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VAJNORY DEŤOM

Areál pred kostolom dostal tento rok veľmi 
pekný dar, nový, upravený a vkusný vstup. Je 
vizitkou nás všetkých, ktorí tu žijeme.
Ďakujem v mene farnosti Bratislava – Vajnory 
našej mestskej časti a všetkým tým, ktorí sa 
pričinili o  skrášlenie areálu pred kostolom. 
Kostol je Boží dom, a preto aj jeho okolie si 
zaslúži pekný a dôstojný areál. Nech je to vy-
jadrením našej viery alebo aspoň úcty k tomu, 
čo kostol reprezentuje. Tam, kde je úcta voči 
Pánu Bohu, je v  úcte i  človek, tam je pokoj 
a prosperita. Ešte stále je život vo Vajnoroch 
pokojným a  vyhľadávaným miestom pre 
život. Bude to tak, pokiaľ bude v našich srd-
ciach Boh. Naopak, odkiaľ je Boh vyháňaný, 
napr. z  domu, z  rodiny či zo spoločenstva, 
odtiaľ odchádza všetko to, čo Boh so sebou 
priniesol, pokoj, jednotu a požehnanie.
Milí čitatelia Vajnorských noviniek, počas 
prichádzajúcich Vianoc máme možnosť 
návratu k Pánu Bohu. Doprajme vlastnej duši 
pokoj odpustenia. Ten, ktorý nám dáva Pán 
v  dobrej predvianočnej spovedi. Vo vajnor-
skom kostole tak môžeme urobiť v  sobotu 
21. decembra. Zmierme sa s  ľuďmi, s ktorý-
mi naše vzťahy ochladli a  poprosme, alebo 
darujme si odpustenie. Odpustiť je jedna 
z  najväčších vecí, ktoré môže človek urobiť. 
Na polnočnej sv. omši, ktorá vo Vajnoroch 
začne o 22.30 hodine zasa spoločne oslávme
tajomstvo narodenia Ježiša Krista.
Pred pár dňami ma poprosil kamarát, ktorý 
začal čítať Starý zákon o vysvetlenie, prečo je 
tam toľko násilia. Mojou odpoveďou bolo, že 
na tej úrovni sa nachádzala spoločnosť pred 
Kristom a Pán Boh zišiel na úroveň, na ktorej 
sa ľudstvo vtedy nachádzalo, aby ho pomaly 
začal ťahať vyššie. Ktovie, kde by sme boli, 
keby sa v dejinách nebolo udialo narodenie 
Ježiša z Panny Márie. Ktovie, či by sme vôbec 
boli. A  ktovie, kde by sme mohli byť, keby 
sme mu uverili a žili podľa jeho príkladu.
Milí čitatelia Vajnorských noviniek, ďakujem 
Vám za ďalší rok, ktorý sme spolu prežili, ra-
dovali sa a smútili najmä za hrubými múrmi 
nášho chrámu, alebo sa jednoducho stre-
távali a pozdravili na uliciach Vajnôr. V tichu 
kostola sme prosili a odprosovali za hriechy, 
ktorými ho urážame, prosili sme o svetlo do 
rozhodnutí a o silu do zápasov so zlom, ktoré 
v nás alebo okolo nás zúri. Modlili sme sa za 
pokoj v rodinách a Božiu milosť pre mládež.
Vianoce sa slávia v zime. V Betleheme tradične 
Ježiška zohrievajú vôl a  osol. V  skutočnosti 
to bola láska Boha Otca. Potrebujeme 
túto lásku, aby život u  nás bol stále ešte 
znesiteľný a nezamrzli sme osamotení v našej 
pýche. Nech modlitba pri Betleheme nám
pripomenie vieru, ktorú sme dostali do vienka 
a neraz i zapreli. Urobme dobrý skutok, napr. 
návštevou chorých, osamotených a  starších 
ľudí, medzi ktorými sú naši rodičia alebo starí 
rodičia. Pokojné a požehnané Vianoce.

otec Peter Slepčan

PRÍHOVOR DUCHOVNÉHO OTCA

Počas prichádzajúcich Vianoc

máme možnosť návratu k Pánu Bohu

Vítaj nám v živote, dieťatko krásne,
A snívaj v perinke svoj nežný sen,
Nech hviezda života žiari ti jasne
a radosť naplní každý tvoj deň.

Aj v  našich vajnorských rodinách sa 
už niekoľko mesiacov rozlieha nový 
detský smiech i  plač. Postarali sa o  to 
najmladší členovia rodín, ktorých sme 
slávnostne privítali do veľkej rodiny vaj-
norákov na „Slávnosti uvítania detí do 
života 12.decembra 2013“. Ich mená sú 
zapísané v Pamätnej knihe mestskej časti. 
Mamičky okrem poďakovaní i gratulácií, 
obdržali aj Pamätný list pre dieťatko 
a  � nančný príspevok od mestskej časti. 
Svojich malých kamarátov hudobnou 
kytičkou prišli pozdraviť deti Základ-
nej umeleckej školy pod vedením pani 
učiteľky Kinčešovej.
Našim malým ratolestiam prajem, aby 
boli šťastným dieťatkom v  šťastnej ro-
dine, kde sa majú všetci radi. Rodičom 

želám v ich veľkom, krásnom ale aj zod-
povednom poslaní veľa úspechov, op-
timizmu a elánu. Žite vo svojom rodin-
nom kruhu šťastne, spokojne a  majte
z vašich detí len radosť a potešenie.

Soňa Molnárová, zástupkyňa starostu
Foto: Anton Jakubáč

Slávnosť uvítania detí do života

Meno, priezvisko Dátum nar.

Adela Kalinayová 10. augusta 2013

Tomáš Fekete 20. augusta 2013

Jakub Griga 25. marca 2013

Aylin Ebdon-Walker 25. júna 2013

Magnus Gondek 6. septembra 2013

Nela Chytilová 14. júla 2013

Tomáš Tarčík 14. septembra 2013

Michal Kriška 1. októbra 2013

Romy Willems 29. septembra 2013

* Romy a Aylin sú dievčatká
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STAROSTA ODPOVEDÁ

? Už zostáva len niekoľko dní do konca roka 
2013, môžeme začať bilancovať čo priniesol. 

Pre vás je to zároveň tretí rok „starostovania“ 
v druhom volebnom období. Ako hodnotíte z po-
hľadu samosprávy končiaci sa rok, čo priniesol, čo 
s podarilo presadiť, vybudovať, dosiahnuť?

- Jednou z najväčších investícií, ktorú začala mestská časť 
tohto roku realizovať je bezpochyby revitalizácia Parku 

pod lipami, ktorá nielen skrášli naše Vajnory, ale predo-

všetkým zvýši kvalitu života v našej obci. Celý proces od 
zámeru park obnoviť až po začatie samotnej revitalizácie 
bol pomerne dlhý, pretože je + nancovaný nenávratným 
+ nančným príspevkom z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja („Investícia do vašej budúcnosti“ Operačný program 
Bratislavský kraj) - päť percent z celkových nákladov pôjde 
z vlastných zdrojov. Stavbu na základe verejnej súťaže robí 
spoločnosť Strabag, s. r. o. Revitalizáciou parku pribudnú vo 
Vajnoroch dve ihriská – jedno pre deti a jedno petangové. 
Pribudne nový vodný prvok, pohybové zariadenia a sa-
mozrejme bude obnovená zeleň, vysadené nové stromy. 
Podujatia, ktoré vo Vajnoroch pripravujeme, budeme môcť 
organizovať na novom pódiu s možnosťou zastrešenia, 
bude vytvorená plocha pre divákov - hľadisko a priestor 
na zázemie, kde budú prípadné stánky s občerstvením pre 
ľudí počas organizovania našich kultúrnych podujatí. Pevne 
verím, že sa nám revitalizáciu parku podarí dokončiť na jar 
budúceho roku.
Skutočnosť, že sa nám podarilo presvedčiť BVS, a. s., aby cez 
svoju dcérsku spoločnosť Infra Services, a. s., zabezpečila 
dostavbu splaškovej kanalizácie vo Vajnoroch, ma napĺňa 
radosťou aj hrdosťou.
Celá výstavba sa začala v druhej polovici mája tohto roku, 
výstavba vákuovej kanalizácie pokračuje podľa predpo-
kladaného časového plánu, práce majú byť skončené do 
31. decembra tohto roku. Skončením tejto etapy sa bude 
možné v našej mestskej časti už celoplošne pripojiť na roz-
vody splaškovej kanalizácie, Vajnory sa tak zaradia k obciam 
hodným 21. storočia s funkčnou kanalizáciou.
Za veľký úspech vajnorskej samosprávy považujem aj 
skutočnosť, že po piatich rokoch náročných rokovaní sa nám 
podarilo dosiahnuť, že nový okruh Bratislavy - D4, pôjde 
pod existujúcu diaľnicu D1 a nie nad ňou - ako nás tu roky 
rokúce presviedčali.V prepracovanej technickej štúdii „Diaľ-
nica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever – Rača v dotyku 
s MČ BA - Vajnory“ (spracovateľ - Dopravoprojekt, a. s.) 
boli z veľkej časti splnené požiadavky MČ BA – Vajnory: 

trasovanie novej diaľnice D4 pod existujúcu diaľnicu D1, 
trasovanie bez zbytočného zvyšovania nivelety terénu a sa-
motnej stavby, vybudovanie veľkého ekoduktu – zeleného 
presypaného tunela nad diaľnicu v časti stavby v smere na 
Šurskú rezerváciu, cyklotrás, vybudovanie zjazdnej vetvy 
k kruhovej križovatke pri Nemeckej doline - rozvojovej 
lokality MČ BA – Vajnory. Určili sme aj ďalšie dôležité požia-
davky, ktoré žiadame dodržať v ďalšom stupni prerokovania 
D4 (podrobne sme o tejto téme písali vo VN 7-8/2013) MČ 
BA – Vajnory zároveň žiada, aby bola účastníkom konania 
pri všetkých povoľovacích procesoch.
Okrem týchto veľkých projektov samospráva mestskej 
časti urobila mnoho úprav, ktoré prispeli ku krajšiemu 
vzhľadu Vajnor. Spomeniem aspoň niektoré: opravili sme 
diery na Jurskej ceste (opravy prispeli k väčšej bezpečnosti 
cyklistov, bežcov aj chodcov), vymenili sme neestetickú 
a zničenú dlažbu na centrálnom námestí za novú (celkovo 
na ploche 314 m2), opravili sme chodník za futbalovým 
ihriskom –spojnicu medzi ulicami Pri Struhe a Roľníckou, 
osadili sme novú zastávku na ulici Pri mlyne pre obyvateľov 
z okolia Šinkovské, zlikvidovali sme dve veľké mláky - uložili 
sme nové potrubie dažďovej kanalizácie so zaústením do 
zbernej šachty v križovatke ulíc Baničova a Osloboditeľská, 
zabezpečili sme opravu najviac poškodených častí Roľníckej 
ulice (z + nancií BSK a mesta), na našich komunikáciách sme 
obnovili vodorovné dopravné značenia, na zastávkach MHD 
pribudli nové lavičky, ktoré osadili naši pracovníci z hos-
podárskej správy, vybudovali sme pojazdný priechod na 
Koniarkovej ulici pri škôlke, v areáli ZŠ Kataríny Brúderovej aj 
pri ZŠ bl.Jána Pavla II. pribudli stojany na bicykle, na ulici Na 
uhliskách sme preložili zberné hniezdo, pribudli nové koše 
na psie exkrementy.
Aj s podporou mestskej časti sa podarilo obnoviť činnosť 
Vajnorského ochotníckeho divadla, ktoré pripravilo tohto 
roku divácky veľmi úspešné predstavenie komédie Grobia-
ni. Úspešne pokračuje aj Vajnorská keramická dielňa, ktorej 
výrobňu prevzala mestská časť ešte minulého roku od 
Poľnohospodárskeho družstva Vajnory. Čo ma najviac teší 
je skutočnosť, že o keramické krúžky, ktoré sa v dielni orga-
nizujú je medzi deťmi veľký záujem, takže tradície našich 
predkov zostanú zachované.
Na jeseň toto roku začal po dvoch rokoch prestávky opätov-
ne činnosť Klub mladých Vajnorákov v budove na Šaldovej 
ulici. Verím, že si cestu do klubu nájde čo najviac mladých 
ľudí, že si v klube budú môcť po skončení vyučovania ďalej 
rozvíjať svoje vedomosti, zabaviť sa s rovesníkmi a v prípade 
potreby nájdu aj pomoc a radu pri riešení svojich
problémov.
Určite ste si všetci všimli aj tri malé knižničky, ktoré od au-
gusta skrášľujú verejné priestory vo Vajnoroch. S iniciatívou 
prišli mladé mamičky pod vedením Barbory Paulenovej 
z Vajnor a naša samospráva ich v tomto zaujímavom 
projekte podporila, vybrala miesta a spolupracovala pri sa-
motnom osádzaní. Zachovávať tradície pre ďalšie generácie 
je pre nás veľmi dôležité. Vajnory sa majú čím pýšiť, a preto 
sme - spoločne s BSK a Ministerstvom kultúry SR - podporili 
aj vydanie zborníka Dr. Ondreja Dema - Vajnory spievajú. 
Ide v poradí už o 6 publikáciu, ktorú sme vydali a myslím, 

Spýtali sme sa starostu
že aj mimoriadne vydarenú a významnú. Pre lepšiu infor-
movanosť občanov sme začali zasielať záujemcom mailom 
avíza o zverejňovaných aktualitách na webovej stránke. 
Môžem konštatovať, že ohlas na túto našu službu je veľmi 
pozitívny a veľmi potešujúca je skutočnosť, že sa nám začali 
iniciatívne ozývať aj občania, ktorí o službe počuli a majú 
záujem avíza o aktualitách mailom dostávať.
Na týchto niekoľkých riadkoch som sa pokúsil vymenovať 
aspoň to najdôležitejšie, čo sa vo Vajnoroch tohto roku 
urobilo. Myslím, že môžem s hrdosťou skonštatovať, že toho 
nie je málo.

? Rok 2014 sa začne o pár dní, aké investičné 
zámery stoja pred mestskou časťou, s akými 

rozpočtovými prostriedkami bude môcť samosprá-
va narábať?

- V budúcom roku je plánovaný vyrovnaný rozpočet s cel-
kovými výdavkami v sume takmer 2,7 mil. eur. Najväčšou 
budúcoročnou investíciou je nepochybne rekonštrukcia 
kultúrneho zariadenia Baničova – podrobnejšie o nej (aj 
s vizualizáciami) píšeme na inom mieste. Som rád, že 
o dôležitosti tohto projektu bola presvedčená aj veľká väčši-
na poslancov a projekt dostal zelenú. Verím, že na jar v roku 
2015 už bude nový kultúrny dom realitou.
Budeme pokračovať v riešení rozvojových území vo Vajno-
roch – či už je to lokalita Nemeckej doliny, pokračovanie 
v príprave ÚPNZ Šuty, alebo Územného plánu zóny MČ 
Bratislava Vajnory – centrum. Do polovice roka 2014 
plánujeme, v spolupráci so spoločnosťou CoraGeo, spus-
tenie - v pilotnej verzii - eGov (elektronickú podateľňu pre 
občanov). Bude to ešte pred spustením veľkého projektu 
Informatizácie hlavného mesta Bratislavy. Poslanci na 
zastupiteľstve 11. 12. schválili komunitný plán sociálnych 
služieb, ktorý je programovým dokumentom našej obce 
v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sú v ňom zachytené
ciele, priority, opatrenia a konkrétne aktivity na zabezpeče-
nie rozvoja sociálnych služieb pre našich obyvateľov.
Uskutoční sa kolaudácia kanalizácie, čistenie Pračanského 
kanála, vpustí, oprava dier na chodníkoch, doplnenie prie-
chodov pre chodcov, bezbariérových ukončení chodníkov, 
pribudnú 3 kamery napojené na Mestskú políciu.
Našou prioritou zostáva aj budovanie cyklotrás. Mestská 
časť je členom združenia miest a obcí JURAVA – obce 
Sv. Jur, Vajnory a Rača. Naším cieľom je vybudovanie cyklo-
trasy, ktorá bude tieto obce spájať. Popri cyklotrase JURAVA 
by sme radi práve s podporou BSK vybudovali v priestore 
bývalých kasární na Jurskej ceste niečo ako župný oddy-
chový park.

? Čo zaželáte obyvateľom Vajnor do roku 2014?
Všetkým prajem už tradične pevné zdravie, šťastie, 

úspechy ako v práci tak aj v rodine a Božie požehnanie. 
Nech sa v roku 2014 naplnia všetky naše plány a predsa-
vzatia pracovné aj súkromné, a želám si, aby nový rok bol 
aj rokom lepších medziľudských vzťahov, založených na 
vzájomnej tolerancii a úcte.

Mária Račková
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Hlásiče miestneho rozhlasu
sú rozmiestnené v celých Vajnoroch

58

Miestny rozhlas je veľmi dôležitým 
operatívnym zdrojom informova-
nia občanov. Uvedomujúc si túto 
skutočnosť, samospráva mestskej časti 
pristúpila k  výberu spoločnosti, ktorá 
raz ročne zabezpečuje revíziu miestne-
ho rozhlasu. A práve na základe revízie, 
ktorá bola tohto roku, sú postupne 
odstraňované zistené nedostatky.
V  decembri (vyčlenenie 1 nančných 
prostriedkov bolo schválené poslan-
cami miestneho zastupiteľstva) mest-
ská časť zabezpečí inštaláciu šiestich 
nových hlásičov na území, kde miestny 
rozhlas nebol počuteľný - Pri starom 
letisku (pred Ravenom), na konci Do-
rasteneckej ulice, v križovatke ulíc Prí-
jazdná a  Pri mlyne, v  križovatke ulíc 
Príjazdná a Široká, na konci slepej ulice 
Šuty, Pri vstupe k Vajnorským jazerám. 
Inštalácia sa uskutoční do konca tohto 
roka – v závislosti od počasia.

Zimná údržba vajnorských ciest
Mestská časť bude zimnú 
údržbu komunikácií, ktoré má 
vo svojej správe zabezpečovať 
v  spolupráci s  vybraným 
dodávateľom. Na základe vere-
jného obstarávania je to opäť 
Poľnohospodárske družstvo 
Vajnory, ktoré sídli na našom 
území, disponuje potrebnou 
technikou a cenovo je pre našu 
MČ najvýhodnejšie. Práce re-
alizuje vlastnými silami, pra-

covníkmi hospodárskej správy.
Mestská časť BA – Vajnory 
má vo svojej správe takmer 
13 km ciest III. a  IV. triedy, 
stará sa o  údržbu približne
7 km chodníkov a  údržbu 
cestnej zelene na 3 hektároch. 
Mestská časť má celkovo na 
údržbu komunikácií na rok 
2014 vyčlenených v  rozpočte
10.000 €.

Ľ. Krišto* č
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OKIENKO Z KR AJA

BSK patrí k najzdravším vyšším 
územným celkom na Slovensku

? Do akej miery a akým spôsobom 
sa podarilo kraju v  uplynulých 

štyroch rokoch stabilizovať vere-
jné & nancie, prípadne znižovať 
zadlženosť aj v zmysle podpísaného 
memoranda s vládou?

Je dôležité povedať, že dnes 
patrí Bratislavský samosprávny 
kraj k  najzdravším župám na 
Slovensku. Podľa celkového 
hodnotenia INEKA sme podľa 
ukazovateľa + nančného zdravia 
na druhom mieste za rok 2012. 
Treba však jedným dychom 
dodať, že situácia z  roku 2009, 
kedy Bratislavský kraj evidoval 
čierne dlhy vyššie ako o+ ciálne, 
je minulosťou. Neuhradené 
faktúry, súdne spory, zbabraný 
program INTERACT, všetko za 
takmer 25 miliónov eur. Tieto 
skutočnosti priviedli kraj k ex-
trémnemu nárastu zadlženia. 
Nám sa však podarilo znížiť 
dlh župy o  8 miliónov eur 
a  v  tomto trende bude Bratis-
lavský kraj pod mojím vedením 
pokračovať. Každý rok plánu-
jeme znížiť dlh minimálne 
o ďalšie dva milióny. V praxi to 
znamená, že znížime dlh kraja 
o  ďalších 20 percent. Memo-
randum podpísané vládou SR 
je pre nás záväzný dokument 
a  napriek tomu, že sa nám 
darí konsolidovať, bratislavská 
župa dokáže aj v tomto ťažkom 
období plniť svoje záväzky 
a realizovať projekty. To je veľmi 
dôležité. Ďalším z ukazovateľov 
toho, že na bratislavskej župe 

sa hospodári naozaj s  rozu-
mom, je to, že sa nám podarilo 
znížiť výdavky na chod župy na 
obyvateľa o viac ako 17 percent.

? Ktoré sú podľa vás 
najvýznamnejšie investičné 

akcie v kraji, na ktorých sa podieľal 
aj BSK?

Pre mňa ako župana sú dôležité 
najmä investície, ktoré prinesú 
ľuďom v kraji kvalitnejší a lepší 
život. Bratislavský kraj pod mo-
jím vedením postretla jedna 
nepríjemná udalosť – povodne. 
Napriek tomu, že sme župu 
prevzali v  žalostnom stave, 
dokázali sme nájsť spôsob, ako 
škody po povodniach odstrániť 
v  rekordne krátkom čase. 
Ďalšie veľmi dôležité investície, 
ktoré podľa mňa priniesli svoje 
ovocie, v  sebe nesie projekt 
„Naša škôlka, náš kraj“, v rámci 
ktorého sme prerozdelili tak-
mer 200.000 € jednotlivým ob-
ciam a dokázali sme tak vytvoriť 
takmer 600 nových miest pre 
škôlkarov. Učiteľské byty, ktoré 
ideme teraz v blízkej budúcnos-
ti odovzdávať našim učiteľom, 
sú ďalšou z investícií, ktorá ma 
nesmierne teší. Ďalším, a neme-
nej dôležitým projektom, ktorý 
kraj dokázal zrealizovať, je 
spustenie integrovanej dopra-
vy, ktorá uľahčí cestovanie pre 
obyvateľov kraja, ale hlavne im 
zníži náklady na cestovanie. Na 
záver by som možno spomenul 
Cyklomost slobody, ktorý sa 

stal takpovediac symbolom 
nášho kraja. Okrem toho sme 
cez náš dotačný mechaniz-
mus podporili viac ako 100 
verejnoprospešných projektov.

? Aké sú hlavné priority BSK v na-
sledujúcom volebnom období?-

Pre mňa je to hlavne pokračovať 
v  nastolenom trende, teda 
znižovať zadlženie župy, 
vytvárať priestor pre realizáciu 
investičných zámerov. Neu-
stále pracovať na zlepšovaní 
podmienok pre seniorov. 
Zatraktívňovať odborné 
školstvo. Zlepšovať obraz 
kraja v zahraničí. Ale to sú na-
ozaj všeobecné priority. Ak by 
som mal ísť do jednotlivých 
odvetví bližšie, čo sa týka do-
pravy, máme v  pláne neustále 
zvyšovať prostriedky do ob-
novy ciest. Začať s  výstavbou 
diaľničných kolektorov Tri-
blavina a Blatné. Obnoviť vozo-
vý park v prímestskej doprave. 
Naštartovať projekt Filiálka 
a  jedna z  vecí, ktorá z  priorít 
určite vypadnúť nemôže, je 
zastaviť projekt ropovodu cez 
Bratislavu. Vo + nančnej oblasti 
sú priority absolútne jasné. 
Bude pre mňa dôležité naďalej 

pokračovať v trende znižovania 
zadlženosti kraja, a  to mini-
málne o 20 percent. V školstve 
plánujeme pokračovať 
v  zriaďovaní centier odbornej 
prípravy. Taktiež budeme 
pokračovať vo zvyšovaní miezd 
učiteľom, ako aj v  budovaní 
ďalších učiteľských bytov. Čo sa 
týka priorít v oblasti sociálnych 
služieb a zdravotníctva, chceme 
určite zachovať zľavy pre se-
niorov v doprave a v kultúrnych 
zariadeniach BSK a  naďalej 
budeme podporovať seniorské 
aktivity. Dokončíme projekt 
rodinných kariet a  budeme 
priamou + nančnou dotáciou 
podporovať rodiny s  deťmi. 
Zrekonštruujeme polikliniku 
v  Karlovej Vsi a  zabezpečíme 
pohotovosť a  prvú pomoc 
v  nemocnici BSK. Dokázali 
sme zostaviť historicky najširšiu 
koalíciu siedmich hodnotovo 
blízkych strán v zložení SDKÚ-
DS, KDH, Most-Híd, SaS, SMK, 
OKS a Strana zelených. Mojím 
cieľom ako župana v  Brati-
slavskom kraji je pokračovať 
v práci s podporou týchto strán 
a  ukázať, že alternatíva voči 
vláde jednej strany existuje.

Eduard Fašung

Bratislavský samosprávny kraj dnes patrí k naj-
zdravším vyšším územným celkom (VÚC) na Slo-
vensku. Tvrdí to v rozhovore pre VN jeho pred-
seda Pavol Frešo, ktorý predstavil dosiahnuté 
výsledky v uplynulom volebnom období a načr-
tol programové zámery kraja v súvislosti s jeho 
úspešnou opätovnou kandidatúrou na predse-
du VÚC. Je kandidátom stredopravej koalície 
zloženej zo siedmich programovo blízkych poli-
tických strán.
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Okrsok Spolu

číslo 1 - 4 v %

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu 1110 100,00% 1083 100,00% 1059 100,00% 1118 100,00% 4370 100,00%

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky / účasť v % 314 28,29% 325 30,01% 291 27,48% 263 23,52% 1193 27,30%

Počet odovzdaných obálok / účasť voličov pri hlasovaní v % 314 28,29% 325 30,01% 291 27,48% 263 23,52% 1193 27,30%

Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva / v % 308 98,09% 310 95,38% 279 95,88% 249 94,68% 1146 96,06%

z toho pre jednotlivých kandidátov

Juraj Lauko 158 51,30% 213 68,71% 165 59,14% 137 55,02% 673 58,73%

Anna Zemanová 150 48,70% 160 51,61% 120 43,01% 146 58,63% 576 50,26%

Ján Panák 113 36,69% 56 18,06% 102 36,56% 78 31,33% 349 30,45%

Martina Rovenská 27 8,77% 19 6,13% 30 10,75% 14 5,62% 90 7,85%

Milada Dobrotková 27 8,77% 19 6,13% 26 9,32% 11 4,42% 83 7,24%

Róbert Pajdlhauser 18 5,84% 38 12,26% 11 3,94% 16 6,43% 83 7,24%

Milan Andráš 9 2,92% 10 3,23% 6 2,15% 7 2,81% 32 2,79%

Ivan Janečka 5 1,62% 7 2,26% 10 3,58% 8 3,21% 30 2,62%

Mária Ďuračková 3 0,97% 13 4,19% 6 2,15% 6 2,41% 28 2,44%

Tibor Novotka 3 0,97% 12 3,87% 7 2,51% 1 0,40% 23 2,01%

Roman Ruhig 3 0,97% 9 2,90% 0 0,00% 7 2,81% 19 1,66%

Mária Šujancová 4 1,30% 5 1,61% 3 1,08% 3 1,20% 15 1,31%

Jozef Házy 5 1,62% 5 1,61% 3 1,08% 1 0,40% 14 1,22%

Výsledky volieb poslancov do BSK
1

Volebný okrsok číslo 

2 3 4

Okrsok Spolu

číslo 1 - 4 v %

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu 1110 100,00% 1083 100,00% 1059 100,00% 1118 100,00% 4370 100,00%

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky / účasť v % 314 28,29% 325 30,01% 291 27,48% 263 23,52% 1193 27,30%

Počet odovzdaných obálok / účasť voličov pri hlasovaní v % 314 28,29% 325 30,01% 291 27,48% 263 23,52% 1193 27,30%

Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby predsedu / v % 309 98,41% 317 97,54% 277 95,19% 254 96,58% 1157 96,98%

z toho pre jednotlivých kandidátov

Pavol Frešo 141 45,63% 211 66,56% 136 49,10% 144 56,69% 632 54,62%

Monika Flašíková-Beňová 90 29,13% 41 12,93% 79 28,52% 51 20,08% 261 22,56%

Daniel Krajcer 33 10,68% 39 12,30% 30 10,83% 23 9,06% 125 10,80%

Oskar Dobrovodský 18 5,83% 21 6,62% 10 3,61% 12 4,72% 61 5,27%

Jaroslav Paška 15 4,85% 0 0,00% 10 3,61% 10 3,94% 35 3,03%

Rastislav Blaško 6 1,91% 1 0,31% 4 1,37% 1 0,38% 12 1,01%

Zdenka Beňová 1 0,32% 1 0,32% 7 2,53% 0 0,00% 9 0,78%

Karol Ondriáš 2 0,65% 2 0,63% 0 0,00% 2 0,79% 6 0,52%

Anton Čulen 1 0,32% 1 0,32% 1 0,36% 1 0,39% 4 0,35%

Peter Marček 2 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% 3 0,26%

Roman Ruhig 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,18% 3 0,26%

Gabriel Karácsony 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Volebný okrsok číslo 

1 2 3 4
Výsledky volieb predsedu do BSK

Okrsok Spolu

číslo 1 - 4 v %

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu 1110 100,00% 1087 100,00% 1058 100,00% 1122 100,00% 4377 100,00%

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky / účasť v % 252 22,70% 253 23,28% 240 22,68% 182 16,22% 927 21,18%

Počet odovzdaných obálok / účasť voličov pri hlasovaní v % 252 22,70% 253 23,28% 240 22,68% 182 16,22% 927 21,18%

Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby predsedu 250 99,21% 253 100,00% 234 97,50% 180 98,90% 917 98,92%

z toho pre jednotlivých kandidátov

Pavol Frešo 164 65,60% 222 87,75% 165 70,51% 143 79,44% 694 75,68%

Monika Flašíková-Beňová 86 34,40% 31 12,25% 69 29,49% 37 20,56% 223 24,32%

Výsledky volieb predsedu do BSK
Volebný okrsok číslo 

1 2 3 4

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 9. novembra 2013
Ako volili poslancov do Bratislavského samosprávneho kraja voliči MČ Bratislava-Vajnory

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 9. novembra 2013 - I. kolo
Ako volili predsedu Bratislavského samosprávneho kraja voliči MČ Bratislava-Vajnory

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 23. novembra 2013 - II. kolo
Ako volili predsedu Bratislavského samosprávneho kraja voliči MČ Bratislava-Vajnory

Spracovala: Gabriela Zemanová
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Pamätníku oslobodenia Vajnor sme našli 
dôstojné miesto na Osloboditeľskej ulici

Keďže pamätník je o% ciálne 
evidovaný, vzťahujú sa na neho 
autorské práva, samotnému 
premiestňovaniu predchádzalo 
pomerne zdĺhavé vybavo-
vanie povolení a  súhlasov. Od 
magistrátu hlavného mesta, 
od organizácie Marianumu 
a  od Veľvyslanectva Ruskej 
federácie v  SR. Následne bolo 
potrebné nájsť dôstojné miesto 
na ktoré sa pamätník presunie 
– zelená plocha pred školou na 

Osloboditeľskej ulici, pričom 
musela mestská časť nájsť taký 
pozemok, ktorý bol vo vlastníctve 
mesta a museli s novým miestom 
súhlasiť všetky zainteresované
strany.
Po všetkých týchto adminis-
tratívnych krokoch mestská časť 
mohla pristúpiť k  samotnému 

prevozu, ktorý sa uskutočnil 
v prvý novembrový týždeň. Naj-
prv bolo nevyhnutné urobiť 
sondy do zeme, aby sa určila 
hrúbka základov, na ktorých 
bol pamätník postavený, 
bolo treba určiť mechanizmy 
a  možnosti technológie trans-
portu. Premiestňovanie prebe-
hlo bez problémov, pamätník 
získal nové dôstojné miesto aj 
s upraveným okolím. V jarných 
mesiacoch budúceho roka bude 

plocha za pomníkom ešte dopl-
nená vhodnou výsadbou a v deň 
oslobodenia Vajnor - 2. 04. 2014 
- bude popri sadení stromov aj 
pietny akt osláv oslobodenia.
Pamätník je umiestnený na 
pozemku mesta – len časť zele-
nej plochy je v jeho vlastníctve.

(MÚ)

V súvislosti s revitalizáciou Parku pod lipami 
zabezpečila mestská časť premiestnenie
Pamätníka oslobodenia Vajnor.

V Parku pod lipami, na mieste kde pôvodne stál aj pamätník SNP, vzniká nová centrálna spoločenská 
zóna Vajnor, súčasťou ktorej bude aj rekonštrukcia KZ na Baničovej. Práce na rekonštrukcii parku 
� nišujú v týchto dňoch.
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Ustanovujúce zasadnutie no-
vozvoleného Zastupiteľstva 
BSK sa konalo na Úrade Brati-
slavského samosprávneho kraja 
na Sabinovskej 16 v  Bratis-
lave. Program pozostával z  in-
formácie predsedu Volebnej 
komisie BSK o  výsledku vo-
lieb do orgánov BSK, zloženia 
sľubu novozvoleného predsedu 
BSK, a  následne zo zloženia 
sľubu novozvolených poslancov 
Zastupiteľstva BSK.
Zastupiteľstvo je zbor zložený 
z poslancov samosprávneho kra-
ja zvolených v priamych voľbách, 
ktoré sa konali 9. novembra 
2013. Skladá sa zo 44 poslancov. 
Tí boli zvolení v pomere 12 tisíc 
až 15  tisíc obyvateľov na jed-
ného poslanca. Vo funkcii budú 
počas celého volebného obdo-
bia, ktoré sa skončí zložením 
sľubu poslancov novozvoleného 
zastupiteľstva. Zastupiteľstvu je 
vyhradené rozhodovať o základ-
ných otázkach samosprávneho 
kraja. Takmer 80 percent po-
slancov zastupiteľstva kraja 
zastupuje pravicovú koalíciu. 
Vládny Smer-SD má teraz v kra-
jskom parlamente iba jedného 

poslanca, a to Petra Fitza, staros-
tu Šenkvíc. Pravicoví kandidáti 
úplne ovládli 10 z 18 volebných 
obvodov.
Pozorne som počúval prejav 
predsedu župy Pavla Freša. Vo 
svojom príhovore zdôraznil, 
že „dňom volieb sa pre mňa 
skončil boj v  straníckych 
tričkách. Chcem, aby táto župná 
samospráva poctivo zastupovala 
záujmy všetkých 613  tisíc ľudí, 
ktorí tu majú trvalé bydlisko, 
ale aj tých státisícov ľudí, ktorí 
tu pracujú a žijú. Každý sa o nás 
môže oprieť a  musí vedieť, že 
budeme brániť jeho záujmy bez 
ohľadu na to, či bol voliť, alebo 
nie, či volil našu koalíciu, alebo 
iných kandidátov. Berieme svoj 
mandát viac občiansky ako 
stranícky“.
Tieto slová sú predovšetkým 
odrazom skutočnosti, že nové 
navonok „jednofarebné“ 
zastupiteľstvo je zložené zo 
siedmich strán, v  ktorom má 
SDKÚ-DS len 5 poslancov a de 
facto je odkázané na spoluprácu 
a  dohodu. Je to impulz, ktorý 
čítam veľmi pozitívne a patrí ku 
cti Pavla Freša, že to jasne pome-

noval. Zároveň je to jasný odkaz 
vďačnosti pravicovému voličovi, 
ktorý aj ja rád podpisujem.
Frešo hovoril, že nasledujúce 
štyri roky budú „najúspešnejšie 
štyri roky v  histórii bratislavs-
kej župy”. Chce urobiť, čo tu 
ešte nebolo, „vyorať brázdu” 
a kraj odovzdať v lepšom stave, 
v akom je dnes.
V  župe pred nami teraz stojí 
viacero problémov. Medzi 
najdôležitejšie radím napr. stav 
ciet, ktoré počas nadchádza-
júcej zimy opäť dostanú zabrať. 
I  v  tomto roku BSK poskytlo 
mestu Bratislava 1 milión eur 
na opravu výtlkov na hlavných 
mestských ťahoch, o  čom veľa 
ľudí ani nevie. V  tejto téme 
je však rozdiel v  tom, kto má 
zodpovednosť za správu ciest 
a v tom, kto vyberá cestnú daň…
Župa dostáva z  podielových 
daní zhruba 50 eur na obyvateľa, 
pričom vyprodukuje vyše 
400 eur na hlavu. Rozdiel sa 
prerozdeľuje po celom Sloven-
sku! Znamená to, že obyvatelia 
Bratislavského kraja sú vysoko 
solidárni. Je pravdou, že stred-
né i  východne Slovensko má 

svoje veľmi zložité problémy 
a  bez pomoci Bratislavy by na 
tom bolo ešte horšie. Je preto 
správne a  spravodlivé, že ten, 
kto má viac, viac dáva. No, ako 
poslanec budem presadzovať 
veľmi zodpovedne diskusiu na 
túto tému a  hľadanie riešenia, 
ktoré by mohlo spočívať 
v  aspoň čiastočnom navýšení 
– napríklad z  50 na 90 eur. 
V tejto téme však treba riešiť aj 
zodpovednosť štátu, hlavného 
mesta Bratislavy a  BSK. Medzi 
ďalšie priority si kladiem na-
jmä dokončiť integrovanú do-
pravu a záchranu osemročných 
gymnázií, čo je veľmi citlivá 
téma. Preto je potrebné veľmi 
dôsledne načúvať učiteľom 
a riaditeľom, ako na základných 
školách, tak aj na gymnaziách. 
Trochu širšou otázkou ostáva 
pre mňa budúcnosť krajov 
a  otázka kompetencií samos-
právnych krajov. Podľa princípu 
subsidiarity sú oblasti, ktoré si, 
v porovnaní so štátom, lepšie ve-
dia riadiť samosprávy menších 
spoločenstiev. Dnes však sú 
oblasti, ktoré robí aj štát aj sa-
mospráva…
Vážení občania Vajnor, je mi 
cťou vás zastupovať v našom kra-
ji. Za svoj výsledok takmer 2300 
hlasov, čo predstavuje skoro 24 
percent, vďačím predovšetkým 
vám. Veľmi pekne ďakujem za 
túto dôveru. Keďže v MČ Brati-
slava -Vajnory nie sú zatiaľ po-
slanecké dni, chcel by som vám 
aj týmto spôsobom prinášať in-
formácie z diania na župe.

Juraj Lauko, poslanec BSK

Burza detského šatstva
V sobotu (23. 11. ) sa konala burza detského šatstva v Kultúrnom zaria-
dení na Baničovej ulici. Na predaj sa prihlásilo množstvo mamičiek 
aj oteckov, ktorí predávali oblečenie po svojich ratolestiach. Výber bol 
ozaj pestrý. Na predaj boli veci na oblečenie od narodenia až po 10-12 
rokov, rôzne hračky, knihy, potreby pre bábätká a  ťarchavé mamičky 
a  iné. Miestny úrad nám poskytol priestory, kde mohli rodičia svoje 
veci predávať. Okrem iného bola príležitosť prispieť vecami na pomoc 
rodinám v  núdziv  Slovenskej republike. Dúfame, že burzu detského 
šatstva sa nám podarí zorganizovať i na jar. Týmto by sme zároveň chceli 
poďakovať všetkým rodičom, ktorý sa zúčastnili.

K. Rožňovcová

BSK začal svoju 

ďalšiu etapu
Znovuzvolený predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Pavol Frešo a krajskí poslanci zlo-
žili slávnostný sľub vo štvrtok 5. decembra 2013.
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Okamžite po doručení mailu 
som dal pokyn vedúcemu 
hospodárskej správy, ktorý má 
na starosti aj pracovníkov, up-
ratujúcich verejné priestran-
stvá vo Vajnoroch, aby každý 
druhý deň, prípadne podľa 
potreby, dočisťovali a upratali aj 
zberné hniezdo na Uhliskách. 
Takisto som poslal list gener-
álnemu riaditeľovi OLO,  a.  s., 
Ing.  Romanovi Achimskému 
s  požiadavkou, aby zamest-
nanci pri vyprázdňovaní kon-

tajnerov aj stojiská dočistili. 
V blízkej budúcnosti sa s gen-
erálnym riaditeľom aj stretnem 
a  osobne mu budem tlmočiť 
naše požiadavky.
Musím však na margo 
spomínaného mailu a  k  téme 
neporiadku pri zberných 
hniezdach poznamenať, že 
touto témou sa naša mestská 
časť pravidelne zaoberá. Vo Va-
jnoroch máme sedem zberných 
hniezd na separovaný odpad. 
Na Uhliskách podľa rozpisu 

by mala spoločnosť OLO pa-
pier a  plasty odvážať dvakrát 
do týždňa. V  rámci možných 
kapacít pracovných síl, popri 
iných pracovných činnostiach 
(ako je napr. kosenie, čistenie 
komunikácií v  správe MČ, 
opravy lavičiek, košov, plotov, 
detských ihrísk a  pod.) mest-
ská časť hniezda aj dočisťuje. 
V súčasnosti uvažujeme oplotiť 
zberné hniezda tak, aby sa 
zabránilo rozfúkaniu odpadu 
po okolí.
Vo Vajnorských novinkách 
sme však aj po rokoch existen-
cie zberných hniezd na separo-
vaný odpad nútení uverejňovať 
takmer pravidelne fotogra5 e 
zberných hniezd, kam občania 
- predpokladáme, že sú to aj 

obyvatelia okolitých obcí - 
neváhajú vyhadzovať čokoľvek. 
Výnimkou nie je ani komunál-
ny odpad, nezložené papierové 
krabice, plastové fľaše v  igelit-
kách vedľa kontajnerov, pneu-
matiky či nábytok. Nie je v si-
lách mestskej časti postaviť ku 
každému zbernému hniezdu 
človeka, ktorý by ho kontrolo-
val a  upratoval. Bez disciplíny 
samotných obyvateľov sa po-
riadok pri zberných hniezdach 
udržuje veľmi ťažko. Podstat-
né je, aby občania, keď vidia, 
že je kontajner plný, zobrali 
svoj triedený odpad k  inému 
zbernému hniezdu. Nakoniec 
tak robím aj ja a  verím, že aj 
mnoho iných slušných ľudí.

Ján Mrva, starosta

Neporiadok v okolí
zberných hniezd
Písať o neporiadku v okolí zberných hniezd je 
už pomaly stála téma – nielen vo Vajnorských 
novinkách. Opäť ma však oslovil mailom ob-
čan, ktorý sa sťažoval konkrétne na neporiadok 
v okolí zberného hniezda na Uhliskách.

Podujatie spoločne pripravili 
v  záujme pestovania vzťahu 
detí k  životnému prostrediu. 
„Chceme, aby deti získali lásku 
k  prírode. Aby si uvedomili, 
že v  zime, keď je nedostatok 
potravy, je dôležité prikrmovať 
aj malé vtáčiky a  pomohli im 
prežiť kruté mrazy. Okrem 
kŕmidiel sme poskytli deťom aj 
vrece slnečnicových jadier, aby 
mali čím v  zime prikrmovať,“ 
uviedol predseda miestneho 
poľovníckeho združenia Ján 
Panák.
Za veľmi dôležitú považuje 
spoluprácu na miestnej úrovni 

medzi poľovníkmi a ochranár-
mi člen Stráže prírody a Ochra-
ny dravcov na Slovensku Jozef 
Izakovič. „Spoločnými akciami 
sa aj týmto spôsobom snažíme 
prispieť k  výchove mladej ge-
nerácie k  pozitívnemu vzťahu 
k  prírode. Najjednoduchšie je 
začať už pri deťoch, ktoré si aj 
prostredníctvom takejto akcie 
uvedomia význam prikrmo-
vania spevavého vtáctva. To 
im na oplátku spestrí zimné 
prechádzky v  parku materskej 
školy,“ dodal Izakovič.
Krmivo pre vtáky budú 
poľovníci dopĺňať deťom počas 

celej zimy. Podobnú akciu na 
ochranu životného prostre-
dia chcú spolu s  ochranármi 
a deťmi zopakovať aj v jarných 
mesiacoch. „Budeme radi, ak 
si deti osvoja vzťah k  prírode, 
k  vtákom, zvieratám i  ďalším 
živočíchom a  vypestovaným 
pozitívnym prístupom možno 
ovplyvnia správanie sa aj 
mnohých dospelých ľudí, ktorí 
si prírodu často zamieňajú za 
smetisko,“ doplnil J. Panák.

Vo Vajnoroch už dlhé roky 
funguje spolupráca medzi 
ochranármi a  poľovníkmi. 
„Obe organizácie si plne uve-
domujú svoju zodpovednosť, 
aby najmä kriticky ohrozené 
druhy živočíchov mali šancu 
na prežitie aj v  budúcnosti. 
Záruky v  tomto vývoji nám 
môžu poskytnúť práve naše 
deti,“ uzavrel J. Izakovič.

Eduard Fašung

Škôlkari sa v zime 
postarajú o vtáčiky
Kŕmidlá pre spevavcov dnes osadili v areáli Ma-
terskej školy na Koniarkovej ulici v mestskej čas-
ti Vajnory. Na inštalácii sa podieľali malí pred-
školáci v sprievode učiteliek, spolu s ochranármi 
a členmi miestneho poľovníckeho združenia.

Takto by sme si predstavovali čistotu okolo zberných miest v obci.
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Poľnohospodárske družstvo 
v  mestskej časti Vajnory ob-
hospodaruje okolo 20 hektárov 
jabloňových sadov pri známom 
bratislavskom letovisku Zlaté 
piesky. Veľký problém mali 
s  opadanými jabĺčkami. „Boli 
to vlastne straty, lebo opadané 
jablká sa na trhu len veľmi 
ťažko predávajú a keď, tak len 
za veľmi nízke ceny,“ povedal 
pre TASR predseda družstva 
Branislav Brúder (na snímke).
Vajnorské PD sa preto rozhod-
lo investovať do novej linky na 
výrobu ovocných štiav. „Je to 
jedna z mála liniek na Sloven-
sku, ktorá umožňuje stabilizáciu 
7 nálneho produktu pomocou 
pasterizácie pri 80 stupňoch 
C. Inak povedané, na stabi-

lizáciu džúsov nepoužívame 
žiadne chemikálie ani iné kon-
zervanty. Linka stála približne 
75.000 €. Nevyužili sme nijaké 
eurofondy, lebo sme žiadne 
nedostali, a  tak sme museli 
ísť klasickou cestou úveru
z banky,“ dodal Brúder.
Družstvo si prepočítalo, že 
pri bežných 150 tonách pa-
daviek v roku by vedelo splatiť 
úver v  relatívne krátkom čase. 
Počas tohtoročnej jesene lin-
ka išla zatiaľ len v  skúšobnej 
prevádzke. Spracovali na 
nej okolo 20 ton padaviek. 
„Výsledný produkt, jablko-
vý džús, budeme predávať 
v  troj- a  päťlitrových originál-
nych baleniach s  ventilovým 
uzáverom. Teší nás, že už máme 

na značnú časť produkcie 
zazmluvnených odberateľov,“ 
doplnil B. Brúder.
PD Vajnory má aj 150 hektárov 
družstevných vinohradov, a tak 
je predpoklad, že v  budúcom 
roku budú na spracovateľskej 
linke vyrábať a na trh dodávať 
aj hroznový džús. Vlani 

družstvo investovalo pros-
triedky do nákupu kombajnu 
na oberanie hrozna, tiež for-
mou bankového úveru. Len
v tomto roku im na nákladoch 
ušetril približne 35.000 €, ktoré 
by inak museli vyplatiť brigád-
nikom na oberačkách.

Eduard Fašung

Výstavba 2. etapy vákuovej kanalizácie bude ukončená 

do konca tohto roka
Výstavba splaškovej kanali-
zácie úspešne pokračuje, 
ukončené sú hlavné rozvody 
aj s  prípojkami. Vykonané 
sú tlakové a  zátopové skúšky 
na vákuovom a  gravitačnom 
potrubí a  jej príslušenstva. 
Dokončené sú povrchové 
úpravy komunikácií na hlavnej 
trase – Koncová ulica a Kata-
ríny Brúderovej. Pri Struhe, 
Za farou a Zátureckého a Prí-
jazdnej. V súčasnosti sa kom-
pletizuje technologické vy-
bavenie prečerpávacích šácht, 
pristúpi sa k  postupnému 
sfunkčneniu jednotlivých ve-
tiev, s  prípravou na funkčné 
skúšky a  na preberacie ko-

nanie. Práce pokračujú podľa 
predpokladaného časového 
plánu, majú byť skončené 
do 31. decembra tohto roku. 
Skončením tejto etapy sa bude 
možné v našej mestskej časti už 
pripojiť na uložené a  funkčné 
rozvody splaškovej kanalizácie.
Vzhľadom na ochranu 
životného prostredia a  platný 
zákon č. 442/2002 Z. z. o verej-
ných vodovodoch a  verej-
ných kanalizáciách v  znení 
neskorších predpisov je potreb-
né, aby boli všetky domácnosti 
pripojené na vybudovanú 
verejnú splaškovú kanalizačnú 
sieť a  takto riešili likvidáciu 
splaškových vôd. Bratislavská 

vodárenská spoločnosť bude 
kontrolovať, či do siete nie sú 
pripojené aj dažďové zvody (do 
kanalizácie nesmú byť pripo-
jené), lebo potom prichádza 

k  zatápaniu a  nasledovne 
znefunkčneniu splaškovej 
kanalizácie.

Stanislav Svátek

Trh obohatí 

vajnorský

jablkový džús
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KZ BANIČOVA

Rekonštrukcia Kultúrneho
zariadenia Baničova
nadobúda konkrétnu podobu
O  tom, že naša mestská časť 
je spoločenstvom vzdelaných 
a  kultivovaných ľudí a  potre-
buje dôstojný kultúrny stánok, 
kde bude možné usporadúvať 
rôzne kultúrno-spoločenské 
podujatia, nikto nepochybuje. 
Aj podľa výsledkov ankety 
medzi obyvateľmi (anketa bola 
uverejnená na webe aj vo Vaj-
norských novinkách v  čísle 
9-10/2012 str.  30) je prianie 
občanov postaviť vo Vajnoroch 
konečne dom kultúry, ktorý 

nebude len hliníkovo-skle-
neným obalom provizórnej 
stavby, ale stánkom dôsto-
jným a  hodným 21. storočia. 
Vajnory majú veľmi bohatú 
a dlhú históriu (prvá písomná 
zmienka je z roku 1237) a nový 
moderný stánok si zaslúžia. 
Uznala to za potrebné aj drvivá 
väčšina poslancov miestneho 
zastupiteľstva. V novom dome 
kultúry majú mať svoje zázemie 
vajnorské spolky (VOD, VOS) 
a organizácie - seniorklub, dy-

chovka, knižnica, možno aj 
základné umelecké školy.
Na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva 13.novem-
bra prijala väčšina poslancov 
(osem z  deviatich) uznesenie 
schvaľujúce poskytnutie 
účelovej dotácie vo výške 
865 000 € Vajnorskej pod-
pornej spoločnosti, ktorej 
zakladateľom je MČ, na 
zabezpečenie rekonštrukcie. 
Vo vestníku verejného ob-
starávania už bola uverej-

nená výzva na predkladanie 
ponúk dodávateľov stavebných 
prác. Lehota na predkladanie 
ponúk bola do 16. decembra 
2013. O  víťazovi vás budeme 
informovať v prvom čísle Vaj-
norských noviniek, ktoré vyj-
de vo februári 2014. Pred-
pokladaný začiatok výstavby 
je jar budúceho roku, ak 
pôjde všetko podľa plánu, na 
jar 2015 by mohla byť stavba
kolaudovaná.

Mário Schwab, Eduard Fašung
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Vizualizácie – V Studio

Architektonický návrh - ATELIER 3M, s. r. o.



Vajnory v roku 2013



foto: Anton Jakubáč, Dušan Štancel
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Na území našej MČ sa momentálne nachádza 
33 košov na smeti, ktoré sú rozmiestnené na vere-
jných priestranstvách, kde sa sústreďuje pravidelne 
väčší počet osôb.
Týmito lokalitami sú hlavne Roľnícka ul., 
Osloboditeľská ul., Jačmenná ul., ul. Na doline a det-
ské ihriská. Okrem toho bude v rámci revitalizácie 
parku Pod lipami v  tomto priestore osadených 
ďalších 18 košov na smeti. Koše sa pravidelne 
a  minimálne3 krát týždenne vyprázdňujú pra-
covníkmi hospodárskej správy miestneho úradu.
V rámci udržiavania čistoty a poriadku má naša MČ 
rozmiestnené aj koše na psie exkrementy a to v počte
25 ks v  lokalitách, kde obyvatelia venčia psov. 
Vyprázdňované sú prostredníctvom externej certi-
9 kovanej 9 rmy 1 krát týždenne. Okrem toho sú od-
padové koše umiestnené na takmer každej zastávke 
MHD. Ani tieto čísla však neznamenajú, že tento 
doterajší počet je nemenný, nakoľko MČ každý rok 
zakomponuje do svojho rozpočtu čiastku na nákup 
odpadových košov, ktoré sú použité na výmenu 
opotrebovaných resp. poškodených a ako aj na ich 
umiestnenie v ďalších lokalitách.

Eva Lalinská, Ľubomír Krišto% č

Vajnorská samospráva dbá o čistotu v obci

Čo nás neteší
Čitateľ Vajnorských noviniek nás upozornil na najnovšiu di-
vokú skládku na území obce. Smetisko vyrástlo začiatkom 
decembra za kasárenským múrom pri Vajnoroch. Mestská 
časť každoročne vynakladá nemalé prostriedky na udržanie 
čistoty v obci. Žiaľ, sú medzi nami ľudia, ktorí si to zjavne 
nevážia a okrem peňazí nás okrádajú aj o potešenie z pre-
chádzky v čistej prírode.

(postreh čitateľa)
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Vajnory spievajú

Určite budete so mnou súhlasiť, 
keď poviem, že je pre našu mest-
skú časť veľkou cťou a  zároveň 
aj veľkým šťastím, že už vyše 
päťdesiatpäť rokov je Ondrej 
Demo naším obyvateľom, Vaj-
noráci ho poznajú z neúnavného 
pôsobenia na poli kultúrneho 
a  občianskeho života. Je však 
predovšetkým významný slo-
venský hudobný folklorista a  et-
nomuzikológ. Prejavom osobnej 
angažovanosti v  úsilí zachovávať 
a  udržiavať ľudové tradície 
a  zvyklosti, ktorými sú naše 

Vajnory charakteristické a  vďaka 
čomu sú označované ako 
najrázovitejšia mestská časť Brati-
slavy, je aj táto zbierka piesní Vaj-
nory spievajú. Spevník je ďalším 
príspevkom k  uchovaniu orig-
inálneho vajnorského nárečia, 
viprávjaňá“ a piesní našich rodičov 
a prarodičov pre ďalšie generácie. 
Môže slúžiť aj ako príručka pre 
školy či súbory pri zostavovaní 
folklórnych pásiem, v  neposled-
nom rade je aj veľmi príjemným 
a často aj úsmevným čítaním.

Ján Mrva

V tomto predvianočnom adventom čase sme sa stret-
li pri milej príležitosti, ktorou bolo o� ciálne uvedenie 
knihy Ondreja Dema „ Vajnory spievajú“ do života.

Výlet seniorov do zahraničia
Tak ako po iné roky aj v tomto 
roku sme absolvovali 16. októbra 
jednodňový výlet do Rakúska. 
Dlho sme rozmýšľali, čo vybrať. 
Keďže sme už veľa miest nášho 
krásneho Slovenska a  Moravy 
navštívili, výber bol rozhod-
nutý. Prvou zastávkou bolo ob-
divovanie obľúbenej turistickej 
atrakcie - podzemné jazero 
Hinterbrühl, ktoré je najväčšie 
v  Európe. Previezli sme sa na 
motorovej lodi a  s  úžasom 
sme pozorovali prírodný úkaz 
v  tejto jaskyni. Obdivovali sme 
jedinečný labyrint jaskynných 
systémov, chodieb a kvapľových 
hál. V  tejto jaskyni niekedy 
pracovali baníci, ktorí ručne za 
veľmi ťažkých podmienok vy-
sekávali vápenec. Mali pri sebe 
kone, ktoré im v  tejto ťažkej 
práci pomáhali. Keďže bola 
v jaskyni tma, mnohé z nich os-

lepli. Boli aj také situácie, že veľa 
baníkov tam aj zahynulo. V jed-
nej časti bola pekne upravená 
pietna spomienka na tých, ktorí 
v  jaskyni zomreli. Zapálením 
sviečky sme si aj my uctili ich 
pamiatku. Neďaleko bol vyte-
saný oltár, ktorý strážila svätá 
Barbora – patrónka baníkov. 
Raz do roka na tomto mieste sa 
koná svätá omša za tých, ktorí 
v nej zahynuli. Do tohto priesto-
ru sa vošlo tritisíc ľudí. Málokto 
z  nás si dnes vie predstaviť 
pracovať za takých ťažkých pod-
mienok.
Ďalšia zastávka bol zámok 
Laxenburg, ktorý bol po stá-
ročia letným sídlom habsbur-
ských panovníkov. Zámocký 
park zdobia pozoruhodné 
stavby a romantický „Františkov 
hrad“, ktorý je postavený na 
ostrovčeku uprostred rybníka. 

Cisársky pár, František Jozef  I. 
a Alžbeta „Sisy“, práve na tomto 
mieste strávili svoje medové 
týždne. Dnes sa v  tomto nád-
hernom parku konajú rôzne 
kultúrne a športové podujatia.
Kúpeľné mestečko Baden sa 
nachádza pri Viedni v kraji Dol-
né Rakúsko. Krajina je typická 
svojimi lesmi a  vinohradmi. 
Historické mesto Baden ponúka 
pestrú paletu kúpeľov, liečivých 
prameňov, parkov, záhrad, 
kaviarní, ako aj možnosti 
športového vyžitia. Prechádzka 
mestečkom bola príjemná, ob-
divovali sme jeho architektúru, 
žiarilo čistotou a  pokojom. Do 
mesta zavítal niekoľko ráz aj 
hudobný skladateľ Ludwig van 
Beethoven a mnohé z jeho rezi-
dencií sa dajú pozrieť aj dnes. 
V jednej z nich je múzeum ot-
vorené pre verejnosť. Upútala 

nás budova divadla spojená 
s vedľajším liečebným domom. 
Sprievodca nás informoval, že 
kúpeľní hostia sa mohli liečiť 
a  zároveň večer navštíviť di-
vadelné predstavenie. Nasle-
dovala prehliadka gotického 
Kostolíka svätého Štefana. 
Pohľad na nádherné maľby 
a  všetko, čo nás objalo v  jeho 
lone, nás doslova očarilo. Touto 
chvíľou ticha nás sprevádzala 
pokorná modlitba. Odišli sme 
z neho naplnení úctou a vďakou. 
Keď sme prišli na námestie, kde 
na nás čakal autobus, časť z nás 
využila zvyšný čas ochutnávkou 
kávičky v kaviarni a časť ochut-
návkou presláveného vieden-
ského rezňa.
Zájazd bol veľmi zaujímavý, 
ale aj dosť náročný. Vďaka za 
jeho uskutočnenie patrí MČ 
BA - Vajnory a Miladke Bruck-
nerovej, ktorá sa zodpovedne 
starala o jeho priebeh aj o nás.

Amália Orthová

Pod slovenským srdiečkom…
V nedeľu (8. 12. ) Mestská časť Bratislava Vajnory vo Farskom klube T. Zemana zorga-
nizovala úžasné podujatie: uvedenie knihy autora Ondreja Dema „Vajnory spievajú“ do 
života. Ako bývalý prednosta našej mestskej časti a súčasný krajský poslanec veľmi oce-
ňujem túto snahu starostu Jána Mrvu a súčasného vedenia obce. Zbierka piesní, ktorú 
Ondrej Demo zostavil, je ďalším príspevkom k uchovaniu originálneho vajnorského ná-
rečia. Kniha je po odbornej stránke veľkým prínosom, no zároveň je aj veľmi príjemným 
a úsmevným čítaním. Spevník zachytáva celú paletu bohatého dedinského života vo 
Vajnoroch v minulosti – či už sú to detské riekanky, hry, uspávanky, piesne k výročiam, 
obradom, zvykom a spoločenským príležitostiam.
Samotné podujatie sa nieslo vo fantastickej nálade, ktorú úžasne spestril svojím vý-
konom operný spevák Martin Babjak. Prejavil sa nielen ako spevák a moderátor, ale 
aj ako skvelý zabávač.
Celý program spestrili vystúpenia spevákov – sólistov Katky Kubovičovej - Srokovej, An-
gely Vargicovej, Jozefa Tkáčika, členov Vajnorského okrášlovacieho spolku, detského 
folklórneho súboru Juríček a Vajnorskej dychovky.
Diváci v príjemnej atmosfére si prešli akoby celým obdobím života od krásneho spevu 
matky uspávajúcemu dieťatku, cez spevy mládencov a diev, cez vojesnké mašírovanie 
až po svadbu i starobu. Naše srdcia zahriala i naša Vajnorská hymna, ktorá hrdo znela 
z úst interpretov. A na záver mi už len ostáva dodať spolu s pani Hraškovou citáciu nášho 
čestného predsedu Vajnorského KDH Ondreja Dema: „…ako redaktor-etnomuzikológ 
v Československom rozhlase som precestoval za krásami ľudových piesní Slovensko krí-
žom-krážom. Ale tú najkrajšiu pjesňičku i moju žeňičku som našiel vo Vajnoroch…“ A ja 
len dodám, že my Vajnoráci, sme nesmierne radi, že vás tu máme, pán Demo!
Spevník bol s = nančnou podporou mestskej časti Bratislava – Vajnory, Ministerstva kul-
túry SR a Bratislavského samosprávneho kraja vydaný vo vydavateľstve Kozák – press.

Juraj Lauko

Publikácia Vajnory spievajú, ktorú zostavil významný etnomuzikológ On-
drej Demo, bude dlhé roky slúžiť ako učebnica a  zdroj nápadov pre rôzne 
folklórne podujatia. Vďaka zborníku sa vajnorské tradície uchovali a je teraz 
na nás všetkých, aby sme ich ďalej dokázali rozvíjať a prezentovať okolitému 
svetu. Veľmi sme radi, že členovia nášho spolku mohli byť účastní pri tvorbe 
tohto zborníka.

Vajnorský okrášľovací spolok

foto: Anton Jakubáč
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Medzinárodný 

deň školských 

knižníc

Každý štvrtý októbrový pon-
delok patrí Medzinárodnému 
dňu knižníc. Bol vyhlásený 
Dr.  Blanche Woollsovou, prezi-
dentkou International Asso-
ciation of School Librarienship 
v roku 1999.
Žiaci i učitelia našej školy sa celý 

týždeň venovali netradičným 
aktivitám s  cieľom „Zábavný-
mi formami práce s  knihou 
podporiť dobrý a trvalý vzťah ku 
knihe, školskej knižnici, k čítaniu 
a  poznávaniu.“ Podujatia boli 
určené pre malých i väčších, boli 
rozmanité, inšpirujúce, zaujíma-

vé, viac i menej náročné. Zapojili 
sa žiaci 1. aj 2. stupňa.
Z  bohatej ponuky vyberám 
napríklad Maratón čítania. 
Žiaci jednotlivých ročníkov si 
odovzdávali „štafetu“ v  podobe 
kníh, ktoré čítali v  priestoroch 
školskej knižnice. Menší čítali 
rozprávky, väčší báje, Poškolákov 
a  Hobbita. Veríme, že sa 
presvedčili o tom, že knihy sú tu 
pre všetkých – malých i veľkých, 
zvedavcov i výmyselníkov.
Aký by to bol Deň knižníc, 
keby sme nespolupracovali aj 
s  našou miestnou knižnicou. 
V jej priestoroch sa deti nižších 
ročníkov zoznámili s  kni-
hou G. Futovej Hľadám lepšiu 
mamu, z  ktorej im prečítala 
pani Fašungová, pobesedovali, 
oboznámili sa s knižnicou, pred-
stavili svoje obľúbené knihy 
a  samy prečítali niekoľko úry-
vkov.
Na hodinách výtvarnej výchovy 
v rámci celoslovenského projek-
tu Záložka do knihy spája školy 
vytvárali zaujímavé záložky 
s  motívom svoj-ho obľúbeného 
literárneho hrdinu. Našou 
partnerskou školou bola ZŠ vo 
Fiľakove, a  tak záložky našich 
detí putovali práve tam. O tom, 
že žiaci dobre poznajú literárne 
postavy nás presvedčili aj vo 6 k-
tívnom rozhovore s  niektorou 
postavou. Vyspovedali napríklad 
Ferda Mravca, Shreka či Alicu 
z Krajiny zázrakov.
V  priestoroch školskej knižnice 
sme nainštalovali výstavku kníh, 
ktoré doniesli žiaci z  vlastnej 
knižnice a  boli niečím zaují-
mavé: veľkosťou, vekom, hrúb-
kou, ilustráciami. aj výstavku 

najkrajších ilustrácií. Piataci si 
pod vedením pani učiteľky pri-
pravili a  nacvičili dramatizáciu 
ľudovej rozprávky Veterný kráľ, 
ktorou potešili tých najmenších 
– prvákov. Až im tak zažiarili 
očká, keď videli prichádzať 
rozprávkové postavičky a  svoju 
radosť vyjadrili aj veľkým pot-
leskom.
Žiaci vyšších ročníkov sa snažili 
vytvoriť svoju knihu. Bola to 
zbierka ich vlastných prác dopl-
nená ilustráciami s názvom Naše 
naj. Na stenu vestibulu pribu-
dol strom vzácnych myšlienok 
o  knihách a  čítaní. Veď „Pros-
tredie okolo nás je nádherná 
kniha, ktorá si nezaslúži človeka, 
ktorý nevie čítať.“
Vyvrcholením aktivít bola 
súťaž Kráľ detských čitateľov. 
V  knižnici sa zhromaždili 
zástupcovia tried 2. stupňa. 
Najprv si pozreli prezentáciu 
o histórii knihy a o knižniciach 
a  potom museli zúročiť svoje 
vedomosti v  literárnom kvíze. 
Ich výsledky boli vyrovnané. 
Poradie premiešala praktická 
časť súťaže. Ich úlohou bolo 
poskladať portréty slovenských 
spisovateľov a v časovom limite 
nájsť v knižnici zadané literárne 
diela. Nakoniec titul Kráľ det-
ských čitateľov získalo družstvo 
z  VIII.A  triedy, ale spokojní 
odchádzali aj ostatní.
A spokojní sme boli všetci, lebo 
„Písanie a čítanie kníh je brána 
do raja fantázie.“
Dobré knihy sú cibrením ducha, 
pilníkom súdnosti, masťou na 
oči, lievikom múdrosti, zrkad-
lom myšlienok.

Ľubica Figurová a PK SJL

Keď mám peknú knižku v ruke, hoci neveľkú,
je to akoby som stretla dobrú priateľku.
Kadečo mi vyrozpráva, čo ja nepoznám,
zavedie ma doďaleka, hore ku hviezdam.
Keď mi večer sníček začne lietať pri líci,
ja zaspávam v postieľočke, knižka v knižnici.

Vajnorské malé knižnice 
stoja na vlastných nohách už 
vyše 100 dní. Navštevovať ich 
môžete aj počas zimných me-
siacov, ostanú na svojich mi-
estach – v oddychovej zóne na 
Roľníckej, v  parku na Koni-
arkovej a na detskom ihrisku 
na Buzalkovej. Na zimu 
dostanú ochrannú striešku, 
aby sme ornamenty uchránili 

pred snehom a dažďom.
Všimli sme si, že najviac 
čítate súčasnú literatúru. 
Za symbolické eurá sa nám 
podarilo získať 70 nových 
kníh svetovej beletrie a  18 
knižiek pre deti a  mladých 
od vydavateľstva Slovart. 
Postupne ich v  knižniciach 
nájdete. A  tak, ako knižnice 
patria všetkým, aj knižky 

sú tu pre nás všetkých. 
Chceme, aby knihy mohlo čítať 
čo najviac ľudí, aby putovali 
od jedného k  druhému, aby 
neostávali zabudnuté v  poli-
ci u  jedného čitateľa, ani 
v malých knižniciach. Naplniť 
to môžeme tak, že požičané 
knihy budeme aj vracať späť 
do knižníc a  podarujeme 
skutočne zaujímavé knihy, 

ktoré si ďalší človek rád zo-
berie a prečíta.
Teší nás, že knižnice dnes 
vyzerajú stále ako nové, 
pekné ako v  ich prvý 
deň. A  pribúdajú aj daro-
vané knižky z  vašich políc. 
Každému darcovi, veľkému či 
malému, ďakujeme. Dobre sa 
o knižnice spolu staráme.

Barbora Paulenová

Vajnorské malé knižnice tu budú aj počas zimy
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Klub mladých Vajnorákov 

opäť otvoril svoje dvere

? Čo Klub mladých vo Vajnoroch 
predstavuje?

Každý mladý, ktorý do klu-
bu príde po prvý krát si isto 
všimne stolnotenisový a ping-
pongový stôl či spoločenské 
hry. Pravdepodobne ho bude 
vnímať ako priestor, kde môže 
s  kamarátmi a  kamarátkami 
tráviť svoj voľný čas. Toto 
je prvý a  veľmi dôležitý cieľ 
Klubu mladých vo Vajnoroch. 
Byť bezpečným prostredím, 
alternatívou k ulici a miestom 
stretávania sa. Tým to ale 
nekončí. Koncept nízkopra-
hových programov, ktorého 
sa v  našej práci držíme kla-
die dôraz aj na ďalšie oblas-
ti. Podstatné je, aby mladí 
ľudia dostali priestor na se-
barealizáciu, mohli sa učiť 
– neformálnym spôsobom – 
novým zručnostiam, ovplyv-
ňovať svet okolo seba, byť 
súčasťou rozvoja vlastnej 
komunity.

Možno to vyzerá tak, že 
tieto ciele sú len ťažko 
dosiahnuteľné. Skúsenosť 
z našich programov z Petržalky 
a Rači, ako i iných organizácií 
pôsobiacich na Slovensku 
a Európe ukazuje, že práve toto 
sú hlavné dôvody pre ktoré 
vznikajú nízkoprahové centrá. 
Štatistiky ukazujú, že čoraz 
viac detí a  mladých ľudí trávi 
svoj voľný čas po vyučovaní 
neorganizovaným spôsobom 
a prichádzajú o príležitosti byť 
pri tvorbe niečoho, na čo by 
mohli s hrdosťou spomínať.

? Už dva krát si spomenul pojem 
„nízkoprahový“. Môžeš nám 

prosím ozrejmiť, čo sa pod ním skrý-
va? Znamená to, že v  klube nie sú 
žiadne pravidlá alebo program?

V  klube platia pravidlá, 
dokonca máme prepraco-
vaný systém ich využívania 
tak, aby boli skutočne výcho-
vné. Nízkoprahovosť teda nez-

namená absenciu pravidiel či 
systému. Je to skôr o prispôso-
bení podmienok tak, aby 
mladí prichádzali a  nevyt-
várali sa rôzne bariéry, ktoré 
by ich odrádzali od využívania 
služieb. Ako príklad môžem 
uviesť bezplatnosť služieb ale-
bo tiež skutočnosť, že v rámci 
otváracích hodín môžu prísť 
a  odísť kedykoľvek, nie je 
potrebná žiadna forma regis-
trácie či členstva. Prirodzene, 
nevyžaduje sa žiadna pravide-
lná dochádzka. Pre tých, ktorí 
by sa chceli dozvedieť o tomto 
spôsobe práce viac odporúčam 
internetovú stránku www.niz-
koprah.sk.

? Hovoril si aj o  učení sa novým 
zručnostiam. Čo všetko môžu 

mladí získať?

Dovolím si použiť príklad 
z  Rače, kde prevádzku-
jeme v  časti Východné klub 
Pohodička. Počas minulého 
roka sa uskutočnilo niekoľko 
aktivít, medzi nimi premieta-
nie živého kina, kde účastníci 
vytvárali elektrickú energiu 
šliapaním do pedálov bi-
cyklov. Toto je výsledok, ktorý 
je viditeľný, no nie je až taký 
dôležitý. Oveľa podstatnejšie 
je, že organizáciu do svo-
jich rúk vzali aj mladí, ktorí 
ho navštevujú. Museli sa 
učiť plánovať, komunikovať, 
pripravovať rozpočet, riešili 
problémy. Takýchto aktivít 
bolo niekoľko, takže sa už 
veľa nového naučili. Nehovo-
rím pritom o  školských ve-
domostiach. Ide o zvyšovanie 
praktických zručností – či 
už tých mäkkých ako tí-
mová spolupráca, efek-
tívna komunikácia alebo 
špeci6 ckých. A  neposlednom 
rade, ako som už spomínal, 
výstupy môžu byť užitočné aj 
pre komunitu.

? Komunitný rozvoj je téma, 
ktorá je aj pre našu mestskú 

časť veľmi dôležitá. Vieš povedať 
bližšie, ako môže v  tomto smere 
prispieť činnosť KMV?

Som veľkým fanúšikom ko-
munitnej práce, najmä tej 
modernej, ktorú vidíme
v  iných európskych krajinách. 
Preto si myslím, že mladí 
ľudia, ktorí sa budú stretávať
v  KMV by mali dostať 
príležitosť posunúť sa ďalej a na 
vlastnej koži zakúsiť čo to zna-
mená aktívne občianstvo a par-
ticipácia. My, pracovníci klubu 
ich v tom budeme podporovať. 
Pomôžeme im v  pomenovaní 
zmien, ktoré by radi videli 
a budeme ich sprevádzať proce-
som ich dosahovania. Spoločne 
môžeme písať projekty, ktoré 
by im umožnili svoje nápady 
realizovať.

? Blíži sa koniec roka, na bilanco-
vanie KMV pôsobí príliš krátko. 

Skús preto prosím aspoň v  krátkosti 
spomenúť najdôležitejšie aktivity na 
budúci rok.

Okrem pravidelnej činnosti 
by sme radi pripravili rôzne 
výnimočné aktivity – od pre-
mietania zaujímavých 6 lmov, 
cez dni spoločenských hier, dis-
kusie až po zapájanie sa do exis-
tujúcich podujatí, ktoré pripra-
vujú iné organizácie v mestskej 
časti či samotná mestská časť 
Vajnory. V  najbližšom období 
budeme klub maľovať, aby sme 
sa v ňom cítili ešte lepšie.

? Úplne na záver - ako sa o  KMV 
môžu mladí dozvedieť viac?

Odporúčam prísť sa pozrieť
osobne, nájdete nás na Šaldovej 
2. Aktuálne máme otvorené 
v pondelok a štvrtok od 14:00 
do 17:00 a  v  utorky od 14:00 
do 16:30. Informácie nájdete 
aj na stránke Mestskej časti 
a  stránke www.mladezulice.sk. 
Je to stránka organizácie, ktorá 
KMV prevádzkuje a ktorej som 
súčasťou. Prípadne ma kontak-
tujete na peter@mladezulice.sk 
alebo čísle 0903 184 253.

Zhováral sa Rastislav Daniš

V  týchto dňoch ubehol prvý mesiac, čo Klub 
mladých vo Vajnoroch (ďalej aj KMV) opätovne 
otvoril svoje dvere pre mládež. Pri tejto príle-
žitosti sme sa porozprávali s Petrom Kulifajom, 
pracovníkom občianskeho združenie Mládež 
ulice, ktorý klub vedie (na snímke).
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ZÁĽUBY ŽIAKOV

Vo vianočnej 
tvorivej dielni

A tak pomaly z medovníčkov, 
ktoré napiekli starostlivé 
mamičky: Gitky Duškovej, 
Danielky Havranovej 
a  Tarušky Pokrivčákovej, sa 
začali meniť na cukrárenské 
kúsky.
Pretože ani oteckovia neza-
ostávajú v  tvorivosti a  dávke 
dedičstva vajnorskej kreativity, 
predvádzali svojim deťom, či 
už zdobenie medovníčkov, ale-
bo adventných vencov a  ike-
bán a tiež ukázali svoje tvorivé 
a šikovné ruky.
Zaujímavé bolo vidieť, ako 
malé dievča, naša Lenka 
Kováčová, tak zručne a opatrne 
vedelo narábať s  lepia-
cou pištoľou, samozrejme pod 
dohľadom mamičky.
No a  nedá sa nespomenúť 
i  výroba zaujímavých fareb-
ných anjelikov, s  nápadom 
a  usmerňovaním babky
Vierky Číkovej a tiež jej pekné 
ikebany. Z  nemalej dávky 
trpezlivosti, nadšenia, elánu 
a  hlavne úprimnej radosti 
zo záujmu rodičov pomôcť 
rozvíjať kreativitu a  asertivitu

v  tomto predškolskom veku, 
sa utvrdzovali základy tej 
najprirodzenejšej cesty spolu-
práce školy a rodiny.
Vytvorené dielka poputujú 
do vianočného mini-bazáru, 
no niektoré si už našli svoje 
miesto- zdobia priestory našej 
útulnej škôlky.
6. 12. 2013 sa budeme modliť 
na sv.  omši za sv.  Mikuláša 
a  tiež sa potešíme i  jeho 
návšteve medzi nami.
S  predvianočnými aktivitami 
budeme pokračovať 9. 12. 2013 
spoluúčasťou na výstave : Via-
noce s Evou Husárikovou, in-
sitnou maliarkou z  Kovačice,
v Zichyho paláci.
Všetky aktivity zakončíme 
v  poslednom týždni pred 
vianočnými prázdninami 
slávnostnou akadémiou.
Veríme, že príjemná atmosféra 
z tejto nápaditej tvorivej dielne 
sa prenesie aj do vašich domo-
vov. Prajeme vám a  vašim 
deťom Vianoce plné lásky 
a príjemnej rodinnej pohody.

Alžbeta Havranová, zást. pre MŠ

Pretože Vianoce patria k  najkrajším sviatkom 
roka, sú sviatkami pokoja, rodinnej pohody 
a  lásky, tak takúto slávnostnú atmosféru sme 
sa snažili v predstihu vzájomne vytvoriť v našej 
materskej škole bl. Jána Pavla II., ešte pred nad-
chádzajúcim adventom.

Krúžková činnosť na vajnorských
základných školách
Základné školy s MŠ Kataríny Brúderovej a Jána Pavla II. pripravili v tomto školskom roku pre 
svojich žiakov pestrú ponuku záujmových krúžkov. Krúžky sú zamerané na rozšírenie vedo-
mostí v rôznych oblastiach, na rozvíjanie umeleckých či pohybových aktivít žiakov. Školy tak 
ponúkajú možnosti zmysluplného trávenia voľného času v popoludňajších hodinách.

ZŠ a MŠ Kataríny Brúderovej v školskom roku 2013/2014
ponúka 11 záujmových krúžkov:

Učíme sa po anglicky pre 1. a 2. ročník
Informatika I a II pre 1. a 2. stupeň
Opakujeme si slovenčinu pre 8. – 9. ročník
Opakujeme si matematiku pre 8. – 9. ročník
Futbalový krúžok pre 1. stupeň
Florbalový krúžok I a II pre 1. – 2. ročník a 3. – 5. ročník
Atletický krúžok
Detský aerobic pre žiakov 1. stupňa
Výtvarný krúžok pre žiakov 1. stupňa
Keramický krúžok I a II pre 1. – 3. ročník a 4. – 7. ročník
Geologický krúžok pre žiakov 2. stupňa

ZŠ a MŠ Jána Pavla II. v školskom roku 2013/2014
ponúka 9 záujmových krúžkov:

Anglický jazyk pre 1. a 2. ročník
Nemecký jazyk pre 5. – 9. ročník
Spevácky krúžok
Zaujímavá matematika
Florbal pre 1. – 5. ročník
Mladý záchranár pre 2. – 5. ročník
Šikovné ruky pre 2. – 5. ročník
Šperky – výroba pre 4. – 9. ročník
Športový krúžok pre 1. – 5. ročník

Red.
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Zo zážitkov detí
v materskej škole

Na začiatku školského roka 
sme privítali našich nových 
školákov.
Rozprúdila sa krúžková 
činnosť. My predškoláci sme 
začali chodiť na Kung –fu, 
menšie deti na športovú gym-
nastiku. Aby sme boli jazykovo 
zdatnejší dvakrát do týždňa 
sme sa s  tetou Majkou začali 
učiť hravou formou angličtinu.
Zapojili sme sa do pilotného 
projektu Zippy’s friends – Zip-
pyho priatelia. Projekt využíva 
edukačný program vytvorený 
britskou organizáciou Part-
nership for Children, ktorý 
bol s  veľkým úspechom reali-
zovaný už v  takmer 30-ich 
krajinách sveta a  prešlo ním 
už vyše 700 tisíc detí. Pro-

jekt na Slovensku realizuje 
Liga pre duševné zdravie SR. 
Maskotom programu je lúčny 
koník Zippy. Stretávať sa s ním 
budeme celý školský rok. Už 
sa naň veľmi tešíme. Bude 
nám rozprávať príbeh troch 
kamarátov, ktorý sa dostávajú 
rôznych zložitých situácií, 
ktoré im budeme pomáhať 
správne riešiť.
Začali sme aj projekt en-
vironmentálnej výchovy, 
o  ktorú nám pani učiteľky 
v  spolupráci s  Inštitútom ap-
likovanej ekológie „Daphne“ 
a občianského združenia „En-
virosvet“ rozšírili učebné os-
novy. Začali sme s témou „Ovo-
cie a  zelenina“, pokračovali 
sme s témou „Vesmír“. Ešte nás 

čaká ďalších sedem tém. Veľmi 
sa na ne tešíme.
Páčilo sa nám aj divadel-
né predstavenie „O  zveda-
vom sloníkovi“ a  interak-
tívne cvičenie s  Alexom. My, 
predškoláci sme boli na výlete 
v Detskom múzeu na interak-
tívnej výstave „Ja a moje telo“. 
Do čias našich starých rodičov 
nás akoby zázrakom preniesli 
dvaja Fidlikanti, ktorí k  nám 
do škôlky prichádzajú každý 
rok a  vždy nás naučia nové 
ľudové pesničky.
V  októbri sme absolvovali 
dvojtýždňový plavecký výc-
vik v  Iuvente. Potom sme si 
pozreli ďalšie divadelné pred-
stavenie „O  lenivom Janovi“ 
a  pripravili sme Tekvičkovú 
slávnosť, na ktorú sme pozvali 
aj našich rodičov. Vieme, že sa 
im slávnosť páčila, pretože naše 
úsilie odmenili dlhým pot-
leskom a  zdravými nátierkami 
a inými dobrotami. Veľmi nám 
chutili. Ďakujeme.
Všetkým sa nám páčila Šašaráda 
so šašom Marošom. Prežili sme 
s  ním fantastické dopoludnie 

plné smiechu a  radosti. My, 
veľkáči sme sa potom vybrali 
na výlet do Eurovei, kde sa ko-
nala interaktívna výstava „Prvé 
detské mesto povolaní.“ Zistili 
sme aké je to byť predavačom, 
stavbárom, hasičom… A nako-
niec sme videli ďalšie divadelné 
predstavenie „O  Zvedavom 
dievčatku“. Dnes, keď píšeme 
tento článok, k  nám prídu 
poľovníci. Pýtate sa prečo? 
Rozvešiame s nimi vtáčie búd-
ky, aby sme sa počas dlhej zimy 
postarali o ich obyvateľov.
Končí sa prvý štvrťrok 
školského roka. Prežili sme 
mnoho zážitkov, získali nové 
skúseností a pekné spomienky. 
A  na čo sa tešíme najbližšie? 
Zavíta k nám Mikuláš, čarovná 
Vianočná besiedka s  rodičmi 
a  opäť príde Alex s  ďalšími 
interaktívnymi cvičeniami. 
A  v  januári sa tešíme na 
korčuliarky a lyžiarsky výcvik.
Školský rok je v plnom prúde, 
tak vám chceme porozprávať, 
čo všetko sa u nás udialo a čo 
sme zažili.

Alena Srnová

Školský rok je v  plnom prúde, tak vám chce-
me porozprávať, čo všetko sa u  nás udialo a  čo
sme zažili.

Nová divadelná sezóna prináša i novú premiéru
Tak, ako sme sľúbili, 
prichádzame v  našom diva-
dle s  novou premiérou, a  to 
hneď dvakrát. V  rámci cyklu 
Svetoví klasici vo Vajnoroch 
po minuloročných Goldoniho 
Grobianoch sa členovia Va-
jnorského ochotníckeho divad-
la (VOD) predstavia v komédii 
Pytačky od ruského autora An-
tona Pavloviča Čechova a Gol-
doniho komédii Súbehom 
k  manželstvu. Celý tento hu-
morom a vtipom nabitý večer 

sme nazvali Predmanželská 
komédia, keďže obe diela 
riešia zábavné i  dramatické 
okamihy pred svadbou. Viac 
však neprezradíme a  tešíme 
sa na vás 22.  2.  2014, vtedy 
je naplánovaná slávnostná 
premiéra. Prezradiť však 
môžeme, že i  v  tejto divadel-
nej sezóne sa pod úpravu 
a  réžiu oboch inscenácií 
podpíše profesionálny režisér 
Ján Fila, ktorého môžeme už 
hrdo nazvať naším dvorným 

režisérom, keďže sa stal
právoplatným členom VOD.
Divadelnú sezónu VOD, ktorá 
sa začala v septembri, sme ot-
vorili na Vajnorských hodoch, 
kde prvá dáma nášho divadla, 
Mária Grebečiová viprávjaua 
poviedku z  knihy Bohumíra 
Hrabáka Pauza. V  rám-
ci mesiaca Úcty k  starším 
členovia nášho súboru, Mária 
Grebečiová a  Igor Roy vy-
stúpili s pásmom Kytica piesní 
a  poézie nielen vo Vajnoroch, 

ale vďaka podpore mestskej 
časti Vanory zavítali i do obce 
Brodské a  Trenčianskych 
Teplíc. Divadelný súbor má 
v  dramaturgickom pláne 
zaradené i  naštudovanie 
dvoch detských predstavení, 
a  to veršovanú rozprávku 
o vrabčiakoch z pera Ľudmily 
Podjavorinskej Čin-Čin 
a z povinného čítania pre ZŠ sa 
Ingrid Hanzelová inšpirovala 
Máriou Ďuríčkovou a upravila 
pre divadelné naštudovanie 
rozprávku Danka a Janka.

Igor Roy, generálny riaditeľ VOD
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Zmeny v školskej jedálni
neovplyvnili kvalitu stravovania

Otvorenie ľadovej plochy

Opäť s  veľkou radosťou 
prijali pozvanie mladé 
krasokorčuliarske nádeje 
zo športového klubu Slo-
van Bratislava, na čele 
s  predsedníčkou Zuzanou 
Jánošovou. Ich exhibičné 
vystúpenia sa stretli s veľkým 
potleskom. Najväčšie pre-
kvapenie zažili tí najmenší, 
keď sa znenazdajky medzi 
nimi objavil maskot Hoke-
jového klubu Slovan Bratis-
lava – Harvy.
Vajnorská ľadová plocha 
sa vybudovala za účelom 
športového vyžitia verejnosti, 
škôl a  športových kolektívov. 
Je umiestnená v  príjemnom 
prostredí športového areálu 

Alviano. Jej rozmery 40x20 
metrov poskytujú vynika-
júce podmienky pre šport
a zábavu.
Počas víkendu 15.-16. 
februára 2014 plánujeme aj 
v tejto sezóne pre zanietených 
športovcov a  priaznivcov 
hokeja zorganizovať 5. ročník 
turnaja o  „Vajnorský ľadový 
pohár“.
Novinkou bude „Miniľadový 
hokejový turnaj“ žiakov 
základných škôl z  Vajnor 
a  Rače, narodených v  roku 
1998 a mladších.
Samozrejme, nezabúdame 
ani na našich najmenších. 
Tradičný „Karneval na 
ľade“ ich poteší už v  nedeľu

2. februára 2014. Ľadová plo-
cha bude pre verejnosť k dis-
pozícii podľa počasia do 28. 
februára. Viac informácií 
o  možnostiach prenájmu, 
vstupnom a  otváracích ho-

dinách nájdete na www. vaj-
nory.sk v  sekcii Športové 
areály.

Katarína Dobiášová 
Foto: Anton Jakubáč

V  minulom čísle Vajnorských 
noviniek (9-10/2013) v článku 
„Nie je jedáleň ako jedáleň“ 
písal riaditeľ Základnej školy 
s  materskou školu Kataríny 
Brúderovej Jozef Bratina
o  zmenách, ktoré sa cez letné 
prázdniny udiali v  školskej 
kuchyni. Napriek snahe sa-
mosprávy mestskej časti riešiť 
stravovanie našich školákov 
čo najlepšie, udiali sa oproti 
spomínanému článku v jedálni 
k dnešnému dňu ďalšie zmeny. 
Aby sme o  nich informovali 
čo najviac obyvateľov Vajnor, 
prinášame nasledujúce in-
formácie.
Naša jedáleň je zaradená do 
siete školských stravovacích 
zariadení, preto vedúca jedálne 
a  kuchárky sú zamestnancami 
školy a  nákup všetkého ma-
teriálu do jedálne musí byť ob-

starané na základe výberového 
konania, prípadne prieskumu 
trhu. Na túto realitu si vedúca 
ŠJ nevedela zvyknúť, preto 
prijala ponuku súkromnej 
školy a  od 1. decembra 2013 
prevádzkuje v  nej jedáleň ako 
súkromná podnikateľka.
Napriek tejto skutočnosti sa 
v  našom stravovacom zaria-
dení nič nemení. Mestská 
časť zakúpila čipový systém, 
postupne, na základe priesku-
mu trhu dokupujeme zariade-
nia do kuchyne, aby sme naďalej 
mohli variť dve jedlá v nezme-
nenej kvalite. Niektoré zariade-
nia do kuchyne nám zapožičala 
pôvodná vedúca ŠJ na základe 
zmluvy do 20. 12. 2013, pretože 
išlo o  pomerne nákladnú in-
vestíciu a  bolo treba zariad-
enia objednávať na základe 
prieskumu trhu. Miestne 

zastupiteľstvo na novembro-
vom zasadnutí schválilo zmenu 
rozpočtu a  schválilo D nančné 
prostriedky na zakúpenie 
zariadení do jedálne vo výške 
30 000,00 € na nákup čipového 
systému, drvičky odpadu, tro-
jpece a  panvice. Taktiež bola 
schválená čiastka z položky ka-
pitálové výdavky na zakúpenie 
umývačky riadu a  elektrickej 
rozvodnej skrine.
O  tom, že kvalita obedov je 
lepšia svedčí skutočnosť, že 
počet stravníkov je každý 
mesiac vyšší - dnes už naša 
školská kuchyňa varí pre 
450 stravníkov. Zvýšený 
počet stravníkov spôsobuje 
predlžený čas čakania na výdaj 
jedla a  na voľnú stoličku. Ve-
denie našej školy sa snažilo 
vyriešiť problém v jedálni a tro-
chu pozdvihnúť úroveň stolo-

vania. Preto je pokusne, od
1. decembra, posunutý začiatok 
vyučovania v ZŠ s MŠ Kataríny 
Brúderovej na 7,55 h. Zdá sa, 
že týchto 5 minút pomohlo
k uvoľneniu náporu na jedáleň 
po 5 vyučovacej hodine. Žiaci 
druhého stupňa tejto školy 
sa stihnú naobedovať, do 
príchodu žiakov z  cirkevnej 
školy.
Sme radi, že deti si zvykli už 
na čipový systém objednáva-
nia obedov. Pochvaľujú si aj, 
pretože majú prehľad o tom, či 
ich dieťa bolo na obede, či majú 
uhradenú stravu na aktuálny 
mesiac.
Sme presvedčení, že v takto do-
bre vybavenej kuchyni sa bude 
kuchárkam dariť pripravovať 
chutné a  zdravé obedy pre
naše deti.

Soňa Molnárová

Slávnostné otvorenie vajnorskej ľadovej plochy 
v sezóne 2013/2014 sa uskutočnilo v nedeľu
1. decembra.
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Náročná jeseň vajnorských
futbalových nádejí

Starší žiaci nabehli už na systém 
seniorov. To znamená hru na 
celé ihrisko a mladší žiaci zasa 
na prechod na systém 8+1 a hru 
medzi šestnástkami.
Pri starších žiakoch bola situá-
cia trochu komplikovanejšia, 
keďže striedajúci hráči už 
nemohli zasiahnuť späť do hry 
a  počet odchovancov vajnor-
ského futbalu bol iba tesne nad 
počtom základnej jedenástky. 
Vďaka dobrým vzťahom s  ve-
dením FK Rača, Chorvátskeho 
Grobu či Senca k  nám však 

prišli na hosťovanie posily.
Najmä úvod sezóny nás 
zaskočil v  nie príliš najlepšej 
forme. Chvíľu trvalo, kým 
sa chalani etablovali na nový 
systém hry a  výsledkom boli 
prehry v  štyroch kolách. Proti 
Mariánke sme sa však chy-
tili víťazstvom 5:0 a  potom 
prišli aj cenné víťazstvá nad 
Dúbravkou, Sláviou Ekonóm 
a  remíza s  dovtedy druhou 
Karlovou Vsou. Treba však 
dodať, že v tejto súťaži sme ne-
mali hráčov ročníka 1999, ktorí 

môžu za starších žiakov hrať 
a väčšina mužstiev mala práve 
z  týchto futbalových ročníkov 
vyskladanú zostavu.
Výsledkom jesene je celkové 
8. miesto v  tabuľke kategórie 
SZM, no iba so stratou 2 bodov 
na piaty ŠKP INTER.
Podobná situácia bola aj pri 
mladších žiakoch. Viacerí hráči, 
pôsobiaci pri starších žiakoch, 
boli vekovo hráčmi mladšej 
kategórie. FK Vajnory, bohužiaľ, 
nemôžu postaviť tím na základe 
ročníkov. To je však problém aj 
iných častí Bratislavy. Aj preto 
apelujeme na chalanov, ktorí 
majú vzťah k  futbalu, aby sa 
prišli prihlásiť, a  to už od ka-
tegórie prípraviek od ročníkov 
2005, prípadne aj mladších.

Mladší žiaci skončili jesen-
nú časť súťaže MZM na
10. mieste, ale pri väčšom 
počte účastníkov ako u starších 
žiakov.
Prípravka má zatiaľ veľmi 
sľubnú základňu. Naše 
najmenšie nádeje ešte neh-
rajú majstrovské zápasy, ale 
od budúcej sezóny by už mali 
zasiahnuť do bojov v  rámci 
bratislavských súťaží, to zna-
mená, že Vajnory by mali 
mať po dlhých rokoch až tri 
mládežnícke kategórie, čo je 
dobrý základ na to, aby vaj-
norský futbal nezanikol a mal 
do budúcnosti svojich nasle-
dovníkov.

Text: Dalibor Mucha
Snímky: Ivan Kula

Oba výbery vajnorských futbalových nádejí, 
vedených Róbertom Vajdom a Milanom Horní-
kom, čakala na úvod jesennej časti sezóny nová 
výzva aj nové pravidlá hry.
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Úspešná jesenná šnúra 
nováčika v I. lige

Po ukončení sezóny 2012/2013 
II. ligy hádzanej mužov sme sa 
ako kolektív tešili prekvapeniu, 
ktoré prišlo rozhodnutím Slo-
venského zväzu hádzanej v po-
dobe účasti HK Vajnory ako 
účastníka I. ligy skupiny A pre 
súťažný ročník 2013/2014.
Radosť, eufóriu, ale najmä 
prípravu do nadchádzajúcej 
sezóny s  patričnou mierou 
zodpovednosti, funkcionári
s  trénerským triom zvládli 
veľmi erudovane a  profe-
sionálne.
Trénerskej práce a  stabilizo-
vaniu kádra sa zhostili Ri-
chard Varga, Michal Záhrad-
ník a  Andrej Budzák ktorých 
funkcionársky podporili Mi-
roslav Darnadi, Václav Fekete, 
Viktor Fekete, Viliam Fekete, 
Juraj Ondruška a Filip Zeman.

Kostru mužstva po odchode 
viacerých hráčov z  pred-
chádzajúcej sezóny 2012/2013 
v  zložení : Darnadi Miroslav, 
Fekete Viktor, Fekete Viliam, 
Ondruška Juraj, Krišto7 č 
Milan, Mitterhauszer Matej, 
Melíšek Marek, podporovanú 
skúsenými seniormi Fekete 
Václav, Darnadi Juraj, Štelár 
Ivan, Ďorko Juraj, Kamberovič 
Kamil a  Farago Milan, bolo 
potrebné vhodne doplniť 
a  stabilizovať do blížiacej sa 
sezóny.
Káder sa nám postupne 
dopĺňal a  vytmelil medzery 

na všetkých postoch: zo Stu-
pavy sa vrátili bratia Jánošovci 
- Roman a  Ivan. Káder 
postupne posilnili : Branislav 
Vallo, Milan Michalec, Patrik 
Mitošinka, Matej Szalacsi, An-
drej Nosko, Michal Kovačovič, 
RomanParák a  na hosťovanie 
z bratislavského ŠKP prišli Pe-
ter Faltus a Igor Milošovič.
Po rokovaniach našich funk-
cionárov s  extraligovým 
Pezinkom sme v  rámci vzá-
jomnej dohody káder mužstva 
v  jednotlivých zápasoch 
dopĺňali aj o našich stabilných 
hráčov: Petra Perďocha a  Ju-
raja Šulavíka, ktorých v rámci 
možností podporil aj Peter 
Lipovský.
 
V  tejto súvislosti si dovolím 
uviesť, že vajnorský káder sa 
vďaka kvalitnej manažérskej 
práci funkcionárov a  tré-
nerov posilnil aj o  hráčov zo 
zahraničia, ktorí v  rámci svo-
jich aktivít pôsobia v  Brati-
slave a jej okolí: Horáček Lukáš 
(Česko), Anastasios Papadop-
ulos (Grécko), Olivier Mon-
fory (Francúzsko).
Nadchádzajúce obdobie 

prípravy na jesennú časť 
sezóny sa nieslo v  očakávaní, 
ako doplnené a krátko zohraté 
mužstvo vstúpi do nového 
ročníka I. ligovej sezóny.
 
Úvodný zápas na horúcej pôde 
pravidelného účastníka I. ligy 
Stupavy, sme s  novozloženým 
kádrom odohrali s rešpektom, 
ale v  žiadnom prípade nie 
nováčikovsky bojazlivo. Pred 
početnou diváckou kulisou 
sme v  skutočne výnimočnej 
športovej atmosfére odohrali 
kvalitný a vyrovnaný zápas I. li-
govej úrovne. Obidve mužstva 
predviedli početnému diváck-
emu publiku duel s príslušným 
športovým nábojom, pretkaný 
hádzanárskymi akciami, prim-
eraným napätím, brankárskym 
umením a galériou ukážkových 
gólov. Počas celého zápasu sme 
boli vyrovnaným protivníkom 
stupavským hádzanárom. 
Svoju silu a  kolektívne na-
sadenie sme preukázali najmä 
v  15 min. druhého polčasu, 
kde sme päťgólový náskok 
súpera z  prvého polčasu 
(10:15) stiahli na rozdiel jedi-
ného gólu (18:19). Nasadenie, 

odhodlanosť ako aj kolektívny 
duch nám v zápase nechýbali, 
ale musíme športovo uznať 
silu a  kvalitu súpera, ktorý
v  rozhodujúcich momen-
toch od 15 min. dokázal 
nami ponúknuté šance chlad-
nokrvne premeniť na rozhodu-
júce góly a  zápas zaslúžene 
dotiahol do víťazného konca
v pomere 19:26.
Veľmi prekvapivé, ale o  to 
radostnejšie boli po našom 
prvom vystúpení zazname-
nané ohlasy a  vyjadrenia 
z  radov domácich divákov 
a  funkcionárov po ukončení 
zápasu k  nášmu predve-
denému výkonu. Strel-
ci našich gólov: Faltus 6, 
Szalacsi 4, Šulavík 3, Vallo
a  Ondruška po 2, Milošovič
a Fekete Viliam po 1.

Po nevynútenom voľne
v  druhom kole nového 
ročníka sme v  druhom prvo-
ligovom zápase na domácej 
pôde privítali mužstvo Duna-
jskej Stredy. Po zodpoved-
nom a  kolektívnom výkone 
sme druhý prvoligový duel 
zavŕšili víťazstvom v  pomere 

Milí športoví priazniv-
ci. Po dlhšom uvažo-
vaní ako zbilancovať 
jesennú časť hádza-
nárskeho ročníka I. 
ligy mužov - skupina 
A súťažného ročníka 
2013/2014, pokladám 
za povinnosť nadvia-
zať na svoj posledný 
príspevok.
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24:21. Od úvodu duelu sme si 
postupne vytvorili primeraný 
trojgólový náskok, ktorý sme 
si stále udržiavali. Po polčase 
11:7 sme aj v  druhom dejstve 
pokračovali v  zodpovednom 
kolektívnom výkone, ktorým 
sme prvý domáci zápas pred 
vernými fanúšikmi ukončili 
zaslúženým víťazstvom.
O naše góly sa zaslúžili : Šulavík 
8, Fekete Viliam, Ďorko 
a Jánoš Roman po 3, Ondruška 
a  Szalacsi po 2, Milošovič,
Mitterhauszer a Darnadi Miro-
slav po 1.
Následne sme v  štvrtom kole 
s  odvekým rivalom, bratis-
lavským ŠKP, odohrali ďalší 
výborný zápas. V  napínavom 
a  veľmi vyrovnanom prvom 
polčase naše mužstvo od 
úvodu prehrávalo a  postupne 
znižovalo minimálny dvoj 
a neskôr až trojgólový náskok 
súpera. Od 15. minúty sme 
výbornou šnúrou ôsmich 
gólov otočili nepriaznivý výsle-
dok 6:3 na vedenie v  pomere 
6:11 a  prvý polčas napokon 
vyhrali v  pomere 9:11. Do 
polovice druhého polčasu 
sme si nepretržite udržiavali 
dvojgólový náskok, ktorý sme 
postupne zvýšili až na rozdiel 5 
gólov a nakoniec sme v novom 
ročníku nášho bratislavského 
súpera na jeho domácej pa-
lubovke opäť porazili v pomere 
17:21. Naši strelci zápasu : 
Horáček 4, Šulavík, Szalacsi, 
Mitterhauszer a  Darnadi Mi-
roslav po 3, Milošovič, Jánoš 
Roman po 2, Darnadi Juraj 1.

Po dvoch úspešných zá-
pasoch naši vajnoráci v  do-
brej nálade očakávali triumf
v domácom zápase aj s ďalším 
súperom z  Piešťan. Nuž ako 
to už v  športe býva, nie vždy 
sa očakávania uskutočnia. Po 
úvodných kvalitných výko-
noch v predchádzajúcich troch 
zápasoch sme sa od úvodného 
hvizdu na ihrisku hľadali.
V prvom polčase súper umne 
využil ponúknuté šance našej 
bezmyšlienkovej a  stereo-
typnej hry. Postupne si hráči
z Piešťan vytvorili až päťgólový 
náskok a  prvý polčas vyhrali 

v  rozdiele 7:12. Obraz hry sa 
ani v  druhom polčase pod-
statne nezmenil, striedačka 
aj kolektív sa vzájomne povz-
budzovali, no bohužiaľ tento 
duel nášmu mužstvu nevy-
chádzal podľa predstáv. Nap-
riek tomu sme bojovnosťou 
a  obetavosťou postupne 
znižovali náskok súpera. No 
ani po niekoľkonásobnom 
striedaní a  taktických pres-
távkach v  zápase (time out) 
sme sa nevedeli skoncentrovať, 
zmobilizovať a  zmeniť herný 
prejav mužstva. V závere veľmi 
nervózneho zápasu sme na-
koniec súpera gólovo dosti-
hli, dokonca sme si v úplnom 
závere vytvorili jednogólový 
náskok, ale súper stav stretnu-
tia vyrovnal na 21:21. Pri pos-
lednom útoku nášho mužstva 
sme gól nestrelili a  zápas 
skončil spravodlivou remízou 
21:21. Koniec zápasu prebe-
hol vo veľmi nešportovom 
správaní najmä našich hráčov, 
ktorí nedokázali v  napätej at-
mosfére po ukončení zápasu 
zhodnotiť svoj postoj k  ar-
bitrom a udržať športové sprá-
vanie. Po slovných inzultáciách 
rozhodcov sme okrem vydretej 
remízy inkasovali aj tri červené 
karty za nešportové správanie 
(Szalacsi, Šulavík, Vallo).

V  závere tohto hodnote-
nia polovice jesennej prvo-
ligovej časti konštatujem, že 
kostra mužstva sa menila počas 
každého zápasu z dôvodu pra-
covných či súkromných povin-
ností jednotlivých hráčov, 
avšak nie výrazne. Opro-
ti predchádzajúcej sezóne 
došlo k  doplneniu hráčskeho 
kádra, a  tak tieto zmeny ne-
mali zásadný vplyv na herný 
prejav mužstva. Zodpovedný
a kolektívny prístup, vzájomná 
súdržnosť a  dobrá atmosféra 
v  mužstve boli základným 
pilierom na dosiahnutých 
výsledkoch.
Svojou mierou sa na do-
brých výsledkoch podieľali aj 
naši tréneri Michal Zahrad-
ník, Ri-charda Varga a  Andy 
Buzák, ktorí aj napriek svojim 
rozhodcovským povinnostiam 

dokázali vzájomne plnohod-
notne koordinovať tréningový 
proces a  prípravu mužstva na 
zápas. Svojou prítomnosťou 
a  prístupom k  zápasu na 
striedačke, postrehmi a  cit-
livým odhadom schopností 
jednotlivých hráčov, umne 
a  profesionálne usmerňovali 
nasadenie hráčov počas zá-
pasov.
V  závere minulej sezóny, milí 
športoví priatelia, som písal 
o  probléme na brankárskom 
poste, kde mužstvo zostalo
s  jedným brankárom Petrom 
Perďochom. V  súčasnosti 
mužstvo disponuje okrem 
nášho extraligového Petra 
Perďocha, ďalšími kvalitnými 
brankármi, a  to Patrikom 

Mitošinkom, Ivanom Jánošom 
a  Milanom Michalcom, kde 
môžeme úprimne konštatovať, 
že uvedené kvarteto od úvodu 
sezóny sa svojimi kvalit-
nými výkonmi s  vynikajú-
cou úspešnosťou zákrokov, 
výraznou mierou podieľalo na 
dosiahnutých výsledkoch.

Do nadchádzajúcich štyroch 
zápasov jesennej časti všetci ve-
ríme, že budeme vo Vajnoroch 
vidieť aj naďalej kvalitnú 
hádzanú. Hracími dňami budú 
aj naďalej soboty a  nedele.
Vstup pre našich fanúšikov je 
stále zadarmo. Tešíme sa na 
Vašu účasť a podporu!
Vajnory do toho!!!

Juraj Ďorko

Sumár výsledkov po 4 kolách jesennej časti sezóny:
Stupava – Vajnory    26:19

Vajnory – Dunajská Streda   29:24

ŠKP BA B – Vajnory    17:21

Vajnory – Piešťany    21:21
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Termíny poľovačiek 

vo vajnorskom revíri
Poľovnícke združenie vo Vajnoroch 

oznamuje občanom termíny plánova-

ných poľovačiek vo vajnorskom revíri.

Uskutočnia sa:

21. 12. 2013 sobota Horné pole

31. 12. 2013 utorok Vinice – les

11. 01. 2014 sobota Spodné pole

PZ vo Vajnoroch vopred ďakuje

spoluobčanom za pochopenie.

(VN)

Vajnorské
ochotnícke divadlo

občianske združenie

HĽADÁ HERCOV A HEREČKY

všetkých vekových kategórií

HĽADÁ POMOCNÉ SILY:
garderobierka / garderobier,

inšpicientka/inšpicient, asistentka/asistent

informácie a kontakt:

www.divadlo-vajnory.com

divadlo-vajnory@centrum.sk

0949 016 154, 02 / 437 12 455

MČ Bratislava – Vajnory zorganizovala v so-
botu 14. decembra po druhý raz Vianočný 
bazár, ktorý sa konal v  KZ na Baničovej 
ulici. Mottom podujatia bolo heslo „Va-
jnoráci Vajnorákom“, to znamená, že svoje 
výrobky predávali hlavne Vajnoráci (Maria-
na Zemanová, Erika Surányová, Kristínka 
Rožňovcová). Týmto spôsobom sme chceli 
vyjsť v ústrety našim obyvateľom, aby kvôli 
vianočným drobnostiam, ktoré sú potrebné 
na vytvorenie pravej vianočnej atmosféry, 
nemuseli cestovať do mesta. V  ponuke 
bola nová publikácia od Ondreja Dema 
Vajnory spievajú, ale aj ďalšie knihy, ktoré 
MČ Bratislava – Vajnory od r.  2008 vy-
dala. Sme radi, že mnohých z  vás potešila
aj vajnorská keramika.
Ďalej ste si mohli zakúpiť vianočné sviet-
niky a  ikebany, maľované obrázky, sla-
mené betlehemy, vianočné gule a  ozdoby, 
úžasné zvončeky na bicykle a  množstvo 
iných vianočných drobností. Kúpou tričiek 
s  logom Malých vajnorských knižničiek 

ste podporili tento projekt, ktorý s  veľkým 
úspechom vo Vajnoroch prezentuje Barbora 
Paulenová. Firma M. Ohrádku, ktorá je vo 
Vajnoroch známa predajom textilu, obuvi 
a  spotrebného tovaru potešila výraznými 
predvianočnými zľavami. Každého, kto 
navštívil náš Vianočný bazár, sme pohostili 
pohárikom vianočného punču.
Všetkým predávajúcim srdečne ďakujeme za 
ich ochotu a už sa tešíme, čím nás príjemne 
prekvapia na budúci rok.

Katarína Dobiášová

Elektrárňe sa 
ospravedlňujú

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., 
Čulenova 6, Bratislava týmto sa ospravedlňuje 
občanom, aj súkromným subjektom v Mestskej 
časti Vajnory - Bratislava, za prerušenie dodavky 
elektrickej energie dňa 10. 12. 2013 v čase od 8.00 
do 16.30 h. Tato situácia nastala pri určovaní 
odberateľov v elektronickom systéme e Respond, 
ktorý sa riadi zapojením distribučných rozvodov 
v gra= ckom systéme NIS-GWiew. Pred výkonom 
naplánovanej odstávky došlo z  dôvodu porúch 
k pre manipulovaniu distribučných NN rozvodov, 
čo spôsobilo zmenu plánovaných odberateľov, t.j. 
pôvodný zoznam plánovaných odberateľov sa stal 
neaktuálny. Pre krátkosť času už nebolo možné 
tento zoznam aktualizovať. Z tohto dôvodu niek-
torých nevyrozumených odberateľov odstávka 
dňa 10. 12. 2013 postihla.

Jaroslav Minár,
Západoslovenská distribučná a.s.

Blahoželáme svojmu členo-
vi Františkovi Zemanovi ku 
krásnemu jubileu, ktorého sa 
dožíva dňa 21.  1.  2014. Jubi-
lantovi všetci srdečne blaho-
želáme a  do ďalších rokov ži-
vota mu želáme veľa zdravia, 
šťastia, lásky a pokoja v kruhu 
rodiny a priateľov.

Senior klub

Senior klub blahoželáVzdáme hold
vajnorskému vínu

Tradičné Svätoštefanské žehnanie vaj-

norského vína sa aj v tomto roku uskutoč-

ní 26. decembra o  11.30 h v  priestoroch 

novej vajnorskej družstevnej pivnice 

na Kúkoľovej ulici. Okrem samotného 

slávnostného aktu je podujatie spojené 

s  priateľskými stretnutiami pri degus-

tácii mladých vajnorských vín. Srdečne 

pozývame, vstup je voľný.

Vianočný bazár





Vajnory spievajú

foto: Anton Jakubáč


