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Na základe tohto dokumentu sa dru-
žobné mestá môžu uchádzať o grand z 
fondu Európskej únie v sekcii „Družobné 
mestá“.  Začiatkom roku 2018 naša mes-
tská časť podala projekt pod názvom  „ 
Všetci spolu pre Európu“.
V priebehu 27-ročnej spolupráce nám  
vzájomné návštevy, spoločné oslavy, 
rozhovory pomohli k vzájomnému po-
znaniu a porozumeniu,  čo sme využili v 
projekte.   
Náš projekt bol  vyhodnotený  ako 
úspešný, a tak sme 22. augusta privítali 
52 priateľov z družobného Alviana,  kto-
rých priviedol súčasný starosta Gianni  
Ciardo a Sauro Santi.   
Na základe projektu sme pripravili pre 
našich hostí bohatý program.
Navštívili Národnú radu Slovenskej re-
publiky, kde boli hosťami poslankyne 
Anny Zemanovej a absolvovali s ňou 
besedu na tému „Akú Európu chceme“. 
Prezreli si pamiatky starej Bratislavy. 
Zúčastnili sa na konferencii s poslancom 
Národnej rady SR a členom zahraničné-
ho výboru Martinom Klusom na tému 
„Euroskepticizmus“. Navštívili Červený 
kameň a zúčastnili sa na Vajnorských 
dožinkách. 
Pri príležitosti 20. výročia od podpísania 
družby sme pripravili výstavu fotografií  
a starostom oboch miest a Vajnorskej 
dychovke, Vajnorskému okrášľovaciemu 
spolku,  Speváckemu zboru Jána Pavla 
II. a rodinám, ktoré spolupracovali a po-
máhali počas dvadsaťsedemročného  
obdobia družby, starosta mestskej časti 
odovzdal ďakovné listy. 
Po vystúpení alvianskej skupiny Vec-
chiarella na  pódiu starostovia vzájomne 
podpísali dokument o pokračovaní druž-
by.
Krátko pred polnocou sme sa s našimi al-
vianskymi  priateľmi rozlúčili.  
Cari amici ci vediamo l´anno prossimo. 

AKTUALITY   OBSAH

Čas prázdnin vašich detí rýchlo ubehol a 
opäť je tu školský rok. Čakajú nás nové, 
alebo staronové povinnosti súvisiace s 
prípravou do školy. Deti si musia rýchlo 
zvyknúť na režim školského roka, včas-
né príchody do školy, zvýšenú disciplínu,  
domáce úlohy, dennodennú prípravu na 
vyučovanie, množstvo povinností, ktoré 
cez prázdniny nemuseli robiť. 
Škola a školský areál cez prázdniny prešli 
zmenami. Dobudovala sa nadstavba, kde 
bude sídliť  elokované pracovisko Ma-
terskej školy Koniarkova 9.  Bude chvíľu 
trvať, kým organizačne zvládneme zo-
súladiť režim dvoch inštitúcií. Verím, že 
rodičia pochopia novú situáciu a budú 
trpezliví, pokiaľ sa vyskytnú drobné ne-
dostatky. 
V novom školskom roku 2018/2019 
bude mať škola opäť viac žiakov ako vla-
ni.  Počet tried na prvom stupni ostáva 
nezmenený, bude deväť tried, na druhom 
stupni bude o jednu triedu viac,  a to se-
dem. 
Priestorové podmienky sa nám zlepšili už 
počas minulého školského roku, pribudlo 
päť tried. Počas prázdnin sa zväčšila je-
dáleň. Čiastočne sa rekonštruovala aj ku-
chyňa, ale organizácia stravovania bude 
opäť náročná na disciplínu, keďže v jedál-
ni sa budú stravovať aj deti z materskej 
školy.  Na školskom dvore pribudlo detské 
ihrisko a pri vstupe do našej budovy pri-
budli protipožiarne únikové schody pre 
materskú školu. V školskom areáli sa zvý-
ši pohyb detí  a dôraz na bezpečnosť detí 
bude prioritou na ďalšie obdobie. Bude 
nevyhnutné opraviť plot okolo areálu 
školy a vybudovať bezpečné  vstupné 
brány a vchody do základnej a materskej 
školy.
Škola je vzdelávacia inštitúcia a jej hlav-
ným poslaním je učiť deti novým poznat-
kom. To je náš cieľ aj v novom školskom 
roku. Verím, že kolektív zamestnancov 
našej školy svojou prácou prispeje k spo-
kojnosti všetkých rodičov.
Želám všetkým žiakom, rodičom a za-
mestnancom úspešný nový školský rok 
2018/2019.

RNDr. Tibor Kráľ
riaditeľ ZŠ

DRahí RoDičia!
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DRužba s alviaNom poKRačuje

Tento rok 30. augusta  uply-
nulo 20 rokov od podpísania 
dokumentu o družbe medzi 
talianskym mestečkom  alvia-
no  a vajnorami. 

Soňa Molnárová, snímky IFK
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? Dobrý deň, súkromný pozemok 
medzi ulicami Rybničná s Ul. Na 

Pántoch je dlho nepokosený a po-
stupne na ňom schne porast, takže 
sa zvyšuje riziko požiaru. Prosím o 
riešenie.  

Monika

Udržiavanie porastov na súkromných 
pozemkoch je vždy na dlhé lakte.  Pod-
ľa opisu ide o pozemok vo vlastníctve 
spoločnosti Kapital  Group, s.r.o. Už dňa 
26. 7. 2018 sme spoločnosť vyzvali na 
pokosenie, orezanie drevín a pravidelnú 
údržbu pozemku. Odpoveďou  z 30 .7. 
nám konateľ spoločnosti zaslal informá-
ciu, že nápravu na pozemku vykonajú v 
priebehu mesiaca august. Konateľa smel 
tiež  požiadali o okamžité odstránenie 
suchej trávy z pozemku pre hrozbu po-
žiaru a uvedenia konkrétneho termínu 
údržby pozemku.   Zatiaľ  sme zaregis-
trovali  vykosenie pásov popri chodníku.  
Odstránenie suchej trávy budeme urgo-
vať. 
 

? Pán starosta,  bývame v blízkos-
ti  spoločnosti  RAVEN a prekáža 

nám hluk, ktorý sa z prevádzky ozý-
va aj po 22. hodine. Aj napriek dvom 
výzvam a prísľubu vedenia o urobe-
nie nápravy sa veci nezlepšili.  Hluk 
znemožňuje  obyvateľom okolia spá-
nok -  prosíme o nápravu. Ďakujem! 

Michal
Vážený pán Michal,  nadmerný hluk a 
rušenie  nočného pokoja v prevádzke 
spoločnosti RAVEN je faktom, na ktorý 
sme listom upozornili vedenie  spoloč-
nosti.  Zároveň sme ich v liste vyzvali  na 
dodržiavane čistoty a poriadku na území 

Mestskej časti Bratislava-Vajnory   podľa 
platného VZN č. 01/2013 zo dňa 28. 2. 
2013 , podľa ktorého právo na nerušený 
odpočinok po práci vyžaduje, aby v čase 
nočného pokoja boli obmedzené práce 
spôsobujúce nadmerné vibrácie alebo 
hluk.  Budeme tiež iniciovať stretnutie 
s vedením spoločnosti, aby sme tento 
podnet vyriešili k obojstrannej spokoj-
nosti. Veríme, že vzniknutú situáciu sa 
podarí vyriešiť tak, aby nedochádzalo 
k obťažovaniu obyvateľov hlukom, a to 
najmä v nočných hodinách. 

? Kontajnerové stojisko v Uhlis-
kách  býva najmä po víkende za-

pratané odpadom. Nedalo by sa sto-
jisko oplotiť, zastrešiť a uzamknúť, 
aby sa to neopakovalo?

Martin

Dobrý deň, Martin. Ďakujeme za pod-
net, ktorý ste nám poslali. Odvoz od-
padu a vyprázdnenie kontajnerov robí 
pravidelne OLO podľa harmonogramu. 
Vo vami spomínanom čase podľa infor-
mácie spoločnosti OLO odvoz meškal z 
technicko-prevádzkových dôvodov. Od-
voz odpadu vo Vajnoroch však prebehol 
podľa plánu a v dohodnutom termíne.  
OLO zabezpečuje odvoz odpadkov raz za 
týždeň, častejšie by to bolo neefektív-
ne a finančne drahé. Oplotenie stojiska 
alebo informačné tabule nepomôžu, ba 
zo skúsenosti vieme, že nepomôžu ani 
kamerové pasce. Je to o disciplíne nie-
ktorých spoluobčanov. V kontajneroch 
sa totiž nachádzal aj komunálny odpad a 
tiež stavebný. Ten do kontajnerov na se-
parovaný zber plastu a papiera skutočne  
nepatrí. 

? Pán starosta,  pod vajnorským 
nadjazdom vzniká nová čierna 

skládka aj napriek oznamu Zákaz 
sypať smeti a že je priestor monito-
rovaný príslušníkmi polície. Prosím o 
riešenie tohto podnetu.  

Rendezák

Čierne skládky sú neduhom, s ktorým 
sa borí samospráva na celom Slovensku.  
Nahlásená skládka je na pozemku, ktorý 
vlastní fyzická osoba a obsahovala jed-
noznačne komunálny odpad v igelito-
vých vreciach, teda odpad z domácností, 
ktorý tam museli uložiť nedisciplinovaní 
občania.  Keďže tento odpad sa nachá-
dza v blízkosti cestnej komunikácie, 
odstránia ho naši zamestnanci.  Samoz-
rejme, že nemôžeme zaručiť, že sa na 
tomto mieste znova neobjavia vrecia s 
odpadom, ale budeme priestor sledovať. 
O uložení  odpadu v rozpore so zákonom 
sme informovali aj Okresný úrad Bratisla-
va.
      

? Vážený pán starosta,  obraciame 
sa na vás s podnetom neprimera-

ného hluku, vznikajúceho pri nakla-
daní oceľového šrotu na železničnej 
stanici Vajnory (zo strany Pri mlyne).  
Veľký a nepríjemný hluk obťažuje 
obyvateľov ulice Príjazdná aj priľah-
lých ulíc zo strany „sídliska“ Šinkov-
ské. Chceme vás požiadať,  v súčin-
nosti so ŽSR, o preloženie nakládky 
oceľového šrotu na rampu zo strany 
od vajnorského  nadjazdu. 

Dagmar 
Ďakujem za podnet, pani Dagmar.  Na 
základe vašej iniciatívy sme oficiálnym 
listom  požiadali vedenie železničnej 
stanice  Vajnory o presun nakládky oce-
ľového šrotu na druhú stranu pri nadjaz-
de do priestoru, ktorý nie je obývaný, a 
kde by hluk vznikajúci pri práci so šrotom 
neobťažoval.

AKTUALITYSTAROSTA ODPOVEDÁ

spýTali sme sa sTaRosTu

pozvánka na otvorenú 
stredu so starostom 

Pozývame vás na otvorenú  stredu 
so starostom, ktorá sa uskutoč-
ní 19. septembra 2018 v čase od 
16.00 do 18.00 h. Ak máte akékoľ-
vek otázky, námety, reklamácie či 
pripomienky, bez objednania ste 
srdečne vítaní na pôde Miestneho 
úradu Mestskej časti Bratislava - 
Vajnory.

KapiTáNi bRaTislavsKých  ciesT

Autobus  zastane, nastúpime, on sa po-
hne a akoby sám od seba manévruje v 
spleti ulíc, pruhov, križovatiek, reaguje 
namiesto nás na semafory a dopravné 

značky. My si zatiaľ v pokojne, nená-
padne obzeráme spolucestujúcich, hod-
notíme ich výšku, šírku, objem pásu, 
účes, oblečenie a ďalšie pozoruhodnosti. 
Alebo vyťukávame v mobile napínavé 
programy. Môže sa nám pritom stať, že 
zabudneme vystúpiť a potom sa musíme 
vracať z ďalšej zastávky kusisko peši. Až 
vtedy si uvedomíme, aké služby nám 
poskytuje vodič MHD, keď si nemusíme 
namáhať nohy.  
    Je to ťažká a zodpovedná služba. Ráno 
už od piatej sadať za volant alebo v dru-
hej smene šoférovať do neskorej noci. 
V horúčavách alebo prívaloch dažďa, či 
snehu. Sledovať bez prestávky situáciu 
na cestách, ale aj ľudí na zastávkach, ich 
nastupovanie, vystupovanie, znamenia. 
V dopravných špičkách evidovať nedo-
volené predbiehania, trúbenia, nervozitu 
vodičov osobných áut a bleskovo reago-
vať na hroziace kolízie. Pritom neprestaj-
ne sledovať minútovú ručičku hodiniek, 
ktorá presne rozkazuje, kedy má vodič 

byť na príslušnej zastávke. Na tej ko-
nečnej mu dopraje pár minút, pokiaľ  ich 
predtým nezhltla  kolóna dopravnej záp-
chy, aby sa mohol posilniť z domu prine-
seným chlebom a dúškom nealkoholickej 
tekutiny. Potom naštartovať nové kolo 
hry nervov a maximálneho sústredenia. 
V službe tej chudobnejšej časti verejnos-
ti, ktorá nevlastní autá a nemá na taxík. 
Byť pozorní k pomaly nastupujúcim sta-
rým ľuďom, invalidom, mamičkám s det-
skými vozíkmi, cestujúcim s ťažkou ba-
tožinou. To všetko zvládajú vodiči MHD, 
neznámi hrdinovia, ukrytí za číslom linky 
svojho autobusu. Patrí im za to vďaka 
od nás, neznámych cestujúcich, od ľudí 
k človeku.
Môj, teraz už nebohý,  vajnorský strýko, 
keď dovŕšil 70 rokov, vzal so sebou svoje 
dve malé vnúčatá a vozili sa bezplatne 
celé dni krížom-krážom po Bratislave. 
Raz mi o tom povedal: „Víš, jak je to zle, 
ked ňegdo aj umre, a ani sa nepovozí?“  
Mal pravdu.

mhD – názov siete, ktorá udržiava 
kolobeh života v našej metropole. 
prezentuje sa číslami na čele vozi-
diel a ľudia na zastávkach, skoro 
ako hráči pri rulete, striehnu každý 
na to svoje, kedy sa objaví v prúde 
áut. jedni sa potešia tridsaťsed-
mičke, ďalší šesťdesiatpäťke, iní 
ďalšej. že za číslom je človek – vo-
dič, to si my, cestujúci iba na chvíľu 
uvedomíme, ak je zastávka na 
znamenie a musíme mu zamávať. 

Oľga  Slivková

Kdesi zo záhrobia sa opäť vynárajú sily 
a myšlienky, proti ktorým povstali naši 
otcovia a mnohí z nich aj položili to naj-
cennejšie, svoj život. Je našou povin-

nosťou pripomínať si hrdinstvo a obetu 
mnohých Slovákov aj príslušníkov iných 
národov v boji proti nacizmu. Je našou 
povinnosťou hovoriť o Slovenskom ná-
rodnom povstaní s našimi generáciami, 
ktoré ho nezažili, je našou povinnosťou 
nezabudnúť! 
SNP sa začalo pred 74 rokmi 29. augus-
ta 1944 ako obrana pred nemeckými 
okupačnými jednotkami, nepriamo bolo 
aj snahou byť na strane víťazných moc-
ností druhej svetovej vojny.
Slovenské národné povstanie trvalo dva 
mesiace, no zapísalo sa do moderných 
dejín Slovenska aj pokrokového demok-
ratického sveta. SNP dokázalo, že Slová-

ci sú národom, ktorý sa vie postaviť na 
odpor proti zvlčilej ideológii. Na tento 
odkaz nezabudnime. Aj vo Vajnoroch si 
každoročne pripomíname v auguste vý-
ročie SNP kladením vencov pri pamätník 
a zapálením partizánskej vatry.  Vajno-
ráci si pripomenuli hrdinstvo sloven-
ských vojakov, partizánov ale aj civilov 
ktorí sa nezabudnuteľne vpísali do slo-
venskej histórie ako hrdinovia vojnovej 
doby, aj keď povojnová história sa ne-
spravodlivo podpísala na ich osude ako 
aj na osude ich rodín. Česť ich pamiatke!

Na povsTaNie Nesmieme ZabuDNÚŤ
Igor Kňazovický, snímky A. Jakubáč

odkaz slovenského národného 
povstania  musí byť stále živý. 
upozorňuje nás, že sily, ktoré 
rozpútali vojnu pred 70 rokmi 
stále existujú a snažia sa znovu 
uchopiť opraty dejín.
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AKTUALITY AKTUALITY

pRávo voliŤ
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí 
má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt 
v obci a najneskôr v deň konania volieb 
dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom usta-
novené obmedzenie osobnej slobody z 
dôvodov ochrany verejného zdravia.

pRávo bYŤ voleNý

Za poslanca mestského (miestneho) za-
stupiteľstva v hlavnom meste Sloven-
skej republiky Bratislave a v meste Ko-
šice môže byť zvolený obyvateľ mesta 
(mestskej časti), ktorý má trvalý pobyt 
v meste (mestskej časti), v ktorej kandi-
duje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 
rokov veku.
Za primátora mesta (starostu mestskej 
časti) môže byť zvolený obyvateľ mesta 
(mestskej časti), ktorý má trvalý pobyt 
v meste  (mestskej časti) a najneskôr v 
deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je vý-
kon trestu odňatia slobody, prá-
voplatné odsúdenie za úmyselný 
trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahla-
dené, a pozbavenie spôsobilosti  
na právne úkony.

spÔsob hlasovaNia

Volič môže voliť len v mestskej časti 
svojho trvalého pobytu vo volebnom 
okrsku, v ktorého zozname voličov je 
zapísaný.
Volič je povinný po príchode do voleb-
nej miestnosti preukázať okrskovej 
volebnej komisii svoju totožnosť pred-
ložením občianskeho preukazu alebo 
dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia za-
krúžkuje poradové číslo voliča v zo-
zname voličov a vydá voličovi prázdnu 
obálku opatrenú odtlačkom úradnej pe-
čiatky mestskej časti a štyri hlasovacie 
lístky,

a to hlasovací lístok pre voľby do miest-
neho zastupiteľstva, hlasovací lístok 
pre voľby do mestského zastupiteľs-
tva, hlasovací lístok pre voľby  staros-
tu mestskej časti a hlasovací lístok pre 
voľby primátora mesta. Hlasovací lístok 
pre voľby do mestského zastupiteľstva 
a hlasovací lístok pre voľby  primátora 
mesta sú označené na ľavom okraji fa-
rebným pruhom.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky 
potvrdí volič v zozname voličov vlast-
noručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním 
odobrať do osobitného priestoru ur-
čeného na úpravu hlasovacích lístkov. 
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného 
priestoru určeného na úpravu hlasova-
cích lístkov, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby do 
miestneho zastupiteľstva a na hlaso-
vacom lístku pre voľby do mestského 
zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať 
najviac toľko poradových čísiel kandi-
dátov, koľko poslancov má byť v prí-
slušnom volebnom obvode zvolených. 
(Počet poslancov, ktorý sa volí vo vo-
lebnom obvode je uvedený na hlasova-
com lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby sta-
rostu mestskej časti a na hlasovacom 
lístku pre voľby primátora mesta môže 
volič zakrúžkovať poradové číslo len 
jedného kandidáta.
V osobitnom priestore, určenom na 
úpravu hlasovacích lístkov, vloží volič 
do obálky jeden hlasovací lístok pre 
voľby do miestneho zastupiteľstva, je-
den hlasovací lístok pre voľby starostu 
mestskej časti, jeden hlasovací lístok 
pre voľby do mestského zastupiteľstva 
a jeden hlasovací lístok pre voľby pri-
mátora mesta.
Na požiadanie voliča mu okrsková vo-
lebná komisia vydá za nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky iné. Nesprávne 
upravené hlasovacie lístky vloží volič 
do schránky na odloženie nepoužitých 
alebo nesprávne upravených hlasova-
cích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hla-
sovací lístok pre zdravotné postihnu-
tie alebo preto, že nemôže čítať alebo 
písať a oznámi pred hlasovaním túto 
skutočnosť okrskovej volebnej komisii, 
má právo vziať so sebou do priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích lístkov 
inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho 
pokynov a zákona upravila hlasovací 
lístok a vložila do obálky. Obidve osoby 

pred vstupom do osobitného priestoru 
na úpravu hlasovacích lístkov člen okr-
skovej volebnej komisie poučí o spôso-
be hlasovania a o skutkovej podstate 
trestného činu marenia prípravy a prie-
behu volieb. Členovia okrskovej voleb-
nej komisie nesmú voličom upravovať 
hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné pos-
tihnutie sám vložiť obálku do volebnej 
schránky, môže požiadať, aby obálku 
do volebnej schránky v jeho prítomnos-
ti vložila iná osoba, nie však člen okr-
skovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do vo-
lebnej miestnosti zo závažných, najmä 
zdravotných dôvodov, má právo požia-
dať mestskú časť a v deň konania vo-
lieb okrskovú volebnú komisiu o vyko-
nanie hlasovania do prenosnej volebnej 
schránky, a to len v územnom obvode 
volebného okrsku, pre ktorý bola okr-
sková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité 
alebo nesprávne upravené hlasovacie 
lístky do zapečatenej schránky na od-
loženie nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov, inak sa 
dopustí priestupku, za ktorý mu bude 
uložená pokuta 33 eur.

Koho buDeme v mesTsKej 
časTi bRaTislava-vajNoRY 
voliŤ 
• starostu mestskej časti,
• 9 poslancov do miestneho zastupi-
teľstva mestskej časti,
• primátora hlavného mesta SR Brati-
slavy,
• 1 poslanca do mestského zastupiteľ-
stva hlavného mesta za našu mestskú 
časť

mesTo KoNaNia volieb 

V mestskej časti Bratislava-Vajnory 
bude pre tieto voľby zriadených 5 vo-
lebných okrskov.  

VOLEBNÉ MIESTNOSTI OKRSKOV č. 
1 a 2 budú v Základná škola s mater-
skou školou Kataríny Brúderovej na 
Osloboditeľskej 1, VOLEBNÉ MIEST-
NOSTI  OKRSKOV č. 3 a 4 v Základnej 
škole s materskou školou sv. Jána Pav-
la II. na Osloboditeľskej 27 a VOLEB-
NÁ MIESTNOSŤ OKRSKU č. 5 v Stred-
nej odbornej škole elektrotechnickej  
na Rybničnej 59.

sa konajú v sobotu 10. novem-
bra 2018 od 7.00 do 22.00 
hodiny

voľbY Do oRgáNov samospRávY obcí
Gabriela Zemanová, poverená prípravou 
volieb v mestskej časti Bratislava-Vajnory, 
kontakt: tel. 0911 821 617, 02/212 95 
233, e-mail gzemanova@vajnory.sk

oZNámeNie o čase  a miesTe 
KoNaNia volieb
Do každej domácnosti obec najneskôr 
do 16. októbra 2018 doručí oznámenie, 
v ktorom uvedie čas konania volieb, vo-
lebný okrsok, volebnú miestnosť, struč-
ný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a 
povinnosť voliča preukázať sa pred hla-
sovaním preukazom totožnosti.

sTálY ZoZNam voličov

Obec je povinná  umožniť v úradných ho-
dinách najneskôr do 9. novembra 2018 

občanovi nahliadnuť v námietkovej kan-
celárii do stáleho zoznamu voličov, aby 
sa presvedčil, či je v zozname zapísaný 
a či údaje o ňom v zozname uvedené 
sú úplné a správne. Ak volič zistí, že v 
stálom zozname voličov nie je uvedený, 
alebo údaje o ňom uvedené nie sú úplné 
alebo správne, má právo obec požiadať o 
dopísanie do zoznamu, prípadne o vyko-
nanie opravy. 

NámieTKová KaNceláRia 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-

Vajnory, Roľnícka 109, prízemie č. dv. 
112

pondelok 
8.00 – 12.00 h 13.00 – 17.00 h
utorok  
8.00 – 12.00 h 13.00 – 15.00 h
streda  
8.00 – 12.00 h 13.00 – 17.00 h
štvrtok  
8.00 – 12.00 h 13,00 – 15,00 h
piatok  
8,00 – 12.00 h

Pri bohatej zbierke fotografií p. Pavla 
Feketeho a mnohých účastníkov zájaz-
dov z  Alviana i Vajnor,  sme si v pries-
toroch Domu kultúry zaspomínali na 
minulé i súčasné pekné chvíle zažité s 
priateľmi z Alviana.

ZaspomíNali sme si s alviaNom...
Viktor Fekete, snímky Andrej Budzák

pri príležitosti 20. výročia pod-
písania oficiálneho družobného 
dokumentu o družbe medzi  ta-
lianskym alvianom a vajnorami 
sa uskutočnila výstava fotografií,  
zachytávajúca uplynulé roky 
družby.
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AKTUALITY AKTUALITY

Pre mladšiu generáciu rád pripomeniem, 
že dožinky boli vždy oslavou práce a 
dobrej úrody, no najmä vďaky Bohu, 
vďaka ktorému všetko toto máme. No, 
samozrejme, vzdávame nimi hold aj 
statočnej práci roľníkov nášho Poľno-
hospodárskeho družstva.  Tohtoročné 
dožinky sú významné i tým že nás prišli 
pozrieť aj naši milí priatelia z družobné-
ho mestečka, talianskeho Alviana. Naše 
priateľstvo už oslavuje 20. výročie.  Sa-
mozrejme, som rád, že nás navštívili aj 

hostia z magistrátu či priatelia z okoli-
tých mestských častí, osobitne chcem 
poďakovať našim štedrým sponzorom 
vďaka ktorým sa nám podarilo pripraviť 
túto oslavu úrody.  

Vďaka za organizáciu dožiniek patrí aj 
pracovníkom miestneho úradu, ako aj 
všetkým dobrovoľníkom a našim úžas-
ným spolkom, ktoré sa každoročne za-
pájajú. 

je to už 15 rokov, čo sa  
každoročne koncom augusta 
stretávame na vajnorských 
dožinkach a  som rád, že naša 
„dedina v meste“, ako zvyk-
neme volať vajnory, sa hrdo 
hlási k dedičstvu otcov.

vajNoRsKé DožiNKY 2018
Ján Mrva, snímky IFK
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Ďakujeme, že sme mohli ponúknuť krás-

ny program, v ktorom vystúpila Vajnor-
ská dychová hudba s kapelníkom P. Po-
krivčákom, Vajnorské ochotnícke divadlo, 
ktoré veselými scénkami a piesňami od 
F. Krištofa Veselého v tento letný pod-
večer, navodilo atmosféru z pôsobenia z 
jeho čias.
Plné ruky „práce“ mala Podobenka z Vaj-
nor a Kúzelný svet s ľudovými umelky-
ňami z Vajnor, aby uspokojili náročných 
záujemcov, veď chutili nielen vajnorské 
osúchy, ale mnohé výrobky a knihy po-
putovali aj teraz do zahraničia.
Veľkej pozornosti sa tešila výstava fo-

tografií Marka a Davida Grebečiovcov, s 
motívom vajnorského ornamentu. Náv-
števníci radi prijali možnosť osviežiť sa 
vajnorským vínkom PD Vajnory. 
Vďaka Kataríne Pokrivčákovej, poslan-
kyni miestneho zastupiteľstva, človeku 
blízkemu kultúrnemu a spoločenskému 
životu vo Vajnoroch, ktorá celým prog-
ramom sprevádzala, sa ľudia na námestí 
veľa dozvedeli o Vajnoroch, ich tradí-
ciách a spolkoch.
Všetkých návštevníkov pozvala na Vaj-
norské dožinky a Hody. Už teraz sa na 
nich tešíme. Ľudové remeslo a tradície jednoznačne 

patria ku koloritu bratislavskej mestskej 
časti Vajnory. V letnom období sa tu stre-
távajú nadšenci, ktorí sa chcú zo zručností 
a zvykov prastarých otcov i materí čo to 
priučiť. 
Môžeme smelo potvrdiť, že „ľudový mo-
tív,“ to nie je dnes len o trende v móde 
či dizajne. Vajnory sa pýšia svojou boha-
tou históriou, osobitou krásou ľudového 
umenia a zvykmi, ktoré sa uchovávajú a 
rozvíjajú až do súčasnosti. Niť nikdy ne-
bola pretrhnutá. Aj preto im právom patrí 
prívlastok ‚dedina v meste.‘ Cieľom nášho 
projektu je najmä zachovanie, rozvíjanie a 
podpora hmotného i nehmotného kultúr-
neho dedičstva, ľudových tradícií a zvykov 
a ich propagácia nielen v rámci Bratislavy a 
Slovenska, ale aj v zahraničí. 
Tohtoročnú letnú Školu vajnorských tradí-
cií máme už za sebou a tešíme sa, že pri-
lákala aj nových nadšencov, ale i zvedav-

cov.  Prebiehala opäť v dvoch týždenných 
turnusoch od 2. do 7. júla a od  16. do 21. 
júla už tradične od pondelka do soboty vo 
večerných hodinách od 17.00 do 20.00 h. 
Predchádzajúce štyri ročníky sa konali na 
frekventovanom verejnom priestranstve 
medzi kostolom a domom kultúry na pó-
diu v Parku pod lipami. Tohtoročný piaty 
ročník sme trochu s obavou situovali do 
muzeálneho prostredia, do dvora národnej 
kultúrnej pamiatky Vajnorského ľudové-
ho domu. Napriek tomu už počas prvého 
turnusu sme sa presvedčili,  že záujem o 
podujatie je naozaj veľký a nás členov ob-
čianskeho združenia Podobenka z Vajnor 
to veľmi teší. 
Okrem už tradičného paličkovania, vyšíva-
nia, maľovania vajnorského ornamentu a 
výroby vajnorských kraslíc sme pre tých, čo 
zavítali počas dvoch týždňov do letnej ško-
ly, pripravili ďalšie nové aktivity. Na dvore 
Vajnorského ľudového domu v improvizo-
vanej kuchyni sme piekli tradičné koláče - 
„sirové osúchi,“ „slifkové buchti,“„osúchi s 
marhulama,“ ale aj „makovňíki, orechovňíki 
a sirovňíki.“ Malí či veľkí žiaci letnej školy 
mohli, priamo od zarobenia kvásku cez 
miesenie cesta až po pečenie v rúre, sle-
dovať celý postup prípravy. Nestačili sme 
piecť. Dievčence sa učili česať tradičné 
ľudové účesy. Veľký záujem bol aj o vý-
robu vajnorských kraslíc a vtáčikov, tkaníc 
a papierových ružičiek. No a veselo bolo 
deťom, keď sa mohli voziť sa na káre tak, 
ako kedysi, a pohojdať sa na novej dreve-

nej „hinčufke“ zavesenej na agáte vzadu 
na dvore. Okrem toho si mohli návštevníci 
letnej školy pozrieť interiér Vajnorského 
ľudového domu - tradičný ľudový príbytok 
s nádhernými ornamentálnymi maľbami a 
výšivkami, takzvané živé múzeum (preto-
že každý, kto doň vojde, cíti v ňom život), 
ako aj pokochať sa pohľadom na novovy-
sadený vinohrad. 
Škola vajnorských tradícií, ako aj návšteva 
Vajnorského ľudového domu sa stali už po 
štvrtý raz veľmi obľúbenou aktivitou detí 
z Denného tábora s Lúčnicou, na ktorom 
sa ich v tomto roku v troch turnusoch zú-
častnilo takmer 150, a to nielen z Vajnor a 
iných častí Bratislavy a jej blízkeho okolia, 
ale aj z ďalších vzdialenejších kútov Slo-
venska. 
Udržiavať a šíriť posolstvo starých tradícií 
a remesiel sa nám darí aj prostredníctvom 
iných aktivít, ktoré členovia Podobenky z 
Vajnor s nadšením organizujú. Zaujímavé 
podujatia pripravujeme vo Vajnorskom ľu-
dovom dome počas celého roka, kde pra-
videlne každý štvrtok bývajú kurzy tradič-
ných ľudových remesiel. Interiér domu aj 
dvora tematicky ladíme podľa ročných ob-
dobí.  Napríklad na dožinky ožíva dvor, ako 
aj interiér výzdobou z obilia a nechýba, sa-
mozrejme, ani dožinkový veniec. Na hody 
návštevníkom ponúkame ukážku takzva-
nej „prešovačky“. Všetky tieto aktivity sú 
súčasťou Školy vajnorských tradícií.

VAJNORSKÝ ŽIVOTAKTUALITY

„DeŇ vajNoR“  Na hlavNom 
NámesTí v bRaTislave

TRaDície sÚ vo vajNoRoch 
sTále živé

sme veľmi radi, že aj toh-
to roku nás bKis oslovilo o 
možnosti prezentovať v rámci 
Kultúrneho leta ba 2017 na 
hl. námestí kultúru a tradície 
vajnor.

Niť tradícií vo vajnoroch ne-
bola nikdy pretrhnutá. „Šije“ 
sa ňou aj v letnej Škole vajnor-
ských tradícií. 

Eva Bielčíková, snímky M. Grebeči Gabriela Zemanová 
predsedníčka Občianskeho 
združenia Podobenka z Vajnor
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VAJNORSKÝ ŽIVOTŠKOLA

pravidlá slušného správania 
a spoločenskú etiketu by sme 
mali dodržiavať aj kostole. žiaľ, 
často na to zabúdame. Katolícke 
noviny v tejto súvislosti oslovili 
odborníčku na  neverbálnu ko-
munikáciu oľgu Škvareninovú.

spoločeNsKá eTiKeTa plaTí aj v KosTole
Edita Jaslovská

Podujatie sa uskutočnilo vďaka výraznej 
podpore Mestskej časti Bratislava-Vajnory, 
ale najmä vďaka aktívnej pomoci členov 
Občianskeho združenia Podobenka z Vajnor. 

Na tomto výnimočnom podujatí sa vo Vaj-
noroch zúčastnili nielen deti z oboch na-
šich základných škôl a  materskej školy, ale 
aj deti z mestských častí Petržalka a Nové 
Mesto a z obcí Banka a Dedinka. Po príchode 
do Parku pod lipami učitelia najskôr prevzali 
pri registrácii predlohy s Vajnorským orna-
mentom, ktoré po vyfarbení bolo potrebné 
odovzdať sčítacej komisii. Tieto práce, cel-
kom ich bolo 549, boli prirátané k ostatným 
maľovaným obrázkom z celého Slovenska 
a stali sa súčasťou Slovenského rekordu v 
maľovaní ornamentov. 
Napokon sčítacia komisia konštatovala, že 
do zápisu o slovenský rekord v maľovaní 
ornamentov sa zapojilo celkom 8938 detí 
z celého Slovenska, pričom 3782 obrázkov 
bolo poslaných poštou (najviac zo Žiliny 484 
a z Vajnor 479), 4607 e-mailom a 549 bolo 
namaľovaných dňa 26. 6. 2018 v mestskej 

časti Bratislava-Vajnory v Parku pod lipami 
(z toho 483 namaľovali deti z vajnorských 
škôl).  Vajnorské deti tak namaľovali spolu 
962 obrázkov s Vajnorským ornamentom. 
Z výtvarných prác, ktoré vytvorili deti našich 
škôl, sme vybrali takmer 130 tých najzau-
jímavejších, najtypickejších a najkrajších. 
Pripravili sme z nich výstavu Vajnorský or-
nament očami detí a v sobotu 11. augusta 
2018  sme nimi obyvateľom a návštevní-
kom Bratislavy na Dni Vajnor na Hlavnom 
námestí chceli ukázať šikovnosť a talent 
vajnorských detí a spolu s fotografiami a 
výšivkami i jedinečnosť nášho nádherného 
Vajnorského ornamentu. Túto zaujímavú 
výstavu si mohli pozrieť i účastníci tohto-
ročných Vajnorských dožiniek a v súčas-
nosti je inštalovaná vo dvore Vajnorského 
ľudového domu.

? Platia pravidlá etikety už pri vstupe 
do kostola?

Človek, ktorý vchádza do kostola a chce sa 
zúčastniť na slávení sv. omše, by mal byť 
čisto a trochu sviatočne oblečený. Dámy by 
sa mali vyhnúť minisukniam, hlbokým vý-
strihom a páni krátkym nohaviciam. To, čo 
si dnes niektorí ľudia obliekajú do kostola, 
je vhodné skôr na kúpalisko. Možno niekto 
namietne, že vo svojom voľnom čase sa 
môže obliecť, ako chce. No nie je účasť na 
sv. omši slávnostným a radostným trávením 

voľného času? Nie je to svetlý bod všedné-
ho života? Tomu by potom malo zodpove-
dať aj oblečenie.

? Ak vchádza do kostola alebo z neho 
vychádza manželský pár, resp. muž a 

žena, kto vchádza a vychádza prvý?
Prvý by mal vchádzať muž. Keďže väčšinou 
sú dvere do kostola drevené, teda aj ťažké, 
mal by ich pán otvoriť a podržať dáme. Do 
budovy alebo miestnosti, kde nie sú presk-
lené dvere, vchádza ako prvý muž. Ak sa 
v kostole zostupuje dolu schodmi, prvý by 
mal schádzať pán. Pri chôdzi hore schodmi 
by mala ísť prvá žena, muž by mal nasle-
dovať za ňou. V oboch prípadoch ide o to, 
aby pán mohol prípadne poskytnúť dáme 
oporu.

? Ako je to so sedením v lavici, má na 
kraji sedieť muž alebo žena?

Na kraji sedí muž, žena by tam nemala se-
dieť. Ak vchádzajú do lavice muž a žena, 
ktorá je už skraja obsadená, prvý vstupuje 
muž, aby žene uvoľňoval cestu. K sediacim 
ľuďom sa obraciame tvárou a povieme ďa-

kujeme. Lavice v kostoloch sú však úzke, 
preto by sme ich mali obsadzovať zo stredu.

? Stáva sa, že keď niekto vojde do 
kostola, okamžite sa všetci prítomní 

otočia smerom k dverám... Dokonca pri-
chádzajúci ľudia rozptyľujú ich pozor-
nosť až tak, že sa prestanú modliť. Ako 
možno ľudí upozorniť, aby sa neotáčali, 
ale sústredili sa na pravú podstatu, pre 
ktorú sú v kostole?
Nie je slušné otáčať sa a obzerať si člove-
ka, ktorý vchádza do kostola. Moja otázka 
potom znie, prečo sú ľudia, ktorí sa otočili, 
v kostole? Preto, aby videli, kto do chrámu 
vošiel? Sú tam pre klebety alebo pre Pána 
Ježiša prítomného v Eucharistii. Ľuďom, 
ktorí sa otáčajú a koncentrujú sa na okolitý 
svet, by som neverila, že ich viera je pevná. 
Možno sú v kostole iba preto, že sa tam jed-
noducho patrí prísť v nedeľu a v prikázaný 
sviatok. Účasť na sv. omši nie je o tom, že 
idem do kostola, lebo nemám čo iné robiť 
, a potom všetkých oklebetím, aké tá mala 
šaty, topánky, ako bola namaľovaná, ako 
mala upravené vlasy. 

Na ReKoRDe sa ZÚčasTNilo 8938 DeTí
Gabriela Zemanová 
predsedníčka Občianskeho 
združenia Podobenka z Vajnor

už sme v minulom čísle vajnor-
ských noviniek písali, že naše 
vajnory mali v utorok 26. júna 
2018 česť aktívne sa zúčastniť 
na oficiálnom vyhlásení slo-
venského rekordu v maľovaní 
ornamentov, organizovaného 
občianskym združením Tatrín. 

Pomerne skoro potom, čo som sa približne 
v roku 2003 nechal viesť Duchom Svätým 
pri oživovaní osoby dnes už blahoslavené-
ho Titusa Zemana a v roku 2005 po pome-
novaní priestranstva na Námestie Titusa 
Zemana, kde mal v roku 1940 svoju pri-
mičnú svätú omšu, som sa začal zaoberať 
myšlienkou postaviť mu sochu vo Vajno-
roch. Vtedy som však nadobudol pocit, že 
„Vajnoráci“ ešte nie sú pripravení na tento 
krok, a tak som túto myšlienku po viac ro-
kov opakovane odkladal.
K tejto myšlienke som sa vrátil na škole 
vo svojej semestrálnej práci v roku 2013. 
Celý jeden semester sme sa venovali téme: 
Viera ako inšpirácia umeleckej tvorby. Na 
záver sme dostali vypracovať prácu na 
tému: Zobrazenie svätých v umeleckých 
dielach. Keďže v tom čase už prebiehal uj-
čekov beatifikačný proces, tak som si zvolil 

v práci mierne odlišný prístup a moja práca 
mala názov: Zobrazenie Božieho služobníka 
Titusa Zemana - mučeníka za záchranu du-
chovných povolaní, v ktorej som podrobne 
opísal, ako si predstavujem jeho zobrazenie 
na obraze alebo sochu. S touto myšlienkou 
som oslovil akad. soch. Petra Švarala, ktorý 
moju myšlienku ochotne prijal aj s mojou 
predstavou o jej stvárnení. Nasledovne som 
v roku 2016 pod hlavičkou občianskeho 
združenia Don Titus podal žiadosť o súhlas 
na postavenie jeho sochy na Mestský úrad 
Bratislava - Vajnory. Po získaní kladného 

stanoviska Komisie hl. mesta Bratislava pre 
pamiatky a zásahy do verejného priestoru a 
nasledovne udeleného súhlasu z Hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a od 
Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, 
nám svoj súhlas dal aj Mestský úrad Brati-
slava - Vajnory, ktorý aj finančne prispel na 
postavenie sochy.
Získať súhlas je iba malým krokom, aj keď 
nevyhnutným, na postavenie sochy bla-
hoslaveného Titusa Zemana vo Vajnoroch. 
Akad. soch. Peter Švaral zhmotnil moju 
predstavu najskôr do zmenšeného modelu 
sochy 1 : 2 z hliny a nasledovne ho urobil aj 
z epoxidu, ktorý je už od októbra minulého 
roku vystavený v Kostole Sedembolestnej 
Panny Márie vo Vajnoroch. V súčasnosti vy-
tvára model sochy vo veľkosti 1 : 1 z hliny, 
aby ho po odsúhlasení urobil zo sadry. Takto 
pripravený model odovzdáme do zlievarne, 
kde zo sadrového modelu musia urobiť ešte 
voskový model, ktorý zaformujú do piesku, 
aby sochu postupne odliali z bronzu. Keďže 
socha je značne členitá a kladieme aj dôraz 
na kvalitu jej povrchu, proces odlievania je 
veľmi náročný na zručnosť a trpezlivosť 
osoby, ktorá vytvára voskový model, ktorý 
potom zaformujú do piesku. Ten sa v pro-
cese odlievania vytaví z piesku, aby vypráz-
dnené miesto vyplnil tekutý kov, a tak bude 
vytvorená socha z bronzu. Potom bude na 
mieste osadenia sochy vytvorený základ, 
na ktorý bude po jeho vytvrdnutí osadená.
Občianske združenie Don Titus si dalo zá-
väzok, že socha blahoslaveného Titusa 
Zemana bude odhalená tohto roku, t.j. v 
roku 2018, a tento svoj vnútorný záväzok 
aj dodrží, ak nezasiahne vyššia moc. Presný 
termín odhalenia sochy bude dostatočne v 
predstihu oznámený.

pRíbeh sochY blahoslaveNého 
TiTusa ZemaNa
blíži sa čas odhalenia sochy 
významného človeka a obyva-
teľa našej dediny. chcem vám 
porozprávať čo všetko pred-
chádzalo tomu, kým socha 
zaujme svoje čestné miesto. 

Michal Titus Radošinský,  snímka archív

poZváNKa
pozývame všetkých ctiteľov 

blahoslaveného Titusa Zemana 

do Bratislavy - Vajnor na spomienkové stretnutie, ktoré bude 
30.9.2018,

v deň jeho I. výročia vyhlásenia za blahoslaveného.

Program:
10.30h – svätá omša v Kostole Sedembolestnej Panny Márie 
11.30h – odhalenie sochy blahoslaveného Titusa Zemana na 

Námestí Titusa Zemana 

            Ctitelia blahoslaveného Titusa Zemana
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Po tohtoročnej zime sme sledovali, ako 
Vajnorské malé knižnice postupne pustnú. 
Najmä ich vonkajší náter a ornamentová 
maľba dostávali zabrať. Nečudo, takmer 
päť rokov boli vonku v každom ročnom ob-
dobí, v každom počasí, denne navštevova-
né deťmi aj dospelými.
Práve blížiace sa piate výročie bolo vhod-
nou príležitosťou na ich obnovu. V máji 
nám Nadácia Orange oznámila, že v Za-
mestnaneckom grantovom programe pod-
porila projekt obnovy 2 našich knižníc. Je 
to tá istá nadácia, ktorá nám v roku 2013 
poskytla grant, aby knižnice mohli vznik-
núť. Vzácne partnerstvo, veľmi si ho váži-

me. Na jar sa nás ľudia pýtali, kam zmizli 
knižnice, čo sa s nimi stalo, či sa vrátia 
späť. V máji na nich pracovali páni z Hos-
podárskej správy Miestneho úradu Vajno-
ry. Zbrúsili lak, maľbu aj nátery až na drevo 
a pripravili oba malé domy na ďalšiu fázu 
obnovy. Knižnice sme natreli tromi vrstva-
mi bielej farby a jednej z nich sme vyrobili 
aj nové dvierka, lebo krátko pred zložením 
z ulice tie povôdné niekto rozlámal. Potom 
knižnice putovali Kristíne Rožňovcovej. 
Rozhodla sa, že maľbu vajnorských or-
namentov vymyslí nanovo. Použila novú 
farebnosť, ľudové motívy ponechala pô-
vodné, obmenila ich v detailoch a opäť 
všetkých prekvapila originalitou. Knižnici 
na ihrisku na Buzalkovej ulici vymenila 
čierno-zlatú kombináciu farieb za maľbu v 
troch otieňoch modrej. Stojí za to vidieť ju 
naživo. Knižnica na Roľníckej dostala svie-
že farby, tradičné motívy džbánu, kvetov, 
vínnej révy a vtáčikov ostali.
V spolupráci s Mestskou časťou Bratisla-
va-Vajnory sme 12. augusta 2018 pri-
pravili rodinné podujatie Nedele deťom, 
venované oslave a návratu Vajnorských 
malých knižníc. EDUdrama pripravili pre 

deti interaktívne divadelné predstavenia, 
na konci ktorých knižnice spolu s deťmi 
odkryli. 
Doobeda Barbora Jurinová na detskom 
ihrisku na Buzalkovej ulici predstavila prí-
beh z obľúbenej knihy Gréta - o veľrybej 
speváčke, ktorá stratila hlas. V podmor-
skej ambulancii morské živočíchy zistili, 
že choroby im spôsobujú odpadky, ktoré 
do mora nepatria. 
Podvečerné nedeľné predstavenie s 
Feldekom v batohu priamo pri soche sv. 
Floriána zahrali Monika Martinčičová a Mi-
chal Zeman. S dobrodružnou cestovnou 
kanceláriou vtiahli deti do spoznávania 
všakovakých krajín, zabudnutých jazykov 
a miest, ktoré ešte nevideli. 
Tešíme sa, že dve z troch Vajnorských ma-
lých knižníc sú opäť na svojich miestach. 
Patria nám všetkým. Môžeme ich znova 
obdivovať a používať. Veríme, že si v nich 
nájdete dobré čítanie a nejakú knihu im 
darujete aj z vlastnej police. 
No a tá tretia – posledná knižnica čaká 
tiež na svoj návrat, hoci nie späť do parku 
na Koniarkovej, ale do Parku pod lipami. 
Na jeseň ju tam nájdete.

UDIALO SAUDIALO SA

vajNoRsKé malé KNižNice 
a NeDele DeŤom

vajnorské malé knižnice 
oslávili v auguste piate naro-
deniny. bola to príležitosť na 
ich obnovu a vrátenie na svoje 
miesta v úplne novom šate. 

Barbora Paulenová a Kristína Paulenová
snímky IFK

oDiŠiel vajNoRsKý 
KRoNiKáR

Dňa 8. júla tohto roku ticho skonal v 
Seniordome vo Vajnoroch pán Vojtech 
Grebečí. Odišiel ticho a nenápadne, 
bez veľkých pôct. Vojtech Grebečí bol 
postavou síce malý, ale svojím srdcom 
veľký človek. Každý Vajnorák si ho pa-
mätá, ako sa zapájal do dedinského ži-
vota, ako prikladal ruku tam, kde to bolo 
potrebné. Či už to boli práce pri obnove 
sochy sv. Floriána, alebo vykopávky a 
obnova Kostola Sedembolestnej Panny 
Márie vo Vajnoroch. Bol všade, kde sa 
voľačo dialo.  Nemohol chýbať na žiad-
nej dedinskej akcii. Aj v pokročilom veku 
sa s úsmevom prihováral ľuďom na ho-
doch či dožinkach. Tohoročné dožinky 
už boli bez Vojta.
Ujo Vojto, ako ho miestni volali, bol  v 
minulosti úspešným športovcom - ho-
kejistom, futbalistom, zápasníkom.  Hral 
aj vo Vajnorskej dychovke. Ukázal svoje 
veľké srdce, keď po úraze jeho brat Cyril 
ostal pripútaný na invalidnom vozíku. 
Vojto sa o neho staral až do jeho smr-
ti.  Život sa s Vojtom nehral, asi aj preto 
jeho koníčkom bolo spisovanie, čo sa vo 
Vajnoroch deje.  Celý život zaznamená-
val miestne udalosti do hrubých zošitov 
tak, ako ich vnímal zo svojho pohľadu. 
Vzniklo tak 8 hrubých kroník opisu 
obyčajného života.  Bolo toho dosť za 
90  rokov.  Športové udalosti, dožinky, 
svadby, suchá, povodne. Jednoducho, 
život surový a bez príkras.  Dnes už je 
Vojto na lepšom mieste, v spoločnosti 
ľudí, ktorých mal rád.  Ostalo po ňom v 
dedine  trochu prázdno. V spomienkach 
nám zostane jeho nízka postava so ši-
ráčikom na hlave. Tento obrázok sa za-
chová v našich mysliach a najmä v jeho 
vlastných kronikách.
P.S. V pozostalosti ostala neucelená 
zbierka kroník. Touto cestou chceme 
požiadať občanov Vajnor, ktorí si v mi-
nulosti od Vojta Grebečího niektoré 
exempláre požičali a nevrátili, aby ich 
vrátili rodine.

Každé narodenie človeka je malý záz-
rak, každý jedinec zázračným dielom. A 
každé dieťa, ktoré prichádza na svet, by 
malo byť prijímané s láskou. Malo by byť 
s láskou  vychovávané, pretože na to, 
aby vyrástlo v človeka, čo sa vie postaviť 
životným prekážkam čelom a neuhýbať 
im, na to všetko okolo seba nevynutne 
potrebuje lásku. Potrebuje poznať úp-
rimný ľudský cit od svojich najbližších, 
od mamy a  otca. 
Zbor pre občianske záležitosti pripravil 
28. júna 2018   Slávnosť uvítania do ži-
vota pre 17 malých Vajnorákov, ktorých 
mená sú zapísané do Pamätnej knihy.
Na tvárach rodičov sa zračilo nevýslovné 
šťastie pri pohľade na svoje dieťatko, 
ktoré držali v náručí. Rodičia po sláv-
nostnom príhovore dostali Pamätný list 
pre dieťatko a finančný príspevok pri na-
rodení dieťaťa.

Slávnostné podujatie oživilo vystúpenie 
detí zo súkromnej  Základnej umeleckej 
školy vo Vajnoroch. 
Rodičom prajem veľa dobrého zdravia, 
dostatok elánu, mnoho trpezlivosti a ne-
úrekom úspechov pri výchove detí.

slávNosŤ uvíTaNia 
DeTí Do živoTa

spinká si v náručí materských 
rúk,
sú ako kolíska a v nej krásny 
puk.
mamička s oteckom strážia 
tvoj sen,
zbierajú lupienky pre tvoj 
krajší deň.

Soňa Molnárová, snimka A. Jakubáč Meno Priezvisko dátum nar.

Barbora Slivková  17. február 2018

Stela Šajmírová  15. február 2018

Richard Drobný  19. február 2018

Marko Zigo 14.  november 2017

Olívia Pastierik  20. február 2018

Richard Homza 2 3. december 2017

Bianka Fialová  5. október 2017

Simonan Balážová  1. apríl 2018

Linda Hušková  24. marec 2018

Alexander Šrank 31. marec 2018

Eliška Škrovanová  2. apríl 2018

Oliver Javorník  10. marec 2018

Ondrej Halčin 24. január 2018

Tobias Dyršmíd 26. apríl 2018

Tomáš Ambrus  2. apríl 2018

Adam Vlčák  26. apríl 2018

Michal Timotej Surgoš  16. máj 2018

Tomáš Brenčič  3. máj 201
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ROZHOVORROZHOVOR

Pristavila som sa pri majiteľke pani Sidke 
Gloncovej a opýtala sa jej, ako sa má a čo 
je nové. Každý Vajnorák, ktorý Sidku pozná, 
vie, že je vždy veľmi milá, pozitívna a vrúc-
na, pochválila sa mi, že je to už 40 rokov, čo 
pracuje ako kaderníčka. Za tie roky jej cez 
ruky prešlo mnoho generácií Vajnorákov, vy-
chovala veľa učňov, no najmä svojou pova-
hou nás všetkých skrášľuje, lebo od nej ne-
odchádzame iba s lepším a krajším účesom, 
ale aj s úsmevom na perách a teplom v srdci. 
A preto si myslím že by bolo možno pekné 
o pani Sidke napísať do Vajnorských novi-
niek, a tak sa jej aj poďakovať za 40-ročnú 
prácu pre nás, Vajnorákov.  Tak vznikol tento 
rozhovor.  Napriek tomu, že sa momentálne 
necítila dobre, prijala ma vo svojom salóne 
usmiata, milá a veľmi pohostinná, s aurou 
takou žiarivou, že človeka až zahreje. Usadi-
la ma na terase, ponúkla pivo - pochopiteľ-
ne nealkoholické, veď bolo desať hodín do-
obeda a stretnutie bolo pracovné. Sedím u 
pani Sidónie Gloncovej, ktorej nikto nepovie 
inak iba Sidka. A to, že má svoj pracovný diár 
plný do poslednej minúty, dokazuje aj jeden 
telefonát za druhým. Len v priebehu prvých 
piatich minút v Salóne Sidka zazvonili už 
traja ľudia. „Ja ten telefón radšej vypnem, 
nech nás nikto nevyrušuje.“ A  s úsmevom 
vypla zvonenie na svojom mobile a trochu 
nervózne očakávala moje otázky.

? Vy nepochádzate z Vajnor, kde ste 
prežili svoje detstvo?

Ja som Račianka. Detstvo som prežila v Rači. 
Tam som sa zoznámila aj so svojím manže-
lom. Chodil s kamarátom do Rače, ten nás 
zoznámil, padli sme si do oka, a tak som sa 
vydala za Vajnoráka a usadila sa vo Vajno-
roch.

? Koľko ste mali rokov, keď ste sa 
zoznámili?

Keď sme sa zoznámili mala som sedemnásť 
rokov a po dvoch rokoch „randenia“ som sa 
v devätnástich rokoch vydala.

? V ktorom to bolo roku?
Vydávala som sa v roku 1975. Potom 

sme mali hneď tri deti. Jedno, druhé, tretie 
za sebou... Prisťahovala som sa k svokrov-
com, takže bolo treba dom trochu upraviť, 
čo znamenalo, že sme s manželom pristavi-
li, nadstavili, dostavili... jedno s druhým a po 
piatich rokoch materskej som nastúpila do 
práce tu, vo Vajnoroch.

? Školu ste vyštudovali akú a kde?
Kaderníčka – holička, dámska a pánska, 

klasická škola služieb v Bratislave na Ra-
čianskej ulici. Praxovala som na Páričkovej 
ulici a zdá sa mi, že dodnes tam je učňovské 
stredisko. Aspoň si myslím, neviem to isto.

? Vy ste vo Vajnoroch začínali v Im-
prokome na Ulici Pod lipami...

Áno, ale to ešte nebol Improkom. Patrilo to 
Komunálnym službám, pracovala som tam 
presne deväť rokov. Od roku 1980 do roku 
1989. Keď sa po prevrate začalo podnikať, 
aj Komunálne služby začali svoje priestory 
dávať do prenájmu, a tak som si založila 
živnosť a kaderníctvo začala prevádzkovať.

? Takže ste v podstate odštartovali 
svoju podnikateľskú kariéru.

Vlastne, áno. Myslím si, že som v tom čase 
bola prvá a jediná živnostníčka vo Vajno-
roch.

? Ako si na to obdobie spomínate?
Veľmi rada. Bolo to príjemné obdobie. 

Mala som tam kopec dievčat, mladé učnice, 
takže bolo veselo. Zaškolila som ich mnoho. 
No, vajnorský vzduch je dobrý (smiech), 
každá ostala gravidná a ostali sme tam s 
mojou kolegyňou a priateľkou, dlhoročnou 
spolupracovníčkou Jankou Doležalovu a 
spolu sme to ťahali my dve. Čas, ktorý som 
strávila v tom kaderníctve pre Komunálne 
služby aj ako živnostníčka, je to spolu dvad-
saťosem rokov.

? A potom ste sa osamostatnili...
...to bolo tak. Spolu s manželom sme tu 

žili so svokrou. Keď svokra zomrela, manžel 
mi navrhol, aby som podnikala doma. Ostal 
po svokre voľný byt, a tak sme ho prerobili 
na kaderníctvo.

? Nebáli ste sa tejto zmeny v podni-
kaní?

Jasné, že som sa bála. Každý mi hovoril: 
„Sidka, nerob to, budeš si do domu púšťať 
cudzích ľudí?“ Ale manžel ma povzbudzo-
val, on veril, že bude dosť roboty a že to 
šikovne pôjde. No a neskôr sa ku mne pop-
ridávali deti. Najskôr syn, potom dcéra, ne-

skôr aj nevesta. Mala som aj iné pedikérky, 
aby som tie služby rozšírila, zatiaľ to beží 
doteraz.

? Aké služby ponúka váš Salón Sid-
ka?

Ponúkame masáže, kadernícke služby, spo-
ločenské a svadobné účesy, kozmetické 
služby, nechtový dizajn a pedikúru. Vlastne, 
kompletné služby.

? Vaše deti sa ako dostali k práci vo 
vašom salóne?

Syn Braňo si spravil viaceré kurzy, konkrét-
ne kde presne neviem, to by si sa musel 
opýtať jeho (smiech)...

? ...áno, všimol som si stenu plnú cer-
tifikátov.

Veď áno, robil dlhotrvajúce kurzy. Aj dcéra 
Zuzka si spravila kurzy vo svojom odbore. 
Nevesta je zdravotná sestra, urobila si pe-
dikúru a postupne sa jej zapáčila aj kozme-
tika, takže robí aj kozmetiku. Som rada, že 
nám to ide.

? A voľný čas máte? Ostáva vám?
Málo. Veľmi málo.

? A nejaká dovolenka občas je?
To áno, dovolenka je. To je jasné.

? Viete si, teda, povedať a teraz vy-
pnem a užijem si čas len sama pre 

seba?
Áno, to som sa naučila. Urobiť si taký har-
monogram a oddýchnuť si, načerpať silu a 
energiu. Ja som teraz už u dcéry na dohodu, 
pretože som vlastne už na dôchodku...

? Takže vy ste vlastne Salón Sidka 
posunuli ďalej.

Áno, presne tak. Posunula som. Na dohodu 
však pracujem u dcéry ďalej, lebo milujem 
svoju prácu, veď to poznáš, keď robíš niečo 
s láskou, pre mňa je moja práca naozaj môj 
život. Už od detstva som túto prácu chcela 
robiť. Veď keď som mala dvanásť – trinásť 
rokov, povedala som si, že budem kaderníč-
ka. Otec bol veľmi proti tomu, aby som bola 
kaderníčka, ale mňa to veľmi bavilo. S ma-
mičkou som chodievala do salónu v Rači a 
tam som videla, ako sa robia tie prvé trvalé 
- elektrické a chemické a dávali sa štipce, a 
vôbec, páčila sa mi tá atmosféra tam...

? Dnes všetky tie nové trendy sledu-
jete?

Sledujeme. Jasné, že sledujem. Mám tu aj 
mladého kolegu, takže aj on sa venuje tým 
mladším klientkam a časovo náročnejším 

úpravám. Preto chodíme na školenia a kur-
zy, ja sledujem trendy na internete a učím 
sa nové spôsoby... Musím, veď by som inak 
zakrnela.
Ja síce svadobné účesy už nerobím,  na to je 
špecialistka moja dcéra, naozaj je šikovná. 
Spravila si kurz u štvornásobnej majsterky 
Slovenska a Zuzka naozaj veľmi pekne robí 
tie svadobné účesy. Som na nich všetkých 
hrdá. Veď robia naozaj poctivo...

? No môžete byť hrdá aj na seba, že 
ten salón vôbec je a že sa v kon-

kurencii udržal. Ak sa nemýlim, tak vo 
Vajnoroch som narátal minimálne päť 
kaderníctiev.
Veď to je presne to, čo som chcela aj ja 
povedať. Keď sme aj s kolegyňou Janicou 
začali tu vo Vajnoroch robiť, tak sme boli 
dlhé roky monopol. Boli sme tu samé. A 
postupne sa tu začali objavovať nové ka-
derníctva a mne  to vôbec neprekáža. Ja 
osobne sa konkurencie nebojím. Konku-
rencia posúva a kto bude chcieť k nám do 
salónu chodiť, príde a kto nebude chcieť, 
nájde si to, čo mu vyhovuje.

? A prácu s ľuďmi zvládate ako? Veď 
taký kaderník musí byť aj dobrý 

psychológ. Keď si do vášho kresla niek-
to sadne a prípadne sa vám vyžaluje...
Áno, je to tak. No vieš ako to je. Nechcem 
to porovnávať zrovna takto, ale som ako 
pán farár, jemu keď sa vyspovedajú a tiež 
vyžalujú, ostáva to u neho. Ja si tiež vy-
počujem a ostane to u mňa schované. Je 
pravda, že som chvíľami taká bútľavá vŕba.

? Koľko ľudí vám asi tak prešlo ruka-
mi? Viete to aspoň odhadnúť?

Chcela som to už zrátať. Minule som nad 
tým aj rozmýšľala, je to však veľmi ťažké 
odhadnúť. Asi tak 150 000 ľudí...

? Tak to je parádne číslo. To koľko far-
by na vlasy ste minuli?

(smiech) To by sa počítalo na vedrá. Ono 
je to ťažké odhadnúť, lebo počas socializ-
mu sme do práce chodili na siedmu, ženy, 
často družstevníčky, na nás už čakávali v 
radoch pred kaderníctvom. Vtedy sme aj s 
kolegyňou mávali veľmi veľa roboty...

? No ani dnes sa nemôžete sťažovať, 
že by ste mali núdzu o prácu...

Nie, nie, to určite nie. Len som chcela tým 
povedať a je mi to veľmi ľúto, že mnohé 
tie klientky, ktoré si pamätám za tých 40 
rokov, čo tu mám odrobených, tým myslím 
vo Vajnoroch, lebo mám odrobených viac 
rokov, zomreli. Zomrelo veľa tých čistých 

Vajnorákov. Tie družstevníčky a babky... 
veď vtedy, keď k nám chodili, to boli mla-
dé ženy, pred tými štyridsiatimi rokmi. Už 
do salónu chodí málo Vajnorákov, ako sa 
hovorí, chodí viac cezpoľných, alebo don-
dzítí...
Čo ma však na tom najviac baví a teší, že 
sa ľudia, klienti k nám radi vracajú a dob-
re sa u nás cítia. Možno je to tým, že sme 
taký rodinný salón a aj atmosféra v ňom je 
tu taká rodinná, že si môžu posedieť pri ká-
vičke. Možno i tým, že som zo starej školy, 
určite to robí aj moja kolegyňa Janica, nik-
dy neodmietnem klienta. To sa ani nemá. 
Vždy, hoci aj medzi strihačkami. Klienta 
neodmietneme. A niektoré moje klientky 
už vlastne ani nie sú klientky, ale stali sa 
mi kamarátkami, a to ma teší... Mám vlast-
ne taký pocit, že si už so všetkými svoji-
mi klientkami aj tykám, a to poteší, keď aj 
osemdesiatročná dáma navrhne, aby som 
jej tykala. A potom je ten vzťah medzi kli-
entom opäť iný, bližší...

? Máte medzi klientkami aj takú ka-
marátku, s ktorou si vybehnete na 

kávu?
Ani nie. Nám stačí, keď si poklebetíme tu, u 
nás v salóne. My ponúkame aj kávu, takže 
dáke ďalšie stretnutia už nevyhľadávame. 
Mám kamarátku, s ktorou ideme aj na do-
volenku, obe sme už ovdoveli, tak chodíme 
spolu.

? Spomenuli ste, že ste ovdoveli, ja 
som nechcel tú tému načínať, ale 

nedá mi. Nebolo to pre vás, ako pre 
ženu podnikateľku, ťažké?
No bolo. Veľmi. A veru aj je. Niekto aj po-
vie: „Ono ťa to po roku, roku a pol prejde 
a zvykneš si...“. Nie, nedá sa na to  zvyk-
núť a čím dlhšie to trvá, tým je to horšie. 

Keď si predstavím, alebo takto keď si sem 
sadnem, uvedomím si, čo všetko tu man-
žel urobil, napríklad, tieto stĺpy betónoval, 
armoval tu... pochopiteľne aj s deckami. 
Chlapci kopali, všetko sme si vlastne vybu-
dovali svojpomocne. Takže ja ho tu vidím a 
mám ho vlastne všade okolo seba. A chýba 
nám veľmi, aj deťom.
Rada by som však ešte povedala, koľko 
dobrých ľudí je vo Vajnoroch. Keď manžel 
zomrel a bola rozlúčka, prišlo veľmi veľa 
ľudí. Človek si tú spolupatričnosť a soli-
daritu naozaj naplno uvedomí, až keď je 
v ťažkej situácii. A určite by som chcela aj 
touto cestou poďakovať všetkým dobrým 
ľuďom za podporu, že ma podržali a boli 
solidárni.

? Ako najradšej relaxujete po nároč-
nom pracovnom dni?

Môj relax je sudoku. Veľmi ma bavia. Uči-
la som sa to síce dva roky, ale došla som 
na to. Syn mi koľkokrát povie, že si cibrím 
mozog. Oddychujem a naozaj, že s vylože-
nými nohami. Rada chodím do divadla a s 
vnúčatami do kina.
No v podstate ďakujem Bohu, že môžem 
ešte robiť, že nám náš salón funguje, že 
ľudia sa k nám radi vracajú, že moja rodina 
to so mnou všetko zvláda a ja s nimi. Veľmi 
si vážim svojich klientov, máme ich radi a 
veríme, že sa u nás cítia ako doma.

A to je veľmi krásne a ja si myslím, že lepší 
záver nášho rozhovoru ani byť nemôže. Ja 
vám, pani Sidka, ale aj vašim deťom pra-
jem hŕbu spokojných klientov, aby ste ešte 
veľmi dlho napĺňali svoj detský sen a aby 
od vás klienti odchádzali spokojní tak ako 
dosiaľ a radi sa k vám vracali. Želám vám 
pevné zdravie a vďaka za vašu energiu, 
ktorú cítiť pri každom stretnutí s vami.

Keď je pRáca celoživoTNou Záľubou

Na úvod jeden mail: „Dobrý 
deň, rada by som sa s vami 
podelila o dnešnú skúsenosť. 
vo vajnoroch žijem 20 rokov 
a mám to tu veľmi rada. Dnes, 
keďže som žena a pravidelne 
navštevujem salón sidka, som 
opäť zašla na manikúru. 

Igor Roy, snímka IFK
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ŠKOLAŠKOLA

Ich veľké oči, plné očakávania, skáču z jed-
nej strany na druhú, z učiteľa na učiteľa. 
Odráža sa v nich veľký otáznik, aká bude 
škola?  Bude sa mi tu páčiť?  Nájdem si tu 
kamarátov? Bývalí škôlkari sa so záujmom 
pýtajú a budeme poobede aj spinkať, ako 
sme museli v škôlke?  Nie, všetko je iné, 
všetko je nové, začína sa pre vás nový ži-
vot , život školákov. Vitajte prváci! 

viTajTe v ŠKole, NaŠi pRváčiKovia!

leto ubehlo galopom splaše-
ného koňa. Znovu je tu sep-
tember a škola volá. v tomto 
roku je v našej škole viac cha-
osu,  zábavy a občas aj nejaká 
tá slzička. v škole znovu priví-
tame nových žiakov – prvákov.

Igor Kňazovický, snímky autor

Keby ste sa pýtali ďalej, zistili by ste, 
že je to akcia plná zábavy, športových 
aktivít, smiechu, hudby a jednej farby. 
Tento rok sme všetci do školy prišli v 
modrom oblečení s modrými doplnka-
mi, nalakovanými nechtami (samoz-
rejme, len modrou farbou). A ako sme 
sa zabávali? Podávali sme si hula hop, 
obaľovali sme sa toaletným papierom 
(aby sa z nás neskôr mohli stať mú-
mie), vytvárali sme bláznivé účesy, 
prevážali sme sa vo fúriku,... Pri kaž-
dej aktivite nám hrala hudba, ktorá 
sa ozývala z multifunkčného ihriska. 
Celý deň sme zakončili stoličkovým 
tancom a vyhodnotením všetkých ak-
tivít. Farebná súťaž je a bude vždy 
tou najzaujímavejšou. Každý čaká na 
výsledok a dúfa, že sa práve jeho trie-

da bude tešiť z farebnej torty. Ten-
to rok si na modrej torte pochutnali 
triedy 4.B s triednou učiteľkou Mgr. 

M. Nemcovou a 5.A s triednou Mgr. J. 
Muchovou. Tešte sa spolu s nami na 
budúci rok!

jún. viete, čo žiakom priná-
ša tento mesiac? písomky, 
uzatváranie známok, trochu 
stresu a vysvedčenie. To všet-
ko je pravda. Keby ste sa však 
opýtali žiakov Základnej školy 
Kataríny brúderovej, dozve-
deli by ste ešte jednu infor-
máciu. jún so sebou prináša aj 
akciu, ktorá každoročne baví 
žiakov, ale i učiteľov našej 
školy. je to akcia s názvom 
hurá na prázdniny.

ZačiaToK leTa v moDRom
Žiaci ZŠ , snímky autor

Naše športovo–vedomostné popoludnie 
pri príležitosti konca školského roka zača-
lo sa netradične. Deti si nastúpili za seba 
podľa ročníkov. Postupným výberom pod-
ľa poradia sme tvorili štvorčlenné skupin-
ky z jedného prváka, jedného druháka, 
jedného tretiaka a jedného štvrtáka. 
Deti sa po rozdelení do skupiniek zo-
známili. Oboznámili sme ich so siedmimi 
disciplínami. Všetci členovia mali hádzať 
do koša, skladať puzzle, odpovedať na 
vedomostné otázky, vymyslieť rýmy na 
dané slovo, vyriešiť logické a matema-
tické úlohy, triafať do balónov a postaviť 

vežu z kociek len pomocou hmatu so za-
viazanými očami. Po absolvovaní disciplín 
dostalo každé dieťa pečiatku na kartičku. 
Po nazbieraní siedmich pečiatok prišla na 
rad sladká odmena v podobe cereálnej 
tyčinky. 
Víťazom bolo každé dieťa, ktoré sa zú-
častnilo, pretože prijať výzvu náhodného 
výberu spoluhráča, spolupracovať, komu-
nikovať a dohodnúť sa s niekým, koho 
dosiaľ poznalo iba z videnia, je obdivu-
hodné. 
Takže, deti, veľké ďakujem patrí práve 
vám.

KoNiec ŠKolsKého RoKa v ŠKD
Tamara Vániková

Deň 19. jún 2018 bol jeden 
z posledných dní, keď boli 
všetky deti, ktoré navštevujú 
školský klub detí v škole, 
pretože neskôr mali naplá-
nované triedne koncoročné 
výlety.
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INZERCIA

Tento šport vznikol v chudobných častiach 
New Yorku, kde ľudia nemali peniaze na 
drahé posilňovne, tak cvičili vonku na ih-
riskách. Je určený pre mládež, dospelých, 
starších ľudí, pre všetkých. Môžete precvi-
čiť celé telo pomocou jednotlivých kom-
plexných pohybov. Cieľom je zdravý život-
ný štýl, využívanie funkčného tréningu, 
no tiež aj spoznávanie nových ľudí, keďže 
Street Workout sa často vykonáva v men-
ších alebo väčších zoskupeniach. Cvičenie 
je zdravé pre fyzickú kondíciu, naberanie 
svalovej hmoty či chudnutie.
Myšlienka výstavby takéhoto ihriska 
vznikla už dávnejšie, no realizovať ju som 
začal až minulý rok kvôli školskému projek-
tu, kde som si vybral túto tému. Nemusel 
to byť reálny projekt, no ja som to aj tak 
chcel zrealizovať. Vďaka tohtoročnému 
participatívnemu rozpočtu, kam sme pro-
jekt prihlásili, dá sa aj realizovať. Zdá sa, 
že podobné športovisko oslovilo nielen 

skalných športovcov, ale aj rekreačných či 
víkendových cvičiteľov. V hlasovaní získal 
tento nápad podporu 92 hlasov a suve-
rénne sa stal najžiadanejším projektom. 
Vajnory je multifunkčná športová mestská 
časť, no takéto ihrisko jej chýbalo. Často 
sme museli cestovať ďalej za poriadnym 
ihriskom. Vajnory by nemali zaostávať, 
lebo toto ihrisko už má pomaly každá de-
dina. Aj naši susedia v Rači, Pezinku, vo 
Svätom Jure, nedávno postavili aj menšie 
ihrisko na Čiernej Vode.

U nás, vo Vajnoroch, cvičí veľa mladých 
ľudí, ktorí to ocenia. Miesto na hádzanár-
skom ihrisku je ideálne, lebo tam nechodí 
veľa ľudí, je tam pokoj a staré ihrisko je na-
hradené novým, profesionálnym. Dnes už 
je workoutové ihrisko k dispozícii všetkým 
záujemcom o tento druh rekreačného aj 
aktívneho športu. Hurá, poďme cvičiť! Re-
alizované s finančnou podporou Úradu vlá-
dy Slovenskej republiky – program „ Podpra 
rozvoja športu na rok 2018“ na projekt 
prispel aj Bratislavský samosprávny kraj.

vieTe, čo je woRKouT?
street workoutu alebo cviče-
niu s vlastnou hmotnosťou 
sa venujem už od roku 2012, 
začínali sme tu vo vajnoroch 
na hádzanárskom ihrisku. je 
to cvičenie vonku na čerstvom 
vzduchu a najmä zadarmo. 

Šimon Mišák, snímky IFK   
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INZERCIAŠPORT

Všetky sa s menšími či väčšími prekáž-
kami blížia k reálnej finálnej podobe. Už 
na jeseň by sme mali mať k dispozícii 
ďalších 5 unimobuniek, napojenie na 
kanalizáciu, detské ihrisko by mal obko-
lesovať plot a ochranné siete (stĺpy na 
osvetlenie už stoja). Stále sa usilujeme v 
súčinnosti s miestnym úradom budovať 
náš areál tak, aby bol maximálne prak-
tický, funkčný a bezpečný pre všetkých. 
Jednoducho tak, aby sme sa v ňom cítili 
dobre. Keďže rozpočet FK je aktuálne na 
prasknutie, oceníme každú pomoc. Fanú-
šikom, rodičom i iným obyvateľom obce 
ponúkame množstvo možností, ako sa 
pripojiť k dobrej veci...

Transparentný účet

FK Vajnory zriadil transparentný účet, 
ktorý bol podmienkou Slovenského fut-
balového zväzu na poskytnutie dotácie 
na stavbu unimobuniek. Využijeme ho aj 
na iné veci. Rodičia majú možnosť zakú-
piť si tréningové sady oblečenia, ktoré 
vybavil klub s výraznou množstevnou 
zľavou. Práve na spomínaný účet budú 
peniaze vkladať, čo im umožní lepšiu 
kontrolu. Zároveň môže každý, kto nám 
chce pomôcť, vložiť na účet ľubovoľnú 
sumu. 

2 % z dane

Tento rok sme zaznamenali výrazný 
vzrast v sume z dvoch percent, čo je ďal-
šia známka toho, že ľudia súhlasia s na-
šou cestou. Vidia, že projekty a vízie FK 
majú zmysel. V prvom rade pre športové 
vyžitie našich detí. Všetkým, ktorí nám 
dve percentná poslali, ďakujeme.

členstvo

„Spájame Vajnory“ bude pokračovať aj v 
nasledujúcej sezóne. Snažíme sa usku-
točňovať rady rodičov a iných nadšen-
cov, ako ešte viac tento projekt zviditeľ-
niť. Každý, kto má záujem, môže za 30 
eur na jeden futbalový ročník (do leta 
2019) získať obrovské výhody. Hlavne 
zľavy v rôznych prevádzkach vo Vajno-
roch, ale aj inde. Chcete partnerke kúpiť 
kvety? Ak ste členom klubu, máte nárok 
na zľavu (Voňavý raj). Taktiež pri kúpe 

či oprave bicykla (Bikeski), pri sedení na 
pive (Prešík) alebo v reštauráciách (Mod-
rý dom, U Bobra, Agátka). Máte problémy 
s autom, Martin Cintavý taktiež zohľad-
ní vašu členskú kartičku. V našej sieti 
sú aj firmy BVV a Green Staff venujúce 
sa odvozu odpadu, BOZP Martina Gabu-
ru či predajňa Futbalshop na Bajkalskej 
ulici. Zároveň členov zvýhodňujeme pri 
všetkých možných príležitostiach. Majú 
zadarmo vstup na domáce zápasy (pri 
vstupnom 2 eurá a 15 dueloch v sezóne 
si vlastne kúpia permanentku), polovicu 
ich stojí vstup do Vajnorskej penalty, za-
darmo dostali lístok na Martinskú zábavu 
či malú klubovú pozornosť pred Vianoca-
mi. Chceme vytvoriť rodinu, komunitu, v 
ktorej by sme spoločne podporili všet-
kých zúčastnených. A nielen preto, že 
sme Vajnoráci, ale aj pre myšlienky a 
hodnoty, aké v klube presadzujeme. Sna-
žíme sa pracovať tak, aby futbal u nás 
deti tešil, aby z neho mali radosť, aby 
prežívali pozitívne emócie v príjemnom 
prostredí s úsmevom na tvári. 

Tímy

Rodičia nové prístupy začínajú oceňo-
vať. Najrelevantnejším znakom je masív-
ny vzrast počtu detí v našich družstvách. 
V sezóne 2018/19 nás bude reprezen-
tovať až šesť mládežníckych tímov, čo 
história klubu nepamätá. A to ešte čaká 
zhruba 30 detí v predprípravke (hlavný 
tréner Martin Cintavý). Prípravky bude-
me mať prvý raz až tri !!! U11, t.j. deti do 
11 rokov (Radoslav Kováč), U10 (Kamil 
Bľanda) a U9 (Patrik Mozola). Zaradili 
sme sa v tomto k najväčším klubom v 

živoT FK      ajNoRY 
letné obdobie nie je ani náho-
dou pokojným v rámci chodu 
futbalového klubu. snažili 
sme sa počas neho znovu sa 
posunúť v realizácii našich 
myšlienok a projektov. 

Richard Fekete, snímky autor

1933

FK VAJNORY
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ŠPORT ŠPORT

Bratislave a okolí. Výsledky nie sú dôle-
žité, podstatné je každodenné zlepšova-
nie detí a ich radosť z pohybu a futbalu. 
Podobné je to v tímoch mladších žiakov 
(Andrej Kulčár) i starších (Róbert Vajda). 
Dorastenecký tím nás zamestnáva naj-
viac. Dať ho v súčasnosti dokopy nie je 
jednoduché. Začali sme novým impul-
zom na lavičke, trénerom sa stal Michal 
Štolfa....

3 otázky pre michala Štolfu

? Odkiaľ pochádzaš, koľko máš ro-
kov a aké je tvoje trénerské vzde-

lanie?
Narodil som sa v roku 1977 v Žiline. Po 
skončení VŠ som ostal žiť v Bratislave. 
Vyštudoval som FTVŠ ako učiteľ Teles-
nej výchovy a tréner futbalu, mám B-li-
cenciu.  
 

? Aké sú tvoje skúsenosti a čo ťa 
oslovilo na ponuke FK Vajnory?

Začínal som s trénovaním v roku 2001 
na vojenčine v Trenčíne pri seniorskom 
mužstve ako analytik športesterov. Po-
tom som viedol prípravku v Rapide Brati-
slava, kde som aj hrával. Trénoval som aj 
v bývalom Matadore deti a neskôr mužov 
ako asistent Ľuba Luhového v 2 .lige.  

? Čo ťa láka na trénerskej práci vo 
Vajnoroch?

Po 4-ročnej pauze, keď som sa venoval 
rodine a dvom malým deťom, je to moja 
prvá trénerská výzva. Páči sa mi smer 
a filozofia klubu. Zavážila aj moja dlho-
ročná známosť s predsedom klubu, s 
ktorým som svojho času študoval, resp. 
hrával v Rapide.

Aj muži majú nového trénera. Laco Miki-
ta nedokázal časovo zladiť svoje ďalšie 
povinnosti. No prichádza iná etapa. Po 
Radovi Kunzovi a Mirovi Hirkovi vedie 
Vajnorákov ďalšia, futbalovým odborní-

kom dobre známa persóna – Karel Strom-
šík. 60-ročný rodák z českého Nového 
Jičína, chytal v dvoch zápasoch na Maj-
strovstvách sveta 1982 v Španielsku. V 
drese Československa mu pod vedením 
legendárneho trénera Jozefa Vengloša 
robili spoločnosť také mená, ako Jozef 
Barmoš, Jan Fiala, Ladislav Jurkemik, 
Ladislav Vízek, Zdeněk Nehoda, Ján Ko-
zák, Marián Masný či Antonín Panenka. 
S Duklou Praha získal dva tituly. V tejto 
sezóne bude šéfovať iba jednému náš-
mu seniorskému mužstvu. Rezervu sme 
z viacerých objektívnych dôvodov už do 
V. ligy neprihlásili. Prvým testom boli 
dva zápasy v Slovenskom pohári. Cez 
Šenkvice sme v predkole prešli ladným 
krokom, keď sme na ich ihrisku zvíťazili 
10:1 (zažiaril hlavne Andrej Gendiar, au-
tor piatich gólov). Most pri Bratislave bol 
v 1. kole už silnejší protivník, aj keď naši 
hráči na vlastnom trávniku dominovali. 
Urobili zopár chýb, dvakrát stratili vede-
nie a po remíze 2:2 nasledoval rozstrel. 
„Vajnorská penalta“ nás nezvýhodni-
la, prehrali sme ho 4:5 a z pohára sme 
vypadli. Škoda, pretože v 4. kole k nám 

mohol prísť slovenský majster, Spartak 
Trnava.

vajnorská penalta

Blíži sa už desiaty ročník Vajnorskej pe-
nalty. Toto podujatie sa teší stále väčšej 
popularite a našlo si pevné miesto v ka-
lendári mnohých obyvateľov obce. Tento 
rok by sme ho chceli ozvláštniť nielen 
preto, že zavŕšime 10 rokov jeho exis-
tencie, ale aj preto, že FK Vajnory v tejto 
sezóne oslavuje 85.výročie založenia. 
Príďte sa pozrieť, prípadne si zasúťa-
žiť. Nekopú len dospelí futbalisti, ale na 
svoje si prídu aj prípravkári, žiaci a tiež 
ženy. Ako vždy v sobotu - 22.septembra 
popoludní.

hracie časy v sezóne 
2018/2019
Keďže B-tím pokračovať nebude, vrá-
tili sme hrací deň A-mužstva mužov na 
nedeľu. Dorastencom pripadla sobota 
popoludní. Starším a mladším žiakom ne-
deľňajšie predpoludnie. Prípravka, histo-
ricky až v troch skupinách, bude hrávať v 
sobotu predpoludním. 

Prípravka 
Sobota – U11 8:45, U10 10:00, U9 11:15
Žiaci 
Nedeľa – starší U15 9:00, mladší U13 
11:00 
Dorast
Sobota – úradný hrací čas
Muži
Nedeľa – úradný hrací čas 

Podrobné vyžrebovanie, presné dátumy 
a časy stretnutí, i všetky ďalšie informá-
cie nájdete na našej stránke www.fkvaj-
nory.sk. Príďte povzbudiť naše tímy. Te-
šíme sa na vašu návštevu. 

? Andrej, čo je Tai Chi?
Tai Chi Chuan (v preklade Päsť naj-

vyššieho vrcholu alebo Päsť najvyššej 
dokonalosti) je tradičné čínske fyzické, 
mentálne a duchovné cvičenie. Histo-
ricky je predovšetkým bojovým umením, 
ktoré v sebe obsahuje najlepšie prvky z 
čínskeho Kung Fu, ale aj prvky tradičnej 
čínskej medicíny a práce s vnútornou 
energiou Chi (vyslovuje sa: čchi) – Chi 
Kung. S vývojom spoločnosti sa bojová 
zložka stala postupne menej dôležitou a 
do popredia vystúpil najmä jeho prospeš-
ný vplyv na fyzické a duševné zdravie.V 
súčasnosti existuje viacero škôl Tai Chi – 
nazvaných podľa rodín, kde sa tento štýl 
cvičil a rozvíjal – Chen, Yang, Wu… V našej 
škole učíme kompletný nezmenený sys-
tém, ktorý sa učí priamo v rodine Yang.

? Čo všetko je súčasťou tohto sys-
tému cvičení?

Základom a zároveň tým prvým, čo sa 
človek u nás naučí, sú tzv. Zjemňujúce 
cvičenia, ktoré na základnej úrovni slú-
žia ako rozcvička celého tela. V Tai Chi 
Chuan rodiny Yang sa ďalej cvičí tzv. 
Dlhá zostava. Je to séria techník, ktoré 
sú cvičené väčšinou pomaly a sú postup-
ne prepojené do jedného nekončiaceho, 
plynulého prúdu pohybov. Zacvičenie 
celej zostavy trvá 15 – 20 minút. Do cvi-
čenia Tai Chi Chuan patrí tiež niekoľko 
rozširujúcich zostáv – so zbraňami, s par-
tnerom a pod. Ich úlohou je prehĺbenie 
schopností, znalostí a zručností, ktoré sa 
cvičenec naučí pri štúdiu Dlhej zostavy.
Bežnému človeku stačí znalosť tejto 
zostavy, aby mohol celý život stále pre-
cvičovať svoje telo a myseľ. Do cvičenia 
sú totiž postupne vkladané rozširujúce 
princípy tak, ako sa každý cvičenec roz-
víja a zlepšuje. 
Dôležitou súčasťou cvičenia je aj Chi 

Kung. Sú to cvičenia na vnímanie a roz-
voj vnútornej energie – Chi. V Tai Chi 
Chuan rodiny Yang existuje rozsiahly 
komplex týchto cvikov – od jednodu-
chých cvičení, zameraných na poznanie 
a vnímanie existencie vnútornej ener-
gie, až po komplexné zostavy cvikov, 
ktoré môžu byť zamerané napr. na re-
generáciu po úrazoch alebo pomáhajú  
pri liečbe tela.

? Ako dlho sa venuješ tomuto cvi-
čeniu a ako si sa k nemu dostal?

Tai Chi cvičím už vyše 20 rokov. Vyskú-
šal som aj iné bojové umenia, no Tai Chi 
som nikdy neopustil. Začal som s ním 
ešte na vysokej škole v Bratislave – cvi-
čil som štýl Wu u Ferdinanda Čuperku. 
O pár rokov neskôr som začal chodiť do 
Žiliny, kde Tai Chi učil a učí Juraj Smieš-
ko, ktorý bol mojím prvým učiteľom 
štýluYang. V súčasnosti som žiakom 
Zdenka Kurfürsta z brnianskej školy Tai 
Chi Chuan, priameho žiaka Si-fu Jima 
Uglowa, ktorý sa ako priamy žiak učí 
pôvodný rodinný systém štýlu Yang u 
rodiny Yang – u Si-fu Yang Ma Lee, dcéry  
Yang Sau Chunga.

? Čo môže Tai Chi dať súčasnému 
človeku?

To najdôležitejšie je, že ho môže cvičiť 
naozaj každý. Horná veková hranica je 
neobmedzená, dolná je limitovaná len 
pozornosťou dieťaťa. Cvičenia sa vyko-
návajú pomaly, sústredene, v súlade s 
prirodzenými pohybmi tela. Keďže väč-
šina ľudí celý deň v zamestnaní sedí, 
Tai Chi je skvelým cvičením, ak chcete 
zrelaxovať a uvoľniť mentálne a fyzické 
napätie. Po dlhšom čase praxe postupne 
zmiznú blokácie a stuhnutie tela i mysle 
a človek sa dokáže pohybovať i uvažo-
vať ľahko a plynulo. Jedným zo základov 
Tai Chi Chuan je spojenie tela a vedomia 
do jedného vyrovnaného celku.

? Kde a kedy sa konajú cvičenia Tai 
Chi vo Vajnoroch?

Začali sme minulý rok v septembri v DK 
Vajnory, cvičenie býva raz za týždeň, v 
stredu od 18.35 do 20.00 h .Od septem-
bra 2018 cvičíme po letnej prestávke 
znova a sú vítaní aj noví cvičenci.
Viac informácií nájdete aj na stránke 
www.taichi.sk alebo na Facebooku na 
stránke TaiChiChuan Bratislava.

Tai chi vo vajNoRoch
od septembra minulého roku 
si v Dome kultúry vajnory 
každú stredu zlepšujú fyzickú 
aj duševnú kondíciu cvičenci 
Tai chi (vyslovuje sa: taiči). 
Tréningy vedie andrej Nagaj, 
s ktorým sme sa rozprávali o 
tradícii tohto čínskeho ume-
nia aj o jeho význame pre 
súčasného človeka.

Otázky kládol Jaroslav Šrank, snímka autor
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Čierne stavby na vodnej ploche a brehu  
Vajnorských jazier

Stavebný úrad vo Vajnoroch týmto vyzýva všetkých , ktorí si postavili akékoľvek 
stavby bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia, na Vajnorských jazerách,   aby 
si ich bezodkladne odstránili na vlastné náklady do 31.10.2018.  V opačnom 
prípade bude nevyhnutné nariadiť odstránenie takýchto stavieb s exekučným 
príkazom na vymáhanie pohľadávky za odstránenie stavby. 
Ide predovšetkým o rôzne móla upevnené o breh, resp. o dno jazera, oplotenia, 
bráničky, schodíky, spevnené plochy...

Poučenie: 
Podľa § 43 stavebného zákona /zákon č. 50/1976 Z. z./ Stavba je 

stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá 
je pevne spojená so zemou, alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným 

spojením so zemou sa rozumie:

a) spojenie pevným základom,
b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú 
stavbu,
c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
e) umiestnenie pod zemou

Čistota okolia Vajnorských jazier bola  už 
v minulosti niekoľkokrát pretriasaná. Mô-
žeme zopakovať hlavné fakty. Vajnorské 
jazero nie je v majetku a ani v správe 
obce Vajnory. Vajnorské jazero nie je ofi-
ciálne určené na rekreačné účely a kúpa-
nie sa je na vlastnú zodpovednosť. Nap-
riek týmto skutočnostiam miestny úrad 
už niekoľko rokov zabezpečuje aspoň zá-
kladnú údržbu okolia jazera. Kontajnery 
bývajú umiestnené pri jazere pravidelne 
od 23. 6. a pracovníci miestneho úradu 
čistia okolie jazera po nezodpovedných 
návštevníkoch. V tomto roku rovnako 
zabezpečujeme rozmiestnenie kontaj-
nerov, ale vzhľadom na skutočnosť, že 
magistrátu sa  od januára 2018 zmenili 
predpisy na zabezpečenie zberu komu-
nálneho odpadu,  žiadateľom môže byť 
iba vlastník, alebo správca poverený na 
základe zmluvy, vyskytol sa s ich zabez-

pečením istý problém.
Vďaka ústretovosti pracovníkov magis-
trátu sa nám to nakoniec podarilo vyrie-
šiť a kontajnery sú zabezpečené. Žiaľ, 
ich rozmiestnenie sa už vo zvyčajnom 
termíne nestihlo. Šesť kusov veľkých 
1100 l kontajnerov bolo prostredníctvom 
dodávateľa OLO rozmiestnených na zvy-
čajných miestach pri jazere. Kontajnery 
sú na mieste a môžu plniť svoju úlohu. 
Bol som sa  pozrieť na stav pri jazere. 
Okolie bolo relatívne čisté, v kontajne-
roch boli odpadky. Na moje prekvapenie 
však v kontajneroch sa nevyskytoval od-
pad, ktorý by ste očakávali od miestnych 
rybárov či návštevníkov.  Nachádzal sa v 
nich odpad zo záhrad či stavebný odpad. 
Taktiež som našiel vrecia s odpadom 
pred vstupnou bránkou na pozemok s 
chatou alebo v kríkoch pri ceste oproti 
vstupom od záhrad.  Niektorí majitelia 
nehnuteľností si takto neplnia svoju po-

vinnosť voči zákonu. Však tu majú byť 
kontajnery, veď to niekto odnesie, upra-
ce, či zlikviduje. A keď sa nikto neobjaví, 
tak stačí poslať anonymnú sťažnosť na 
„úrad“ a ten to odprace. Hlavne, že vo 
vlastnom dvore je čisto.  Odvoz odpadu 
z chaty a záhrady si má riešiť a zaplatiť 
majiteľ sám. Slušný rybár a návštevník si 
rovnako môže svoj odpad odniesť so se-
bou. Len na okraj, majiteľ nehnuteľnosti 
má nárok na základe dohody s OLO, a. 
s., vyžiadať si vlastné nádoby na komu-
nálny odpad a zároveň požadovať jeho 
likvidáciu. Je to lepšie riešenie, ako poroz-
hadzovať odpadky okolo seba a nechať 
na mieste. Žiaľ, za takýchto užívateľov 
jazier problém s odpadom riešia zamest-
nanci miestneho úradu na úkor svojich 
iných povinností. Stojí to nielen čas, ale 
aj peniaze, ktoré by sa dali využiť lepším 
spôsobom. 

Invázne rastliny sú nepôvodné druhy 
rastlín, ktoré sa správajú invazívne. Na 
územie Slovenska boli dovezené ako 
medonosné, alebo okrasné rastliny a zo 
záhrad a parkov sa začali šíriť do voľnej 
prírody.Ich nebezpečenstvo spočíva v 
tom, že sa vedia rýchlo šíriť a vytláčajú 
z prírody pôvodné druhy. Vytvárajú roz-
siahle porasty, niektoré môžu byť agre-
sívnym alergénom, alebo môžu vytvárať 
kožné poranenia.
Zoznam inváznych druhov rastlín a spô-
soby ich odstraňovania je uvedený vo vy-

hláške  č. 24/2003 Z z., ktorou sa vyko-
náva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny.
Invázne bylinné druhy: ambrózia palino-
listá,  glejovka americká, netýkavka žliaz-
katá, boľševník obrovský, pohánkovec 
(krídlatka), zlatobyľ obrovská, zlatobyľ 
kanadská.
Invázne druhy drevín: pajaseň žliazkatý, 
beztvarec krovitý, kustovnica cudzia, ja-
vorovec jaseňolistý.
 V zmysle ustanovenia § 7b zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kra-
jiny invázne druhy rastlín je zakázané 
držať, prepravovať, dovážať, pestovať, 
rozmnožovať, obchodovať s nimi. Vlast-
ník, správca, užívateľ pozemku je povin-
ný starať sa o pozemok tak, aby zame-
dzil ich rozširovaniu a v prípade výskytu 
inváznych druhov je povinný ich odstrá-
niť. Za nesplnenie uvedených povinnos-
tí hrozí sankcia do výšky 3319,39 € a 
podnikateľovi alebo právnickej osobe do 
výšky 9958,17 €.

čisTo oKolo jaZieR je vŠeobecNým Záujmom 
iNváZNe RasTliNY TReba oDsTRaŇovaŤ Ivan Görcs 

Ing. Michaela Hrčková

vajnorské jazerá sú mies-
tom, kam sa miestni, ale aj 
cudzí radi prídu v letných 
mesiacoch osviežiť.  v let-
ných horúčavách je tu prí-
jemne. No, vždy je nejaké 
ale.

v našej krajine sa v ostat-
nom období rozšírili a udo-
mácnili viaceré nepôvodné 
druhy rastlín, ktoré sa na 
mnohých miestach správajú 
invázne, vstupujú do rastlin-
ných spoločenstiev, odkiaľ 
vytláčajú pôvodné druhy a 
vytvárajú monocenózy (spo-
ločenstvá    pozostávajúce s 
prevažne jedného druhu). 

senior klub blahoželá

V mesiaci august 2017 oslávili 
traja členovia Senior klubu svoje 
životné jubileá.  Pán Szabo Šte-
fan oslávil 75-te narodeniny dňa  
28. 8.2017.  Jubilantovi želáme 
pevné zdravie, veľa šťastia, lás-
ky a radosti so svojimi najbližší-
mi.

Senior klub.

blahoželáNie jubilaNTovi michalovi slivKovi

Pracoval na mnohých sakrálnych pamiat-
kach aj na našom farskom Kostole Se-
dembolestnej Panny Márie, či hradoch. 
Je autorom mnohých publikácií a kníh. S 
manželkou Tonkou, ktorá je rodáčka z Vaj-
nor, sa usadil práve vo Vajnoroch. Má štyri 
dospelé deti, dvoch synov a dve dcéry.
„ Je to východniarsky samorast, tvrdý, 
húževnatý i láskavý archeológ,“  tvrdia o 
ňom jeho známi. 
Michal Slivka je rodák zo Spiša. Pochádza 
z katolíckej roľníckej rodiny. Počas komu-

nistického režimu prenasledovali jeho 
otca a strýka uväznili v Ilave, čo sa podpí-
salo aj na ňom samotnom. Bol vylúčený z 

univerzity.  V rokoch 1967 až 1968 pra-
coval pre Nitriansky archeologický ústav. 
Archeológiu na Univerzite Komenského 
vyštudoval v rokoch 1968 – 1974. Od 
roku 1974 do roku 1981 bol členom Ná-
rodného úradu ochrany pamiatok Sloven-
skej republiky. Od roku 1986 organizuje 
prieskum a rekonštrukciu azylového kar-
dinálskeho kláštora Kláštorisko, ktoré sa 
stalo jeho srdcovou záležitosťou. S kole-
gom Gabom Lukáčom v Zlatom pri Barde-
jove neskôr začali výskum stavby stredo-
vekého kláštora nad Mníšskym potokom.
V rokoch 1998 – 2001 bol vedúcim odde-
lenia archeológie na Univerzite Komen-
ského. Pracoval aj pre Trnavskú univer-
zitu. Ako hosťujúci lektor prednášal aj v 
Nemecku, či na Masarykovej univerzite v 
Brne. Od roku 1975 je členom Slovenskej 
archeologickej spoločnosti. Je profesorom 
na Univerzite Komenského.  K pozdravu 
od Svätého Otca Františka so želaním 
pevného zdravia sa pripájame aj my a pri-
píjame  na Vaše zdravie, pán Slivka.

významný obyvateľ vajnor, 
archeológ michal slivka sa dožil 
pekných 70 rokov. v mene všet-
kých vajnorákov mu prajeme veľa 
energie a síl pri ďalšom bádaní, 
objavovaní a budovaní histórie. 

Igor Roy
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INZERCIA

KolauDácia maTeRsKej ŠKolY

Už v roku 2009 sme zrekonštruovali 
starú, vyše 40-ročnú budovu škôlky na 
Koniarkovej ulici a rozšírili počet detí z 
necelých osemdesiat na 125. Postupne 
však počet detí ďalej rástol, a preto sme 
už v roku 2015 začali pripravovať ďalšie 
rozšírenie kapacít.  Rozhodnutím Minis-
terstva pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR zo 16. 8. 2017 bola žiadosť o 
NFP č. 302020H761 na Projekt „Prístav-
ba a nadstavba objektu Základnej školy 
Kataríny Brúderovej a adaptácia priesto-
rov pre potreby MŠ“  schválená.  

Realizáciou projektu sa vytvoria pred-
poklady na zosúlaďovanie súkromného 
a pracovného života rodičov, zlepšenie 
príjmovej situácie mladých ľudí a za-
bezpečenia prístupu ku kvalitnejším 
verejným službám v oblasti predškolskej 
dochádzky a výchovy v rámci mestskej 
časti. Hlavnými aktivitami projektu sú 
č. 1. - rozšírenie kapacít materskej ško-
ly nadstavbou základnej školy, aktivita 
č. 2. - vybudovanie prístavby základnej 
školy – schodisko a rozšírenie jedálne a č. 
3. - vytvorenie detského ihriska pre MŠ 
stavebno-technickou úpravou areálu ZŠ. 
Vzniknú tak 4 nové triedy pre celkom 88 
detí a nové detské ihrisko v rámci areálu. 
Okrem týchto aktivít zabezpečí žiadateľ 
aj materiálno-technické zariadenie no-
vých priestorov v zmysle predpísaných 
štandardov z vlastných zdrojov.

Realizáciou aktivít projektu dôjde k in-
tegrovanému prístupu k aktivitám Ope-
račného programu Ľudské zdroje, a to 
najmä silnou väzbou na PO 1 OPĽZ, špe-
cifický cieľ 1.1.1, ktorý má za cieľ zvýšiť 
inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalit-
nému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 
kompetencie detí a žiakov a PO 3, špe-

cifický cieľ 3.2.1, ktorý má byť naplnený 
zlepšením podmienok na zosúladenie 
pracovného a rodinného života, zvýšiť 
zamestnanosť osôb s rodičovskými po-
vinnosťami, najmä žien. Oba tieto ciele 
sú synergické s cieľmi projektu, ktoré 
svojou realizáciou naplní. Vytvorí sa tak 
predpoklad na možnosť realizácie pro-
jektov z vyššie uvedených špecifických 
cieľov OPĽZ.
Projekt sa realizuje v školskom zariadení, 
zaradenom do siete škôl, školských zaria-
dení v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v platnom znení. MŠ na Ko-
niarkovej ulici č. 9 v mestskej časti Brati-
slava-Vajnory je zaradená do siete škôl a 
školských zariadení od 1. 9. 1950 a do-
teraz je v nepretržitej prevádzke. Projekt 
je aj v súlade so zákonom č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zá-
kon) v platnom znení a jeho ustanovení 
týkajúcich sa materských škôl a predpri-
márneho vzdelávania. 

Realizáciou projektu sú vytvorené pod-
mienky na inkluzívne vzdelávanie. Pros-
tredníctvom nových priestorov je vytvo-
rené prostredie, ktoré umožní personálu 
zabezpečiť rôznorodé výchovno-vzdelá-
vacie aktivity v súlade s ich špecifickými 
potrebami s cieľom zabezpečiť plnohod-
notnú účasť na vzdelávaní. Mestská časť 
Bratislava- Vajnory je v rámci Regionál-
nej integrovanej územnej stratégie Bra-

tislavského kraja súčasťou mestského 
funkčného rozvoja. 
Projekt je tiež v súlade s cieľmi analytic-
kej časti RIUS BK v časti Materské školy 
(s. 75 RIUS BK), kde realizáciou projektu 
dôjde k naplneniu očakávaného výsled-
ku v oblasti podpory materských škôl:
- rozšírenie kapacity MŠ a vytvorenie 
podmienok na zvýšenie hrubej zaškole-
nosti detí od 3 – 5 roku veku,
- zvýšenie počtu MŠ s prvkami inklu-
zívneho vzdelávania na začlenenie detí 
v rámci inkluzívneho predprimárneho 
vzdelávania v materských školách,
- zlepšenie podmienok na zosúladenie 
súkromného a pracovného života rodi-
čov,
- zvýšenie dostupnosti predprimárneho 
vzdelávania pre všetky deti vo veku od 3 
do 5 rokov, ktorých rodičia o predprimár-
ne vzdelávanie prejavia záujem, rozširo-
vanie predškolskej výchovy vo veku od 3 
do 5 rokov. 
Začiatok samotnej stavby  bol napláno-
vaný na marec 2018 a dokončená bola v 
auguste  2018. Teraz nás čaká kolaudač-
ný proces a potom sa tohtoroční škôlkari 
môžu tešiť na nové priestory. 

Mestská časť Vajnory každoročne regis-
truje prírastok mladých obyvateľov. Je 
prirodzené, že pribúdajú aj deti v pred-
školskom veku. Zvýšením kapacity ma-
terskej škôlky nebudú musieť rodičia s 
trvalým bydliskom vo Vajnoroch každé 
ráno prevážať svoje ratolesti do škôlok v 
iných častiach Bratislavy. Je to tak dobre 
pre nich aj pre  ich drobizg. Teší nás to, 
lebo deti sú naša budúcnosť. 

vajnory sa rozrastajú, zvyšuje sa 
počet mladých rodín, žijúcich v 
tejto mestskej časti. To, čo stačilo 
pred pár rokmi, dnes už nestačí. v 
týchto dňoch sa začal kolaudačný 
proces nadstavby nad kuchyňou a 
jedálňou ZŠ Kataríny brúderovej, 
v ktorej sa nachádzajú  4 triedy 
materskej školy s  kapacitou 88 
detí a nové detské ihrisko v rámci 
areálu.



www.vajnory.sk

Vajnorské novinky30 31

OZNAMYOZNAMY

Tradičná súťaž tanečných párov od detí až po dospelých.

Uvidíte kategórie:

1. Deti II D LAT

2. Deti II D ŠTT

3. Deti II E

4. Dospelí B LAT

5. Dospelí B ŠTT

6. Dospelí C LAT

7. Dospelí C ŠTT

8. Dospelí D LAT

9. Dospelí D ŠTT 

10. Juniori II C LAT

11. Juniori II C ŠTT

12.  Juniori II D LAT

13.  Juniori II D ŠTT

14.  Juniori II E

Vajnorský

tanečný pohár
2018

Srdečne 

pozývame!

Dom kultúry Vajnory

16. september 2018, 10.00 hod    

VAJNORY

September:

15.9. VAJNORSKÉ HODY 2018 – so-
bota, organizuje Mestská časť BA - Vaj-
nory, pódium Park pod lipami, 15.00 h 

16.9. Vajnorský tanečný pohár – ne-
deľa, 10.00 h, súťaž v športových tan-
coch, organizuje INTERKLUB Bratislava 
a Mestská časť BA -Vajnory, DK Vajno-
ry, Park od lipami 2

22.9. TVORIVÉ DIELNE PRE DETI, Ga-
léria Typo&Ars, 10.00 h  - 14.00 h

27.9. UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA – ob-
radná sieň Miestneho úradu BA -Vajno-
ry, 15.00 h

30.9. TALK SHOW Odraz v zrkadlách 
– nedeľa o 18.00 h, hostia Marián CHU-
DOVSKÝ a Ingrid FAŠIANGOVÁ, orga-

nizuje Vajnorské ochotnícke divadlo a 
Mestská časť BA -Vajnory

ŠPORTOVÉ PODUJATIA:

8.9. ŠPORTOVÝ DEŇ S HÁDZANÁRMI 
„HOĎ a BEŽ“ - organizuje Hádzanársky 
klub Vajnory a Mestská časť BA -Vajno-
ry, športový areál Alviano, 10.00 h

22.9. VAJNORSKÁ PENALTA – sobo-
ta, organizuje Futbalový klub Vajnory 
a Mestská časť BA -Vajnory, futbalový 
štadión Pri Struhe, 12.30 h

Október:

6.10. VAJNORSKÁ ŠARKANIÁDA 
2018 A JABLKOVÉ HODOVANIE 2018 
– súťaž v púšťaní šarkanov, organizuje 
Mestská časť BA -Vajnory, bývalé špor-
tové letisko Vajnory, 13.30 h - 17.00 h

20.10. TVORIVÉ DIELNE PRE DETI, 
Galéria Typo&Ars, 10.00 h - 14.00 h

23.10. STRETNUTIE JUBILANTOV – 
Október, mesiac úcty k starším, DK Vaj-
nory,  14.00 h

Tvorivé čítanie pre deti – základné 
školy a miestna knižnica /organizovaná 
účasť/

ŠPORTOVÉ PODUJATIA: 

13.10. VAJNORSKÝ MINIMARATÓN 
2018 – registrácia – Dom kultúry Vajno-
ry, štart - pri detskom ihrisku na Koniar-
kova, 13.00 h

Zmena programu vyhradená!
Vypracovala: Ing. E.Bielčíková

pláNovaNé KulTÚRNe, spoločeNsKé 
a ŠpoRTové poDujaTia

sepTembeR, oKTóbeR 2018

Kozmetická značka Guinot pomôže do-
siahnuť pevnú, hydratovanú a mladist-
vú pleť vďaka prístroju Hydraderm Lift. 
Diamantová mikrodermabrázia sa zase 
postará o zjemnenie pigmentových 
škvŕn a vyhladenie pokožky. Kozmetické 
prípravky na domáce použitie predĺžia 
pôsobenie ošetrenia.

Oveľa viac sa dozviete na adrese:
Iveta Verešvárska
Kozmeticko-regeneračný salón IVA
Za mlynom 3  Vajnory
Tel: 0904 623275

Poľovnícka spoločnosť vo Vajnoroch ozna-
muje všetkým záujemcom, že plánované 
termíny jesenných poľovačiek sú nasle-
dovné: 10.11. 2018 - Spodné pole, 
24.11.2018 - Horné pole, 25.12.2018 
– Sad a 31.12.2018 – Vinice.

v iNvestíciach sme ÚspeŠNí
Rok Zdroj Názov projektu Výška pomoci

v Eur
SUMA 2006 - 2018 2 434 445,35 € 

2018 Úrad vlády SR Výstavba workoutového ihriska 11 650,00 € 

2018 BSK Výstavba workoutového ihriska 2 000,00 € 

2017 MPaRV SR Prístavba a nadstavba objektu ZS K. Brúderovej adaptácia priestorov pre 
potreby MŠ (4 triedv s počtom 88 detí)

559 527,77 €

2017 MPaRV SR Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - Cyklotrasa Pri starom letisku 148 256,04 €

2017 BSK "Vajnorský ľudový dom - centrum ľudovej kultúry Vajnôr" 6 000,00 €

2017 Hlavné mesto Rekonštrukcia chodníkov Osloboditeľská (združená investícia) 19 810,00 €

2016 BSK Monografia Vajnorskej dychovej hudby - "Vajnoráci, tí hrajú" 1 000,00 €

2016 BSK Reštaurovanie sochy sv. Floriána 3 000,00 €

2016 MŠVVaŠ SR Telocvične 2016 - vybavenie telcovične v ZŠ K. Brúderovej 2 500,00 €

2016 IA MPSVaR SR Podpora opatrovateľskej služby - 01.03.2016 - 31.07.2018 27 378,00 € 

2015 BSK Ľadová plocha pre obyvateľov BSK 2 300,00 €

2015 BSK Údržba a oprava miestnych komunikácií v mestskej časti 25 000,00 €

2015 BSK Vnútorné zariadenia MŠ na Koniarkovej ulici 7 500,00 €

2015 BSK Dotácia pre OZ pôsobiace v MČ Vajnory 2 740,00 €

2015 MPaRR SR Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 57 073,30 € 

2015
Hlavné mesto, MC 
Rača. Vainorv Cyklotrasa v úseku ŽST Východné - ŽST Vajnory (združená investícia) 191 556,00 €

2014 Hlavné mesto Opravy komunikácií a chodníkov v MČ 49 000,00 €

2014 BSK Pokračovanie v obnove NKP - "Vajnorský ľudový dom" 8 000,00 €

2013 BSK Ľadová plocha pre obyvateľov BSK 2 500,00 €

2013 BSK Vajnory spievajú, Ľudové piesne zo života a tradícií 1 000,00 €

2013 MK SR Vajnory spievajú, Ľudové piesne zo života a tradícií 5 000,00 €

2013 MPaRV SR Revitalizácia verejného priestranstva vo Vajnoroch - Park pod lipami 248 647,11 € 

2012 MF SR Rozšírenie obecného rozhlasu 9 900,00 €

2012 MDVaRR SR Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie - ÚPNZ Centrum 3 855,60 €

2012 ObÚ Bratislava Rozšírenie kamerového systému v MČ Bratislava - Vajnory 5 000,00 €

2012 BSK Vajnorský ľadový pohár - spolupráca a propagácia 2 000,00 €

2012 BSK Župná šarkaniáda 2012 3 200,00 €

2011 MK SR Ján Hlavatý - insitný umelec 8 000,00 €

2011 BSK Dokončenie obnovy VĽD 1 000,00 €

2011 BSK Príspevok na knihu Hlavatý 1 500,00 €

2011 MDVaRR SR Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie - ÚPNZ Suty 8 206,24 €

2011 BSK Prezentácia majstrovstiev sveta v priestoroch ľadovej plochy v období 
19.02.-06.03.2011

500,00 €

 

 

 

 

Najvýznamnejšími spoločnými investíciami určite sú Prístavba a nadstavba objektu ZŠ K. Brúderovej a
adaptácia priestorov pre potreby materskej škôlky v hodnote skoro 560 tisíc €  a Bezpečná a 
ekologická doprava v regiónoch - Cyklotrasa Pri starom letisku za 148 tisíc eúr.  Obe investičné akcie 
boli dokončené v tomto roku. 

Je potrebné spomenúť aj projekty zamerané na potreby občanov mestskej časti ako je napríklad 
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy či  Podpora opatrovateľskej služby. Oba projekty ss 
realizovali v minulosti no ich dopad má na život Vajnor aj dnes.  

V minulosti sa nam podarili aj združené investície ako je napríklad Cyklotrasa v úseku ŽST Východné -
ŽST Vajnor v celkovej hodnote 191 550 €.  Združenie JuRaVa (Sv. Jur-Rača-Vajnory) ďalej pokračuje 
v rozvíjaní spoločných investícií a buduje cyklotrasy ktoré prepájajú  tieto susedné chotáre. V tomto 
roku sa začala výstavba prepojenia cyklochodníkom Vajnory - Ivanka pri Dunaji.  

Zo starších aktivít spomeniem úpravu verejného priestranstva a fasády budovy v centrálnej časti 
Vajnor v hodnote 157 839 eur, či výstavba rekreačného areálu za 218 781 €.  V roku 2013 sa nám 
podarilo nájsť financie v celkovej hodnote 248 647 eur a následne realizovať revitalizácia verejného 

2010 MK SR Záchrana NKP - VĽD 18 000,00 €

2010 MVaRR SR Revitalizácia verejného priestranstva MČ Vajnory - "centrálne námestie" 200 000,00 €

2010 MK SR Národná umelkyňa Katarína Brúderová 3 000,00 €

2010
Hlavné mesto SR 
Bratislava

Revitalizácia verejného priestranstva MČ Vajnory - zóna Rybničná 100 000,00 €

2010 Úrad vlády SR Vajnorský streetball 9 299,99 €

2010
Slovenské 
elektrárne, a.s.

Záchrana NKP - VĽD 2 000,00 €

2010 Nadácia VÚB Záchrana NKP - VĽD 10 000,00 €

2009 EkoFond, n.f. Zateplenie ZŠ K. Brúderovej Bratislava - Vajnory 71 279,46 €

2009 Úrad vlády SR Streetball tour Vajnory a MDD 11 600,00 €

2007 MVaRR SR Projektová dokumentácia na vytvorenie novej cyklodráhy 65 543,72 € 

2007 MVaRR SR „Cesta po Európe"- Prezentácia Vajnor na veľtrhoch cestovného ruchu 122 858,66 € 

2007 MVaRR SR Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti BA - Vajnory 29 641,37 € 

2007 MVaRR SR Úprava verejného priestranstva a fasády budovy v centrálnej časti Vajnor 157 839,64 € 

2006 MVaRR SR Rekreačný areál Vajnory 218 781,12 € 

2006 MK SR Malokarpatský koncert dychových hudieb 1 991,64 €

2006 MK SR Vajnory - Pamiatková zóna , spracovanie zásad 1 659,70 €

 

Počas uplynulých niekoľko rokov sa vo Vaj-
noroch veľa investovalo.  Opravené, vynove-
né alebo postavené nové objekty, účelové 
zariadenia či služby si určite každý všimol.  
Každému je asi jasné, že to všetko by sa ne-
dalo utiahnuť  iba z rozpočtu mestskej čas-
ti.   Za  12 rokov  sa podarilo realizovať  47 
projektov spolufinancovaných aj z cudzích 
zdrojov v celkovej hodnote 2 434 445,35 €. 
Súhrn všetkých projektov nájdete v tabuľke.
Najvýznamnejšími spoločnými investíciami 
určite sú Prístavba a nadstavba objektu ZŠ 
K. Brúderovej a adaptácia priestorov pre po-
treby materskej škôlky v hodnote skoro 560 
tisíc €  a Bezpečná a ekologická doprava v 
regiónoch - Cyklotrasa Pri starom letisku za 
148 tisíc eúr.  Obe investičné akcie boli do-
končené v tomto roku. 
Je potrebné spomenúť aj projekty zamerané 
na potreby občanov mestskej časti ako je 
napríklad Elektronizácia služieb bratislavskej 
samosprávy či  Podpora opatrovateľskej služ-
by. Oba projekty sa realizovali v minulosti no 
ich dopad má na život Vajnor aj dnes.  
V minulosti sa nám podarilo zabezpečiť zdru-
žené investície na väčšie aj menšie projekty. 
Veríme že to tak bude aj v budúcnosti, aby 
Vajnory boli z roka na rok stále lepším mies-
tom pre život.   

INZERCIA

Mário Schwab



budujeme, opravujeme, aby vajnory
boli krajšie a lepšie sa tu žilo

Vynovená bola aj Ulica Pri starom letisku 
a časť Roľníckej ulice od kruhového 
objazdu až po križovatku Pri kaplnke. 
Opravu realizoval magistrát.“ 

Maličké postieľky ako z rozprávky o siedmich 
trpaslíkoch čakajú na škôlkarov v nových priesto-
roch v areáli Základnej školy Kataríny Brúderovej. 

Ak nebudete vedieť, ako využiť workoutový mobiliár, zacvičte si podľa návodu.

Pred poštou magistrát vynovil autobusovú 
zastávka aj so všetkými vodiacimi prvkami pre 
slabozrakých spoluobčanov.

Vďaka participatívnemu rozpočtu a za prispenia BSK a Úradu vlá-
dy vzniklo nové workoutové ihrisko v lokalite športovísk Alviano.

Pred dokončenou prístavbou novej jedálne a materskej škôlky 
sme upravili dvor novým asfaltovým kobercom.

Na ŽST Vajnory sme osadili nový prístrešok a stojany na bicykle. Páči sa Vám to?

Vynovená bola aj Roľnícka ulica od kruhového objazdu až 
po križovatku pri kaplnke. Aj to sa nám podarilo v spolupráci 
s magistrátom.  

Od septembra sa do nových priestorov  materskej  škôlky nasťa-
hovali škôlkari. Práve pre nich na dvore vyrástlo aj nové detské 
ihrisko.  


