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PREDVIANOČNÉ VAJNORY

Predvianočné Vajnory - sv. Mikuláš,
sv. Lucia, vianočné trhy i lampiónový sprievod
Aj tento rok, v čase adventu, sv. Miku-
láš nezabudol a v piatok popoludní 5. 
decembra zavítal do Vajnor. Na novom 
mieste, v Parku pod lipami ho čakali stov-
ky detí s rodičmi. Nikomu neprekážalo 
nepriaznivé počasie, a tak sme spoločne 
recitovali a spievali. Sv. Mikuláš rozdal 
všetkým dobrým detičkám vyše 300 
balíčkov a rozsvietil vianočný stromček. 
V malom kultúrnom programe účinkova-
li deti ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., za čo im 
patrí poďakovanie.

Katarína Dobiášová
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Starosta Mestskej časti Brati-
slava – Vajnory v mene obča-
nov Vajnor ďakuje pani Eve 
Porázikovej z Ulice Šinkovské 
a rodine Číkovej z Ulice 
Šuty za krásne vianočné 
stromčeky, ktoré dotvá-
rajú vianočnú atmosféru 
v Parku pod lipami 
a pred Miestnym 
úradom na Roľníc-
kej ulici.

VIANOCE VO VAJNOROCH

Vajno r s k é v iano čn é r e c e p t yVajno r s k é v iano čn é r e c e p t y
Bábovka šľahaná s olejom
Potrebujeme:  3 vajcia, 12 dkg oleja, 35 dkg po-
lohrubej múky, 2,5 dl mlieka, 1 prášok do pečiva, 
citrónová kôra, 15dkg krupicového cukru, vanilka 
a za hrsť hrozienok.
Postup: celé vajcia, cukor a  olej vyšľaháme do 
peny. Pridáme citrónovú kôru. Po častiach pri-
dávame mlieko aj múku. Poslednú časť múky 
zapracujeme ručne aj s práškom do pečiva. Hro-
zienka, ktoré sa predtým močili vo vode (kto chce, 
môže ich močiť aj v rume), scedíme a obalíme ich 
v múke, aby hneď neklesli na dno bábovkovej for-
my. Formu pred naliatím cesta naolejujeme a po-
sypeme strúhankou. Cesto je riedke, pečieme ho 
vo vyhriatej rúre ¾ hodiny. Než rúru vypneme, do 
cesta pichneme drievkom, aby sme zistili, či je bá-
bovka skutočne upečená. Príprava je jednoduchá 
a bábovka je šťavnatá.

Sviatočná torta s ovocím
Potrebujeme: asi 250 g zmesi kompótového 
a čerstvého ovocia (marhule, ananás, mandarínky, 
jahody, banán, kivi, hrozno), kto má čo rád, 8-10 
detských piškót, šľahačku, ovocie a  čokoládovú 
ryžu na zdobenie.
Krém: 4 lyžice želatíny, 200 ml vody, 500 g mäkké-
ho tvarohu, 150 g krupicového cukru, 400 ml smo-
tany na šľahanie.
Postup: želatínu namočíme do studenej vody 
a  necháme napučať. Potom ju zohrievame, kým 
sa nerozpustí. Mäkký tvaroh zmiešame s  cuk-
rom, pridáme želatínu a  zľahka vmiešame tuhú 
šľahačku. Do vodou vypláchnutej tortovej formy 
rozotrieme časť krému, naň poukladáme ovocie 
a piškóty a prikryjeme zvyšným krémom. Povrch 
vyhladíme a dáme do chladničky stuhnúť. Tortu 
ozdobíme šľahačkou, ovocím a boky i povrch tor-
ty posypeme čokoládovou ryžou. Kto chce, môže 
si do tvarohu primiešať vanilku, alebo citrónovú 
kôru, nie veľa.

(eja)

Vajnorské kuracie stehná
Potrebujeme: počet kuracích stehien podľa potre-
by, 30 dkg cibule, 10 dkg údenej slaniny, soľ, 30 gr 
hladkej múky, 2 dl bieleho vína, 150 gr. bravčovej 
masti, sladkú papriku, zelenú papriku, čierne mle-
té korenie, rajčinový pretlak
Postup: očistené kuracie stehná dáme na pekáč, 
pridáme masť, na malé kocky pokrájanú slaninu, 
soľ, hladkú múku a  všetko rýchlo opečieme po 
oboch stranách. Stehná vyberieme, do masti dáme 
nadrobno nakrájanú cibuľu, opražíme do zlatista, 
pridáme sladkú mletú papriku, na rezance po-
krájanú zelenú papriku, rajčinový pretlak, čierne 
mleté korenie, všetko trocha podusíme a pridáme 
stehná. Zalejeme 2 dl bieleho vína a  2 dl vriacej 
vody. Pekáč zakryjeme a  pomaly dusíme, až sú 
stehná mäkké.

 
Tento recept nám poslala pani Ruženka Holenková, rod. 

Zemanová, majsterka odborného výcviku kuchárov

Vianoce – sviatky, 
zvyky, tradície

Vianoce sú najkrajšie kresťanské 
sviatky v roku. Ľudové zvyky a tra-
dície, ktoré sú s nimi spojené, sa lí-
šia od národa k národu a sú veľmi 
rozmanité. Na Slovensku sa na Via-
noce pripravujeme už štyri týždne 
dopredu. Počas tohto obdobia na-
zývaného Advent, ktoré nám v sebe 
nesie posolstvo očakávania prícho-
du malého Ježiška, ľudia chodia 
do kostola, kupujú či pripravujú 
darčeky pre svojich blízkych, ozdo-
bujú si svoje príbytky dekoráciami. 
Svoje nezastupiteľné miesto má ad-
ventný veniec. Umocňuje vianočnú 
atmosféru v období pred Štedrým 
dňom. Je znamením nádeje a hol-
dom tomu, ktorý prichádza. 24. 
decembra, na Štedrý deň, na Slo-
vensku začíname sláviť Vianoce. 
Najväčším sviatkom Vianoc je 1. 
sviatok vianočný (25. decembra) – 
deň Kristovho narodenia.
Na Štedrý deň sa zvykne držať 
pôst, ktorý končí východom prvej 
hviezdy. Deťom sa vravieva, že ak 
vydržia do večere nič nejesť, uvidia 
zlatú hviezdu alebo zlaté prasiatko. 
Kým deti chystajú vianočný strom-
ček, gazdinky pečú, varia a chysta-
jú rôzne dobroty na štedrovečerný 
stôl. Medovníčky či iné koláče majú 

už napečené niekoľko dní dopredu. 
Jedlá, ktoré sa podávajú sa líšia pod-
ľa zvykov a tradícií v rôznych regi-
ónoch Slovenska. Spravidla však na 
bohato prestretom štedrovečernom 
stole nesmie chýbať chlieb, cesnak, 
med, oblátky, kapustnica, ryba, ze-
miakový šalát, opekance, koláče, 
ovocie. Od štedrovečerného stola 
sa nemá odchádzať, lebo by sa ro-
dina nemusela o ďalší rok stretnúť 
pokope, preto by mali byť všetky 
misy s jedlom po ruke. Pod prestre-
tý obrus sa zvyknú dávať peniaze, 
aby bol v rodine po celý rok blaho-
byt a tiež rybie šupinky pre šťastie.
Po večeri sa spievajú koledy, roz-
baľujú vianočné darčeky. Veriaci 
sa zúčastňujú na polnočnej omši, 
aby oslávili narodenie Ježiša Krista 
a zaspievali si najkrajšiu vianočnú 
pieseň „Tichá noc, svätá noc“. 25. 
decembra a 26. decembra rodiny 
často zostávajú spolu, idú do kosto-
la alebo navštevujú svojich príbuz-
ných a priateľov.
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 
prežite, milí čitatelia, v pokoji, po-
rozumení a láske. To vám úprimne 
želá celý redakčný kolektív Vajnor-
ských noviniek.

Eduard Fašung

Vianoce, alebo vianočné sviatky, sú najmä sviatky pokoja 
a lásky. Pôvodne len kresťanské sviatky narodenia Ježiša 
Krista sú dnes aj všeobecne v rovnakom období slávené 
sviatky pokoja a mieru.

Poďakovanie
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STAROSTA ODPOVEDÁ

? Chcela by som poukázať na problém prechádza-
nia cez cestu v rámci cyklotrasy medzi Vajnorami 

a Čiernou Vodou na „mostíku“, kde sa končí cesta pre 
cyklistov, treba prejsť kúsok po normálnej ceste (me-
dzi Vajnorami a Čiernou Vodou), prejsť cez cestu hore 
na „mostíku“ a až potom sa napojiť na pokračovanie 
cyklotrasy. Tento úsek je veľmi nebezpečný…“ L. H.
O rizikách tohto úseku vieme. Žiaľ, Povodie Dunaja nám 
nedovolilo ísť pod most do bermy hrádze a znížiť ju. 
Pri budovaní Juravy 2, našťastie, prisľúbilo, že to dovolí 
a tým sa defi nitívne zvýši bezpečnosť.
Uvedený úsek bol v riešení dopravne príslušnou políciou. 
V súčasnosti bolo skončené nasledovné riešenie: kúsok 
„normálnej cesty“ už je rozšírený cyklochodníkom, na 
samotnom mostíku sa dokončila aj druhá strana cyklo-
pruhu. Na obidvoch stranách mostíka boli osadené cest-
né gombíky, tzv. kyklopy vo zvýšenom počte a zároveň 
boli osadené tabule s blikačom a senzorom na pohyb 
cyklistov, napojené na solárne panely, ktoré upozornia 
prichádzajúce vozidlá na cyklistov. Taktiež tam boli 
osadené dopravné značky, ktoré budú znižovať rýchlosť 
prechádzajúcich vozidiel a upozorňovať na križovanie 

s cyklistami. Verím, že zrealizovanie vyššie uvedených 
opatrení výrazne prispeje k bezpečnosti na tomto úseku.
Ešte by som rád upozornil, že bezpečnosť prechodu je 
vždy aj o disciplíne a opatrnosti, zvýšenej pozornosti, 
a preto prosím, aby na tomto úseku boli cyklisti veľmi 
pozorní a verím, že pri súhre obozretnosti a dodržiavaní 
dopravného značenia bude tento úsek bez dopravných 
nehôd.

? Ako ste spokojný s výsledkami volieb primátora 
Bratislavy?

Čo sa týka nového primátora Iva Nesrovnala verím, že 
budeme dobre spolupracovať. Poznáme sa už niekoľko 
rokov, a myslím si, že môžem povedať, že máme veľmi 
dobré vzťahy. Obaja sme dlhé roky spolu pôsobili v tom 
istom politickom subjekte. Teším sa, že nový primátor 
má aj dobrý vzťah k Vajnorom, ktoré rád navštevuje 
pri príležitosti dožiniek, minimaratónu, či šarkaniády. 
Verím, že bude v návšteve Vajnor pokračovať a bude sa 
nám veľmi dobre spolupracovať i naďalej.

? Čo považujete za kľúčové zámery budovania vo 
Vajnoroch v nasledujúcom volebnom období?

Pred nami stoja v novom volebnom období viaceré výzvy. 
Udržať regulovaný a redukovaný rozvoj našej mestskej časti, 
ktorá počtom obyvateľov stále rastie, čo zvyšuje nároky na 
našu škôlku a školu, ktoré chceme aj z prostriedkov štátu či EU 
rozširovať, ďalej pokračovať v dopravných opatreniach - či už 
našich, či mesta, ktoré zvýšia bezpečnosť našich spoluobčanov 
(semafor pred zdravotným), zabezpečiť riadny chod nového 
Domu kultúry, úspešne dokončiť oddelenie materskej školy od 
základnej školy K. Brúderovej, pokračovať v oprave zničených 
chodníkov, čistení starej dažďovej kanalizácie a budovaní 
nových odvodnení ciest, či vpusťami, či kanalizáciou, podpore 
kultúrnych či športových organizácií, ale aj podujatí, ktoré sme 
začali, doriešení pozemkových zámen mesta pod detským 
a futbalovým ihriskom, pokračovaním budovania cyklotrás na 

Spýtali sme sa starostu
Rendez, do mesta po Rožňavskej a po hrádzi Šurského kanála 
okolo letiska do Vrakune atď.
Nedá mi nespomenúť ešte jeden významný objekt, ktorý si 
zaslúži našu pozornosť - Vajnorský ľudový dom, ktorý budeme 
naďalej zveľaďovať a plánujeme ho aj využívať ako informačné 
centrum, tiež na prezentáciu našej keramiky. Už sme začali 
rokovanie s múzeom hlavného mesta ohľadom vrátenia expo-
nátov z nášho Vajnorského ľudového domu.
Je toho veľa, čo nás určite čaká.

? Čo chcete zaželať obyvateľom Vajnor do roku 
2015?

Rád by som im zaželal veľa Božieho požehnania a v ňom 
zdravie, rodinnú pohodu, dobrých priateľov okolo seba 
a úspechy - tak v práci, ako aj v súkromí. A celkovo by som si 
želal, aby ľudia mali viac radosti zo života, aby sme si všetci 
viac vážili to, čo máme a tešili sa z toho.

? Budete naďalej pokračovať v otvorených stre-
dách pre občanov?

Áno, budem v nich pokračovať aj v tomto volebnom období, 
lebo sa osvedčili. Kedysi bývali hromadné stretnutia s občanmi, 
no niektorí občania sa na nich ani k slovu nedostali, iní mali 
chúlostivejší problém, ktorý nechceli riešiť na verejnosti, 
a preto sa nám osvedčili otvorené stredy, keď môžu občania 
chodiť individuálne za mnou so svojimi problémami, nápadmi, 
či podnetmi na zlepšenie či už vajnorského okolia alebo práce 
úradu.
Keďže januárová prvá streda je počas vianočných prázdnin, 
ktoré chcem stráviť so svojou rodinou, najbližšia otvorená 
streda starostu pre občanov bude 4. 2. 2014 v pravi-
delnom čase od 16.00 do 18.00 h. Samozrejme, kto má 
záujem o skoršie stretnutie so starostom, dohodne si termín 
s mojím sekretariátom alebo mi napíše na mail: starosta@
vajnory.sk, či na „odkaz pre starostu“.

(VN)

Vo Vajnoroch chceme žiť lepšie a krajšie

Pokračujeme v  našom cykle 
otázok a  odpovedí na starostu 
MČ Vajnory. Svoje podnety mô-
žete posielať nepretržito aj na 
www.odkazprestarostu.sk.
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INFORMUJEME

Prítomní poslanci: Mar-
tin Demo, Soňa Molnáro-
vá, Marek Grebeči, Mar-
tin Oťapka, Róbert Vajda, 
Michal Vlček, Juraj Ondruš-
ka, Katarína Pokrivčáková,
Marián Zeman.

MZ berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov 
samosprávy mestskej časti
2. vystúpenie novozvoleného 
starostu.

Konštatuje, že
1. novozvolený starosta mest-
skej časti Ján Mrva zložil záko-
nom predpísaný sľub starostu 
mestskej časti
2. zvolení poslanci miestneho 

zastupiteľstva zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca MZ.

MZ poveruje
poslanca Martina Dema 
oprávnením zvolávať a viesť za-
sadnutia MZ v prípadoch urče-
ných zákonným ustanovením 
o  obecnom zriadení.Zriaďuje 
Miestnu radu s počtom 3 čle-
nov (zástupca starostu, Marek 
Grebeči a Michal Vlček).

MZ zriaďuje
komisiu pre ochranu verej-
ného záujmu a  nezlučiteľnosť 
funkcií a zvolilo za členov ko-
misie: Marek Grebeči, Soňa 
Molnárová, Juraj Ondruška, 
Michal Vlček.

MZ zriaďuje
komisiu na prešetrovanie sťaž-
ností voči voleným funkcioná-
rom MČ Bratislava-Vajnory 
vo zvolenom zložení: Martin 
Oťapka, Katarína Pokrivčáko-
vá, Marián Zeman.

MZ zriaďuje
komisie MZ a zvolilo ich pred-
sedov:
1. komisia školstva, sociálnych 
vecí a  zdravotníctva (Soňa 
Molnárová)
2. komisia fi nančná, správy 
majetku, podnikania obce, zís-
kavania prostriedkov z fondov 
(Katarína Pokrivčáková)
3. komisia výstavby, územného 
plánovania, dopravy a životné-
ho prostredia (Michal Vlček)
4. komisia kultúry, športu, voľ-
nočasových aktivít a zahranič-
ných stykov (Marián Zeman)
5. komisia pre ochranu verej-
ného záujmu a  nezlučiteľnosť 
funkcií (Michal Vlček)

6. komisia na prešetrovanie 
sťažností voči voleným fun-
kcionárom mestskej časti 
(Marián Zeman)

MZ odvoláva
z  Rady školy pri ZŠ s  MŠ 
K.Brúderovej zástupcov 
zriaďovateľa jej doterajších 
členov a  deleguje do tých-
to funkcií z  poslancov: Soňa 
Molnárová, Marek Grebeči, 
zo zamestnancov MČ: Ján 
Komara, Mária Poráziková.

MZ schvaľuje
1. obradnú sieň nachádzajúcu 
sa v budove MÚ MČ Bratisla-
va Vajnory na Roľníckej ulici 
č. 109
2. ako miesto uzavretia man-
želstva (úradne určená miest-
nosť)
každú sobotu v mesiaci v čase 
od 13.00 do 17.00 h okrem 
štátnych a  cirkevných sviat-
kov ako dobu uzavretia man-
želstva (úradne určená doba)
3. Soňu Molnárovú, po-

slankyňu MZ a  Micha-
la Vlčeka, poslanca MZ za 
sobášiacich - poslancov 
oprávnených vykonávať ob-
rady uzavretia manželstva 
počas volebného obdobia 
2014 – 2018

MZ schvaľuje
plat starostu v sume 2.923 eur 
s účinnosťou od 11. 12. 2014

MZ určuje
termín 2. zasadnutia MZ MČ 
Bratislava-Vajnory na dňa 17. 
decembra 2014 o 17.00 h.
(Viac informácií je dostup-
ných na www.vajnory.sk)

Uznesenia
z  Ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastu-
piteľstva (MZ) mestskej časti Bratislava–Vajnory 
z 10. 12. 2014

Foto: Anton Jakubáč

Foto: Anton Jakubáč

Foto: Anton Jakubáč
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OKIENKO Z KRAJA

Priamo v Bruseli na panelovej diskusii vo Výbore regiónov otvoril predseda Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Pavol Frešo problém zoštátňovania samospráv, ktorému kraje na Slovensku 
čelia po prijatí novely zákona o Dani z motorových vozidiel.

Týmto zákonom dochádza k vý-
raznému naštrbeniu princípov, 
podľa ktorých od roku 2005 na 
Slovensku funguje samospráva. 
„Nie je to vôbec malá vec, pre-
tože to siaha po podstatnej časti 
samosprávnosti, nielen regió-
nov ale aj miestnej samosprávy. 
U nás mohli mestá a obce, rov-
nako ako regióny určovať výšku 
jednej konkrétnej dane. To zna-
mená, že príslušné zastupiteľstvá 
rozhodli o výške dane. Bohužiaľ, 
vláda presadila po trojročnom 
úsilí od minulého týždňa, že jed-
na z daní, o ktorých rozhodovali 

regióny, tak už o  nej rozhodo-
vať nebudeme môcť. Ale už len 
samotný fakt, že vám odoberú 
kompetenciu v  daňovej oblasti 
a  pritom ste mali príjem z  jed-
nej dane a  boli ste nezávislejší 
na centrálnej dani, dáva veľmi 
zlý signál, že to bude pokračovať 
smerom k  obciam a  mestám,“ 
vysvetlil v  utorok prísediacim 
na konferencii predseda Brati-
slavského samosprávneho kraja 
Pavol Frešo.
Všetky tieto výhrady zazne-
li v  Bruseli na konferencii, kde 
župu zastupoval predseda Bra-

tislavského samosprávneho kra-
ja Pavol Frešo. Spolu s  ním sa 
panelovej diskusie zúčastnili aj 
Christophe Rouillon, zástupca 
francúzskeho mesta Coulaines, 
Anthony Zacharzewski, zakla-
dateľ a  riaditeľ Democratic So-
ciety z  Veľkej Británie a  Sophie 
Beernaerts z Európskej komisie. 
Pavol Frešo otvoril túto tému na 
pôde Výboru regiónov priamo 
v Bruseli práve preto, že novelou 
Zákona o  dani z  motorových 
vozidiel sa priamo narúša nie-
len princíp fungovania a zmyslu 
samospráv, ale aj Európska char-

ta miestnej samosprávy, ktorú 
Slovenská republika ratifi kovala 
v  roku 2007 a  v  ktorej sa jasne 
uvádza, že aspoň časť fi nančných 
zdrojov miestnych orgánov je 
odvodená z  miestnych daní 
a poplatkov, výšku ktorých majú 
právo určovať v medziach záko-
na tieto miestne orgány.
Bratislavský samosprávny kraj 
už v  zmysle uznesenia Zastupi-
teľstva BSK požiadal prezidenta 
Slovenskej republiky Andreja 
Kisku, aby zákon po preštudova-
ní vrátil do parlamentu na opä-
tovné prerokovanie.

BSK: Daň z motorových vozidiel 
na pretrase v Bruseli

S návrhom zákona o dani z mo-
torových vozidiel, podľa ktorého 
príde Bratislavská župa v  naj-
bližších štyroch rokoch o 25 mil. 
€ a každý ďalší rok o 10 mil. €, 
nesúhlasia ďalšie mestá v  kraji. 
Po BSK odmietajú tieto zmeny aj 
hlavné mesto Bratislava, Malac-
ky, Senec a Stupava. Jednohlasne 
sa na tom uzniesli poslanci na 
jednotlivých zasadaniach zastu-
piteľstva. Návrhom zákona by sa 
mali poslanci NR SR zaoberať po 
komunálnych voľbách.
„Je to zákon, ktorým sa odníma 
župám možnosť tvoriť si vlast-
nú daň z  motorových vozidiel. 
My to vnímame v  prvom rade 
ako snahu o  postupné zrušenie 
samosprávy. V  tomto prípade 
dochádza k  výraznému oslabe-
niu regionálnej samosprávy a  je 
to veľmi nespravodlivé aj voči 
obyvateľom Bratislavskej župy,“ 
skonštatoval predseda BSK Pavol 
Frešo. Zároveň uviedol, že keď 
už nedokážeme v  rámci tohto 
zákona pomôcť všetkým krajom 
rovnako, tak buďme solidárni, ale 
nie tak, že jednému zoberieme 
výrazne, v tomto prípade Bratis-

lavskej župe, a  ostatným pridá-
me. „Vždy sme odmietali, aby to 
bola Bratislava verzus Slovensko. 
Rozhodne chceme byť solidárni, 
ale určite nechceme, aby sa tento 
stav zhoršil bez náhrady,“ doplnil 
župan. Podľa Pavla Freša sú na 
mieste obavy, že zmeny v systéme 
daní z motorových vozidiel sú len 
prvým krokom. Druhým môže 
byť obmedzenie suverenity miest 
a obcí v oblasti dane z nehnuteľ-
nosti. Za nesystémový považuje 
návrh zákona aj primátor hlav-
ného mesta Milan Ftáčnik, podľa 
ktorého zákon nerešpektuje do-
pady na jednotlivé samosprávy 
a  neberie fi nancovanie samo-
správnych krajov ako celok, ale 
pomáha siedmim krajom a  jed-
nému berie. „Z nášho pohľadu to 
bude mať dopad aj na obyvateľov 
hlavného mesta, ktorí z Bratislav-
ského kraja dostávajú služby, či 
sú to služby sociálne, vzdeláva-
cie, domovy sociálnych služieb, 
školy. Vnímame to ako negatívny 
krok, preto sme sa obrátili na Ná-
rodnú radu SR, aby tento zákon 
neschválili,“ povedal bratislavský 
primátor Milan Ftáčnik. Zároveň 

dodal, že ak diskutovať o  inom 
systéme fi nancovania krajov, tak 
o  systémovom so zohľadnením 
obidvoch dani a nie tak, že vyrieši 
iba jednu daň a tie dopady nechá 
na jeden samosprávny kraj.
Okrem toho, že je BSK solidárny 
voči ostatným krajom, má aj ob-
medzené možnosti čerpať euro-
fondy v  porovnaní s  ostatnými 
krajmi. V roku 2013 bol celkový 
výnos DPFO pre župy 410 mil. €, 
pričom BSK sa na ňom podieľal 
sumou 199 mil. € a  naspäť mu 
bolo prerozdelených len 32,9 mil. 
€ - v  prepočte na obyvateľa tak 
BSK prispel 326 € a naspäť dostal 
54 €. Ostatné kraje dostavali na 
hlavu od 72 po 94 €, čo je takmer 
dvojnásobok (TSK – 75€, PSK – 
80€, BBSK – 94€). Táto solidari-
ta bola kompenzovaná vyšším 
výnosom z  dane z  motorových 
vozidiel. Treba tiež podotknúť, že 
náklady na život obyvateľa v BSK 
sú zo všetkých krajov najvyššie. 
Okrem toho výdavky v BSK na 
jedného obyvateľa sú najnižšie zo 
všetkých VÚC, hoci výber daní 
je v  tomto kraji ďaleko najvyšší. 
Je to spôsobené na jednej strane 

veľkým prerozdelením daňových 
príjmov a na druhej strane zníže-
nou možnosťou BSK čerpať pros-
triedky z fondov EÚ.
Posledný vývoj v  samosprá-
vach na Slovensku podľa Pavla 
Freša jednoznačne signalizuje 
nenápadný, ale o  to razantnejší 
postupný prechod od decentra-
lizácie k centralizácii samospráv. 
„Vláda SR sa snaží dodržať krité-
ria Európskej menovej únie, čo 
úplne rešpektujeme, ale rieši to 
prakticky len prostredníctvom 
zvyšovania svojich príjmov od 
občanov a samospráv,“ zdôraznil. 
Na strane samospráv je to najmä 
nový zákon o dani z motorových 
vozidiel, ďalšie kroky, ktoré zasa-
hujú do fungovania samospráv, 
sú riešenia vlády v  oblasti zvy-
šovania odvodov, minimálnej 
mzdy, cestovania zadarmo, pri-
dávanie kompetencií v  sociálnej 
oblasti bez fi nančného krytia či 
plánované zásahy do dane z ne-
hnuteľnosti. Preto BSK vyzýva 
všetky úrovne samosprávy ako 
aj občanov, aby sa postavili voči 
týmto procesom a  nepodporo-
vali ich.

So zmenou zákona o dani z motorových 
vozidiel nesúhlasia ďalšie mestá v kraji
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Na kontrolnom dni 28.  10.  2014 bolo dohodnuté, že 
mestská časť zverejní na svojej web stránke vyjadrenie 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) a  tlačivo 
kanalizačná prípojka, na pripojenie sa na verejnú kana-
lizáciu.
V zmysle dohody z kontrolného dňa je vo vyjadrení BVS 
v bode 9 zmena, a to, že vyplnenú prihlášku možno odo-
vzdať aj majstrovi divízie odpadových vôd p. Palatinuso-
vi (t. č. 0902 969 107), pri kontrole miesta pripojenia na 
verejnú kanalizáciu.
BVS určilo krajný termín na pripojenie sa na verejnú 
kanalizáciu do 30. 6. 2015. Po tomto termíne bude ro-
biť BVS kontrolu vypúšťania odpadových vôd so san-
kciami.

(MÚ)

K pripojeniu na verejnú kanalizáciu

Sami sebe robíme zle

Kontrolou sa zistilo, že bol 
zamedzený odtok dažďovej 
vody do kanalizácie z  od-
bočnej šachty na odvodnenie 
rigolov do odľahčovacej ka-
nalizácie, umiestnenej na Prí-
jazdnej ul. medzi nadjazdom 
a  záhradkami. Dôvodom za-
medzenia odtoku bolo zahá-
dzanie tejto šachty odpadom 
rôzneho druhu. Pracovníci 
hospodárskej správy šachtu 
vyčistili, sfunkčnili a prikryli 
poklopom. V  šachte sa na-
chádzal odpad, ktorý naplnil 
polovicu veľkoobjemového 
kontajnera. Vyčistením šach-
ty sa zlepšili odtokové pome-
ry v  danej lokalite. Na ilus-
tráciu prikladáme fotografi e 
z  čistenia šachty a  odpadu, 
ktorý sa v nej nachádzal.

Ľubomír Krištofi č
 foto: Stanislav Svátek

V  rámci kontroly od-
tokových pomerov na 
miestnych komuniká-
ciách vykonal pracov-
ník stavebného úra-
du našej MČ kontrolu 
priepustnosti kanali-
začných vpustí na Prí-
jazdnej ul.

Informácia pre jednotný postup k  pripája-
niu nehnuteľností na prípojky vybudované 
súčasne s verejnou kanalizáciou.
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Novovysadené stromy majú svojich patrónov

V  rámci environmentálnej 
výchovy sme pre deti zo Zá-
kladnej školy Kataríny Brú-

derovej a Základnej školy sv. 
Jána Pavla II. pripravili akti-
vitu, pri ktorej každá trieda 
dostane pod patronát jeden 
z vysadených stromov s cieľ-

om starať sa oň a  udržiavať 
jeho okolie čisté.
Dňa 7.  11.  2014 prebehla 
prvá etapa slávnostného 
odovzdania jednotlivých 

stromov žiakom 4., 5., 6. a 7. 
ročníka z oboch základných 
škôl. Na opornú konštruk-
ciu dreviny boli pripevne-
né tabuľky, na ktorých je 
napísané, o  aký strom ide 
vrátane jeho charakteristiky 
a ktorá trieda žiakov ho má 
na starosti. Žiaci tak dostali 
za úlohu sa o  stromy starať 
a  udržiavať ich okolie čis-
té od buriny a  odpadkov. 
Ostatné dreviny budú odo-
vzdané do rúk ďalších detí 
a mládeže v priebehu jarných
mesiacov.

Rastislav Daniš
a Tatiana Páleníková

Mestská časť Bratislava 
- Vajnory v rámci obno-
vy pôvodných uličných 
stromoradí vysadila 
na uliciach Pri Struhe, 
Koncová, Zátureckého, 
Dorastenecká a  Čierny 
chodník 31 ks drevín 
druhu čerešňa pílkatá 
(Prunus serrulata ’Kan-
zan’) a  višňa krovitá 
(Prunus fruticosa ’Globo-
sa’).

Nepovolený výrub stromov 
na Vajnorských jazerách

Týmto problémom sme sa 
okamžite zaoberali. Po prešet-
rení udalosti sme zistili, že ide 
o  nepovolený výrub drevín, 
keďže mestská časť na tento vý-
rub neobdržala v minulosti žia-
dosť o vydanie súhlasu na výrub 
drevín, ani takéto rozhodnutie 
nevydala. Konkrétne ide o  10 
ks vysokých dospelých stromov 
druhu topoľ biely (Populus 
alba), s obvodom pňov v mies-
te rezu 110-500 cm. Dreviny 
boli v  dobrej zdravotnej kon-
dícii, bez známok závažného 
poškodenia, páchateľ ich zrezal 
bez povolenia a  veľmi nešetr-
ným spôsobom. Všetka drevná 
hmota ostala pováľaná na mies-
te, ktoré v súčasnosti pripomína 
rúbanisko. O vzniknutej situácii 
sme informovali vlastníkov po-
zemku a vyzvali ich na zákonné 
naloženie s drevnou hmotou na 
danej parcele.
Vyššie uvedeným konaním 
došlo k  porušeniu § 47 ods. 
1 zákona č. 543/2002 Z.z. 

o  ochrane prírody a  krajiny, 
podľa ktorého sa zakazuje po-
škodzovať a ničiť dreviny a § 47 
ods. 3 zákona, keďsa na výrub 
dreviny vyžaduje súhlas orgánu 
ochrany prírody, ak tento zákon 
neustanovuje inak. Súhlas na 
výrub dreviny sa môže v odô-
vodnených prípadoch vydať 
len po posúdení ekologických 
a  estetických funkcií dreviny 
a  vplyvov na zdravie človeka 
a po vyznačení výrubu dreviny.
Po vykonaní miestnej obhliad-
ky orgánom ochrany prírody 
s  cieľom preveriť a  zistiť skut-
kový stav boli na miesto privo-
laní príslušníci mestskej polície 
a  Policajného zboru Bratislava 
na ďalšie vyšetrovanie.
Správanie páchateľov, ktorí bar-
barským spôsobom a v rozpore 
so zákonom vyrúbali krásne 
a hodnotné stromy, je neospra-
vedlniteľné. Svojím skutkom 
spáchali nezanedbateľnú škodu 
na životnom prostredí. Mest-
skej časti úprimne záleží na tom, 

aby sa vec vyriešila a páchatelia 
boli za tento čin potrestaní. Pre-
to podala v  danej veci trestné 
oznámenie. Rovnako chceme 
apelovať na obyvateľov, aby 
v  prípade, že budú svedkom 
podobného konania, vec čo 
najskôr oznámili na Miestny 
úrad Mestskej časti Bratislava-
Vajnory - tel. 48224426, alebo 
priamo na polícii – tel. 158. 
Je prínosom, ak v prípade, že 
máte nejaký dôkaz o  identite 
páchateľa z  vykonania také-
hoto činu (napr. evidenčné 
číslo vozidla), poskytnete ho 
príslušným orgánom na pre-

šetrovanie. Podobné údaje sú 
pri vyšetrovaní priestupkov 
alebo trestného činu veľmi ná-
pomocné.
Veríme, že si obyvatelia aj vďa-
ka tejto udalosti uvedomia, 
že životné prostredie v  našej 
mestskej časti je potrebné chrá-
niť. Nie je teda prijateľné rúbať 
stromy bezdôvodne a v rozpore 
so zákonom, lebo zeleň v mest-
skom prostredí je vzácna a pre 
život v meste nevyhnutná.

Tatiana Páleníková
Referát životného prostredia a vod-

ného hospodárstva

Mestská časť Bratislava-Vajnory dostala dňa 
1. 12. 2014 dva telefonické a dva e-mailové podnety 
od obyvateľov lokality Vajnorské jazerá, ktoré pou-
kazovali na výrub stromov v mieste medzi veľkým 
a malým Vajnorským jazerom.
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Zimná údržba ciest 
a chodníkov 2014/2015

V októbri sme osadili v areáli vajnorského kostola a priľahlé-
ho cintorína štyri solárne lampy. Investície do tohto vkusného 
osvetlenia zaplatilo Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislava 
spolu s prispením mestskej časti Vajnory.

Solárne lampy 
vo Vajnoroch

Tak ako každoročne aj v tomto 
roku zabezpečuje naša mes-
tská časť zimnú údržbu ciest 
III. a  IV. triedy, komunikácií 
a  chodníkov, prináležiacich 
k  nehnuteľnostiam v  správe 
mestskej časti. Výberovým ko-
naním bol vybraný dodávateľ 
služieb na odhŕňanie a  posyp 
soľou, ktorým je Poľnohospo-
dárske družstvo Vajnory. Tento 
zabezpečuje prejazdnosť ciest 
III. a IV. triedy v dĺžke 12,618 
km. O komunikácie a chodní-
ky prináležiace k nehnuteľnos-

tiam v správe mestskej časti sa 
stará oddelenie hospodárskej 
správy. Z  dôvodu skvalitnenia 
a  zvýšenia účinnosti posypu 
soľou mestská časť kúpila zá-
vesné rozmetadlo soli, ktoré 
bude v  prípade potreby na-
montované na univerzálny no-
sič náradia. Veríme, že aj toto 
rozšírenie strojového parku 
prispeje k  väčšej spokojnosti 
obyvateľov Vajnor.

Ľubomír Krištofi č
vedúci oddelenia

hospodárskej správy

VŠIMLI SME SI

Akékoľvek podnety týkajúce sa oblasti správy ciest 
môže ktorýkoľvek občan nahlásiť na dispečing od-
delenia cestného hospodárstva magistrátu - call 
centrum, prostredníctvom skráteného telefónne-
ho čísla 17 100 alebo mailom: osk@bratislava.sk.
Magistrát hlavného mesta sa stará o  údržbu 
a opravu pozemných komunikácií I. a II. trie-
dy. Sú to spravidla cesty, ktorými premávajú 
dopravné prostriedky mestskej hromadnej do-
pravy. Pozemné komunikácie III. a  IV. triedy 
sú v  správe príslušných mestských častí a  ich 
miestnych úradov.

Rozkopávky a uzávierky
Do pozornosti z web stránky Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy: ROZKOPÁVKY 
A UZÁVIERKY na miestnych komunikáciách MK I. a II. triedy v správe magistrátu
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MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA

Tradičný jesenný Deň ot-
vorených pivníc na Ma-
lokarpatskej vínnej ces-
te sa uskutočnil v patok 
a sobotu (14.–15. 11. )

Na MVC otvorili tento rok vinári 164 pivníc

Na toto najväčšie podujatie vi-
nohradníkov, ktorí pestujú vi-
nič na úbočiach a úpätiach Ma-
lých Karpát, sa pripravilo tento 
rok rekordný počet vinárov. Tí 
sprístupnili 164 svojich vínnych 
pivníc pre verejnosť.
V  poradí 15. ročník podujatia 
bol opäť najväčším tohtoroč-
ným sviatkom pre milovníkov 
vínnej turistiky na Malokarpat-
skej vínnej ceste. V tomto roku 
vinári pre návštevníkov otvorili 
pivnice od Devína v  Bratislave 
cez Raču, Vajnory, Svätý Jur, 
Pezinok, Modru… až po Trna-
vu. Počas dvoch dní sprístup-
nili vínne pivnice a  prevádzky 
pre všetkých, ktorí sa chceli 
prejsť malokarpatskou krajinou 
a  spoznávať ju ako fenomén 
chute, ale aj krásy prírody 
a miestnej kultúry. Na podujatí 
nechýbali ani dve otvorené piv-
nice vo Vajnoroch – PD Vajnory 
a Vinárstvo Valenta. PD Vajno-
ry spolu s  Vajnorským vinoh-

radníckym spolkom pripravilo 
pre návštevníkov aj spestrenie 
programu v podobe vystúpenia 
živej „old time“ hudby.
Deň otvorených pivníc láka 
každoročne tisíce priaznivcov 
zo Slovenska i  zahraničia. Na 
rozdiel od lokálnych vinobraní 
či iných podujatí sa toto uspo-
radúva na celej Malokarpatskej 
vínnej ceste. Návštevníci vy-
zbrojení degustačným pohári-
kom a  ďalším príslušenstvom 
putujú po regióne za svetlami 
lampášov v priečelí otvorených 
pivníc. Nielen za dobrým ví-
nom či miestnymi kulinársky-
mi špecialitami, ale aj za origi-

nálnou históriou s  vinárskymi 
architektonickými pamiatkami 
a v neposlednom rade i za oku 
lahodiacemu jesennému pohľa-
du na malokarpatské vinice.

Eduard Fašung

Na 2. sviatok vianočný pripravilo PD Vajnory a Vajnorský vinohradnícky 
spolok spolu s Rímskokatolíckou farnosťou vo Vajnoroch 11.ročník tradič-
ného Svätoštefanského žehnania mladého vína. Podujatie je následne 
spojené s bezplatnou degustáciou vajnorských vín. Uskutoční sa 26. 12. 
o 12.00 h v novej družstevnej pivnici na Kúkoľovej ulici. Ste vítaní.

Príďte ochutnať mladé 
vajnorské vína

Obstarali sme si pripravenú na 
spracovanie.
Ráno rýchlo zakúriť do kotla, 
aby bola horúca voda, potom 
na zahriatie vypiť varené vínko 
a houí kouáč - holý koláč.
Chlapi pomáhali mäsiarovi 
a ženy podľa tradícií čistili ci-
buľu, cesnak a  krájali pečivo. 
Rozvoniavajúca pečienka pri-
pomenula čas obeda a, veru, 

chutila. Vo vynikajúcej nálade, 
pri harmonike a  speve, sme 
spomínali na tradičné domáce 
zabíjačky, aké sme za detstva 
zažili.
Všetci sme mali radosť, že sme 
to spolu dokázali a tešíme sa na 
zabíjačku o rok.
 
A. Bednáriková, členka Vajnorského 

okrášľovacieho spolku

Sobota 22. 11. 2014 sa začínala pre VOS zabí-
jačkovo. Nemuseli sme sa báť, či sa so svinkou 
rýchlo a  bezbolestne rozlúčime, ani obárať 
horúcou vodou a  potom vyťahovať na rám - 
trojnožku.

Prvá zabíjačka „okrášlovákov“



11 – 12/2014 11

SENIORI /  KULTÚRA

Mikuláš v dome seniorov

Preto tak, ako aj minulý rok, 
sme sa opäť rozhodli rozdá-
vať radosť aj tým, ktorí ne-
mali možnosť v tento deň byť 
v  kruhu svojej rodiny. S  ta-
kýmto úmyslom sa naši žiaci 
vybrali do Domu seniorov vo 
Vajnoroch, navštíviť a potešiť 
starenky a starčeka, vniesť im 
do predvianočného obdobia 
kúsok potešenia a  čistej det-
skej lásky.
V Dome seniorov nás privíta-
li s veľkou radosťou. Za pekné 
a  láskavé privítanie naše deti 
predviedli, čo si tak húževna-
to v škole pripravili. S veľkým 
odhodlaním, ale aj s  troš-
kou trémy recitovali, spievali 
a  dokonca aj naša malá Saš-
ka, žiačka prvého ročníka, 
zahrala na fl aute. Na konci 
vystúpenia deti obdarovali 

starkých malým stromčekom, 
vyrobeným zo šišky s veľkou 
červenou mašľou. Odmenou 
za našu snahu boli láskavé 
úsmevy a dokonca sa kde - tu 
skotúľala po líčku aj malá sl-
zička šťastia a  radosti. Starkí 
mali pre deti pripravené mi-
kulášske balíčky. Naši drobci 
sa nevedeli dočkať a hneď sa 

pustili do rozbaľovania ba-
líčkov, v ktorých bola ukrytá 
radosť a vďačnosť starkých vo 
forme rôznych dobrých slad-
kostí. Tento deň priniesol veľa 
radosti a lásku nám všetkým, 
či už starkým alebo deťom.
Náš pozdrav od Mikuláša 
zanechal v našich srdiečkach 
hlboký dojem a  tiež aj v  sr-

diečkach dôchodcov. Radi 
by sme sa touto cestou poďa-
kovali za spoluprácu medzi 
deťmi a  Domom seniorov 
pani Eve Vaskej a  konateľo-
vi pánovi Jozefovi Vaskému, 
ktorí pomohli vytvoriť veľmi 
príjemnú atmosféru.

Zuzana Hec

Mikuláš je symbolom 
blížiacich sa Vianoc, 
a nielen to, ale sv. Miku-
láš bol povestný svojou 
dobročinnosťou a  jeho 
dobrými skutkami.

Do nášho ŠKD dňa 4. 12. 2014 zavítala pani Marcela 
Matulová, aby naše deti oboznámila s technikou pa-
ličkovania a aj s jej históriou.

Naše deti horeli zvedavosťou, 
pretože ani nevedeli, čo to vlast-
ne to paličkovanie naozaj je. 

Pani Marcelka nás oboznámila 
s  paličkovaním a  pomaly nás 
previedla aj históriou a  použi-

tím čipky, vyrobenej pomocou 
tejto techniky. Táto technika 
ručne vyrábanej čipky pomo-
cou paličiek vznikla v  16. sto-
ročí v  Taliansku, Holandsku 
a  Španielsku. Jednotlivé druhy 
čipky dostávali mená podľa 
miesta či regiónu, v  ktorom sa 
začali vyrábať. Dokonca nám 
prezradila, že aj krásne vajnor-
ské kroje majú na sebe takouto 
technikou vyrobené čipky. Pani 
Marcelka si priniesla aj nára-
die a  pomôcky na spracovanie 
materiálu. Podrobne vysvetlila 
aj nám aj ukázala, ako sú nite 
navinuté na paličkách rôznych 
tvarov a  veľkostí, zachytené 
špendlíkmi na valčeku – herdu-
le, na ktorom je pripevnený pa-
pier s  nakreslenou predlohou, 
podľa ktorej sa zhotovuje väzba 
čipky. Táto technika vyrábania 
čipiek deti veľmi zaujala, keďže 
si aj samy mali možnosť skúsiť 

techniku vyrábania čipky. Nie-
len dievčatá, ale aj chlapci sa 
pridali a skúšali za pomoci pani 
Marcelky zhotovovať väzbu čip-
ky. Otázok nebolo konca kraja. 
Deti mali možnosť aj vidieť už 
zhotovené výrobky pomocou 
tejto, tak pre nás už teraz nezvy-
čajnej techniky.
My, pedagogický zbor, sme 
veľmi radi, že aj v dnešnej pre-
technizovanej súčasnosti majú 
naše deti možnosť spoznávať 
dnes už skoro zabudnuté ľudo-
vé umelecké remeslá. A vďaka 
pani Matulovej vo voľnom čase 
vznikajú aj naďalej prekrásne 
originálne kúsky. Touto cestou 
by sme sa jej ešte raz chceli po-
ďakovať za pútavé popoludnie 
v  našom školskom klube detí 
a aj za jej dar pre nás, ktorý vy-
robila pomocou takej zaujíma-
vej techniky.

Zuzana Hec

Beseda o paličkovaní
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Atmosféra bola plná očakáva-
nia, tešili sme sa na veľkomes-
to našich blízkych susedov. 
Keď sme sa blížili autobusom 
k  Budapešti, na vrchole jed-
ného kopca nás vítal obrovský 
vták s  rozprestretými kríd-
lami, ktorý sa volá TURUL. 
Budil v nás dojem strážcu blí-
žiaceho sa veľkomesta. Po prí-
chode do mesta sme navštívili 
najvýznamnejšie a  najkrajšie 
historické i  architektonické 
pamiatky Budapešti.
Metropola Maďarska Buda-
pešť je jedným z  najkrajších 
miest Európy a právom sa hrdí 
prívlastkom PARÍŽ VÝCHO-
DU. Dnešná Budapešť vznikla 
v  roku 1873 spojením troch 
dovtedy samostatných miest 
– Budín (Buda), Starý Budín 
(Óbuda) a Pešť. Má veľmi pek-
nú polohu. Leží na brehoch 
Dunaja, ktorý mesto rozdeľuje 
na dve časti.
Na západnom brehu Budína 

sa nám ponúkala silueta mesta 
rozľahlým hradom so známy-
mi pamätihodnosťami a  im-
pozantným schodiskom, ktorý 
poskytuje nádherný výhľad na 
mesto. Z  tohto mesta sa nám 
otvorila prekrásna panoráma 
na nábrežie Dunaja. Odtiaľ 
sme videli ďalšie pamiatky: 
nádhernú budovu maďarské-
ho parlamentu s  množstvom 
vežičiek, Baziliku sv. Štefana, 
Operu a iné.

V  bývalej časti Budína sme 
uvideli Rybársku baštu s Kos-
tolom sv. Mátyáša (pome-
novaný podľa kráľa Mateja 
Korvína). V ňom boli koruno-
vaní poslední maďarskí králi. 
Tento kostol sme navštívili, 
jeho prekrásna mozaika nás 
očarila, s  obdivom pozoru-
júc všetko, čo nás objalo. Bola 
v ňom úžasná atmosféra. Dý-
chala tam dlhoročná história, 
na ktorú môžu byť naši suse-

dia hrdí. Nastala chvíľa ticha, 
ktorou nás sprevádzala vrúc-
na modlitba. Vychádzali sme 
z neho s pocitom hlbokého zá-
žitku, plného pokory a obdivu.
Po krátkej prestávke sme sa 
odobrali na ďalší zaujímavý 
objav – Tropicárium, čo je 
najväčšie morské akvárium 
v Strednej Európe. Po prícho-
de do tropikária sme sa ocitli 
v  ríši plnej rýb. Nespočetné 
množstvo malých rôznofareb-
ných rýb pred našimi očami 
plávalo, zaslúžili si náš obdiv. 
Pokochali sme sa úžasnou 
atmosférou všetkých akvárií, 
ktoré sa tam nachádzali. V naj-
väčšom akváriu sa nachádzali 
žraloky, raje, aligátory a  s ne-
mým úžasom sme nad našimi 
hlavami pozorovali ich pláva-
nie a  pohyb. Mali sme mož-
nosť vidieť potapáčov, ktorí 
prišli kŕmiť žraloky i raje.
Bol to nádherný výlet, ktorý 
sa vydaril. K našej spokojnos-
ti prispelo aj výborné počasie. 
Prišiel čas odchodu, a tak spo-
ločne sme nástupom do auto-
busu odštartovali spiatočnú 
cestu do Vajnor. Sme plní zá-
žitkov, za ktoré ďakujeme orga-
nizátorke pani Miladke Bruck-
nerovej a miestnemu úradu za 
sponzorovanie výletu.

Amália Orthová

Vajnorskí seniori v Budapešti

Dňa 10. 12. 2014 sa uskutočnila v miniArt Gallery na 
Gorkého 11 v Bratislave vernisáž s názvom Vajnor-
ské kaligrafi e. Výstava mladej vajnorskej umelkyne 
Kristíny Rožňovcovej, ktorá vystavuje svoje zaují-
mavé výtvarné diela, potrvá do 22. decembra 2014.

Tak ako po iné roky 
i tento rok sme absol-
vovali jednodňový 
výlet do Budapešti. 
Dňa 6.  11.  2014 sme 
vstupom do autobusu 
otvorili výlet.

Kristína Rožňovcová vyštu-
dovala Strednú školu úžitko-
vého výtvarníctva Jozefa Vy-
dru v Bratislave (2000-2004). 
Skončila bakalárske štúdium 
na Pedagogickej fakulte UK 
v  Bratislave (2013), odbor 
učiteľstvo histórie a  výtvar-
ného umenia.
Vo svojom živote sa venuje 
okrem iného aj vyučovaniu 
tradičných vajnorských or-

namentov - už od roku 2005. 
Do dnešného dňa prebehlo 5 
kurzov, ktoré boli zamerané 
na zachovanie tejto vzácnej 
ľudovej tradície. Zúčastni-
lo sa na nich množstvo detí 
aj dospelých. Vo Vajnoroch 
zdobia jej maľby ornamen-
tov viaceré interiéry domov, 
ako aj vonku umiestnené 
malé knižnice v  podobe 
vtáčej búdky. Za sebou má 

zatiaľ len jednu spoločnú 
výstavu, ktorá sa konala vo 
Vajnoroch pod názvom Vaj-
norský salón v  roku 2011. 
Niektoré zo školských prác 

sa jednotlivo zúčastnili na 
viacerých výstavách, organi-
zovaných katedrou výtvarné-
ho umenia na Pedagogickej
fakulte.

Vajnorské kaligrafi e
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VOĽBY 2014

Ako sme volili v mestskej časti Bratislava-Vajnory
Voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Spracovala:Gabriela Zemanová, zapisovateľka miestnej volebnej komisie a poverená prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí v MČ Bratislava-Vajnory

V Bratislave-Vajnoroch dňa 16. novembra 2014

.
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Pre Petra Čepca to bola jubi-
lejná 150. výstava a  o  dôvod 
viac zhrnúť svoju 40-ročnú 
výtvarnú tvorbu do podoby 
monografi e – publikácie s príz-
načným názvom „Iné svety“, 
ktorú slávnostne uviedli do ži-
vota akad. mal. Květa Fulierová 
a kunsthistorik PhDr. Bohumír 
Bachratý, autor sprievodného 
textu. Pomerne rozsiahla mo-
nografi a obsahuje cca 1000 re-
produkcií autorových diel od 
ranej tvorby (ešte počas štúdia 
na Strednej priemyselnej ško-
le grafi ckej) až do súčasnosti. 
V  Čepcovom živote je do-
minantná sústavná výtvarná 
tvorba – olejomaľba, kresba, 
komorná maľba, grafi ka, smalt, 
keramika a  počítačová grafi -

ka – bez ktorej by nedokázal 
žiť. V  maľbe prevláda poézia 
a lyrika, kultivovaný fantazijný 
realizmus, významné sú jeho 
reminiscencie veristického 
surrealizmu. V  skromnej prí-
tomnosti výtvarného surrea-
lizmu na Slovensku – v tvorbe, 
poetike a fi lozofi i tohto smeru 
Peter Čepec jasne dominu-
je. Za svoju tvorbu bol počas 
bývalého režimu často perze-
kuovaný, od roku 1981 až do 
pádu režimu nesmel ofi ciálne 
vystavovať. Popri väčších plát-

nach tvorí aj malé formáty, ale 
veľkej obrazovej mágie – sny, 
spomienky a  vízie, múzické 
inšpirácie hudby a  mytológie. 
Tajomstvá, rozjímanie, plynutie 
času v priestore obrazov a duši 
umelca. Čepcove múzické in-
špirácie, fi lozofi a, étos, etika 
tvorby a  tvorivého kréda spo-
čívajú v  hlbokej viere v  dobro 
sveta humanizmu, ľudskej citli-
vosti a emocionality.
Ďalší jubilant Martin Srb patrí 
do okruhu svetoznámej čes-
kej ryteckej školy, združujúcej 

predných českých rytcov (Sch-
midt, Jirka, Herčík, Ondráček, 
Housa, Fajt). Vytvoril už vyše 
stovky rytín československých, 
českých i  slovenských zná-
mok, ako aj vyše sto rytín FDC 
a  cenín. Okrem pravidelných 
umiestnení v  ankete Nejkrás-
nější česká poštovní známka 
získali známky vyryté Mar-
tinom Srbom aj rad ocenení 
v  medzinárodnom meradle 
(Taliansko, Južná Kórea, Čína, 
Rakúsko). Na tejto výstave 
predstavuje výber zo svojej 
tvorby (oceľoryt a  známková 
tvorba).
Výtvarníčka a  lektorka Vie-
ra Čepcová predstavuje svoje 
tohtoročné kolekcie šperkov 
– nežné kolekcie zo skla, strie-
borného drôtu, polodrahoka-
mov a  kameňov (náhrdelníky, 
náramky, náušnice) a malieb na 
hodváb v podobe šatiek a šálov.
Výstava je prístupná do 29. 
marca 2015. Galéria je otvore-
ná denne od 14.00 h do 18.00 h 
mimo pondelka a sviatkov (ale-
bo na požiadanie), vstup voľný.

Bohumír Bachratý
a Viera Čepcová

Už tradične prvú decembrovú sobotu bola v Ga-
lérii TYPO & ARS otvorená výstava, tentoraz už 
jubilejný „Obložený klavír č. 20“. Vlastne tých ju-
bileí bolo viac. Vystavujúci autori – Peter Čepec 
a Martin Srb (Praha) spoločne s návštevníkmi ga-
lérie oslávili šesťdesiatku, povzbudiť ich do ďalšej 
tvorby prišiel aj Vajnorský okrášľovací spolok.

Nová výstava v Galérii TYPO&ARS
Viera Čepcová / šperk, Peter Čepec / olejomaľba, Martin Srb / oceľoryt

Vážený pán Čepec, srdečne 
Vám blahoželáme k jubileu 
a  želáme Vám veľa zdra-
via, lásky a  porozumenia 
v rodine, dobrých priateľov 
nablízku a veľa, veľa tvori-
vých síl.

pracovníci miestneho

úradu a redakcia

Peter Čepec počas autogramiády

Jubilantov prišiel pozdraviť aj Vajnorský okrášľovací spolok

Slávnostné uvedenie publikácie do života – zľava autor Peter Čepec, akad. mal. 
Květa Fulierová a PhDr. Bohumír Bachratý
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Lovci bez zbraní

Jedno z  mnohých práve vr-
cholí. Návštevníci sú príjem-
ne naladení a  všade je cítiť 
pozitívnu energiu. Medzi zú-
častnenými sa pohybuje aj ne-
nápadný pán Anton Jakubáč 
/84/. Svoje myšlienky však 
sústreďuje na úplne iné veci. 
Musí nastaviť na fotoaparáte 
správny čas, clonu a citlivosť, 
aby zdokumentoval všetko 
dianie z vydarenej akcie. Jeho 
fotografi e sú potom uložené 
na miestnom úrade a  mno-
hé z  nich vystavené pre ve-
rejnosť ako spomienka na 
kultúrne podujatie. Fotogra-
fovanie očarilo nielen pána 
Antona. Fotografovaním sa 
snažia vyjadriť svoje pocity aj 
syn Peter a vnuk Juraj. Oboch 
však priťahuje príroda. Oko-
lie Vajnor je pre aktivity 
oboch ako stvorené, preky-
puje prírodou. Námetov, tém 
a príbehov je nevyčerpateľné 
množstvo, mnohokrát je ťaž-
ké vybrať si, kde začať. Snom 
všetkých troch bolo cesto-
vanie. Splnil sa iba Jurajovi. 
Dnes má už precestovaných 
niekoľko kontinentov. Mož-
no sa spýtame, čo je na tom 
zvláštne, veď dnes už cestuje 
každý, kto chce. No predsa, 
Jurajove cesty sú niečím vý-
nimočné. Väčšinou navšte-
vuje miesta, ktorým sa ces-
tovné kancelárie vyhýbajú. 
Zbalí si základné veci na pre-
žitie, trochu drobných na ces-
tu a neodlučiteľný fotoaparát. 
Ak sa niekto blízky opýta, 
ako sa, napríklad, v  Nórsku 

chce premiestňovať, prípad-
ne, čo tam bude jesť, odpoveď 
je vždy jednoduchá. Stopom, 
more a  jazerá sú tam predsa 
plné rýb. Nečudo, že rodičom 
pribudne v  priebehu jeho 
cestovania niekoľko šedivých 
vlasov navyše. O to vrúcnej-
šie je privítanie. Prezeranie 
prinesených fotografi í zaručí 
vždy nevšedný zážitok. Tak-
to vzniklo mnoho výnimoč-
ných záberov, dokumentujú-
cich prežité dobrodružstvá, 
napríklad v  Južnej Afrike, 
Nepále, Nórsku, Albánsku 
a  mnohých iných krajinách 

sveta. Všetci fotografi  sa 
snažia urobiť zábery tak, aby 
z  nich vyžarovala energia 
a emócie. Je to umenie, kto-
ré človek dostane do vienka 
alebo sa mu musí naučiť usi-
lovnou prácou. Nie každému 
sa to však podarí. Niektoré 
Jurajove fotografi e zaujali aj 
odbornú komisiu zo súťaže 
Baltic Trio Photo Open 2014. 
Nasledovne ich vybrala do 
úzkeho výberu. Ako fotogra-
fi e vznikli, spýtali sme sa au-
tora. Skoro ráno som sa túlal 
v lesoch na Záhorí. Rozhodol 
som sa opäť niečo uloviť. Môj 

lov je zaujímavý, lebo obeť 
ani nevie, že bola ulovená. 
Po stlačení spúšte ostane ako 
obraz a  spomienka v  pamä-
ťovej karte fotoaparátu. Vedel 
som, že zvieratá na turistic-
kom chodníku nenájdem, 
preto som si zvolil prechod 
cez húštiny so žihľavou po 
ramená. Po chvíli prediera-
nia som vystrčil doškriaba-
nú hlavu zo šípového kríka 
a predo mnou sa zjavila scéna 
ako z rozprávky. Prvé slnečné 
lúče sa dotýkali prízemnej 
hmly a  kúsok odo mňa stál 
krásny daniel. Chvíľu sme 
si jeden druhého prezerali 
v nemom úžase. Rýchlo som 
sa spamätal a bleskovo stlače-
ná spúšť fotoaparátu navždy 
zachytila túto neopakovateľ-
nú chvíľu. Druhá fotografi a 
vznikla v  Nepále, keď som 
sa túlal s  kamarátom pod 
Mount Everestom. Natrafi li 
sme na veľmi milých a  po-
hostinných obyvateľov. Boli 
ochotní sa s nami rozdeliť aj 
o  posledné zrnko ryže. Naj-
zábavnejšie boli deti. Zve-
davosť ich prinútila stále za 
nami chodiť a  pozorne si 
nás obzerať. Humorné situ-
ácie vznikli, napríklad, pri 
raňajkách. Za normálnych 
okolností deti zjedli ryžové 
raňajky za niekoľko minút. 
V našej prítomnosti sa sprá-
vali ako v  spomalenom fi l-
me. Raňajky jedli aj niekoľko 
desiatok minút. Dokonca sa 
stalo, že dieťa na nás tak zve-
davo upieralo oči, že zabudlo 
úplne jesť. Iba kŕčovito zvie-
ralo studenú misku s  potra-
vou a akoby spalo s otvorený-
mi očami. Tieto dve snímky 
boli neskôr vyhodnotené na 
Slovensku ako najlepšie fo-
tografi e za rok 2014 v  kate-
góriách – Priatelia zeleného 
údolia a Pod bodom mrazu. 
Fotografi a s  danielom zís-
kala najvyššie ohodnotenie 
v kategórii Priatelia zeleného 
údolia aj v Čechách. Celkovo 
získal z tejto súťaže tri krásne 
ceny – tri víťazné glóbusy.

 Peter Jakubáč

Kultúrne podujatia vo 
Vajnoroch sú veľmi 
obľúbené nielen me-
dzi obyvateľmi obce, 
ale čoraz častejšie sa 
na nich zúčastňujú aj 
záujemcovia zo širokej 
verejnosti. Aby všetko 
fungovalo, organizátori 
musia všetko, až do 
najmenších detailov, 
precízne pripraviť.

Samotár - víťazná snímka v kategórii Priatelia zeleného údolia

Už zase ryža - víťazná snímka v kategórii Pod bodom mrazu
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V dňoch 15. až 20. novembra 2014 sme sa v hojnom 
počte, 43 pútnikov všetkých vekových kategórií, 
zúčastnili na púti do Ríma a Assisi. Celou púťou nás 
sprevádzal a  všetko zorganizoval a  zabezpečil do 
najmenšieho detailu náš otec Peter Slepčan.

Hneď v  prvý deň príletu do 
Ríma sme navštívili Baziliku 
svätého Jána v Lateráne, ktorá je 
matkou a hlavou všetkých kosto-
lov mesta aj sveta. V jej blízkosti 
sme si nemohli nechať ujsť prí-
ležitosť vystúpiť na Sväté scho-
dy. Malí aj veľkí, chorí aj zdraví, 
jednoducho všetci sme sa museli 
dotknúť tejto veľmi významnej 
duchovnej relikvie a tí odhodlaní 
a zdatnejší z nás po nich vystúpi-
li po kolenách a s modlitbou na 
perách. Kolienka nás ešte dlho 
pobolievali, ale napriek tomu to 
bol pre nás nezabudnuteľný du-
chovný zážitok. Čerešničkou na 
torte prvého dňa bola prehliad-
ka Baziliky Panny Márie Väčšej 
(Santa Maria Maggiore).
Nemenej zaujímavým a  silným 
duchovným zážitkom bola pre 
nás účasť na slovenskej svätej 
omši, ktorú slúžil náš otec Peter 
priamo v Bazilike svätého Petra, 
pri hrobe svätého Jána Pavla  II. 
My, deti, sme po prehliadke tej-
to obrovskej baziliky museli na 
vlastné oči vidieť hlavný oltár a aj 
Námestie svätého Petra priamo 
z  kupoly Baziliky. Bolo to dosť 
náročné (tých schodov bolo 
neúrekom), ale určite to stálo 
zato. Na poludnie sme si vypo-
čuli Svätého Otca a  pomodlili 
sa s ním modlitbu „Anjel Pána“. 
Prvú časť našej púte sme skončili 
návštevou družobnej obce Al-
viano, kde sa nás veľmi srdečne 

ujali naši priatelia a pohostili nás 
svojimi špecialitami.
Druhá časť našej púte v Talian-
sku pokračovala v Assisi a nies-
la sa v duchu svätého Františka 
z Assisi a svätej Kláry. Asi najväč-
ší dojem v nás zanechala maličká 
kaplnka „Porciunkula“, ktorá sa 
nachádza vnútri kostola Anjel-
skej Panny Márie (Santa Maria 
degli Angeli). Aj v  tejto, úžasne 
duchovne plnej kaplnke sme 
vďaka nášmu otcovi Petrovi mali 
možnosť 2- krát zažiť nezabud-
nuteľnú svätú omšu, ktorú sám 
slúžil. Tento kostol bol pre nás 
úžasným duchovným miestom 
a  na pár dní sa stal naším do-
movským kostolom. Navštevo-
vali sme ho denne niekoľkokrát. 
Každý podľa svojej potreby doň 
zavítal a  strávil v ňom veľa prí-
jemných duchovných chvíľ.
Otec Peter nám zabezpečil zau-
jímavé stretnutie so sestrou 
z Rádu klarisiek, ktorá nám veľ-
mi farbisto a  živo porozprávala 
o  živote svätého Františka. Sa-
mozrejme, otec Peter nám všet-
ko prekladal do slovenčiny.
Po stopách svätého Františka 
z Assisi a svätej Kláry sme nav-
štívili kostol s  kláštorom San 
Damiano, kde sme mali mož-
nosť živo diskutovať s  členom 
Rádu františkánov. Zasypali sme 
ho svojimi otázkami a  dočkali 
sme sa aj veľmi vtipných odpo-
vedí v  priateľskej a  príjemnej 

atmosfére. V  San Damiane sa 
odohral príbeh, keď sa Pán Ježiš 
prihovoril svätému Františkovi, 
a  povedal mu „FRANTIŠEK, 
CHOĎ A OPRAV MÔJ DOM, 
LEBO SA ROZPADÁ…“ Sku-
točný kríž, z ktorého sa Pán Ježiš 
prihovoril Františkovi a  aj ďal-
šie relikvie, ako šaty, pančuchy 
a vlasy svätej Kláry, sme neskôr 
videli v Bazilike svätej Kláry. Po 
ceste zo San Damiana sme veľmi 
zmokli (jediný raz), ale naše doj-
my a zážitky to nijako negatívne 
neovplyvnilo.
V Assisi sme si pozreli ešte Bazi-
liku svätého Františka, Baziliku 
svätej Kláry, Katedrálu svätého 
Rufína a poslednou zastávkou na 
našej púti bol Kostolík Rivotorto.
Je nemožné opísať, čo všetko sme 

na našej púti zažili a videli, každý 
si z nej odniesol mnoho duchov-
ných zážitkov, ako aj podnetov 
na zamyslenie. V Ríme a Assisi 
sme boli po prvý raz, ale určite 
nie naposledy.
Veríme, že otec Peter zorganizuje 
ďalšiu púť, na ktorej sa veľmi radi 
zúčastníme. Dokonca môžeme 
povedať, že po našom emotív-
nom rozprávaní zážitkov z púte 
sa na tej ďalšej radi zúčastnia aj 
naši priatelia.
Touto cestou sa chceme veľmi 
pekne poďakovať otcovi Petrovi, 
vďaka ktorému sme tieto čaro-
vné miesta mohli navštíviť a na-
čerpať z ich jedinečnú duchovnú 
energiu na dlhé obdobie.

Natálka Trinksová, žiačka IV. B.
ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. Vajnory

Púť do Ríma a Assisi

Dňa 4. 12. 2014 sme sa vybrali do adventnej Viedne. 
V autobuse nás už čakal milý sprievodca, ktorý nás 
počas celej cesty informoval o rôznych zaujímavos-
tiach Viedne.

Prvou zastávkou vo Viedni 
bolo Technické múzeum, ktoré 
nie je klasickým typom múzea. 
Na niekoľkých podlažiach po-
núka množstvo exponátov na 

vyjadrenie rôznych zákonov 
fyziky a na pochopenie princí-
pu fungovania mnohých zaria-
dení okolo nás. Každý z nás si 
tam prišiel na svoje.

Potom nasledovala prechádz-
ka centrom mesta. Sprievodca 
nám ukázal niektoré význam-
né pamiatky Viedne. Samoz-
rejme, neobišli sme gotickú 
katedrálu Dóm sv. Štefana, naj-
známejšiu rakúsku pamiatku.
Čerešničkou na torte bola náv-
števa vianočných trhov, plných 
krásnych farebných vianoč-
ných dekorácií, remeselných 
výrobkov, krásnych vianoč-
ných výzdob. Už z  diaľky nás 
vítala vôňa vareného vína a ty-
pické chutné jedlá. Dominan-

tou je, samozrejme, veľkolepý 
vianočný stromček. Nasýtení 
vianočnou atmosférou sme 
nastúpili do autobusu. Žiaci 
boli veľmi poslušní, za čo ich 
veľmi chválime :-). Domov 
sme pricestovali šťastne. Na 
záver zaznel v autobuse potlesk 
pánovi šoférovi a nášmu sprie-
vodcovi, ako prejav srdečnej 
vďaky za krásny deň. Návštevu 
vianočných trhov všetkým od-
porúčame a tešíme sa na budú-
ci rok.

Tatiana Rázgová

V adventnej Viedni
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Keď sme minulý rok 9. de-
cembra predstavovali zbier-
ku ľudových piesní Vajnory 
spievajú, jej autor už bol is-
totne odhodlaný spraviť všet-
ko pre to, aby k tejto vzácnej 
publikácii vyšlo aj CD s nie-
ktorými vybranými piesňa-
mi. Ondrej Demo s entuziaz-
mom jemu vlastným neváhal 
a vrhol sa do práce. Na spolu-
prácu oslovil naše vajnorské 

školy, Vajnorskú dychovku, 
spevákov – sólistov, skupinu 
Shine i  Vajnorský okrášľova-
cí spolok. Všetci s nadšením 
nacvičovali a  skúšali vajnor-
ské piesne, ktoré vybrali zo 
spevníka. Mestská časť tento 
projekt podporila a  fi nanco-
vala. Tak sa zrodil nový CD 
album s  15 piesňami, ktoré 
sme mali možnosť prezento-
vať v nedeľu 9. novembra vo 

Farskom klube T. Zemana.
Preplnená sála búrlivým po-
tleskom ocenila všetkých 
účinkujúcich. Na pódiu sa 
vystriedali detské spevácke 
skupiny ZŠ Kataríny Brúde-
rovej a  sv. Jána Pavla  II. pod 
vedením Marty Nemcovej 
a  Márie Kováčikovej, sólisti: 
Simonka Sivá, Daniela Šmí-
dová, Jakub Sobolič, folklór-
na skupina - VOS pod vede-
ním Ivana Štelára, sólisti: B. 
Víteková, G. Zemanová, M. 
Mišák a  D. Vitáloš, skupina 
Shine - spev K. Pokrivčáko-
vá, Vajnorská dychová hudba 
pod vedením Petra Pokrivčá-
ka, hosťujúci speváci: K. Ku-
bovičová-Sroková, J. Tkáčik, 
inštrumentalisti: harmonika 
- O. Druga, gitara - P. Po-

krivčák, klarinet - M. Papán 
a S. Uhlár, bicie Lukáš Pápay 
a moderátor Jozef Šimonovič. 
Speváci Martin Babjak a An-
gela Vargicová, ktorí sa tiež 
podieľali na novom CD, pre 
pracovné povinnosti na sláv-
nostnom uvedení do života 
chýbali. CD Vajnory spievajú 
vyšlo v hudobnom vydavateľ-
stve Akcent pod odborným 
dohľadom producenta a  hu-
dobného režiséra Viktora 
Szarku.
Mestská časť touto cestou 
ďakuje všetkým, ktorí sa zú-
častnili na vydaní tohto vý-
nimočného diela, a  najmä 
Ondrejovi Demovi za jeho 
úžasnú aktivitu a  spoluprácu 
na tomto projekte.

Katarína Dobiášová

Po vydaní úspešnej zbierky 301 vajnorských piesní 
od Ondreja Dema sme do roka uviedli do života aj 
nový CD album Vajnory spievajú.

Vajnory spievajú

Pred Vianocami

Blíži sa čas, keď ožívajú tra-
dície uložené v  starej bab-
kinej vŕzgajúcej truhlici 
zaviatej prachom. Tradície 
v  podobe ľudových zvykov, 
ktoré ľudí stmeľujú a  obo-
hacujú. Sú to nevyčerpateľ-
né poklady, zvlášť cenné pre 
toho, kto ich má rád.
Rok čo rok k  nám prichá-

dzajú - pomaly a  nená-
padne. Je to tak. Najkrajšie 
sviatky roka sú tu. Radost-
né, čarovné, bohaté, pokoj-
né, láskyplné… Iba jediné 
sviatky v  roku majú toľko 
prívlastkov – a  to sú VIA-
NOCE.
ZŠ s MŠ Kataríny Brúdero-
vej pripravili na 17. decem-
bra slávnostnú akadémiu, 
v ktorej vystúpili žiaci našej 
školy. Prišli aj rodiča i  starí 
rodičia, aby videli vystúpe-
nia svojich ratolestí a  pote-
šili sa z ich úspechu.

Ľubica Figurová

Vianoce - áno, už sú 
skoro tu. S  klasickou 
vôňou ihličia, s ligotom 
sviečok a so sviatočnou 
pohodou.
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Vianočný bazár je pre naše deti 
deň, keď majú možnosť pred-
viesť nielen sami sebe, ale aj 
rodičom svoju šikovnosť. Preto 
naši prváci neváhali a  pozvali 
si na pomoc aj našich milých 
škôlkarov. Pred príchodom 
našich malých kamarátov sme 
spoločnými silami pripravili 
triedu a dohodli sme sa, čo bu-
deme vyrábať. Určili sme veku 
primerané postupy, aby vyho-
vovali zručnostiam a návykom 
škôlkarov, aby sa uplatnila aj 
ich tvorivosť a zručnosť. Naším 
cieľom bolo vyrobiť vianočné 
čiapočky, ktoré budú slúžiť ako 
ozdoba na stromček. Po prí-
chode škôlkarov do našej trie-
dy sme sa dali s  radosťou do 

práce. Pod rukami detí vznika-
li krásne čiapočky. Bolo veľmi 
pútavé pozorovať, s akou zod-
povednosťou a  trpezlivosťou 
učia prváci svojich kamarátov. 
Všetkým sa spoločná práca pá-
čila a čas plynul ako voda. Za 
pomoc sa deti rozhodli darovať 
škôlkarom lízanky.
Táto spolupráca naplnila nielen 
deti, ale aj pedagógov veľkou 
radosťou. Preto by sme sa my, 
prváci, veľmi radi poďakovali 
pani zástupkyni Havranovej zo 
škôlky za pomoc a spoluprácu 
medzi školákmi a škôlkarmi. Je 
pre nás veľkým prínosom po-
zorovať spolupatričnosť medzi 
našimi deťmi.

Zuzana Hec

Blížia sa vianočné sviatky, ktoré v nás evokujú po-
city pokoja, radosti, lásky aj túžby obdarovať svo-
jich najbližších. A  pri tejto príležitosti naša škola 
usporadúva vianočný bazár.

Príprava na vianočný bazár

Škôlkarska miniolympiáda

Najmladšie detičky lien-
ky, žabky a  včielky si svoje 
športové schopnosti a  ko-
ordináciu pohybov overili 
v  jednoduchých disciplínach  
prekračovaním prekážok, 
voľným behom pomedzi ku-

žele a vytvorením „lezúceho“ 
hada pomedzi stromy.
Predškoláci delfíny a  levíci 
si svoje sily zmerali v discip-

línach meraných na čas – 
v prekážkovom behu a štafe-
tovom behu pomedzi kužele.
Radosť detí z pohybu a  chuť 

športovať bola veľká. Hry sme 
skončili hlasným športovým 
pokrikom a  sladkou odme-
nou pre všetkých.
Miniolympiáda je súčasťou 
nášho Školského vzdeláva-
cieho programu, ktorý je za-
meraný nielen na udržiavanie 
vajnorských tradícií, environ-
mentálnej výchovy a  vzdelá-
vania, ale najmä na pohybovú 
zdatnosť a upevňovanie zdra-
via detí pohybom a  pozitív-
nemu postoju k  športovým 
aktivitám.

Soňa Glonecová

V dopoludňajších hodi-
nách dňa 14.  11.  2014 
sa na školskom dvore 
našej materskej školy 
na Koniarkovej ul. 9 
konala „Škôlkarska mi-
niolympiáda“.
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Deň je oslavou školských kniž-
níc, ich významu a  prínosu 
pri vzdelávaní detí. Hlavnou 
myšlienkou je podpora vzťa-
hu žiakov ku knihám, školskej 
knižnici, čítaniu a poznávaniu 
a  získanie si väčšieho počtu 
milovníkov literatúry. A  to 
bolo presne aj naším cieľom.
Žiaci sa síce učili podľa roz-
vrhu, ale niektoré vyučovacie 
hodiny boli venované kni-
he v  rôznych súvislostiach, 
z rôznych pohľadov. Podujatia 
spojené s  týmto dňom boli 
určené pre malých i  väčších, 
boli rozmanité, inšpirujúce, 
zaujímavé, viac i menej nároč-
né. Využili sme našu školskú 
knižnicu, ale i  miestnu kniž-
nicu. Ďakujeme pani knihov-
níčke, ktorá nám vo všetkom 
vyšla v ústrety.
Do aktivít sa zapojili žiaci 1. aj 
2. stupňa. Čítali z obľúbených 

kníh a  besedovali o  prečíta-
ných knihách, vyrábali zálož-
ky a  zapojili sa do projektu 
Záložka do knihy spája školy. 
Robili interview s  rozprávko-
vou postavou, pozreli si pre-
zentáciu o knihách, z ktorej sa 
dozvedeli mnoho zaujímavos-
tí spojených s históriou a vý-
robou kníh. Na záver zúročili 
svoje poznatky v  literárnom 
kvíze, ktorého sa zúčastni-
li trojčlenné družstvá žiakov 
z  tried 2. stupňa. Súčasťou 
kvízu bol aj pokus o  vlastné 
verše, čo nebola vôbec ľahká 
úloha. Najúspešnejšie bolo 
nakoniec družstvo ôsmakov, 
ale ani ostatní sa nedali za-
hanbiť.
Veríme, že sa nám podarilo 
aspoň sčasti naplniť cieľ a žia-
ci odchádzali domov spokojní 
a motivovaní.

PK SJL

Októbrové dni sú už síce za nami, ale ešte stále 
máme v pamäti vydarený Deň školských knižníc (24.
októbra 2014). Bol vyhlásený Blanche Woollsovou, 
prezidentkou Medzinárodnej asociácie školského 
knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999.

Deň v knižnici

Každé narodenie človeka je 
malý zázrak, každý jedinec je 
zázračným dielom. A  každé 
dieťa, ktoré prichádza na svet, 
by malo byť prijímané s láskou. 
Malo by byť s láskou vychová-
vané, pretože na to, aby vyrást-
lo v človeka, čo sa vie postaviť 
životným prekážkam čelom 
a  neuhýbať im, na to všetko 
okolo seba nevyhnutne pot-
rebuje lásku. Potrebuje poznať 
úprimný ľudský cit od svojich 
najbližších, od mamy a otca.

Zbor pre občianske záležitosti 
pripravil 16. decembra slávnosť 
uvítania detí do života pre 13 
malých Vajnorčanov, ktorých 
mená sú zapísané v  Pamätnej 
knihe mestskej časti. Mamičky 

okrem poďakovaní i gratulácií 
dostali aj Pamätný list pre die-
ťatko a fi nančný príspevok od 
mestskej časti. Slávnosť hudob-
ným pásmom obohatili žiaci 
Základnej umeleckej školy pod 
vedením pani učiteľky Kinče-
šovej a Halonovej.

Našim malým ratolestiam 
prajem, aby boli šťastným die-
ťatkom v  šťastnej rodine, kde 
sa majú všetci radi. Rodičom 
prajem, aby mali vždy otvore-
né dvere k  citom svojich detí, 
k  tomu, čo im je blízke. Aby 
sa raz dočkali tej krásnej vety, 
ktorá hovorí za všetko: „Moja 
mama, môj ocko sú mojimi 
najlepšími kamarátmi.“

Soňa Molnárová

Slávnosť uvítania detí do života

Meno, priezvisko Dátum narodenia

Timea Pomajbo 10. apríla 2014

Alex Éder 06. októbra 2014

Sabina Besedová 01. októbra 2014

Nina Kačičková 28. júna 2014

Matúš Novotný 21. augusta 2014

Tue Nhu Bach Xuan 03. septembra 2014

Martin Tarcsi 12. septembra 2014

Stela Bajbarová 08. októbra 2014

Tomáš Bajbar 08. októbra 2014

Lukáš Labay 31. októbra 2014

Markus Horvatovič 27. októbra 2014

Simona Zemanová 24. mája 2014

Aneta Sláviková 15. októbra 2014

Nik nepochopí význam života, kým nemá deti, ktoré treba milovať.
Vtedy sa celý vesmír zmení a človeku sa nikdy nič nebude zdať také, ako predtým…
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HK Vajnory – jesenná časť 

V prvom kole sa naši hádzaná-
ri predstavili na ihrisku Lehoty 
pod Vtáčnikom, ktorá v minu-
lých sezónach dokázala našich 
hádzanárov neraz obrať o dôle-
žité body. Išlo o  prvý súťažný 
zápas po dlhej letnej prestávke, 
a  tak boli obe mužstvá po há-
dzanej hladné. Ešte v  priebe-
hu minulej sezóny prišli do 
mužstva nové posily: Bojan 
Božinovski zo Stupavy, Lukáš 
Horáček z  českého Mostu, Jo-
zef Virčík z  Prešova a  Maroš 
Vojáček z  Považskej Bystrice. 
V lete opustila mužstvo spojka 
Peter Lipovský, ktorý prestúpil 
do Stupavy a, naopak, priš-
li posily: Juraj Rumanovský 
z Trnavy, Samo Cabadaj z Ma-
laciek a Matej Salay z ŠKP. Po 
dlhotrvajúcom zranení sa vrátil 
do zostavy aj Juraj Ďorko. Naši 
chlapci však hneď v prvom zá-
pase sezóny ukázali, že si herne 
budú sedieť a  podali výborný 
výkon. Domáci s našimi drža-
li krok len do polovice prvého 
polčasu, keď svietil na ukazova-
teli stav stretnutia 3:3. Od tohto 
momentu sme zlepšili najmä 
premieňanie gólových šancí, 
v útoku našich ťahal výbornou 
streľbou M. Kovačovič, obranu 
zasa dirigoval Juraj Ondruška. 
V bráne podali výborný výkon 
obaja brankári Peter Perďoch aj 
Patrik Mitošinka, ktorý si do-
konca pripísal aj gól, strelou cez 
celé ihrisko do súperovej brány. 
Už v prvom polčase sme sa od 
súpera odpútali na pohodlných 
9 gólov a vyhrali sme ho v po-
mere 6:15. V  druhom polčase 
dostali príležitosť aj všetci hráči 
z lavičky, celé mužstvo sa hrou 
bavilo a  nakoniec si z  Lehoty 
odnieslo presvedčivé víťazstvo 

20:30. Za predvedený výkon si 
zaslúži každý hráč veľkú po-
chvalu.

TJ BANÍK LEHOTA POD 
VTÁČNIKOM – HK VAJNO-
RY 20:30 (6:15)
Zostava a  strelci HK Vajnory: 
Kovačovič 6, Vallo 4, Ruma-
novský 4, Szalacsi 3, Vojáček 3, 
Horáček 3, Milošovič 2, Mitter-
hauszer 1, Ďorko 1, Ondruška 
1, Virčík 1, Mitošinka 1, Boži-
novski, Nosko, Salay, Perďoch
V  druhom kole prebiehajúcej 
sezóny sa naši hádzanári pred-
stavili po prvý raz pred domá-
cim publikom. Ich súperom 
boli bojovní hádzanári z  Pieš-
ťan. Od prvého momentu bolo 
jasné, že stretnutie bude mať 
vyrovnaný priebeh. V priebehu 
celého prvého polčasu si naši 
hádzanári udržiavali mierny 
2-3-gólový náskok a  polčas 
vyhrali v pomere 15:12. Súper 
však neskladal zbrane ani po 
zmene strán a bojovným výko-
nom zmazal trojgólové manko 
z  prvého polčasu už za nece-
lých 10 minút. V  40. minúte, 
teda, svietil na ukazovateli stav 
stretnutia 17:17 a  začínalo sa 
prakticky odznova. Naši tré-
neri si zobrali oddychový čas, 
upokojili chlapcov, a tí od tohto 
momentu zaznamenali vyda-
renú desaťminútovku, počas 
ktorej sa od súpera odpútali 
až na 6 gólov (26:20) a defi ni-
tívne tak zlomili jeho odpor. 

V  závere zápasu už vajnorskí 
hráči len kontrolovali priebeh 
stretnutia a  po víťazstve 31:26 
si udržali 100%-nú víťaznú bi-
lanciu. V zápase sa však dopus-
tili množstva technických chýb, 
zahodených šancí a ďalších ne-
dostatkov.

HK VAJNORY – MHK 
PIEŠTANY 31:26 (15:12)
Zostava a  strelci HK Vajnory: 
Kovačovič 6, Rumanovský 5, 
Vojáček 5, Šulavík 3, Horáček 
3, Darnadi 2, Szalacsi 2, Milo-
šovič 2, Mitterhauszer 1, Vallo 
1, Ďorko 1, Ondruška, Boži-
novski, Nosko, Mitošinka, Per-
ďoch
V  treťom kole I. ligy mužov 
sme sa stretli s minuloročným 
extraligistom z  Pezinka, ktorý 
je najväčším favoritom celej 
súťaže. Obe mužstvá v doteraj-
šom priebehu súťaže bodovali 
naplno, a  tak toto stretnutie 

sľubovalo napínavé divadlo. Do 
mužstva pribudli - navrátilec 
Jaroslav Nguyen a  po zranení 
z letnej prípravy sa vrátil do zo-
stavy aj Samo Cabadaj. Naopak, 
mužstvu chýbal najlepší strelec 
doterajšieho priebehu Michal 
Kovačovič. Úvod vyšiel o niečo 
lepšie domácim, ktorí v desia-
tej minúte viedli 5:2. Naši sa 
však nenechali zlomiť a už v 15. 
minúte bolo vyrovnané na 7:7. 
Až do konca prvého polčasu 
sa mužstvá naťahovali o každý 
gól. Na prestávku odchádzali 
o  menej spokojnejší naši há-
dzanári, ktorí ho vyhrali v po-
mere 13:14. Vyrovnaný zápas 
pokračoval aj po zmene strán 
a ani jedno mužstvo si nedoká-
zalo vytvoriť výraznejší náskok. 
Našich v  útoku ťahal Vojáček, 
autor 8 gólov, v bránke excelo-
val Mitošinka a  za domácich, 
naopak, hviezdil 18-gólový Ba-
ďura. Zápas mal vysoké tempo, 

V  septembri odštarto-
vala nová sezóna 1. ligy 
hádzanárov. Vajnorské 
mužstvo prešlo v  po-
slednom čase mnohými 
zmenami, a  preto bolo 
hlavnou úlohou počas 
leta stabilizovať káder 
a  zabezpečiť zohratosť 
novovytvoreného ko-
lektívu.

Tabuľka po jesennej časti I. ligy mužov:
Tím Z V R P B Skóre Dif.

1 ŠKP BA B 7 5 1 1 11 212:171 41

2 Pezinok 7 5 1 1 11 208:180 28

3 Stupava 7 4 1 2 9 188:166 22

4 Malacky 7 4 0 3 8 215:172 43

5 Piešťany 7 3 0 4 6 189:193 -4

6 Vajnory 7 3 0 4 6 183:203 -20

7 Lehota p. V. 7 2 0 5 4 151:218 -67

8 Cífer 7 0 1 6 1 164:207 -43
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hralo sa veľmi tvrdo a  výsled-
kom bol veľký počet vylúčení 
na oboch stranách. V  50. mi-
núte svietil na ukazovateli stav 
stretnutia 24:24 a  stále nebolo 
o víťazovi rozhodnuté. Posled-
nú desaťminútovku však zvlád-
li lepšie skúsenejší Pezinčania, 
defi nitívne zlomili odpor naši 
chlapcov a  uhájili víťazstvo 
v  pomere 32:27. Chlapcom 
však patrí za kvalitný a bojovný 
výkon veľká pochvala a  poďa-
kovanie. Každý nechal na ih-
risku všetky svoje sily a favorit 
nemal víťazstvo až do úplného 
záveru vôbec isté. Prehra nás 
však mrzela o  to viac, že sme 
prišli aj o zraneného Braňa Val-
la, ktorý s podozrením na pre-
trhnutie kolenných väzov zápas 
nedohral.

ŠKH AGRO PEZINOK – HK 
VAJNORY 32:27 (13:14)
Zostava a  strelci HK Vajnory: 
Vojáček 8, Cabadaj 4, Nguyen 
4, Rumanovský 3, Szalacsi 2, 
Milošovič 2, Darnadi 1, Mit-
terhauszer 1, Vallo 1, Horáček 
1, Šulavík, Fekete, Ondruška, 
Pajchort, Mitošinka, Perďoch
Štvrté kolo I. ligy mužov posta-
vilo vajnorským hádzanárom 
do cesty policajtov z bratislav-
ského ŠKP. Zápasy s  týmto 
súperom majú vždy špeciálnu 
atmosféru a inak to nebolo ani 
teraz. Za Vajnory nastúpil po 
prvý raz na ľavom krídle aj Ju-
raj Illéš, ktorý k nám prestúpil 
z  Pezinka a  odohral výborné 
stretnutie. Začiatok zápasu mal 
vyrovnaný priebeh a ani jedno 
z  mužstiev si do polovice 1. 
polčasu nedokázalo vypraco-
vať väčší, ako jednogólový ná-
skok. Postupne sa však začali 
kopiť chyby našich hádzanárov 
v útoku, ktoré mladý a mimo-
riadne rýchlo hrajúci súper 
nekompromisne trestal. Už do 
polčasu si tak policajti vypraco-
vali sľubný šesťgólový náskok 
(13:7). Sedem strelených gólov 
v útoku za tridsať minút je veľ-
mi málo, a  tak logicky v  šatni 
zazneli počas polčasovej pre-
stávky z úst trénerov aj tvrdšie 
slová. Naši aj napriek tomu, že 
bojovali, ani po zmene strán 
nedokázali sťahovať náskok 

súpera z prvého polčasu, a ten 
ostával stále 5-6-gólový. ŠKP 
výsledok v záverečnej časti ešte 
zveľadil a  nakoniec pohodlne 
a zaslúžene zvíťazil o 10 gólov 
– 33:23. Bratislavské derby sa, 
teda, stalo korisťou policajtov, 
ktorí predviedli veľmi peknú 
a rýchlu hádzanú.

ŠKP BRATISLAVA B – HK 
VAJNORY 33:23 (13:7)
Zostava a  strelci HK Vajnory: 
Cabadaj 4, Milošovič 4, Illéš 3, 
Kovačovič 3, Virčík 3, Nguyen 
2, Rumanovský 2, Ondruška 1, 
Mitterhauszer 1, Szalacsi, Dar-
nadi, Horáček, Pajchort, Mito-
šinka, Perďoch
Po dlhšej prestávke čakal v pia-
tom kole na našich hádzanárov 
opäť ligový zápas, a tak sa pred-
stavili na palubovke Cífera. 
Po dvoch prehrách s  lídrami 
tabuľky (ŠKP Bratislava a  Pe-
zinok) chceli opäť zabodovať 
naplno. V  ceste im však stál 
bojovný súper, s  ktorým býva 
každý vzájomný zápas veľmi 
vyrovnaný. Naši, navyše, nas-
túpili v  oklieštenej zostave, 
keď im chýbalo až 6 kľúčových 
hráčov. Úvod duelu vyšiel lep-
šie našim, keď sa rýchlo ujali 
štvorgólového vedenia 6:2. Do-
máci reagovali oddychovým 
časom, po ktorom sa im po-
darilo sériou gólov vyrovnať. 
V polovici prvého polčasu tak 
bol stav stretnutia nerozhodný 
8:8 a začínalo sa prakticky od-
znova. Druhú polovicu prvého 
dejstva zvládli opäť o niečo lep-
šie naši chlapci a na prestávku 
odchádzali so štvorgólovým 
náskokom (13:17), ku ktorému 
prispel najvýraznejšou mierou 
Juraj Rumanovský (strelec 9 
gólov v prvom polčase). V dru-
hom dejstve sa súper svojou 
bojovnosťou stále doťahova, 
až sa mu podarilo v 47. minúte 
vyrovnať na 22:22. Päť minút 
pred koncom zápasu bolo stále 
vyrovnané (25:25), no v  napí-
navom závere sa našim poda-
rilo odskočiť na rozdiel troch 
gólov (27:30) a súper už stihol 
v  poslednej minúte len skori-
govať na konečných 29:30. Naši 
hádzanári tak získali po veľ-
mi dobrom výkone dôležité 2 

body. Hru dirigoval počas väč-
šiny zápasu zo strednej spoj-
ky M. Darnadi, gólovo žiarili 
Rumanovský (autor 12 gólov) 
a  Illéš (9 gólov) a  v  bránke sa 
dôležitými zákrokmi prezento-
val Peter Perďoch.

TJ SOKOL CÍFER – HK VAJ-
NORY 29:30 (13:17)
Zostava a  strelci HK Vajnory: 
Rumanovský 12, Illéš 9, Sza-
lacsi 4, Mitterhauszer 3, Fekete 
2, Darnadi, Virčík, Ondruška, 
Milošovič, Horáček, Božinov-
ski, Salay, Perďoch, Jánoš
Šieste a  siedme kolo nám po-
stavilo do cesty silných súpe-
rov zo Záhoria. Najskôr to boli 
Malacky a o týždeň neskôr stu-
pavskí hádzanári. Oba zápasy 
mali veľmi podobný priebeh. 
Naši dokázali s favoritmi držať 
krok vždy len v prvom polčase. 
S Malackami sme zaostávali po 
prvej polovici o 2 góly (17:15), 
no v druhom polčase sa súper 
sériou rýchlych protiútokov 
odpútal a  nakoniec pohodlnej 
zvíťazil 36:25.

STROJÁR MALACKY – HK 
VAJNORY 36:25 (17:15)
Zostava a  strelci HK Vajnory: 
Rumanovský 7, Illéš 6, Milošo-
vič 3, Mitterhauszer 2, Virčík 2, 
Fekete 1, Szalacsi 1, Darnadi 1, 
Pajchort 1, Horáček 1, Nguyen, 
Ondruška, Jánošík
V zápase so Stupavou nám sú-
per do polčasu odskočil na 2 
góly (12:10). Po prestávke sme 

však kopili obrovské množstvo 
technických chýb a stratenými 
loptami sme dovolili súpero-
vi odskočiť až na desať gólov. 
V  zápase nám nič nevychá-
dzalo a, naopak, súper skóro-
val z  každej svojej príležitosti. 
Predviedli sme však výkon, 
s  ktorým sa nad takýmto sú-
perom nevyhráva. Ako jediné 
pozitívum sa dá vyzdvihnúť 
výkon brankára Jánošíka, vďa-
ka ktorému sme neprehrali 
oveľa vyšším rozdielom. Stupa-
va si tak zaslúžene nechala oba 
body doma, keď zdolala Vajno-
ry 27:17.

TATRAN STUPAVA – HK 
VAJNORY 27:17 (12:10)
Zostava a  strelci HK Vajnory: 
Rumanovský 4, Nguyen 3, Il-
léš 2, Pajchort 2, Milošovič 1, 
Virčík 1, Szalacsi 1, Darnadi 1, 
Mitterhauszer 1, Fekete 1, Ho-
ráček, Ondruška, Božinovski, 
Perďoch, Jánošík
Záver jesennej časti nám nevy-
šiel podľa predstáv. Čaká nás 
však zimná prestávka, počas 
ktorej budú môcť naši hádza-
nári popracovať na všetkých 
nedostatkoch a  pripraviť sa na 
jarné kolá súťaže. S bilanciou 3 
výhry a 4 prehry im v neúplnej 
tabuľke po siedmom kole patrí 
6. priečka. Na jar nás však čaká 
väčšina zápasov doma a veríme, 
že súperi si veľa bodov v budú-
com roku z Vajnor neodvezú.

Michal Záhradník,
tréner a vedúci družstva
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Mladší žiaci Starší žiaci
Jesennú časť futbalovej ligy 
mladší žiaci skončili na 
5. mieste v  tabuľke. Toto 
umiestnenie je o to cennej-
šie, že sme sa dokázali pre-
sadiť v konkurencii vyhláse-
ných mien, z ktorých sa nám 
podarilo niektoré poraziť, 
prípadne s nimi odohrať vy-
rovnané zápasy a dosiahnuť 
prijateľný výsledok.
Zo 14 zápasov sme získali 9 
víťazstiev, 1 remízu a 4 preh-

ry. Gólové skóre je v  náš 
prospech 45:12 a  dosiahli 
sme 28 bodov.
Ani v  ligovej prestávke ne-
budeme zaháľať, ale sa zapo-
jíme do Zimnej halovej ligy, 
ktorá sa odohrá v telocvični 
SOS Na Pántoch 9 v  Brati-
slave - Rači.
Našim hráčom držíme pal-
ce, aby aj tu dobre reprezen-
tovali vajnorský futbal.

Ivan Kula

Starší žiaci pod vedením 
nového trénera Rada Ko-
váča podávajú dobré vý-
sledky. Ligovú jeseň uzav-
reli rovnako ako ich mladší 
kluboví spoluhráči, na 5. 
mieste. Ich bilancia z 10 zá-
pasov je 6 víťazstiev,1 remí-
za a 3 prehry. Kladné gólo-
vé skóre je 42:17 a v ligovej 
tabuľke získali 19 bodov. 
Ani oni v zimnej prestávke 
nestratia kontakt s  loptou, 
ale v  zimnej lige zúročia 
svoje skúsenosti z trávnika. 
Keďže ich turnaj sa začal 

o niečo skôr, máme už prvý 
víťazný výsledok. Hráčov 
Slovana Bratislava deklaso-
vali výsledkom 1:9 a poop-
ravili si renomé z trávnatej 
ligy, keď posledný ligový 
zápas na súperovom ihris-
ku ukončili remízou 0:0. 
Tento turnaj sa odohráva 
v  športovej hale Lekárskej 
fakulty Mlynská dolina 
v Bratislave.
Veríme, že aj tu ukážu svo-
je kvality a predvedú dobré 
výsledky.

Ivan Kula

Slávnostné otvorenie ľadovej plo-
chy vo Vajnoroch sa uskutočnilo 
v nedeľu 7. decembra. Opäť, tak 
ako posledné roky na slávnost-
nom otvorení vystúpili mladí 
krasokorčuliari športového klu-
bu Slovan Bratislava. Predsed-
níčka Zuzana Jánošová priviedla 
so sebou nádejných súrodencov 
Daniela a  Filipa Molnárovcov, 
ktorí dokázali v strhujúcom tem-
pe získať premrznutých a mok-
rých divákov. Na nich nadviazali 
Simonka Koleňáková a Karinka 
Puzánková svojimi exibičnými 
vystúpeniami. No a  po ofi ciál-
nom otvorení ľadovej plochy 
starostom J. Mrvom mohli na 
ľad vybehnúť aj naše najmenšie 
ratolesti.
Vajnorská ľadová plocha už 10 
rokov slúži korčuľujúcej sa verej-
nosti. Svojimi rozmermi 40 x 20 
m poskytuje výborné podmien-
ky na športové aktivity vajnor-
skej mládeže. V  doobedňajších 

hodinách ju využívajú na výcvik 
deti z materských škôlok a takis-
to deti zo základných škôl z Vaj-
nor a blízkeho okolia. Verejnosť 
sa môže cez týždeň, pondelok až 
štvrtok, korčuľovať v  určených 
hodinách zadarmo. Je to veľká 
pomoc pre mladé rodiny a rodi-
čia s deťmi to aj náležite využí-
vajú. Vo večerných hodinách pre 

kolektívy dospelých a  v  piatok, 
sobotu a  nedeľu pre verejnosť 
sa ľadová plocha využíva aj ko-
merčne.
Zo športových podujatí by sme 
chceli spomenúť už II. ročník 
Miniľadového turnaja žiakov 
základných škôl z Vajnor a Rače, 
ktorý sa bude konať vo štvrtok 
29. januára 2015.

Samozrejme, nezabúdame ani 
na tradičný Karneval na ľade 
25.  1.  2015, ktorý určite poteší 
našich najmenších priaznivcov.
Okrem detí organizujeme aj pre 
zanietených športovcov a priaz-
nivcov hokeja už 6. ročník Vaj-
norského ľadového turnaja 2015, 
ktorý prebehne v sobotu a nede-
ľu 7. – 8. februára 2015. V minu-
lom ročníku sa na ňom zúčastni-
lo vyše 14 družstiev a strhujúce, 
napínavé súboje určite učarovali 
viacerým divákom.
Ľadová plocha je pre verejnosť 
k  dispozícii podľa počasia do 
konca februára. Viac informácii 
o možnostiach prenájmu, vstup-
nom a  otváracích hodinách 
získate na stránkach www.vaj-
nory.sk v  sekcii športové areály 
– ľadová plocha, kde vás budeme 
priebežne informovať o  pripra-
vovaných zmenách a športových 
podujatiach.

Dušan Štancel, foto: Anton Jakubáč

Vajnorská ľadová plocha je znovu v prevádzke
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Maximálna teplota
2. stupeň
Maximálna teplota vzduchu v  rozpätí od (Teplota, > 
35ºC):
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na po-
ludnie a popoludní,
b) nenechávať deti a  zvieratá na priamom slnku, ani 
v stojacich automobiloch,
c) dodržiavať pitný režim.
3. stupeň
Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 
v rozpätí od (Teplota, > 40ºC):
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na po-
ludnie a popoludní,
b) dodržiavať pitný režim,
c) nenechávať deti a  zvieratá na priamom slnku, ani 
v stojacich automobiloch,
d) pri pobyte na priamom slnku používať ochranné 
prostriedky pred priamym slnečným žiarením (pokrýv-
ka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.).

Minimálna teplota
2. stupeň
Dosiahnutie minimálnej teplote vzduchu(M2, < 20ºC). 
Silný mráz:
a) chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou,
b) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) kré-
mom,
c) vykonať primerané opatrenia na ochranu hospodár-
skych plodín pred prízemnými mrazmi.
3. stupeň
Minimálnej teploty vzduchu (M3, < 30ºC). Veľmi silný 
mráz:
a) urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia),
b) vykonať primerané opatrenia v priemysle na ochranu 
pred silnými mrazmi (zateplenie…),
c) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) kré-
mom.

Vietor
2. stupeň
Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v ná-
razoch) rýchlosť (V2, priemer > 20 m/s alebo nárazy > 
25 m/s):
a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) nepúšťať von deti,
f) zabezpečiť domáce zvieratá,
g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
h) s  ľahkými vozidlami a  nenaloženými nákladnými 
automobilmi obmedziť jazdu po otvorených veterných 
plochách,
i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, 
pozbierať sušiacu sa bielizeň,
j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne 
krátkodobo (v  nárazoch) rýchlosť (V3, priemer > 25 
m/s alebo nárazy > 35 m/s):
a) keď nie je nutné, nevychádzať z domu,
b) nezdržiavať sa na voľných plochách,

c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) nepúšťať von deti,
e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými au-
tomobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
f) zabezpečiť žeriavy.

Snehové jazyky a záveje
2. stupeň
Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
a) vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami 
(zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata 
a pod.),
b) zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mo-
bilný telefón, PDA, vysielačka a pod.) pre prípad núdze.
3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a zá-
vejov:
a) obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí,
b) obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.

Sneženie
2. stupeň
Silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového 
snehu za 12h:
a) na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby,
b) vybaviť vozidlo príslušnými technickými prostried-
kami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, 
lopata a pod.),
c) v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť 
pohyb v lese a v blízkosti elektrických vedení.
3. stupeň
Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne S3, > 30 
cm nového snehu za 12h:
a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedka-
mi) v exteriéri.

Poľadovica
2. stupeň
Intenzívna tvorba poľadovice:
a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedka-
mi) v exteriéri,
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bez-
pečný pohyb.
3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice:
a) obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami 
v exteriéri,
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bez-
pečný pohyb.

Búrky
2. stupeň
Výskyt silných búrok spojené prívalové zrážky s úhrnmi 
(BD2, >30mm za 1h) a nárazy vetra s rýchlosťou (BV2, 
>25m/s):
a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) zabezpečiť domáce zvieratá,
f) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
g) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými au-
tomobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
h) vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, ale-
bo vyhľadať nižšie polohy(pozor na ich prípadné zato-
penie),
i) nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých 
stromoch,

j) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov 
a riek (aj vyschnutých korýt).
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s prívalový-
mi zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm za 1h) a nárazmi 
vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s):
a) keď nemusíte, nevychádzať z domu,
b) nepúšťať von deti,
c) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
d) nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo 
vysokých stromoch,
e) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov 
a riek (aj vyschnutých korýt),
f) zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

Dážď
2. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s  úhrnom zrážok (D2, > 
50mm za 12h):
v prípade kritického nedostatku času:
Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bez-
pečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené 
miesto.
pokiaľ máte dostatok času:
a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického 
prúdu, vody a plynu,
b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších po-
schodí,
c) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
d) pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia 
obydlia,
e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvan-
livé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
f) zobrať si nepremokavú obuv a odev,
g) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať 
chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
h) informovať svojich susedov,
i) pripraviť evakuáciu zvierat,
j) pripraviť si evakuačnú batožinu,
k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov 
a riek (aj vyschnutých korýt).
3. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s  úhrnom (D3, > 70mm 
za12h):
a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov sa-
mosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny v hromad-
ných informačných prostriedkoch,
b) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov 
a riek (aj vyschnutých korýt),
c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať 
chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického 
prúdu, vody a plynu.

Hmla
2. stupeň
Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2, < 300m):
Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod. 
a keď nie je možné rozoznať okraj cesty odstavte vozidlo. 
Na diaľniciach vyhľadať najbližšie odpočívadlo a počkať 
kým sa hmla rozplynie.
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 100m):
Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov

Prevzaté zo stránky OkÚ Bratislava
Odbor krízového riadenia

Niekoľko praktických rád pre 
obyvateľov v prípade vzniku mi-
moriadnej udalosti pri výstra-
hách SHMÚ

Civilná ochrana informuje
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Vajnory majú u  nás vždy dvere 
otvorené, hovorí šéfredaktorka 
Televízie Bratislava Ľubica Pil-
zová v  rozhovore pre Vajnorské 
novinky.

Vajnory na obrazovke Televízie Bratislava

? Je čas bilancovania. Aký bol práve sa končiaci rok 
v TV Bratislava?

Bol to krásny a náročný rok. Naším profesionálnym vrcholom 
boli novembrové komunálne voľby. Televízia Bratislava ako 
jediné médium priniesla besedu všetkých kandidátov na 
primátora Bratislavy, ale aj kandidátov na starostov všetkých 
mestských častí – a práve na tomto mieste rada zdôrazňu-
jem, že práve beseda s kandidátmi na starostu Vajnor bola 
najsledovanejšou spomedzi všetkých mestských častí. Okrem 
toho sme našim divákom priniesli množstvo besied, rozhovo-
rov, reportáží a magazínov.

? Ako by ste charakterizovali spoluprácu s mest-
skou časťou Vajnory?

Spolupráca s Vajnormi je ukážková. Vaša mestská časť patrí 
k našim najlepším partnerom. V roku 2014 sme u vás nakrú-
-cali množstvo zaujímavých reportáží, vďaka ktorým mohli 
život vo Vajnoroch spoznať aj ostatní obyvatelia Bratislavy. 
Spomeniem napríklad Vajnorský ples, pochovávanie basy, 
ochotnícke predstavenie Predmanželská komédia, otvorenie 
Parku Pod lipami a ďalšie. Okrem toho sme v štúdiu niekoľko-
krát privítali starostu Jána Mrvu.

? Ako bude vyzerať ďalší rok v TV Bratislava?
Predovšetkým sa tešíme na pokračovanie korektnej 

spolupráce s Vajnormi, ktoré majú u nás vždy dvere otvorené. 
Tešíme sa znovu na ples, na dožinky, šarkaniádu, minimara-
tón a ďalšie zaujímavé vajnorské akcie. V širšom meradle by 
som určite rada spomenula, že TV Bratislava bude aj naďalej 
metropolitnou televíziou, ktorá bude prinášať objektívne 
informácie z nášho mesta do každého kúta Bratislavy, jedno-
ducho „všetko o meste na jednom mieste“.

? Toto obdobie je nielen príležitosťou na bilanco-
vanie, ale aj na vyslovenie želaní…

Ďakujem vám, milí Vajnoráci, v mene všetkých mojich kole-
gov za priazeň, ktorú ste nám venovali a dúfam, že spolu to 
ešte nejaký čas „potiahneme“. Zo srdca vám želám pokojné 
a požehnané Vianoce, aby ste si každý našli pod stromčekom 
to, po čom túžite. No a nech je pre vás všetkých rok 2015 plný 
zdravia, dobrej nálady a radosti s vašimi najbližšími.

www.tvba.sk
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Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o.

so sídlom Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, IČO: 36 772 054

1. nebytový priestor na prízemí s výmerou 45,8 m za účelom prevádzkovania 

nasledovných činností: prevádzkovanie kaviarne, cukrárne alebo vinárne. Ne-

bytový priestor pozostáva z hlavného priestoru – miestnosť s výmerou 37,9 m2 

a obslužného priestoru – miestnosť s výmerou 7,9 m2

2. nebytový priestor (SO 3. 07. 1) na II. poschodí (podkrovie) s výmerou cca 29 m2

3. nebytový priestor (SO 3. 07. 2) na II. poschodí (podkrovie) s výmerou cca 19 m2

4. nebytový priestor (SO 3. 08. 1) na II. poschodí (podkrovie) s výmerou cca 27 m2

5. nebytový priestor (SO 3. 08. 1) na II. poschodí (podkrovie) s výmerou cca 18 m2

Nehnuteľnosť - Kultúrne zariadenie Baničova, prevádzková budova - číslo súpisné 10036, postavená na pozemkoch registra „C“ parc. č. 673/3, 673/4, 

673/5, 673/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Vajnory, mestská časť Bratislava-Vajnory, okres Bratislava III, zapísané 

na liste vlastníctva 3071.

Čas nájmu: Zmluva o podnájme nebytového priestoru bude uzatvorená 

až s účinnosťou po kolaudácii rekonštrukcie Kultúrneho zariadenia 

Baničova, najskôr od mesiaca marec 2015. Zmluva bude uzatvorená 

na čas neurčitý v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 

nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie o podmienkach podnájmu získate elektronickou 

formou na adrese: vpsba@vpsba.sk.

Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r. o., so sídlom Roľnícka 109, 

831 07 Bratislava, IČO: 36 772 054 (ďalej aj ako „Spoločnosť“) ponúka 

priestory do podnájmu na základe oprávnenia vyplývajúceho z nájom-

nej zmluvy s vlastníkom nehnuteľnosti: mestská časť Bratislava-Vajnory, 

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava,

IČO: 00 304 565

Ďalšie podmienky podnájmu:

NEBYTOVÉ PRIESTORY SA PONÚKAJÚ DO PODNÁJMU BUĎ 

KAŽDÝ OSOBITNE, AKO VIACERÉ NEBYTOVÉ PRIESTORY 

ALEBO AJ AKO CELOK.

Termíny obhliadky objektu

Termín obhliadky si môžu uchádzači dohodnúť s poverenou osobou 

elektronickou formou na: vpsba@vpsba.sk

Ponuky predkladajte písomne na adresu spoločnosti v zalepenej obálke 

s označením „DK BANIČOVA – NEBYTOVÉ PRIESTORY“ najneskôr 

do 31. 1. 2015. Ponuka musí obsahovať identifi káciu nebytového priesto-

ru, výšku mesačného nájomného za m2 podlahovej plochy a účel využitia 

nebytových priestorov. V prípade, že záujemca má záujem o viaceré neby-

tové priestory, môže v jednej ponuke uviesť výšku mesačného nájomného 

za m2 podlahovej plochy, osobitne za nebytový priestor alebo za všetky 

tieto priestory, a osobitne účel nájmu pre každý nebytový priestor.

Mário Schwab - manažér spoločnosti

ponúka do podnájmu tieto nebytové priestory v objekte zrekonštruovanej budovy Kultúrneho zariadenia Baničova (Dom kultúry Baničova) :
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Knižnica Vajnory ďakuje čitateľom a návštevníkom za záujem a prejavenú priazeň v tomto roku. 
Naša vďaka patrí všetkým dobrodincom za množstvo darovaných kníh, ktoré boli zaradené do 
fondu a  zvýšila sa ponuka knižnice. Ďakujeme. Prajeme príjemné a  pokojné prežitie vianočných 
sviatkov, a po novoročných prázdninách a dovolenkách bude knižnica otvorená od 7. januára 2015.

Pozvánka na Reprezentačný ples MČ Bratislava - Vajnory
Srdečne Vás pozývame na 12. ročník Reprezentačného plesu obyvateľov MČ Bratislava - Vaj-
nory, ktorý sa uskutoční v sobotu 14. februára od 19.00 – 04.30 h v novopostavenom Kultúr-
nom dome na Baničovej ulici. Záujemcovia o vstupenky budú mať na výber miesta v dvoch 
sálach. Hlavná, veľká sála, s kapacitou 236 miest je v ponuke za 44 eur a malá sála, s kapa-
citou 96 miest, za 33 eur (z nákresu na str. 25 je vidieť, že stoly majú 12 miest). V malej sále 
bude nainštalované plátno a plesajúci budú mať možnosť prostredníctvom videoprojekcie 
priebežne sledovať, čo sa vo veľkej sále odohráva. Zatancovať si však prídu do hlavnej sály, 
kde bude vytvorený tanečný parket a kde bude prebiehať aj celý kultúrny program a tom-
bola. Do tanca zahrá vynikajúca hudobná skupina HAPPYBAND ORCHESTRA, ktorá ponúk-
ne aj skvelú ABBA SHOW. Už tradične bude pripravené aj bohaté plesové menu: prípitok, 
predjedlo, hlavné jedlo, pagáče, káva, dezert, víno, nealko a polnočná kapustnica. Predaj 
vstupeniek sa začína 7. januára 2015. Lístky si však môžete zarezervovať už teraz na č. t. 
0911/881 389 alebo mailom na vajnory@vajnory.sk

Voľné pracovné miesto

Rozlúčka s Máriou Belovičovou

Dotĺklo srdce, ktoré sme tak veľmi milovali, klesli 

ruky, čo pre nás pracovali, zhasli oči, zmĺkol hlas. 

Ďakujem mami za všetkých nás…

Pre občanov, ktorí majú záujem dostávať avízo o aktualitách zverejňovaných na ofi ciálnej inter-

netovej stránke www.vajnory.sk má mestská časť zavedenú službu – vždy po zverejnení novej 

správy dostanú záujemcovia mail s linkom na webovú stránku, kde si aktualitu budú môcť prečítať.

Záujemcovia o túto službu napíšte na adresu vajnory@vajnory.sk

Dňa 30. 12. 2014 si smutne pripomíname nedožité 70. narodeniny našej 
drahej mamičky a  babičky Evičky Orthovej z Vajnor. Mami, chýbaš nám, 
nikdy na teba nezabudneme…
S  úctou a  láskou manžel Vladimír, dcéra Dana a  syn Peter s  rodinami, 
vnúčatká Peťko, Danielka a maličký Petrík,
ostatná smútiaca rodina.

Základná škola s materskou školou K. Brúderovej, 

Osloboditeľská 1 hľadá školníka na plný úväzok 

s nástupom od 8. januára 2015. Podmienkou je 

ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným 

listom. Viac informácii uchádzačom o voľné pra-

covné miesto poskytne škola osobne na sekretar-

iáte riaditeľa školy alebo telefonicky na tel. čísle 

02/43712413.

Na fatimskú sobotu 
6. decembra 2014 
navždy dotĺklo 
srdce pani Marienky 
Belovičovej, aktívnej 
členky Skautskej 
gildy, organizátorky 
Dňa narcisov v našej 
mestskej časti. Pani 

Marienka zostane tu cez lásku, obetavosť a do-
brotu ku všetkým priateľom a známym, cez veci 
a vecičky, ktoré vytvorili jej šikovné a pracovité 
ruky, jej um, ľudskosť a dobroprajnosť. Ostane 
tu vôňou neodmysliteľnej štrúdle, dobrého va-
jnorského vínka, zostane v každej spomienke. 
Na jej poslednej ceste sme sa sklonili pred ňou 
s hlbokou úctou a vrelou vďakou za všetko, čo 
nám dala, čo pre našu mestskú časť urobila.
Česť jej svetlej pamiatke.      

     Soňa Molnárová

HĽADÁME ÚČTOVNÍČKU, ktorá ovláda kom-

pletné spracovanie účtovníctva v stavebnej fi rme. 

Trvalý pracovný pomer. Kontakt: 02/20 866 007

Opätovná výzva pre občanov
O aktualitách zverejnených na webovej stránke MČ môžete byť informovaní mailom

Vo Vajnoroch chcú lacno 

skupovať pozemky pod D4

Upozornili ste nás na prípady niektorých pod-

nikavých jednotlivcov, ktorí majú záujem o 

skupovanie pozemkov pod budúcou diaľnicou 

D4, takzvanom nultom bratislavskom okruhu 

v katastri Vajnor. Oslovení boli najmä starší 

občania. Ide však o výkupy za mimoriadne nízke 

ceny, dá sa hovoriť rádovo o centoch, či pár eur. 

Preto vyzývame občanov, aby sa neunáhlili, lebo 

štát bude pozemky vykupovať za znaleckú, pod-

statne vyššiu sumu, tak ako to bolo pri výstavbe 

diaľnice za Zlatými pieskami.         (MÚ)
Mestská časť Bratislava – Vajnory oznamuje občanom, že v dňoch

22.12.2014 až 05.01.2015 bude Miestny úrad mestskej časti 

Bratislava – Vajnory z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ

Podateľňa Miestneho úradu bude otvorená v nasledovných dňoch takto:

22.12.2014 – od 8:00 do 17:00  30.12.2014 - od 8:00 do 15:00

23.12.2014 – od 8:00 do 12:00  31.12.2014 - od 8:00 do 12:00

29.12.2014 – od 8:00 do 15:00  

Na podanie agendy do podateľne mimo uvedených dní môžete využiť schránku pri 

vchode do úradu, prípadne vykonať podanie prostredníctvom pošty. Miestny úrad 

bude otvorený od 07.01.2015.
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Budujeme, opravujeme, Budujeme, opravujeme, 

aby Vajnory boli krajšieaby Vajnory boli krajšie

a lepšie sa tu žiloa lepšie sa tu žilo

Práce na dostavbe Kultúrneho domu spolu 
s  priľahlým areálom Parku pod lipami fi nišujú. Už 
v  polovici februára bude v  novom areáli oddychu 
a zábavy Vajnorský reprezentačný ples.


