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Vajnorské novinky
v novom šate
Vajnorské novinky sa z roka
na rok tešia čoraz väčšiemu
záujmu obyvateľov našej
mestskej časti. Hoci vychádzajú v dvojmesačnej periodicite sú po vydaní rozchytané za niekoľko dní. Celý
redakčný kolektív je vám za
váš záujem veľmi vďačný.

Vajnoráci plesali do rána
Kalendár bohatých kultúrnych podujatí začala
mestská časť svojím najprestížnejším podujatím, akým vajnorský ples bezpochyby je. V poradí už 11. ročník Reprezentačného plesu predstavoval pre tristo plesajúcich hostí v sobotu
18. januára opäť nezabudnuteľný večer.
Sviečkami vyzdobený červený koberec pred vchodom do
budovy PD Vajnory dával tušiť
slávnostnú atmosféru. Plesová
sála očarila elegantnou tyrkysovo modro - bielou kombináciou. Krátko pred 19.00 h začali
prichádzať prví návštevníci. Pri
vstupe vítal elegantné páry hostiteľ večera, starosta Ján Mrva
s manželkou a zástupkyňa starostu Soňa Molnárová s manželom.
Pozvanie na ples prijali hostia zblízka i zo vzdialených
mestských častí, či obcí. Medzi
skalných patrí určite poslanec
NR SR Ivan Štefanec s man-

želkou, primátor Svätého Jura
Alexander Achberger s manželkou, 1. námestníčka primátora
Bratislavy Viera Kimerlingová s manželom, starosta Rače
Peter Pilinský s manželkou,
starosta Lamača Peter Šramko s manželkou i kontrolór hl.
mesta Peter Šinály s manželkou.
Nováčikom na našom plese bol
poslanec NR SR Igor Hraško,
predseda PD Vajnory Branislav Brúder, generálny riaditeľ
PD Vajnory Stanislav Ondruš
a poslanec BSK Juraj Lauko.
Boli sme poctení aj účasťou
sponzorov, vďaka ktorým bola
tombola opäť atraktívna a bo-

hatá. Naše pozvanie veľmi rád
prijal Ján Vančo zo spoločnosti
AT Engineering, ktorá venovala
do tomboly 1. cenu. BEZ Transformátory zastupoval pán Dorčák, Motor Car Bratislava Miloš
Sís, firmu Koratex, vďaka ktorej
sa už druhý rok zabávame na
krásnom tanečnom parkete,
zastupoval jej riaditeľ a súčasne
náš miestny poslanec Martin
Demo, lekáreň Vajnory bola
zastúpená šarmantnou majiteľkou Ľudmilou Beňovskou.
Reprezentačný ples si nenechali
ujsť ani naši miestni poslanci Katka Pokrivčáková, Ján Panák,
Michal Vlček, Marek Grebeči,
Róbert Vajda, nechýbal ani futbalový rozhodca Jozef Pavlík či
operný spevák Martin Babjak,
ktorý sa predviedol v úlohe
vtipného porotcu a potvrdil
svoje kvality operného speváka.
Pokračovanie na strane 4

Koncepcia každého čísla VN
vychádza zo základnej premisy informačného periodika. Vo
VN presadzujeme publicistiku
racionálneho typu. Snažíme sa
prinášať informácie v spravodajskej podobe, ktoré svojím
spôsobom približujú zaujímavé udalosti textom i obrazom,
poukazujú na rôzne nešváry
a v neposlednom rade avizujú
najbližšie aktivity. Chcem sa
vám poďakovať za všetky podnety, ktoré ste nám do redakcie
poslali v minulom roku. Verím,
že táto spolupráca bude naďalej pokračovať. Napokon, VN
píšeme pre vás a bez spätnej
väzby v podobe vašich názorov i kritických pripomienok,
by boli odtrhnuté od života.
Rád konštatujem, že aj vďaka
vám sa nám podarilo v celoslovenskej súťaži spomedzi 635
prihlásených periodík miestneho, mestského a oblastného
charakteru získať druhé miesto
a striebornú medailu.
Chcem vás informovať aj
o zmene, ktorá nastala začiatkom tohto roka. Vajnorské novinky zmenili vydavateľa. Už
ním nie je miestny úrad, ale Vajnorská podporná spoločnosť,
ktorú miestny úrad svojho času
založil na podnikateľské aktivity v prospech obce. Zmena,
ktorá sa týka aj tlačiarne, priniesla mnohé výhody. Predovšetkým v znížení nákladov na
výrobu každého čísla, ktoré je
bezplatne dodávané v náklade
2000 kusov prakticky do každej
poštovej schránky v obci. Mala
by sa zvýšiť aj kvalita VN minimálne tým, že novinky budú
vychádzať v plnej farbe, dokonca pri zvýšenom počte strán.
Inými slovami – za menej peňazí bude viacej muziky. Teším sa
na spoluprácu.

Eduard Fašung, šéfredaktor
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Sobotný večer dýchal bohatým kultúrnym programom.
V úvode sa predstavili tanečníci z Inter klubu Madit Bratislava, ktorí predviedli nielen štandardný valčík, ale aj
ukážky latinsko – amerických
tancov. Zábavu udržiavala
skvelá hudobná skupina Made
for Fun a hlavnou hviezdou
11. ročníka bola speváčka Eva
Máziková. Svojím temperamentom dokázala strhnúť celé
publikum, ktoré s ňou nadšene
spievalo a tancovalo. Moderátorskej úlohy sa tento rok
po prvýkrát ujala muzikálová
herečka a speváčka Veronika
Hatala. Milo prekvapila svojím
prirodzeným vystupovaním,
krásnymi piesňami i vtipným
moderovaním.
Plesajúci vo veľkom využívali
vo foyer možnosť „nechať sa
zvečniť“ a hneď si vziať so sebou fotografie ako pamiatku či
spomienku na nezabudnuteľný
večer. Cateringové služby a bufet nám aj tento rok na jednotku
s hviezdičkou zabezpečovala firma Bevanda. Veľkým lákadlom
bola aj atraktívna bohatá tombola, v ktorej sa vďaka našim
verným reklamným partnerom
nachádzalo 30 skutočne veľmi
hodnotných a krásnych cien.
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Prvú cenu – víkendový pobyt
s polpenziou vo Wellness hoteli
Patince pre 2 osoby s programom Monada (sponzor Nubium), notebook HP (sponzor
AT Ingineering) a darčekový
kôš (venoval Kon-Rad) vyhral
šťastný manželský pár z Dunajskej Lužnej.
Ďakujeme všetkým tým, ktorí
nám pomáhali s organizáciou
plesu: výzdoba z umelých kvetov - Barimex, aperitív a občerstvenie pre účinkujúcich
- Kaufland, nealko nápoje na
stoloch - Coca Cola, zapožičanie pódia - SRS Light, prenájom
sály - PD Vajnory, svetelná výzdoba – Samba Lighting system.

Vďaka patrí každému, kto
prispel k tomu, že 11. ročník
Reprezentačného plesu MČ
Bratislava – Vajnory dopadol
opäť na výbornú. Dôkazom
sú aj odozvy, z ktorých vyberáme:
 Ďakujeme všetkým organizátorom za príjemné prežitie
tohtoročného plesu.
Ako vždy v krásne vyzdobenej
sále sme tlieskali výbornému
programu s novou moderátorkou. Pri dobrom vínku a jedle
sme sa zabávali do skorého
rána.
Prajeme veľa úspechov v novom roku a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

Zuzana Čemanová s manželom a priateľmi.
 Dovoľte mi poďakovať sa za
úžasnú atmosféru a vynikajúcu zábavu na tohtoročnom
plese. Vajnory nás opäť nesklamali, skôr by som povedala,
že úroveň z roka na rok stúpa.
Všetko bolo výborne zorganizované, krásny program i bohatá tombola, takmer do rána
sme sa perfektne bavili a vytancovali. Ešte raz ďakujeme
všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave tejto vydarenej akcie.
Zuzana Krupová s manželom
Katarína Dobiášová
Foto: Kristián Majzlan
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Občania rozhodujú o využití rozpočtu
Vajnoráci, hlasujte za svoje návrhy v rámci vajnorského participatívneho rozpočtu. Mestská
časť Bratislava-Vajnory, ako
jedna z mála samospráv, uvádza
myšlienku participatívneho rozpočtu do života. Je to jedinečná
možnosť obyvateľov Vajnor sa
spolupodieľať o rozhodovaní,
ako použiť 5000 eur z rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Vajnory
na zlepšenie a skrášlenia prostredia vo Vajnoroch. Informáciu
şƐůŽ
návrhu
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sme zverejnili začiatkom roka
na webovej stránke vajnory.sk
a na našu e-mailovú adresu ste
mohli do konca januára zasielať
vaše návrhy. Jediné podmienky
k návrhom boli, aby sa návrh dal
realizovať v tomto roku, keďže
ide o peniaze z vajnorského rozpočtu na rok 2014 a celkové náklady na realizáciu návrhu neprevýšia sumu 5000 eur. A VY máte
možnosť hlasovať o návrhoch do
konca marca a návrh, ktorý získa

najviac hlasov, bude realizovaný.
Ak to náklady na víťazný návrh
dovolia, budeme realizovať aj
ďalšie návrhy, ktorým dáte svoj
hlas. Môžete hlasovať na našej
webovej stránke v časti Participatívny rozpočet, alebo zaslaním
vyplneného hlasovacieho lístku
(dole si ho môžete vystrihnúť)
na adresu Miestneho úradu vo
Vajnoroch. O výsledkoch hlasovania vás budeme informovať na
našej webovej stránke vajnory.

sk a aj v ďalšom vydaní Vajnorských noviniek. Veríme, že nápad participatívneho rozpočtu
nájde svoje miesto vo Vajnoroch
aj v budúcich rokoch a stane
sa tradíciou. Ďakujeme pekne
za všetky návrhy a uvádzame
ich v prehľadnej tabuľke spolu
s predpokladaným cenovým
odhadom nákladov na projekt,
ktoré môžu pri následnej súťaži
klesnúť, čo vytvorí možnosť realizovať súčasne ďalšie návrhy.

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚşǀŶǇƌŽǌƉŽēĞƚϮϬϭϰ
ZĞǀŝƚĂůŝǌĄĐŝĂƉĂƌēşŬĂŽŚƌĂŶŝēĞŶĠŚŽƵůŝĐĂŵŝEĂĚŽůŝŶĞ͕ĂĨĂƌŽƵ͕<ƌĂƚŝŶǇĂĄƚƵƌĞĐŬĠŚŽ͘
EĄǀƌŚ ǌƌĞǀŝƚĂůŝǌŽǀĂƛ ĨŽŶƚĄŶǇ͕ ǀ ŬƚŽƌǉĐŚ ŚŶŝũĞ ǀ ƓƉŝŶĂǀĞũ ǀŽĚĞ ůşƐƚŝĞ͘ >ĂǀŝēŬǇ ŵĂũƷ ƚŝĞǎ ƐǀŽũ ǀĞŬ͕ ǀǇƉůŝĞƛ
ďƵƌŝŶƵŵĞĚǌŝƌƵǎŽǀǉŵŝŬƌŝŬŵŝ͘
sǇƚǀŽƌĞŶŝĞǀǉďĞŚƵƉƌĞƉƐŽǀǌēĂƐƚŝƉĂƌēşŬĂŽŚƌĂŶŝēĞŶĠŚŽƵůŝĐĂŵŝEĂĚŽůŝŶĞ͕ĂĨĂƌŽƵĂĄƚƵƌĞĐŬĠŚŽ͘
EĄǀƌŚũĞŽƉůŽƚŝƛŶşǌŬǇŵƉůŽƚŽŵĐĐĂƉŽůŽǀŝĐƵƉĂƌēşŬƵĂĚŽƉůŶŝƛƉƌĞůŝĞǌŬĂŵŝƉƌĞƉƐŽǀ͕ƉƌĂǀŝĚĞůŶĠēŝƐƚĞŶŝĞ
ƉƐşĐŚǀǉŬĂůŽǀĂǀŽűŶǉǀǉďĞŚǀŽƉůŽƚĞŶĞũēĂƐƚŝ͘
sǇďƵĚŽǀĂŶŝĞĚŽƐŬŽŬŽǀĞũǌſŶǇƉŽĚ ƉƌĞůŝĞǌŬĂŵŝŶĂƓŬŽůƐŬŽŵĚǀŽƌĞ^<ĂƚĂƌşŶǇƌƷĚĞƌŽǀĞũ͘
WŽĚŽďŶƷ ĂŬŽ ǀ ŶŽǀŽŵ WĂƌŬƵ ƉŽĚ ůŝƉĂŵŝ͕ ŬƚŽƌĄ ŵĄ ǀǇďƵĚŽǀĂŶƷ ŵŽĚĞƌŶƷ ĚŽƐŬŽŬŽǀƷ ǌſŶƵ ƉŽĚ
ĚĞƚƐŬǉŵŝ ƉƌĞůŝĞǌŬĂŵŝ ǌ ŬǀĂůŝƚŶĠŚŽ ŵĂƚĞƌŝĄůƵ͕ ƉƌĞůŝĞǌŬǇ ďǇ ƐĂ ŵŽŚůŝ ƐƚĂƛ Ăũ ŵŝĞƐƚŽŵ ŶĂ ƚĞƐƚŽǀĂŶŝĞ
ĨǇǌŝĐŬĞũŬŽŶĚşĐŝĞŶĂƓŝĐŚĚĞƚŝǀƌĄŵĐŝŚŽĚşŶƚĞůĞƐŶĞũǀǉĐŚŽǀǇĂŶŝĞůĞŶŶĂŽďēĂƐŶĠƉŽƵǎŝƚŝĞĚĞƛŵŝǌŽ^<͘
>ĞƚŶĠŽƉĞŶ-ĂŝƌŬŝŶŽǀ WĂƌŬƵWŽĚůŝƉĂŵŝ- leto – ũĞƐĞŸϮϬϭϰ;ũƷŶ- ũƷů– ĂƵŐƵƐƚ- ƐĞƉƚĞŵďĞƌͿ
ϭ- ϮĨŝůŵŽǀĠǀĞēĞƌǇǀ ŵĞƐŝĂĐŝ;ƉŝĂƚŽŬĂůĞďŽƐŽďŽƚĂŽĚϮϭ͘ϬϬŚͿ
PROGRAM -- ϰĂǎϴĨŝůŵŽǀǉĐŚǀĞēĞƌŽǀ͕ǌĂƵũşŵĂǀĠƐůŽǀĞŶƐŬĠēŝƐǀĞƚŽǀĠĨŝůŵǇǀŚŽĚŶĠŽĚϭϱƌŽŬŽǀ
sĂũŶŽƌƐŬĠƚƌŚŽǀŝƐŬŽ
dƌĄǀŶĂƚĄƉůŽĐŚĂƉƌĞĚŽďĐŚŽĚŽŵŶĂKƐůŽďŽĚŝƚĞűƐŬĞũƵůŝĐŝ;ǌĂůĂǀŝēŬĂŵŝǀĞĚűĂĚĞƚƐŬĠŚŽŝŚƌŝƐŬĂͿ
Jar – leto – ũĞƐĞŸϮϬϭϰ;ŬĂǎĚŽƌŽēŶĞͿ͕;ŬĂǎĚǉƉŝĂƚŽŬ͕ƐŽďŽƚĂ- ƉŽĚűĂƉŽŶƵŬǇĂ ƐĞǌſŶǇͿ
EĄǀƌŚ͗ ƉŽƐŬǇƚŶƷƛ ŽďǇǀĂƚĞűŽŵ sĂũŶŽƌ ;ĚƌŽďŶǉŵ ƉĞƐƚŽǀĂƚĞűŽŵ ǌ sĂũŶŽƌͿ ƉƌŝĞƐƚŽƌ ǀ ƉŽĚŽďĞ Ϯ-3
ŵŽďŝůŶǉĐŚ ƉƌĞĚĂũŶǉĐŚ ƐƚĄŶŬŽǀ Ă ŵŽǎŶŽƐƛ ƉƌĞĚĂũĂ ĚŽŵĂ ǀǇƉĞƐƚŽǀĂŶĠŚŽ ŽǀŽĐŝĂ͕ ǌĞůĞŶŝŶǇ͕ ƉƌşƉĂĚŶĞ
ŬǀĞƚŽǀ ǌŽ ǌĄŚƌĂĚ Ă ĚŽƉƌŝĂƛ ƚĂŬ sĂũŶŽƌĄŬŽŵ ŬǀĂůŝƚŶĠ ĚŽŵĄĐĞ ŽǀŽĐŝĞ͕ ǌĞůĞŶŝŶƵ͕ ŬƚŽƌĠ ǀ ŽďĐŝ ǀĞűŵŝ
ĐŚǉďĂũƷ͕  ƚƌŚŽǀŝƐŬŽ ǀŶşŵĂŵĞ ĂŬŽ ǀŽűŶǉ ƉƌŝĞƐƚŽƌ ƉƌşƐƚƵƉŶǉ ƉƌĞ ͣŬĂǎĚĠŚŽ͕ ŬƚŽ ďǇ ĐŚĐĞů ƉƌĞĚĂƛ ũĂďůŬĄ ēŝ
ƉĂƌĂĚĂũŬǇ ǌ ǀůĂƐƚŶĞũ ǌĄŚƌĂĚǇ͞ ǀ ǌŵǇƐůĞ sĂũŶŽƌĄĐŝ ƉƌĞ sĂũŶŽƌĄŬŽǀ͕ ŶŝĞ ĂŬŽ ŽƌŐĂŶŝǌŽǀĂŶǉ ƚƌŚ ƉƌĞ
ͣƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶǇĐŚ͞ƉƌĞĚĂũĐŽǀ
WŝŬŶŝŬŽǀĄůƷŬĂŶĂǌĂēŝĂƚŬƵ:ƵƌƐŬĞũĐĞƐƚǇ
- ǌĂƚƌĂŬƚşǀŶŝƛǌĂŶĞĚďĂŶǉƉŽǌĞŵŽŬŶĂ ǌĂēŝĂƚŬƵ:ƵƌƐŬĞũĐĞƐƚǇĂ ǀǇƚǀŽƌŝƛŶĂŸŽŵƉƌŝĞƐƚŽƌƉƌĞŽĚĚǇĐŚ͕ƌĞůĂǆ
a ŚƌǇ͘ EĂ ƚĞũƚŽ ƉůŽĐŚĞ Ɛŝ ƉƌĞĚƐƚĂǀƵũĞŵĞ Ϯ-ϯ ŽŚŶŝƐŬĄ ŶĂ ƉƌşůĞǎŝƚŽƐƚŶĠ ŽƉĞŬĂēŬǇ ƐŽ ƐƚŽůŵŝ Ă ůĂǀŝēŬĂŵŝ͕
ƉƌşƉĂĚŶĞĂůƚĄŶŬŽŵĂ ũĞĚŶŽĚƵĐŚĠŝŚƌŝƐŬŽƐ ŵĂůǉŵŝŚƌĂĐşŵŝƉƌǀŬĂŵŝ͘WŽǌĞŵŽŬďǇƐĂƚĂŬƐƚĂůͣŶĄƐƚƵƉŶǉŵ
ŵŝĞƐƚŽŵ͞ ŶĂ :ƵƌƐŬƷ ĐĞƐƚƵ͕ ŵŝĞƐƚŽŵ͕ ŬĚĞ ďǇ Ɛŝ ŵŽŚůŝ ďĞǎĐŝ Ăũ ŬŽƌēƵůŝĂƌŝ ƉŽ ĚŽďƌŽŵ ǀǉŬŽŶĞ ŶĂ :ƵƌƐŬĞũ
ĐĞƐƚĞŽĚĚǉĐŚŶƵƛ͕ŵŝĞƐƚŽŵƉƌĞƌŽĚŝŶŶĠŽƉĞŬĂēŬǇ͕ĚĞƚƐŬĠŚƌǇēŝƉƌĞēşƚĂŶŝĞĚŽďƌĞũŬŶŝŚǇ
ǇŬůŽƐƚŽũĂŶƉƌŝǎĞůĞǌŶŝēŶĞũƐƚĂŶŝĐŝsĂũŶŽƌǇ- ŵŝĞƐƚŽǀŝĚŝƚĞűŶĠǌ ǀůĂŬƵǀĞĚűĂƐƚĂŶŝēŶĞũďƵĚŽǀǇ
Návrh: - ǀŝǌƵĄůŶĞǌĂƵũşŵĂǀǉĐǇŬůŽƐƚŽũĂŶǀ ŶĞƚƌĂĚŝēŶŽŵƚǀĂƌĞĂ ƉƷƚĂǀĞũĨĂƌďĞŽƐĂĚĞŶǉŶĂĐŚŽĚŶşŬƵǀĞĚűĂ
ƐƚĂŶŝēŶĞũďƵĚŽǀǇďƵĚĞƐůƷǎŝƛŶĂŽĚůŽǎĞŶŝĞĂ ƵǌĂŵŬŶƵƚŝĞďŝĐǇŬůŽǀsĂũŶŽƌĄŬŽǀĂũEĞǀĂũŶŽƌĄŬŽǀ
- ƐƚŽũĂŶ ďǇ ŵŽŚŽů ďǇƛ ǀ ƚǀĂƌĞ ƐůŽǀĂ ǌ ǀĂũŶŽƌƐŬĠŚŽ ŶĄƌĞēŝĂ ƐƉŽũĞŶĠŚŽ Ɛ ďŝĐǇŬůŽǀĂŶşŵ͕ ŶĂƉƌ͘ ͣƉĂŬůĂŬ͕͞
ͣŐŽůĞƐŽ͕ͣ͞ƐŝĐ͕ͣ͞ŬŽƵŽ͘͘͘͞
EĄǀƌŚƉŽƐƚĂǀŝƛĐǀŝēŝĂĐĞƉƌǀŬǇ ŶĂ:ƵƌƐŬĞũĐĞƐƚĞ
ŶĂƉƌ͘ ŚƌĂǌĚƵ ēŝ ŝŶĠ ŶĂ ƉŽƐŝůŸŽǀĂŶŝĞ Ɛ ǀůĂƐƚŶǉŵ ƚĞůŽŵ͘ EĄǀƌŚ ƵŵŝĞƐƚŶŝƛ ũĞĚŶƵ ŚƌĂǌĚƵ ;Ɖƌŝ ƉŽƐĞĚĞŶş ŶĂ
ǌĂēŝĂƚŬƵ :ƵƌƐŬĞũ ĐĞƐƚǇͿ Ă ĚƌƵŚǉ ƉƌǀŽŬ ŶĂ ŽďƌĄƚŬĞ͕ ŶĂƉƌ͘ ŶĂ ďƌƵƓĄŬǇ͕ ĂůĞďŽ ƌĞďƌŝŶƵ͕ ƚŽ ďǇ ďŽůŽ Ž ŶŝĞēŽ
ĚƌĂŚƓŝĞ

ϵ͕

EĄǀƌŚƵŵŝĞƐƚŶŝƛƐŵĞƚŶĠŬŽƓĞŶĂƵůŝĐŝĂĐŚaĂĐŚŽƌŽǀĄĂƵǌĂůŬŽǀĂ

ϭϬ͕

EĄǀƌŚƵŵŝĞƐƚŶŝƛŽĚƉĂĚŽǀĠŬŽƓĞ;ƉŽƉƌşƉĂĚĞƌŽďǇĚŽŐͿŶĂǀĂũŶŽƌƐŬĠũĂǌĞƌĄ͘

KĚŚĂĚŽǀĂŶĠ
ŶĄŬůĂĚǇ
;ŵĂƚĞƌŝĄůнƉƌĄĐĂ
a ƷƉƌĂǀǇͿ

ϯϬϬĞur
ϳϬϬ Ğur
ϮϬϬϬĞƵƌ
ϭϲϬϬĂǎ
ϭϵϬϬĞƵƌ
ϯƐƚĄŶŬǇ
ϭϬϱϬĞƵƌ

ϯƐƚŽůǇĂ 9 ƐƚŽůŝēŝĞŬ

ϯϬϬϬ ĞƵƌ
-ǀ ƉƌşƉĂĚĞ ŶĄũĚĞŶŝĂ
ǀŚŽĚŶĠŚŽ ƉŽǌĞŵŬƵ
ŵĞƐƚ͘ēĂƐƚŝ͘

ϭϬϬϬĞƵƌ
ϭϵϬϬĞƵƌ
-v ƉƌşƉĂĚĞ ŶĄũĚĞŶŝĂ
ǀŚŽĚŶĠŚŽ ƉŽǌĞŵŬƵ
ŵĞƐƚ͘ēĂƐƚŝ͘
ϭϬŬŽƓŽǀ

ϭϱϬϱ eur
ϭϬŬŽƓŽǀ

ϭ ϱϬϱ eur
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STAROSTA ODPOVEDÁ

www.vajnory.sk

Spýtali sme sa starostu

?

Pán starosta, asi ste si všimli problém zberného
strediska odpadu vo Vajnoroch. Niektorí ľudia
zneužívajú zhromažďovanie odpadu, ktorý nepatrí
medzi zelený bioodpad na obecnom pozemku z vchodu Pri pastierni, a cez dieru v pletive donášajú stavebný odpad, škatule, plasty, igelity. Zároveň by som
sa rada informovala, dokedy bude obecný pozemok
využívaný na skládku zeleného odpadu.
Z. T. Tomanová.

V priebehu 48 hodín sme provizórne zacelili dieru v pletive k obecnému pozemku z Ulice Pri pastierni a vyčistili
vonkajšie znečistenie priestoru. Nasledovne v priebehu
ďalších 48 hodín pracovníci našej mestskej časti vymenili
poškodený plot. Súčasné zberné miesto odpadu je dočasné
a v spolupráci s magistrátom Bratislavy hľadáme, a to tri
roky (pretože na magistráte, bohužiaľ, táto agenda zaspala
a my ju opäť otvárame) a jeho mestskou spoločnosťou OLO,
a.s., ktorý je zriadeniu zberného dvora naklonený, vhodné
a dlhodobé umiestnenie miesta zberného odpadu pre
mestskú časť Bratislava-Vajnory. Budem iniciovať rokovania
so Železnicami SR so žiadosťou o rokovanie k pozemku pri
železnici na Ulici Pri mlyne, kde už fungujú zberné suroviny.
Dúfajme, že rokovania budú úspešné a v niektorom z najbližších vydaní Vajnorských noviniek vás budeme môcť informovať o konkrétnych výsledkoch, ktoré Vajnoráci čakajú.

?

Obyvateľov Vajnor zaujíma, ako sa vyvíja
rozmiestňovanie odpadových košov
vo Vajnoroch. Ako sa situácia vyvíja pán starosta?
Redakcia VN.

V poslednom vydaní Vajnorských noviniek z roka 2013
sme vás informovali o aktuálnej sieti odpadových košov vo
Vajnoroch. V tomto vydaní Vajnorských noviniek uvádzame
aktualizovanú mapku rozmiestnenia košov na odpady, psie
exkrementy a odpadové koše, ktoré budeme inštalovať v priebehu marca, čo je 10 nových odpadových košov v lokalite ulíc
Rybničná, Za farou, Hospodárska, Uhliská, Roľnícka, Pračanská
a Buzalková a ŽST Bratislava-Vajnory. Pravidelne kontrolujeme
opotrebovanosť a údržbu existujúcich košov a v prípade potreby ich vymieňame a budeme aj naďalej rozširovať umiestnene
odpadových košov v ďalších lokalitách.

?

Keď je zima a mrzne, ako prvý februárový
víkend, chodníky sa majú posýpať, potom človek
nemusí padnúť a takmer si zlomiť nohu pri vystupovaní z autobusu. Ako sa posýpajú chodníky a kto je za to
J. J., Bratislava
zodpovedný?
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Vajnorské novinky

Pozorne sledujeme predpovede počasia, ak je riziko mrazov,
alebo iného nepriaznivého počasia, sme vždy pripravení operatívne reagovať, tak aby sme ochránili bezpečnosť a zdravie
obyvateľov našej mestskej časti. V ten mrazivý víkend v sobotu
aj v nedeľu v ranných hodinách pracovníci našej MČ Bratislava – Vajnory zabezpečovali solenie našich ciest a verejných
priestranstiev, ktoré máme v správe. Priestory zastávok MHD
je povinný udržiavať v čistote a poriadku Dopravný podnik
Bratislavy, a.s., ostatné chodníky priliehajúce v zmysle platného VZN o dodržaní čistoty a poriadku má povinnosť dodržiavať
jeho vlastník, alebo správca nehnuteľnosti. Poslali sme podnet
na Dopravný podnik Bratislavy, a.s., a požiadali ich o dôsledné
udržiavanie zastávok bez ľadu a snehu v zaujme ochrany
zdravia cestujúcich. Bezprostredne sme dostali z Dopravného
podniku odpoveď, v ktorom uvádzajú, že ihneď boli zastávky
MHD prekontrolované dopravným dispečingom, zo zastávok
bol odhrnutý a odstránený sneh aj ľad, nasledovne boli
zastávky ošetrené posypovým materiálom - soľou a drvinou,
všetky zastávky v oblasti Vajnor boli schodné, suché.

?

Participatívny rozpočet je novinkou vo Vajnoroch. Je to unikátna myšlienka a je skvelé, že Vajnory ponúkajú svojim obyvateľom priamo rozhodnúť,
ako sa použijú peniaze z vajnorského rozpočtu. Ako
vnímate reakciu občanov a návrhy, ktoré vám zaslali?
Redakcia VN.

Myšlienka Participatívneho rozpočtu nie je nová, ale som
hrdý, že sa nám ju podarilo presadiť prvý raz spolu s miestnymi poslancami do života aj u nás vo Vajnoroch. Cieľom
participatívneho rozpočtu je aktívne vtiahnuť obyvateľov
Vajnor do procesu, ako konkrétne využiť určitú sumu peňazí,
čo je na rok 2014 suma 5000 eur na skrášlenie prostredia
vo Vajnoroch. Vajnoráci mohli v priebehu mesiaca január
zasielať na našu mailovú adresu vajnory@vajnory.sk návrhy,
ako použiť sumu 5000 eur. Keďže ide vo Vajnoroch o nultý
ročník, nevedeli sme, čo čakať a či sa vôbec niekto zapojí. Bol
som milo prekvapený a je vidieť, že Vajnory majú skvelých
obyvateľov, ktorí milujú svoju rodnú obec. Prišlo nám niekoľko návrhov, ktoré sú všetky racionálne a práve prebieha
približný odhad predpokladaných nákladov a zatiaľ to vyzerá, tak, že by sme v tomto roku mohli realizovať aj viaceré
naraz. Keďže podmienka, ktorou sme viazaní, bola, aby sa
projekt dal realizovať v tomto kalendárnom roku, keďže ide
o prostriedky rozpočtu 2014. Niektoré návrhy vieme efektívne realizovať svojpomocne, takže ušetrené peniaze môžeme

investovať do viacerých návrhov. Ak budeme mať dobré
skúsenosti, môžeme navrhnúť poslancom do ďalšieho roka
vyššiu sumu, o ktorej budú môcť obyvatelia Vajnor priamo
rozhodnúť a vytvoríme skvelú tradíciu. Návrhy predstavíme
na našej webovej stránke, na ktorej budete môcť aj hlasovať
za jednotlivé návrhy a dočítate sa o nich aj na stránkach
tohto vydania Vajnorských noviniek. Už len dodám, že som
naozaj veľmi rád, že Vajnoráci majú tvorivého a pozitívneho
ducha a spolu vlastne pracujeme, aby naše prostredie vo
Vajnoroch bolo krajšie a príjemnejšie pre nás všetkých.

?

V januári poslanci mestského zastupiteľstva
neschválili návrhy k zmenám parkovacej politiky
v Bratislave. Aká je pozícia Vajnor v tejto otázke? Ide
len o spoplatnenie parkovacích miest a ako by to
ovplyvnilo Vajnorákov?
Redakcia VN.

V súčasnosti vo Vajnoroch netreba hromadne spoplatňovať
parkovanie, pretože občania parkujú na svojich súkromných
pozemkoch pri rodinných domoch, v podzemných garážach
alebo na vyhradených parkovacích miestach. Ak by bolo
spoplatnenie zavedené teraz, hrozilo by najmä riziko,
ktoré by pocítili všetci Bratislavčania zvýšením poplatkov
za parkovné pri nemocniciach, školách, škôlkach, úradoch
a pod. Čo sa týka Vajnor, tak veľmi slabou stránkou návrhu
bola práve pre nás Vajnorákov nemožnosť získať zľavu pri
parkovaní vo veľkých mestských častiach. Podľa môjho názoru je však v dohľadnom čase potrebné zaviesť systémové
riešenie parkovného v Bratislave, aby mal systém hlavu aj
pätu. Preto pred zavedením celomestského parkovného
systému je potrebné najprv vyriešiť nezhody ohľadom
zaradenia a zverenia určitých mestských komunikácií do
správy jednotlivých mestských častí, koncepčne zvýšiť
počet parkovacích miest: napr. nové parkovacie domy alebo
záchytné parkoviská, zvýšiť frekvenciu autobusov MHD aj
do okrajových častí Bratislavy a vyriešiť cyklistickú dopravu
na celom území Bratislavy, ako doplnok k automobilovej.
A až potom zaviesť zónovanie parkovacích miest a ich
spoplatnenie, čo môže uľahčiť Bratislavčanom parkovanie
a zároveň priniesť mestským častiam príjem. Tieto peniaze
je potom možné vrátiť späť aj do Vajnor a použiť ich na
zvyšovanie bezpečnosti, komfortu na cestách, chodníkoch
alebo parkovacích miest.
Andrej Piško

Príďte za starostom prvú stredu v mesiaci
V pravidelných otvorených prvých stredách
v mesiaci bude starosta mestskej časti Ján
Mrva pokračovať aj v prvej polovici roku
2014.
Občanom bude na miestnom úrade k dispozícii v čase od 16.00 do 18.00 hodiny.
Termíny: 5. marec 2014, 2. apríl 2014, 7. máj
2014, 4. jún 2014,

O aktualitách zverejnených na webovej stránke MČ
môžete byť informovaní okamžite e-mailom.
Pre občanov, ktorí majú záujem dostávať avízo o aktualitách zverejňovaných na oficiálnej webovej stránke
www.vajnory.sk, posielame vždy po zverejňovaní novej
správy e-mail s linkom na webovú stránku, kde si aktualitu budú môcť prečítať. Záujemcovia o túto službu
môžu napísať na adresu vajnory@vajnory.sk

SAMOSPRÁVA

Top 10 priorít Vajnorskej
samosprávy na rok 2014
Vráťme sa k nadpisu 10 TOP pre
Médiá stále vyhlasujú,
rok 2014…
kríza ešte neskončila
ale už čoskoro… Ako to
Asi najvýznamnejšou bude revplýva na chod obce?

?

Plánovaný rozpočet mestskej
časti Bratislava-Vajnory pre rok
2014 je približne na úrovni minulého roka, nakoľko však naša
samospráva spolu s poslancami
rozumne hospodári a investuje, snažíme sa aj pre tento rok
pripraviť a zrealizovať niekoľko
významných a množstvo bežných akcií, ktoré by mali zlepšiť
a skrášliť život našim občanom.
Po decembrovom úspešnom
dokončení revitalizácie Parku
Pod lipami, nás na jar čaká ešte
dokončenie trávnikov a dosadenie kríkov a stromov, ktoré
budeme financovať čiastočne aj
z vlastných zdrojov, ale konečný
výsledok bude stáť za to. Súčasťou vybavenia Parku pod Lipami by mohlo byť aj zavlažovanie
nakoľko v blízkosti parku sú dve
studne, po ukončení čerpacích
skúšok a nacenení zavlažovacieho systému budeme hľadať s poslancami možné riešenie.

?

A čo kanalizácia, kedy budú aj
Vajnory v 21. storočí?

Vlani sa nám podarilo úspešne
dokončiť poslednú etapu kanalizácie, budovanej od roku 1998,
čo je neuveriteľných 15 rokov.
Kanalizácia bude spustená do
prevádzky po ukončení testovacích skúšok a skolaudovaní
koncom mesiaca marec. Veľmi
ma teší, že sa nám zároveň po
dlhých niekoľkomesačných rokovaniach v závere roka podarilo dohodnúť s Bratislavskou
vodárenskou spoločnosťou a.s.
aj na odkúpení neslávne známej I. etapy budovanej v rokoch
1998-2002 a od tohto roku, bude
kompletne celú kanalizáciu prevádzkovať a spravovať na vlastné
náklady BVS a.s.

konštrukcia KZ Baničova, ktorú všetci dobre poznáte a v minulom čísle ste už mohli vidieť
plány obnovy i pôdorysy ako
má vyzerať po renovácii. Momentálne končí proces verejného obstarávania na dodávateľa
stavby a približne v polovici
marca plánujeme začať samotnú rekonštrukciu. Cieľom je
mať všetko hotové najneskôr
do roka, ak bude priaznivé počasie aj skôr, aby všetci súčasní
i noví užívatelia mali opäť kde
pôsobiť. Počas rekonštrukcie sa
budeme snažiť poskytnúť náhradné priestory v spolupráci
so školou, čiastočne aj v budove na Šaldovej, a verím že vzájomná tolerancia nám všetkým
pomôže prekonať aj keď v provizórnych podmienkach fungovania obdobie stavebných prác
a o to väčšia spokojnosť bude
po otvorení.
Druhou nemenej zaujímavou
a dôležitou investíciou je cyklotrasa Jurava, projekt ktorý sa
podarilo získať po 6 rokoch práce, príprav a „trápenia“ s pravidlami európskych štrukturálnych fondov, ale o tom píšeme
podrobnejšie na strane 10 VN.
Treťou významnou a myslím,
že dlho očakávanou investíciou je plán opravy chodníkov,
kde je obhliadnutých viac ako
100 rôznych poškodení, ako
sú napr. poškodené obrubníky,
korene stromov v trase chodníkov, obruby okolo stromov
bez stromov, alebo potrebných
úprav ako je napríklad bezbariérovosť chodníkov, ktoré boli
19. 2. 2014 predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva.
Poslanci v spolupráci
so stavebnou komisiu a pracovníkmi úradu urobili zoradili
zoznam týchto „porúch“, ktoré

sa postupne budú po procese
verejného obstarávania opravovať, podľa dôležitosti. Za jeden
rok sa určite nestihne opraviť
všetko, čo je potrebné, veď niektoré „poruchy“ čakajú na svoju opravu niekedy 10, 15 aj viac
rokov. Dobrou správou je, že na
tieto „poruchy“ je vyčlenených
viac ako 100 000 eur z ktorých
je 40 tisíc eur z rozpočtu mesta
v spolupráci s mestským poslancom J. Panákom a 62 tisíc
eur z miestneho rozpočtu, tak
verím, že výsledky bude vidieť,
resp. „cítiť“.
V pláne je vyriešiť aj dve veľké
dažďové mláky, ktoré nám po
výdatnejších zrážkach pravidelne vznikajú v obci. Jedna je na
križovatke Roľnícka - Jačmenná. Druhá, veľmi nepríjemná
najmä pre chodcov, je na križovatke Rybničná – Roľnícka,
pričom jej stav sa ešte zhoršil
pri magistrátnej oprave časti
cesty Roľnícka, kde sa výmenou
asfaltového koberca zdvihol
povrch o pár cm a tým sa ešte
zväčšila mláka.
Budeme pokračovať v čistení
dažďovej kanalizácie v okolí PD
ako i dlhé roky zanesený Pračanský potok, ku ktorému sa
nikto nehlási. Chceme, aby bol
čistý a dostatočne priepustný.
Samozrejme nezabúdame ani
na bezpečnosť a po decembrových 3 nových kamerách s prepojením na mestskú políciu
máme aj v roku 2014 v pláne
pridať ešte 1-2, nakoľko sa aj
vďaka kamerám sa podarilo
znížiť vandalizmus na verejných
priestoroch a zariadeniach a je
dôležité v tomto trende pokračovať.
V rozpočte sa našiel priestor
aj pre väčšiu podporu našich
spolkov a združení, ktoré bývajú formou dotácie podporované
už pravidelne, pričom tento rok
stúpla celková čiastka o 30%
oproti roku 2013 na sumu

25.000 eur. Nezabudli sme ani
naše deti a základná škola K.
Brúderovej dostane tento rok
rozpočet väčší takmer o 26 tisíc
eur v celkovej sume 287.500,–
eur. A ak hovoríme o deťoch či
mládeži, v roku 2014 plánujeme
spustiť 3 nové miesta s tzv. Hot
Spotmi – free internetom a to
v Parku pod Lipami, na Detskom ihrisku a na centrálnom
námestí. Prvé takéto miesto
sme už zriadili pre návštevníkov priamo v budove úradu.
A nakoniec jedna novinka –
participatívny rozpočet – väčšie zapojenie občanov do rozhodovania ako prerozdeľovať
financie na prospech všetkých.
Už v januári sme spustili na web
stránke možnosť podávania návrhov, a čoskoro budú aj prvé
výsledky. Opäť podrobnejšie
o tom na strane 5.

?

No vyzerá to zaujímavo, bude sa
to všetko stíhať?

Vajnorská samospráva síce patrí k tým najmenším čo do počtu
zamestnancov, v rámci Bratislavy, ako potvrdzujú aj predbežné
výsledky z auditu o samospráve, ale ľudia ktorí na úrade pracujú majú radi Vajnory, mnohí
tu aj žijú a preto často robia viac
ako je bežné na iných úradoch
a vďaka veľmi dobrej spolupráci
s poslancami i občanmi, ktorí
sú členmi jednotlivých komisií
sa darí dosahovať výsledky, ktoré sú okolo nás. Nebude to ani
tento rok ľahké, ale verím, že sa
to spoločne podarí.
Mário Schwab,
poradca starostu
mestskej časti Vajnory
1 – 2/2014
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V kraji testujú druhú etapu
integrovaného dopravného systému
V rámci prípravy spustenia druhej etapy Integrovaného dopravného systému Bratislavského
kraja (IDS) prebiehajú prípravné práce a testovacia prevádzka u jednotlivých dopravcov zapojených do tohto systému.

8
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počtu. Pre vyhodnotenie sumáru
prepravených cestujúcich sa toho
času finalizuje štatistická metodika, podľa ktorej budú počítané.
Na jej základe sa potom tieto
údaje dopočítajú.
Eduard Fašung

skom kraji ľubovoľne kombinovať viaceré druhy dopravy bez
ohľadu na to, ktorý dopravca ich
prevádzkuje. „Čo sa týka množstva predaných PCL platných na
území bratislavského regiónu,
BID sleduje postupný nárast ich
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S novou schémou tarifných zón
sa cestujúci budú môcť oboznámiť na zastávkach a staniciach
dopravcov zapojených do IDS
a prostredníctvom informačnej
kampane BID pred spustením
druhej etapy IDS. „Finálne rozhodnutie o termíne, v ktorom sa
IDS rozšíri aj na zvyšok územia
Bratislavského kraja, padne až
po vykonaní všetkých nevyhnutných kontrol. BID takto chce čo
najviac eliminovať možné komplikácie a zaistiť spoľahlivosť
systému pre maximálny komfort cestujúcich. Rozhodnutie
BID vytvoriť dostatočný priestor
na testovanie a spustiť systém
do plnej prevádzky až keď bude
stopercentne funkčný, plne podporujú aj zapojení dopravcovia,“
doplnila Miškovičová.
Po úspešnom spustení I. etapy
IDS v okrese Malacky, kedy došlo k tarifnej integrácii troch dopravcov prevádzkujúcich verejnú
osobnú dopravu na území hlavného mesta Bratislavy a v regióne
Záhorie, tak budú môcť v rámci
II. etapy čoskoro cestovať na jeden cestovný lístok už aj obyvatelia Pezinského a Seneckého okresu a vybraných obcí Trnavského
kraja. K dvom mestským zónam
na území Bratislavy a devätnástim regionálnym zónam v okrese
Malacky pribudne spustením II.
etapy IDS aj šesť nových v regióne Záhorie a dvadsaťtri zón
v Pezinskom a Seneckom okrese a vybraných obciach Trnavského kraja. Spoločná dopravná
a tarifná ponuka Dopravného
podniku Bratislava, autobusového dopravcu Slovak Lines a Železničnej spoločnosti Slovensko
umožní cestujúcim v Bratislav-

&

„Nakoľko druhá etapa zahŕňa
väčšie územie, ako to bolo pri prvej etape, nasadzovanie a testovanie aplikácií realizujeme postupne a priebežne vyhodnocujeme
tak, aby sme prípadné nedostatky odhalili a kontinuálne odstraňovali. Chceme tak zabezpečiť,
aby možné komplikácie boli
eliminované pred plánovaným
spustením druhej etapy IDS,“
uviedol generálny riaditeľ Bratislavskej integrovanej dopravy
(BID) Rastislav Cenký. Druhá
etapa bude zahŕňať celé územie
bratislavského regiónu, čiže už aj
okresy Pezinok a Senec a navyše
tiež vybrané obce Trnavského
kraja. „Začiatok tohto roku, ako
termín spustenia druhej etapy
IDS stále platí, no konkrétny
dátum ešte nebol stanovený, závisí od výsledkov prebiehajúcich
testov,“ doplnila hovorkyňa BID
Gabriela Miškovičová.
Spustenie druhej etapy IDS
prinesie všetkým obyvateľom
Bratislavského kraja možnosť
kombinovať pri pravidelnom
cestovaní z miesta ich bydliska
až do práce či školy rôzne druhy
dopravy. „Po zakúpení jedného
predplatného cestovného lístka (PCL) budú môcť cestujúci
v rozsahu zvolených zón využívať vlaky Železničnej spoločnosti
Slovensko, autobusy spoločnosti
Slovak Lines a mestskú hromadnú dopravu v hlavnom meste.
Integrované územie je rozdelené
do zón. Pri kúpe PCL si cestujúci
vyberie zo schémy tie, cez ktoré
chce cestovať. Podľa počtu a druhu zvolených zón, označených
číslami, sa cestujúcemu vypočíta
cestovné,“ priblížil predseda BSK
Pavol Frešo.
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Kontrola NKÚ vo Vajnorskej podpornej
spoločnosti skonštatovala poriadok
Na základe prebiehajúcej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR v našej mestskej časti sa kontrolná skupina rozhodla kontrolu rozšíriť aj o Vajnorskú podpornú spoločnosť, s.r.o.
Samotná kontrola sa začala
19. 8. 2013 avšak s malým rozdielom oproti mestskej časti,
v ktorej bolo kontrolované
obdobie za roky 2011-2012,
nakoľko vo Vajnorskej podpornej spoločnosti bolo na
kontrolu stanovené omnoho
dlhšie obdobie, a to od vzniku spoločnosti v roku 2007 až
do 30. 6. 2013, čo je takmer
obdobie šesť a pol roka! Kontrola bola veľmi podrobná,
kontrolóri si vyžiadali najprv
iba zoznamy zmlúv a obchodných vzťahov, aby následne
skontrolovali komplet celú dokumentáciu. Všetky zmluvy,
objednávky, faktúry, bankové
výpisy, smernice, inventarizácie, skladové karty, verejné obstarávania, pokladňu,
zápisy z kontroly daňového
úradu i obecného kontrolóra,
zakladateľskú listinu, účtovné

závierky, hlavné knihy, pracovné zmluvy, správy dozornej rady. Taktiež si vyžiadali
vypracovať prehľad o výške
finančného prínosu v prospech mestskej časti plynúceho
počas existenciu tejto obchodnej spoločnosti, jednoducho
boli dôslednejší ako daňová
kontrola. Celý proces trval až
do 10. decembra 2013, kedy
bola kontrola za prítomnosti
riaditeľa expozitúry Bratislava
ako i konateľov spoločnosti
Ing. Vlčeka a pána Grebečiho
ukončená. Veľmi ma teší, že
celá kontrola skončila záverečným protokolom s jedným dodatkom a s jediným nálezom :
„VPS prostredníctvom svojej
účtovnej jednotky, čo bol externý dodávateľ, nesprávne účtovala o obstaranom majetku
– zariadenie kuchyne v roku
2007“. Na tento nález bolo

navrhnuté a následne prijaté
opatrenie, keďže vzhľadom na
metodiku účtovania majetku
obstaraného z dotácií, kedy
odpisy dlhodobého majetku
nemali vplyv na výsledok hospodárenia spoločnosti a uvedená nezrovnalosť nespôsobila
z hľadiska štátu ani spoločnosti
zmenu výšky dane či iných odvodov, nie je vhodné po siedmich rokoch tento účtovný
prípad opätovne otvárať. Zároveň bola zmluva s externým
spracovateľom
účtovníctva
rozšírená o zodpovednosť aj za
takýto potenciálny typ škody.
Záverom by som rád s potešením citoval z prehľadu o prínose VPSky pre mestskú časť
: „…z uvedeného vyplýva, že
finančný prínos VPS pre mestskú časť za obdobie 2007 až
2012 bol minimálne 107.458,–
eur…“ a tiež dodal, že táto

účelová kontrola nepotvrdila
žiadne podozrenia, ba naopak
prispela k preukázaniu užitočnosti uvedenej spoločnosti pre
mestskú časť.
Starosta mestskej časti Bratislava-Vajnory Ing. Ján Mrva
k výsledku kontroly NKÚ vo
Vajnoroch povedal: „Hospodárenie ako jednej z mála 100%
samosprávnej spoločnosti VPS
s.r.o. vo Vajnoroch samospráve
prostriedky neodoberá, ale naopak do samosprávy prináša
finančné prostriedky, z čoho
bola prekvapená aj kontrola
NKÚ, čo svedčí o tom, že s verejným majetkom sa dá narábať
aj inak ako je tomu na Slovensku zvykom, začo manažérovi
a konateľom VPS veľmi pekne
ďakujem!“
Mário Schwab,
manažér spoločnosti

Územné rozhodnutie na 200 rodinných domov
na Čiernej Vode bolo vydané protizákonne
Lokalita Panónsky háj 3 v obci
Chorvátsky Grob, ktorá je určená na výstavbu 200 rodinných
domov bola schválená v rozpore
so zákonom. Po viac ako troch
rokoch márneho poukazovania
zo strany súčasného vedenia
obce Chorvátsky Grob a jej stavebného úradu už túto skutočnosť potvrdil aj nezávislý okresný
prokurátor. Vo svojom vyjadrení
uvádza množstvo pochybení pri
vydávaní územného rozhodnutia bývalou vedúcou stavebného
úradu, ktoré nakoniec podpísal
aj vtedajší štatutár obce v roku
2010. Na základe tohto nezákonného územného rozhodnutia sa

spustil proces výstavby takmer
200 rodinných domov hustou
kobercovou výstavbou bez akéhokoľvek posúdenia jej vplyvu
na životné prostredie a dopadov
na obec, jej obyvateľov a aj budúcich stavebníkov.
Žiaľ, toto rozhodnutie prišlo
neskoro, pretože už vypršala zákonná lehota na protestovanie
územného rozhodnutia, a teda
aj zrušenie, ako to v závere píše
prokurátor. K tomu všetkému
musíme dodať, že ten istý stavebný úrad, ktorý mal chrániť
verejné záujmy a predovšetkým
záujmy obce a jej obyvateľov,
vydal v neštandardne krátkej

dobe aj následné stavebné povolenia. Do týchto stavebných
rozhodnutí navyše nepreniesol
povinnosti developera realizovať
vyvolané investície – zodpovedajúce križovatky, rekonštrukciu Vajnorskej cesty, chodníky,
a ďalšie záležitosti, napriek tomu,
že boli jednoznačne požadované v prospech obce inými dotknutými orgánmi. Pri vydávaní
stavebného povolenia vlastný
stavebný a obecný úrad úplne ignorovali aj ďalšiu procesnú podmienku z územného konania,
kde v jednom z nich sa vyslovene píše, že stavebné povolenie sa
môže vydať až po realizácii opat-

rení požadovaných v územnom
rozhodnutí.
Napriek tomu, že územné rozhodnutie pre túto obytnú lokalitu už nie je možné zvrátiť, chceme vyjadriť znepokojenie nad
samotnou realizáciou a neskôr
fungovaním celej zóny a jej dopadu na okolie. Treba si uvedomiť, že ide o takmer 200 domov,
čo pri výstavbe znamená tisícky
nákladných áut prechádzajúcich
cez už existujúce obytné zóny, čo
sa bezprostredne týka aj premávky cez Vajnory.
Ján Kučera,
predseda oz NOVA VODA
1 – 2/2014
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Z Vajnor cez Jur do Rače na bicykli
Cyklotrasy nás spájajú,
obec s obcou, región
s regiónom, Vajnory
s Wolfstahlom
Cesta k úspechu býva niekedy kľukatá a tŕnistá, ale
býva korunovaná úspechom,
tak by sa asi dala hodnotiť
príprava projektu cyklotrasy
JURAVA. Veď po rokoch námahy a prekážok, je to skvelá
správa a pocit zadosťučinenia
nielen pre nás Vajnorákov,
Račanov a Juranov a vlastne
všetkých Bratislavčanov a aj
pre všetkých ľudí, ktorým
bude cyklotrasa slúžiť. Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR schválilo v januári 2014 združeniu
JURAVA dotáciu 617 493
eur na vybudovanie plynulej
Malokarpatsko-šúrskej cyklomagistrály medzi mestskými časťami Rača a Vajnory
a mestom Svätý Jur. Dĺžka
cyklotrasy je úctyhodných 28
kilometrov. Združenie JURAVA aktuálne zastupuje Jozef
Mórik za úzkej a významnej
spolupráce s Marianou Fiamovou – prednostkou úradu
za mesto Svätý Jur a s Máriom Schwabom poradcom
starostu za MČ Vajnory.
Ukončenie prác na cyklotrase sa očakáva už koncom
tohto roka.
Projekt začal písať svoju históriu už v roku 2007, kedy
mestská časť Vajnory bola
lídrom tvorby prvého projektu cyklotrasy, po vzore i za
pomoci obce Gols (Rakúsko) a hlavne vďaka financiám z operačného programu
Intereg III vytvorila návrh
projektu cyklotrasy. Na jeho
tvorbe sa podieľala aj mestská
časť Rača aj mesto Svätý Jur.
Aktívny športovec a iniciátor
cyklotrasy JURAVA starosta
Ján Mrva s presvedčením hovorí: „Veď cyklotrasy sú nato
10 Vajnorské novinky

Navrhovaná cyklistická cesta
s vozovkou pre ľahké zaťaženie
Navrhovaná cyklistická cesta
s vozovkou pre stredné zaťaženie
Navrhovaná cyklistická cesta s novým asfaltovým
povrchom (úprava jestvujúcej cesty
Navrhovaná cyklistická cesta len s dopravným
a orientačným značením
Cyklistické cesty projektované v rámci iných stavieb

VR 1 VJ 1
RJ 3

aby spájali obec z obcou a región s regiónom, áno technickou rečou sú to líniové verejnoprospešné stavby, ktoré
prechádzajú plynule z obce do
obce, ale hlavnou myšlienkou
je spájanie ľudí.“ Preto Vajnory iniciovali vznik združenia v roku 2009, ktoré hneď
v tomto roku podalo žiadosť
o Nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, no tesne
pred podaním žiadosti vtedajší starosta Rače p.Zvonár
odstúpil z fungovania združenia a celú prácu dokončili
dvaja partneri Vajnory a Svätý Jur. Žiadosť bola nakoniec
úspešne podaná a prešla všetkými hodnotiacimi kolami,
avšak hoci bol projekt vyhod-

Označenie úseku a jeho poradové číslo navrhovanej
cyklistické cesty

notený bez chýb, oficiálne
stanovisko ministerstva bolo,
že nie je dostatok financií pre
danú výzvu z Operačného
programu Bratislavský kraj.
Spolupráca pokračovala aj po
komunálnych voľbách v roku
2010, kedy mestská časť Rača
opätovne pristúpila do združenia. V roku 2011 JURAVA
prepracovala projekt, ktorý
bol podaný na jar roku 2012.
Druhé podanie v roku 2012
bolo bohužiaľ neúspešné pre
obštrukcie samotného ministerstva, ktoré vtedy viackrát
posúvalo termíny nielen uzávierky, ale aj vyhodnotenia
podaných projektov. Nasledovali predčasné parlamentné voľby, zmeny na riadia-

cich postoch v štáte. Možno
by mala verejnosť poznať
aj takú zaujímavú informáciu, že negatívne stanovisko
sme dostali pre nepodpísané zmluvy od Slovenského
pozemkového fondu na prenájmy pozemkov pod cyklotrasou, ktoré sme včas
nedostali práve kvôli spomínaným politickým zmenám
na Slovensku. Nebol vymenovaný štatutár SPF, a tak
nemal kto podpísať zmluvy.
Starosta Ján Mrva s energiou
sebe vlastnou, napriek skepse
tvrdil, že vzdávať sa netreba
a napriek prekážkam, sa treba pokúsiť uspieť s projektom
aj do tretice. Energický duch
Vajnorského starostu v spo-
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po cyklotrase
lupráci so starostom Rače
P. Pilinským a primátorom
Svätého Jura A. Achbergerom
mal nakoniec želaný úspech.
Okrem obsiahlej projektovej dokumentácie vtedy JURAVA predložila aj výsledky verejného obstarávania
na dodávateľa prác, kde sa
jej podarilo znížiť pôvodnú
„rozpočtovú“ cenu projektu
z 1 080 000 eur na súčasnú
sumu, čiže takmer o 40 %, čo
bola jedna z úspešne zvládnutých úloh poradcu starostu
Vajnor M. Schwaba. Náročné
bolo vysporiadanie nájomných zmlúv k pozemkom
ležiacim na trase cyklotrasy,
veď ide o zmes rolí, vinohradov, súkromných pozemkov,
či zastavaných území v intraviláne obcí alebo územie
prírodnej rezervácie okolo
kanála Šúr a pod.
Na tvorbe projektu sa podieľalo ešte niekoľko dôležitých ľudí, ktorým je potrebné poďakovať, a to v prvom
rade projekčnej kancelárii
DIC na čele s Ing. Fedorom
Zverkom, za trpezlivosť pri
mnohonásobnom prepracovávaní dokumentácie, na
základe požiadaviek riadiaceho orgánu i samotného vývoja projektu, ďalej pracovníkom úradu v Svätom Juri,
pani Metkeovej a kolektívu,
spoločnosti Synergies, ktorá
významne pomáhala pri komunikácii s ministerstvom
pôdohospodárstva a hlavne
s písaním projektu na podanie výzvy projektu v programoch fondov EÚ, a v neposlednom rade zamestnancom
stavebného úradu vo Vajnoroch, pani Ing.Klaučovej
a pánovi Ing.Svátkovi za ich
precíznu prácu pri vypracovaní stavebného povolenia
a získavaní rôznych súhlasov
od správcov komunikácií
i rôznych príslušných orgá-

nov“, dodáva Mário Schwab.
Ako bude vyzerať cyklotrasa vo Vajnoroch? Vajnorský
„okruh“ bude tvoriť približne 1/3 z celkovej trasy cyklotrasy a to smerom do Jura
popri Šúrskom kanáli a cestou popri Jurskej ceste späť
okruhom do Vajnor. V zrekonštruovanom – Parku pod
Lipami, ktorý otvoríme tento
rok, bude aj oddychová zóna
pre cyklistov. V Parku pod
Lipami budú fitnes prvky
a napojenie na cyklotrasu
otvorí možnosti aktívneho
odpočinku pre celé rodiny,
čo je podstata cyklotrasy,
aby spájala ľudí. My Vajnoráci sme hrdí na svoj titul
„dediny v meste“ a s hrdosťou si udržiavame svoje tradície, ktoré máme podobné
s našimi partnermi v Rači
a Svätom Jure.
Pre Vajnory sú charakteristické nielen vinohradníctvo,
roľníctvo alebo folklór, ale aj
silná viera a pracovitosť. Preto podľa starostu Jána Mrvu
Vajnoráci a všetci návštevníci cyklotrasy ocenia možnosť
aktívne relaxovať na bicykli,
korčuliach, chôdzou alebo
behom, či len prechádzkou
na čerstvom vzduchu. Na
cyklotrase si nájdu to svoje
teda všetci od rodín s deťmi, mládeže, či aktívnych
športovcov. Vo Vajnoroch sa
tešíme aj na budúce napojenie cyklotrasy na Vrakuňu
až k Malému Dunaju a odtiaľ k Dunaju do Rakúska
a cez Cyklomost Slobody
v Devínskej Novej Vsi naspäť. Z Vajnor na bicykli sa
tak dostaneme cez spojené
brehy Dunaja po medzinárodnej cyklotrase Eurovelo
6 až do našej družobnej obce
Wolfstahl v Rakúsku a aj ďalej. Spojená Európa bez hraníc tak dostáva ten pravý význam aj pre Vajnorákov.
Mário Schwab

Dopravno - preventívna
akcia pre bezpečnosť chodcov
Z novely zákona o cestnej
premávke, ktorá nadobudla
účinnosť 1. januára 2014 sú
chodci povinní na krajnici či
okraji vozovky za zníženej viditeľnosti nosiť reflexné prvky alebo reflexný odev už nie
len mimo obce, ale aj v nej.
Používaním reflexných prvkov si chodci chránia vlastné
životy.
S cieľom zvýšiť bezpečnosť
chodcov, ochrániť ich životy
a zdravie sa uskutočnila sa 14.
februára od 6.00- 8.00 h dopravno – preventívna akcia
na Roľníckej ulici. Policajti
z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave
III kontrolovali chodcov, ako
i všetkých účastníkov cestnej
premávky na dodržiavanie

pravidiel cestnej premávky
s dôrazom na používanie reflexných prvkov.
Práve na Roľníckej štyri dni
pred akciou zrazilo v ranných
hodinách osobné motorové
vozidlo 75-ročného chodca,
ktorý prechádzal cez vozovku
mimo vyznačeného priechodu pre chodcov.
V tejto súvislosti opäť apelujeme na chodcov, že od začiatku tohto roka majú chodci
povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným
odevom počas pohybu po
vozovke nielen mimo obce,
ale aj v obci. Používaním
reflexných prvkov si chodci
chránia vlastné životy.
Patrícia Sikelová

Verejné prerokúvanie návrhu
Urbanistickej štúdie zóny
Nemecká dolina
Mestská časť Bratislava - Vajnory oznamuje, že začala sa
v zmysle § 4 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovávať
návrh Urbanistickej štúdie
zóny Nemecká dolina.
Prerokúvanie návrhu prebieha od 26. 2. a do 26. 3. 2014.
S návrhom sa môžete podrobne oboznámiť na Miestnom
úrade mestskej časti Bratislava
- Vajnory, Roľnícka 109 Bratislava, na oddelení výstavby,
územného plánu, životného
prostredia a dopravy počas
celého času jeho prerokúvania. Návrh je uverejnený aj na
stránke www.vajnory.sk
Mestská časť Bratislava - Vajnory žiada preto občanov, aby

svoje pripomienky k návrhu
Urbanistickej štúdie zóny
Nemecká dolina zaslali do
26. 3. 2014 na adresu Miestny
úrad Mestskej časti Bratislava
- Vajnory, Roľnícka 109, 831
07 Bratislava.
Mestská časť Bratislava - Vajnory ďalej oznamuje, že verejné prerokovanie návrhu
Urbanistickej štúdie zóny Nemecká dolina s občanmi bude
11. marca o 17.00 h v Kultúrnom zariadení na Baničovej
ulici. Ak sa k návrhu Urbanistickej štúdie zóny Nemecká
dolina v stanovenej lehote nevyjadríte, budeme predpokladať, že nemáte k nemu žiadne
pripomienky. Pripomienky,
ktoré prídu po stanovenej lehote, nebudú zohľadnené.
(MÚ)
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Vajnorská vzdelávacia spoločnosť
prispieva k výchove mládeže
Vajnorská vzdelávacia spoločnosť, pôvodne ešte
založená ako Vajnorský vzdelávací spolok, vznikla v roku 2012 z iniciatívy Juraja Lauka ako prednostu miestneho úradu mestskej časti Bratislava.
Cieľom je zakladať, rozširovať
a podporovať rozvoj základných
spoločenstiev: vajnorských cechov, spolkov, vajnorskej občianskej iniciatívy v oblasti vzdelávania, literatúry, kultúry, športu,
tradičných remesiel a umenia.
Osobitný zreteľ sa kladie na
podporu rozvoja mládežníckej
iniciatívy, a to prostredníctvom
rozpracovania celkovej regionálnej mládežníckej politiky:
1. naštartovanie a rozvoj participácie mládeže a výchova k aktívnemu občianstvu,
2. rozvoj dobrovoľníctva ako
prirodzenej formy angažovanosti mladých ľudí a prejav iniciatívy a solidarity,
3. poskytovanie cielených informácií pre mládež a o mládeži,
4. systematickú spoluprácu
všetkých subjektov zaoberajúcich sa deťmi a mládežou.
Jedným z najdôležitejších prvkov demokratickej spoločnosti
je rozvoj aktívneho občianstva.
Tento dôležitý prvok, tvoriaci
základ demokracie, je možné
efektívne napĺňať podporou tzv.
sprostredkovacích štruktúr. Vychádzajúc z lokálnej skúsenosti,
opierajúc sa pritom o vlastnú
historicko-náboženskú múdrosť,
poznanie a tradície slovenského národa, som presvedčený, že
práve budovanie takýchto spoločenstiev, ako poskytovateľov
morálnej legitimity pluralisticko-demokratického politického
poriadku, zabezpečí zmysluplný
rozvoj našej spoločnosti. Hlboká
skúsenosť nášho národa a spoločnosti s totalitnými režimami,
ako aj so zápasom o slobodu,
ktoré boli a sú nesené a umožňované vďaka nášmu zakoreneniu
12 Vajnorské novinky

v kresťanskom náboženstve, sú
základom, na ktorom je potrebné stavať súčasnú, slobodnú,
personalistickú a pluralitnú spoločnosť.
VVS, ako občianske združenie,
dokáže bezprostrednejšie uskutočňovať kultúrnu činnosť
v podmienkach mestskej časti
Bratislava – Vajnory. Túto misiu
sme ponúkli mestskej časti Bratislava Vajnory, ktorá ju prijala.
Koncom roku 2012 som o tom
informoval aj miestne zastupiteľstvo. Som rád, že najmä v spolupráci s mestskou časťou v osobe
súčasného starostu Jána Mrvu
a jeho zástupkyne Soni Molnárovej je možné vo Vajnoroch
zabezpečovať podujatia na vysokej úrovni. Napriek nie veľmi
priaznivej hospodárskej a ekonomickej situácii sú naše zvyky
a tradície dôsledne zachovávané
a spracovávané.
Vajnorská vzdelávacia spoločnosť, ako Centrum vzdelávania
a kultúry, chce najmä združovať aktívnych občanov Vajnôr,
dobrovoľníkov,
podnikateľov
s mestskou časťou Bratislava
-Vajnory a s existujúcimi právnymi subjektmi na poli vzdelávania; vytvárať podmienky na
prácu s mládežou, t. j. mimo
školy a rodiny, ale aj spolu s nimi
a pomáhať aktívnym občanom
pri sebavzdelávaní a dobrovoľníckej práci.
V roku 2013 sme uskutočnili
tieto aktivity:
Založili sme a prevádzkujeme
Vajnorský šachový klub, ktorý
zabezpečoval šachový krúžok na
miestnej základnej škole: Dožinkový a Vianočný šachový turnaj.
Založili sme a rozvíjame 1.
Vajnorský filmový klub, ktorý

úspešne v spolupráci s Continental films a viacerými mestskými časťami sprístupnil premietanie zaujímavých filmov
zadarmo: napr. Veľký Gatsby,
Do Ríma s láskou, Charlieho
továreň na čokoládu, Polárny expres, Argo a mnoho ďalších. Vo
Vajnoroch osobitne to boli najmä: Občiansky preukaz, Šmejdi,
O bohoch a ľuďoch, rozprávky
pre deti: Tom a Jerry, či Oliho
príbeh.
Čítačky kníh a besedy so spisovateľmi – v spolupráci s p. Paulenovou a miestnou knižnicou:
František Mikloško, spisovateľ
Juraj Šebo
Diskusie k spoločenským témam: Dane pod lampou, otázky
Európskej únie.
V spolupráci so starostami
MČ Vajnory a MČ Rača sme
zorganizovali 1. ročník súťaže
medzi Račou a Vajnorami počas
akcie Juraj Lauko – klobáskové
hodovanie: Rača vs. Vajnory.
Podporili sme Vajnorský minimaratón a Vajnorskú šarkaniádu
a ocenili niekoľko kategórií športovcov a súťažiacich. V spolupráci s mestskou časťou sme zorganizovali lampiónový sprievod
a viacero seminárov a besied, či
Kurz praktickej fotografie.
Prevádzkujeme v spolupráci
s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť informačný portál pre oblasť Vajnôr:
Odkaz pre starostu na portáli

www.webvvs.com
V roku 2014 chystáme najmä
tieto aktivity:
1. Akadémiu vzdelávania pre
seniorov
2. Pokračovanie premietaní 1.
Vajnorského filmového klubu
3. Vajnorský šachový klub:
kurzy pre deti, súťaže
4. Lampiónový sprievod a založenie Rodinného centra
5. Juraj Lauko – klobáskové
hodovanie Rača vs. Vajnory
6. Besedy, semináre
7. Dobrovoľnícke samovzdelávacie krúžky
Medzi našich partnerov patria
tieto organizácie a spoločnosti:
MČ Bratislava - Vajnory, Inštitút pre dobre spravovanú
spoločnosť, PD Vajnory, ZŠ
s MŠ K. Brúderovej, Vajnorský
okrášľovací spolok, Nadácia
A. Tunegu, Fórum pre kultúru,
Vajnorské ochotnícke divadlo,
skupina mášShine?
V prípade, že by ste sa chceli zapojiť a pomôcť, prípadne osloviť
o spoluprácu, budeme radi, ak
sa ozvete napríklad na: jlauko@
gmail.com alebo molnarova@
vajnory.sk či dobiasova@vajnory.sk alebo na telefónnom čísle: 0911 217 492
Informácie tiež nájdete na:
www.vajnory.sk, www.webvvs.com,
www.jurajlauko.com či na
www.facebook.com/webvvs,
www.facebook/jurajlauko

VOĽB Y

Ak si nezvolíme prezidenta SR v sobotu
15. marca, II. kolo voľby prezidenta sa
uskutoční v sobotu 29. marca
TERMÍN A ČAS VOĽBY
Voľba prezidenta Slovenskej
republiky sa uskutoční v sobotu 15. marca 2014 od 7.00 do
22.00 hodiny, v prípade, že ani
jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov, II. kolo sa uskutoční 29. marca 2014.

MESTO KONANIA VOĽBY

Základná škola s materskou
školou Kataríny Brúderovej,
Osloboditeľská 1
VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Alviano, Buzalkova 1 - 9 (nepárne), 2 - 12 (párne), Dorastenecká, Pod krížom, Pod Válkom 1
- 15 (nepárne), 2 – 16B (párne),
Pračanská 29 - 49 (nepárne), 32
- 42 (párne), Pri pasienku, Pri
šanci, Pri starom letisku, Roľnícka 1 - 29 (nepárne), Rybničná
1 - 43 (nepárne), 61B, 2 – 28E
(párne), Šinkovské, Šutráková,
Tibenského, Tomanova 1 - 35
(nepárne), 2 - 32 (párne), Uhliská, Zbrody

Široká, Šuty 1 - 29 (nepárne),
2 - 30 (párne), Tomanova 37 – 51
(nepárne), 54 – 64 (párne), lokalita Vajnorské jazerá, Za mlynom
Základná škola s materskou
školou bl. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27
VOLEBNÝ OKRSOK č. 3
Hospodárska, Kataríny Brúderovej, Kúkoľová, Na jarku, Pri
pastierni, Pri Struhe, Roľnícka
209 - 351 (nepárne), 218 - 384
(párne), Šuty 31 - 51 (nepárne),
32 -40 (párne), Tomanova 53 119 (nepárne), 70 - 138 (párne),
Veľké Štepnice, Za humnami
VOLEBNÝ OKRSOK č. 4
Baničova, Jačmenná, Koncová,
Koniarkova, Kratiny, Na doline,
Nad jazierkom, Nad Válkom,
Osloboditeľská, Pod lipami, Pod
Válkom 17 - 31 (nepárne), 18 22 (párne), Roľnícka 31 - 207
(nepárne), Rybničná 30 – 40K
(párne), 59, 61A, Skuteckého,
Šaldova, Za farou, Zátureckého

KTO MÔŽE VOLIŤ
VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
Buzalkova 13, 14 - 30 (párne),
Čierny chodník, Pračanská 51
- 67 (nepárne), 48 - 66 (párne),
Príjazdná, Pri mlyne, Roľnícka 2 - 214 (párne), Šachorová,

Právo voliť prezidenta Slovenskej
republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí v deň voľby
dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň voľby na území Slovenskej republiky.

Námietková kancelária pre voľbu prezidenta
Slovenskej republiky
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka
109, prízemie č. dv. 112
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

8,00 – 12,00 h
8,00 – 12,00 h
8,00 – 12,00 h
8,00 – 12,00 h
8,00 – 12,00 h

13,00 – 17,00 h
13,00 – 15,00 h
13,00 – 17,00 h
13,00 – 15,00 h
–

VOLIČSKÝ PREUKAZ
Oprávnenému voličovi, ktorý
nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených
voličov, vydá obec po vyhlásení
voľby na jeho žiadosť voličský
preukaz a zo zoznamu oprávnených voličov ho na čas vykonania voľby vyčiarkne. Voličský
preukaz oprávňuje na zápis do
zoznamu oprávnených voličov
v ktoromkoľvek volebnom okrsku; zápis platí iba na čas vykonania voľby.

AKO VOLÍME
Volič je povinný po príchode
do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti.
Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským
preukazom, dopíše okrsková
volebná komisia do zoznamu
oprávnených voličov. Voličský
preukaz okrsková volebná komisia voličovi odoberie a pripojí k zoznamu oprávnených
voličov.
Po preukázaní totožnosti a po
zázname v zozname voličov
oprávnených voliť prezidenta
Slovenskej republiky, dostane
volič od okrskovej volebnej
komisie prázdnu obálku so
štátnym znakom Slovenskej
republiky a hlasovací lístok
opatrený odtlačkom úradnej
pečiatky obce so štátnym znakom.
Po prevzatí obálky a hlasovacieho lístka vstúpi volič do
priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov označí volič na hlasovacom lístku
značkou „X“ v rámčeku pred
menom kandidáta, za ktorého

hlasuje. Po označení kandidáta
vloží hlasovací lístok do obálky.
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží
obálku do volebnej schránky.
Voličovi, ktorý sa neodobral
do tohto priestoru, okrsková
volebná komisia hlasovanie
neumožní.

OZNÁMENIE O ČASE
A MIESTE KONANIA
VOĽBY
Každému voličovi zapísanému
v mestskej časti BratislavaVajnory (ďalej len „obec“) do
stáleho zoznamu voličov, obec
najneskôr do 23. februára 2014
bola povinná doručiť oznámenie, v ktorom je uvedený čas
konania voľby, volebný okrsok
a miesto, kde môže volič voliť.

STÁLY ZOZNAM
VOLIČOV
Ak občan do termínu oznámenie nedostal, obec je povinná
umožniť v úradných hodinách
najneskôr do 14. marca 2014
občanovi nahliadnuť v námietkovej kancelárii do stáleho zoznamu voličov, aby sa presvedčil, či je v zozname zapísaný
a či údaje o ňom v zozname
uvedené sú úplné a správne.
Ak volič zistí, že v stálom zozname voličov nie je uvedený,
alebo údaje o ňom uvedené
nie sú úplné alebo správne,
má právo obec požiadať o dopísanie do zoznamu, prípadne
o vykonanie opravy.
Gabriela Zemanová, poverená
prípravou voľby prezidenta
Slovenskej republiky v mestskej
časti Bratislava-Vajnory,
tel. 0911 821 617, 02/48 22 44 33,
e-mail gzemanova@vajnory.sk
1 – 2/2014
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V mestskej časti Bratislava-Vajnory od februára do mája tohto roku pribudne 10 nových odpadových košov, ktoré majú prispieť k čistote a zlepšeniu príjemného a pekného bývania pre obyvateľov Vajnor.
MÚ

Harmonogram pristavenia kontajnerov
vo Vajnoroch v rámci jarného upratovania
21. – 22. 03. 2014
28. – 29. 03. 2014
04. – 05. 04. 2014
11. – 12. 04. 2014

3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
2 ks
25. – 26. 04. 2014 3 ks

ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad)
ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad)
ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad)
ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad)
7m3 Vajnorské jazerá
ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad)

Občania môžu voziť odpad v čase prevádzky
zberného dvora na zelený odpad.
14 Vajnorské novinky

Otváracie hodiny:
Pia 14.00 - 18.00 h
So 08.00 - 16.00 h
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Bezpečnosť vo Vajnoroch sa zvýši,
pribudli nové monitorovacie kamery
Vo Vajnoroch máme
od konca roku 2013
už 8 monitorovacích
kamier.
V piatok 7. 2. 2014 boli
prezentované tri nové moderné kamery s priamou
viditeľnosťou na dispečing
Mestskej polície na Gunduličovej ulici, ktoré boli
nainštalované koncom roka
2013 pri oboch vajnorských
základných školách a na
začiatku ulice Na doline.
Ulica Na doline je súčasťou
plánovanej cyklotrasy Jurava a začiatkom vajnorskej
oddychovej zóny pre cyklistov, korčuliarov, bežcov
i turistov. Starosta Ján Mrva
k rozširovaniu siete monitorovacích kamier povedal:
„Od začiatku, keď sa monitorovací kamerový systém začal vo Vajnoroch umiestňovať, bolo našim cieľom zvýšiť
ochranu zdravia a bezpečia
obyvateľov Vajnor najmä
detí, mládeže, žien a seniorov a aj majetku verejného
či súkromného. Tento cieľ sa
nám darí napĺňať a preto sú
kamery rozmiestnené hlavne pri školách, ihriskách,
parku a väčších verejných
priestranstvách. “V roku
2008 mestská časť Bratislava-Vajnory
uzavretím
zmluvy o finančnom prís-

pevku s Mestskou políciou
prostredníctvom hlavného
mesta SR Bratislavy, získala
prostriedky na vybudovanie systému monitorovacích
kamier, do ktorého mestská
časť vložila z vlastných zdrojov 350 000 SK.
V roku 2009 boli tri kamery
nainštalované na Šošovkovom námestí, pri zdravotnom stredisku a športovom
areáli Alviano. Vajnory
v roku 2010 investovali
z vlastných zdrojov 4 990
Eur na kúpu štvrtej kamery
v detskom parku, ktorá je

zapožičaná do užívania pre
účely Mestskej polície v Bratislave. Piatu kameru, ktorá
je umiestnená pri Soche sv.
Floriána, financovali Vajnory
čiastočne z vlastných zdrojov a z projektu ministerstva
vnútra SR v roku 2011. Následne bola jedna kamera
premiestnená na monitorovanie multifunkčného ihriska. Podľa starostu Jána Mrvu
sa kamerový monitorovací
systém osvedčil „Plánujeme
v roku 2014 v spolupráci
s miestnymi podnikateľskými subjektmi rozšíriť sieť ka-

mier ešte o tri lokality. A to
o vajnorské časti Šinkovské,
do parku Pod lipami a v okolí železničnej stanice, čím sa
zvýši celkový počet na 11
monitorovacích kamier“. Poradca starostu Mário Schwab
dodáva porovnanie počtu
kamier
monitorovacieho
systému v rámci Bratislavy:
„V súčasnosti sa v Bratislave
nachádza celkovo 83 monitorovacích kamier a z toho
je 8 kamier vo Vajnoroch,
čo hovorí o veľmi aktívnom
prístupe našej mestskej časti Bratislava-Vajnory k prevencii asociálneho správania a kriminality, a hlavne
aktívnemu prístupu pri začiatkoch spolupráce v roku
2008 medzi našou mestskou časťou a Mestskou
políciou „Veď pre porovnanie aktuálne je v Starom
meste 18 kamier, Petržalke
11 kamier, Novom Meste
5 kamier, Ružinove 11 kamier, Podunajských Biskupiciach sú 3 kamery a jedna
vo Vrakuni, v Lamači sú 2
kamery, Karlovej Vsi 3 kamery a v susednej Rači je
9 kamier, a 12 kamier pribudlo v Devínskej Novej
Vsi aj vďaka známym smutným udalostiam z nedávnej
minulosti.
Mário Schwab,
investičný poradca starostu
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Pripomenieme si 24. výročie
príchodu Jána Pavla II. do Vajnor
Pozvánka na slávnostnú svätú omšu pod holým
nebom v revitalizovanom Parku pod Lipami
Milí Vajnoráci,
Rímskokatolícka farnosť Bratislava -Vajnory a mestská časť
Bratislava – Vajnory vás pri
príležitosti 24. výročia príchodu pápeža Jána Pavla II. na Slovensko do Vajnor srdečne pozývajú na slávnostnú sv. omšu
pod holým nebom v revitalizovanom Parku pod lipami,
ktorá sa bude konať v nedeľu

16 Vajnorské novinky

27. 04. 2014 o 15.30 h.
Pri tejto príležitosti si pripomenieme aj svätorečenie tohto významného pápeža, a tak
inaugurujeme novorevitalizovaný Park pod lipami, kde sa
bude odohrávať veľa spoločenských a kultúrnych podujatí
našej mestskej časti.
(MÚ)

DŝĐŚĂůWh^d/
FILIP, hostinský

ĂŐŵĂƌWhW>Ks
LUJZA, jeho dcéra

Adriana BEZÁKOVÁ
DORKA, jeho dcéra

Ú
ÚPRAVA
A Z/͗ Ingrid HANZELOVÁ
^hWZs1/͗ Igor ROY

Ingrid ,E>Ks͕/ŐŽƌZKz͕WĂƚƌŝŬa/D<Ks/͕WĂǀĞůsZ͕,ĞůĞŶĂEKs<Ks͕
<ĂƚĂƌşŶĂK/aKs͕DĄƌŝĂ'Z/Ks͕ůŽũǌŝĂ,Z<Ks͕dĞƌĞǌĂ/h>1<Ks

teta LOJZKA

Jarmila FAKLOVÁ
PERLA, cigánka

Miloš VRBA
TRAVOLTA, vajnorský mládenec

ƐƉŽůƵƷēŝŶŬƵũƷ͗

ĞŶŝĐĂ^<h>/d,<
novinárka

WĞƚƌŽŶĞůĂ:hZha<Ks
FONTANA, pomocnica v hostinci

DĂƚƷƓ&ZE1<
ROZÁL, vajnorský mládenec

DŝĐŚĂůZKdKsE
FILIP, vajnorský mládenec

DĂƌĐĞů>hZ/E^<|
ADOLF, obchodník

Miroslav RYBÁR
ANSEL, obchodník

osoby a obsadenie:

QDPRWtY\GLYDGHOQHMNRPpGLH&DUOD*ROGRQLKRÅ6Ó%(+20.0$1å(/6798´YSUHNODGH9LOLDPD.RSHÿQpKR
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^>KsE^<EZKE/s>K ;ƵŵĞůĞĐŬŽ-ĚĞŬŽƌĂēŶĠĚŝĞůŶĞͿ
A. ĞǌĄŬŽǀĄ͕D͘ ƌƵĐŬŶĞƌŽǀĄ͕H. EŽǀĄŬŽǀĄ
I. Roy͕/͘,ĂŶǌĞůŽǀĄ͕D͘ĞƌŶŚĂƵĞƌ
<KZdy a DƌĂƚŝƐůĂǀĂ-sĂũŶŽƌǇ;@͘<ƌŝƓƚŽĨŝēͿ
sĂũŶŽƌƐŬĠoĐŚŽƚŶşĐŬĞdivadlo, Ž͘ǌ͘

výprava:

WĂƚƌŝŬa/D<Ks/
ƚĞĐŚŶŝĐŬĠǌůŽǎŬǇ

Helena NOVÁKOVÁ
šepkárka

Prajem vĄŵƉƌşũĞŵŶƷ ǌĄďĂǀƵĂ ƚĞƓşŵƐĂŶĂƐƚƌĞƚŶƵƚŝĞƐ vĂŵŝ͘͘͘/ŶŐƌŝĚ,ĂŶǌĞůŽǀĄ ͬƵŵĞůĞĐŬĄƌŝĂĚŝƚĞűŬĂ- ƌĞǎŝƐĠƌŬĂ

WŽďĂǀƚĞƐĂƐƉŽůƵƐ nami a ƐƚĂŸƚĞƐĂĂƐƉŽŸŶĂĐŚǀşűƵƐƷēĂƐƛŽƵŶĄƓŚŽƐǀĞƚĂ͘

dĞŶƚŽ ƉƌşďĞŚ͕ ǌ ĚĞĚŝŶƐŬĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ǀŽ sĂũŶŽƌŽĐŚ͕ ŶĄƐ ƉƌĞŶĞƐŝĞ ĚŽ ƌŽŬƵ ϭϵϯϵ͘:Ğ Ž ůĄƐŬĞ͕
ǎŝĂƌůŝǀŽƐƚŝ͕ ƓŝďĂůƐƚǀĞ͕ ǌĄǀŝƐƚŝ͕ ƉƌĞƚǀĄƌŬĞ͕ ƐŶŽďƐƚǀĞ͕ ǀǇƉŽēşƚĂǀŽƐƚŝ͕ ŵĄƌŶŝǀŽƐƚŝ͕ ŵĂůŽŵĞƓƚŝĂĐƚǀĞ͕
űƷďŽƐƚŝ͕ ǀĄƓŶŝ ŝ ŵƌǌƵƚŽƐƚŝ͘  :ĞĚŶŽĚƵĐŚŽ͕ o ŶĄƐ űƵěŽĐŚ͕ Ɛ ŶĂƓŝŵŝ ƉƌĞĚŶŽƐƛĂŵŝ
i ŶĞĚŽŬŽŶĂůŽƐƛĂŵŝ͘ sĞēĞƌ ēŽ ǀĞēĞƌ ƐĂ ƐƚƌĞƚĄǀĂŵĞ ƉƌĞ ũĞĚŶƵ ůĄƐŬƵ – ĚŝǀĂĚůŽ͕ ĂďǇ ƐŵĞ ǀĄƐ
ƉŽƚĞƓŝůi͕ƉŽŶƷŬůŝǀĄŵŽĚĚǇĐŚ͕ǌĄďĂǀƵa najmä ƉƌşũĞŵŶƷĂƚŵŽƐĨĠƌƵ͘

Prajem vĄŵƉƌşũĞŵŶƷǌĄďĂǀƵĂ ƚĞƓşŵƐĂŶĂƐƚƌĞƚŶƵƚŝĂƐ vĂŵŝ͘͘͘Igor Roy ͬŐĞŶĞƌĄůŶǇƌŝĂĚŝƚĞű

WƌĞƚƷƚŽĚŝǀĂĚĞůŶƷƐĞǌſŶƵƐĂŶĂƓŝƉƌŝĂǌŶŝǀĐŝŵƀǎƵƚĞƓŝƛĞƓƚĞŶĂŬŽŵĠĚŝƵWzd<z od ruského klasika A͘W͘
ĞĐŚŽǀĂĂ ŶĂŬƵůƚƷƌŶŽ-ƵŵĞůĞĐŬĠƉĄƐŵŽ͕ŬƚŽƌĠƐŵĞŶĂǌǀĂůŝ^dZ͘

V divadelnej sezóne 2013/2014 Vajnorské ochotnícke divadlo do svojho dramaturgického
plánu zaƌĂĚŝůŽ ŶŝĞŬŽűŬŽ ŚŝĞƌ͘ dŽƵ ƉƌǀŽƵ ũĞ WZDE>^< <KD/͕ŬƚŽƌƷ ƉƌĞ ŶĄƓ ƐƷďŽƌ
ƵƉƌĂǀŝůĂ ƌĞǎŝƐĠƌŬĂ ŚƌǇ /ŶŐƌŝĚ ,ĂŶǌĞůŽǀĄ͕ ŶĂ ŵŽƚşǀǇ ĚŝǀĂĚĞůŶĞũ ŬŽŵĠĚŝĞ ĂƌůĂ Goldoniho
ͣ^ƷďĞŚŽŵŬ ŵĂŶǎĞůƐƚǀƵ͘͞dĂŬ͕ĂŬŽŝ ƉƌŝŽƐƚĂƚŶĞũŚƌĞ'ZK/E/͕ƐŶĂǎŝůŝƐŵĞƐĂƌĞĄůŝĞƚĞũƚŽŚƌǇ
ǌĂƐĂĚŝƛĚŽŶĄƓŚŽsĂũŶŽƌƐŬĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂĂ ǀǇƵǎŝƛēŽŶĂũǀŝĂĐƚƌĂĚŝēŶǉĐŚƉƌǀŬŽǀŶĄƓŚŽĨŽůŬůſƌƵ͘

PRODUKCIA:

SCÉNA:

KOSTÝMY:

DĂƌƚŝŶZE,hZ
ƚĞĐŚŶŝĐŬĠǌůŽǎŬǇ

DŝůĂĚĂZh<EZKs
inšpícia

ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũƷ͗

VaũnorsŬé ochotnícŬe divadlo

Matúš FERENČÍK

Patrik ŠIMKOVIČ

Pavel VRABEC

Petronela JURUŠKOVÁ

Dagmar PUPALOVÁ

Marcel LAURINSKÝ

Adriana BEZÁKOVÁ

Miroslav RYBÁR

www.divadlo-vajnory.com

7.3. 2014
8.3. 2014
9.3. 2014
10.3. 2014

20:00
19:00
19:00
19:00

Ingrid Hanzelová

teta LOJZKA

I. PREMIÉRA
II.PREMIÉRA
repríza
repríza

Vajnorské Ochotnícke Divadlo, oz – Igor Roy
Slovenské národné divadlo, A. Bezáková, M. Brucknerová
Helena Nováková
Milada Brucknerová
Martin Bernhauer, Patrik Šimkovič

ÚPRAVA A RÉŽIA:

Miloš VRBA

Michal PUSTAI
Katarína DOBIÁŠOVÁ

Ján Panák, Janka Šmídová, Viera Timová,
Ing. Ján Mrva, Ing. Mário Schwab,
Martin Bernhauer, Adriana a Erik Bezák,

PREDAJ VSTUPENIEK: Kultúrne zariadenie Baničova / pondelok - piatok: 15.00 -18.00 / OBJEDNÁVKY: 0944 016 154

VSTUPNÉ

7€

PRODUKCIA:
KOSTÝMY:
NÁPOVEDA:
INŠPÍCIA:
SPOLUPRÁCA:

Jarmila FAKLOVÁ

Michal DROTOVÁN
Tereza CIBULČÍKOVÁ

Ingrid HANZELOVÁ

Denica SEKULITCHKA

Igor ROY

Desing: © Igor Roy

Foto: © Emily Kubincová

Vajnorské Ochotnícke Divadlo, o.z.

Ján Mrva,
Já
M
Má
Mário
i SSchwab,
h b Ján Panák, Janka Šmídová, Viera Timová, Adriana a Erik Bezák

www.divadlo-vajnory.com

<ƵůƚƷƌŶĞǌĂƌŝĂĚĞŶŝĞĂŶŝēŽǀĂ͕ƌĂƚŝƐůĂǀĂ-Vajnory

repríza
9. marca 2014 / 19.00 h
10. marca 2014 / 19.00 h

II. premiéra
8. marca 2014 / 19.00 h

I. premiéra
7. marca 2014 / 20.00 h

na motívy divadelnej hry Carla Goldoniho „Súbehom k ŵĂŶǎĞůƐƚǀƵ͕͞ǀ ƉƌĞŬůĂĚĞsŝůŝĂŵĂ<ŽƉĞēŶĠŚŽ
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Do Vajnor pricestoval istý cudzinec, povolaním obchodník.
Má na vydaj dcéru. Mladú, obdivuhodne pôvabnú.
DĄƌŝĂĚŶĞǀǇǀŝŶƵƚƷƉŽƐƚĂǀƵ͕ƉĞŬŶǉǌŽǀŸĂũƓŽŬ͕ƵƐŵŝĞǀĂǀĠƷƐƚĂ͕
bystrý rozum a srdce, ŶĂũůĞƉƓŝĞŶĂƐǀĞƚĞ͘
KďĐŚŽĚŶşŬƉŽŶƷŬĂǀĞŶŽƉƌŝŵĞƌĂŶĠƵĐŚĄĚǌĂēŽǀŝ͘
Záujemcovia budú zaradení do konkurzu.
Konkurz prebehne v miestnom hostinci.

OZNÁMENIE VEREJNOSTI

WZDE>^<<KD/–bulletin

Vajnorské novinky

Vajnory, rok 1939

SP OLO ČNO SŤ

Na cestách vínnej turistiky
Najväčším sviatkom
pre milovníkov vínnej
turistiky na Malokarpatskej vínnej ceste
bývajú Dni otvorených pivníc. Vinári pre
návštevníkov otvorili
rekordných 161 pivníc
od Bratislavy až po
Trnavu na 14. ročníku
vyhľadávanej akcie.
Najväčšou vinohradníckou
a vinárskou oblasťou na Slovensku je Malokarpatská, kde
sa vinohradníctvo viaže prevažne na juhovýchodné stráne
Malých Karpát. Od polovice
90-tych rokov minulého storočia sa vo vinohradníckych
oblastiach Slovenska objavuje
myšlienka vytvorenia vínnych
ciest, ktoré by využili danosti vinohradníckej krajiny,
vína ako jedinečného nápoja
a miestnej gastronómie na
vytvorenie cielených produktov pre návštevníkov. Najďalej
v tom pokročila Malokarpatská vínna cesta (MVC), ktorá

sa z myšlienky už zmenila na
ponuku celoročného programu podujatí viazaných na
činnosti spojené s pestovaním
viniča a výrobu vína i ponuku
zariadení, typických pre tento
vinohradnícky región.
Malokarpatská vínna cesta
v sebe spája niekoľko fenoménov - víno, krajinu, históriu
a gastronómiu oblasti rozloženej medzi Bratislavou a Tr-

navou ako veľkými centrami
juhozápadného
Slovenska.
Historickou zaujímavosťou je,
že vinohradnícke štatúty mali
na území dnešného Slovenska
ako prvé vysporiadané Vajnory, dnešná mestská časť Bratislavy, a to už začiatkom 13.
storočia. Aj tým sa Vajnory
zaradili k atraktívnym miestam na ceste za tradičným
jarným i jesenným vínnym

putovaním. Dôkazom sú stovky návštevníkov. Ponuku vín
z pivnice PD Vajnory hodnotia účastníci ako jednu z najlepších na celej vínnej ceste.
Hlavný vincúr Miroslav Dziak
(na snímke) opäť pripravil
kolekciu tých najlepších vajnorských vín. Záujem o ne bol
moriadny.
Dni otvorených pivníc lákajú
každoročne tisíce priaznivcov
zo Slovenska i zahraničia. Návštevníci vyzbrojení vínnym
pasom, ochutnávacím pohárikom a ďalším príslušenstvom
každoročne putujú po regióne
za svetlami otvorených pivníc.
Nielen za pohárikom dobrého
vína, či miestnymi kulinárskymi špecialitami, ale aj za originálnou históriou s vinárskymi
architektonickými pamiatkami a v neposlednom rade i za
oku lahodiacemu pohľadu na
malokarpatské vinice.
Jarné Dni otvorených pivníc sa uskutočnia v máji na
sviatok sv. Urbana, patróna všetkých vinohradníkov
a vinárov.
Eduard Fašung

mestský poslanec zo 45 poslancov mestského zastupiteľstva
pri schválení rozpočtu mesta
získal pre svoju mestskú časť
49.000 eur a tie čo získal Ján
Panák sa v spolupráci a po do-

hode s mestskou časťou zväčša
použijú na opravu chodníkov
na Roľníckej a Rybničnej ulici
a 10.000 eur na nový semafor
pri zdravotnom stredisku.
Eduard Fašung

Poďakovanie Devany
Po prvýkrát v histórii Slovenského poľovníckeho zväzu
a Slovenskej poľovníckej komory v tomto roku ocenili poľovníkov a ich manželky medailami „Poďakovanie Devany“.
Cenu získali štyria poľovníci,
medzi nimi aj predseda Poľovníckeho združenia vo Vajnoroch Ján Panák s manželkou
Máriou. Pritom SPZ má celkovo 57.000 členov.
(Devana má byť dcérou najvyššieho staroslovanského boha
Perúna, staroslovanskou bohyňou nebeského a denného
svetla, sviatok slávi na Hromnice. Býva však zobrazovaná aj
ako zlatovlasá dievčina s mečom, lukom i šípmi a s chrtmi

v lesoch. Je preto vnímaná ako
slovanský ekvivalent k antickej
bohyni lovu Diane.)
Ján Panák je dlhoročným predsedom vajnorského PZ. Nie je
vnímaný len ako poľovník, ale
aj ako organizátor bezpočtu
brigád pri zimnom prikrmovaní zveri, udržiavaní a čistení
vajnorského chotára, najmä
v malokarpatských lesoch. Zapája sa do spoločenského života v obci, pripomeňme si len
10 ročníkov obľúbených slávnostných Poľovníckych dní vo
Vajnoroch. Verejnosť ho vníma
aj ako ochranára prírody, ktorý
spolupracuje s celoslovenskými
ochranárskymi združeniami
v našom regióne. Tak ako každý
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Taký bol minulý rok v našej knižnici
Na uplynulý rok už iba
spomíname, hodnotíme, robíme štatistiky,
a zároveň uvažujeme
a plánujeme ako a čo
robiť lepšie, aby naša
práca a snaha mala
zmysel a nevyšla na
zmar.
Obnova knižného fondu bola
prioritou, a snažíme sa, aby
každý čitateľ našiel vždy niečo nové, zaujímavé, aby odchádzal spokojný. Podarilo
sa získať zopár knižiek, ktoré
potrebujú a hľadajú naši žiaci
a študenti, ako tituly „povinného čítania“.
V roku 2013 bolo zakúpených
225 kusov nových knižiek,
a tiež sme zaradili do knižného fondu niektoré knihy ako
dary, ktoré nie je možné získať, zohnať iným spôsobom.
Mimoriadnym sa nám javí dar
Ústavu pamäti národa – knižnica získala 28 hodnotných
publikácií a kníh, čím obohatili
a podporili knižný fond. Všetkým darcom ďakujeme!

Knižnica bola aj v uplynulom
roku denne navštevovaná – čítali sme, debatovali. Teší nás,
že prichádzali malí, veľkí, záujem o knihy a čítanie narastá.
Obľúbené čítačky s pani Vierou Fašungovou, pre žiakov ZŠ
a pre dospelých čitateľov, boli
spestrením ponuky knižnice. Naposledy vybrala úryvky
a prečítala z vynikajúcej knihy
Sándora Máraia Sviece dohá-

rajú. Spolu s čitateľmi píšeme
projekty, žiadame o granty,
snažíme sa získať pre knižnicu finančné prostriedky nielen
z rozpočtu mestskej časti Vajnory.
Do databázy knižničného
programu je zatiaľ zapísaných
približne 9000 titulov, to sú tri
štvrtiny všetkých kníh nachádzajúcich sa v našej knižnici.
Po dokončení tohto zoznamu,

bude možné následne v plnej
miere využívať zakúpený program, jeho zverejnením a dostupnosťou na webovej stránke.
Akékoľvek aktivity našich čitateľov aj nečitateľov - spoluobčanov vítame, ak ich cieľom je
zlepšenie ponuky kníh a služieb, prípadne skrášlenie priestorov knižnice.
Helena Paulenová

Knižničky na stračích nôžkach vynovili
Na miestach, kde stáli vajnorské malé knižnice,
dočasne ostali iba ich nohy. Domčeky pre knižky
totiž potrebovali zimnú údržbu. Teraz dostali
nové plexisklové striešky, ktoré majú uchrániť
ornamenty pred snehom.
„Knižničkám na stračích nôžkach, ako ich nazývame, bolo
potrebné silikónom utesniť
dvierka, aby lepšie odolali dažďom. To sme mohli urobiť až
keď domčeky preschli. Na svoje miesta sa vrátili vo februári,“
uviedol starosta mestskej časti
Vajnory Ján Mrva.
Knižničky fungujú od augusta
2013. Stoja na verejne dostupných miestach. Knihy z nich
si môžu ľudia požičať, prečítať
a vrátiť, alebo tam darovať iné
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z vlastnej police. Neformálna
občianska iniciatíva vo Vajnoroch má snahu priblížiť verejné
priestory ľuďom. Vajnoráci sa
inšpirovali americkým hnutím Little Free Library, ktoré
podporuje a sprevádza ľudí po
celom svete pri tvorbe pouličných knižníc. Vajnorské malé
knižnice sú v hnutí už oficiálne
zaregistrované. Dostali tabuľky
s medzinárodne pridelenými
poradovými číslami. Návrh
knižníc pripravila architekt-

ka Lucia Grigová. Knižnice sú
tvarom inšpirované tradičnými vajnorskými domami nasmerovanými štítom do ulice.
Tie môžu ľudia ešte aj dnes
vidieť v centrálnej časti Vajnôr.
O realizáciu knižníc sa postaral
miestny stolár, po ňom prebrala štafetu výtvarníčka Kristína
Rožňovcová, ktorá ich ozdobila vajnorskými ľudovými ornamentmi. Každá knižnica je
tak originálnym umeleckým
dielom. Vďaka nim sa podarilo
vyniesť vajnorské ornamenty zo
starých izieb na ulicu a ukázať
ich ľuďom.
Ako knižničky fungujú? „Vajnorské malé knižnice sú pre
všetkých a patria všetkým.

Ponúkajú možnosť podeliť sa
o dobré knihy – klasické romány, novely, detské knižky aj detektívky pre mládež. Prvú časť
kníh darovala Miestna knižnica
Vajnory. Ľudia si knižky môžu
požičať, prečítať a vrátiť. A nielen to, knihy z vlastnej police
môžu do knižníc i darovať. Navyše majú čitatelia možnosť na
záložke v knihe nechať odkaz
i odporúčanie pre ďalšieho čitateľa,“ doplnil Mrva.
Vajnorské malé knižnice sa nachádzajú na troch miestach pri
lavičkách – v oddychovej zóne na
Roľníckej ulici, v detskom parku
na Koniarkovej ulici a na detskom ihrisku na Buzalkovej ulici.
B. Paulenová

KULTÚRA

Program kultúrnych a športových podujatí

na mesiace marec – apríl 2014
1. 3. 2014 – sobota

25. 3. 2014 – utorok

30. 04. 2014 – pondelok

Burza detského šatstva, hračiek a detských potrieb

Stretnutie učiteľov so starostom MČ
Bratislava - Vajnory
Čas konania: 14.00 h
Miesto konania: jedáleň ZŠ s MŠ K. Brúderovej
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory

Stavanie mája
Čas konania: 18.00 h
Miesto konania: pred MÚ VajnoryOrganizátor: MČ BA Vajnory a VOS
Zmena programu vyhradená!

Čas konania: 9.00 – 15.00 h
Miesto konania: KZ Baničova
Info: Kristína Rožňovcová 0902/687 239,
kika.kocianova@gmail.com
Facebook: Burza detského šatstva
Vajnory

4. 3. 2014 – utorok
Fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy
Čas konania: 18.00 – 24.00 h
Miesto konania: KZ Baničova
Účinkuje: VOS, Vajnorská dychovka, HS
Kedy ako. Občerstvenie zabezpečené,
masky sú vítané!
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory

4. 3. –25. 5.
„Insita z Kovačice “ – Ján, Anna, a Natália Kňazovic, výstava prác insitných maliarov z Vojvodiny Miesto konania: Galéria Typo & Ars
Organizátor: Združenie deti a umenie
Kontakt: 0903/477074

Pondelok - Piatok (celý mesiac)
Marec - Mesiac knihy
Burza vyradených kníh
Čas konania: 14.00 – 18.00 h
Miesto konania: Knižnica, Šaldova 2
Kontakt: 02/ 43712621
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory

02. 4. 2014 - streda
Pietna spomienka – 69. výročie oslobodenia Bratislavy
položenie kytice pri pamätníku
Čas konania: 11.00 h
Miesto konania: Park pod lipami pri pamätníku
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory
v spolupráci so ZŠ a Senior klubom

6. 4. 2014 – nedeľa

Vajnorské ochotnícke divadlo – Súbehom k manželstvu
Miesto konania: KZ Baničova
Organizátor: VOD a MČ Vajnory

Vajnory na kolieskach
otvorenie kolieskovej korčuliarskej sezóny
vo Vajnoroch
Čas konania: 15.30 h
Vložené preteky IN LINE o 15.00 h
Miesto konania: Jurská cesta

8. 3. a 22. 3. 2014 - sobota

15. 4. 2014 – utorok

Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h
Miesto konania: Galéria TYPO & ARS,
Roľnícka 349
Organizátor: Združenie deti a umenie
Kontakt: 0903/477074, cepec@typoars.sk

109. výročie príchodu Ferdiša Jurigu do
Vajnor
spomienka na pôsobenie dejateľa Ferdiša
Jurigu vo Vajnoroch, položenie kytice
Čas konania: 11.00 h
Miesto konania: Park Ferdiša Jurigu
Organizátor: MČ BA-Vajnory v spolupráci so ZŠ a Senior klubom

7. 3. –10. 3. 2014

10. 3. 2014 – pondelok
MDŽ
Čas konania: 15.00 h
Miesto konania: Senior klub Vajnory
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory, Senior klub Vajnory

11. 3. 2014 – utorok
Vedomostný kvíz pri príl. XXII. ZOH
v Soči s besedou
Čas konania: 10.00 h
Miesto konania: KZ Baničova
Organizátor: MČ Bratislava - Vajnory

20. 3. 2014 – štvrtok
Slávnostné uvítanie detí do života
Čas konania: 15.00 h
Miesto konania: sobášna sieň
MÚ Vajnory
Organizátor: MČ Bratislava - Vajnory

Klub mladých Vajnorákov
miluje hodnotné
dokumentárne filmy
MČ Bratislava Vajnory v spolupráci so
Soňou Kukučkovou, ponúka ďalší dokumentárny film z cyklu Jeden svet.
V minulosti mali mladí Vajnoráci, ale
aj široká verejnosť možnosť sledovať
film Nový svet, ktorý opisoval zložitú
ekologicko-dopravnú situáciu v hlavnom meste Estónska, Talline.
Druhým filmom bol dokument Krv
v mobile, ktorý hovorí o vzácnych mineráloch a diamantoch, ktoré sú súčasťou mobilných telefónov a ťažia sa
v Kongu, kde v dôsledku nepokojov
a biedy sú prestrelky a prostitúcia neplnoletých dievčat každodennou realitou.
V čase uzávierky Vajnorských noviniek
beží hlasovanie o ďalšom filme, ktorý
sa bude premietať na Šaldovej ulici
v klube mladých vo Vajnoroch. Počet
účastníkov premietania stále rastie.
Odporúčame preto sledovať novinky
na webe Vajnor a sledovať pozvánky
na toto premietanie.
Rastislav Daniš
vedúci referátu sociálnych vecí a zdravotníctva

12.4 a 26. 4. 2014 – sobota
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h
Miesto konania: Galéria TYPO & ARS,
Roľnícka 349, BA – Vajnory
Organizátor: OZ Deti a umenie, kontakt
0903/477074 cepec@typoars.sk

27. 4. 2014 – nedeľa
Spomienka na 24.výr. príchodu pápeža
Jána Pavla II. do Vajnor – slávnostná sv.
omša
Miesto konania : Zrevitalizovaný Park
pod lipami
Čas konania: 15.30 h
Organizátor: Farnosť Bratislava – Vajnory
a MČ BA-Vajnory

Vajnory spievajú
v Rádiu Janko Hraško
V relácii „Potulky po Slovensku“, ktorá mala premiéru v utorok 4. februára,
Igor Hraško uviedol čerstvý prírastok do
knižnej piesňovej zbierky, knihu „Vajnory
spievajú“. Predstavil ju spolu s jej autorom
Ondrejom Demom. V prípade záujmu si
reláciu môžete vypočuť na www.vajnory.
sk alebo www.jankohrasko.sk
(VN)

1 – 2/2014

19

KARNEVAL / KULTÚRA

Karneval na ľade
V mrazivom nedeľňajšom popoludní 2. februára sa
ĽP Alviano zaplnila maskami od výmyslu sveta. Konal
sa totiž 5. ročník ľadového karnevalu, ktorý organizovala MČ Bratislava – Vajnory.
Karneval na ľade sa už tradične
teší obľube najmä u našich najmenších. Ľadovú plochu zaplnilo 21 pestrých masiek, medzi ktorými nechýbal ľadový
medveď, kvietok, víla, indián
či gitarista. Súčasťou podujatia
bola aj exhibícia krasokorčuliarov zo ŠK Slovan Bratislava.
Deti príjemne prekvapil najmä
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maskot HC Slovan Bratislava
Harvy, ktorý sa s deťmi veselo preháňal a zabával. O dobrú hudbu sa zasa postaral DJ
Ivan Ťapák. Každý zo súťažiacich získal drobné vecné ceny
a sladké odmeny, ktoré venovala MČ Vajnory.
Katarína Dobiášová
Foto: Anton Jakubáč

www.vajnory.sk
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Spoločne sme privítali
futbalového Mikuláša
Klub rodičov a priateľov
mládežníckeho futbalu – Vajnory,
v priestoroch Farského klubu a telocvični
školy Jana Pavla II už
po piaty krát spoločne
privítali Mikuláša.
Tento rok k mládežníckym futbalistom FK Vajnory, ich súrodencom a deťom Klubu rodičov a priateľov mládežníckeho
futbalu – Vajnory prišli až dvaja
Mikuláši. Prvý bol tradičný Mikuláš v biskupskom odeve a ten
druhý mal na sebe športovejšie
oblečenie.
Po odovzdaní množstva sladkostí v balíčkoch a ďalších
hračiek za pekné pesničky
a básničky, sme sa pustili do
bohatého občerstvenia. Po

občerstvení sa začali športové
súťaže v telocvični, hranie spoločenských hier a voľná zábava
v kruhu kamarátov. Rodičia
využili posedenie na spoločné rozhovory a zoznámenia sa
s novými členmi klubu.
Za pekné prežitie tohto vydareného stretnutia ďakujeme
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek

spôsobom pričinili o jeho uskutočnenie. V prvom rade otcovi Petrovi a pani riaditeľke ZŠ
a MŠ Jána Pavla II, za poskytnutie priestorov, všetkým našim
sponzorom a ďalším obetavým
spoluorganizátorom. Už teraz
sa tešíme na stretnutie o rok.
O niekoľko dní, na Silvestra,
sme v podobnej zostave spo-

ločne, už po štvrtý krát privítali
rok 2014 v Kultúrnom dome
Baničova. Aj toto bola veľmi
vydarená spoločenská akcia
organizovaná Klubom rodičov
a priateľov mládežníckeho futbalu – Vajnory.
Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.fkvajnory.sk
Text a snímky: Ivan Kula

Zahraničný úspech detí z Vajnor
Dve deti z Vajnor - Zuzana
Vidová a Matej Pajdlhauser
sa v januári vrátili po desiatich dňoch z hlavného mesta
Ruskej federácie Moskvy.
Spolu so svojimi tromi spolužiakmi Jakubom Doubkom,
Milanom Valáškom a Elizavetou Martynenkovou sa zúčastnili na súťaži pod názvom
„Budúcnosť Ruska“. Tento
rok bola súťaž venovaná Roku
ochrany prírody. Každoročne
ju organizuje škola Danko družobná škola Gymnázia
Alberta Einsteina v Bratislave, ktoré navštevujú aj Zuzka
a Matej.
Naše deti môžu byť na seba
právom hrdé, pretože súťažili so žiakmi ôsmich ruských
škôl a ako jediní zahraniční
účastníci obsadili nádherné

1.miesto.
Celá
súťaž
pozostávala
z dvoch častí, prezentovaných
v ruskom jazyku. V prvej časti predstavili prácu a všetky
projekty svojej školy v environmentálnej oblasti.
V druhej časti museli stvárniť tému umeleckou formou.
K víťazstvu im pomohla rozprávková scénka, kde stvárnili les zanedbaný ľuďmi,
ktorému prišli na pomoc deti.
Súčasťou projekcie bolo aj
krátke humorné video, spracované deťmi, zamerané na
separáciu odpadu.
Do záveru scénky zakomponovali slovenský ľudový tanec, ktorý zatancovala Zuzka
Vidová a získali si tým celé
obecenstvo.
Okrem súťaže sa študenti vrá-

tili na miesta, ktoré spoznali
už v júni 2013 počas trojtýždňového študijného pobytu
v Moskve, a navštívili aj ďalšie, nové.
Tiež navštívili školu slovensko-ruského priateľstva, kde
strávili celý jeden vyučovací

deň a nadviazali nové kontakty.
Počas tohto pobytu v Moskve
naše deti dôstojne prezentovali nielen svoju školu, ale
dovolím si povedať, že aj celé
Slovensko.
Elena Pajdlhauserová
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Zápis detí do prvého
ročníka ZŠ K. Brúderovej
Prvé februárové dni
už tradične na ZŠ s MŠ
Kataríny Brúderovej
patria zápisu detí do
1. ročníka základnej
školy. V aktuálnom
školskom roku sa zápis
konal 7. a 8. februára.
Na zápise sa zúčastnilo
51 detí (24 dievčat a 27
chlapcov), z nich bolo
33 detí s trvalým pobytom vo Vajnoroch.
Cieľom zápisu bolo posúdiť duševnú a telesnú zrelosť dieťaťa,
jeho osobnosť, či dokáže pri
zápise nadviazať bezprostredný kontakt s učiteľom, či má
dostatočne rozvinuté zrakové
vnímanie, jemnú motoriku,
rozumové, poznávacie a rečové
schopnosti.
Deti prichádzali na zápis v sprievode svojich rodičov, blízkych
príbuzných i súrodencov. Veď
išlo o významný deň! Z výzoru
detských tváričiek bolo možné
vyčítať pocity radosti, zvedavosti, no i skrytého napätia.
Do jednej učebne vstupovali rodičia, aby vypísali potrebné tlačivá pre agendu školy. Interiér
učebne poskytoval rodičom
pohľad na priestory, kde majú

mladší žiaci uložené učebné
pomôcky, projekty, tvorivé hry.
Pútavá bola galéria výtvarných
prác a tabuľa s nápisom SEPTEMBER 2014. Dátum, na ktorý sa tešia všetci predškoláci.
V tomto čase sa deťom v školskom klube venovali žiačky
z druhého stupňa základnej
školy. Boli oblečené v kostýmoch rozprávkových bytostí,
čím si každé dieťa hneď získali.
Spolu sa hrali, tvorili a rozprávali.
Pre deti si priebežne prichádzali pani učiteľky a odtiaľ ich
spoločné kroky smerovali do
prváckej učebne. Prezentácia
sa začala… Malý predškolák
si zasadol do prváckej lavice
a rozhovor s pani učiteľkou sa

mohol začať. Odpovedal na
otázky pani učiteľky. Hovoril
o svojich záujmoch a kamarátoch. Recitoval, spieval, ale aj
kreslil. Pani učiteľka s úsme-

vom a pokojom čakala na jeho
odpoveď. Pri samostatnej práci
ho usmerňovala a povzbudzovala. A chválila. Udeľovala pochvalu za pochvalou. Odmenou
pre všetkých predškolákov boli
darčeky, ktoré pre nich vyrobili
žiaci našej školy. A tie boli skutočne prekrásne! Malí predškoláci si prevzali aj pamätné listy
zo zápisu a určite mali rodičom
o čom rozprávať.
Rodičom detí, ktoré sa pri zápise javili ako nezrelé zvládnuť
predpísané učivo pre 1. ročník
ZŠ, komisia odporučila odklad
povinnej školskej dochádzky
alebo psychologické vyšetrenie
dieťaťa.
Text a foto: Jozef Bratina, riaditeľ ZŠ.

Školský klub detí pripravil besiedku pre seniorov
Začiatkom školského roka
2013/14 sme ako nový kolektív našej školy začali tvoriť plány, ako chceme počas
školského roka vypĺňať popoludňajší čas v školskom
klube detí. Okrem iných
činností, ktoré v školskom
klube realizujeme, nám veľmi vhod padla pozvánka
pani Novosadovej, vedúcej
Domu seniorov, aby sme pre
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starších občanov pripravili
besiedku pri príležitosti ich
mikulášskeho večierka.
Deti som oboznámila, pripravili sme scenár nášho vystúpenia, ktorého sa zhostili
veľmi radi a začali sme s nácvikom.
Do palety nášho vystúpenia sme zahrnuli recitácie,
vhodné mikulášske pesničky a tančeky.

Z vystúpenia mali radosť
všetci zúčastnení a samozrejme aj naši žiaci, pretože
okrem radosti, ktorú mohli
v ten večer rozdávať, boli
obdarovaní mikulášskym
balíčkom. Týmto vystúpením sa začala spolupráca
s obyvateľmi Domu seniorov, ktorú realizujeme dvakrát mesačne.
Pri stretnutiach realizujeme

spoločné činnosti napr. maľovanie.
My, ako pedagogickí zamestnanci sa veľmi tešíme,
že sa nám darí motivovať
našich žiakov k úcte k starším a to nielen v mesiaci
Úcty k starším, ale stále tak
k cudzím ľuďom ako aj vo
svojich rodinách.
Zuzana Hec
ZŠ s MŠ bl. Jána Pavla II.
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Prvý polrok v Základnej škole
Kataríny Brúderovej
Máme za sebou vydávanie polročných vysvedčení. Skončil
prvý polrok školského roka.
Aký bol?
Celkový priemer študijných
výsledkov žiakov školy (1,62)
vraví, že bol úspešný. So samými jednotkami ho zvládlo 112
žiakov, čo je 38,22% z celkového počtu 293 žiakov školy.
Veľmi dobre prospelo 43 žiakov
(14,67%), prospelo 96 žiakov
(32,76%) a neprospelo 16 žiakov (5,46%). Celkový študijný
priemer na 1. stupni ZŠ bol v 1.
polroku školského roka 1,16,
na druhom stupni vzdelávania
2,01. Najlepšie študijné výsledky
dosiahli žiaci druhého a prvého
ročníka (1,02, resp. 1,05). Študijné priemery ostatných ročníkov
sa pohybovali v rozmedzí 1,28
(tretí ročník) až 2,46 (deviaty
ročník).
Škola udelila v prvom polroku
celkom 41 výchovných opatrení. Je potešiteľné, že viac ako
tri štvrtiny z nich (33) boli pochvaly. Napomínaných alebo
pokarhaných žiakov triednymi
učiteľmi a riaditeľom školy bolo
v prvom polroku školského
roka 8 žiakov a ôsmym žiakom
bola znížená známka zo správania.
Priaznivý vývoj mal počet vymeškaných hodín z vyučovania. Celkom bolo vymeškaných
8.348 vyučovacích hodín (29,09
na žiaka).
V prvom polroku školského
roka sa uskutočnili školské kolá
v Olympiáde zo slovenského
jazyka a literatúry, Dejepisnej
olympiády, Geografickej olympiády, Matematickej olympiády, Olympiády v nemeckom
jazyku, Olympiády v anglickom
jazyku, súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko a školské
kolo Pytagoriády. V okresných
kolách olympiád našu školu

úspešne reprezentovali žiaci:
Daniela Mišániková, Dominika
Račková, Adam Kríž, Nguyen
Dien Ky Anh, Denis Tomaník,
Ivana Krišková, Karin Krútilová
a Barbora Capová.
škola sa zúčastnila na testovaní
žiakov zo slovenského jazyka
a literatúry, matematiky, testovania v prírodovednom bloku, spoločenskovednom bloku a všeobecných študijných
predpokladov v rámci projektu
KOMPARO. Výsledky našich
žiakov sú zverejnené na internetovej stránke školy www.zsosloboditelska1.stranka.info
Veľmi dobré výsledky dosiahli
žiaci našej školy v športových
súťažiach jednotlivcov i družstiev. Žiaci našej školy sa zúčastnili na súťažiach vo futbale,
hokeji, florbale, volejbale, v atletike, šachu, kde našu školu veľmi
úspešne reprezentovala žiačka
Renáta Bigas, ktorá sa na Majstrovstvách obvodu Bratislava
III umiestnila na 2. mieste. Školským športovým vrcholom bola
Jesenná športová olympiáda. Jej
hosťami bola Mária Mračnová,
atlétka, úspešná olympionička
v skoku do výšky - šiesta na OH
v Mexiku v roku 1968, bronzová medaila na ME v Aténach
v roku 1969 a Ivana Krištofičová, zlatá a strieborná medailistka na XXII. letnej deaflympiáde
vo vrhu guľou a v hode diskom
nepočujúcich žien, svetová rekordérka vo vrhu guľou.
V prvom polroku školského
roka sa žiaci našej školy zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie na Devín a exkurzie v rámci
vzdelávacieho programu BVS,
a.s., Modrá škola – voda pre budúcnosť v čističke odpadových
vôd v Modre.
Medzinárodný deň školských
knižníc sme si pripomenuli
pestrými aktivitami žiakov od
prvého po ôsmy ročník. Všetci

sa zúčastnili na Maratóne čítania v školskej knižnici. Žiakov
zaujali a pobavili interview s literárnou postavou, výstavka
vo vestibule školy a v školskej
knižnici, dramatizácia rozprávky
Veterný kráľ, hľadanie naj… knihy, tvorenie knihy zo slohových
prác, tvorba záložky do knihy
na tému „Namaľuj mi svojho
literárneho hrdinu“, súťaž „Kráľ
detských čitateľov“ a prezentácia
histórie knihy v učebni informatiky a informatickej výchovy.
Žiaci navštívili aj miestnu knižnicu. Pre prvákov a druhákov
pani knihovníčka pripravila čítanie z knihy Márie Ďuríčkovej
„Guľko Bombulko“. S tretiakmi
a štvrtákmi sa rozprávala o knihe
Gabriely Futovej „Hľadám novú
mamu“. Úryvky z knihy žiakom
čítala pani Viera Fašungová.
Veľký dôraz venovala škola realizácii akcií a podujatí zameraných na záujmovú činnosť
žiakov. Popri bohatej ponuke
krúžkovej činnosti sa žiaci našej školy zúčastnili viacerých
divadelných predstavení a koncertov. Žiaci piatych tried sa
v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického pora-

denstva a prevencie zúčastnili
na projekte Triedna a jej piataci
a v spolupráci s Políciou SR na
projekte Správaj sa normálne.
V školskom klube detí s úspechom zorganizovali korčuliarsky a lyžiarsky kurz, exkurziu do
čokoládovne v Kittsee.
Pre predškolákov škola zorganizovala Deň otvorených dverí pre
predškolákov a ich rodičov.
Vstúpili sme do druhého polroku školského roka 2013/2014.
Veríme, že aj v ňom sa nám podarí pokračovať v nastúpenom
trende a zrealizujeme všetky plánované úlohy a splniť predsavzatia. Deviatakom želáme úspech
v Testovaní 9 – 2014 a zvládnutie úskalí prijímacích skúšok na
stredné školy. Ostatným žiakom,
aby sa im darilo lepšie, resp. minimálne tak ako v prvom polroku školského roka, a tým ktorým
sa polrok nevydaril, nech sa im
podarí do konca školského roka
neuspokojivé známky opraviť,
aby na letné prázdniny neodchádzali s ťažobou, že podstatnú časť prázdnin budú musieť
venovať príprave na augustovú
opravnú skúšku.
Text a foto: Jozef Bratina
1 – 2/2014
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Poďakovanie za spoluprácu i ochotu
Dovoľte, aby som sa touto formou úprimne a srdečne poďakovala za ochotu, spoluprácu a cenné rady pri získavaní informácií, ktoré slúžili ako
podklad pri vypracovávaní rigoróznej práce na
tému: Využívanie ľudových tradícií – súčasti kultúrneho dedičstva obce Vajnory v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.
Práca bola úspešne obhájená
pred odbornou komisiou na
Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
a zároveň bola aj pozitívne
hodnotená z hľadiska uchovávania kultúrneho dedičstva
pre budúce generácie.
Z konzultantského posudku
Valentíny Trubíniovej vyberám: „Je kladom, že autorka
zistila bohaté informácie v rodinách pochádzajúcich z Vajnor, ktoré sa s hrdosťou hlásia
k histórii, folklóru, tradíciám
a uchovávaniu hodnôt, čo má
značný ohlas aj u žiakov. Tiež
je pozitívne, že učitelia vo vajnorských školách vedú žiakov
v regionálnej výchove k uvedomelému poznávaniu, ktoré
podnecuje následne rozvoj
kreatívneho myslenia a pomáha pri rozvoji reči a vyjadrovacích schopností, k poznávaniu
historických, kultúrnych a duchovných hodnôt u detí a žiakov.“
Aby som sa správne zoriento-

vala vo zvykoch a vajnorských
ľudových tradíciách, pri zbieraní poznatkov a informácii,
ktoré mali niekedy až etnografický charakter, mi počas celého obdobia veľmi pomáhali:
 Katarína Dobiášová – ktorá ma ochotne nechala nazrieť
do obecných kroník a historických prameňov, poskytla
mi staršie vydania časopisov
Vajnorské novinky a fotografie z kultúrnych a folklórnych
slávností.
 Ivan Štelár s manželkou
- vďačne mi opísali a ukázali
vajnorský kroj a jeho súčasti.
Zúčastnila som sa na choreografiách a nácvikoch tancov,
opísali mi niektoré typické
tance a kroky.
Jozef Bratina - sa v rozhovore so mnou podelil o problematiku využívania ľudových
tradícií v edukačnom procese
a o spôsoby, ako ich implementuje so svojím pedagogickým personálom do tzv. Dňa
vajnorských tradícií.

Vráťme knihy do škôl
Do projektu Vráťme knihy do škôl už prišlo
takmer 600 príspevkov. Projekt má podporiť
záujem mladých ľudí o čítanie. Zapojiť sa doň
možno ešte do polovice marca.
Tretí ročník projektu Vráťme
knihy do škôl organizuje Bratislavský samosprávny kraj
v spolupráci s internetovým
kníhkupectvom ABC Knihy
a vydavateľstvom IKAR.
„Tento rok odštartoval už tretí
ročník projektu a ja verím, že
sa nám podarí urobiť z neho
24 Vajnorské novinky

dobrú tradíciu. Je dôležité,
aby mladí ľudia knihy vnímali
ako neoddeliteľnú súčasť života a vzdelávania,“ povedal
predseda BSK Pavol Frešo.
Tretí ročník projektu Vráťme knihy do škôl odštartoval tesne pred Vianocami
a potrvá do 15. marca 2014.

 Mária Kováčiková a Magdaléna Vojtěchová – poskytli
mi možnosť počas vyučovacích hodín vo 4. ročníkoch
vyplniť dotazníky pre učiteľky
a žiakov. Ponúkli mi výtvarné a slohové práce žiakov,
reprezentujúce vzťah žiakov
k Vajnorom a ich tradíciám,
ktoré poslúžili ako ukážky
v rigoróznej práci.
 Agneša Brúderová – v nespočetných rozhovoroch mi
priblížila niekdajší kultúrny
život vo Vajnoroch, zaspomínala si na detské roky, hry,
riekanky, básničky a pesničky
z Vajnôr, ukázala mi techniku
paličkovanej čipky, poskytla
predlohy vajnorských ornamentov.

 Alojzia Hrabáková a Bohumír Hrabák, Vojtech
Grebeči – porozprávali mi
humorné príbehy a historky
vo vajnorskom nárečí a zaspomínali si na svoje školské časy, priblížili mi, ako sa
hrávali v detstve a ako trávili
svoj voľný čas. Zapožičali mi
vlastné knihy, z ktorých som
pri práci čerpala.
 Rodina Kysucká – za vzácne spomienky, pomoc pri získavaní informácií a možnosť
vytvoriť si videoukážku z vajnorskej svadby.
Z vďaky za vaše veľkorysé pochopenie a ústretovosť vám venujem svoju rigoróznu prácu.

Do súťaže sa môžu zapojiť
študenti stredných škôl, ktorí sa zaregistrujú na stránke
www.vratmeknihydoskol.sk
a v čase konania súťaže prečítajú aspoň jednu knihu podľa
vlastného výberu. Podmienkou zaradenia do súťaže je
zaslanie textu v rozsahu minimálne pol normostrany,
v ktorom študent vysvetlí,
prečo si danú knihu vybral
a čo mu jej prečítanie prinieslo. Za každý súťažný text bude
autorovi pridelený kód, ktorý
mu bude doručený mailom.
Každý študent môže pritom
zaslať viac príspevkov k rôz-

nym knihám. Ku každej prečítanej knihe však môže byť
zaslaný len jeden súťažný text.
V rámci projektu tento rok po
druhý raz udelia aj cenu Knižný Anjel 2014. Študenti môžu
navrhnúť školského knihovníka, učiteľa slovenského jazyka alebo inú dospelú osobu, ktorá u nich podporuje
záujem o čítanie v školskom
zariadení či knižnici. Do druhého ročníka sa zapojilo 1219
žiakov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Príspevky pritom poslali študenti
z vyše 70 percent škôl.
Eduard Fašung

S vďakou Jana Mechurová
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Petanque - šport francúzskych
seniorov vo Vajnoroch
Možno je už tento šport u nás dostatočne známy a netreba ho čitateľom VN predstavovať. Odvtedy už uplynulo pár rokov, čo sme si povedali,
že by sme chceli niekde vo Vajnoroch postaviť
petangové ihrisko. Dokonca sme to mali v predvolebných sľuboch. Veľmi sa teším, že napokon
- pri rekonštrukcii Parku pod lipami, sa to nášmu
starostovi podarilo. Konečne už aj vo Vajnoroch
sú vytvorené podmienky na jeho hranie.

Petanque (petang) - šport,
ktorý sa asi každému spája
s predstavou spokojných francúzskych seniorov, ktorí si počas letných dní krátia čas touto hrou v parkoch, však môže
byť celkom dobrou zábavou
pre všetky generácie. Hraním
tejto hry sa cvičí najmä presnosť a motorika. Hru môžu
hrať dvaja alebo viacerí hráči,
ktorí vytvoria družstvá. Obľúbeným petangovým miestom
v Bratislave je tradične nábrežie Dunaja na petržalskej strane, neďaleko Sadu Janka Kráľa
a divadla Aréna. Tu sa dokonca
v lete organizujú akreditované
turnaje.
Vo Francúzsku stretnete hráčov s guľami takmer v každom
parku. Hovorí sa, že táto hra
je balzamom na vystresované
nervy. Hrá sa na neupravenom

teréne s ťažkými kovovými guľami a terčom je malá drevená
guľka, nazývaná prasiatko, bib
alebo jack. Podstatou hry je
hodiť ťažké kovové gule čo najbližšie k malej drevenej guľke.
Archeologické nálezy dosvedčujú, že ťažké gule sa využívali nielen v boji, ale aj na hru.
V starovekom Grécku za vlády
Alexandra Veľkého bol obľúbený vrh guľou. Gréci sa snažili
vyvinúť čo najväčšiu silu a hodiť guľou čo najďalej. Rimania
kládli dôraz viac na obratnosť,
podstatou ich hry bolo trafiť
guľu čo najbližšie k cieľu. Boli
to pravdepodobne Rimania,
ktorí túto hru v 6. stročí pr.
Kr. priniesli do južného Francúzska, kde sa rozšírila najmä
v okolí miest Marseille a Lyon.
V stredoveku bola táto hra veľ-

mi obľúbená medzi pospolitým
ľudom, ale keďže sa hrávala
s drevenými guľami, z ktorých
trčali klince, dochádzalo pri
nej k častým zraneniam. Hry
s guľami boli vo Francúzsku aj
naďalej veľmi populárne, v minulom storočí tam vznikla dokonca Národná federácia hier
s guľami (1933).
Predchodkyňou petanque bola
vraj provensálska hra, ktorá
má dodnes svojich priaznivcov. Vznikla v oblasti zvanej
Provence, od nej bol odvodený
jej názov. Názov petanque však
podľa jednej legendy vznikol
zo slovného spojenia „pieds
tanqués“, čo vyjadruje, že sa
táto hra hraje s nohami pri
sebe. Istý chlapík v juhofrancúzskom meste La Ciotat mal
zdravotné problémy s nohami,
a preto pri hre s guľami vždy
sedel na jednom mieste. Vďaka tomu bol jeho výkon veľmi
presný, a tak dosahoval vynikajúce výsledky. To inšpirovalo
aj ostatných hráčov na to, aby
guľami hádzali vždy z jedného miesta na cieľ, ktorým bola
práve malá drevená guľka.
Hrať petang je veľmi jednoduché. Netreba žiadne špeciálne
schopnosti, okrem chuti zahrať
si. Vybavenie hráča sa vojde do
malého kufríka či prenosnej
tašky. Potrebujete sadu troch
oceľových gulí, handričku na
ich utieranie, malú drevenú
guľku, meter na meranie vzdialenosti gulí od drevenej guľky.
Petang môžete hrať na neupravenom teréne, najlepší je pieskový s drobným štrkom, menej
vhodný je trávnatý povrch,
najnevhodnejšia je piesočnatá pláž, lebo gule sa do piesku
skôr zaboria, a tak len ťažko využijete nejakú hernú techniku.
Profesionálni hráči ho hrávajú
na špeciálne upravených ihris-

kách s mantinelmi. Ich povrch
musí byť dostatočne tvrdý,
odolný voči dopadajúcim guliam. Zároveň však musí byť
priepustný, aby stačil absorbovať, napríklad, dažďovú vodu.
Tu si môžete pozrieť jednoduché pravidlá, ako hrať:
Petang môžu hrať dve trojčlenné družstvá, pričom každý
hráč má po dve gule, alebo dve
dvojčlenné družstvá, potom
má však každý hráč po tri gule.
Petang si môžu zahrať tiež iba
dvaja hráči, vtedy majú obaja
po tri gule.
Zápas sa hrá dovtedy, kým jedna strana dosiahne 13 bodov.
Ak hrajú družstvá, je možné
hrať skrátenú verziu, teda do
11 bodov. Za bod sa pokladá
každá guľa, ktorá je po skončení hry bližšie k drevenej guľke,
ako prvá najbližšia súperova
guľa. Prasiatko, čiže drevená
guľka sa hádže z miesta odhodu, ktoré je vyznačené krúžkom
na povrchu, jeho priemer je 35
– 50 cm, teda taký, aby sa tam
vošli obidve chodidlá. Musí byť
vzdialený 1 meter od odkraja
ihriska. Prasiatko musíte hodiť
v rozmedzí 6 až 10 metrov od
miesta odhodu, ale zároveň aspoň 1 meter od hranice ihriska
alebo od akejkoľvek prekážky.
Prvé hádže družstvo, ktoré hádzalo aj drevenou guľkou. Po
hode drevenou guľkou už nemožno upravovať povrch hracej
plochy. Po dopade gule je vhodné označiť aj jej polohu, uľahčí
to meranie jej vzdialenosti od
drevenej guľky. Ak sú dve gule
(každá z iného družstva) rovnako vzdialené od prasiatka
a družstvá už nemajú žiadne
gule, hra sa anuluje.
Želám veľa zábavy pri hre
a možno sa tam aj spolu stretneme!
Juraj Lauko
1 – 2/2014
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Futsalový turnaj starších žiakov U 15
Na sklonku januára dostali starší žiaci pod vedením svojho trénera
Róberta Vajdu pozvánku od našich tradičných
rivalov – CFK Cajla
Pezinok, pozvánku na
Futsalový turnaj družstiev U15 CAJLA CUP.
Okrem domáceho mužstva a nás sa zúčastnili
aj mužstvá FK Šamorín,
Slávia Ekonóm a ŠK
Vrakuňa.
My sme turnaj otvorili prvým
zápasom, hneď proti domácim –
CFK Cajla Pezinok. Aj keď prvý
gól padol do našej siete, našim
chlapcom sa dvoma gólmi po
sebe podarilo strhnúť víťazstvo
na našu stranu a vyhrať úvodný
zápas 2:1.
V druhom našom zápase sme
nastúpili proti hráčom Slávia
Ekonóm. Aj tento zápas sme vyhrali rovnakým výsledkom 2:1.
Do tretieho zápasu proti nám
nastúpil líder turnaja FK Šamorín, s ktorým máme zápornú
bilanciu zápasov. Ani tentoraz

sa nám ho nepodarilo poraziť
a okúsili sme prvú prehru na
turnaji s výsledkom 0:5.
V poslednom zápase sa proti

našim chlapcom postavili hráči
z ŠK Vrakuňa. V prvej polovici
sme inkasovali 2 góly, na ktoré
sme dokázali pekným gólom

Umiestnenie:
1.miesto:
2.miesto:
3.miesto:
4.miesto:
5.miesto:

FK Šamorín Hamuliakovo
ŠK Vrakuňa
FK Vajnory
CFK Pezinok – Cajla
Slávia Ekonóm

Góly za FK Vajnory: Lukky Pollák 3, Rišo Bebe Bortlík, Marek
Muráni.

ešte do prestávky odpovedať.
Po prestávke sme sa márne snažili vyrovnať, ale po otvorení
hry sme dostali ďalší gól a zápas
sme prehrali pomerom 1:3.
Aj napriek tejto prehre sme na
turnaji obsadili 3.miesto, ale
najmä sme získali cenné skúsenosti, ktoré, ako veríme, zužitkujeme po zimnej prestávke
miestnej ligy.
Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.fkvajnory.sk
Text a snímka: Ivan Kula

Zimná liga
mladších
žiakov
Družstvo mladších žiakov pod trénerským vedením Milana Horníka sa
v rámci ligovej prestávky zúčastnilo na
ZIMNEJ HALOVEJ LIGE BFZ STARŠÍCH A MLADŠÍCH ŽIAKOV O POHÁR ŽUPANA BSK r. 2013/2014.
Aj keď sme vo svojej skupine nedokázali premôcť našich súperov - Domino A,
Ivanka pri Dunaji, Slovan dievčatá a Lamač, v prípade Slovana a Lamača sme
mali víťazstvo na dosah ruky. V priateľskom zápase sme sa stretli z druž-
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stvom ŠK Šenkvice. Zo skupiny sme
postúpili z posledného miesta a v zápase
o umiestnenie sme sa stretli z mužstvom
Lokomotíva DNV „B“, ktoré sme porazili 3:1.
V boji o 17.miesto sme sa postavili proti

mužstvu ŠK Vrakuňa. Tento zápas sme
z prehľadom vyhrali výsledkom 7:1
a tak sme na turnaji obsadili 17.miesto.
Viac informácií nájdete na webovej
stránke: www.fkvajnory.sk
Text a snímka: Ivan Kula.
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Vajnorské ľadové medvede
privítajú milovníkov otužovania
Na Štedrý deň sa uskutočnil už 2. ročník vianočného plávania ľadových
medveďov na Vajnorských jazerách. Zúčastnil sa na ňom úctyhodný počet
25 prevažne vajnorských otužilcov. Tento rok k nám bolo počasie milosrdné, avšak voda nás napriek tomu poriadne schladila.
S otužovaním vo Vajnoroch
začala hŕstka nadšencov v roku
2008, keď sme si chceli predĺžiť
kúpaciu sezónu. Sami sme boli
zvedaví, dokedy to vydržíme.
Vydržali sme do Nového roka.

Ďalší rok sme už „potiahli“
celú zimu, niekoľkokrát sme
museli so sebou zobrať aj sekery. V priebehu ďalších rokov sa
naše rady postupne rozširovali
a v súčasnosti nás je vyše 20,

hoci v takomto hojnom počte
sa stretávame málokedy, zvyčajne len na Štedrý deň. Na
sobotňajšom plávaní sa v priemere zúčastňuje okolo 10 plavcov a plavkýň. Zimné plávanie

poskytuje viacero benefitov,
z ktorých asi najdôležitejším
je zvýšená odolnosť organizmu voči rôznym chorobám.
Nezanedbateľným faktorom je
však aj fantastický pocit, ktorý
sa dostavuje už v samotnej ľadovej vode ale hlavne po vyjdení z nej. Pocit spokojnosti
z prekonávania samého seba je
veľmi stimulujúci.
Ak by mal niekto chuť a odvahu sa k nám pripojiť, bude vítaný. Stretávame sa každú sobotu
na Vajnorských jazerách (pri
mostíku) o 15.00 h.
Juraj Zeman

Na I. ročníku Vajnorského miniľadového hokejového
turnaja 2014 vajnorských a račianskych škôl
Na ľadovej ploche vo Vajnoroch sa 30. januára zišli tri hokejové družstvá žiakov. Družstvo „A“ aj „B“
ZŠ s MŠ K. Brúderovej a ZŠ Tbiliská (Rača). Zápasy sa hrali na 2 x 15 min. s prestávkou. Aj napriek
nepriazni počasia, keď celú noc aj počas zápasov
husto snežilo, zápasy prebiehali v rýchlom tempe.
Zaujímavé situácie sa striedali na obidvoch stranách
a hráči predvádzali fantastické športové výkony.
Ako prvé nastúpili proti sebe
domáce družstvá. Hráči sa striedali vo vedení až do stavu 6:6,
kedy sa prejavila lepšia kondície
a zohratosť družstva „A“. Zápas
sa skončil víťazstvom 11:7 a najlepším hráčom a strelcom bol
Branislav Brúder, ktorý strelil
všetkých 11 gólov svojho družstva. Veľmi dobre s ním spolupracoval Oliver Depeš, ktorý
mal 6 asistencií. V „B“ družstve

bol najlepší hráč Lukáš Polák so
4 gólmi a jednou asistenciou.
V druhom zápase nastúpili proti sebe družstvá ZŠ Tbiliská a ZŠ
s MŠ K. Brúderovej „B“. Tu sa
prejavila lepšia herná zohratosť
hráčov z Rače a zápas sa skončil jednostranným víťazstvom
v pomere 20:4. Za domácich
bol opäť najproduktívnejším
hráčom Lukáš Polák, strelil 2
góly a na jeden prihral. V tre-

Zimná liga starších žiakov
Aj družstvo starších žiakov z trénerom Róbertom
Vajdom v zimnej ligovej prestávke nezaháľalo
a okrem tréningového procesu v telocvični sa zúčastnilo na zimnej halovej lige bfz starších a mladších žiakov o pohár župana bsk 2013/2014.
Tento turnaj sa konal v športových halách vysokoškolských
internátoch v Mlynskej doline.

Ako súperov do našej skupiny
vyžrebovali družstvá: ŠK Žolík Malacky, ŠK Svätý Jur, FK

ťom zápase sa stretli doteraz neporazené družstvá. Rýchle akcie
sa striedali na obidvoch stranách, hráči odovzdali na ľade
celé srdce. No znovu sa prejavila
lepšia zohratosť hráčov ZŠ Tbiliská, ktorí nielen dobre korčuľovali, ale aj si prihrávali. Zápas
skončil síce jasným víťazstvom
hráčov z Rače, ale priebeh zápasu tomu vôbec nenasvedčoval.
Takže víťazom tohto tradíciou
mladého turnaja a držiteľom
pohára sa stali hráči zo ZŠ
Tbiliská. Na druhom a treťom
mieste sa umiestnili domáce
družstvá. Najlepším strelcom
turnaja sa stal Branislav Brúder, ktorý strelil 14 gólov. Najproduktívnejším hráčom bol
Martin Matuška zo ZŠ Tbiliská,
ktorý dal 10 gólov a na 8 prihral.

Po zápase boli vyhodnotené
jednotlivé družstvá a hráči boli
dekorovaní medailami.
Môžeme konštatovať, že turnaj sa vydaril, videli sme plno
mladých šikovných hráčov,
z ktorých niektorí určite spravia aj športovú kariéru. Bola
to krásna generálka pred „Ľadovým hokejovým turnajom
15. – 16. 2. 2014“, kedy sa stretli
v športových zápasoch muži.
Za domáce družstvo nastúpili
„A“ aj „B“ družstvo:
Adam Brúder, Oliver Depeš,
Richard Jaslovský, Patrik Puček,
Lukáš Polák, Dominik Vajda,
Richard Reguli, Erik Kratochvíla a Polakovič Martin, všetci
ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej.
Dušan Štancel

BCT Bratislava a Lokomotíva D.N.V „B“.
V základnej skupine sa nám
podarilo zvíťaziť len nad mužstvom ŠK Svätý Jur, ostatné
zápasy sme prehrali, aj keď
s mužstvom BCT Bratislava
nám víťazstvo uniklo len o vlások. V priateľskom zápase sme
sa stretli so Sláviou Ekonóm.
Do súbojov o umiestnenie na turnaji sme postúpili
zo 4. miesta v tabuľke. Proti

nám sa postavili hráči OFK
Vysoká pri Morave, s ktorými
sme odohrali nerozhodný výsledok a na trestné strieľania
sme po víťazstve postúpili do
záverečného kola v boji o 13.
miesto v konečnom umiestnení na turnaji, kde sa stretneme
so súperom FC Ružinov.
Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.fkvajnory.sk
Text a snímka: Ivan Kula
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O Vajnorský ľadový pohár sa
pobilo trinásť tímov
Cez víkend (15.–16. 2. )
sa konal už piaty
ročník podujatia, na
ktorom si mohli zmerať sily amatérske hokejové tímy. Vajnorský
ľadový pohár zorganizovala mestská časť
Vajnory v spolupráci
s Bratislavským samosprávnym krajom.
„Do roka a do dňa“ pripravíme
ešte lepší turnaj ako minule.
Povedali si usporiadatelia po
vydarenom 4. ročníku, a tak sa
aj stalo. V. ročník Vajnorského ľadového turnaja 2014 mal
ešte vyššiu úroveň ako predchádzajúce ročníky. V sobotu
sa stretlo 13 družstiev pripravených na vzájomné meranie
síl na ľadovej ploche vo Vajnoroch. Tieto boli rozdelené
do 4 skupín, kde sa stretli každý s každým a dve najlepšie
z každej skupiny postúpili do
nedeľného osemfinále.
Prvé zápasy sa začali ráno
o 8.00 h medzi družstvami
LASSOS team a CONDORE
Vajnory team. Zápas mal veľmi vysokú úroveň, útoky sa
28 Vajnorské novinky

striedavo valili na obe bránky,
až nakoniec v závere vyhralo
domáce družstvo v pomere
4 : 3. Bolo to prvé prekvapenie na úkor vlaňajšieho víťaza. V ďalšom zápase sa stretli
družstvá Pataš Bulldogs a výberom družstva BSK. Tento
zápas nebol taký rýchly, hráči
skôr využívali technické finesy. Družstvá sa striedali vo
vedení, až nakoniec vyhralo šťastnejšie družstvo Pataš
Bulldog 7 : 5. Víťazom skupiny
sa stalo družstvo Condor pred

Lassos, Pataš Bulldog a BSK.
V druhej skupine bolo nasadené družstvo JIMMY team a nesklamalo. Milým prekvapením
sa stali mladí hráči Vajčáci,
vedení Jakubom Pajdlhauserom, ktorí obsadili v skupine
druhé miesto na úkor družstva Leguán team a postúpili do nedeľného osemfinále.
Okolo obeda sa ukázalo slniečko, vzduch sa zohrial na
14°C a začal sa rýchlo topiť
ľad. Posledné zápasy sa odohrali skoro na vode. Z týchto

dôvodov boli poobedňajšie
zápasy presunuté na večer.
Chlapci – ľadári upravovali
plochu skoro do 17.00 h, ale
podarilo sa. Mohlo sa pokračovať. V tretej skupine sa
stretli domáci hráči z Vajnor,
vedení Andrejom Kukučkom
a s veľkou podporou divákov.
Proti nim nastúpili hráči Fatal
Error a Marlies. Táto skupina
bola najvyrovnanejšia. Všetky
družstvá získali po jednom
víťazstve aj porážke. O postupe preto rozhodovalo skóre.

ŠPORT
Napokon sa šťastnými postupujúcimi stali domáci hráči
Končari, pred družstvom Fatal Error. V štvrtej skupine sa
stretli HC Motor-Car Bratislava, AHS – Amateur hockey
school s Mitas team, zloženým
z pozemných hokejistov zo
susednej Rače. Aj táto skupina bola vyrovnaná, hráči hrali
technický hokej a padalo veľa
gólov. Takže diváci sa nesťažovali a veselo povzbudzovali
všetky družstvá. Do nedeľného osemfinále postúpili družstvá AHS a HC Motor-Car.
Z obavy pred veľkým oteplením boli nedeľné zápasy presunuté na ráno. Ako prví sa
stretli HC Motor-Car a Condor. Družstvá sa striedali vo
vedení, až v závere sa strelecky
predviedli hráči Condor, a to
Ján Komara a Šimon Škula, ktorí strelili rozhodujúce
góly. Veľmi zaujímavý bol aj
zápas medzi hráčmi Končári
a Vajčáci. Domáci hráči znovu s veľkou podporou divákov, ktorí ich hnali nepretržite
dopredu, predvádzali krásne
kombinačné akcie. No nestačilo to na dobre rozbehnutých
a výborne zohratých Vajčákov. Mladí hráči boli rýchlejší,
zohratejší a toto sa nakoniec
prejavilo ako rozhodujúci prvok v postupe. Takže v prvom
semifinále sa stretli družstvá
JIMMY teamu a Condor Vajnory teamu. Zápas bol rýchly,
technický a hráči si siahli až
na dno svojich síl. Tieto neskôr obom družstvám v ďalších zápasoch chýbali. Z víťazstva 5 : 2 a postupu do
finále sa tešili hráči JIMMY
teamu. V druhom semifinále
sa stretli hráči Vajčáci a veľký
favorit turnaja LASSOS. Zápas mal jednoznačný priebeh
10 : 3 a prejavovala sa rýchlosť,
zohratosť, technická vyspelosť
a tvrdosť hráčov LASSOS. Zaslúžene postúpili už tretí rok
po sebe do finále.
Zápas o tretie miesto priniesol
jedno z najväčších prekvapení
turnaja na úkor domácich hráčov, Condor Vajnory team, vedený starostom Vajnor Jánom
Mrvom. Mladí hráči Vajčáci

sa pustili nebojácne do súpera, využili moment prekvapenia, nesústredenosti a získali
náskok až o 3 góly. Aj napriek
tomu, že hráči Condor v závere znížili stav, na medailu
to nestačilo. V tomto zápase
sa v plnej miere ukázala ich
slabosť, ktorá bola doteraz
prednosťou. Družstvo zložené
z výborných, herne aj strelecky
disponovaných hráčov, doplatilo na individuálny prístup.
Môžeme skonštatovať, že finále
splnilo predpovede o krásnom
rýchlom zápase, kde bude padať plno gólov. Stretli sa v ňom
starí známi z posledných ročníkov, a to družstvo JIMMY
teamu a rozbehnuté družstvo LASSOS teamu. Vedúci
družstva a domáci hráč Noro
Hudcovský pripravil hráčov na

minútu presne. Nezlomila ich
ani prehra v skupine a postupne valcovali všetky družstvá,
ktoré im stáli v ceste k obhajobe vlaňajšieho víťazstva. Zápas sa skončil jednostranným
víťazstvom 14 : 4 a bol vyvrcholením celého vydareného
turnaja.
V závere prišlo prekvapenie
aj pre divákov. Všetci boli pozvaní na ľad, kde strieľali do
bránky s pukmi, na ktorých
sa nachádzal emblém MČ
Bratislava-Vajnory, a v prípade trafenia do bránky si tento
mohli odniesť domov. Puky sú,
samozrejme, zberateľská rarita, keďže ich bolo vyrobených
iba 200 ks pri príležitosti tohto
turnaja.
No a potom prišlo to najdôležitejšie. Boli vyhlásené výsled-

ky a hráči aj družstvá prevzali
zaslúžené ceny. Víťazné družstvá v poradí : LASSOS team,
JIMMY team a Vajčáci boli
odmenení krásnymi medailami a pohármi. Tak isto bol
vyhlásený titul: najlepší strelec turnaja, ktorým sa stal Ján
Komara s 24 gólmi. Za najproduktívnejšieho hráča turnaja
(strelené góly a prihrávky)
bol vyhlásený Šimon Škula,
obaja hráči z Condor Vajnory
teamu. Okrem nich boli vyhlásení štyria najlepší hráči
turnaja do All-Star, a to Vilo
Vojtek (LASSOS), Milan Foro
(JIMMY team), Dušan Čechovič (Vajčaci) a Ján Komara
(Condor Vajnory team). Veľké
poďakovanie patrí aj rozhodcovi turnaja, ktorý dohliadal
na čistú hru v rámci fair play.
Ceny najlepším odovzdávali:
poslanec VÚC Bratislava Juraj Lauko, spoločne so Soňou
Molnárovou, zástupkyňou starostu MČ Bratislava Vajnory
a Mário Schwab za Vajnorskú
podpornú spoločnosť.
V. ročník sa skončil a treba sa
pripravovať na ďalší turnaj. Veríme, že bude ešte úspešnejší
ako tento. Tak isto by sme sa
chceli poďakovať našim ľadárom, ktorí dohliadajú na údržbu ľadu, a nielen pred týmto
turnajom, ale po celú zimnú
sezónu a iba vďaka nim sa môžeme dennodenne korčuľovať.
Dušan Štancel
foto: Anton Jakubáč
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MÚ informuje
 V stredu 20. februára 2014 sa
uskutočnilo 26. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory informácie
k uzneseniam nájdete na našej
webovej stránke www.vajnory.sk
v časti Samospráva
 Miestny úrad Bratislava-Vajnory zriadil v budove miestneho úradu
(v priestore na prízemí pred ohlasovňou pobytu) poštovú schránku
pre poslancov BSK, do ktorej môžete
doručiť odkaz pre poslancov BSK za
našu MČ Vajnory.

www.vajnory.sk

CENNÍK INZERCIE
Rozmery

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 4822 4423
Vajnorské novinky 4822 4423
Miestna knižnica 4371 2621
Hospodárska správa 48224 4422
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 4442
Referát pokladne,
krátkodobý prenájom 4822 4443
Referát daní a poplatkov 4822 4444

Vajnorské novinky
E–mail: redakcia@vajnory.sk
Internetová adresa:
www.vajnory.sk
30 Vajnorské novinky

bez DPH

s DPH

a)

1 strana - 21 x 29,7 cm

440,00
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b)

1/2 strany - 13 x 19 cm

260,00
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c)

1/4 strany - 9 x 13 cm

140,00

168,00

d)

1/8 strany - 6 x 9 cm

90,00
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1/16 strany - 4,5 x 6 cm

60,00
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f)

cena plošného inzerátu atypických rozmerov (za 1 cm2)

1,40

1,68

g)

Komerčná riadková inzercia
(predám, kúpim, služby a pod.) - za
1 slovo (telefónne číslo = 1 slovo)

0,75

0,90

Redakcia

Telefónny zoznam miestneho
úradu MČ Bratislava–Vajnory

Cena

Politická inzercia = 1,5 násobok ceny bežnej inzercie
vo Vajnorských novinkách
Zľavy: Pri opakovanom uverejnení inzerátu 3 až 4 krát za
sebou = zľava 10 %, 5 a viackrát za sebou = zľava 20 %.

Dôležité kontakty
Hlásenie porúch BVS: 0800 121 333 (bezplatná nonstop linka)
Hlásenie porúch ZSE: 0800 111 567 (bezplatná nonstop linka)
Hlásenie porúch VO: 02/6381 0151
Hasičská služba: 150, 112
Záchranná služba: 155, 112
Mestská polícia: 159
Havarijná služba: 0123
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Mestská časť Bratislava - Vajnory

Pozýva všetkých
milovníkov vínnej turistiky na:

jarný Deň
otvorených pivníc
do starej družstevnej pivnice
pod Bakchus vilou v Parku
pod lipami, ktorý sa pravidelne koná k sviatku sv. Urbana,
patróna všetkých vinárov a vinohradníkov.

Budujeme, opravujeme,
aby Vajnory boli krajšie
a lepšie sa tu žilo
Detské prvky v Parku pod Lipami

Fontánka v rekonštruovanom Parku pod
lipami

ihrisko
Vo Vajnoroch máme petangové
mi pribudol vajnorský erb.
Na novej dlažbe v Parku pod lipa

O vynovené knižničky na stračích

nôžkach majú deti záujem.
Premiestnili sme Pamätník osloboditeľov pred ZŠ
Kataríny Brúderovej.

Novovybudované stojisko pre hniezdo separovaného odpadu na Buzalkovej ulici

