláne v  zmysle spomínaných zmien. 
Ide o veľmi zložitú problematiku, ktorá 
si vyžaduje podrobnú analýzu potrieb 
školy a učiteľov jednotlivých predmetov, 
v súlade s víziou školského vzdelávacie-
ho programu. O  prípadných zmenách 
bude škola žiakov a ich rodičov včas in-
formovať.      

aký bude teda nový školský rok v Zá-
kladnej škole kataríny Brúderovej? 

Povedané veľmi stručne, plný zmien. 
Najväčšie budú v  materiálnej oblasti. 
Azda najväčšou zmenou bude elektro-
nizácia a revitalizácia školskej knižnice. 
Bude aj prvou zmenou. Ostatné zmeny 
ju budú nasledovať v priebehu školské-
ho roka. Dôjde k  postupnému prebu-
dovávaniu tried a kabinetov. Prvoradou 
bude výmena tabúľ a vymaľovanie tried. 
Najskôr tých, ktoré to potrebujú naj- 
viac. Ide o štyri triedy. Výmenu si žiada-
jú šatníkové skrinky, podlahové krytiny 
schodísk a  chodieb na oboch poscho-
diach. S cieľom skvalitniť cudzojazyčné 
vzdelávanie dôjde k revitalizácii mediál-
nej učebne. Plánovaná je aj revitalizácia 
učebne informatickej výchovy a infor-
matiky, ktorá už nepostačuje požiadav-
kám modernej výučby uvedených pred-
metov. Samozrejmosťou je postupné 
dopĺňanie kabinetných zbierok o  nové 
učebné pomôcky a didaktickú techniku 
podľa požiadaviek učiteľov. 

jozef Bratina
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V  rovine obsahu vzdelávania za naj-
dôležitejšie považujeme včlenenie prie-
rezových tém do povinného obsahu 
vzdelávania. Dôraz budeme klásť najmä 
na environmentálnu výchovu a regio-
nálnu výchovu a tradičnú ľudovú kultú-
ru Vajnor. Zaväzuje nás k tomu aj čestný 
názov školy. Škola Kataríny Brúderovej. 
V  environmentálnej oblasti bude vy-
vrcholením celoročnej práce učiteľov 
a  žiakov Školská vedecká konferencia, 
na ktorej žiaci môžu textom, slovom, 
zvukom či obrazom prezentovať svoje 
environmentálne projekty. Konferencia 
sa koná každoročne v  apríli príslušné-
ho roku pri príležitosti Svetového dňa 
Zeme. Projekty zamerané na históriu, 
kultúru a  významné osobnosti Vajnor 
budú môcť žiaci predstaviť verejnosti na 
Dni vajnorských tradícií. Ide o novinku. 
Prezentácia sa bude premiérovo konať 

v  máji 2012. Dňu vajnorských tradí-
cií budú predchádzať akcie a podujatia 
organizované školou celoročne (oslavy 
jesene, Vianoc, jari, Veľkej noci, leta) te-
maticky zamerané na kultúrne tradície 
Vajnor.    

Za samozrejmé v oblasti vzdelávania 
považujeme úsilie školy o:

◗ udržanie vysokej kvality výchovno-
vzdelávacieho procesu z predchádza-
júcich období, dôraz na jeho humani-
záciu,

◗ vytvorenie takej atmosféry a klímy 
v triede, ktorá by pozitívne ovplyvnila 
úroveň sociálnej integrácie žiaka so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami,

◗ vytvorenie väčšieho priestoru 
pre tvorivé aktivity žiakov a iniciatívu 
a tvorivosť učiteľov,

◗ väčšiu interakciu medzi školou 
a rodičmi,

◗ dosiahnutie čo najlepších výsledkov 
v celoslovenskom testovaní štvrtákov 
na výstupe zo vzdelávacieho stupňa  
ISCED 1 a deviatakov v celosloven-
skom Testovaní 9 – 2012,

◗ zapojenie žiakov do predmetových 
olympiád, umeleckých a športových  
súťaží.

v oblasti záujmovej činnosti detí 
a žiakov sa v novom školskom roku 
sústredíme najmä na krúžkovú 
činnosť zameranú na:

◗ cudzojazyčné vzdelávanie (krúžky 
anglického jazyka na prvom a druhom 
stupni vzdelávania),

◗ vzdelávanie v oblasti IKT (krúžky 
informatiky na prvom a druhom stupni 
vzdelávania),

◗ prípravu na prijímacie skúšky 
na strednú školu (krúžky opakovania 
si učiva základnej školy zo slovenčiny 
a matematiky),

◗ kultúru a umenie (krúžok Mladý 
žurnalista, dramatický a tanečný  
krúžok, výtvarné krúžky),

◗ telovýchovu a šport (basketbalový, 
futbalový, šachový krúžok, krúžky  
športových hier).

Nie je možné vymenovať všetky akti- 
vity školy v  novom školskom roku. 
Ich cieľom je pre deti a  žiakov vytvoriť 
priaznivé pracovné prostredie, v ktorom 
sa budú cítiť dobre a do ktorého sa po 
dňoch školského voľna radi vrátia. Tento 
cieľ nie je možné splniť bez podpory ro-
dičov, hľadania spoločných riešení prí-
padných výchovných alebo vzdelávacích 
problémov. Naši učitelia sú tu pre deti, 
nie opačne. Zmyslom práce každého 
jedného učiteľa je, aby práca žiaka v ško-
le bavila a prinášala mu radosť. Patrí im 
za to naša vďaka.  

Všetky stanovené ciele, najmä tie 
v  materiálnej oblasti a  regionálnej vý-
chove a  rozvíjaní tradičnej ľudovej kul-
túry Vajnor, by nebolo možné splniť bez 
participácie školy s  jej zriaďovateľom – 
Miestnym úradom našej mestskej časti. 
Veríme, že aj v  novom školskom roku 
bude spolupráca školy s  jej zriaďova-
teľom taká úspešná ako v minulom škol-
skom roku. 

Jozef Bratina, riaditeľ ZŠ,  foto: VN
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Keby ste šli v stredu piateho októbra 
okolo školy, videli by ste mnoho šantia-
cich detí. Behali, skákali do diaľky, hádza-
li kriketovou loptičkou či plnou loptou. 
Nie všetky deti však behali, skákali, hád-
zali. Niektoré sa len pozerali. Ale nie len 
tak, bez záujmu. Povzbudzovali súťažia-
cich. Ich krik bolo počuť odvšadiaľ. Jeho 
intenzita prezrádzala, kto zo súťažiacich 
má ich sympatie. Medzi deťmi by ste vi-
deli aj dospelých. Učiteľov. Jedných, ako 
divákov, ktorí spolu so žiakmi povzbud-
zovali súťažiacich, iných, ako rozhodcov 
merajúcich súťažiacim bežecký čas, dĺž-
ku skoku alebo hodu. Hádať sa nemalo 
význam. Športové výkony zmerali pres-
ne. Všetci to uznali. Zvíťaziť chcel každý. 
Najlepší však mohol byť len jeden. Určil 
ho dosiahnutý športový výkon. Víťazom 
patrila sláva. Hurá, však patrilo všetkým 
súťažiacim. Zápolili statočne. Zo všet-
kých síl sa snažili férovo pokoriť svo-
jich súperov. Dokázať, že ich športové  
majstrovstvo prevyšuje ostatných. 

Čo sa teda v ten deň na multifunkč-
nom ihrisku Základnej školy s mater-
skou školou Kataríny Brúderovej dialo? 
Čo idúci okolo školy mali možnosť vidi-
eť? Športovú olympiádu. A keďže je je-
seň, tak Jesennú športovú olympiá-
du. Žiaci rozdelení podľa veku do šty-
roch kategórii súťažili vo viacerých dis-
ciplínach. Tí menší sa pretekali v behu 
na 30 alebo 50 metrov, v hode kriketo-
vou loptičkou a v skoku do diaľky z roz-
behu. Starší žiaci súperili medzi sebou v 
behu na 50 metrov, v hode plnou loptou  
z miesta, v skoku do diaľky z rozbehu 
a vo vytrvalostnom behu na 400 a 600 

jesenná športová olympiáda
metrov. Vyvrcholením olympiády boli 
preteky štafiet tried druhého stupňa 
základnej školy na 3 x 200 metrov. Tým 
najlepším, deviatakom robila konkuren-
ciu kombinovaná štafeta zložená z ab-
solventky našej školy, dnes už prváčky 
na Pedagogickej a sociálnej akadémii  
v Bratislave Viktórie Mesárošovej a uči-
teľov našej školy. Aj napriek veľkému 
úsiliu a povzbudzovaniu takmer všet-
kých žiakov školy kombinovaná štafeta 
na rýchlosť deviatakov nestačila. Možno 
nabudúce. A ako to všetko skončilo? Prví 
traja súťažiaci v každej disciplíne boli po 
skončení pretekov pred žiakmi celej ško-
ly odmenení zástupkyňou starostu našej 
mestskej časti pani Soňou Molnárovou 

diplomom a sladkosťou. Bolo to fajn, 
povedali si víťazi. Možno si to povedali 
aj ostatní súťažiaci. Azda aj deti, ktoré 
nesúťažili. Na tejto športovej olympiáde 
boli len divákmi. Ale možnože si pove-
dali aj niečo iné. Napríklad, že budú viac 
cvičiť a trénovať, aby na budúcej olym- 
piáde dosiahli lepší výsledok ako teraz. 
Prípadne, že na nej nebudú už len divá-
kmi, že sa stanú pretekármi, súpermi tých 
najlepších. Pre usporiadateľov športovej 
olympiády by to bola najväčšia odmena. 
Splnenie cieľa, ktorý si vytýčili. Podporiť 
záujem detí a žiakov o atletiku. Prispieť  
k formovaniu ich zdravého životného 
štýlu, zlepšeniu ich telesnej zdatnosti  
a pohybovej výkonnosti.  
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Víťazi jesennej športovej olympiády ZŠ s MŠ kataríny Brúderovej

kategória 1. a 2. ročník základnej školy
Beh na 30 metrov – Hozová Lucia (2. B), Podzámsky Arthur Ján (2. A)
Hod kriketovou loptičkou – Görcsová Natália (2. B), Tomášik Viktor (2. B)
Skok do diaľky z rozbehu – Sabová Karolína (2. A), Rehák Tomáš (2. A)
 
kategória 3. a 4. ročník základnej školy
Beh na 50 metrov – Pancáková Petra (4. B), Déči Norman (4. B)
Hod kriketovou loptičkou – Košírerová Gabriela (4.B), Póňa Samuel (4. B)
Skok do diaľky z rozbehu – Filipová Lucia (4. B), Déči Norman (4. B)
 
kategória 5. až 7. ročník základnej školy
Beh na 50 metrov – Mišániková Daniela (7. A), Vacula Robert (7.A),  
Hod plnou loptou (2,5 kg) z miesta – Mišániková Daniela (7. A), 
Meszároš Jakub (7. A) 
Skok do diaľky z rozbehu – Mišániková Daniela (7.A), Reguli Richard (6. A)
Beh na 400 metrov – Račková Dominika (6. A),
Beh na 600 metrov – Lacko Jakub (6. B)
Štafeta 3 x 200 metrov 
– dievčatá 7. A (Hanzlíková V., Mišániková D., Dudášová D.)
– chlapci 6. A (Kratochvíla E., Vajda D. Lam Quang Thanh)    
       
kategória 8. a 9. ročník základnej školy
Beh na 50 metrov – Olahová Michaela (9. A), 
Aschengeschwandtner Dominik (9. A)
Hod plnou loptou (2,5 kg) z miesta – Rybárová Veronika (9. A ), 
Bohún Patrik (9. A) 
Skok do diaľky z rozbehu – Nguyen Cam Tú Soňa (9. A), Jaha Adrián (9. A)
Beh na 400 metrov – Takáčová Simona (9. A)
Beh na 600 metrov – Prokop Daniel (9. A) 
Štafeta na 3 x 200 metrov 
– dievčatá 9. A (Takáčová S., Berkanová K., Burianová K.)
– chlapci 9. A (Aschengeschwandtner D., Zulbeari B., Bohún P.) 

Jozef Bratina, foto: archív ZŠ
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NoVeMBeR
n 6. 11. 2011 – nedeľa
Fk Cepit Vajnory – devínska N. Ves
Futbalový zápas IV. ligy seniorov
Čas konania: 13.30 h
Miesto konania: Futbalové ihrisko
Organizátor: FK Cepit Vajnory
n 12. 11. 2011 – sobota                      
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, Roľnícka 349, 
BA – Vajnory
Organizátor: Združenie deti a umenie,
Kontakt: 0903 477 074 
n 26. 11. 2011 – sobota
katarínska zábava
Tanečná zábava, do tanca hrá DJ Jožko Kukučka 
a Juraj Darnadi
Čas konania: 19.00 – 04.00 h 
Miesto konania:  Sála PD Vajnory, Hospodárska 9
Vstupné: 8 €  (predpredaj: 0907 735 084, 
0908 783 303, 0904 988 032)
Organizátor: Hádzanársky klub Vajnory
n 26. 11. 2011 – sobota                      
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS
Organizátor: Združenie deti a umenie

deCeMBeR
n 2., 3. a 4. 12. 2011 
otvorenie ľadovej plochy  
Korčuľovanie  pre verejnosť a školy zadarmo v čase 
piatok  8.15 – 17.30 h, sobota 11.30 – 17.30 h, 
ne 10.00 – 17.30 h
(Rozpis ĽP na sezónu 2011/2012 je na 
www.vajnory.sk, info: grebeci@vajnory.sk  
tel. č. : 0949 365 409      
n 3. 12. 2011 – sobota
obložený klavír č.17  
Peter Čepec – olejomaľba a smalt, 
Viera Čepcová – keramika a šperk
Vernisáž v sobotu 3. 12. 2011 o 16.00 h
Výstava potrvá do 20. 2. 2012
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS
Organizátor: Galéria TYPO&ARS    
n  5. 12. 2011 –  pondelok
Príchod Svätého Mikuláša 
Čas konania: 17.00 h  
Miesto konania: pred MÚ, Roľnícka 109
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory 
n 6. 12. 2011 – utorok
Slávnostné uvítanie detí do života 
Čas konania: 15.00 h   
Miesto konania: začiatok pred MÚ, 
Roľnícka 109          
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory
n 10. 12. 2011 – sobota                      
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, Roľnícka 349
Organizátor: Združenie deti a umenie
n 17. 12. 2011 – sobota                                                                                                                          
Vianočný stolnotenisový turnaj                                           
Prezentácia: 8.30 h, začiatok súťaže o 9.00 h    
Miesto konania: telocvičňa ZŠ s MŠ K. Brúderovej 
Organizátor:  MČ BA-Vajnory
n 31. 12. 2009 – sobota
SIlVeSTeR   2011
Tradičné stretnutie obyvateľov so starostom 
a poslancami MZ  
Čas konania: 23.00 – 02.00 h                                                        
Miesto konania: pred MÚ Vajnory  
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory 

Zmena programu vyhradená!                

Školstvo / kultúra 
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Detské kategórie:  
  
KATEgóRiA: predškolský vek dievčatá  dĺžka trate 120 m 
1. MIŠUNOVÁ Ema Dúbravka 2006 26.4
2. ZEMANOVÁ Mia Vajnory 2006 26.8
3. PAPÁNKOVÁ Michaela Rača 2005 27.6
KATEgóRiA: predškolský vek chlapci  dĺžka trate 120 m 
1. KLEČKA Lukáš Bratislava 2005 23.7
2. KRÁL Branislav KRYHA 2005 24.5
3. LENDEL Dominik Slávia UK 2005 25.4
KATEgóRiA: najmladšie žiačky  dĺžka trate 250 m 
1. ONDREJČÁKOVÁ Soňa KRYHA 2002 47.8
2. BOŠKOVÁ Natália KRYHA 2003 48.5
3. ČÍČOVÁ Paulína Ružinov 2003 49.2
KATEgóRiA: najmladší žiaci  dĺžka trate 250 m 
1. KULA Jakub FK Vajnory 2002 46.5
2. KULA Matej FK Vajnory 2002 47.8
3. MARTIŠ  Martin Rača 2002 48.9
KATEgóRiA: mladšie žiačky  dĺžka trate  400 m 
1. SOJKOVÁ Nikola ZŠ Tbiliská 1999 01:13.5
2. RAČKOVÁ Dominika KRYHA 1999 01:18.2
3. BANOVĆANOVÁ Hana Rusovce 1999 01:19.8
KATEgóRiA: mladší žiaci   dĺžka trate 400 m 
1. KURNICKÝ Roman AC Nové M. N/V 2000 01:06.9
2. BENDA Jakub KRYHA 2000 01:07.5
3. FILLO Jakub INTER 2000 01:08.1
KATEgóRiA: staršie žiačky   dĺžka trate 2,5 km 
1. TURČEKOVÁ Petra MAC Rača 1998 09:40.6
2. DÁVIDÍKOVÁ Monika MAC Rača 1997 10:46.8
 
KATEgóRiA: iN LiNE    
1. KOLLÁR   Filip Ivanka 2001 15:42
1. ČÍČOVÁ Terézia Vajnory 1998 16:46
2. SOJKOVÁ Nikola ZŠ Tbiliská 1999 NP
3. KUBINCOVÁ Zuzana ZŠ Tbiliská 1999 NP

OČAMI DALIBORA GREBEČIHO

V našej mestskej časti sme dňa 
8. októbra v spolupráci so spoloč-
nosťami Adidas a kompava zorga-
nizovali už 23. ročník (6. obnovený) 
cestného behu Vajnorský minima-
ratón.

Tento rok sa po prvýkrát obnovila tra-
dícia behu ulicami Vajnor. Naše podu-
jatie o 14.00 h odštartovali v behu na 
120m dievčatá predškolského veku, 
po nich bežali ich rovesníci chlapci, 
mnohí z nich práve absolvovali svo-
je prvé preteky v živote. Nasledovali 
najmladšie žiačky a najmladší žiaci vo 
veku 6 – 9 r. na 250 m, po nich bežali 
už na 400 m trase mladšie žiačky 

a mladší  žiaci vo veku 9 – 12 r. Štart 
detí prebehol na Baničovej ulici
a v priľahlom Parku Ferdiša Jurigu. 
Deti súťažili s vervou a odhodlaním 
a v ničom nezaostávali za svojimi star-
šími kolegami – bežcami, ktorí nasle-
dovali po nich. 
O 15.00 h sme spoločne odštartovali 
beh starších kategórií, ktorý viedol uli-
cami Baničova, Na Doline, Skuteckého, 
Kratiny, Koncová, Pri Struhe, K. Brúde-
rovej, Baničova, kde bol štart i cieľ 
okruhu v dåžke 2500 m. Po tejto trase 
bežali deti vo veku 12 – 15 r. jeden raz, 
deti nad 15 r. a dospelí na 5 km dva-
krát a bežci na 10,6 km po zabehnutí 
týchto dvoch kôl ešte pokračovali 
na známu trasu Starej Jurskej cesty 
a po jej absolvovaní už šprintovali 
do cieľa historicky najdlhšieho cest-

ného Vajnorského minimaratónu.
Bežcov vystriedali vložené preteky 
IN-LINE korčuliarov.
Podujatie nám po prvýkrát zabezpeči-
la profesionálna časomiera spoločnos-
ti VOS-TPK. Súťaže detských kategórií 
a rozhodovanie mal na starosti Dušan 
Štancel, ktorý nás oslovil s ponukou 
spoluorganizovania Majstrovstiev 
Slovenska v cestnom behu na 10 000 
metrov v roku 2012.

Poďakovanie patrí všetkým účastní-
kom tohto úspešného podujatia, 
divákom, rodičom, sponzorom 
Adidas a Kompava-nápoje, organizáto-
rom z miestneho úradu, takisto obča-
nom Vajnor bývajúcich na spomenu-
tých uliciach za trpezlivosť spojenú 
s čiastočným obmedzením dopravy.

Vajnorský minimaratón 2011

Oficiálna výsledková listina
KATEgóRiA: 1A – Muži do 39 r.  (1972 – 2011)  – 10,5 km  www.vos-tpk.sk
1 (1) Drotován Jozef 244 Three rabbits Raca SVK 1986 37:36
2 (2) Krkoška Radovan 238 Vajnory SVK 1986 38:58 + 01:22
3 (3) Hujo Dušan 214 Petržalka SVK 1975 39:21 + 01:45
KATEgóRiA: 1B – Muži 40 – 49 r. (1962 – 1971) – 10,5 km  www.vos-tpk.sk
1 (9) Pirošcák Ján 211 exe SVK 1962 43:04
2 (11) Husár Pavol 251 Bratislava SVK 1969 43:28 + 00:24
3 (14) Mrva Ján 236 Vajnorský bežecký klub SVK 1969 44:20 + 01:16
KATEgóRiA: 1C – Muži 50 – 59 r. (1952 – 1961)  – 10,5 km  www.vos-tpk.sk
1 (35) Suchánek Boris 224 Bratislava SVK 1954 50:53
2 (36) Galád Peter 240 Green Ways International SVK 1957 51:22 + 00:29
3 (39) Litvák Viktor 220 Raca SVK 1952 52:25 + 01:32
KATEgóRiA:1D –  Muži 60 r. a viac (1951) – 10,5 km  www.vos-tpk.sk
1 (19) Novák Viliam 242 Železná studnicka SVK 1942 45:55
2 (26) Štekauer Ján 232 BBS Bratislava SVK 1949 46:56 + 01:01
KATEgóRiA:1F – Ženy do 49 r. (1962 – 2011) - 10,5 km  www.vos-tpk.sk
1 (25) Otrubová Veronika 207 Petržalka SVK 1989 46:35
2 (27) Chudová Andrea 215 Petržalka SVK 1978 47:09 + 00:34
3 (29) Závadová Viera 226 PVK Bratislava SVK 1970 48:01 + 01:26
KATEgóRiA: 2A – Muži do 59 r. – 5 km   www.vos-tpk.sk
1 (1) Valent René 42 behame.sk SVK 1989 17:06
2 (2) Klúcik Daniel 3 Modra Procycling.sk SVK 1981 17:06
3 (3) Koleda Andrej 24 Slávia STU SVK 1988 17:11 + 00:05
KATEgóRiA: 2B – Muži 60 r. a viac – 5 km   www.vos-tpk.sk
1 (16) Kondapaneni Ivo 253 Bratislava SVK 1951 22:51
2 (18) Sládek Jaroslav 6 BBS Bratislava SVK 1950 23:13 + 00:22
3 (27) Brunovský František 12 ZVOZŽ GR Bratislava SVK 1946 25:29 + 02:38
KATEgóRiA: 2D – Ženy – 5 km    www.vos-tpk.sk
1 (7) Pokorná Katarína 13 Slávia STU Bratislava SVK 1989 18:37
2 (19) Belácková Lea 14 Slávia STU Bratislava SVK 1995 23:21 + 04:44
3 (21) Masaryková Zlatica 44 ATU Košice SVK 1966 24:00 + 05:23

KATEgóRiA: iN-LiNE – 10 km    www.vos-tpk.sk
1 (1) Ambtus Peter 41 Bratislava SVK 1983 20:02
2 (2) Fesenko Sergej 28 I-Riders Bratislava SVK 1986 21:30 + 01:28
3 (3) Cankov Radoslav 33 I-Riders SVK 1992 21:31 + 01:29

Najlepší Vajnorák v behu na 5 km: Ján Španiel
Najlepší Vajnorák v behu na 10,5 km: Radovan Krkoška



9 – 10/2011  25

Šport

Mladší žiaci i prípravka 
sa zatiaľ pohybujú
 v strede tabuľky

Zverenci trénerov Róberta Vaj-
du a Milana Horníka dobre od-
štartovali úvod do novej sezóny. 
Lenže potom prišli smoliarske 
zápasy v oboch našich mládež-
níckych kategóriách. Výsledkom 
toho bolo posunutie sa v súťaží 
mladších žiakov MZM a príprav-
ky PMB2 do stredu tabuľky, ale 
každopádne to nie je dôsledkom 
poklesu formy. Žiakom i príprav-
károm chýbalo to povestné šťas-
tie v niektorých zápasoch, ale to 
patrí k futbalu. Smoliarsky bol 
hlavne duel mladších žiakov na 
pôde Slávie Ekonóm, kde sme 
si dali vlastný gól a zvíťaziť sme 
mohli aj doma proti Dúbravke či 
BCT. Každý duel je však pre naše 
futbalové nádeje obrovskou ško-
lou. Problémom boli aj kolízie 
hracích termínov, ktoré zavinili, 

že niekedy hráči, ktorí môžu hrať 
obe súťaže, boli k dispozícii iba 
jednému tímu. Dôsledkom boli 
prehry prípravky v Záhorskej 
Bystrici i na ŠKP, kde by vajnor-
ské futbalové nádeje rozhodne 
neťahali za kratší koniec. Bodo-
vé straty však nie sú veľké, takže 
ešte na jeseň sa môžu obe muž-
stvá posunúť v tabuľke nahor. 

Začalo sa formovať aj tretie 
mládežnícke mužstvo Vajnôr, 
ktoré ešte súťažne nehrá, ale 
chlapci trikrát do týždňa tak- 
isto trénujú. Ďalší mladí futbaloví 
nadšenci (ročník 2004 a mladší) 
sa môžu prísť zaregistrovať kaž-
dý pondelok, v stredu a vo štvr-
tok na náš vajnorský futbalový 
štadión. 

Dalibor Mucha
Foto: ivan Kula

Výsledky mladších žiakov: 
1. Vajnory – Olympicum  24 – 0
2. Vajnory – BCT B  3 – 3
3. Rusovce – Vajnory  0 – 4
4. Dev. N. Ves B – Vajnory  3 – 0
5. Vajnory – Dúbravka  2 – 2
6. Ekonóm – Vajnory  4 – 3
7. Vajnory – Slovan (žiačky)  4 – 1

Tabuľka mladších žiakov po 7. kole:
  1. Dev. N. Ves B 7 7 0 0 31:3 21
  2. FA Bratislava 7 5 1 1 43:3 16
  3. Dúbravka 7 5 1 1 32:12 16
  4. Lamač 7 5 0 2 30:8 15
  5. Vrakuňa 7 4 1 2 45:10 13
  6. Ekonóm 7 4 1 2 31:20 13
  7. Vajnory 7 3 2 2 40:13 11
  8. Slovan (žiačky) 7 3 0 4 9:23 9
  9. BCT B 7 1 2 4 18:24 5
10. Rusovce 7 1 0 6 7:29 3
11. Z. Bystrica 7 0 0 7 3:68 0
12. Olympicum 7 0 0 7 0:76 0

Výsledky prípravky:
1. Vajnory – Karlova Ves B    1– 3
2. Záhorská Bystrica – Vajnory   5 – 1
3. Vajnory – Slovan-modrý    1 – 8
4. FK Dúbravka  – Vajnory    2 – 4
5. Vajnory – Inter B     8 – 2
6. ŠKP B – Vajnory     5 – 1
7. Vajnory – BCT     9 – 0

Tabuľka prípravky:
  1. Karlova Ves B 7 7 0 0 49:9 21
  2. DNV 8 5 0 3 42:16 15
  3. FK Dúbravka 7 4 1 2 16:11 13
  4. Slovan-modrý 7 4 0 3 42:19 12
  5. Olympicum 8 3 2 3 25:43 11
  6. BCT 7 3 1 3 16:25 10
  7. Vajnory 7 3 0 4 25:25 9
  8. Karlova Ves A 7 3 0 4 19:25 9
  9. Záhorská Bystrica 6 1 2 3 10:15 5
10. ŠKP B 7 1 2 4 16:25 5
11. Inter B 7 1 0 6 7:54 3
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Veľká vďaka v tomto smere patrí aj moderátorovi 
Darovi Richterovi. Z jeho markízackeho okolia nás spolu  
s ním prišli na toto podujatie zabaviť aj športoví redak-
tori Števo Eisele, Matúš Krutý a Junior z FUN rádia. My-
slím, že ich prítomnosť potešila všetkých zúčastnených.  

Podujatím nás svojím komentárom sprevádzal športový 
redaktor Richard Fekete. Bol z toho pre neho opäť ko- 
mentátorský maratón, ktorý bravúrne zvládol aj popri  
jeho samotnej úspešnej účasti v súťaži. Tento ročník sa  
niesol v znamení bohatej účasti v kategóriách, ktoré vznik-
li minulý ročník. O čo najlepšie umiestnenie sa športovo  
pobili mladší a starší žiaci, ako aj ženy. A bola to dráma, 
ako sa patrí. Potešila ma aktívna účasť rodičov týchto na-
šich vajnorských futbalových nádejí, od pomoci, súťaže-
nia až po dotvorenie výbornej nálady na podujatí.

Neodmysliteľný guláš, ochutnávka kvalitných vín, 
skrášľovací salón pre dámy priamo na ihrisku a bohatá 
účasť ostatných hostí dotvorili nádherné poobedie. Pozi-
tívne ohlasy z táborov aktérov, fanúšikov a hostí, ma len 
utvrdili v tom, že úsilie nebolo márne a udomácnila sa  
u nás pekná tradícia, ktorá každoročne pritiahne nad- 
šencov kvalitnej súťaže a dobrej zábavy.

Dovoľte mi týmto spôsobom veľmi pekne poďakovať  

26   Vajnorské novinky

VýSLEDKy
Žiaci 6  – 10 rokov   
1. miesto Schwab  Kristofer
2. miesto Hanzlík  Jakub
3. miesto Kováč Oliver
Žiaci 11 – 14 rokov   
1. miesto Sulík Martin
2. miesto Vajda Dominik
3. miesto Ebringer Peter
Ženy   
1. miesto Rezeková Viera
2. miesto Neczliová Lucia
3. miesto Burská Miriam
Muži   
1.miesto Rejžek Martin
2.miesto Matejčík Matúš
3.miesto Fekete Richard
4.miesto Bagin Miroslav
5.miesto Zeman Jaro

Najlepší Vajnorák  
1. miesto Matejčík Matúš
Najlepší brankár  
1. miesto Gašparovič Mário

Dňa 17. septembra 2011 sa na futbalovom 
ihrisku vo Vajnoroch uskutočnil už tretí 
ročník súťaže v kopaní pokutových kopov 
– „Vajnorská penalta“. Záštitu nad týmto 
podujatím opäť prevzal bývalý reprezentant, 
legionár a dnes tréner Marián Zeman, ktorý sa 
spolu so starostom Vajnor Jánom Mrvom priči-
nili aj o úvodné slovo v rámci zahájenia akcie. 

Bližšie informácie a fotodokumentáciu nájdete po prihlásení sa na facebook na internetovej stránke 
http://www.facebook.com/pages/Vajnorska-penalta/145455125478626.

sponzorom podujatia, okrem nich ďakujem hlavne 
mojim kamarátom: Majovi Zeman, Darovi Richte-
rovi, Jánovi Mrvovi, Ľubovi Krištofičovi, Daliboro-
vi Grebečimu, Robovi Vajdovi, Jožkovi Kukučkovi, 
Petrovi Lenčovi, Jarovi Švantiakovi, Atimu Pálovi, 
Jarovi Zemanovi, Peťovi Svitničovi, Alešovi Číkovi, An-
rejke Podmakovej, Jurovi Číkovi, Jurovi Duškovi a ko-
lektívom pracovníkov MČ Vajnory, Old Boys Vajnory  
a rodičom našich prípravkárov a žiakov za významnú 
pomoc pri organizovaní tohto ročníka Vajnorskej penalty.

Hralo sa o hodnotné ceny, za ktoré ďakujeme sponzo-
rom súťaže. Konkurencia bola veľká a kvalitná. Určite aj 
preto to bola hra nervov a súbojov s brankármi. Viacerí 
favoriti vypadli už v úvodných kolách. Gólmani predvád-
zali fantastické zákroky. Víťaz tohto ročníka potreboval na 
prvenstvo pätnásť úspešných exekúcií, čo je o dve menej 
ako minulý ročník.                             

Jaroslav Križan, foto: VN

3. ročník Vajnorskej penalty sa vydaril
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relax

osemsmerovka
Riaditeľ vraví uchádzačovi o zamestnanie:
– Žiaľ, nemôžem vás zamestnať, nemám pre vás žiadnu prácu. - No, ale lepšie ako nič.

Zrnká múdrosti

Tajnička: ... No, to by mi veľmi ani neprekážalo. 

Z A M e S T N A N I e

- To je dnes ale zlé počasie.
- No, ale lepšie ako nič.

● ● ●

Konateľ spoločnosti na konci ročné-
ho obdobia rozdáva prémie. Sebe si 
dá také, že si za ne kúpi nový dom, 
nové auto a čo mu zostalo, dal si 
do švajčiarskej banky. 
Ide za majstrom a pýta sa ho.
- Majster, dal som ti prémie, 
čo si za ne kúpil? 
- No, teraz prerábam chalupu, 
tak tam išli nejaké peniaze. 
- A ostatné? 
- Ostatné som si dal do banky na 
knižku. 
Ide za robotníkom. 
- Robotník, dal som ti prémie, 
čo si si za ne kúpil. 
- Kúpil som si nové montérky. 
- A ostatné? 
- A ostatné som si musel doložiť.

• Najlepší spôsob ako predpo-
vedať budúcnosť je ju tvoriť.
• Prianie je otcom myšlienky 
a myšlienka je matkou činu.
• Dieťaťu treba dať krídla, ale 
nechať mu slobodu, aby sa 
naučilo lietať.
• Človek smie pozerať na 
druhého zhora iba keď mu po-
máha postaviť sa na nohy.
• Zmenu nedosiahneš tým, že 
budeš robiť všetko ako doposiaľ.
• Zvyk je železná košeľa. 
Zlozvyk oceľová!
• Každá vojna sa končí dohodou. 
Prečo sa nedohodnúť hneď?
• Pokiaľ ukazuješ ukazovákom na 
niekoho, pamätaj, že prostredník, 
prstenník a malíček ukazujú na 
teba, a radšej vyber brvno z vlast-
ného oka.
• Nájsť Pravdu nestačí; treba ju 
aj prijať a uplatniť vo vlastnom 
živote.
• Všetci sa líšime jeden od 
druhého. Buďme však jedno 
v Najvyššom. Ako to dokázať? 
Nech je každý dokonalý v sebe.
• Keď uvidíš dobrého človeka, 
snaž sa ho napodobniť, keď 
uvidíš zlého človeka, všímaj si 
sám seba.
• Dal by som všetko, čo viem, 
za polovicu toho, čo nepoznám.
• Veľké duše majú vôľu, tie malé 
iba priania a túžby.

vtipy

V družstevných 
humnách dozrieva 

vajnorské slamové víno.
Foto: VN



Záver jesene tradične patrí výlovu 
rybníkov po celom Slovensku. 
Rybárska žatva by mala byť v tomto 
roku približne na tej istej úrovni ako 
vlani. Kapry z vodných nádrží smeru-
jú do sádok, kde sa vyčistia od bahen-
ných nečistôt. Ich púť sa skončí 

na štedrovečerných vianočných 
stoloch. Slovensko však nie je se-
bestačné vo výrobe rýb a platí to 
aj o vianočných kaproch. Väčšinu 
dovážame zo zahraničia, najmä zo 
susedného Česka.
 Text a foto: Eduard Fašung 

Ryby na vianočné stoly

reportáže www.vajnory.sk

28   Vajnorské novinky
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Navštívte tigre
O bezbrehom vyčíňaní pytliakov by ve-

deli svoje hovoriť aj Rusi. Veľmi vzácny 
druh ussurijského tigra je vo svojom pri-
rodzenom prostredí prakticky tesne pred 
vyhubením. Vyhynul najmä vinou čín-
skych pytliakov. Ruská vláda finančne ve-
novala na ich záchranu už stovky milió-
nov. Ich kynoženiu však nedokáže zabrá-
niť. Číňania veria, že ussurijský tiger pôso-
bí magicky a dokonca aj ako afrodiazikum. 
Po ulovení preto spracujú z neho úplne 
všetko. Dokonca pomelú aj kosti a všetko 
potom predávajú na čiernom trhu. Čím je 
tigrov menej, tým je cena za produkty vyš-
šia. Vo voľnej prírode pri riekach Ussuri  
a Amur pozdĺž hranice medzi Ruskom  
a Čínou ich žije asi 16. Je veľmi smutné, 
že sibírsky tiger má už len jediné útočis-
ko - zajatie. Ani celá armáda by azda nedo-
kázala čeliť prefíkaným pytliackym nájaz-
dom v odľahlých končinách sibírskej tajgy.

Z tohto pohľadu je zaujímavé, že v obci 
Kostolná v okrese Senec chová Yveta Tir-
šová 27 dospelých jedincov a sedem ma-

lých prírastkov ussurijského tigra. Neďale-
ká destinácia patrí aj k obľúbeným turistic-
kým výletným miestam aj pre Vajnorákov 
a najmä pre ich deti. Tento kráľ ďalekový-
chodnej sibírskej tajgy našiel nový domov 
na samote v chovateľskej stanici. V areá-
li na ploche okolo päť hektárov sa doká-
zal prispôsobiť klimatickým podmienkam 
a privádza na svet aj početné potomstvo. 
Aj teraz v menšom výbehu plnom plyšo-
vých hračiek a preliezok rozkošne mňau-
čí sedem malých tigríčat vo veku od päť do 
osem týždňov. Zatiaľ pijú mlieko z fliaš, ale 
niektorým už zachutilo aj pomleté surové 
mäsko. Sú milé, no ich rodičia a príbuzní 
vzbudzujú rešpekt už na prvý pohľad. Na-
pokon, ide o najväčšiu mačkovitú šelmu 
na svete, väčšiu ako lev, ktorému sa prizná-
va neoficiálny titul kráľ zvierat.

Oázu sibírskeho tigra založili v roku 
1995, no s chovom začala Yveta Tiršová už 
v roku 1992. Bolo to na okraji bratislavskej 
Petržalky. Miestna samospráva sa k cho-
vu tigrov nesprávala tolerantne, aj niektorí 

PyTlIACI Sú NIeleN NAŠou, 
Ale CeloSVeToVou PlIAGou. 
Nekontrolovateľné zabíjanie 
zvierat len pre dáke vlastné  
zvrátené uspokojenie, či  
dokonca pre finančné kšefty 
je obzvlášť zavrhnutiahodné.  
Vieme, aké škody napáchajú  
pytliaci na Slovensku kántrením 
neraz ohrozených a chránených 
druhov. okrem spôsobených 
škôd vrhajú negatívny spolo- 
čenský tieň aj na poľovníkov,  
ktorým musí ísť predovšetkým  
o ochranu voľne žijúcej zvery. 

obyvatelia ich považovali za hrozbu. Ne-
prajníci dokonca neváhali niekoľko tigrov 
zabiť otrávenou návnadou. V Kostolnej je 
to iné. Obec vníma tigrov ako atrakciu, 
vďaka ktorej sa turisticky zviditeľnila. Pri-
chádzajú sem početní turisti z neďalekých 
seneckých Slnečných jazier. Najmä Česi, 
Poliaci, Maďari a Rakúšania. Vstupné na 
prehliadku je dobrovoľné. Všetky získané 
peniaze dávajú na chov, vrátane prostried-
kov, ktoré dostávajú z dvojpercentnej od-
vodovej dane z príjmu.

O celý chov tigrov, ku ktorým pribudli 
aj tri ohrozené druhy berberského leva, sa 
starajú štyria ľudia. Na prvý pohľad zdravé 
a vitálne tigre a levy majú však aj nemalú 
spotrebu potravy. „Z našich príjmov by 
sme ťažko dokázali zabezpečiť stravu pre 
také množstvo zvierat. Avšak získali sme 
si priazeň farmárov a chovateľov z oko-
lia. Chovajú kone, býky, ošípané a stáva sa, 
že musia niektoré zvieratá utratiť pre rôz-
ne neinfekčné ochorenia, alebo kompliko-
vané poranenia. V takých prípadoch nám 
dajú vedieť a my spracujeme mäso z uhy-
nutých zvierat na potravu pre naše šelmy. 
Sme im za to vďační“, vysvetlila Tiršová.

Turisti si pochvaľujú návštevu v tigrom 
areáli. Tiršová hovorí tigrom, že sú šľa-
hačkové. Všetky milujú šľahačku a pre-
to sa dajú touto pochúťkou pri dodržaní 
bezpečnej vzdialenosti a ochrany aj kŕmiť. 
Mnohí návštevníci nielenže ussurijského 
tigra v živote nevideli, ale môžu sa k nim 
priblížiť na relatívne veľmi malú vzdiale-
nosť. Je to veľký zážitok.

Spolu 37 tigrov a tri levy môžu byť v are-
áli pomaly premnožené. Hoci je o tigre 
veľký záujem, z chovateľskej stanice zati-
aľ nič nepredal. Ale pravdepodobne budú 
musieť už niektoré mláďatá predať. Roz-
hodne však nie niekam do cirkusu, ale-
bo zoologických záhrad. Záujem majú sú-
kromní podnikatelia, ktorí dokážu tigrom 
na veľkých pozemkoch a záhradách vy-
tvoriť veľmi dobré podmienky a priestory. 
Ohlásili sa záujemcovia najmä z Maďar-
ska. Cena ussurijského tigra sa pohybuje 
od 3500 do 5000 eur.

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

oddeleNIe  
VNúToRNej SPRáVy
Podateľňa 4822 4432
Matrika, ohlasovňa pobytu 
4822 4433

ReFeRáT kulTúRy, ŠPoRTu,
ZAhRANIČNé VZťAhy
Vajnorské novinky 4822 4423
Miestna knižnica 4371 2621 

hoSPodáRSkA SPRáVA
 4371 2705

oddeleNIe  STAVeBNé, 
ŽP, úP A  doPRAVy 
Stavebný úrad  4822 4426
Referát územného plánu
a architekt  4822 4427
Referát cestného hospodárstva 
a investícií  4822 4428
Referát životného prostredia 
a vodného hospodárstva   
4822 4428

oddeleNIe  ekoNoMICké
Referát fakturácie,
dlhodobý prenájom 4822 4443
Referát pokladne,
krátkodobý prenájom 4822 4442
Referát daní a poplatkov  
4822 4444

ZŠ a MŠ Vajnory, 
Osloboditeľská 1    4371 2413
MŠ Vajnory, Koniarkova 2   
4371 2433
Školská jedáleň  4371 2238 

Telefónny zoznam miestneho 
úradu MČ Bratislava–Vajnory

 Inzercia vo Vajnorských novinkách
Plošná inzercia – čiernobiela:
1 strana           (21 x 29,7 cm)   265,551 eur
1/2 strany       (13 x 19 cm)   146,053 eur
1/4 strany       (9 x 13 cm)      79,665 eur
1/8 strany       (6 x 9 cm)      49,790 eur
1/16 strany     (4,5 x 6 cm)     29,874 eur
Plošná inzercia – farebná:
1 strana           (21 x 29,7 cm)  398,327 eur
1/2 strany       (13 x 19 cm)  219,079 eur
1/4 strany       (9 x 13 cm)  116,178 eur
1/8 strany       (6 x 9 cm)     64,728 eur
1/16 strany     (4,5 x 6 cm)            36,513 eur

Cena plošného inzerátu atypických rozmerov sa vyráta 
na plochu v cm2:
čiernobiely – 1,161 eur/1 cm2, farebný – 1,394 eur/1 cm2.
Pri opakovanom uverejnení za sebou sa budú poskytovať zľavy: 
uverejnenie 2 až 5-krát – 10 %, uverejnenie 6 a viackrát – 20 %,
pre obyvateľov Vajnor –15 %.
Komerčná riadková inzercia (predám, kúpim, služby, atď.) 
je spoplatňovaná čiastkou 0,50 eur za slovo, pričom telefónne číslo 
sa počíta ako jedno slovo. Ceny sú s DPH.
Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva je za politickú inzerciu 
stanovený príplatok vo výške 100 %  z uvedených cien.                  (Redakcia VN)

oZnamy / inZerCia www.vajnory.sk

Šarkaniáde počasie neprialo, 
stretneme sa o rok
Miestny úrad sa ospravedlňuje 
deťom a tiež ich rodičom, že tradičná 
Vajnorská šarkaniáda na Starom 
vajnorskom letisku, plánovaná 
na 23. októbra, sa neuskutočnila. 
Škrt cez dobrý úmysel spôsobilo 
krajne nepriaznivé počasie. 
Tešíme sa na stretnutie na budúci rok.

MÚ Vajnory Otvoríme zdravotné stredisko
Mestská časť Bratislava –  Vajnory oznamuje obča-
nom, že v stredu 16. novembra od 16.30 do 18.30 h
 sa uskutoční slávnostné otvorenie rekonštruova-
ného objektu miestneho zdravotného strediska 
a deň otvorených dverí. Na malú slávnosť srdečne 
pozývame občanov.                                     (VN) 

Oznam o verejnom prerokovaní UPNZ Šúty na Baničovej
Mestská časť Bratislava – Vajnory začne podľa §21 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov prerokovávať koncept Územného plánu zóny Šuty 
v termíne od 21. novembra do 20. decembra. Verejné prerokovanie predmet-
ného konceptu s verejnosťou, vlastníkmi pozemkov, právnickými a fyzickými 
osobami bude dňa 7. decembra, v stredu o 18.00 h v kultúrnom zariadení 
na Baničovej ulici.                    (VN)

n  Ponúkam brigádu pre programátora 
– študenta. Kontakt: 0903 212 241
n Nový Pneuservis – Pri Šajbách 4/A, 
otvorený:  pondelok – piatok  9.00 – 17.00 h 
Kontakt: 0903 374 747
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Budujeme, opravujeme, 
aby Vajnory boli krajšie 
a lepšie sa tu žilo

Seniordom Vajnory ponúkne po rekonštrukcii lepšie 
podmienky pre klientov. Práce na obnove finišujú.

Končia sa práce na rekonštrukcii
 na objekte zdravotného strediska. 

Slávnostné otvorenie za prítomnosti 
občanov bude 16. novembra. 

Tomanova II, povrchová úprava 
komunikácie a časti chodníka.

Tomanova II, povrchová úprava 
komunikácie a časti chodníka.


