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MiKuláŠ
zavítal do vajnor 



Mikuláš rozdával darčeky 
vajnorským deťom pred miestnym úradom

Starosta Vajnor, poslanci 
miestneho zastupite ľ stva, 

zamestnanci miestneho úradu 
spolu s redakčným kolektívom 

Vajnorských noviniek 
Vám úprimne želajú pokojné 
prežitie vianočných sviatkov, 
š ťastný a veselý Nový rok!Foto: Anton Jakubáč
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Podstata Vianoc 
– nádej a láska
Advent nám pripomenul očakávanie 
Spasiteľa a jeho blízky príchod. „Blížia 
sa dni – hovorí Pán –, keď splním prísľub 
spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdov-
mu domu. V tom čase vyklíči z Dávida 
spravodlivý výhonok, ktorý bude konať 
spravodlivosť a právo na zemi“ 
(Jer 33, 14 – 15). Účinkovaním prorokov 
Boh živil v ľuďoch nádej na jeho príchod. 
Táto vytrvalá nádej  dávala silu mnohým 
na prekonávanie ťažkostí  a na spravodli-
vosť. Koľkí, ktorí Bohu uverili, sa však jeho 
príchodu nedožili. 
My dnes máme možnosť lepšie poznať 
veľkosť Božieho daru, ktorým je pre nás 
i pre celé ľudstvo Ježiš Kristus. Prišiel 
k nám ako malé bezmocné Dieťa, pretože 
Boh stále hľadá človeka, ktorý aj keď zhre-
šil, Boh ho nikdy neopustil. Ustavične 
nás hľadal, aby nám vrátil dôstojnosť 
a stratenú milosť. A práve vo vianočnú 
noc sa spojilo nebo so zemou, lebo Boh 
našiel človeka v Dieťati, ktoré prišlo 
na svet, neostal hore nad nami, ale zostú-
pil medzi nás, aby nám pomáhal na ceste 
života. Väčšia časť ľudstva sa dnes pred 
ním uzatvára, najmä mladí ľudia, na svoju 
vlastnú škodu. Svoje vnútro majú prázdne 
a napĺňajú ho náruživosťou, všelijakými 
povrchnosťami, sebectvom a zlobou. 

➷Editoriál

po namáhavej a hektickej volebnej 
jeseni k nám nenazdajky vtrhla 
pani Zima. Sneh v hojnom množstve 
potešil najmä naše deti, ale nám 
starším narobil vrásky na čelách.
Ako so všetkým, tak aj s týmto si 
musí vedieť človek poradiť a zbytoč-
né lamentovanie ho môže len zne-
chutiť. Mám pocit, že zima chcela 
aj zakryť pozostatky nekalej 
volebnej atmosféry a rýchlo nás 
preladiť na atmosféru Vianoc. 
To sa jej aj skutočne podarilo. 
Zasnežené záhrady a v nich stromy, 
či naše vajnorské lesy sú prekrásne. 
V tejto snehovej prikrývke je pre-
chádzka po lese ako balzam na dušu 
tak pre deti, ako aj pre dospelých. 
Vyjdite si na prechádzku do hôr, 
cez Maárovú búdu, či cez Neštich, 
až na Biely kríž – na bežkách, alebo 
pešo a máte o romantiku postarané. 
Aj telo aj duša budú oddýchnuté, 
spokojne unavené. V lese sa dá 
rýchlo zabudnúť na zhon a nepokoj. 
Rád tam chodievam a stojí to za 
námahu.
Navyše, nádherné stromy a zasne-
žené pláne, kde pofukujúci vietor 
urobil vysoké záveje, vedia navodiť 
pokojnú atmosféru Vianoc. 
A k najkrajším sviatkom v roku by 
som vám chcel zaželať, aby ste ich 
prežili v kruhu milujúcej rodiny 
v atmosfére pokoja a hojnosti. 
Gazdinkám prajem veľa trpezlivosti 
pri upratovaní a vypekaní a gazdom 
veľa šikovnosti pri orezávaní 
stromčekov a čistení kapra.
V Novom roku vám prajem veľa 
zdravia šťastia, úspechov ako 
v práci, tak aj v rodine. A Božie 
požehnanie. 
Chcem sa vám tiež poďakovať, že 
ste v hojnom počte prišli k voľbám 
zvoliť si predstaviteľov svojej samo-
správy na ďalšie štyri roky. Verím, 
že novozvolení poslanci mi budú 
pomáhať riadiť Vajnory tak, aby 
sa nám podarilo realizovať ďalšie, 
pre obyvateľov potrebné veci. Som 
presvedčený, že ste si vybrali dobre.

Ján Mrva, starosta

Milí spoluobčania,

Nič ich život nenapĺňa, sú frustrovaní.  
Lebo iba múdry človek nazrie do skrytých 
príčin vecí. Preto Vianoce nie sú roman-
tickou idylkou, ich podstata tkvie v tajom-
stve zázračnej noci, ktorá spája Boha 
s človekom. Boh prichádza s odpustením 
a oblieka si lásku. Lásku, ktorá je odveká 
a ktorá vždy ľúbi, nikdy nesklame. 
Prináša nám radosť a nádej. 
A toto robí Vianoce Vianocami. Máme 
ich mať v srdci. Ak tak urobíme, potom 
aj v našich rodinách  prežijeme Vianoce, 
ktoré nás naplnia radosťou, pokojom 
a láskou, ktoré dnes pre zhon a nedosta-
tok času z našich rodín miznú. Boh nám 
ukázal, že ak je láska mocná, napriek 
protivenstvám, tak je vytrvalá aj v jed-
notvárnom, každodennom, namáhavom 
živote. To malé Dieťa, ktorého príchod 
na náš svet budeme onedlho oslavovať, 
má zázračnú moc. Otvorme mu dokorán 
naše srdcia, lebo chce v nich prebývať 
a chce byť Emanuelom – Boh s nami. 
Lebo ak sa nenarodí v v srdci každého 
jedného z nás, zbytočne by sa bol narodil, 
a všetci by sme boli stratení. Na Vianoce 
zem bude na chvíľu svätá a plná nádejí. 
Gloria in Excelsis Deo!

Edita Jaslovská

Mikuláš rozdával darčeky 
vajnorským deťom pred miestnym úradom

Starosta Vajnor, poslanci 
miestneho zastupite ľ stva, 

zamestnanci miestneho úradu 
spolu s redakčným kolektívom 

Vajnorských noviniek 
Vám úprimne želajú pokojné 
prežitie vianočných sviatkov, 
š ťastný a veselý Nový rok!
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Starostom bratislavskej mestskej časti Vajnory sa výraznou väčšinou opätovne stal 
Ján Mrva (SDKÚ-DS), ktorý získal 1483 hlasov. V zoznamoch oprávnených voličov 
bolo zapísaných 4 082 občanov, z ktorých v štyroch miestnych okrskoch 2 162 hlasovalo, 
čo predstavuje 52,96-percentnú účasť. V miestnom zastupiteľstve bude deväť poslancov. 
Vajnory majú svoje zastúpenie aj v samospráve Bratislavy. Poslancom mestského 
zastupiteľstva sa stal Ján Panák. 

Výsledky volieb 
do orgánov samosprávy obcí 

(27. novembra 2010 v mestskej časti Bratislava-Vajnory) 

Výsledky volieb poslancov do Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Vajnory

 Volebný okrsok číslo       Okrsok  Spolu 
 1  2  3  4   číslo 1 - 4 v % 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1012 100.00 % 1059 100.00 % 1025 100.00 % 986 100.00 %  4082 100.00 %
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky  540 53.36 % 575 54.30 % 475 46.34 % 572 58.01 %  2162 52.96 %
Počet odovzdaných obálok 539 99.81 % 575 100.00 % 475 100.00 % 572 100.00 %   2161 99.95 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby   
   poslancov  do miestneho zastupiteľstva 515 100.00 % 552 100.00 % 457 100.00 % 547 100.00 % 2071 100.00 %

z toho pre kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov miestneho zastupiteľstva 
1. Marián Zeman 256 49.71 % 244 47.38 % 219 42.52 % 286 55.53 % 1005 48.53 %
2. Soňa Molnárová, Ing. 212 41.17 % 234 42.39 % 197 43.11 % 258 47.17 % 901 43.51 %
3. Marek Grebeči 194 37.67 % 244 44.20 % 189 41.36 % 232 42.41 % 859 41.48 %
4. Martin Gramblička, Ing. 195 37.86 % 243 44.02 % 185 40.48 % 217 39.67 % 840 40.56 %
5. Róbert Vajda 187 36.31 % 244 44.20 % 184 40.26 % 225 41.13 % 840 40.56 %
6. Michal Vlček, Ing. 175 33.98 % 230 41.67 % 168 36.76 % 221 40.40 % 794 38.34 %
7. Katarína Pokrivčáková, Ing. 156 30.29 % 210 38.04 % 159 34.79 % 229 41.86 % 754 36.41 %
8. Martin Demo, Ing. 154 29.90 % 208 37.68 % 137 29.98 % 219 40.04 % 718 34.67 %
9. Ján Panák 157 30.49 % 122 22.10 % 163 35.67 % 211 38.57 % 653 31.53 %

z toho pre kandidátov, ktorí neboli zvolení za poslancov miestneho zastupiteľstva 
  1. Ľubomír Krištofič 143 27.77 % 174 31.52 % 137 29.98 % 180 32.91 % 634 30.61 %
  2. Jozef Paulen, Ing. 159 30.87 % 151 27.36 % 121 26.48 % 129 23.58 % 560 27.04 %
  3. Juraj Duška, Ing. arch. 149 28.93 % 102 18.48 % 118 25.82 % 174 31.81 % 543 26.22 %
  4. Nataša Káčerová 145 28.16 % 134 24.28 % 150 32.82 % 105 19.20 % 534 25.78 %
  5. Lýdia Matulová, Ing. 153 29.71 % 132 23.91 % 127 27.79 % 116 21.21 % 528 25.49 %
  6. Peter Jaslovský, Ing. 148 28.74 % 105 19.02 % 128 28.01 % 133 24.31 % 514 24.82 %
  7. Stanislav Uhlár, Ing. 139 26.99 % 99 17.93 % 94 20.57 % 102 18.65 % 434 20.96 %
  8. Ján Mihálik, Ing. 111 21.55 % 106 19.20 % 113 24.73 % 85 15.54 % 415 20.04 %
  9. Václav Fekete, Ing. 100 19.42 % 102 18.48 % 87 19.04 % 108 19.74 % 397 19.17 %
10. Oľga Pažitná, Ing. 78 15.15 % 94 17.03 % 78 17.07 % 74 13.53 % 324 15.64 %
11. Juraj Jánošík, Ing. 78 15.15 % 67 12.14 % 64 14.00 % 85 15.54 % 294 14.20 %
12. Karol Lysina, Ing. 58 11.26 % 112 20.29 % 61 13.35 % 44 8.04 % 275 13.28 %
13. Milan Turenič, Mgr. 66 12.82 % 61 11.05 % 68 14.88 % 52 9.51 % 247 11.93 %
14. Martin Fekete 67 13.01 % 78 14.13 % 39 8.53 % 60 10.97 % 244 11.78 %
15. Mária Kurejová 61 11.84 % 60 10.87 % 43 9.41 % 49 8.96 % 213 10.28 %
16. Stanislav Klein 46 8.93 % 50 9.06 % 57 12.47 % 38 6.95 % 191 9.22 %
17. Patrik Potisk 28 5.44 % 69 12.50 % 48 10.50 % 24 4.39 % 169 8.16 %
18. Tibor Lelkes, Ing. 46 8.93 % 21 3.80 % 23 5.03 % 25 4.57 % 115 5.55 %
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Výsledky voľby starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory

 Volebný okrsok číslo        Okrsok  Spolu
 1  2  3  4  číslo 1 - 4 v %
Počet voličov zapísaných v zozname voličov  1012 100.00 % 1059 100.00 % 1025 100.00 % 986 100.00 % 4082 100.00 %
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky  540 53.36 % 575 54.30 % 475 46.34 % 572 58.01 % 2162 52.96 %
Počet odovzdaných obálok 539 99.81 % 575 100.00 % 475 100.00 % 572 100.00 % 2161 99.95 %
Počet platných hlasov odovzdaných 510 100.00 % 554 100.00 % 451 100.00 % 558 100.00 % 2073 100.00 %
   pre voľbu starostu  

z toho pre jednotlivých kandidátov          w  
1. Ján Mrva, Ing. 335 65.69 % 405 73.10 % 326 72.28 % 417 74.73 % 1483 71.54 %
2. Pavol Fekete 121 23.73 % 128 23.10 % 97 21.51 % 117 20.97 % 463 22.33 %
3. Viliam Belej, Ing. 34 6.67 % 10 1.81 % 17 3.77 % 13 2.33 % 74 3.57 %
4. Peter Jaslovský, Ing. 20 3.92 % 11 1.99 % 11 2.44 % 11 1.97 % 53 2.56 %

          

Výsledky voľby poslanca za mestskú časť Bratislava-Vajnory 
do Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy 

 Volebný okrsok číslo        Okrsok  Spolu

 1  2  3  4  číslo 1 - 4 v %
Počet voličov zapísaných v zozname voličov  1012 100.00 % 1059 100.00% 1025 100.00% 986 100.00% 4082 100.00%
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky  540 53.36 % 575 54.30% 475 46.34% 572 58.01% 2162 52.96%
Počet odovzdaných obálok 539 99.81 % 575 100.00% 475 100.00% 572 100.00% 2161 99.95%

Počet platných hlasov odovzdaných pre voľbu  
  poslanca do mestského zastupiteľstva 491 100.00 % 501 100.00% 440 100.00% 535 100.00 % 1967 100.00 %

z toho pre jednotlivých kandidátov            
1. Ján Panák 226 46.03 % 156 31.14 % 196 44.55 % 242 45.23 % 820 41.69 %
2. Anna Zemanová, RNDr. 203 41.34 % 249 49.70 % 177 40.23 % 188 35.14 % 817 41.54 %
3. Peter Pokrivčák, Ing. 62 12.63 % 96 19.16 % 67 15.23 % 105 19.63 % 330 16.78 %

           

Výsledky voľby primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
v mestskej časti Bratislava-Vajnory 
 
 Volebný okrsok číslo        Okrsok  Spolu
 1  2  3  4  číslo 1 - 4 v %
Počet voličov zapísaných v zozname voličov  1012 100.00 % 1059 100.00 % 1025 100.00 % 986 100.00 % 4082 100.00 %
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky  540 53.36 % 575 54.30 % 475 46.34 % 572 58.01 % 2162 52.96 %
Počet odovzdaných obálok 539 99.81 % 575 100.00 % 475 100.00 % 572 100.00 % 2161 99.95 %
Počet platných hlasov odovzdaných  507 100.00 % 540 100.00 % 460 100.00 % 548 100.00 % 2055 100.00 %
  pre voľbu primátora 

z toho pre jednotlivých kandidátov            
1. Marek Blaha, Ing. 8 1.58 % 6 1.11 % 5 1.09 % 8 1.46 % 27 1.31 %
2. Jozef Bonko 0 0.00 % 2 0.37 % 2 0.43 % 3 0.55 % 7 0.34 %
3. Ján Budaj 145 28.60 % 112 20.74 % 106 23.04 % 115 20.99 % 478 23.26 %
4. Milan Ftáčnik, doc RNDr., CSc. 226 44.58 % 176 32.59 % 213 46.30 % 252 45.99 % 867 42.19 %
5. Alojz Hlina 1 0.20 % 4 0.74 % 2 0.43 % 4 0.73 % 11 0.54 %
6. Stanislav Pánis 4 0.79 % 1 0.19 % 1 0.22 % 2 0.36 % 8 0.39 %
7. Magdaléna Vášáryová, Mgr. 123 24.26 % 239 44.26 % 131 28.48 % 164 29.93 % 657 31.97 %

Spracovala: Gabriela Zemanová,
poverená prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí v MČ Bratislava-Vajnory
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V Mestskej časti Bratislava – Vajnory sa 
objavilo množstvo plagátov a reklamných 
pútačov na stojanoch propagujúcich kan-
didáta na starostu Pavol Fekete. Mnohé 
boli umiestnené na verejných priestran-
stvách, v parkoch, na chodníkoch, pozdĺž
ulíc a dokonca aj pred vchodom do zá-
kladnej školy Jána Pavla II., miestneho 
úradu, ba aj pred kostolom. Povolenie na 
špeciálne zabratie verejného priestran-
stva a poplatok vydáva magistrát aj mest-
ská časť ak im to nezakazuje príslušné 
VZN. Ján Mrva preto podal podnet na
miestnu volebnú komisiu pre podozrenie 
z porušenia volebného zákona o vedení 
volebnej kampane. „Volebné plagáty sa
nachádzali na pozemkoch obce aj
hlavného mesta bez povolenia, čím došlo 
k porušeniu príslušného všeobecne zá-
väzného nariadenia mestskej časti. 
Navyše boli umiestnené tak, že prekážali 
chodcom v pohybe po chodníkoch, zni-
žovali priestorovú viditeľnosť vodičom 
na križovatkách a niektoré dokonca mohli 
spôsobiť úrazy školopovinným deťom. 
Preto úrad požiadal zadávateľa reklamy, 
aby na vlastné náklady všetky pútače 
odstránil,“ povedal Ján Mrva. 

volebná kampaň v bratislavskej mestskej časti vajnory mala dohru aj 
na obvodnom oddelení polície Bratislava ii. Dôvodom bol podnet starostu 
Jána Mrvu na kampaň vedenú jedným z jeho protikandidátov na starostu.

vo vajnoroch bol zrejme porušený 
zákon o vedení volebnej kampane

predvolebného dňa nestalo a niekde sú aj 
doteraz. 

Podľa zistení mestskej polície došlo 
dokonca k roznášaniu volebných letá-
kov do schránok obyvateľov Vajnor aj 
v čase zákonom stanoveného volebného 
moratória, teda bezprostredne pred voľ-
bami, kedy akákoľvek politická inzer-
cia je porušením volebného zákona, dopl-
nil predseda MVK Mário Schwab.

Volebné plagáty navyše uvádzali podľa 
Jána Mrvu mnohé lživé informácie. Týkali 
sa príjmov starostu a spochybňovali jeho 
odbornú spôsobilosť vykonávať volenú 
funkciu, ako aj pôvodnú profesiu geodeta. 
Z tohto dôvodu Ján Mrva podal na obvod-
né oddelenie polície trestné oznámenie 
vo veci ohovárania a poškodzovania do-
brého mena.

Bezprecedentné a arogantné porušova-
nie zákonov jedným z kandidátov pokra-
čovalo vo Vajnoroch aj počas volebného 
moratória. V noci pred voľbami na pod-
net starostu Jána Mrvu musela opäť 
zasahovať mestská polícia. Brigádnici 
do schránok v tejto mestskej časti rozná-
šali letáky propagujúce jedného z kandi-
dátov na starostu.

Mestská polícia prešetrila možné po-
rušenie volebného zákona a záznam o po-

rušení volebného moratória posunula na
ústrednú volebnú komisiu na ďalšie
konanie. Miestny úrad však kvôli kam-
pani kandidáta Pavla Feketeho a koalície 
Spoločne za Vajnory už jedno správne 
konanie začal a rieši nezákonné roz-
miestnenie desiatok reklamných nosičov, 
ktoré zaberali verejné priestranstvo nie-
len v rozpore so všeobecne záväzným 
nariadením, ale aj s volebným zákonom.

Podľa prednostu MÚ Juraja Lauka bola
volebná kampaň vo Vajnoroch porušo-
vaním zákonov aj VZN jedným z kandi-
dátov a aj riaditeľom jeho kampane, čo 
viedlo nielen k právnemu konaniu, ale aj 
k trestným oznámeniam.

Text a foto: Eduard Fašung

Miestna volebná komisia (MVK) pod-
net prešetrila a skonštatovala, že došlo 
k porušeniu volebného zákona, ako aj
k porušeniu všeobecne záväzného naria-
denia o vyhradení miest na umiestňo-
vanie volebných plagátov v mestskej čas-
ti. Preto tiež vyzvala zadávateľa, 
aby volebnú reklamu odstránil na
vlastné náklady, čo sa však do  
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Nový starosta 
a poslaNci 
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava - Vajnory

ing. Ján Mrva, starosta

ing. Martin Gramblička Marek Grebeči

ing. Katarína pokrivčáková

ing. Michal vlček Marián Zeman

ing. soňa Molnárová Ján panák

ing. Martin Demo

róbert vajda
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Obvodové múry mosta sa drobia 
a v nosnej konštrukcii sú už niekoľko cen-
timetrové praskliny. Popri moste vedie 
paralelne zavesené vodovodné potrubie, 
čím môže dôjsť v blízkej budúcnosti 
popri prerušeniu cestnej premávky aj 
k ohrozovaniu v zásobovaní pitnou vodou 
priľahlých obcí.

Ide o dôležitú cestu tretej triedy, 
spájajúcu trasu medzi Pezinkom a Bra-
tislavou, po ktorej denne za prácou prejde 
takmer 25 000 vozidiel. Cesta nadväzuje 
na centrálnu Roľnícku ulicu v mestskej 
časti Vajnory. Jej starosta Ján Mrva sa 
domnieva, že „havarijný stav mosta spô- 
sobili ťažkotonážne nákladné vozidlá 
neoprávnene prevážajúce stavebný mate-
riál po ceste III. triedy, aby sa vyhli 
spoplatneným úsekom na cestách vyššej 
triedy. Most má predpísanú záťaž 18 ton, 
čo tieto nákladné autá vysoko prekraču-
jú. Táto štátna cesta III. triedy je v majetku 
a správe Bratislavského samosprávneho 
kraja a používajú ju aj nákladné autá s ná-
vesmi plne naložené stavebným mate-
riálom. Cez Vajnory počas výstavby jazdiť 
nemajú, majú na to tranzitnú Seneckú 
alebo Jurskú cestu. Napriek našim po- 
četným upozorneniam, sťažnostiam, ba aj 
podnetu na Okresnú prokuratúru v Pezinku 
sa v lokalite naďalej stavajú domy bez 

vyriešenej dopravnej infraštruktúry. My sa 
pýtame, kto a kedy začne stavať cesty?“ 
uviedol pre TASR Mrva.

V lokalite Chorvátsky Grob   – Čierna 
Voda – Triblavina má na zelenej lúke vyrásť 
sídlisko s 5 000 bytovými jednotkami pre 
45 000 obyvateľov bez doriešenej do-
pravnej infraštruktúry. Oblasť sa dotýka 
severného okraja Bratislavy, ktorá už v sú-
časnosti trpí nedostatkom priepustných 
ciest na ťahu od Pezinka, Senca a spá-
dových obcí. V dopravných špičkách už 
v súčasnosti dopravný tranzit cez Vajnory 
denne kolabuje.

Predseda BSK Pavol Frešo už pred ča-
som vyjadril postoj, že pri výstavbe na 
Čiernej Vode neboli rešpektované sta-
noviská BSK, že sú v dokumentácii nejas-
nosti, že rozsah zástavby je neprípustný 
a že nesúhlasí s uvedeným nárastom počtu 
obyvateľov. BSK požadoval aj rekonštruk-
ciu súčasných prístupových komunikácií, 
ako aj doriešenie celej dopravnej infra-
štruktúry v predstihu pred samotnou vý-
stavbou. Tieto názory nezohľadnil, tak 
Krajský stavebný úrad v Bratislave, ako ani 
samospráva v Chorvátskom Grobe, ktorá 
hlasmi piatich poslancov z deväťčlenného 
zastupiteľstva prakticky rozviazala inves-
torovi ruky.

Text a foto: Eduard Fašung

Jedným z ďalších vážnych následkov rozsiahlej zástavby v lokalite 
chorvátsky Grob – Čierna voda – triblavina v tesnom susedstve 
okrajových bratislavských mestských častí je narušenie statiky mosta 
ponad potok Čierna voda.

praskajú mosty 

Starosta Vajnor Ján Mrva adresoval list 
predstaviteľom Bratislavského samosprávneho 
kraja v tomto znení.
 

  
VEC
Žiadosť o posúdenie dostatočnej 
únosnosti mosta a následnú opravu mosta 
nad Šurským kanálom v smere na Čiernu Vodu 
a Chorvátsky Grob

Vážený pán predseda,
Vážený pán podpredseda, 

na základe upozornenia občanmi Vajnor 
na zlý a nebezpečný stav mosta nad 
Šurským kanálom, urobil som si obhliadku 
a fotodokumentáciu predmetnej mostnej 
konštrukcie, ktorú Vám posielam v prílohe. 
Pri obhliadke som zistil nedostatky mostného 
telesa, ktoré som nafotil, ale je na posúdení 
odborníkov z oblasti statiky mostných 
konštrukcií, aby určili, či most je alebo nie 
je nebezpečný a či si vyžaduje veľké alebo 
malé opravy. Reálne sú dilatačné podpery 
zhrdzavené, lebo sú 2-krát ročne (jar a jeseň) 
zalievané zvýšenou hladinou vody a dochádza 
k deštrukcii muriva pod a nad nimi, ale aj 
v samotných dilatačných špárach asi z dôvodu 
mrazov a poveternostných podmienok. 
Po moste jazdia okrem iných vozidiel aj veľké 
ťahače, ktoré majú viac ako 18 ton a most asi 
nie je na túto záťaž dimenzovaný. Prikladám 
fotodokumentáciu.

Štátna cesta III. triedy je v majetku a správe 
BSK a používajú ju aj nákladné autá s návesmi 
plne naložené stavebným materiálom, ktorý 
vozia v dôsledku realizácie veľkej výstavby 
v lokalite Čierna voda. Cez MČ Vajnory so 
stavebným materiálom počas výstavby 
jazdiť nemajú, majú na to tranzitnú Seneckú 
alebo Jurskú cestu. Určite nemajú takto 
schválenú organizáciu dopravy, tento zákaz 
jednoznačenie porušujú. Toto riešim už so 
štátnymi a mestskými policajtmi.
Navyše je na moste po ľavej strane v smere 
na Čiernu vodu zavesené paralelné vedenie, 
pravdepodobne vodovodov, ktoré most musí 
tiež trvale zaťažovať. 

Prosím o rýchle zabezpečenie posúdenia 
únosnosti mostnej konštrukcie (statického 
posudku), aby sme predišli škodám, či už 
na majetku alebo na životoch. 

Ing. Ján Mrva,
starosta Mestskej časti 

Bratislava-Vajnory

Žiadosť o posúdenie 
kvality mosta
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Nultý obchvat D4 je vnímaný 
ako národná priorita

Na besede symbolicky organizovanej na 
odpočívadle D1 pri vjazde do Bratislavy 
všetci traja predstavitelia spoločnou účas-
ťou demonštrovali, že výstavba nultého 
bratislavského obchvatu D4 a rýchlostnej 
komunikácie R7 sa z regionálneho chara-
kteru stali celonárodnou prioritou. Je to aj 
z toho dôvodu, že každodenné dopravné 
zápchy na cestných privádzačoch do hlav-
ného mesta sú už neúnosné a dojazdy do 
cieľových oblastí sa predlžujú aj o vyše 
hodinu. Ako uviedol Ján Figeľ, ide o naj-
intenzívnejšiu dopravnú trasu na Slovensku. 
Len po tranzitnom Prístavnom moste 
denne prejde okolo 100 000 vozidiel. Preto 
výstavba D4 sa stáva rozhodujúcou témou 
najbližších rokov. „Je to dielo finančne veľ-
mi náročné, na úrovni dvoch miliárd eur. 
Prebiehajú už prípravné práce najmä v po- 
súdení environmentálnych dopadov na ži- 
votné prostredie. S výstavbou by sa malo 
začať v roku 2014. Severo-južný diaľničný 

Na základe zverejnenej informácie v mé- 
diách a od tlačového odboru BSK dňa 
8. 11. 2010, Vám oznamujeme, že Re- 
gionálne cesty Bratislava, a. s., (RCB) 
nevydali žiadnu informáciu o stave mosta 
na ceste III/5021 na rozhraní obce Čierna 
Voda a Vajnory. Dňa 9. 11. 2010 vykonali 
zodpovední pracovníci OD BSK a RCB 
vizuálnu kontrolu mosta s príslušnou 
fotodokumentáciou v prílohe. 
Výsledok prehliadky stavu mosta je 4, 
uspokojivý, zo 7 stupňov hodnotenia. 
Tento stav pretrváva, značne je poškode-
ná vozovka. Na nosnej konštrukcii sú
menšie závady, ktoré neohrozujú pre-
mávku na moste. Zlý stav vozovky hy-
droizolácie a odvodnenia je zavinený 
zvýšeným počtom prejazdov ťažkej 
nákladnej dopravy. Na moste bude osa- 
dená dopravná značka č. B 25 s nosnos- 
ťou mosta 13 ton, normálna zaťažiteľnosť 
je podľa ON 736220 zmena b 26 
ton. Vzhľadom na tuto skutočnosť je 
potrebné most zaradiť do plánu opráv 
mostov. 
Na zistenie a určenie statického stavu 
mosta je potrebné vykonať diagnosticko 
statickú prehliadku a prepočet zaťaži-
teľnosti zodpovednou inštitúciou. 
Cena prehliadky podľa náročnosti sa 
pohybuje asi 12 až 13 tisíc eur na jeden 
most. Podobných mostov je v súčasnosti 
na cestách II. a III. triedy v okr. Malacky  
38 mostov, okr. Pezinok 22 mostov,  
okr. Senec 16 mostov. 
Vyznačenie únosnosti si vyžaduje cca 
90 tis. eur na týchto mostoch.

Ivan Spusta, 
mostný technik RCB, a.s. 

Koncepciu rozvoja dopravnej siete v hlavnom meste sr a Bratislavskom 
samosprávnom kraji v novembri predstavili minister dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Ján Figeľ, poslankyňa Národnej rady sr Magda 
vášáryová a predseda Bratislavského samosprávneho kraja pavol Frešo.

obchvat má projektové prepojenie aj na 
plánovanú výstavbu šiesteho mosta cez 
Dunaj.“

Potrebu urýchleného začatia výstavby D4 
podčiarkol aj Pavol Frešo. „Prísľub o skorom 
začatí prác na nultom okruhu je dobrou 
správou pre vyše 600 000 obyvateľov 
bratislavskej župy. Obrovské kolóny áut sa 
dnes tvoria zo všetkých smerov do Bratislavy, 

Predbežný 
posudok na most

či už je to od Stupavy, Pezinka, Senca alebo 
Dunajskej Stredy. Tento diaľničný obchvat 
výrazným spôsobom tieto problémy rieši.“ 
P. Frešo ponúkol aj pomoc pri financovaní 
projektu cez eurofondy, o ktoré môžu 
regióny v rámci V4 požiadať. Pozitívne 
sa k spolupráci na riešení dopravnej in-
fraštruktúry na úrovni štátneho rezortu, 
kraja a hlavného mesta vyjadrila Magda 
Vášáryová. Rovnako aj starosta Vajnor 
Ján Mrva, ktorý vo vybudovaní D4 vidí 
predovšetkým radikálne zníženie počtu 
tranzitujúcich vozidiel cez našu obec.

Text a foto: Eduard Fašung
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Cieľom otužovania a zimného plávania 
je upevňovanie si zdravia, imunitného 
systému, zlepšenie fyzickej a psychickej 
kondície a je účinné proti stresu. Otužova- 
nie tak isto pomáha aj pri liečbe duševných 
chorôb, bolesti chrbta, pri liečbe alergií  
a vysokého krvného tlaku. Otužovanie mô- 
že byť rekreačné alebo športové. Pod 
rekreačným otužovaním rozumieme spr-
chovanie sa studenou vodou, používanie 
sauny a športovanie po celý rok, čiže aj  
v zime, napríklad bicyklovanie, behanie 
alebo horská turistika v ľahkom úbore. 

Pod športovým otužovaním chápeme 
plávanie za každého počasia aj v studenej 
vode pod 10  stupňov Celzia. Zimné pláva-
nie je vhodným doplnkom aj pre iné špor- 
ty – napríklad diaľkové plávanie, horo-
lezectvo a podobne. 

Otužovať sa a plávať v zime môže kaž-
dý zdravý človek, ak  má vyše 17 rokov, 
po zdravotnej prehliadke – na základe od-
poručenia lekára. Najlepšie je začať do 40. 
roku svojho života. Po tomto veku sa dá 
začať so zimným plávaním po dôkladnej 
lekárskej prehliadke a len so súhlasom 
lekára.

Text a foto: Milan Turenič

vzniká nová tradícia?
Na nultom ročníku vajnorského zimného plávania a otužovania na vajnorskom jazere 

Zopár vajnorských nadšencov zimného plávania a otužovania sa stretlo 
6. novembra 2010 pri reštaurácii „Koliba vajnorák“ na vajnorskom 
jazere a otvorili nultý ročník vajnorského zimného plávania a otužo-
vania. po plaveckom výkone nás majiteľ reštaurácie „Koliba vajnorák“ 
Martin vitáloš pozval na občerstvenie. touto cestou ďakujeme 
Martinovi vitálošovi za sponzorovanie  nultého ročníka vajnorského 
zimného plávania a otužovania v roku 2010.  

Utorok 23. novembra 2010 bol pre do- 
brovoľných darcov krvi slávnostný.  
V Dome kultúry Ružinov odovzdá-
vali dobrovoľným darcom plakety 
prof. MUDr. J. Janského. V tento deň 
sa stretla  veľká rodina dobrovoľných 
darcov najvzácnejšej tekutiny, sú to 
ľudia rôznych profesií, veku i záujmov, 
ktorých spája humánna myšlienka a čin  
dať kus seba na záchranu života iného. 
Snaha pri záchrane ľudských životov, 
obetavosť a ľudskosť boli na slávnost-
nom večere ocenené plaketami MUDr.  
J. Janského za bezpríspevkové darova-
nie krvi. 

Za Mestskú časť Bratislava-Vajnory 

bol  zlatou plaketou za 40 odberov oce-
nený  Matej Zeman  z Ulice Koncová 
a za 20 odberov striebornou plaketou  
oľga Bieliková z Ulice Pri Starom letisku.  

Humánny čin našich darcov je posolstvom 
pre okolie a zároveň apelom na mladšiu 
generáciu. Odvtedy, čo ľudstvo spozna-
lo možnosť záchrany života transfúziou 

krvi, potreba darovať krv druhému je  
a ostane aktuálnou. Práve v tom je osob-
ná veľkosť našich darcov. Zvlášť cenné 
je to, že v týchto neľahkých časoch, keď 
sa prosté ľudské vlastnosti dostávajú 
na okraj záujmu človeka, sú medzi nami 
ľudia obetaví, skromní a ľudskí. Týmto 
by som rada  vyjadrila pánovi Zemanovi  
a pani Bielikovej svoj obdiv, úctu a vďa-
ku za ich humánne konanie. 

Želám im veľa zdravia a spokojnos-
ti v rodinách. Srdečne im blahoželám 
k udeleniu zlatej a striebornej plakety  
MUDr. J. Janského za bezpríspevkové 
darcovstvo krvi. 

Soňa Molnárová, zástupkyňa starostu

slávnostný večer darcov krvi

ODKaz PRe náDeJných 
OtužilcOV
Každú sobotu o 15. hodine sa 
stretávame na starom vajnorskom 
jazere, na pláži.

DeSatORO Otužilca
  1. Otužilec pravidelne konzultuje svoj zdravotný stav s lekárom 
      a najmenej raz za rok absolvuje komplexnú prehliadku
  2. Otužuje sa postupne a sústavne
  3. Nepreceňuje svoje sily
  4. Dodržiava pravidelný biorytmus
  5. Vyhýba sa alkoholu, cigaretám a drogám
  6. Otužovanie kombinuje s iným športom
  7. Pôsobí osvetovo na iných, získava ďalších adeptov otužovania
  8. Pestuje si pevnú vôľu
  9. Usiluje sa o duševnú rovnováhu a vždy má dobrú náladu
10. Vie, že otužovanie je najlepší prostriedok, ako sa vyhnúť chorobám

Na krv, na liek najvzácnejší
nemocnica čaká.
Komu za krv darovanú
bude patriť vďaka?

(Zo zborníka Zboru 
pre občianske záležitosti)
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Ako v príhovore povedal riaditeľ školy 
Mgr. Ulrich Ulman, v dejinách je  20 rokov 
krátkym časovým obdobím, no v dejinách, 
histórii jednej ZUŠ je to čas dosť dlhý na to, 
aby pedagógovia a žiaci mohli bilancovať, 
hodnotiť a zamýšľať sa nad zmyslom svoj-
ho snaženia, nad významom a prínosom 
pre ducha všetkých, ktorí prejavujú záujem 
o umenie. 

ZUŠ na Vrbenského v Rači sa za 20 ro- 
kov vypracovala na špičkovú školu v rámci 
umeleckých škôl mesta. Celý rad dnes 
už uznávaných umelcov získaval prvé 
umelecké skúsenosti práve na tejto škole. 

Dvadsať rokov od založenia  
Základnej umeleckej školy Vrbenského

Každé narodenie človeka je malý zázrak, 
každý jedinec je zázračným dielom. A kaž-
dé dieťa, ktoré prichádza na svet, by malo 
byť prijímané s láskou. Malo by byť s láskou  
vychovávané, pretože k tomu, aby vyrást-
lo v človeka, čo sa vie postaviť životným 
prekážkam čelom a neuhýbať im, k tomu 
všetkému okolo seba nevyhnutne potrebuje 
lásku. Potrebuje poznať úprimný ľudský cit 
od svojich najbližších, od mamy a  otca. 

Zbor pre občianske záležitosti pripravil 9. 
decembra  2010 Slávnosť uvítania do života 
pre 9 malých Vajnorákov, ktorých mená sú 
zapísané do Pamätnej knihy.

Pri pohľade na svoje dieťatko, ktoré držali  
v náručí, sa zračilo na tvárach rodičov ne-
výslovné šťastie. Rodičia po slávnostnom 
príhovore obdržali Pamätný list pre dieťatko  

Základnú umeleckú školu na vrbenského 
navštevuje aj veľa vajnorských detí,  či 
už v odbore hudobnom, tanečnom alebo 
výtvarnom.

Tu dostali základy, na ktorých mohli ús-
pešne budovať svoju umeleckú kariéru. 
Ocenenia, obdiv, ale predovšetkým záujem 
nových i staronových žiakov a absolventov 
sú dôkazom, že v Základnej umeleckej ško-
le na Vrbenského ulici sú ľudia na svojom 
mieste, že svoje povolanie žijú ako poslanie, 
a že mu vedia obetovať viac ako pracovný 
čas. Poďakovanie patrí všetkým, počnúc 
zakladateľom a riaditeľom, až po desiatky 
pedagógov, ktorí sa dodnes venujú mladým 
umelcom. Viesť mladých hudobníkov, ta-
nečníkov, výtvarníkov s láskou, nadšením 
a radosťou k výsledkom, nie je jednoduché.  
Vo Vajnoroch žiaci ZUŠ obohacujú rôzne 
spoločenské a kultúrne akcie,  za čo im ďa-
kujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Soňa Molnárová
Foto: Anton Jakubáč

vítali sme deti do života
Vitaj nám v živote, dieťatko krásne, 
a snívaj v perinke svoj nežný sen.
Nech hviezda života žiari Ti jasne
a radosť naplní každý tvoj deň.

a finančný príspevok pri narodení dieťaťa.
Slávnostné podujatie oživilo vystúpenie 

detí zo Základnej umeleckej školy pod vede-
ním pani učiteľky Kinčešovej a Halonovej.

Rodičom prajem veľa pevného zdravia, 
dostatok elánu, mnoho trpezlivosti a neúre-
kom úspechov pri výchove detí. 

Soňa Molnárová
Foto: Anton Jakubáč

Mená a dátum narodenia detí:
1. Tobias Hasil   7. 9. 2010 
2. Alexandra Husárová 21. 9. 2010 
3. Lívia Kaščáková 22. 10. 2010 
4. Lucia Matejčíková 28.10.2010
5. Matúš Richnák 14. 8. 2010 
6. Tomáš Pipich 30. 7. 2010 
7. Ronald Vörös 7. 10. 2010 
8. Dávid Zeman 1. 9. 2010 
9. Simona Zemanová  1. 9. 2010
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Vo svete sa o drogách hovorí – na uliciach, 
v školách, na internete a v TV. Niečo z toho 
je pravda, niečo nie. Veľa z toho, čo ľudia 
o drogách počujú, pochádza od tých, ktorí 
ich predávajú. Polepšení drogoví díleri 
priznali, že by boli povedali čokoľvek, len 
aby iní drogy kúpili. Mladí ľudia sú v sú-
časnosti vystavení účinkom drog v skor-
šom veku než kedykoľvek predtým. Ľudia 
užívajú drogy, pretože chcú niečo zmeniť. 
Myslia si, že drogy sú riešením. Avšak 
napokon sa drogy stanú ich problémom.

A preto, aby sme sa vyhli problémom, 
urobil 22. až 23. novembra prednášateľ 
Peter Remper z občianskeho združenia 
Slovensko bez drog preventívne proti-
drogové prednášky. Prvý deň boli 
prednášky v cirkevnej ZŠ Jána Pavla II. 
Žiaci sa dozvedeli nielen to, čo môžu drogy  
spôsobovať, ale aj čo pozitívne môžu  oni 

sami robiť vo voľnom čase. Vzorom pre 
ich inšpirácie bol i prítomný športovec 
a bývalý reprezentant vo futbale, poslanec 
MZ vo Vajnoroch Marián Zeman. 

Druhý deň boli prednášky na štátnej ZŠ 
s MŠ Kataríne Brúderovej, kde sa osobne 
zúčastnili aj pracovníci MÚ Vajnory. Žiaci 
druhého stupňa aj učitelia ZŠ si na týchto 
prednáškach už po druhýkrát vypočuli, 
čo drogy spôsobia telu, dozvedeli sa 
informácie o tom, ako sa menia emócie 
a život človeka po užívaní drog.

 Dôkladne sa rozoberala aj téma alkohol. 
Žiaci mohli po prednáškach písomne 
vyjadriť svoj názor, a to anonymným spô-
sobom. Tým, že sa dozvedeli v správnom 
čase správne údaje, môže kladne ovplyvniť 
ich život. A nielen ten ich, ale aj kvalitu 
života ľudí z blízkeho okolia.

Text a foto: Peter Remper

Podľa tohto VZN čistiť chodník je povinný 
vlastník, správca, alebo užívateľ priľahlej 
nehnuteľnosti, pričom chodník je nutné čistiť 
po celej šírke a to aj počas sobôt, nedieľ, či 

sneh spred vlastného domu 
si musí odpratať každý sám
Decembrová snehová nádielka spôsobila, že pod snehom ostali aj mnohé chodníky, 
navyše dlhší čas neupratané. Niektorí vajnoráci sa nám sťažovali, že po neodhrnutých 
chodníkoch sa im chodilo len s veľkou námahou. preto si dovoľujeme občanom 
pripomenúť stále platné všeobecne záväzné nariadenie č. 2 ešte z roku 2000.

sviatkov. Čistením sa rozumie aj odpratávanie 
snehu, či ľadu, aktuálne aj viackrát za deň. 
Pri odpratávaní snehu treba mať na zreteli, 
aby sa v prípade odmäku zabezpečil odtok 
vody, snehom neboli zatarasené priechody, 
príchody alebo vjazdy do budov, prípadne 
plochy potrebné na nakladanie, vykladanie 
tovaru, paliva, odvoz domového odpadu 
a podobne.

Inými slovami, za odpratanie snehu spred 
súkromných objektov nie je zodpovedný 
miestny úrad, či dokonca magistrát hlavného 
mesta. Fyzická osoba, ktorá si zanedbá túto 
povinnosť môže byť pokutovaná až do výšky 
33 eur.

Text a foto: Eduard Fašung

➷•	 Otázka na poradcu 
starostu Mária Schwaba
Investície hýbu životom 
vo Vajnoroch. Čo pribudlo 
v obci ešte ku koncu 
roka? Ako to bude so 
zdravotným strediskom  
v budúcom roku?

– V prvom rade chcem poďakovať 
občanom za trpezlivosť pri budovaní 
novej trafostanice v centre Vajnor 
a najmä za ich podporu a volebný 
výsledok, ktorým dali najavo, že 
práca starostu, poslancov i ostatných 
zamestnancov úradu je pozitívne 
vnímaná. Je to silná motivácia do ďal- 
šieho obdobia.
Pripravujeme rekonštrukcii zdravotného 
strediska. Počas zimných mesiacov 
už prebieha príprava po stránke 
„tzv. inžinieringu“, teda cez všetky 
potrebné povolenia a súhlasy, aby sa 
rekonštrukcia mohla začať v jarných 
mesiacoch, s plánovaným otvorením 
v lete 2011. Keďže v septembri na 
miestnom zastupiteľstve bola samotná 
budova daná do prenájmu spoločnosti 
Medicentrum, našu  mestskú časť 
nebude rekonštrukcia stáť ani euro. 
Plánovanú čiastku 250 000 eur zaplatí 
spoločnosť Medicentrum. Pritom 
sa zdravotná starostlivosť zvýši zo 
súčasných 4 doktorov na minimálne 8 
(v pláne je až na 10 – 12 v roku 2012) 
a mestská časť bude poberať nájom za 
zdravotné stredisko v sume 12 000 eur 
ročne (prvé dva roky) a potom 
21 600 eur ročne po zvyšnú dobu 
nájmu. Za plánovaných 25 rokov nájmu 
to Vajnorom prinesie 520 800 eur. 
Takže celkovo to je viac ako 770 800 
eur prínosu pre mestskú časť.

Eduard Fašung

Nové elektrické vedenie 
už slúži obyvateľom 

na Roľníckej ulici.

lepšie poznať fakty, 
než užívať drogy
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Petíciu zorganizovalo Združenie vlast-
níkov strelných zbraní, Slovenská asociácia 
praktickej streľby, Slovenský strelecký 
zväz a Slovenský poľovnícky zväz. Tieto 
organizácie združujú desaťtisíce držiteľov 
strelných zbraní. Napríklad len v Sloven- 
ský poľovnícky zväz má okolo 56 000 
členov. Novele zákona vyčítajú, že je likvi- 
dačná pre odvetvie dynamickej športovej 
streľby, v ktorej naši reprezentanti do-
siahli svetové úspechy. Tiež, že je drahá, 
lebo zaťažuje občanov miliónmi eur, rá- 
dovo každých päť rokov bez jasného zdô-
vodnenia a rovnako aj, že je nebezpečná, 
lebo núteným spoločným uložením zbra-
ní zbytočne zvyšuje ich koncentráciu 
na konkrétnych miestach. Tŕňom v oku 
sú aj potenciálne opakované psychotes-
ty. Poľovníci namietajú, že žiadny test ne- 

môže odhaliť psychické rozpoloženie 
človeka hoci aj jeden až dva mesiace 
po úspešnom zvládnutí psychotestov. 
Navyše sú testy drahé a nie každý 
psychológ ich môže držiteľovi zbrane 
poskytnúť. To násobí nároky na čas 
i dopravu. „S týmto názorom sa stotožňuje 
aj Poľovnícke združenie vo Vajnoroch,“ 
povedal nám jeho predseda Ján Panák.

Ako povedal výkonný riaditeľ Slovens-
kého poľovníckeho zväzu Imrich Šuba,  
zväz podporuje petíciu proti navrhovanej 
novele zákona a vyjadruje podporu orga- 
nizátorom petície. Keďže novela prešla 
do druhého čítania, budú sa predstavitelia 
SPZ snažiť individuálne presvedčiť po- 
slancov NR SR o jej nevhodnosti a ne-
výhodnosti. Zdá sa, že novela v parlamente 
neprejde v navrhovanom znení. Niektorí 

Majitelia a držitelia zbraní 
odmietajú Lipšicovu novelu
Za niekoľko dní zozbierali iniciátori petície proti obmedzeniu 
nadobúdania, držby a vlastníctva palných zbraní nad rámec zákona 
Národnej rady sr o strelných zbraniach a strelive takmer 14 000 
podpisov. Napriek tomu novela zákona iniciovaná ministrom vnútra sr 
Danielom lipšicom prešla v parlamente do druhého čítania.

„Napriek celoročnej vysokej staro-
stlivosti o zver sa nám nepodarilo 
výraznejšie zveľadiť jej stavy. 
Nepriaznivé počasie so silnými dažďami 
spôsobilo, že boli podmáčané bažantie 
hniezda, premočené kuriatka nemali 
veľkú šancu na prežitie v prudkých 
teplotných výkyvoch, rovnako uhynulo aj 
množstvo v marci narodených zajačikov,“ 
povedal predseda Poľovníckeho 
združenia vo Vajnoroch Ján Panák.
V prímestskej, vysoko industrializovanej 
bratislavskej časti Vajnory sa poľovníci 
musia veľmi starať, aby mala zver 
podmienky na prežitie. Pokles jej stavov 
vyvolal kolektívne rozhodnutie 16 členov 
združenia, že namiesto uvažovaných 
11 poľovačiek uskutočnia len štyri.

Text a foto: Eduard Fašung

poľovnícky rok nebol priaznivý
tento rok patrí k tým menej 
klimaticky vydareným. víchrice, 
dažde i ľadovec sa prejavili aj 
v poľovných revíroch, v ktorých 
úlovky nenapĺňajú očakávania. 
potvrdila to víkendová poľovačka 
vo vajnorskom revíre.

poslanci z vládnej koalície, ako napríklad 
Martin Pado z brannobezpečnostného vý-
boru, navrhujú výrazné korekcie v novele.

Novelu zákona o zbraniach a strelive 
inicioval minister Daniel Lipšic ako reakciu 
na hromadnú vraždu v Devínskej N. Vsi.

Text a foto: Eduard Fašung

➷•	 Otázka na poradcu 
starostu Mária Schwaba



vinohradníctvo www.vajnory.sk strana 15strana 14  Vajnorské novinky

Štátna veterinárna a potravinová sprá-
va skontrolovala počas sezóny predáva-
né burčiaky, pričom sa zamerala na ich 
kvalitu a prípadné falšovanie oproti pred-
písaným normám.

Inšpektori odobrali od predajcov 10 
vzoriek burčiakov, ktoré boli analyzova-
né v Colnom laboratóriu Bratislava 
metódou nukleárnej magnetickej rezo-
nancie. „Touto metódou sa zisťuje pô-
vod základnej suroviny, či bol pou-
žitý hroznový mušt alebo mušt z iné-

ho ovocia a dá sa stanoviť množstvo 
pridaného repného cukru v zmysle po-
žiadaviek vinárskej legislatívy,“ uvie-
dla Jarmila Dudová zo Združenia Ma-
lokarpatská vínna cesta. Kontroly sa
uskutočnili najmä pozdĺž známych „bur-
čiakových“ ciest v Grinave (okres Pe-
zinok) a Veľkom Bieli (okres Senec). 
Z odobratých vzoriek bolo viac ako 
polovica nevyhovujúcich v súvislosti 
s nadmerným množstvom pridaného 
repného cukru. Voči predajcom, u kto-

Štátna veterinárna a potravinová správa skontrolovala počas sezóny 
predávané burčiaky, pričom sa zamerala na ich kvalitu a prípadné 
falšovanie oproti predpísaným normám.

rých boli zistené nevyhovujúce vzorky,
sa začne správne konanie. Vyhod-
notenie výsledkov však v tomto roku 
bolo podstatne lepšie v porovnaní 
s predošlými rokmi. Napríklad v roku 
2008 bolo odobratých 13 vzoriek bur-
čiakov, z čoho len jedna bola vyhovujúca 
a v roku 2009 nevyhovoval žiaden 
burčiak, dodala Dudová.

Ako burčiak možno označiť len kvasia-
ci hroznový mušt vyrobený výlučne 
z hrozna dopestovaného a spracovaného 
na území Slovenska. Burčiak možno 
ponúkať spotrebiteľovi od 15. augusta 
do 31. decembra kalendárneho roka zbe-
ru hrozna, z ktorého je vyrobený. 
Označenie burčiak a údaj o výrobcovi 
je povinný viditeľne uviesť na výveske 
predajca.                                     Eduard Fašung

prísnejšie na burčiaky

Tradičné výročné podujatie pripravili 
vinári na Malokarpatskej vínnej ceste už 
po jedenásty raz. 

„Vinárstvo a vinohradníctvo je jednou 
z najvýraznejších a najzachovalejších tra-
dícií nášho kraja a treba ho podporovať,“ 
povedal predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Pavol Frešo v závere 
vydareného podujatia, na ktorom sa 
zúčastnilo vyše 6 000 návštevníkov. Počas 
akcie sa predseda BSK stretol s vinármi 
priamo vo vínnych pivniciach v Devíne, 
Svätom Jure, Viničnom, Dubovej, Častej 
i Vajnoroch. Výnimkou neboli ani hostia 
z Česka, Rakúska, Talianska, Izraela, či 
dokonca z Kostariky, ktorí na trase zavítali 
práve do jedenej z otvorených pivníc 
Poľnohospodárskeho družstva Vajnory.

Históriu otvorených pivníc začalo pred 
11 rokmi písať len 17 vinárov v skromných 
podmienkach. V súčasnosti je to zaujímavá 
atrakcia pre tisíce milovníkov vínnej turis-
tiky aj ďaleko za hranicami Malokarpats-
kého regiónu.

Tak ako v predošlé roky, aj tento raz 
záujem návštevníkov vysoko prekročil 
kapacitné možnosti organizátorov. Takmer 
5500 vstupeniek sa vypredalo ani nie 
za dva týždne od zverejnenia ponuky, pri-
čom mnohí záujemcovia využili nákup líst-
kov prostredníctvom internetovej siete. 

„Ospravedlňujeme sa neuspokojeným 
záujemcom, no vyšší počet vstupeniek nie 
je možné dať do predaja. Väčšina malých 
vinárov nemá svoje pivnice kapacitne pri-

Na Dni otvorených pivníc
spôsobené na jednorazový príchod neraz 
aj 50 návštevníkov. Vyššia návštevnosť by
znížila zážitok z podujatia. Ale tak ako 
vlani, aj na budúci rok pripravujeme jar-
nú obdobu jesenných Dní otvorených 
pivníc. Budú v máji na sv. Urbana, patróna 
vinárov vinohradníkov,“ povedal predseda 
Združenia Malokarpatská vínna cesta 
(MVC) Milan Pavelka.

Milovníci vína mali možnosť počas novembrového víkendu navštíviť 
niektorú zo 129 vínnych pivníc v Bratislavskom a trnavskom kraji v rámci 
Dní otvorených pivníc. 

Deň otvorených pivníc je vizitkou viná-
ra a vína, ktoré ponúka. V tomto, pre 
mnohých vinohradníkov smutnom roku, 
prívlastky vín nebudú mať takú vysokú 
úroveň ako po minulé roky. Nepriazeň 
počasia sa odrazila na úrode každého 
z nich. Ale i napriek tomu sa v mnohých 
pivniciach dali ochutnať mladé, svieže 
vína a labužníkov nepochybne oslovia vína 
z minulých, úrodnejších ročníkov.

Okrem ochutnávky širokej škály vín rôz-
nych odrôd podujatie sprevádzal bohatý 
gastronomický zážitok. Mnohé pivničky 
k vínku ponúkali zabíjačkové špeciality, 
rôzne druhy gulášov, domáce štrúdle, lok-
še i pagáčiky, ako aj iné špeciality Malokar-
patského regiónu. Na početných vinár-
skych zastaveniach nechýbala živá hudba.

                            Text a foto: Eduard Fašung

vydareného podujatia, na ktorom sa 
zúčastnilo vyše 6 000 návštevníkov. Počas 
akcie sa predseda BSK stretol s vinármi 
priamo vo vínnych pivniciach v Devíne, 
Svätom Jure, Viničnom, Dubovej, Častej 
i Vajnoroch. Výnimkou neboli ani hostia 
z Česka, Rakúska, Talianska, Izraela, či 
dokonca z Kostariky, ktorí na trase zavítali 
práve do jedenej z otvorených pivníc 

Históriu otvorených pivníc začalo pred 
11 rokmi písať len 17 vinárov v skromných 
podmienkach. V súčasnosti je to zaujímavá 

(MVC) Milan Pavelka.
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Konferenciu pripravil Zväz 
vinohradníkov Slovenska. Na
Slovensku už rok platí takzvaný 
vinohradnícky zákon, ktorý 
okrem iného priniesol aj zmeny 
v označovaní kvality vín. Upravil 
nové pravidlá, ktoré sú platné v krajinách 
Európskej únie. Na Slovensku sa zatiaľ 
veľmi neosvedčili v kapitolách, ktoré menia 
doterajšie označovanie kvality vín novou 
terminológiou.

Naši výrobcovia ponúkali na trh vína, 
ktorých kvalita sa označovala ako stolové, 
akostné a akostné vína s prívlastkom. 
Táto hodnota vín je stále prioritná. Nová 
európska terminológia uvádza, že poznáme 
vína bez zemepisného označenia, čo sú 
menej kvalitné stolové vína. Ďalej vína so 
zemepisným označením, čo reprezentuje 
strednú, akoby akostnú až nižšiu triedu. 
Potom sú to vína s chráneným zemepisným 

označením, čo sú vína, ktoré 
zatrieďujeme medzi vína akostné 
s prívlastkom.

K týmto novým označeniam si 
však slovenskí producenti prira-
dili označenia vína s prívlastkom 

a s chráneným označením pôvodu. Naši 
konzumenti sa tak môžu popri novej 
terminológii zorientovať aj v zaužívaných 
pojmoch, ako sú vína kabinetné, neskorý 
zber, výber z hrozna a podobne. Je to 
kategorizácia, ktorá je pre našu určitú 
slovenskú kultúru vína, prípadne českú či 
nemeckú veľmi dôležitá. 

Myslím si, že tento rok je dosť špecifi cký 
na to, aby sme dokázali hodnotiť dosah 
legislatívy na slovenských vinohradníkov 
a vinárov. Už len preto, že v tomto 
vinohradníckom roku došlo k veľmi zlo-
žitým meteorologickým, klimatickým 
podmienkam. Azda aj preto sa vinári aj 

v Modre bola dvojdňová medzinárodná konferencia na tému slovenský 
terroir, kvalita a klasifi kácia hrozna a vína podľa miesta pôvodu.

Nové označovanie kvality vín
sa v praxi dosiaľ neujalo 

konzumenti vína stále stotožňujú s pô-
vodnou vinárskou legislatívou, platnou 
od roku 1996. V jej duchu sme vychovali 
našich vinárov aj vinohradníkov a tiež 
konzumentov vín, ktorí sa orientujú podľa 
zaužívaných priorít určujúcich kvalitu vína. 
Odvíja sa od obsahu cukru v hrozne v čase 
oberačky.

Eduard Fašung, predseda
 Vajnorského vinohradníckeho spolku

Pudingové rezy
 
Helena Mozdíková 
3. miesto zákusok
potrebujeme: 
5 vajec, 50 g prášového cukru, 250 g polohrubej 
múky, 1 vanilínový cukor, 1 dcl vody, 1 PL kakaa, 
1/2 prášku do pečiva
postup:
Celé vajcia vymiešame s cukrom, pridáme olej, 
vodu, múku s práškom do pečiva. Potom 2/3 cesta 
vylejeme na plech, do zvyšku zapracujeme kakao 
a nalejeme na cesto. 
Punding: 1 liter mlieka, 2 balíčky Zlatý klas, 4 PL  
cukru, 1 vanilínový cukor
Uvarený puding vylejeme na cesto a dáme 
piecť. Na vyhladený upečený koláč nalejeme
2 kyslé smotany s 3 PL cukru a vrch posýpa-
me škoricou. 

Pudingové rezy

Čertovský mls
Mária Kulčárová 
2. miesto zákusok
potrebujeme: 
1 l mlieka, 9 vajec, 2,5 balíčka Zlatého klasu, 
100 g vlašských orechov, 300 g masla, 20 PL 
kryštáľového cukru, 3 PL hladkej múky, 3 PL 
strúhanky, 2 PL kakaa, 1,5 PL oleja, 1/2 balíčka 
prášku do pečiva, 100 g nutely, 2 šľahačkové 
smotany, 1 stužovač na šľahačku, štipka soli
postup:
Plnka: Z 1 l mlieka , 9 žĺtkov, 2,5 balíčka Zlatého 
klasu a 9 PL kryštáľového cukru uvaríme puding. 
Vo vodnom kúpeli ochladíme a po častiach 
primiešame k 300 g rozšľahaného masla. 
Do polovice pridáme 2 PL kakaa. 
Cesto: Pripravíme si plech, ktorý vystelieme 
papierom, natrieme olejom a posypeme nase-
kanými vlašskými orechami. Vyšľaháme 9 biel-
kov so štipkou soli a s 9 PL cukru vyšľaháme tuhý 
sneh, do ktorého pridáme 3 PL hladkej múky 
z 1/2 balíčka prášku do pečiva, 3 PL strúhanky 
a 1,5 PL oleja a vylejeme cesto. Pečieme do ružova. 
Po upečení koláč vyberieme, odstránime papier 
a koláč vložíme do plechu tak, aby orechy boli 
na vrchu. Ešte teplý povrch koláča potrieme 
nutelou a necháme vychladnúť. Pripravenú plnku 
po kopčekoch striedavo ukladáme na koláč. 
Čiastočne uhladíme a vyšľahanú šľahačku natrieme 
na pudingový povrch. Posypeme kakaom prípadne 
strúhanou čokoládou.

Víťazné recepty Francúzska kocka

Katarína Kirthová
3. miesto zákusok
potrebujeme: 
1 lístkové cesto, 1 l vody, 3 balíčky Zlatý klas, 
5 vaječných bielkov, 1 vanilínový cukor, 2 šľahačky, 
2 stužovače do šľahačky, 250 g kryštáľového cukru, 
100 g čokolády na varenie, 20 g stužený tuk Cera
postup:
Lístkové cesto rozdelíme na 2 diely, vyvaľkáme 
na veľkosť plechu a upečieme na jeho obrátenej 
strane (cesto treba popichať, aby sa nerobili 
bubliny). Jeden plát dáme do hlbokého plechu 
a vylejeme naň ešte teplý krém.
Príprava krému: 1 l vody dáme zovrieť s vanilko-
vým cukrom a do vriacej vody vylejeme zlatý klas 
rozpustený v 2 dcl vody a uvaríme hustú kašu 
do ktorej zašľaháme vyšľahané bielka s cukrom. 
Kaša musí byť horúca. Necháme krém vychladnúť 
na plechu a potom dáme na vrch šľahačku. Druhý 
plát potrieme čokoládou polevou, po stuhnutí plát 
pokrájame na kocky a poukladáme na šľahačku. 
Potom nakrájame celý koláč podľa predtým na-
krájaných kociek. 
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Bol nedeľný novembrový 
večer, vonku sa zotmelo. 
Všetky chrobáčiky – Lie-

nočkini kamaráti sa už poschovávali pod 
napadané lístie. Len zopár mušiek svetlu-
šiek poletovalo pred vajnorským mater-
ským centrom. Boli to dievčence poma-
ľované trblietkami, s krídelkami na chrbte 
a zažatými lampášikmi v rukách. Postupne 
pozapaľovali svoje svetielka všetci malí 
aj veľkí Vajnorčania, ktorí prišli na náš – 
vlastne Lienočkin lampášik. A tak v tme 
blikali len pomaľované kahančeky zo skla 
a papierové obrázkové lampióny. Svetiel-
kujúci sprievod viedli mušky svetlušky cez 
Park pod lipami, popri kostole a veľkom ih-
risku až na Šúrsku cestu. Tam bol na stole 
vyzdobenom vyrezávanými tekvicami pre 
všetkých pripravený teplý čaj. A aké bolo 
sľubované prekvapenie na záver? Do tma-
vej oblohy sa vzniesli velikánske horia-
ce lampióny, ktoré sme dlho pozorovali, 
kým sa zmenili na malé svietiace bodky. 

Do tichej noci sa ozýval okrem nadšených 
výkrikov detí tiež spev so sprievodom har-
moniky. Zaspievali sme si známe detské 
pesničky aj vajnorské ľudovky. A cestou 
späť deti poskákali do kopy lístia nazhŕ-
ňaného popri chodníkoch. Žeby hľadali tie 
schované chrobáčiky?

Potešilo nás množstvo ľudí, ktorí prišli 
a zapojili sa do našej – už tradičnej jesennej 
akcie. Chceme všetkým deťom pochváliť 
ich krásne lampášiky, mnohé boli vlastné 
výtvory z domácej dielne. 

A na záver chceme poďakovať tým, kto-
rí svojím dielom prispeli k tomu, aby sme 
strávili taký príjemný večer! Vďaka pani 
Janke Šmidovej za navarenie veľkej kan-
vice čaju. Vďaka oteckom, ktorí sa ujali 
púšťania horiacich lampiónov. Vďaka spe-
váčkam, spevákom a harmonikárovi z Vaj-
norského okrášľovacieho spolku za dobrú 
náladu, ktorú vytvorili svojou muzikou. 
A vďaka Bohu za pekné počasie.

Michaela Vargová, členka MC

výzva!
Keďže mnohé mamičky – aktívne 
členky nášho MC nastúpili 
po rodičovskej dovolenke 
do zamestnania, budeme radi, ak sa 
naše rady rozšíria. Privítame preto 
mamičky (ale aj oteckov, či aktívne 
babičky), ktorí by radi sami pripravili 
program pre deti alebo si vzali 
službu v herni.
Ak vás práca s deťmi baví, môže 
do Lienočky pod vaším vedením 
pribudnúť ďalšia aktivita spojená 
s hudbou, tancom, divadielko, učenie 
cudzieho jazyka... A možno niečo 
vymyslíte vy sami.
Kontaktovať nás môžete počas akcií 
v MC Lienočka, alebo na  
e-mail: mclienocka@gmail.com
Teší sa na vás kolektív MC Lienočka!
Viac na www.mclienocka.sk 
(ako sa stať členom)

Čo sme spolu zažili

n	v Mc lienočka sa 9. 12. konala 
prednáška s témou  
výslovnosť u detí 
alebo kedy navštíviť logopéda. 
Viedla ju Mgr. alexandra Ťapajová, 
logopedička a špeciálna pedagogička 
s vyše 30-ročnou praxou s deťmi 
predškolského veku.

lienočkin lampášik
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v čom spočíva tvoja činnosť 
v materskom centre lienočka?
– Pomáham pri organizácii akcií.
Koľko máš detí a ako sa volajú?
– Mám jednu dievku Klárku. 
aké je tvoje povolanie?
– Som absolventkou VŠMU - odbor 
bábkoherectvo. Som členkou divadla 
o Proti na Slovensku a divadla Kidding 
Ensamble v Írsku. Pôsobím ako herečka, 
režisérka, pedagogička, vediem letné 
divadelné dielne pre deti a dospelých. 
Momentálne pracujem na ZUŠ Jozefa 
Kresánka v Karlovej Vsi, kde učím 
dramatickú výchovu. Snažím sa ešte ďalej 
vzdelávať na diaľkovom štúdiu literárnej 
dramatiky v Prahe na DAMU.
Čo ťa viedlo angažovať sa v tejto 
organizácii?
– Jej zmysluplnosť. Po návrate 
z Írska som veľmi ocenila existenciu 
materských centier, ktoré mi závideli 
všetky írske mamičky. Lienočka funguje 
aj spoločensky. Ponúka možnosť 
nadviazania nových priateľstiev nielen 

n	4. decembra bol 
v Mc lienočka MiKUlÁŠ
Akcia sa konala v spoločenskej 
sále Poľnohospodárskeho družstva 
Vajnory, Hospodárska ul. 9. 
Sviatočný program bol bohatý 
pre všetky generácie. Spievali sme 
koledy, ozdobli vianočný stromček 
a napečené medovníky. Deti potešili 
Mikuláša krátkou básničkou, pesnič-
kou ale aj kresbičkou.
Gazdinky priniesli napečené dobroty 
na spoločný stôl. Počas večierka boli 
vianočné trhy. Predávali sa oblátky, 
sušené ovocie, vajnorská keramika, 
vianočné ozdoby a rôzne ručne 
vyrábané darčeky a drobnosti. 

Kto je kto v Mc lienočka

Pondelok
9.30 – 10.30 Hud. škola Yamaha: 
 Prvé krôčiky – začiatočníci KZ Baničova
10.30-11.30 Hud. škola Yamaha: 
 Prvé krôčiky – začiatočníc KZ Baničova
Utorok
10.00 - 11.30  Herňa KZ Baničova  
16.30 – 17.30 Šikovné ručičky KZ Baničova   
Streda
 9.30 – 12.30 Kurzy pre tehotné KZ Baničova
16.30- 17.30  Cvičenie s Lienočkami  Telocvičňa ZŠ Jána Pavla II 
Štvrtok
10.00 – 11.30 Herňa  KZ Baničova 
17.00 Prednášky pre rodičov 
 (podľa programu) KZ Baničova
Piatok

16.30 – 18.00  Rozprávková herňa KZ Baničova 

Zmeny programu vyhradené. 
Pre aktuálne informácie sledujte prosím www.mclienocka.sk

Rozvrh hodín v Materskom centre lienočka

pre deti, ale aj pre rodičov. Možnosť 
prispieť a aktívne sa zúčastňovať 
na akciách a na organizácii je pre mňa 
odreagovaním sa a príjemne stráveným 
časom. Okrem toho je to aj možnosť 
veľa sa naučiť, vymeniť si skúsenosti.
Čo ti to prináša?
– Možnosť komunikovať so vzácnym 
typom ľudí, ktorí svoj čas a energiu 
investujú dobrovoľne. 
aký je tvoj najkrajší zážitok z centra?
– Znie to síce mierne pateticky, ale zatiaľ 
asi každý.
Zažila si aj niečo negatívne?
– Za negatívne považujem iba situáciu, 
keď už dochádza čas. Všetky matky 
musia znova začať pracovať a je otázne, 
kto po nich preberie štafetu. 
aké máš plány do budúcnosti?
– Doštudovať, ďalej tvoriť predstavenia, 
učiť a mať aspoň víkend voľno.
Ďakujem za rozhovor.
Aj ja ďakujem a držím palce Lienočke.

Zhovárala sa Katarína Hanzelová

DneS Mgr. art. Veronika Kořínková 

n	Mc lienočka sa zapojilo 
do vajnorskej šarkaniády
Členky MC Lienočka pomáhali 
MČ Bratislava Vajnory pri zabezpeče-
ní organizácie šarkaniády 24. októbra. 
Zdenka a Maja pomáhali s dobrovoľ-
níkmi pri registrácii najmenších detí 
a pri maľovaní šarkanov.
Danka a Zuzka zručne menili deti 
farbami a štetcom na víly, princezné, 
pirátov a superhrdinov. Tohtoročná 
šarkaniáda opäť nesklamala a oživila 
spoločenský život v našej komunite. 

Tešíme sa na pokračovanie tohto pek-
ného podujatia, z ktorého sa už stala 
milá tradícia.

Mária Čikešová, členka MC
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15 rokov Galérie TYPO&ARS 

Opäť prišiel čas s chladnejšími a kratší-
mi dňami a práve predlžujúce sa večery 
bývajú príležitosťou, kedy častejšie be-
rieme do rúk knihu a čítame. Veď dobrá 
knižka je naším spoločníkom, priateľom, 
zdrojom informácií, poučenia i zábavy. 
Tento zámer sme mali pri príprave a rea- 
lizácii projektu „Z Prešporka do Bratisla-
vy“, ktorý pre vajnorskú knižnicu pod-
porila Nadácia SPP prostredníctvom 
svojho zamestnaneckého grantu. Získa- 
né finančné prostriedky sme použili 
na nákup kníh z vydavateľstva Marenčin 
PT a tiež na zútulnenie priestorov – tu 
treba poďakovať Janke Šuchovenovej  
z fy Jeane Mode, ktorá nám počas svojej 
dovolenky ušila nové poťahy na sedačky.

Školáci aj ostatní čitatelia prichádzali 
po letných prázdninách a dovolenkách 
oddýchnutí. Návštevy žiakov obidvoch 
základných škôl sa uskutočnili v dopo-
ludňajších hodinách, počas vyučovania. 
Deti takto strávený čas obľubujú. Pre 
jednotlivé triedy ZŠ Kataríny Brúdero-
vej boli určené termíny 19. a 20. októbra 
a zo ZŠ Jána Pavla II. prišli 26. a 27. ok- 
tóbra. Účasť bola organizovaná a  knižnicu 

Galéria tYpo&ars pôsobí vo vajnoroch už 15 rokov 
a v tomto pomerne krátkom čase od svojho vzniku sa 
začlenila medzi významné – aj keď neveľké – inštitúcie 
s vykryštalizovaným zameraním s výchovno-infor-
mačným obsahom, v priamom napojení na celo- 
slovenské tvorivé dianie. 

navštívilo 150 starších žiakov z oboch 
škôl. Pripravili sme na požiadanie zaují-
mavé čítanie z nových kníh. Niektoré deti 
sa priznali, že sa v knižnici ocitli prvýkrát. 

Záverečné čítačky pre verejnosť sa 
konali 21. a 28. októbra v podvečerných 
hodinách a boli to príjemné stretnutia. 
Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých sku-
točností z čias panovania Márie Terézie, 

pozvánka do knižnice

Keď v decembri 1995 bola v galérii 
TYPO&ARS otvorená prvá výstavu, 
nikto nepredpokladal, že sa z nej časom 
vyprofiluje kvalitná súkromná galéria, 
ktorá ďaleko presiahne hranice svojho 
regiónu. Zameranie sa na grafické tech- 
niky a typografiu sa stalo jednou z cha-
rakteristických čŕt galérie, čo dokázali 
aj neskoršie výstavy známkovej tvorby 
českých a slovenských oceľorytcov, seri- 
grafií Květy Fulierovej, výtvarné typo-
grafie Petra Ďuríka, grafické návr- 
hy a realizácie ceninovej tvorby čes-
kých a slovenských tlačiarní cenín. 
Výstavy ilustračnej tvorby významných 
slovenských ilustrátorov Petra Cpina, 
Dušana Nágela, Alexeja Vojtáška a Duša-
na Grečnera boli zaradené ako sprievod-
né výstavy v rámci medzinárodných výs- 
tav Bienále ilustrácií Bratislava 2003 až 
2009. 

Samozrejme, že galéria sa nevenuje 
len grafike, skutočnými perličkami na 
pomyslenej torte zrealizovaných výstav 

boli inštalácie dnes už svetoznámeho 
Júliusa Kollera, grafiky Igora Kalného, 
maľba na skle Michala Škrovinu, enkaus-
tiky Alexandra Szaba alebo realizácie 
salónov nezávislých výtvarníkov, Vaj-
norského výtvarného salónu, či insitnej 
tvorby dolnozemských Slovákov z Ko-
vačice. Od roku 2003 galéria rozšírila 
aktivity aj na usporadúvanie tvorivých 
dielní pre deti aj dospelých (v spolupráci 
s OZ Združenie deti a umenie) a kurzy 
tvorivosti.

Galéria TYPO&ARS so svojim výstav- 
ným plánom a pracovnými tvorivými 
aktivitami rozširuje povedomie potreby 
umenia pre bežný život človeka a jeho 
vnútornú snahu po sebavyjadrení. Gale-
rista Peter Čepec s manželkou Vierou 
a s priateľmi vniesli umenie s možnosťou 
vlastnej tvorby medzi ľudí. 

A to je čin, ktorého hodnotu si uve-
domíme až postupne – zmenou hierarchie 
hodnôt u čoraz väčšieho množstva oby-
vateľov.               Peter Čepec, Tamara Žišková

o slávnych návštevníkoch Prešporka, 
o histórii mesta, o fontánach, remeslách, 
raritách, o živote v starej Bratislave, ale 
aj o tom „jak Vajnoráci draka osuopaui“. 
Každé stretnutie bolo jedinečné, odchá-
dzali sme z knižnice s dobrým pocitom, 
vnútorne obohatení,  vo viacerých prí-
padoch aj s knižkou v ruke. Zvlášť treba 
poďakovať prednášajúcim, ktorými boli 
dlhoročné čitateľky Viera Fašungová, 
Agneša Brúderová, Drahuška Muchová,  
Romana Zbojanová, pridal sa aj pred-
nosta Miestneho úradu Mgr. Juraj Lauko 
a na záver aj Katka Dobiášová. 

Vďaka im za ochotu!

Ešte pripravujeme čítanie pre vajnor-
ských seniorov, ktorí si z čias starej Brati-
slavy pamätajú viac ako mladí a budeme 
radi, ak sa o svoje spomienky a zážit-
ky s nami podelia.  Všetkých 57 kusov 
kníh zo spomínanej edície je čitateľom 
k dispozícii, len si treba nájsť čas a cestu 
do knižnice. Dúfame, že touto aktivitou 
sme vo Vajnoroch vyvolali záujem o kniž-
ky a čítanie, čoho dôkazom je už v týchto 
dňoch prílev nových čitateľov. 

Knižnica je otvorená denne od pondel-
ka do piatka v čase od 14.00 do 18.00 h.

Jozef Krajčovič a Helena Paulenová

15 rokov Galérie tYpo&ars:
n63 zrealizovaných výstav, z toho 14 
s medzinárodným zastúpením, 
4 výstavy boli zaradené ako sú bežné 
akcie medzinárodnej výstavy Bienále 
ilustrácií Bratislava,
n 110 vystavujúcich autorov zo 7 krajín,
n 227 tvorivých dielní pre deti 
a dospelých,
n 72 art-terapií pre zdravotne 
znevýhodnených spoluobčanov,
n 40 kurzov tvorivosti
n 4 vydané publikácie,
n desiatky sprievodných akcií 
(sympóziá, predvádzanie umeleckých 
remesiel, stretnutia výtvarníkov 
a priateľov výtvarného umenia),
n 15 rokov propagácie hlavného mesta 
SR Bratislavy a jej mestskej časti Vajnory.
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Dňa 3. 10. 2010 som mal ako prednos-
ta miestneho úradu možnosť moderovať 
slávnostnú udalosť – uvítanie do života 
knižnej publikácie o Kataríne Brúderovej. 
Pri jej listovaní, sa vraciam k tejto chvíli. 
Zostavovateľka Soňa Štangová-etnolo-
gička, pracovníčka Múzea mesta Brati-
slavy sa nielen predstavila, ale ako hosť 
sa zároveň prihovorila prítomným otvo-
reným srdcom: 

„Na počiatku bola idea a podnet, s kto-
rými prišiel pán Ondrej Demo- etno-
muzikológ i znalec diela K. Brúderovej. 
S radosťou som námet prijala . Keď pro-
jekt podporil Miestny úrad MČ Bratisla-
va – Vajnory a Ministerstvo kultúry SR, 
začala som uvažovať, ale už i  pracovať 
na príprave. Sama som však netušila, 
koľko práce ma čaká. Výskum a návšte-
vy informátorov nielen vo Vajnoroch, 
ale i zber materiálu, biografické údaje, 
tlač ktorá prezentujú jej tvorbu, informá-
cie o prostredí v ktorom žila a pôsobila, 
dokumenty z jej rozprávaní i spomienky 
pamätníčok. Ale to všetko bolo treba 
doplniť jej tvorbou,  dobovými i súčas-
nými fotografiami. Som rada i šťastná 
že najväčšiu časť tvoria fotografie, ktoré 
mi poskytlo Slovenské národné múzeum 
v Martine, ďalší obrazový materiál zase 
Múzeum mesta Bratislavy, ale i  Záhor-
ské múzeum v Skalici a ÚĽUV  v Bratisla-
ve. V neposlednom rade som získala veľ-
kú pomoc od viacerých ženičiek z Vajnôr, 
ktoré s láskou opatrujú jej výšivky, maľ-
by, či kresby. Osobitne od Oľgy Slivko-
vej-publicistky, ktorá s nadšením prispe-
la i svojimi poznatkami, ale ďakujem aj 
vzácnym informátorkám Márii Belovi-
čovej  a Alojzii Hrabákovej. Kniha vyšla 
vo Vydavateľstve Kozák – press, Martin. 
Chcem sa aspoň v stručnosti ospravedl-
niť za malé knižné škriatky, ktoré sa pri 
takejto práci vyskytujú. Odstránime ich 
pri ďalšom vydaní, lebo vyšlo iba 500 ks. 
A čo to je pre Vajnory a ostatných záu-
jemcov i odborníkov mimo Vajnôr?“

Slávnostnú udalosť obohatil svojou prí-
tomnosťou a zvučným hlasom aj vzác-

Katarína Brúderová
- ľudová umelkyňa z Vajnôr

Spomienka na uvítanie do života našej publikácie

ny hosť Jozef Šimonovič, ktorý z knihy 
prečítal aj zopár úryvkov. Ako prvý mal 
v rukách túto knihu. Bol nadšený dielom 
umelkyne, ale i knižným skvostom pub-
likácie, ktorá verne odráža úctu k tradí-
ciam, ale i súčasný trend vajnorských kul-
túrnych aktivít. Medzi návštevníkmi boli 
členovia rodiny Kataríny Brúderovej, ale 
i ďalší vzácni hostia z Bratislavy a Marti-
na. Živými vstupmi obohatili prezentáciu 
i ďalší zainteresovaní na publikácii. Spo-
medzi nich Oľga Slivková, ktorá pripome-
nula svoje detstvo, keď Katarínu Brúdero-
vú mala možnosť spoznať bližšie:

„Jej meno bolo už vtedy pojmom a nie-
len v mojej detskej duši. Do jej sedliacke-
ho domčeka chodili za ňou slávne  osob-
nosti zo sveta, ale i žiačikovia, mladé ženy 
a slobodné dievky pred vydajom, aby im 
niečo predkreslila. Jej ceruzka, štetec či 
ihla boli ako čarovné prútiky, a ona sama 
ako rozprávková bytosť. Čoho sa nimi do-
tkla, steny, výkresu alebo plátna, tam sa 
rodil čarovný svet, sám pre seba, vzneše-
ný a povznášajúci každého, kto sa naň 

V tomto predvianočnom čase beriem 
do rúk vzácny knižný klenot, aby som 
sa aspoň nachvíľu pokochal umelec-
kými krásami v maľbe, vo výšivkách, 
či kresbe, ale i múdrosťou, ktorá prýšti 
z duše umelkyne. Hneď pri otvorení 
publikácie znie konštatovanie: „Kata-
rína Brúderová širila ľudové umenie 
Vajnôr nielen vo vlasti, ale aj v zahrani-
čí. Skláňame sa v obdive jej diela pred 
jej skvelou a dosiaľ živou pamiatkou.“

(František Kalesný, etnograf)

„Bola to skromné dedinská žena, 
ktorá umenie považovala za dar Ducha 
Svätého. Nič zvláštne v tom nevidela“.

(Hedviga Brúderová, vnučka)

pozrel. Ale svoju fantáziu nevkladala iba 
do kresieb, farieb ornamentov a vtáčikov 
storakých podôb, ale i do prísloví, ktoré 
sa pri jej umeleckej práci rodili. Tie si ešte 
počas svojich mladých rokov (1916) vpí-
sala do písanky:

Kto ve svej mladosti márne svet užíva,
svet mu zle odpláca a sklamaný býva.
Ale kto od mladi sa len Bohu vine,
temu večná spása z ruky Božej kyne.
Ale tie ostatné z jej múdrosti, nájdete 

v knihe. Iba chcem pripomenúť, že tak 
ako príroda tvorí každou jarou odznova 
živú krásu, táto kniha poskytuje radosť 
v ľudskej duši  a inšpiruje k novej tvorbe.“

O svoje spomienky na Katarínu Brude-
rovú sa s nami podelil aj p. Dr. Demo:  

„Keď som sa roku 1957 stal občanom Vaj-
nôr, čoskoro po sobáši sme sa s manželkou  
a Martinom Slivkom a jeho maželkou (na-
šimi kmotrovcami), vybrali navštíviť Kata-
rínu Bruderovú, o ktorej som už veľa počul. 
Zobral som si aj malý prenosný magnetofón, 
pre prípad potreby. Bolo pekné nedeľné ok-
tóbrové popoludnie, keď sme ju navštívili 
v dome na Roľníckej ulici. V izbe teplúčko, 
na stole orechové koláče, fľaša vína, za sto-
lom jej manžel Matej Brúder. Debata bola 
veľmi srdečná a po poháriku vína nám pani 
Brúderová ochotne poukazovala čo má 
doma zo svojich výšiviek, malieb, kresieb, 
priniesla i písanku, kde mala zapísané pies-
ne, svadobné reči a vinše.  Až keď prišla reč 
o vajnorskom „umjeňí“, začala rozprávať 
povesť, ktorú od babičky počula a jej to vraj 
ešte prababička rozprávala. Nenápadne som 
zapol magnetofón a začal nahrávať:  - Biuo 
to za prvích časú, ket nevjedzeu každí  co je 
život. A vileceu sláviček ponad naše viňice 
a a zaspívau krásnim huasem: Oj, život je 
lúbezní spjev“... 

Občania, ktorí prišli na slávnostné uví-
tanie knihy do života, si mali možnosť vy-
počuť toto jej rozprávanie priamo z mag-
netofónovej nahrávky, ktorá je uložená 
v dokumentárnom fonde Slovenského 
rozhlasu Bratislava. Záverom skupina 
spevákov a speváčok zaspievala pieseň 
„Pod slovenským srdiečkom“, o ktorej 
vzniku sa dozviete tiež z publikácie. Ale 
v nej nájdete i ďalšie spomienky na túto 
vzácnu umelkyňu, aj  jej odkaz ďalším 
generáciám. Právom sa jej menom hr-
dia Vajnory súťažou detí vo výtvarných 
a spevných prejavoch, názvom ulice i ško-
ly. Ale predovšetkým výtvarnými dielami, 
ktoré do rôznych podôb rozvíjajú i jej po-
kračovateľky. Verím, že táto publikácia 
patrí ako „vzácny darček pod vianočný 
stromček.“

Juraj Lauko
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Bola to neobyčajne krásna kytica nie-
len kvetov, ale i nádhernej hudby, ktorú 
Spevácky zbor Jána Pavla II. odovzdal Se-
dembolestnej Panne Márii, našej patrón-
ke, umiestnenej na hlavnom oltári kosto-
la. Chrám bol preplnený tak, ako býva iba 
na polnočnej vianočnej sv. omši. Možno 
konštatovať, že zbor vyrástol na jedi-
nečné umelecké teleso, ktoré výrazne 
obohatilo kultúrny život vo Vajnoroch. 
No nie iba koncert, ale i fotografická vý-
stava, ktorá ho (vo farskom klube) dopĺ-
ňala, bola toho dôkazom. Na čele zboru 
v podstate od jeho zrodu (1990 – 2010) 
stojí ako zbormajster a umelecký vedúci 
Dr. Ondrej Demo. 

ako ste spevákov do zboru získavali?
– Žiadnymi konkurzmi, ale dobrovoľne. 
Každého, kto sa do zboru prihlásil cez hlas 
srdca a lásky k spevu, sme radi privítali. 
Jeho počet je dodnes pohyblivý. A viete, 
raz nemôže prísť ten, potom tá. Ale keď 
ide o koncert alebo zájazd, tak nás je plný 
počet. Ba opačne, ak pripravujeme repre-
zentačné vystúpenie, s ochotou k nám 
prichádzajú 5 – 6 členovia zo Speváckeho 
zboru mesta Bratislavy ako hostia. Tak to 
bolo i teraz, na tomto koncerte.
Milo ma prekvapila dramaturgia tohto 
slávnostného koncertu, lebo ste v ňom 
mali i detskú skupinu.
– Áno. Cieľavedome. Chýba nám dorast. 
Všimol som si, že na detských sv. om-
šiach účinkujú deti, ktoré sa pripravujú 
na prvé sv. prijímanie. Vedie ich gita-
rista Ján Gero. Upútali moju pozornosť 
najmä tým, že radi spievajú a radostne 
spev prežívajú. Zaradil som ich do úvo-

du nášho programu, akoby púčiky, ktoré 
by mali vykvitnúť na kmeni nášho zboru. 
A na otázku moderátora Jozefa Šimono-
viča, či by chceli aj oni tak spievať ako tí 
20-roční jubilanti na chóre, zreteľne od-
povedali: áno! A to ma veľmi potešilo.   
ale po nich upútala pozornosť 
aj inštrumentálno-vokálna skupina 
ElF pod vedením petra pokrivčáka, 
čo bolo tiež prekvapením.
– Celkom zámerne som ich do programu 
zakomponoval, lebo ona je akoby jednou 
z mladších vetiev nášho zboru. Pôvodne 
sa prezentovali ako mládežnícka skupi-
na a popri účinkovaní v zbore si vyhranili 
vlastný interpretačný štýl, blízky gospe-

slávnostný koncert
Pri príležitosti 20. výročia vzniku Speváckeho zboru Jána Pavla II., 
venovaný našej patrónke Sedembolestnej Panne Márii

lovej hudbe. A tak po mnohých rokoch 
účinkovania spolu s nami sa prezentovali 
i na našich podujatiach aj samostatne.
vyvrcholením koncertu bol program 
vášho speváckeho zboru, ktorý ma 
milo prekvapil svojím  náročným 
programom a vynikajúcou interpre-
táciou. Bolo za tým cítiť kus poctivej 
umeleckej práce. ako dlho ste ho 
pripravovali?
– Na to je ťažká odpoveď. Je to vlastne 
výsledok našej dvadsaťročnej umeleckej 
činnosti, stability zboru i dobrej spolu-
práce umeleckého vedenia, zbormaj-
strov a dirigentov. Dramaturgia zboru sa 
každý rok obohacuje o niekoľko nových 
skladieb súvisiacich s jeho potrebami. 
Za uplynulých 20 rokov zbor naštudoval 
135 skladieb. Z nich sme vybrali kom-
pozície koncertného typu, ktoré ešte 
nemáme nahraté a plánujeme ich vydať 
na ďalšom  CD-albume. Spolu so zborom 

účinkovali aj hosťujúci sólisti Martin Bab-
jak a Katka Kubovičová-Sroková, ktorá 
v zbore vyrástla, a obidvaja sa k nám hlá-
sia ako Vajnorčania. Na príprave tohto 
koncertu sa už výrazne podieľal i náš 
druhý zbormajster a dirigent Vladimír 
Zajíc. So zborom spolupracuje viac ako 
päť rokov a práve on by už mal vytýčiť 
jeho ďalšie smerovanie i omladenie.    
v predvečer tohto koncertu pri otvore-
ní fotografickej výstavy ste udeľovali 
pamätné diplomy. v čom toto ocenenie 
spočívalo?
– Bolo to odmenenie viacerých členov 
za dlhodobú a vytrvalú prácu v zbore. 
S podpisom otca Petra Slepčana za Far-
nosť Vajnory, Jána Mrvu, vajnorského 
starostu, ako aj s podpisom umelecké-
ho vedúceho zboru, dostali diplomy 10 
členovia za dvadsaťročnú činnosť v zbo-
re, 9 členovia za pätnásťročnú činnosť,  
1 za desaťročnú činnosť a 5 za päťročnú 
činnosť.  I to je dôkazom určitej vytrva-
losti a lásky k tejto umeleckej činnosti...
takéto významné jubileum si žiada 
aj určitú bilanciu. Na výstave fotografií 
sme videli zoznamy súčasných členov, 
bývalých, ba i tých, ktorí vás už 
navždy opustili.  
Áno, malo to svoje opodstatnenie. Ľud-
ská pamäť je krátka a skoro zabúdame 
na  tých, ktorí boli medzi nami a už nie sú. 
Teší nás, že mnohí z nich prišli na koncert, 
pokochali sa krásami fotografií a pobud-
li i na Agapé pri klubovom programe pri 
spevoch i v debatách. Výstava bola nao-
zaj dôkazom zainteresovanosti mnohých 
na činnosti zboru, ktorí spevom, ako naj-
vzácnejším hudobným nástrojom, vy-
znali úctu k hodnotám, úzko súvisiacich 
i s vierou človeka. Na zozname súčas-
ných členov zboru bolo 36 mien, na bý-
valých 41 mien a na zomrelých 7. Je to 
spolu 84 mien ľudí, ktorí sa v zbore po-
čas dvadsaťročnej etapy „premleli“. Rád 
by som touto cestou poďakoval Jozefovi 
Smrekovi aj Antonovi Jakubáčovi, ktorí 
nám poskytli svoje fotografie.
Na výstave bolo veľa fotografických 
záberov aj z iných miest nielen 
na slovensku, ale i v ďalších štátoch 
Európy. Ktoré z nich patria 
k najvýznamnejším?
– Iba v stručnosti môžem povedať, že vo 
Vajnoroch sme uskutočnili 240 vystú-
pení, v ďalších slovenských mestách 50  
a v cudzine 24. Spomedzi tých zahranič-
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6. kolo
Vrakuňa „A“ – Vajnory „A“  0:1 (0:0)
Gól: 34. Krajčík
V zápase Vajnory jednoznačne dominovali. Domáci 
si prakticky nedokázali vypracovať žiadnu šancu. Hru 
sme mali pod kontrolou, no skórovať sa nám podarilo 
iba raz po štandartnej situácii.  Priamy kop zahrával 
Riko Debnár a jeho strelu tečoval za chrbát domáce-
ho brankára Andrej Krajčík.  Škoda, že ďalšie dobré 
príležitosti sme už nedokázali zúžitkovať a prikrášliť 
tesný výsledok. 
7. kolo
Vajnory „A“ – ŠKP „A“  4:1 (3:1)
Góly:  11. 19. Debnár, 16. 44. Pollák
O výsledku bolo rozhodnúté prakticky už po polčase, 
keď sme si vypracovali trojgólový náskok. Súper tro-
chu zdramatizoval zápas gólom do šatne, no po zme-
ne strán sme mali stále prevahu, ale dokázali sme 
výsledok prikrášliť iba jediným gólom Lukiho Polláka, 
ktorý pohotovo prestrelil brankára. Spolu s Rikom 
Debnárom zaznamenali naši útočníci po dva góly.  
8. kolo
Iskra Petržalka – Vajnory „A“  3:1 (2:1)
Gól: 20. Chorváth
Boli sme lepším mužstvom, no inkasovali sme v pr-
vom polčase z dvoch vymyslených priamych kopov. 
Chalani hrali prvýkrát na umelej tráve a netradičný 

Staršia prípravka je na siedmom mieste
TABUĽKA PMA2 PO JESSENEJ ČASTI 
  1. Lokomotíva D.N.V.  9   9  0  0  64:7  57 27 
  2. FK Inter BA  9   7  0  2  37:23  14 21 
  3. FK BCT  9   7  0  2  32:18  14 21 
  4. MFK Rusovce  9   5  0  4  24:18  6 15 
  5. FK Rača  9   4  0  5  22:30  -8 12 
  6. ŠKP  9   4  0  5  20:31 -11 12 
  7. FK Vajnory  9   4  0  5  19:34 -15 12 
  8. MŠK Iskra Petržalka 9   3  0  6  13:27  -14 9 
  9. ŠK Vrakuňa 9   1  0  8  9:27  -18 3 
10. ZŠ Kalinčiakova 9   1  0  8  7:32  -25 3 

ných hodno spomenúť: Krakov, Wado-
vice, Čenstochová (1999), Mníchov, Re-
gensburg (2001), Mariazell, Maria Taferl, 
Ybbs (2004), Velehrad, Praha (1994), 
Alviano, Rím (2000, 2009). Zbor účin-
koval v priamom prenose Slovenského 
rozhlasu (1992, 2001, v prenosoch STV 
(199, 1005), aj pri návšteve pápeža Jána 
Pavla II. v Petržalke (2003). 
Na výstave som si všimol i viaceré cD-
albumy z nahrávok zboru a iné doku-
menty...
– Boli medzi nimi CD i DVD, viaceré albu-
my z vlastných produkcií z predošlých ro-
kov. Ale medzi najpozoruhodnejšie patrí 
CD-album s názvom Resonantia Tatrae, 
ktorý sme zrealizovali s pomocou otca 
Jána Košiara, maltézskeho rytiera. Vydal 
ho Bolchazy-Carducci Publisher, USA 
(2007). Reedícia vyšla vo vydavateľstve 
Librerice Vaticano (2009). Pri prezentácii 
tohto albumu sme absolvovali dva kon-
certy v Ríme a získali sme cenu Premio 
Musicisti Giovanni Paulo II., ktorú udelila 
organizácia Hudobníci bez hraníc - misi-
onári hudby Jána Pavla II. Tento album sa 
z Ríma rozletel široko-ďaleko do sveta.
viem, že ste so zborom zažili veľa 
pekných chvíľ, možno i veľa trápenia, 
veď s umením i s ľuďmi bývajú neraz 
aj trampoty. ale predsa, váš najkrajší 
a možno aj najemotívnejší zážitok?
– Bolo to 10. júna 2009, na audiencii u sv. 
Otca Benedikta XVI., na ktorej sa zúčast-
nil celý zbor a ja s otcom Petrom Slepča-
nom, správcom Farnosti Vajnory a Jánom 
Mrvom, starostom Vajnôr, sme mali tú 
česť zúčastniť sa na podaní ruky pápeža. 
Jeho stisk ruky budem cítiť po celý život 
a to požehnanie patrilo nielen nám a zbo-
ru, ale usilujem sa odovzdávať ho celým 
Vajnorom.
 viem, že ste týmto podujatím chceli dať 
bodku za svojou 20. ročnou umeleckou 
činnosťou v zbore. som však presvedče-
ný, že vaše kontakty s ním budú pokra-
čovať. teším sa na koledy počas vianoc, 
najmä na tie, ktoré ste zboru poskytli  
a hudobne spracovali.  

 Juraj Lauko

TABUĽKA PMB2 PO JESSENEJ ČASTI
1. ŠKB BA „B“ 10   9  0  1  91:3  88 27 
2. ŠKB Slovan biely 10   8  0  2  63:22  41 24
3. FC Podunajské Biskupice 10    8  0  2  51:20  31 24 
4. FK BCT BA „B“ 10    6  1  3  49:14  35 19 
5. FKVajnory BA „B“ 10   6  1  3  23:11  12 19 
6. FK Rača BA „B“ 10    6  0  4  36:19 17 18 
7. ZŠ Kalinčiakova BA „B“  10    5  0  5  25:37 -12 15 
8. FK Dúbravka 10    3  0  7  13:42  -29 9 
9. Lokomotíva D.N.V. „B“ 10    1  0  9  12:61  -49 3 
10. Záhorská Bystrica 10    1  0  9  10:76  -66 3 
11. FK Vrakuňa BA „B“ 10    1  0  9 9:77  -68 3

odskok lopty im neraz v koncovke robil problémy. Eš-
te do polčasu sme znížili na 1:2, keď sa presadil Samu-
el Chorváth, lenže po zmene strán sme napriek úsiliu 
nedokázali vyrovnať, naopak po tečovanej strele sme 
inkasovali na 1:3 a o výsledku bolo rozhodnuté.    
9. kolo
Vajnory „A“ – Devínska Nová Ves „A“ 0:6 (0:3)
Výsledok nezodpovedá predvedenej hre. Súper bol 
síce lepší, ale zbytočne sme ho posadili na koňa 
už v úvode stretnutia, keď sme dvakrát inkasovali 
po hrubých chybách v obrane.  Devínska Nová Ves 
vyhrala jednoznačne súťaž už v minulej sezóne a aj 
teraz potvrdila, že dokáže potrestať  každú chybu 
v defenzíve. Tak tomu bolo aj v druhom polčase. Naj-
vyššia prehra našich nádejí v jesennej časti však nie 
je dokonalým odrazom diania na ihrisku. 

6. kolo
Podunajské Biskupice – Vajnory „B“ 2:1 (1:1)
Góly: 20. Jakub Kula
Domáci vyhrali dovtedy všetky stretnutia a boli favo-
ritom. Naši chlapci podali zodpovedný výkon a tak- 
mer sme si z trávnika v Rovinke odviezli body. O vy-
rovnávajúci gól sa postaral Jakub Kula po skvelej in-
dividuálnej akcii. Po chybe v obrane sme v 2. polčase 
zbytočne inkasovali.
7. kolo
Vajnory „B“ – ŠKP „B“ 0:5 (0:3)
Vedúci celok tabuľky nastúpil s viacerými hráčmi „A“-
čka a to sa prejavilo aj na ihrisku. Počas celého zápasu 
sme si nevypracovali šancu a naši chalani pôsobili hlav-
ne v druhom polčase rezignovaným dojmom. Bola z to-
ho naša najvyššia prehra v jesennej časti súťaže.
8. kolo
Dúbravka – Vajnory „B“ 1:2 (0:2)
Góly: 12. (z pok.kopu), 16. Kováč
Zápas sa hral iba na bránku súpera. Náš gólman Erik 
Kratochvíla sa k lopte nedostal. Z obrovského tlaku 
sme vyťažili v 1. polčase iba dva góly. Po faule na Ja-
kuba Muchu premenil pokutový kop Oliver Kováč. Ten 
istý hráč znovu po spolupráci s Muchom zvýšil na 2:0. 
Po nedorozumení v obrane sme inkasovali zbytočný 
gól. Do konca zápasu sme mali súboj v pod kontrolou. 
9. kolo
Vajnory „B“ – Devínska Nová Ves „B“ 5:0 (2:0)
Góly: 8. Dominik Kula, 21. Depeš, 28. Matej 
Kula, 33. Mucha, 45. Chorváth

V predposlednom kole súťaže sme potvrdili úlohu 
favorita. Súper ani nevystrelil na našu bránku, pričom 
my sme neustále dobíjali svätiňu hosťujúceho gólma-
na. V 8. minúte prestrelil brankára Dominik Kula. Za-
znamenal tak prvý gól podobne ako jeho brat Matej 
v druhom polčase, keď skóroval. Ešte do prestávky 
sa prvýkrát zapísal do streleckej listiny aj Oliver De-
peš, keď trafil presne pod brvno a po zmene strán sa 
blysol priamo z rohu Jakub Mucha. Naše zaslúžené 
vysoké víťazstvo pečatili 5. minút pred koncom Sa-
muel Chorváth, ktorý pálil pohotovo z prvej a brankár 
nedokázal na jeho strelu reagovať.      
10.kolo
BCT „B“ – Vajnory „B“  0:0
V prvom polčase sme boli lepším mužstvom, no prí-
ležitosti na skórovanie zostali nevyužité. V druhom 
polčase to už bol vyrovnaný súboj a aspoň bod nám 
zachránil vďaka niekoľkým skvelým zákrokom brankár 
Erik Kratochvíla.                                   Dalibor Mucha

Mladšia prípravka prehrala iba tri zápasy
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Kaderníctvo Sidka
 roľnícka 25 ponúka tieto služby:

MasÁŽE 
- klasické, bankovanie, refl exné, 

   masáž lávovými kameňmi 
Kontakt: 0908/743 097

MaNiKÚra, NEcHtový DiZaJN 
Kontakt: 0907/148 112

pEDiKÚra 
0903/411 588

- parafínové zábaly na ruky
- dlhodobé vyrovnávanie 

   vlasov keratínom

Mesačník obyvateľov Mestskej časti Bratislava – vajnory. Vydáva Mestská časť Bratislava 
– Vajnory. redakcia: MÚ Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava. redakčná rada: podpredseda 
Ing. Mário Schwab, členovia: Mgr. Juraj Lauko,PhD., Ing. Soňa Molnárová a Ing. Katarína Pokrivčá-
ková. Šéfredaktor: Mgr. Eduard Fašung. Jazyková redaktorka: Edita Jaslovská. Dtp a tlač: Vyda-
vateľské družstvo Lúč, Kozičova 2, 841 10 Bratislava. inzeráty: redakcia@vajnory.sk, tel. č. 02/
48 22 44 24. Vydavateľ nezodpovedá za obsah inzerátov. Nepredajné! Náklad: 2 200 výtlačkov. 
Redakcia nevracia nevyžiadané rukopisy a fotografi e. Za obsah jednotlivých príspevkov zodpove-
dajú autori. Názory autorov a redakcie nemusia byť totožné. registračné číslo: EV 3049109. 

Mesačník obyvateľov Mestskej časti Bratislava – vajnory. 
– Vajnory. 
Ing. Mário Schwab, členovia: Mgr. Juraj Lauko,PhD., Ing. Soňa Molnárová a Ing. Katarína Pokrivčá-
ková. Šéfredaktor: 

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

n	18. 12. 2010 – sobota                                                                                                                          
Vianočný stolnotenisový turnaj                                           
Prezentácia: 8.30 h v mieste konania      
Čas konania: začiatok o 9.00 h                           
Miesto konania: telocvičňa ZŠ s MŠ K. Brúderovej 
Organizátor:  MČ BA-Vajnory

n	31. 12. 2010 – piatok
Vítanie Nového roku 2011 pred MÚ  
Čas konania: 23.00 – 02.00 h                                                        
Miesto konania: pred MÚ Vajnory   
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory  
                                            
n	15. 1. a 29. 1. 2010 – sobota                      
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
Miesto konania: 
Galéria TYPO&ARS, Roľnícka 349, BA – Vajnory
Organizátor: Združenie deti a umenie, 
Kontakt: 0903/477 074  

n	29. 1. 2011 – sobota
Reprezentačný ples MČ Bratislava – Vajnory
Čas konania: 19.00 – 04.00 h
Miesto konania: Sála PD Vajnory, Hospodárska 9
Vstupné: 27,99 eur   
Predaj vstupeniek: od 3. 1. 2011
Tel. 02/48 22 44 23  0911/881 389

➷Kultúrne a športové 
 podujatia na január

n	pracovNÁ prÍlEŽitosŤ!
Partner Slovak Telekom, a. s., ponúka 
ešte 9 pozícií pre dynamických 
reprezentantov – telekominikačný 
poradca. 
Osobný pohovor si dohodnite:
0910/521 964, 0917/860 346

Otvorili sme ľadovú plochu

VianOce 2010
n	15. – 24. decembra 2010
Rorátne sv. omše o 6.00 h
n 17. decembra 2010 (piatok)
Vianočný bazár ZŠ Jána Pavla II., 15.00 – 18.00 h
n	18. decembra 2010 (sobota)
Spoločné vysluhovanie sv. zmierenia 
9.00 – 12.30 h a 14.00 h – 18.00 h
n	21. decembra 2010 (utorok)
Návšteva chorých kňazom
Vianočná akadémia ZŠ Jána Pavla II. o 17.00 h
n	24. decembra 2010 (piatok)

Požehnanie a vyslanie koledníkov 
Dobrej noviny o 8.30 h
Polnočná sv. omša o 22.30 h
(účinkuje chrámový zbor Jána Pavla II.)
n	25. decembra 2010 (sobota)
Narodenie Pána
Sv. omša o 8.00 h a o 10.00 h
(účinkuje chrámový zbor Jána Pavla II.)
Jasličková pobožnosť vo farskom klube o 16.00 h
n	26. decembra 2010 (nedeľa)
Svätá rodina 
Sv. omša o 8.00 h a o 10.00 h
(Požehnanie vína v PD Vajnory 11.15 h) 

✟	 ❆
❆

❆

Foto: Anton Jakubáč

Vážení občania,
chceme aj v novom volebnom období pokračovať v rekonštrukciách a skrášľovaní Vajnor. Radi 
by sme vyvolali spoločenskú diskusiu na tému budúcnosti tzv. starej Pastierne (bývala pekáreň 
Deneb) a kultúrneho zariadenia na Baničovej ulici. Obidva objekty vyžadujú rozsiahle stavebné úpravy. 
Chceme zozbierať vaše názory i nápady, ako by mali objekty v budúcnosti vyzerať, ako sa dali využívať. 
Po ich spracovaní uskutoční mestská časť verejné stretnutia, kde sa aj takto získané informácie 
s vami prerokujú. Svoje podnety zasielajte na e-mail: lauko@vajnory.sk 
Vopred vám ďakujeme.                                        Juraj lauko, prednosta MÚ vajnory
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