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EDITORIAL

Odísť do púšte

Na Popolcovú stredu 
je to podobné ako na 
Nový rok. Rýchlo sme si 
navykli dávať si s radosťou 
predsavzatia a ešte radšej 
sa nimi chválime. Páči sa 
nám to. Tých štyridsať dní sa zdá predsa len ľahšie 
zvládnuteľných ako tristošesťdesiatšesť dní tohto 
prestupného roka. Ani toho mäska nemusíme v pôste 
toľko zjesť, aj sladkostiam sa po fašiangových šiškách 
treba vyhýbať, vínko zo suda by mohlo tiež pomalšie 
ubúdať. Sľubujeme si odriekanie televízie, viac času 
stráveného nad knihami, či pri športe. Chceme byť zrazu 
akýsi poriadnejší vo vzťahu k vlastnej osobe, no najmä 
k jej viditeľnej stránke. Je to vcelku pohodlné a zvládne 
to takmer každý. Stačí si kúpiť jedny šaty namiesto 
dvoch, uspokojiť sa so starším mobilom, skromnejšou 
dovolenkou a pri dobrej vôli sa aj s ušetrenými peniazmi 
vieme rozdeliť s biednymi a odkázanými na pomoc. 
Aj na návštevu našich starkých a chorých si nakoniec 
napriek návalu zdanlivo nevyhnutných povinností 
a aktivít nájdeme čas. No naberieme odvahu a nájdeme 
si v pôste čas aj na cestu do púšte svojej duše?
Táto púšť nie je to nehostinné, suché a slnkom spálené 
miesto v tropických zemepisných šírkach. Je to po 
prameni vody túžiace miesto ticha a samoty v každom 
z nás. Aj tam si treba čo-to odoprieť, aj vo vnútri 
svojho ega by stálo za to neviditeľne zhodiť kilá a tuky 
a neopíjať sa vínom vlastnej pravdy a dôležitosti. Stálo 
by určite za to, zbaviť sa všetkých zbytočných závaží, 
ktoré nás ťažia, presvetliť ploty, cez ktoré nevidí brat 
brata a sused suseda. Odtrhnúť si od úst sladký med 
pýchy, zahnať svoj hnev tak ďaleko ako sa len dá, aby 
jeho pach už viac z nás nikdy nikto nepocítil. A čo tak 
v tej púšti rozbiť o kameň to krivé zrkadlo, ktoré zvyčajne 
ukazuje našu klamlivú tvár? Skúsme v tichu vlastnej 
púšte viac počúvať ako vanie a fúka vietor na púšťach 
skrývajúcich sa v srdciach ľudí v našej blízkosti. 
Keď vyjdeme v to ráno Najslávnejšej Nedele z púšte 
a všetkého nepotrebného sa tam zbavíme, budeme 
určite šťastnejší, slobodnejší, pravdivejší a skutočne 
bohatší. Verím, že taká bude aj Záhorská Bystrica v roku 
2016.

Martin Besedič
zástupca starostu, 

člen redakčnej rady časopisu Naša Bystrica

OSPRAVEDLNENIE
V novinách Naša Bystrica č. 2015/5 som v článku Tri otázky 
pre poslanca uviedol k téme nevýhodného prenájmu pozem-
kov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica 
nepresnosť, za ktorú sa ospravedlňujem. Nájomcom spomí-
naných pozemkov nie sú firmy Tchimo, s.r.o., resp. JJJ STAV-
BUILD, ale Ing. Zuzana Juríková, ktorá v týchto spoločnostiach 
je, resp. bola konateľkou.

Vladimír Kristl, poslanec MČ Záhorská Bystrica
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webstránke Mestskej časti Záhorská Bystrica a v miestnej knižnici.         
Redakcia si vyhradzuje právo texty prispievateľov upraviť. 
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Ivo Nesrovnal: Bratislavu čakajú pozitívne zmeny
O tom, aký bol rok 2015, čo Bratislavu a Záhorskú Bystricu čaká v roku 2016 a aký vzťah má k Záhorskej Bystrici, 
sme sa rozprávali s primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom. 

1. Pán primátor, začali ste ďalší rok vo 
funkcii primátora. Ako hodnotíte ten 
uplynulý?

Bol to ťažký rok a uplynul veľmi rýchlo. 
Podarilo sa nám spraviť viaceré koncepčné 
zmeny, naštartovali sme normálne fungo-
vanie úradu, aké Bratislavčania požadujú, 
potrápili sme sa s viacerými zbabranými pro-
jektmi bývalého vedenia, ale doviedli sme 
ich do úspešného konca. Jeden príklad za 
všetky: kto by si v minulom roku vo februári 
povedal, že električka prejde z centra mesta 
až do Petržalky? Málokto. A realita? Most je 
premostený, kolauduje sa, prešla po ňom už 
aj prvá električka!

2. Ste Ružinovčan, bývate v Starom mes-
te. Do Záhorskej Bystrice sa asi často 
nedostanete...

Práve naopak, k Záhorskej Bystrici mám 
vrúcny vzťah. Moji rodičia mali v Záhorskej 
Bystrici záhradu, chodil som sem už ako 
dieťa. Bývajú tu moji dobrí priatelia. Keď 
sme tu minulý rok opravovali chodník a ces-
tu na Záhorskej ulici, kvalitu prác som bol aj 
sám skontrolovať. Navyše sa dobre pozná-
me s vašim starostom Jozefom Krúpom, ta-
kže so Záhorskou Bystricou som v kontakte 
pomerne často a viem, s akými problémami 
sa stretáva či aké úspechy dosahuje. 

3. A čo teda podľa vás Bystričanov trápi?
Kvalita verejných priestorov, stav ciest 

a chodníkov… Ale snažíme sa to meniť. Tak, 
ako sa nám v minulom roku podarilo opraviť´ 
Záhorskú ulicu, podobné plány máme aj na 
tento rok. V rozpočte na rok 2016 sa nám 
podarilo vyčleniť 300.000 eur na vybudova-
nie svetelnej signalizácie na frekventovanej 
križovatke ulice Československých tankistov 
a Bratislavskej ulice. Aj od vášho aktívneho 
starostu viem, že je to niečo, čo Bystričanov 
trápi, a preto som veľmi rád, že tento problém 
môžeme spoločne vyriešiť. Je to obrovská 
investícia, dokonca jedna z najväčších, ktoré 
idú takto priamo do mestskej časti. Je to však 
projekt, ktorý bude mať veľký dopad na spo-
kojnosť Bratislavčanov – Bystričanov.

4. A čo čaká v roku 2016 Bratislavu? Aké 
sú vaše plány?

Rok 2016 bude pre Bratislavu rozvojovým 
rokom, čakajú nás viaceré pozitívne zmeny. 
Slovensko bude predsedať Rade EÚ a Bra-
tislava sa stane centrom Európy. Chcel som 
využiť túto príležitosť, a preto som rokoval 
s vládou, aby nám ako mestu vyčlenila fi-
nančnú dotáciu, v rámci ktorej by sme vedeli 
naše mesto posunúť bližšie k moderným eu-
rópskym mestám. Od vlády som vyrokoval 
14 miliónov eur a tie použijeme na skrášlenie 
verejných priestorov, výsadbu zelene, opra-

vu historických 
budov či nákup 
nových smetných 
košov a opravenie 
viac ako 37 km 
ciest. To všetko 
sú aktivity, ktorých 
výsledky v Bratisla-
ve zostanú a budú 
slúžiť všetkým Bra-
tislavčanom.

5. Vieme, že pripravujete aj koncept jed-
notnej parkovacej politiky…

Áno, je to tiež veľká výzva, ale máme 
poslednú šancu to spraviť. V Bratislave je 
neporiadok v parkovaní a doplácajú na to 
Bratislavčania. Pripravujeme preto koncept 
jednotnej parkovacej politiky, do ktorej by sa 
postupne mali zapojiť všetky mestské časti. 
Spolupracujeme aj so starostami a verím, že 
tento rok nastavíme systém fungovania tak, 
aby sme ho najneskôr od nového roku mohli 
spustiť.

6. Trúfate si to všetko zvládnuť?
Čaká nás veľa práce, ale cieľ je jasný – ro-

biť také projekty, ktoré pomôžu Bratislavča-
nom a ktoré zvýšia kvalitu života v Bratislave. 
Jednoducho chcem robiť všetko preto, aby 
sme Bratislavu vrátili Bratislavčanom.

Rozpočet Mestskej časti  
Bratislava-Záhorská Bystrica na rok 2016

Poslanci mestskej časti na svojom februárovom zastupiteľstve schválili rozpočet Záhorskej 
Bystrice na rok 2016. O hlavných aktivitách a o tom, čo nás čaká v tomto roku, sme sa 
porozprávali so starostom Jozefom Krúpom.

Čo je prioritou 
rozpočtu na 
rok 2016?

Hlavnou in-
vestičnou akciou 
bude v tomto 
roku rozšírenie 

materskej školy. Jej súčasná kapacita ne-
stačí pokrývať záujem rodičov. Na rozšírenie 
kapacity využijeme dotáciu vo výške 60.000 
eur, ktorú sme aktívnym prístupom získali 
v minulom roku od ministerstva školstva pro-
stredníctvom programu na rozšírenie kapacít 
materských škôl. Ďalších cca 130.000 eur 
dofinancujeme z investičného fondu mest-
skej časti.V škôlke pribudne tento rok jedna 

trieda, upraví sa jedáleň a urobí sa predprípra-
va na jej ďalšie rozšírenie. Komplexný projekt 
totiž počíta s rozšírením materskej škôlky až 
o 4 triedy, čo zodpovedá požiadavkám rodi-
čov. Samotnú realizáciu po výbere dodávate-
ľa musíme dokončiť do konca augusta.

S nárastom počtu detí v škôlke bez-
prostredne súvisí aj väčší počet žiakov 
v základnej škole. Už v minulom roku ste 
rozšírili základnú školu o jednu triedu. 
Ako to bude po septembri tohto roku ?

Záhorská Bystrica je mladá a rozvíjajúca sa 
mestská časť. Od septembra budeme musieť 
rozšíriť kapacitu o 2-3 triedy. Budeme to mu-
sieť, žiaľ, sčasti urobiť aj na úkor tried, kde 

momentálne prebieha záujmová a umelecká 
činnosť detí. Tento rok tiež pripravíme projekt 
na zvýšenie kapacity základnej školy, tak, aby 
sme sa mohli uchádzať o dotácie k výzvam, 
ktoré vláda plánuje vyhlásiť. V tejto súvislosti 
musím poďakovať za ochotu a pomoc jedné-
mu z rodičov, ktorý na základe mojej požia-
davky zadarmo vypracuje a daruje mestskej 
časti tento projekt na zozšírenie ZŠ.

Projekt na viacúčelovú halu, ktorá má 
nahradiť existujúcu zastaralú školskú 
telocvičnu, je už hotový. Ako to vyzerá 
s realizáciou?

Športová hala patrí k mojim prioritám 
a prioritám poslancov. Realita je však taká, 
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Záhorská Bystrica pripravuje 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti na obdobie 2017–2022 s výhľadom na 
14 rokov

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (Program rozvoja) je spolu 
s územným plánom základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý 
vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmo-
vých skupín a ďalších subjektov na danom území, formuluje predstavu o budúcnosti 
spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. Program sa pripravuje na 5–7 rokov 
s dlhodobým výhľadom na 10–14 rokov. 

Mestská časť chce spracovať a zostaviť Program rozvoja tak, aby nebol zoznamom 
nereálnych zámerov, na ktoré nemá možnosti a financie, ale aby bol skutočným strate-
gickým rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne našich oby-
vateľov. Taktiež mestská časť jeho spracovaním vytvára podmienky na spoluprácu so 
súkromným a mimovládnym sektorom. 

Očakávame spoluprácu hlavne zo strany obyvateľov, podnikateľských subjektov a mi-
movládnych organizácií sídliacich a pôsobiacich na území našej mestskej časti. Svoje 
podnety a nápady posielajte na adresu: Miestny úrad Bratislava-Záhorská Bystrica, Mgr. 
Dagmar Krajčírová, Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava, e-mail: krajcirova@zahorska-
bystrica.sk, do 30. apríla 2016. Informácie, ktoré poskytnete, budú slúžiť ako materiál na 
spracovanie východiskových údajov a na tvorbu zámerov rozvoja v ďalších rokoch.

V prípade záujmu vám bližšie informácie poskytneme na Miestnom úrade Mestskej 
časti Bratislava-Záhorská Bystrica.

Vopred ďakujeme za spoluprácu.

že škôlka, vzhľadom na počet neprijatých 
detí, ako aj na nutnosť čerpať pridelenú do-
táciu, má tento rok prednosť. Na športovú 
halu máme vysúťaženého dodávateľa – fir-
mu SOAR s.r.o., ktorý z viac ako desiatich 
uchádzačov ponúkol najvýhodnejšie pod-
mienky. Celková suma na realizáciu haly je 
1.100.000 eur. Takúto sumu nevieme vykryť 
z nášho rozpočtu, preto počítame s úverom 
do výšky 50 %. Zvyšných 500 – 600 tisíc 
musíme získať z iných zdrojov najneskôr 
v priebehu budúceho roka. V tejto súvislosti 
sa snažíme využiť všetky možnosti a výzvy, 
aby sme využili aj prostriedky, ktoré plánu-
je Bratislavský samosprávny kraj, vláda ale-
bo EÚ na podobné projekty vyčleniť. Som 
presvedčený, že my všetci zainteresovaní 
v rámci svojich možností využijeme kontak-
ty a možnosti na získanie financií, aby sme 
s výstavbou športovej haly začali v priebehu 
budúceho roka.  

K vašim už typickým aktivitám je obno-
va, oprava ciest a chodníkov. Aký ďalší 
zrekonštruovaný chodník, resp. cesta 
pribudne v Záhorskej Bystrici tento rok?

Na začiatku každého volebného obdo-
bia nový primátor oslovuje starostov, aby 
za mestskú časť definovali, čo považujú za 
hlavné priority a na čo žiadajú financie od 
mesta. Aj v tomto volebnom období som na 
prvé miesto tejto žiadosti dal vybudovanie 
svetelnej križovatky na rozmedzí Čsl. tankis-
tov a  Bratislavskej ulice. Na túto križovatku 
už máme vydané aj stavebné povolenie. 

Som rád, že mesto našlo a vyčlenilo v roz-
počte na uvedenú križovatku 300.000 eur 
a zvyšných cca 80.000 eur je schválených 
v našom bystrickom rozpočte. Samotnú re-
alizáciu bude zabezpečovať magistrát pro-
stredníctvom svojej organizácie GIB, keďže 
hlavné mesto je vlastníkom a správcom ko-
munikácie. Každoročne nám na obnovu ko-
munikácií prispieva aj BSK. Tieto prostriedky 
budeme chcieť použiť na dokončenie výme-
ny asfaltového povrchu na Ulici Jána Raka.

To sú tie najväčšie investície, s ktorými 
počíta rozpočet a ktoré bude zrejme aj 
najviac vidieť. A čo ostatné aktivity, na 
čo sa chcete ešte zamerať? 

Samozrejme najviac financií ide na pre-
vádzku základnej a materskej škôlky, viac 
ako 814.000 eur. Na sociálne služby je vy-
členených 62.500 eur, na údržbu komuni-
kácií 29.500 eur.

Každoročne podporujeme aj občianske 
združenia a športové kluby. Zo športovcov 
dostane najviac ŠK Hargašova na florbal 
(13.000 eur) a na mládežnícky futbal pôjde 
8.000 eur. Pre dobrovoľný hasičský zbor 
poslanci vyčlenili 7.300 eur a pre klub dô-
chodcov 4.000 eur.

Tento rok je finančne daný, sú 
schválené prostriedky na konkrétne 
aktivity. A čo vaše ďalšie plány? 

Za veľmi dôležité považujem rozšírenie 
mestkej dopravy do Záhorskej Bystrice. Mal 
som stretnutie s novým riaditeľom doprav-
ného podniku. Tam som formuloval potrebu 

zlepšiť a zvýšiť frekvenciu mestnej dopravy. 
Navrhol som riešenie. Treba zaviesť novú lin-
ku, ktorá by jednak zvýšila interval smerom 
na Krče, Strmé Vršky, k bytovke pri Elek-
trovode a súčasne by išla smerom na Dú-
bravku, a tým prepojila autobusovú dopravu 
s električkovou. Pevne verím, že v spoluprá-
ci s mestom nájdeme riešenie.

Pred časom vás zvolili za predsedu 
Regionálneho združenia starostov mest-
kých časti Bratislavy. Čo bude vašou 
hlavnou témou?

Viem ako nedostatočne sú financované 
mestské časti a  Bratislava. Viem, že preroz-
deľovanie financií od štátu Bratislave, ale aj 
v rámci Bratislavy smerom k mestkým čas-
tiam, je nespravodlivo nastavené. Aj preto 
som sa uchádzal o funkciu predsedu Re-
gionálneho združenia starostov mestských 
častí Bratislavy. Som veľmi rád, že mi vo 
voľbách do tejto funkcie dala podporu drvivá 
väčšina starostov Bratislavy. Dostal som tak 
jednoznačný mandát na riešenie zásadných 
vecí, ku ktrorým patrí zlepšiť financovanie 
Bratislavy ako hlavného mesta, mestských 
častí, a teda aj Záhorskej Bystrice. Venovať 
sa chcem okrem problematiky financovania 
aj otázkam dopravy, výstavby či investičnej 
politiky, kedže okrem pozície predsedu re-
gionálneho združenia som aj členom Komisie 
výstavby a dopravy Združenia miest a obcí 
Slovenska. Aj v tejto súvislosti rád prijmem 
všetky vaše podnetné námety či návrhy. 

Rozhovory pripravila redakcia

Pozvánky a oznamy 
na marec a apríl 2016
5. 3.  Voľby do Národnej rady SR 

v Spoločenskom dome

6. 3.  Oslava Medzinárodného dňa 
žien v Spoločenskom dome

19. 3.   Strýc Marcin pozýva 
chlapcov aj dospelých 
nadšencov na pletenie 
korbáčov, Ľudový dom 

1. 4.   Učitelia žiakom, žiaci 
učiteľom, koncert detí 
a učiteľov ZUŠ Jozefa 
Kresánka v Spoločenskom 
dome

9. 4.  Príprava obce na príchod 
jari, nové stromčeky ako jej 
poslovia 

10. 4.  Členská schôdza Klubu 
dôchodcov

17. 4.  Výročná členská schôdza 
Červeného kríža

30. 4. Stavanie mája
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Fašiangová zabíjačka
Ani krátke fašiangové obdobie nás ne-
odradilo od organizovania fašiangovej 
zabíjačky.
V sobotu 6. februára sme sa mohli ky-
vadlovou dopravou, ktorú zabezpečil 
Dobrovoľný hasičský zbor Záhorská 
Bystrica, doviezť do areálu družstva. 
V mäsiarstve už boli pripravené zabíjač-
kové dobroty: „itrničky, jelítka, pečené 
maso, tlačenka, oškvarky, též aj guláš 
a šišky“. 
Návštevníci sa príjemne bavili do ne-
skorého popoludnia.

Text a foto: Barbora Besedičová

Mária Čírová s Mariánom Kachútom Beáta Dubasová hostí zaujala
Foto k článku a na titulnej strane: Barbora Besedičová a Roman Hergovits

Reprezentačný ples 2016
Reprezentačný ples starostu Mestskej 

časti Bratislava-Záhorská Bystrica sa tento 
rok inšpiroval témou Fantóma opery podľa 
známeho muzikálu A. Lloyd Webbera. V sále 
vyzdobenej starožitnými svietnikmi zaspievali 
na úvod sólisti Opery Slovenského národné-
ho divadla Andrea Vizvári a Daniel Čapkovič 
prekrásny ústredný duet z tohto diela. 

Po úvodnom slove pána starostu Jozefa 
Krúpu oficiálne otvorili ples profesionálni ta-
nečníci z Tanečnej školy Eleganza. Po celý 
večer nás programom plesu sprevádzala 
obľúbená moderátorka Veronika Hatala. 
Priaznivci dychovej hudby si zatancovali val-
čík či polku pri Veselej muzike zo Stupavy. 
Piesne z vlastnej tvorby prítomným pred-

stavila sympatická speváčka Mária Čírová 
s hudobným sprievodom Mariána Kachúta. 
Hlavným hudobným hosťom bola dlhoročná 
stálica slovenskej populárnej hudby, obľúbe-
ná speváčka Beáta Dubasová. Opäť všetkým 
dokázala, že stále patrí medzi hudobnú elitu 
nášho malého Slovenska. Ples však nebol 
len o hudobných hosťoch. Trochu exotiky 
do Spoločenského domu priniesli dievča-
tá z tanečnej skupiny LA DANSA GROUP. 
A kto zatúžil po hudobnej zmene, určite priví-
tal cimbalovú muziku Dudíci v Corona bare. 
Zábava na plese bola vynikajúca aj vďaka 
záhoráckej kapele Tip Top Band, ktorá hrala 
do tanca do skorého rána. 

Text: Barbora Besedičová

foto Šimurka.

Ples mal tohto roku intímnu atmosféru

LA DANSA GROUP
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Výchova a vzdelávanie detí v materskej 
škole prostredníctvom projektov

V súvislosti so zameraním školského vzde-
lávacieho programu Hravé sovičky realizuje-
me v materskej škole ZŠ s MŠ Hargašova 
projekty rozširujúce obsah výchovy a vzdelá-
vania v jednotlivých triedach.

Deti si často nevedia zorganizovať prácu, 
uvedomiť si postup jednotlivých činností. 
Všetko, čo sa odohráva okolo nás, má svoju 
časovú postupnosť. Striedanie dňa a noci, 
rokov, mesiacov, striedanie dní v týždni, roč-
ných období. Prostredníctvom projektu Ka-
lendár sa deti v triede Sovičky oboznamujú 
nielen s podobou kalendára, ale sa aj učia 
pochopiť postupnosť, plynulosť času. Po-
mocou praktických činností sa oboznamujú 
s pojmami rok, mesiac, týždeň, víkend, vče-
ra, dnes a zajtra.

V triede Sovičky sú deti zapojené aj do 
projektu Písmenkovo.

Už od raného detstva sa stretávajú deti 
s písanou podobou jazyka. Najprv je to čí-
tanie z knihy pred spaním, neskôr začínajú 
vnímať písaný text okolo seba – názvy ob-
chodov, bilbordy, jednotlivé písmená na klá-
vesnici počítača... Uvedomujú si, že hovore-
né slovo sa dá napísať a napísané slovo zase 
prečítať. Prostredníctvom tohto projektu si 
deti rozvíjajú fonematické uvedomovanie sla-
bík a hlások, analyzujú hlásky v slove a oboz-
namujú sa s ich vizuálnou podobou.

Deti sa rady pohybujú v prírode, pozorujú 
ju. Náš školský areál ponúka možnosť roz-
víjať enviromentálne postoje detí prostred-
níctvom uspokojovania detskej zvedavosti 
a túžby po poznaní. V triede Lienky prostred-
níctvom projektu Cesta za poznaním si roz-
víjajú elementárne povedomie o okolitom 
svete, jeho zákonitostiach a premenách. 

Spoznávajú a rozlišujú listnaté stromy, jed-
notlivé časti stromu a oboznamujú sa s úžit-
kom stromov pre človeka.

Takmer každé dieťa malo možnosť spo-
znať Lego už doma. V triede Žabky túto 
stavebnicu využívajú systematicky a cieľave-
dome formou projektu Legožabka, ktorý je 
zameraný na uplatnenie alternatívnej učeb-
nej pomôcky Lego Educational Division vo 
výchovno-vzdelávacej činnosti. Hra s Legom 
motivuje deti k aktivitám, rozvíja kreativitu, 
fantáziu, predstavivosť, kognitivizáciu a pod-
poruje sebavedomie. Podľa tematických 
celkov učebných osnov v edukačných čin-
nostiach používajú Lego na znázornenie rea-
lity, ale aj svojho detského fantazijného sveta 
buď samostatne – tvorivo, alebo pomocou 
predlohy, pamäti, popisu. Zároveň Lego po-
máha rozvíjať jemnú motoriku, pozorovacie 
schopnosti, výborne slúži pri matematických 
hrách.

Postupne vo všetkých triedach využívame 
v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu di-
gitálne technológie. V materskej škole k nim 
patria: počítač, interaktívna tabuľa s vizuali-
zerom a digitálnym mikroskopom, včielka 
Bee-Bot, hovoriace štipce, mikrofón a foto-
aparát. Deti sa oboznamujú a postupne učia 
všetky tieto technológie ovládať a využívať 
vo všetkých formách výchovno-vzdelávacej 
činnosti. 

Základnou metódou v materskej škole je 
hra a hrové aktivity. Všetky činnosti, ktoré 
deti realizujú s chuťou, zanietením, osob-
ným zaujatím, prinášajú im radosť. Učiteľky 
materskej školy neustále hľadajú a využívajú 
inovatívne metódy a formy práce na dosiah-
nutie svojich edukačných cieľov.

 Viera Mazáčková

Prvý polrok za nami...
Po dlhých vianočných prázdninách žiaci 

znova, ale iba na chvíľu, zasadli do školských 
lavíc. Brány školy sa otvorili na dva týždne, 
počas ktorých mohli žiaci potvrdiť svoje ve-
domosti nadobudnuté v priebehu prvého 
polroka. Celé polročné hodnotenie sa dia-
lo za mimoriadnej situácie, ktorá v školstve 
nastala v celoslovenskom meradle. Som 
rada, že polročnú klasifikáciu sme stihli, 
hoci termín pedagogickej rady sme museli 
preložiť na piatok 22. januára. Prvý polrok 
na našej základnej škole ukončilo 334 žia-
kov, z toho 195 v primárnom vzdelávaní (1. 
stupeň) a 139 v nižšom strednom vzdelávaní 
(2. stupeň). So samými jednotkami skončilo 
143 žiakov, s vyznamenaním prospelo 166 
žiakov a jeden žiak neprospel. Teším sa z vý-
borných vyučovacích výsledkov a vzorného 
správania našich žiakov – bolo udelených 92 
pochvál triednym učiteľom a 3 pochvaly ria-

diteľkou školy tým, ktorí reprezentovali našu 
školu v okresných súťažiach a umiestnili sa 
na popredných miestach. Ale nie všetci nám 
robia radosť a správajú sa podľa pravidiel 
školského poriadku. Snažíme sa predchá-
dzať nevhodnému správaniu našich žiakov 
rôznymi preventívnymi programami, no aj na-
priek tomu sme museli aj tento polrok prikro-
čiť k udeľovaniu výchovných opatrení. Udelili 
sme napomenutia a pokarhania od triednych 
učiteľov, a to desiatim žiakom z celej školy. 
Žiaľ, v jednom prípade sme museli pristúpiť 
až k zníženej známke zo správania druhého 
stupňa. 

Pozitívne hodnotím dochádzku žiakov do 
školy, ktorú sme mali v porovnaní s minulým 
školským rokom podstatne lepšiu.

Polročné výpisy vysvedčení si tento rok 
žiaci neprevzali od svojich triednych učiteľov 
na vyučovaní, ale mohli si ich prísť vyzdvihnúť 

na sekretariát školy v posledný deň prvého 
polroka osobne alebo v sprievode rodičov. 
V tento deň bola základná škola zavretá kvôli 
časovo neobmedzenému štrajku, do ktoré-
ho vstúpili pedagogickí zamestnanci našej 
školy 25. januára. V prevádzke zostala len 
materská škola v obmedzenom režime.

Ako riaditeľka školy rešpektujem právo ob-
čana na štrajk, súčasne si však uvedomujem 
dopad štrajku na rodičov, ako aj na samot-
ných učiteľov a najmä na žiakov. Cítim zod-
povednosť za vedenie školy a tiež mi záleží 
na jej dobrom fungovaní. Uvedomujem si, že 
situácia v školstve je dlhodobo neuspokojujú-
ca. Požiadavky, za ktoré išli učitelia bojovať, 
sú opodstatnené a môžem vyjadriť len vieru, 
že sa formou neobmedzeného štrajku podarí 
vybojovať lepšie školstvo. Ďakujem rodičom 
a všetkým za podporu a pochopenie. 

Žiakom želám veľa síl a chuti do učenia 
v druhom polroku, verím, že spoločnými si-
lami sa nám podarí vyučovacie ciele naplniť.

Zuzana Kaliariková, riaditeľka školy 
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Zdravie je najväčší poklad na svete  
a ukrýva sa v ovocí

Koncom októbra sme navštívili v Skalici 
pána ovocinára. Život takého ovocinára vô-
bec nie je nudný. O tom sme mali možnosť 
presvedčiť sa priamo v jeho veľkom ovocnom 
sade. Sadili sme kríky, odstrihávali výhonky 
konárov, pílili strom, videli sme, ako sa dreve-
ný odpad v stroji spracúva na piliny. Ujo ovo-
cinár nám rozprával všeličo o rastlinách, ale 
aj o živote ľudí v minulosti. Zaviedol nás do 
pivnice a ukázal nám celé svoje ovocinárske 
bohatstvo: víno, mušt, sirupy, džemy, suše-
né i čerstvé ovocie, čaje zo sušených bylín. 
Niečo z tých všakovakých dobrôt nám dal aj 
ochutnať. Niektorí z nás prvýkrát jedli sušené 
alebo na ohni pečené jablká... Zo všetkého 
najviac sa nám páčilo hľadanie pokladu. Našli 
sme ho pod veľkým stromom hlboko v ovoc-
nom sade. Stará truhlica ukrývala odkaz: 
„Zdravie je najväčší poklad na svete...“ a nie-
koľko fliaš ovocnej šťavy. Tak sme si spolu 
štrngli „na zdravie“. Zo sadu sme odchádzali 
zablatení a príjemne unavení. Rozlúčili sme 
sa s pánom ovocinárom s prísľubom, že ho 
niekedy opäť navštívime.

pani učiteľka sestra Beáta
MŠ bl. Zdenky Schelingovej 

Návšteva Domova sociálnych 
služieb Gerion

Každý deň sa v našej Materskej škole 
bl. Zdenky Schelingovej snažíme robiť 
skutky lásky. Práve návšteva Gerionu 
(miestneho domova sociálnych služieb) 
v októbri minulého roka nám umožnila 
prejaviť lásku, úctu, a obdiv tým, ktorí si to 
bezpochyby zaslúžia. Spolu s deťmi sme 
sa na návštevu seniorov s radosťou pripra-
vovali. Vyrábali sme papierové srdiečka, 
napísali spoločný list, ozdobili ho kresba-
mi a nacvičili si pekné piesne. 

Vyzbrojení detskou láskou, veselosťou 
a pocitom tajuplnosti sme sa s predško-
lákmi vydali medzi obyvateľov Gerionu. 
Otvorila nám usmiata sestrička, previedla 
nás dlhou chodbou, na ktorej konci sedeli 
a oddychovali niektorí starkí. Tam sa začal 
náš program. Slávnostne sme im prečíta-
li náš list plný prianí a zaspievali niekoľko 
piesní. Zožali sme veľký úspech. Táto at-
mosféra nás príjemne posmelila a išli sme 
za ďalšími domácimi do ich izieb. Aj tam 
sme spievali, rozdávali im papierové srd-
cia a prihovárali sa im. Hladili sme ich ruky, 
ktoré určite samé mnohokrát hladili iných.

A keď sme vyšli z poslednej izby, každý 
vo svojich rukách zvieral sladkú odmenu 
a v srdci si niesol lásku spájajúcu tých, 
ktorí sa so životom ešte len spoznávajú 
s tými, ktorí sa s ním už pomaly lúčia.

MŠ bl. Zdenky Schelingovej
pani učiteľka Mária

Malé výročie klaviristov v Záhorskej Bystrici
Je to už päť rokov, čo sa mohol vďaka priazni a podpore pána starostu Jozefa Krú-

pu uskutočniť prvý ročník Klavírneho maratónu malých a mladých umelcov. Zakúpením 
koncertného krídla do Spoločenského domu získali mladí umelci, a nie len klaviristi, 
možnosť prezentovať pred domácim publikom svoje umenie.

Každoročne sa predstavia všetci žiaci klavírneho oddelenia ZUŠ Jozefa Kresánka, 
ktorí navštevujú našu ZUŠ práve tu v Záhorskej Bystrici, ale aj všetci klaviristi so Záhor-
skej Bystrice, ktorí prejavia záujem zahrať si na našom krídle v rámci Klavírneho mara-
tónu. 

Piaty ročník Klavírneho maratónu sa konal 28. 1. 2016 o 17:00 v Spoločenskom 
dome v Záhorskej Bystrici. „Na štart“ sa postavilo 52 klaviristov a nabehali spolu stovky 
kilometrov po klaviatúre. Obecenstvo potešili pestrou paletou klavírnych skladieb z rôz-
nych štýlových období. V cieli sa mohli všetci účastníci tešiť so spomienkového diplomu 
na tento jubilejný ročník.                                        

Miriam Trgová, ZUŠ Jozefa Kresánka

Oznam o zápisoch 
detí do ZŠ s MŠ
Zápis detí do 1. ročníka základnej 
školy sa bude konať v piatok  
8. apríla 2016 od 15.00 do18.00 hod. 
a v sobotu 9. apríla 2016 od 8.00 
do 12.00 hod. Pri zápise zákonný 
zástupca predloží občiansky preukaz, 
rodný list dieťaťa a v prípade potreby 
potvrdenie o zdravotnom stave 
dieťaťa.

Zápis detí do materskej školy sa 
bude konať od 11. apríla 2016 do  
15. apríla 2016 v čase od 8.00 hod. 
do 10.00 hod. a od 16.00 hod. do 
17.00 hod.

Tlačivá žiadosti nájdete na školskom 
webe www.zshargasova.stranka.
info, alebo si ich môžete vyzdvihnúť 
osobne v materskej škole.

Zákonný zástupca doručí žiadosť 
do materskej školy v termíne vyššie 
uvedenom a zároveň predloží 
občiansky preukaz, rodný list dieťaťa 
a potvrdenie o jeho zdravotnom stave.

                        - zk -
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Milí rodičia a priatelia školy,
Občianske združenie Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Har-

gašova si Vás touto cestou dovoľuje požiadať o vašu podporu vo 
forme 2 % vašich daní za rok 2015. Naše občianske združenie 
sa dlhodobo snaží pomáhať rozvoju základnej a materskej ško-
ly. Výrazne prispievame nielen k skvalitneniu prostredia školy 
a škôlky, ale našim hlavným cieľom je najmä podpora a skvalit-
nenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Chceli by sme sa vám poďakovať za vašu pomoc a príspevky 
v minulom období, bez ktorých by sa naše spoločné ciele poda-
rilo dosiahnuť len ťažko. Radi by sme v ich napĺňaní pokračovali 
aj naďalej, preto sa uchádzame o vašu priazeň a podporu vo 
forme 2 % z vašich daní aj v tomto roku. 

Popis krokov na venovanie 2 % z dane za rok 2015
Zamestnanci:
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúč-

tovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia 
o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte svoje 
meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zapla-
tenej dane.

Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte formuláre da-
ňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Samozrejme, venovať 2 % z dane môžu nielen zamestnanci, 
ale aj fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie, ale 
aj právnické osoby (1 % alebo 2 %). Všetky dôležité informácie 
ako venovať 2 % z dane, nájdete na stránke www.rozhodni.sk.

Ďakujeme!

Názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova
Adresa: Hargašova 5, 841 06 Bratislava IV
IČO: 30846871
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK2709000000000177219972 / kód 
banky: 900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Karnevalové maľovanie
Tradične, ako každý rok v čase fašiangov, aj teraz sa na našej 

škole uskutočnila výroba karnevalových masiek. A veru, bolaže 
to zábava!

Žiaci sa v priebehu jednej vyučovacej hodiny zhostili milej úlohy 
ukázať svoju šikovnosť, ale najmä tvorivosť a v krátkom okamihu sa 
premenili na množstvo rôznych masiek, príšer a zvieratiek. Počas 
ich výroby vládla v triedach priateľská atmosféra, deti si pri tvorení 
dokonca spievali známe detské piesne. Tešili sa ako sa aspoň na 
chvíľu premenia na maškrtného medvedíka, Batmana, krásnu prin-
ceznú z rozprávky o Popoluške, či na Ľadovú kráľovnú. Na záver 
sme sa pokúsili s niektorými maskami dokonca zahrať rozprávky. 
Bolo to celkom zábavné, ale aj poučné. Potom sme sa všetci sú-
stredili do fašiangovej skupinky a urobili si zopár fotografií.

Karnevalový bál sa blížil ku koncu. Nielenže sme sa pobavili, 
ale zároveň sme si uvedomili, aké je fajn prevziať na seba čo len 
na chvíľku inú rolu. Nikto by nechcel ostať zlou Snehovou kráľov-
nou naveky, ba ani stále zaneprázdneným Batmanom. No aspoň 
raz za rok je to príjemný zážitok!

Beata Hricová, učiteľka 1. stupňa

Tak sme lyžovali
Ako iste mnohí viete, prvého februára sa 

naše štrajkovanie skončilo. Vybrali sme sa na 
cestu plnú zábavy, zážitkov, učenia sa nových 
vecí – na lyžiarsky výcvik. Neuveríte! Keď sme 
vystúpili z autobusu, sneh nikde! Ako dozor 
s nami išiel pán učiteľ Soták a pán učiteľ Du-
dík. Spojenie tried 7.A a 9.A urobilo z výletu 
ešte väčšiu „haluz“. V prvý deň sme sa uby-
tovali, išli na somársku lúčku, kde nás učitelia 
rozdelili na dve skupiny – „už lyžoval“ a „ešte 
nelyžoval“ – jednoduché, však? A ešte podak-
torí z nás dostali zákaz rozprávať do piatku, 
ako napríklad ja, do štvrtku moja spolubýva-
júca Paulínka. Keby ste nás poznali, pochopí-
te. Druhý deň sme začali lyžovať na Opalisku, 
a to vôbec nie sme opálení. V skupine začia-
točníkov sa ukázali aj talenty, napríklad chala-
ni z 9.A. Počas prvého dňa sme už zlyžovali 
kopec červeného stupňa, čiže druhého, to 
by si žiadalo potlesk, nie? V tretí, kritický deň, 
sme večer po vydarenej lyžovačke porazili dve 
iné školy vo vedomostnom AZAD kvíze s ná-
zvom družstva – Hargaška. Súperov sme pre-
valcovali počtom bodov 5800, pričom druhé 
družstvo dosiahlo len 1500. Nasledujúci deň 
bolo na svahu klzko. Aj pre mňa. Prvý pokus 
nevyšiel. Skončila som hore nohami, s dokrú-

tenými lyžami na kraji lesíka. No vyšli sme aj na 
vyšší kopec, čo bolo pre nás zážitkom. „A je to 
tu, sneží !“ To bola prvá štvrtková hláška kaž-
dého z nás. Išli sme na raňajky a potom rýchlo 
guľovačka! Ožil v nás detský duch naplnený 
smiechom. Aj keď bol všade ľad, naučili sme 
sa lyžovať v náročných podmienkach. V záve-
rečnom spoločenskom programe sme znovu 
ukázali naše vedomosti. V zábavnej súťaži 
o Slovensku sme obhájili našu vedomostnú 

prevahu a znovu sme porazili spriatelené školy 
ubytované s nami v hoteli. Bolo to skvelé, hrali 
sme grilovanie, pantomímu, karaoke, hudob-
ný kvíz, slepú mapu a ďalšie.

A je tu piatok! „Óóóó“, áno deň, počas 
ktorého tiež lyžujeme a potom už bežíme do 
otvorených náručí našich šťastných a oddých-
nutých rodičov!

  
  Vanesa Veselá, žiačka 7.A triedy
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Akadémia tretieho veku  
v Záhorskej Bystrici prosperuje
Významným prínosom Občianskeho združenia Pozitívum v nás, pôsobiaceho v Záhorskej Bystrici, je organizovanie 
Akadémie tretieho veku. O tom, ako sa akadémii darí a aké sú jej ciele, sme sa zhovárali s predsedníčkou OZ 
Pozitívum v nás pani Alenou Janatovou.    

Téma vzdelávania tretieho veku je dnes 
veľmi aktuálna. Ako a na základe akých 
podnetov vznikal váš projekt Akadémie 
tretieho veku?

Občianske združenie Pozitívum v nás vzniklo 
ešte v roku 2012, keď sme sa začali stretávať 
pri cvičení pilates v našej záhorskobystrickej 
škole. Svoju činnosť teda združenie zameralo 
na začiatku hlavne na športové aktivity. 

No a my skôr narodené členky združenia 
podľa vzoru už fungujúcich Akadémií tretie-
ho veku v Pezinku, Trenčíne, ale aj v ďalších 
mestách, sme sa rozhodli založiť si vlastnú 
Akadémiu tretieho veku v Záhorskej Bystrici. 
Našli sme podporu našej myšlienky u pána 
starostu a v spolupráci s mestskou časťou 
úspešne zabezpečujeme jej činnosť. 

Aký je záujem o štúdium v Akadémii tre-
tieho veku?

Tešíme sa stálemu záujmu obyvateľov 
Záhorskej Bystrice o štúdium. V roku 2013 
sa prihlásilo 34 študentov, ktorí po dvoch 
rokoch akadémiu úspešne ukončili a dňa 
18. 06. 2014 si z rúk pána starostu prevzali 
diplomy – osvedčenie o účasti na vzdeláva-
cej aktivite. Zároveň pán starosta ocenil aj 
víťazov záverečných prác na tému „Záhor-
ská Bystrica mojimi očami“. Vypracovanie 
záverečných prác bolo dobrovoľné, nebolo 
podmienkou pre ukončenie štúdia. Napriek 
tomu prevažná časť študentov vypracovala 
zaujímavé texty na vysokej úrovni. 

V septembri 2015 sme otvorili nový dvoj-
ročný cyklus štúdia v Akadémii tretieho veku. 
Prihlásilo sa 37 študentov zo Záhorskej Bys-
trice. Veľmi nás teší rôznorodé spektrum zá-
ujemcov. O štúdium sa uchádzajú ešte pra-
cujúci seniori od päťdesiat rokov, ale máme 
aj účastníkov blížiacich sa k osemdesiatke. 

Okrem pravidelných účastníkov, študentov 
akadémie, sa jednotlivých prednášok zú-
častňujú aj ďalší záujemcovia, ktorých osloví 
niektorá z tém. Pokladáme za dôležité, že 
propagácii našich vzdelávacích aktivít venuje 
pozornosť aj Mestská časť Bratislava-Záhor-
ská Bystrica vyhlasovaním oznamov v miest-
nom rozhlase a ich uverejňovaním vo výves-
kách rozmiestnených po celej mestskej časti. 

Akú štruktúru má vzdelávanie po tema-
tickej stránke – a prečo?

Štúdium v Akadémii tretieho veku, ktoré je 
určené pre všetkých seniorov od 50 rokov 
zo Záhorskej Bystrice a okolia, je dvojroč-
né. Prvý ročník je všeobecný a druhý ročník 

môže tvoriť jeden odbor – predmet štúdia, 
alebo môže byť tiež všeobecný. Závisí to od 
záujmu účastníkov. Štúdium je v každom 
ročníku rozdelené do dvoch semestrov 
a pozostáva z pravidelných dvanástich alebo 
trinástich prednášok počas každého ročníka 
štúdia. Prednášky majú obyčajne časovú 
dotáciu 90–120 minút, závisí to aj od dĺžky 
diskusie k téme a počtu otázok študentov 
k uvedenej problematike. 

Študijné plány zostavujeme na základe 
návrhu študentov a ich záujmu o jednotlivé 
témy. V roku 2015 boli prednášky zamera-
né prevažne na ekonomické témy (zvýšenie 
finančnej gramotnosti študentov) a na zdra-
votnícku problematiku, o ktorú majú záujem 
hlavne ženy. Do študijného plánu boli zara-
dené aj praktické prednášky: Starostlivosť 
o domácich miláčikov, Prevencia pred po-
žiarmi, Huby našich lesov, polí a lúk. 

Prednáškové aktivity boli v roku 2015 do-
plnené o dva zájazdy. O tie je medzi študent-
mi veľký záujem. Plnia nielen poznávaciu 
a vzdelávaciu funkciu, ale aj spoločenskú. 
Slúžia na prehlbovanie vzájomných vzťahov 
medzi účastníkmi, obyvateľmi Záhorskej 
Bystrice. 

Aké máte skúsenosti s lektormi? Je kom-
plikované prispôsobiť sa staršiemu pub-
liku?

Skúsenosti s lektormi máme veľmi dobré. 
Vďaka koordinovaniu štúdia v Akadémii tre-
tieho veku sa mi podarilo spoznať veľa zau-
jímavých lektorov, mnohých práve zo Záhor-
skej Bystrice. Dovtedy som ani len netušila, 
že medzi nami žije tak veľa vynikajúcich od-
borníkov z najrôznejších oblastí života, veľmi 

ústretových, ktorí pripravili pre nás vynikajú-
ce prednášky. Neviem, čím to je, ale podľa 
účasti na prednáškach a množstva otázok 
študentov práve vystúpenia „domácich lek-
torov“ najviac zaujali. 

Ako som už uviedla, témy prednášok za-
raďujeme podľa návrhov študentov a práve 
študenti nám aktívne pomáhajú aj s výberom 
a oslovovaním vhodných lektorov pre zvolené 
témy. Dokonca máme vynikajúcich lektorov aj 
medzi študentmi a členmi združenia. 

Aj keď druhú časť otázky by bolo vhodné 
položiť lektorom, osobne si myslím, že pri-
spôsobenie sa staršiemu publiku prebieha 
bez akýchkoľvek problémov. Hlavne domáci 
lektori prispôsobili svoje prednášky staršie-
mu publiku. A čo sa týka študentov, u tých 
je potrebné oceniť aktívny prístup k prednáš-
kam, pretože vždy po nich zasypú lektorov 
ďalšími otázkami k danej téme. 

Niektorí ľudia zvyknú namietať, že inves-
tovať sily a prostriedky do vzdelávania se-
niorov je nerentabilné. Ako to vnímate vy?

S touto námietkou rozhodne nesúhlasím. 
Jednou z prvých v našej Akadémii tretieho 
veku bola prednáška „Spravte niečo pre svoj 
mozog“. Túto tému, ktorá všetkých študen-
tov zaujala, si pre nás pripravila PhDr. Mária 
Čunderlíková, riaditeľka Centra MEMORY, 
zaoberajúceho sa Alzhaimerovou chorobou 
a demenciou. A jej rada pre nás znela: „Ne-
zabúdajte, že zdravý životný štýl môže znížiť 
riziko demencie v neskoršom veku. Všeobec-
ne platí, že čo je dobré pre srdce, to je dobré 
aj pre mozog. O oboje sa treba starať rovnako 
dobre, a to vyváženou stravou a pravidelným 
telesným aj duševným cvičením“. 

OZ Pozitívum v nás
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Aj v duchu tejto jej rady sa mnoho študen-
tov-seniorov zúčastňuje prednášok v Akadé-
mii tretieho veku, spoločných zájazdov, ale aj 
cvičenia pilates a jogy.

Do prípravy aktivít v Akadémii tretieho veku 
sa zapája veľa členov Občianskeho združe-
nia Pozitívum v nás. Sme už zohratý tím, či už 
pri zabezpečovaní miestnosti na prednášku, 
didaktickej techniky, malého pohostenia 
pred každou prednáškou, zapisovania účasti 
do výkazov o štúdiu, zabezpečovania lekto-
rov, ale aj pri plnení úloh lektorov. Bez pre-
svedčenia o význame investovať svoje sily 
a prostriedky do vlastného vzdelávania by sa 
študenti do našich aktivít nezapájali a nezú-
častňovali by sa na nich. Podpora pána sta-
rostu a zastupiteľstva našej mestskej časti 
svedčí o tom, že aj oni pokladajú investíciu 
do vzdelávania seniorov za rentabilnú. 

Aké máte plány do budúcnosti? Chcete 
ponuku aktivít rozšíriť?

Pre štúdium v Akadémii tretieho veku 
máme vypracovaný študijný plán na škol-
ský rok 2015/2016, ktorý je uverejnený 
na stránke www.pozitivumvnas.sk. Jeho 
súčasťou je aj príprava plánovaných troch 
zájazdov v roku 2016. Jednodňový zájazd 
do Šoprone a na zámky Eisenstadt a Fertöd 

organizujeme 16. apríla 2016. Dvojdňový 
zájazd spojený s návštevou najkrajších miest 
a zámkov Južných Čiech (Telč, České Bude-
jovice, Český Krumlov, Hluboká) plánujeme 
na 14. – 15. mája 2016. Návštevu Krakova 
spojenú s prehliadkou  Oravského zámku 
pripravujeme na 11. – 12. júna 2016, pričom 
na podnet viacerých účastníkov uvažujeme 
o doplnení zájazdu o návštevu Osvienčimu.

Naše vyššie uvedené aktivity momentálne 
neplánujeme výrazne rozširovať. Do úvahy 
pripadá len príprava kurzu angličtiny od mar-
ca 2016, o ktorý prejavilo záujem niekoľko 
študentov akadémie. Po letných prázdni-
nách v októbri 2016 chceme pripraviť ešte 
víkendový pobyt v Trenčianskych Tepliciach. 

Aké sú ďalšie aktivity vášho občianske-
ho združenia?

OZ Pozitívum v nás vzniklo ako združenie 
spájajúce všetkých aktívnych ľudí, mladých 
i nás skôr narodených, „starobystričanov“ 
i „novobystričanov“: a v tomto trende pokra-
čujeme i naďalej. Okrem Akadémie tretieho 
veku, kde cieľovú skupinu tvoria seniori, 
sa sústredíme – ako som už spomínala – na 
organizovanie cvičení jogy a pilates, ktoré sú 
určené naozaj pre každého. Veď kurz jogy 
navštevuje desaťročné dievčatko so svojou 

mamičkou, ale aj pani, ktorá už oslávila se-
demdesiatku.  

Cvičenie pilates organizujeme pravidelne 
už od roku 2012, keď začínalo cvičiť dvanásť 
žien v jednej skupine. Momentálne máme 
vytvorené už štyri skupiny. Dve sú určené 
pre pokročilejšie dievčatá a ženy, jedna pre-
važne pre seniorky, keďže sa cvičí v dopo-
ludňajších hodinách. V januári sme ponuku 
cvičení rozšírili a vytvorili sme novú skupinu 
pilates pre zdravý chrbát, určenú pre mužov 
i ženy. 

Cvičenie jogy pre mužov a ženy organi-
zujeme od roku 2014. O tento druh aktivity 
bol spočiatku nižší záujem, cvičilo tu v jednej 
skupine šesť účastníkov. Postupne ale záu-
jem stúpal a dnes jogu navštevuje pravidelne 
sedemnásť mužov a žien. 

Za najdôležitejší prínos športových aktivít 
považujem to, že cvičenie sa koná pravidel-
ne počas celého roka (okrem letných prázd-
nin) a u účastníkov sa už vybudovala potreba 
pravidelne cvičiť. Dôkazom toho je tá skutoč-
nosť, že zaznamenávame minimálnu obme-
nu cvičiacich, vlastne evidujeme len nárast 
ich počtu. Mali sme určite aj šťastie na cviči-
teľky, ktoré dokázali nadchnúť pre cvičenie 
dievčatá, ženy a pritiahnuť k cvičeniu i mu-
žov.                                                         - ps - 

Kurzy cvičenia v AV Mobilita v Záhorskej Bystrici
Hľadáte možnosť 
– ako pomôcť svojmu dieťaťu, aby sa 

zdokonalilo v angličtine;
– ako sa s deťmi zabaviť, zatancovať si, 

prežiť skvelý čas počas dlhých zimných 
dní? 

Pre našich najmenších občanov prišla 
do Záhorskej Bystrice nová aktivita – Ba-
byfun – kurzy pre deti od 3 mesiacov do 3 
rokov s prvkami angličtiny. 

Cvičenie je zábavné, hravé, zamerané 
na psychomotorický vývoj dieťatka. Kur-
zy prebiehajú v útulnom prostredí Komu-
nitného centra AV Mobilita na Námestí 
Rodiny. 

Deti cvičia s  mamičkami za asistencie 
odborných lektoriek s  dlhoročnou praxou 
v maximálnom počte 6 detí. Tento komor-
ný počet umožňuje lektorkám v  čo naj-
väčšej miere venovať sa im, tak aby mali 
z  aktivít radosť a  za pomoci zábavného 
cvičenia a tancovania rozvíjali svoju osob-
nosť a psychomotorické zručnosti. Kurzy sú 
výnimočné, s množstvom aktivít, s rozma-
nitými pomôckami a so zameraním na pri-
rodzené vnímanie anglického jazyka za po-
moci veselých anglických pesničiek. Lekcie 
sú robené hlavne s veľkou láskou k deťom.

V októbri a v novembri absolvovali svoj 
prvý kurz bábätká, deťúrence vo veku 1 až 
2 roky a aj „veľkáči“ vo veku 2 až 3 roky.

Bábätká s  maminkami krásne zvládli 
všetky lekcie a  hrdí oteckovia si do AV 
Mobilita prišli zvečniť svoje radosti. Pre 
najmenších je cvičenie koncipované 
tak, aby bolo pútavé a hlavne zamerané 
na motorický rozvoj dieťatka. Posilňuje 
sa chrbtica, svalový aparát a  motorické 
schopnosti. Veľmi dôležitá je aj sociali-
zácia detí od najútlejšieho veku. Bábätká 
cvičia na overballoch, fitloptách s  vlast-
nou váhou tela, samozrejme  s  množ-
stvom pomôcok. Súčasťou lekcie je aj ba-
bymasáž. Lekciu zvládne každé dieťatko 
s  úsmevom, prípadne s  veľkým údivom 
na tvári. Odmenou pre maminky je dlhší 
spánok bábätka po plnohodnotnej akti-
vite.

Deti vo veku 1 až 2 roky veľmi prekvapi-
li nielen lektorky, ale aj mamičky. Krásne 
sa zapájali do všetkých aktivít a na konci 
kurzu ovládali všetky činnosti. Tieto malé 
osobnosti sú ako špongie, neuveriteľne 
rýchlo nasávajú všetko nové. Na lekci-
ách sa zabavili, zatancovali si, pocvičili si 
a veľa sa naučili. Využívali Montessori po-

môcky, overbally, fitlopty, hudobné ná-
stroje, rehabilitačné pomôcky, maňušky, 
balóny, bublinky a veľa ďalších pomôcok.

Najstaršie deti si kurz užívali samostat-
ne, maminky len občas pomohli svojim 
šikulkám. Lekcie pre deti vo veku 2 až 3 
roky sú výbornou formou prípravy na ná-
stup do materskej školy. Okrem pohybo-
vej aktivity sú zamerané na socializáciu 
a  rozširovanie kognitívnych schopností. 
Všetky deti po absolvovaní kurzu dostali 
Babyfun vysvedčenie s darčekom.   

Už teraz sa tešíme na ďalšie nové de-
tičky zo Záhorskej Bystrice a okolia, ktoré 
prídu posilniť náš tím Babyfun v AV Mo-
bilita. 

Ivona Zlatá
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Farský ples 2016
V sobotu 30. januára sa v záhorskobystrickom Spoločen-

skom dome konal tradičný ples, zastrešený Farnosťou sv. Pet-
ra a Pavla. Toto milé podujatie sa organizátori usilujú každý rok 
obohatiť o myšlienku, ktorá by návštevníkov plesu sprevádzala 
do pôstnych dní a stala sa pre nich duchovnou inšpiráciou. Toh-
to roku bolo takouto ideou Božie milosrdenstvo: Pán nám vo 
svojej nekonečnej štedrosti daroval ako príbytok nádherný ve-
smír. V ňom sú nebeské telesá pospájané neviditeľným „struna-
mi“ vzájomných väzieb, ktoré silou príťažlivosti držia hviezdy 
a planéty pohromade. Prvým hriechom akoby človek tieto struny 
rozladil – a dejiny spásy sa vlastne prejavujú ako veľké „ladenie“ 
vesmíru až do záverečnej nádhernej harmónie, ktorou bude prí-
chod Božieho kráľovstva. 

Toto podobenstvo nám priblížili deti z našej farnosti (vďaka 
patrí im aj ich obetavým rodičom!) za pomoci niekoľkých dospe-
lých chalanov a jedného ocka. Vytvorili malý vesmír, v ktorom to 
bublalo, telesá a telieska sa navzájom obiehali a vytvárali vša-
kovaké zvláštne konštelácie (za kostýmy ďakujeme Janke Krá-
ľovičovej, Jožkovi Masarikovi a Miške Trgovej!). Dianie v malom 
vesmíre pohotovo komentovali mladé a šikovné moderátorky – 
Nicol Rácová s Miškou Trgovou. V programe predtancovali dva 
tanečné páry – a čas pred polnocou osviežila muzikálovou pies-
ňou Deniska Opršalová. O zvukovú techniku sa obetavo staral 
Mário Klas. 

Na plese bola dobrá klasická večera (niet nad poctivý rezeň!) 
i teplý bufet, bohatá tombola – ale hlavne veľa výbornej hudby v po-
daní kapely Gin-Tonic a možnosť tancovať až do ranných hodín!                                                                                    

- ps -, foto: Martin Jurček   

Karneval v materskom centre
Aj tento rok sa naši najmenší parádne zabavili vo veselých 

maskách na karnevale v priestoroch fary a Materského centra 
bl. Zdenky Schelingovej v Záhorskej Bystrici. Medzi dievčata-
mi dominovali princezné, nevesty, víly, čarodejnice a chlapci sa 
premenili na futbalistov, pirátov, či indiánov.

Zavítali k nám aj niektoré zvieratká – myška, korytnačka, mo-
týlik a  slimáčik. O zábavu detí aj dospelých sa postarala animá-
torka Erika v krásnom kostýme Nočnej oblohy. Nechýbala ani 
detská minidiskotéka, tombola, predstavovanie masiek a sladká 
odmena. Atmosféra bola úžasná, naplnená radosťou zo spoloč-
ného stretnutia. Deti i dospelí sa dokonale vytancovali, vyspieva-
li a vyhrali až do neskorého večera a už teraz sa tešia na ďalšiu 
maškarnú veselicu.

Ďakujeme všetkým za hojnú účasť a pomoc pri organizácii 
tohto krásneho podujatia.

Text: Zuzana Bundová / Jana Medárova

Vianočné vystúpenie detí 
z Materskej školy blahoslavenej Zdenky 
Schelingovej

V predvečerných hodinách sa dňa 
17. 12. 2015 v miestnom Kostole sv. 
Petra a Pavla uskutočnilo vianočné 
vystúpenie detí z Materskej školy bl. 
Zdenky Schelingovej. Celé podujatie 
sa vyznačovalo nenapodobiteľným 
detským spevom tradičných ľudo-
vých vianočných kolied. Priebeh ply-
nulo prechádzal zo spoločných kolied 
a tanca do skupinových prednesov 
básní v podaní jednotlivých tried. 
Slávnostnú vianočnú atmosféru upev-
nila v každom prítomnom srdci naj-
krajšia koleda sveta Tichá noc, ktorá 
sa niesla priestorom kostola a naplni-
la svojou silou rodičov, deti i vedenie 
materskej školy. Po programe dostali 
prítomní rodičia od svojich ratolestí vlastnoručne napečené a detskými 
rúčkami vyzdobené medovníčky.

Po programe sme sa odobrali do priestorov materskej školy, kde 
sa rodičia mohli občerstviť vianočným punčom, vianočnými dobrotami 
a stráviť tak po uponáhľanom pracovnom dni príjemný podvečer vo 
sviatočnej atmosfére.

Katarína Zálesňáková
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Parlamentné voľby v Záhorskej Bystrici v období prvej 
Československej republiky
Martin Besedič

Veľké politické zmeny po skončení prvej sve-
tovej vojny, rozpade Rakúska-Uhorska a vzniku 
Československej republiky 28. októbra 1918 
našli svoj odraz aj v našej obci. Po vytlačení 
maďarských vojsk z priestoru južného Záho-
ria a okolia Stupavy sa pomery v obci začiat-
kom roka 1919 začali konsolidovať, fungovať 
začal znova notársky úrad, obecná správa 
a obnovený bol aj spoločenský a politický život 
v obci. 

Novovzniknutá Československá republika, 
zrodená na troskách monarchie, začala svoju 
existenciu stavať na ústavnosti a hodnotách 
parlamentnej demokracie. Zakrátko po prevra-
te sa vyprofilovala politická scéna, kde vedľa 
seba existovali viaceré pravicové, ľavicové 
a národnostné strany. Korene volebnej rivali-
ty politických zoskupení môžeme hľadať ešte 
v predvojnovom období, keď boli voľby do 
uhorského snemu sprevádzané často neprí-
stojnými kortešačkami, kupovaním hlasov, či 
zastrašovaním voličov a nemaďarských kandi-
dátov. Už v roku 1919 začali pôsobiť v Záhor-
skej Bystrici tri politické strany – agrárna, soci-
álnodemokratická a Slovenská ľudová strana. 
Práve tieto strany získavali od voličov najviac 
hlasov, či už išlo o voľby obecné, okresné, kra-
jinské, alebo celoštátne.

Bystričania prvýkrát volili na základe 
všeobecného rovného hlasovacieho práva vo 
voľbách do najvyššieho zákonodarného zboru 
– Národného zhromaždenia v apríli 1920. Voľ-
by boli rozdelené na dva dni, 18. apríla sa volili 
poslanci do poslaneckej snemovne a o týždeň 
neskôr, 25. apríla, zástupcovia do senátu. Prvé 
parlamentné voľby sa na Slovensku skončili 
víťazstvom Československej sociálnodemokra-
tickej strany robotníckej, ktorá získala 38,05% 
hlasov voličov. Druhý najvyšší počet hlasov zís-
kali agrárnici – Slovenská národná a roľnícka 
strana so ziskom 18,05%. Slovenská ľudová 
strana vedená Andrejom Hlinkom, kandidujúca 
v bloku s Československou stranou ľudovou, 
dosiahla 17,55% hlasov voličov. Presné šta-
tistiky ako volili obyvatelia Záhorskej Bystrice 
k dispozícií nemáme, vzhľadom na výsledky 
nasledujúcich obecných volieb v roku 1923 
a zloženie obyvateľstva však môžeme predpo-
kladať dominanciu práve týchto troch strán.

Druhé parlamentné voľby čakali na mladú 
republiku v roku 1925. V období rokov 1920 
– 1925 sa vyprofilovali programy najsilnejších 
politických strán. Slovenská ľudová strana, 
kandidujúca už s prívlastkom Hlinkova, sa 
v mohutnej volebnej kampani sústredila na 
svoju najdôležitejšiu požiadavku – autonómiu, 
úplnú územnú samosprávu Slovenska. Prio-
ritou agrárnikov bola oblasť poľnohospodár-
stva, pozemková reforma a podpora strednej 
vidieckej vrstvy obyvateľstva. Výrazný volebný 
úspech v celoslovenskom, ale aj v obecnom 
meradle dosiahla v novembrových voľbách 
Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS), 
ktorá získala do snemovne 424 a do senátu 
373 hlasov Bystričanov. Úspech zazname-
nala v Záhorskej Bystrici aj Československá 
sociálnodemokratická strana, tej dalo hlas do 

snemovne 278 a do senátu 258 voličov. Tra-
dične silná Republikánska strana zemedel-
ského a maloroľníckeho ľudu získala v Bystrici 
ako tretia v poradí do poslaneckej snemovne 
218 a do senátu 190 hlasov. Postupné zmeny 
v sociálnej a hospodárskej štruktúre obyvateľov 
obce a rast počtu robotníkov pracujúcich 
v bratislavských továrňach signalizoval aj voleb-
ný výsledok Komunistickej strany Českosloven-
ska. Vo voľbách do snemovne jej dalo hlas 67 
a do senátu 58 voličov. 

Rok 1929 priniesol rozpad vládnej koalí-
cie, ktorej súčasťou bola aj Hlinkova sloven-
ská ľudová strana. Riešením boli predčasné 
parlamentné voľby vyhlásené na 27. október. 
Čiastočné oslabenie medzi voličmi v celoslo-
venskom meradle zaznamenala HSĽS. Do prie-
behu jej kampane negatívne zasiahol súdny 
proces a odsúdenie za vlastizradu jej popredné-
ho predstaviteľa Vojtecha Tuku, ktorého Andrej 
Hlinka navzdory okolnostiam odmietol stiahnuť 
z kandidačnej listiny. Ovplyvnilo to dozaista 
aj rozhodovanie voličov v Záhorskej Bystrici, 
kde ľudáci zaznamenali v porovnaní s voľbami 
v roku 1925 polovičný prepad. V obci skončili 
na treťom mieste, do snemovne získali len 213 
a do senátu 194 hlasov. Druhú najvyššiu pod-
poru mala agrárna strana so ziskom 307 hlasov 
do snemovne a 279 hlasov do senátu. Bystri-
čanov najviac presvedčil program sociálnych 
demokratov, ktorých do poslaneckej snemov-
ne volilo 357 a do senátu 319 voličov. Podporu 
stabilnej skupiny sociálne orientovaných obyva-
teľov mala aj komunistická strana, vo voľbách 
jej dalo hlas vyše 80 občanov.

Celoštátne voľby do Národného 
zhromaždenia, ako aj voľby do krajinských 
orgánov v roku 1935, naznačili úspechom 
Sudetonemeckej strany nebezpečenstvo pre 
udržanie územnej integrity Československej re-
publiky. Počtom hlasov sa v celorepublikovom 
meradle stala najsilnejšou stranou. V Záhorskej 
Bystrici zaznamenal víťazstvo autonomistický 
blok HSĽS a Slovenskej národnej strany, kto-
rému odovzdalo do poslaneckej snemovne 
hlas 359 a do senátu 311 voličov. Sociálnych 
demokratov preferovalo do snemovne 287 
a do senátu 230 bystrických voličov. Významnú 

podporu si v obci dlhé roky udržiavala agrárna 
strana vedená neskorším predsedom vlády Mila-
nom Hodžom, ktorej dalo vo voľbách do oboch 
komôr parlamentu dôveru viac ako 230 voličov. 
Popri pomerne vysokom volebnom zisku komu-
nistov a Československej strany národne socia-
listickej bol prekvapením aj volebný zisk Národ-
nej obce fašistickej, ktorá nemala v obci žiadne 
štruktúry ani členov. Za ziskom vyše 90 hlasov 
do poslaneckej snemovne stála iste skutočnosť, 
že za fašistickú stranu kandidoval z prvého mies-
ta kandidačnej listiny do poslaneckej snemovne 
v trnavskom volebnom okrese bystrický rodák 
Ján Ivák a následne sa stal jediným poslancom 
fašistickej strany zo Slovenska. Parlamentné 
voľby v roku 1935 boli posledné demokratické 
voľby na území Československa až do roku 
1946. Medzinárodná situácia, tlak nacistického 
Nemecka i vnútorné decentralizačné snahy 
národnostných a autonomistických strán 
prispeli k súmraku nad vyspelou parlamentnou 
demokraciou v Československu a k rozpadu 
štátu v marci 1939.

Politický život v Záhorskej Bystrici v medzi-
vojnovom období charakterizovala veľká zaan-
gažovanosť občanov na činnosti politických 
strán i vysoká účasť na voľbách, presahujúca 
v mnohých prípadoch 90%. I vo voľbách 
do okresného a krajinského zastupiteľstva 
v roku 1935 kandidovalo viacero obyvateľov 
Záhorskej Bystrice. Pri všetkých druhoch vo-
lieb bola Bystrica rozdelená na dva okrsky, 
volebné miestnosti boli zriadené najčastejšie 
v hostincoch u Iváka, u Horvátha, alebo u Ble-
chu. Predvolebné dni sa v obci niesli v duchu 
agitácie politických strán, predvolebných 
zhromaždení a schôdzí v hostincoch. Aktívnej 
kampani v prospech HSĽS sa nevyhýbal na 
cirkevnej pôde ani miestny farár, dekan Anton 
Florek, ktorý udržiaval styky s poprednými 
predstaviteľmi strany a často sa dostával do 
konfliktu s obecným zastupiteľstvom v Záhor-
skej Bystrici. Členovia a sympatizanti agrárnej 
strany združení v Roľníckej besede naopak 
využívali dobré vzťahy s poslancom Národného 
zhromaždenia Dr. Pavlom Blahom a bratislav-
ským mešťanostom a členom senátu Národ-
ného zhromaždenia Dr. Ľudevítom Okánikom. 

Spoločná fotografia bystrických agrárnikov, 30. roky 20. storočia
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Tenisti: za tri roky dve druhé a dve tretie miesta
V utorok 24. 11. 2015 na výročnej 

schôdzi tenisového oddielu TJ Záhorák 
členovia zhodnotili uplynulé obdobie. Teni-
sový oddiel mal v roku 2015 štyridsaťtri čle-
nov evidovaných v registrácii Slovenského 
tenisového zväzu a štyroch hráčov na hos-
ťovaní. Okrem toho treba pripočítať, že na 
kurtoch hrá tenis ešte ďalších 15 – 20 re-
kreačných hráčov a 10 – 12 žien. Tréneri 
majú pod dohľadom 6 – 8 detí.

Výsledkovo bol rok 2015 úspešný, naj-
mä v kategórii seniorov. Dorastenci zvá-
dzali v uplynulom roku oveľa vyrovnanejšie 
zápasy so silnými súpermi, než v minulosti. 
Výkony Baľu, Eškuta či Šišoláka boli na so-
lídnej úrovni a Baľa sa tlačí do prvej stovky 
v slovenskom rebríčku. 

V mužskej kategórii sme mali dve druž-
stvá v I. triede. Táto súťaž bola vyrovnaná 
a naše družstvá skončili na 6. a 9. mieste. 
Generácia chlapcov Bystričanov (dnes už 
mužov) – bratia Lipčákovci, bratia Krúpov-
ci, Jurík, Hobinka – sa rozbehli na štúdiá 
po svete a to, že prerušili tréningový pro-
ces, je citeľné. Sú však naďalej hráčmi 

a oporami TJ Záhorák. V súťažiach senio-
rov v kategórii nad 35 rokov obsadil TJ 
Záhorák v Bratislavskom regióne pekné 
3. miesto, keď podľahol len neskoršiemu 
majstrovi Slovenska Slávii Filozof a Slova-
nu Bratislava na čele s Hrbatým a Malíkom. 
Na peknom umiestnení v obidvoch kategó-
riách má zásluhu najmä hrajúci kapitán R. 
Palluš. Darilo sa najmä seniorom v kategó-
riách 55+ a 65+. 

V kategórii 55+ sme zvíťazili v Bratislav-
skom regióne najmä vďaka T. Dvoráčkovi, 
ktorý vyhral všetky zápasy vo dvojhre. Na 
majstrovstvách Slovenska, ktoré sa kona-
li v Záhorskej Bystrici, skončili naši hráči 
na 4. mieste. Súťaž bola veľmi vyrovnaná, 
všetkých šesť zápasov sa skončilo 2:1 a ak 
by sme boli vyhrali vo štvorhre nad Marti-
nom, stali by sme sa majstrami SR. 

Príjemne prekvapilo družstvo nad 65 
rokov, keď na majstrovstvách Bratislavy vy-
hralo nad favorizovanou Tenisovou školou 
Petržalka a na majstrovstvách SR v Čadci 
obsadilo 3. miesto. Seniori vôbec robia Zá-
horskej Bystrici dobré meno na tenisovom 

Slovensku, keď pri skromných podmien-
kach získali za posledné tri roky na maj-
strovstvách SR dve druhé a dve tretie mies-
ta. Pri hodnotení oddielov v Bratislavskom 
regióne v súťažiach družstiev je TJ Záhorák 
na 4. mieste, hneď za veľkoklubmi Slovan 
Bratislava, Slávia Agrofert a Tenisová škola 
Petržalka.

Pri hodnotení tenisu v Záhorskej Bystrici 
nemožno obísť ženské družstvá „modrých“ 
a „ružových“ v súťaži nazvanej Ladies Zaho-
rak Master. V roku 2015 sa odohral už tretí 
ročník tohto zápolenia. Oceniť treba pani 
Leckú, ktorá sa stala druhou najúspešnej-
šou hráčkou celej súťaže.

Na rok 2016 si tenisový oddiel žiadne 
vysoké ciele nestavia. V mládežníckych 
kategóriách sa nedá konkurovať oddielom, 
ktoré majú 10 – 12 kurtov (z toho polovi-
cu zakrytých), ale pokúsime sa pritiahnuť 
k tomuto športu deti najmä počas letných 
prázdnin. V ostatných kategóriách by sme 
sa radi priblížili k tohoročným výsledkom.

Text: Martin Fillo
     tajomník TJ Záhorák

Na nový rok o viac než slepačí krok
V sobotu 9. januára 2016 zorganizovalo 

OZ Spoločenstvo priateľov stolného tenisu 
už siedmy ročník tradičného Novoročného 
turnaja v stolnom tenise. O tom, že sa turnaj 
už stihol dostať do povedomia športovej ve-
rejnosti zo širšieho okolia, svedčí rekordná 
účasť štartujúcich. Prihlásilo sa 51 neregis-
trovaných a 38 registrovaných hráčov. 

Registrovaní hráči boli z dvanástich oddie-
lov: okrem domácich štartovali reprezentanti 
STK Pezinok, STO Svätý Jur, PST Stupava, 
STK Karlova Ves, STO Veľký Biel, TTC An-
gern (Rakúsko), Viktória BA Petržalka, Educo 
BA Petržalka, IM STO Galvaniho Bratislava, 
TTC Rovinka, Prešov-Nižná Šebastová. Vy-
soký počet neregistrovaných hráčov a hráčok 

výrazne poukazuje na skutočnosť, že organi-
zátor turnaja podporuje nielen výkonnostný 
šport, ale aj jeho rekreačnú podobu. 

Turnaj slávnostne otvoril zástupca staros-
tu pán Martin Besedič a potom „dirigentskú 
taktovku“ prevzal hlavný rozhodca S. Vaňo. 
Po zdĺhavejšom žrebovaní účastníkov do 
skupín (po osem v obidvoch kategóriách) vy-
pukli športové zápolenia, ktoré za pozornosti 
publika prebiehali až do večerných hodín. 

V kategórii registrovaných hráčov si prven-
stvo odniesol Peter Kovaľ, „striebro“ ukoristil 
Mikuláš Gaži, 3. miesto si po húževnatom 
boji s našou Zuzanou Juríkovou vybojoval 
Viktor Hambálek. Rovnako dramatická a ča-
sovo náročnejšia bola súťaž neregistrova-
ných hráčov, ktorí svojou výkonnosťou za 
„registrantmi“ výraznejšie nezaostávali. Tu 
si palmu víťazstva odniesol Richard Vaňek 
mladší, 2. miesto si vybojoval Jaroslav Dolin-
ský, na 3. mieste skončil Dušan Táborský po 
súboji s Richardom Vaňekom starším.

Úspešný priebeh turnaja s výbornými zá-
pasmi však nie je dôvodom, aby organizátori 
zaspali na vavrínoch uspokojenia. Šírenie 
dobrej stolnotenisovej povesti Záhorskej 
Bystrice vyzýva k ďalším krokom. Pridať tre-
ba v športovej výkonnosti: štedrosť k hosťom 
je zaiste pekná vlastnosť, ale jediné semifi-
nálové miesto domácej hráčky Z. Juríkovej 
k spokojnosti asi stačiť nemôže. Ale pridať 

treba aj v organizačnej práci. Trend rastúce-
ho počtu účastníkov a časovú náročnosť tur-
naja bude treba riešiť efektívnejšie. Je naprí-
klad najvyšší čas pri registrácii súťažiacich, 
ich žrebovaní do skupín a evidovaní jednot-
livých zápasov prejsť od „manufaktúry“ nie 
k strojovej, ale rovno k počítačovej technike, 
ktorá dokáže celý priebeh turnaja spružniť 
a sprehľadniť.

Foto: M. Sajan
Text: - jg –

ZÁHORSKÁ HOKEJKA
2016

V sobotu 28. mája 2016 sa uskutoční  
6. ročník amatérskeho hokejbalového 
turnaja mužov.

Športová komisia pozýva všetky tra-
dičné tímy ako aj divákov na hokejbalo-
vé ihrisko pri ZŠ Hargašova.

Tento rok sme pre vás pripravili niekoľ-
ko noviniek. Tímy by si mali zostaviť sú-
pisky tak, aby bol priemerný vek hráčov 
minimálne 40 rokov. V roku 2015 hralo 
7 mužstiev, radi privítame aj ďalšie. Zá-
ujemcovia, hláste sa na: Vladimír Kristl, 
0917 855 310, kristlvlado@gmail.com.

Text: V. Kristl

Z priebehu turnaja, prvá vľavo najúspeš-
nejšia z domácich Z. Juríková
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS – JANUÁR 2016
F LO R B A L  
Extraliga mužov – najvyššia 
slovenská súťaž
Grasshoppers Žilina – Tsunami Z. Bystrica  16 : 3
FbO Nižná – Tsunami Záhorská Bystrica  13 : 7
ŠK 1. FBC Trenčín – Tsunami Z. Bystrica  8 : 3
Tsunami Z. Bystrica – ŠK Lido Prírodovedec  5 : 6
Tsunami Záhorská Bystrica – Florko Košice  3 : 6
Tsunami Záhorská Bystrica – ATU Košice  6 : 7
Tsunami Záhorská Bystrica – Salming Prešov  8 : 11
Po 19. kole z celkových 22 kôl je Tsunami Záhorská Bystri-
ca v dvanásťčlennej lige na poslednom mieste.

2. liga mužov
Tsunami Z. Bystrica B – FTVŠ Hurikán B  8 : 12
ŠK Lido Bratislava B – Tsunami Z. Bystrica B  3  :  3
Tsunami Z. Bystrica B – FBC Jánošíkovi Zbojníci  11 : 10
Tsunami Záhorská Bystrica B – SC Malacky  15 : 2

ŠK Lido Bratislava C – Tsunami Z. Bystrica B  3 : 19
SC Malacky – Tsunami Záhorská Bystrica B  3 : 7
Po 11. nekompletnom kole je Tsunami Záhorská Bystrica 
„B“ v desaťčlennej lige na 5. mieste. 

Dorastenci U17 
Tsunami Z. Bystrica – ŠK Lido Bratislava  11 : 1
Tsunami Záhorská Bystrica – 1. SC Malacky  7 : 3
Tsunami Z. Bystrica – Florpédo Bratislava  13 : 1 
Po 5. kole Tsunami vedie tabuľku osemčlennej ligy pred Snipers.

Starší žiaci U15 
Tsunami Z. Bystrica – Snipers Bratislava  2 : 1
Tsunami Z. Bystrica – Tsunami Bratislava  5 : 1
FTVŠ Hurikán Bratislava – Tsunami Z. Bystrica  2 : 15
Tsunami Z. Bystrica – Blueberries Modra  6 : 1
Po 5. kole Tsunami vedie tabuľku deväťčlennej ligy pred 
Florpédom.

Mladší žiaci U13
Tsunami Z. Bystrica – FTVŠ Hurikán Bratislava  1 : 1
Snipers Bratislava – Tsunami Z. Bystrica  5 : 1
Tsunami Z. Bystrica – Florpédo Bratislava  1 : 1
Tsunami ZB skončili na 5. turnaji na 2. mieste za Florpé-
dom, na 4. turnaji na 3. mieste.

Staršia prípravka U11
Tsunami ZB sa na posledných dvoch turnajoch darilo 
a vyhrali 6 z 8 zápasov.

Mladšia prípravka U9
Tsunami ZB svoj posledný turnaj vyhrali, ale pred-
tým skončili medzi 4 družstvami poslední.

Úniky nielen hokejové
Tí starší z čitateľov si ešte pamätajú na báseň 

„Malý drotár“ od S. H. Vajanského o tom, ako 
išiel tatko do sveta, kľakol pri buku a lúčil sa 
s rodinou i s vlasťou. Pred prvou svetovou voj-
nou Slovač vyháňaná biedou do sveta nechce-
la, ale musela. Tí menej starší si zasa pamätajú, 
že aj keď do sveta chceli, nesmeli, socializmus 
jednoducho nepustil. Teraz do sveta nemusí-
me, ale mnohí chcú, opäť za túžbou lepšieho 
života. Akurát už otcovia a deti nekľačia pri 
buku, ale premýšľajú pri notbuku. Pravdaže, 
tieto odchody do sveta nie sú odsúdeniahod-
né, každý je strojcom svojho šťastia. Pobyty 
za rodným chotárom prinášajú viacero výhod, 
často spájajú užitočné s príjemným: naučiť sa 
cudzí jazyk, nájsť si dobre platenú prácu, spo-
znávať krásy i krásky sveta.

Spojiť užitočné s príjemným sa dá všakova-
ko. Napríklad spojením univerzitného štúdia so 
športovaním, ako si to zvolil mladý obyvateľ Zá-
horskej Bystrice Maroš Fiala (nar. 1990). Ako 
16-ročný prerušil štúdium na gymnáziu Bilíkova 
a po vzore sestry odišiel k rodine do Chicaga, 
pôvodne na jeden rok, aby si osvojil angličtinu. 
Napokon však v Chicagu zostal a zmaturoval na 
katolíckej strednej škole. 

Marošovou športovou láskou bol ľadový 
hokej. Otec ho priviedol do chlapčenského 
oddielu „Belasých krídel“, od 12. do 14. roku 
hral za dorast v Břeclavi, ďalšie dva roky za do-
rastencov Ružinova. Jedným z jeho trénerov 
bol reprezentant Július Černický, ktorý spolu 
s Karolom Fakom a Jánom Starším tvorili nie-
kdajší legendárny útok Slovana Bratislava. Ma-
roš v USA využil možnosť získať štipendium ako 
hokejista, aby si na štúdium privyrobil. 

Univerzitný šport má v USA dlhodobú tra-
díciu a jeho otcovia nadviazali na starogrécky 
ideál kalokagatie, harmonický súlad telesnej 
i duchovnej krásy – krásne vyšportované telo 
sa má snúbiť s ušľachtilosťou ducha. Univerzit-

ný šport stále zostáva zásobárňou amerického 
vrcholového športu. Najvýznamnejšími inštitú-
ciami vysokoškolákov sú The National Collegia-
te Athletic Association (NCAA) a The National 
Association of Intercollegiate Athletics (NAIA). 

NCAA (založená roku 1852) je najväčšou 
vysokoškolskou športovou asociáciou v USA, 
ktorá združuje viac než 1200 inštitúcií, konfe-
rencií a organizácií. Delí sa na tri divízie s rôz-
nymi podmienkami a pravidlami. Všetky tri di-
vízie musia sponzorovať určený počet športov 
pre ženy a mužov, pričom tretie divízie nemôžu 
udeľovať športové štipendiá, ale môžu poskyto-
vať štipendiá podľa študijných výsledkov alebo 
na základe finančnej pomoci. Väčšie univerzity 
či VŠ sú najčastejšie členmi I. divízie a ponúka-
jú športujúcim študentom najviac štipendií. 

NAIA združuje prevažne menšie univerzity 
a vysoké školy, ktoré zvyčajne nie sú tak špor-
tovo zamerané ako v prípade NCAA. 

Špeciálne hokejovou inštitúciou je American 
Collegiate Hockey Association (ACHA), ktorá 
vznikla v roku 1991 a združuje vyše osemtisíc 
hráčov. 

Pri udeľovaní športového štipendia zahra-
ničnému študentovi majú úžitok obidve strany: 
škola profituje zo športového talentu študenta 
a tomu sa zase ponúka šanca študovať a špor-
tovať na škole. Športové štipendium môže po-
krývať všetky výdavky alebo časť výdavkov na 
školné, ubytovanie, stravu a iné poplatky. Vy-
tvorenie programu štipendia vytvorilo základ 
pre vznik univerzitných súťaží, ktoré umožňujú 
študovať a zároveň rozvíjať sa na vrcholovej 
športovej úrovni. Možnosti štúdia na univerzi-
tách využívajú študenti, ktorí úspešne ukončili 
strednú školu s maturitou.  

Jedna z ciest v kariére hokejistu do slávnej 
National Hockey League (NHL) môže viesť cez 
systém univerzitných súťaží na amatérskej báze 
ako NCAA, NAIA alebo ACHA. Druhá cesta je 

cez mimouniverzitnú profesionálnu juniorskú 
súťaž Canadian Hockey League (CHL). Hráči 
z CHL nemôžu hrať v univerzitnom systéme. 
Zatiaľ čo v CHL hrajú hráči od 16 do 20 rokov, 
v NCAA a ACHA je to od 20 do 28 rokov. 

Je zaujímavé, že aj vo svete hokeja sa vzde-
lanie stáva kľúčovým východiskom. Takmer 
tretina hráčov v NHL sa dostala do ligy práve 
z univerzitného hokeja. Podľa stránky College 
Hockey z 301 bývalých hráčov NCAA, ktorí 
hrali v NHL počas sezóny 2011/12, až 151 
hráčov dosiahlo kompletné vysokoškolské 
vzdelanie. Lenže na hokejový vrchol sa dostanú 
len tí najlepší, ostatných čaká pôsobenie v Eu-
rópe alebo v nejakej nižšej americkej súťaži, 
prípadne s hokejom skončia. No čo je hlavné 
– majú vysokoškolský diplom, vďaka ktorému 
sa môžu v bežnom živote lepšie zamestnať. 
Podmienkou pre registráciu hráčov do univer-
zitného mužstva hrajúceho NCAA alebo ACHA 
je štatút amatéra. 

Maroš s trofejou NCAA a so sestrou Dan-
kou, ktorá tiež žije v USA



Športovec roka 2015
V olympijskom roku sme aj v Záhorskej Bystrici pripravili 

športovú slávnosť za účasti pozvaných hostí Márie Mračnovej 
(úspešná atlétka-výškarka so IV. miestom z olympiády v Montre-
ale 1976) a Alexandra Vencela (reprezentačný futbalový bran-
kár a majster Európy z Belehradu 1976).  Ceny sme odovzdali 
tým, ktorí vedia svoj čas a aj peniaze obetovať aktívnemu športu, 
tréningom, zápasom, cestovaniu a drine. Prinášajú radosť rodi-
čom, spoluhráčom, reprezentujú obec a niektorí už nosia v re-
prezentácii aj dres s dvojkrížom. Boli a sú vzorom pre všetkých 
ostatných, držíme im palce a fandíme im, lebo šport je krásny.
Športu zdar! 

Ivan Bošňák, predseda komisie športu

ŠPORTOVEC ROKA 2015 – laureáti
Deti a mládež – chlapci  Krištof Horváth, futbal, ŠK Hargašova
Deti a mládež – dievčatá  Hanka Stankovičová,  
 stolný tenis, King Kong pingpong
Dospelý športovec Lucien Haraslín, florbal, Tsunami  

Z. Bystrica
Športový kolektív Staršia prípravka, futbal, ŠK Hargašova
Športovec z klubu   Karin Handiaková, tenis
mimo Z. Bystrice
Aktívna osobnosť športu Ivan Bošňák
Legenda športu Ján Mihalovič, futbal
v Záhorskej Bystrici

Naša Bystrica 15Šport

V USA je univerzitný šport veľmi populárny. Ľudia navštevujú zápasy 
v tisícoch, niektoré väčšie univerzity z prvej divízie NCAA zvládajú vy-
predať aj 15-tisícové haly. V Európe niečo podobné neexistovalo, ale 
objavujú sa prvé lastovičky – a to práve v ľadovom hokeji. V roku 2013 
vznikla Európska Univerzitná Hokejová Asociácia (EUHA), ktorá vytvorila 
Európsku Univerzitnú Hokejovú Ligu (EUHL). 

Pri jej zrode stálo niekoľko hokejových nadšencov, medzi nimi aj bý-
valý reprezentant Ľubomír Sekeráš. Súťaž dáva priestor mladým hokejis-
tom, aby sa po ukončení pôsobenia v mládežníckych výberoch nemu-
seli vzdať hokeja a skĺbili ho so vzdelaním. Projekt vznikal s myšlienkou 
expandovať po celej Európe a plánuje vytvoriť štyri divízie. Momentálne 
sa hráva v jedinej, východnej, kde je deväť tímov zo Slovenska, Česka, 
Maďarska a Rakúska, ktoré súťažia o Sekeráš Trophy. Prvým víťazom 
EUHL sa stal tím UK Praha. Podľa slov prezidenta EUHA Jaroslava Stra-
ku plánuje exekutíva rozšíriť ligu do ďalších štátov, záujem prejavili školy 
z Nemecka, Francúzka, Holandska, Švédska a Fínska. 

O vysokej úrovni EUHL svedčí fakt, že jej hráči dokázali s výberom 
ACHA držať výkonnostný krok a celky si výhry z doterajších vzájomných 
zápasov pekne podelili. Čiže Európa za USA zaostáva iba v kvantite, za-
tiaľ však veľmi výrazne. 

EUHL je taktiež založená na amatérskej báze a okrem toho, že po-
núka mladým hráčom spojenie vzdelania a hokeja, vytvára medzistu-
peň medzi juniorským a profesionálnym hokejom, lebo hráčov, ktorí sú 
v juniorskom veku a chcú pokračovať ďalej, je veľmi veľa. Mladí hráči 
si začínajú čoraz väčšmi uvedomovať, že len šport už v dnešnej dobe 
nestačí a vrhajú sa na vysokoškolské štúdium. Aj podľa nového šéfa slo-
venskej hokejovej ligy Richarda Lintnera sa z hokeja stáva intelektuálny 
šport: „Elitných hokejistov tlačia okrem povinností na ľade aj do toho, aby 
boli rozhľadení a študovaní. Musia byť pozitívnymi vzormi v spoločnosti.“ 
Bývalý reprezentačný tréner Ján Filc to vidí podobne: „V zámorí prináša 
prepojenie juniorských súťaži na model univerzitného hokeja jednak vy-
sokú pripravenosť mladých ľudí do života, ale aj vysokú kvalitu športovej 
pripravenosti.“ 

Spomínaný Maroš Fiala aj vďaka hokejovému štipendiu dokázal fi-
nančne zvládnuť vysokú školu v bakalárskom štúdiu, vyštudoval financie 
a ekonómiu a v súčasnosti pracuje v CISCO, jednej z najväčších počíta-
čových firiem. Nestihol využiť možnosť, aby naši nádejní hokejisti neod-
chádzali do sveta, keďže univerzitný hokej máme už teraz pod nosom. 
Zostáva v USA, tentoraz však nejde o hokejový únik, iba o jednu z podôb 
hrozivých únikov mozgov z nášho starnúceho Slovenska. 

Lenže to už je téma na inú, tentoraz smutnú nôtu, keď začína byť aktu-
álny známy verš básnika Sama Chalupku – „A čo mladé zutekalo, a čo 
staré nevládalo...“ 

Foto: archív M. Fialu
Text: - jg -

STOLNÝ TENIS

6. liga Bratislava
Záhorská Bystrica A – Karlova Ves D 5 : 13  
Čataj B – Záhorská Bystrica A 9 : 9
Záhorská Bystrica A – Devínska N. Ves D 11 : 7
Záhorská Bystrica A – Karlova Ves D 5 : 13
Záhorská Bystrica A – Devíska N. Ves C 8 : 10
Záhorská Bystrica A – ŠKP B 11 : 7
Po 15. kole z 22 kôl je Záhorská Bystrica v dvanásťčlennej 
lige na 8. mieste. 

7. liga Bratislava
Záhorská Bystrica B – Stupava B 5 : 13
Blatné B – Záhorská Bystrica B 13 : 5
Záhorská Bystrica B – STJ Pezinok F 13 : 5
Spoje C – Záhorská Bystrica B 11 : 7

Po 15. kole z 22 kôl je Záhorská Bystrica v dvanásťčlennej 
lige na 11. mieste. 

 Text: I. Bošňák

FUTBAL – Zimná halová liga – 
Malacky 2015/2016

Starší žiaci – U15
Konečné poradie po základnej časti
1 FC Zohor 5 33 : 11 15
2 ŠK Lozorno 5 12 : 7 9 
3 CVČ Žolík 5 11 : 8 6
4 FK TJ Kúty 5 11 : 14 6
5 FC Rohožník 5 9 : 23 3
6 ŠK Hargašova Záh. Bystrica 5 4 : 17 0

Mladší žiaci – U13 
Konečné poradie nadstavbovej časti
1 CVČ Žolík (A) 2 13 : 9 6
2 FK TJ Kúty 2 14 : 9 6
3 TJ Záhoran Jakubov 2 10 : 12 3
4 ŠK Hargašova Záh. Bystrica 2 8 : 15 3

Staršia prípravka – r. 2005 a mladší
1 ŠK Harg. Z. Bystrica 4 4 0 0 37 : 9 12
2 CVČ Žolík r. 2005 4 3 0 1 23 : 13 9
3 ŠK Láb 4 2 1 1 24 : 17 7
4 ŠK Lozorno 4 1 1 2 17 : 37 4
5 FK Studienka 4 1 0 3 11 : 26 3
6 FKP Dúbravka 4 0 0 4 13 : 23 0

Mladšia prípravka – r. 2007 a mladší
1 ŠK Harg. Z. Bystrica 4 4 0 0 22 : 4 12
2 CVČ Žolík r. 2007 4 3 0 1 25 : 3 9
3 FK TJ Kúty  4 2 0 2 15 : 10 6
4 FKP Dúbravka r. 2008 4 1 0 3 8 : 26 3
5 FK Studienka 4 0 0 4 2 : 28 0

Nadstavbová časť – 1. a 2. kolo
ŠK Hargašova Z. Bystrica – CVČ Žolík r. 2007   0 : 2
ŠK Hargašova Z. Bystrica – FK Scorpions BA      3 : 3

Text: J. Prokop



16

Zopár pohľadov do života producentky Krištáľového 
krídla pani Márie Vaškovičovej 
Narodila som sa na Záhorí v Radošovciach. Milujem dedinu, folklór, 
tradície, prírodu a priateľskosť Záhorákov. Napriek tomu som cítila, že sa 
chcem posunúť ďalej. Svoju budúcnosť som vnímala v spojení Bratislavy 
a vidieka. Naplneniu tejto predstavy predchádzali roky práce  
a životných zmien. Dnes som veľmi šťastná, že žijem v Záhorskej Bystrici. 
Našla som tu naplnenie predstavy o šťastnom živote, blízkosť prírody 
a milých ľudí. Svoje korene. Profesionálne pôsobím nielen v Bratislave 
a v Záhorskej Bystrici. Krištáľové krídlo oceňuje najväčšie osobnosti celého 
Slovenska. Nielen oceňuje, ale aj pomáha tým, ktorí nemali toľko šťastia, 
aby sa mohli stať intelektuálnou elitou slovenského národa.                    

                              Mária Vaškovičová

ReportážPortrét

Oceňovanie Krištáľové krídlo 
vzniklo prirodzene ako reakcia 
na to, čo sa u nás dialo v druhej 
polovici deväťdesiatych rokov. Do-
konca si myslím, že keby som ne-
mala túto myšlienku, objavili by sa 
iní, s podobnými oceňovaniami. 
Existovala silná potreba mať niečo 
pevného a hodnotného, aby ľudia 
vedeli rozlíšiť pozlátko od skutoč-
ných hodnôt.

Po roku 1989, aj keď som vstupovala do nového prostredia s práve narodenou dcérou, 
intuitívne som sa rozhodla samostatne podnikať, a to v oblasti reklamy, umenia a organizo-
vania rôzych podujatí. Ako najlepší prostriedok na pôsobenie v tejto oblasti som si zvolila 
umeleckú agentúru. Rozhodla som sa dištancovať od vplyvov západnej kultúry, čo sa uká-
zalo ako dobrý krok. Dominantná bola u mňa túžba upozorniť na osobnosti na Slovensku, 
ktoré sa neobjavujú denne na televíznych obrazovkách, ale pritom nás posúvajú ako národ 
dopredu a zároveň nám umožňujú byť hrdými na to, že žijeme v tejto krajine. Tak som v roku 
1997 prišla s myšlienkou oceňovania osobností Slovenska cenou Krištáľové krídlo. Moje 
dovtedajšie skúsenosti, výchova, priatelia, emócie ma podržali v zachovaní hodnôt, ktoré sú 
základnou osou dnes už etablovaného Krištáľového krídla. Naplnil sa pôvodný zámer, to je 
vyzdvihovať tých najlepších. Zároveň slávnostný večer je aj divácky atraktívny a zaujímavý pre 
širokú verejnosť

Kategórie, v ktorých sa udeľuje ocenenie sa výraznejšie za devätnásť rokov nezmenili, ich 
počet a výber je v súčasnosti asi optimálny. Poslednou zmenou bolo vypustenie kategórie 
architektúra. Nestalo sa tak preto, že v tejto oblasti by nebolo dosť významných počinov, 
snáď práve naopak. Situácia sa však vyvinula tak, že som nielen ja pociťovala, že paralelne 
bežali najmenej dve špecializované vyhlásenia cien v oblasti architektúry. Tie boli tiež plne 
akceptované v  architektonickej obci a často tak dochádzalo k viacnásobným oceneniam za 
tie isté diela v rovnakom období. Relatívne novou je kategória filantropia. Umožňuje oceniť 
tých, ktorí väčšinou boli vo svojom živote úspešní a chcú sa s tým, čo vo svojom živote získali 
tvrdou a poctivou prácou, podeliť aj s ľuďmi, ktorým to mnohokrát podmienky nedovolili. Vie-
me oceniť tých, ktorí prácu a obetovanie sa pre druhých považujú za samozrejmosť.

Pôvodne o ocenených rozhodovala len jedna porota. Najťažšie bolo presvedčiť profesorov, 
úspešných športovcov, vedcov, generálnych riaditeľov, umelcov, aby išli so mnou do tohto 
nového a neistého projektu. Všetci boli známi, úspešní, ich mená boli „značkou“. Riskovali so 
mnou. Doteraz sú mojimi vernými priateľmi, podporujú Krištáľové krídlo, aj keď už nie sú v poro-
te. Spomeniem aspoň niektorých: profesor Pavel Traubner, hokejová legenda Jozef Golonka, 
bývalý generálny riaditeľ SND Dušan Jamrich a iní. Postupne v priebehu rokov sa upravoval 
štatút, posúvala sa organizácia poroty k väčšej náročnosti a odbornosti. S hrdosťou musím 
povedať, že už niekoľko rokov má každá kategória vlastnú odbornú porotu. Záverečné slovo má 
veľká porota, ktorá aj priamo rozhoduje o udelení mimoriadnej ceny. Tento systém sa osvedčil 
a poskytuje maximálnu mieru objektivity. Asi treba ešte doplniť, že nominovať osobnosti na 
ocenenie môže každý z nás, či mailom, listom, stačí meno navrhovanej osobnosti a stručné 
odporúčanie jej počinu vykonaného počas posledného roka. Viacej informácií radi poskytuje-
me na našej webovej stránke www.kristalovekridlo.sk 

Pán profesor Siman si ma získal okam-
žite. A obohatil ma na celý život. Spozna-
la som ho v roku 2000, keď bol ocenený 
cenou Krištáľové krídlo za úspešné odde-
lenie siamských dvojičiek. Po siedmich 
rokoch som ho oslovila s prosbou, aby 
prišiel odovzdať cenu spolu s týmito vtedy 
už sedemročnými dvojičkami. Krátko pred 
galavečerom sa ospravedlnil a otvorene sa 
mi zdôveril o svojej ťažkej chorobe. Cenu 
napokon odovzdali aj s jeho pozdravom 
tie dve krásne a zdravé dievčatá. Už sme 
sa nestretli. O rok zomrel. V spomienkach 
mi utkvela aj jeho úspešná transplantácia 
detskej pečene. V rámci svojich charitatív-
nych aktivít som sa stretla s tým, v akých 
podmienkach sa pripravovali novorodenci 
a bábätká na transplantáciu pečene na 
detskej poliklinike v Bratislave. Tu som si 

pripomenula odkaz pána profesora Sima-
na a jeho túžbu liečiť deti s chorobami 
pečene v dôstojných podmienkach. V mar-
ci 2014, po siedmich rokoch od jeho smrti, 
naša Nadácia Krištáľové krídlo slávnostne 
odovzdala novú intermediárnu jednotku 
v hodnote 120.000 eur  Detskej fakultnej 
nemocnici s poliklinikou v Bratislave, ktorá 
slúži predovšetkým detským pacientom 
so závažnými poškodeniami pečene. Ve-
rím, že by pán profesor rád stál vedľa mňa 
a prestrihol pásku pri jej otváraní. 

Pán profesor Siman
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Celebrity
Veľa sa hovorí a píše o celebritách. Často 

si kladieme otázku, či by nemali v médi-
ách dostávať väčší priestor skôr skutočné 
osobnosti než celebrity, ktoré sú len kvázi 
celebritami. Realita je však taká, že čítanie 
o kvázi celebritách je pre mnohých ľudí zá-
bava. Radi sa dozvedajú o nich rôzne intím-
nosti, klebety a často aj nezmyselné infor-
mácie. Pre médiá nie je až tak ťažká práca 
získať informácie, lebo tieto typy aj sami 
často o sebe prezradia viac, než je slušné. 
Čím väčší bulvár, tým väčšia predajnosť či 
sledovanosť. Potom sú osobnosti – úspešní 
vedci, lekári, umelci a iní, o ktorých sa píše 
neporovnateľne menej. Napríklad výtvarníci 
často medzi sebou hovoria, že o nich by sa 
písalo, až keby im vyhorel ateliér. 

Sú však špecifické relácie v rozhlaso-
vých a televíznych médiách, v tlačovinách, 
ktoré sa špecializujú na seriózne články 
a vážne témy. Mám pocit, že spoločnosť 
predsa len vníma rozdiel medzi osobnosťa-
mi a kvázi celebritami. 

Naša nadácia
V správnej rade našej nadácie sú len 

ženy. Vyprofilovali sme sa úplne prirodzene. 
Spolu s Michaelou Fedorovou (manželka 
poslanca Martina Fedora) a mojou dcérkou 
Katarínou sme úspešne zorganizovali pred 

niekoľkými rokmi koncert pre rodiny, kroré 
mali poškodené domovy počas povodní. 
Vyzbierali sme 400.000 eur a celú čiast-
ku sme rozdelili postihnutým rodinám. Ne-
skôr sa k nám pridala umelecká fotografka 
Kristínka Schreiberová a čerstvá laureátka 
Krištáľového krídla Danka Barteková. Zalo-
žili sme Nadáciu Pomôže celé Slovensko, 
ktorú sme neskôr premenovali na Krištáľo-

vé krídlo. Vďaka zmene si nás verejnosť vie 
lepšie zaradiť. Všetko sa vyvinulo spontán-
ne a muži v našej nadácii zatiaľ nechýbajú. 
Podstatné je, že naše charitatívne projekty 
podporujú takmer výhradne muži.

Ďalší vývoj
Výhodou Krištáľového krídla je, že je ne-

štátne, nestranné a nezávislé a verím, že 
takým aj zostane. O nevýhodách nehovorí-
me, nezaťažujeme nimi okolie. Osobne sa 
teším každý rok na nové nominácie a spo-
znávanie nových krásnych osobností. Veľ-
mi cenná je pomoc verejnosti, ktorá nám 
zasiela svoje návrhy. Pred mnohými rokmi, 
ešte v začiatkoch, sme uvažovali aj o tom, 
či bude v každej kategórii rok čo rok koho 
oceňovať. Realita je dnes priaznivá, na-
priek rôznym pochybnostiam a často nega-
tívnemu pohľadu na nás Slovákov. Vidím, 
že opak je pravdou. Je mi ľúto, že veľmi 
veľa osobností nemôže byť ocenených. Za 
devätnásť rokov som sa naučila ešte viac si 
ctiť schopnosti slovenského národa, ktorý 
sa vie uplatniť a realizovať aj v tých najťaž-
ších podmienkach. 

Mária Vaškovičová,
spracovala redakcia

Miroslav Žbirka je laureátom Krištáľového krídla spred dvoch rokov. V porote je veľa 
osobností, ktoré sú už nositeľmi tejto ceny. Oslovujem ich, lebo s tým mám pozitívnu 
skúsenosť. Sú ako laureáti a neskôr porotcovia veľmi nároční a zodpovední. Takže Miro-
slav bol v rámci osemnásteho ročníka prvýkrát v porote a zároveň účinkoval po odovzda-
ní ceny za filantropiu. Jeho hit Fair play sprevádzala slepá dvadsaťšesťročná klaviristka. 
Mnohí z nás mali slzy v očiach. Pesnička akoby posilňovala naše filantropické úsilie, 
text popisuje nešťastie ľudí, voči ktorým život nehral fér. Pred Krištáľovým krídlom sme 
pokrstili knihu pre rodičov detí trpiacich autizmom. Dojatie pokračovalo v zákulisí. Pán 
Žbirka sa vzdal svojho honoráru v prospech knihy. Naša nadácia totiž knihu nepredáva, 
ale daruje každej rodine, ktorá má dieťa postihnuté autizmom. Tento problém je veľmi 
rozšírený a denne nám príde priemerne desať žiadostí o knihu.

Mária Vaškovičová s priateľmi zo Záhorskej Bystrice Daliborom Jenisom, Jozefom 
Krúpom a Viťom Bojňanským
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stavebný materiál
a zmesi

tvárnice, murivo,
preklady, stropy, 
izolácia, fasády,
sadrokartón, dlažba, 
ploty, náradie, prístroje, farby, laky... 

skruže a kanalizačné
systémy

plastové kanalizácie,
šachtové prvky,
studňové skruže,
odvodňovacie žľaby,
drenážne rúry, tvarovky...

hutnícky a spojovací
materiál

elektroinštalačný
materiál

ohybáreň betonárskej
ocele

profily I, U, L, T
štvorcové, kruhové 
a ploché tyče, jokle,
rúry, plechy, drôty,
klince, ohýbanie bet. ocele

,

vky...

voda, plyn, kúrenie
tlakové rúry,
hadice, tvarovky
a fitingy, ventily,
armatúry, sifóny,
izolácie, tesnenie,
vykurovacie telesá,
kotly, ohrievače, podlahové kúrenie...

káble a vodiče,
vypínače, zásuvky,
rozvádzače, bleskozvodný
materiál, senzory, svetelné zdroje,
elektromery, svorkovnice a svorky,
ističe a poistky, meracie prístroje

výroba strmienok, strih
a ohyb betonárskej
ocele podľa vášho výkazu
výstuže z projektu, KARI siete,
dištančné podložky, viazací drôt,
zabezpečenie dopravy na stavbu

všetko najlepšie pre kompletnú

stavbu vášho domu
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Prehľad uznesení a rozhodnutí ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva (MZ) 
Bratislava-Záhorská Bystrica (MZ) zo dňa 21. decembra 2015, 12. januára a 9. februára 2016

SCHVÁLENIE ZMLUVY O VECNOM BREMENE
Zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného breme-
na na pozemkoch parc. č. 1138/2 a 1138/14, k. ú. Záhorská Bystri-
ca, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. pre uloženie roz-
vodov NN v rámci stavby „Obytný súbor Vlkovka I. etapa“ za odplatu vo 
výške určenej znaleckým posudkom, a to 345 eur.

PRENÁJOM POZEMKOV
Zastupiteľstvo neschválilo:
- prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2708/4 o výme-
re 600 m2, k. ú. Záhorská Bystrica, vedeného Okresným úradom, ka-
tastrálny odbor na liste vlastníctva č. 3891 pre žiadateľa Milan Bilačič;
- prenájom časti pozemku registra KN „C“ parc. č. 2236/5, zá-
hrady o výmere 400 m2, vedeného Okresným úradom Bratislava, ka-
tastrálny odbor na liste vlastníctva č. 3558 pre žiadateľa Juraja Szaba.
Zastupiteľstvo schválilo:
- prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 4048, záhrady 
o výmere 1130 m2 a pozemku registra „C“ KN parc. č. 4049 o výmere 
38 m2 zastavané plochy a nádvoria ako pozemku zastavaného stavbou 
rekreačného objektu vo vlastníctve nájomcu vrátane priľahlej plochy, 
žiadateľovi Jozefovi Boszenyikovi. Cena za prenájom 1,- €/m2/rok, 
doba prenájmu 5 rokov; 
- prenájom časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 1902/103, k. ú. Zá-
horská Bystrica o výmere 37 m² zapísaného na PKV č. 2 pre žiadateľa 
PRESSKAM AUTO, s. r. o. za cenu 5,- €/m2/rok, na dobu prenájmu 
5 rokov;
- prenájom časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 6715 k. ú. Záhorská 
Bystrica o výmere 2 m² zapísaného na PKV č. 2 pre žiadateľov Marka 
Peričku a Ing. Marka Ladického. Cena za prenájom je 5,- €/m2/rok, 
doba prenájmu 5 rokov;
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa v Základnej škole s materskou školou 
Hargašova – telocvičňa o výmere 273,7 m², chodby a šatne o výmere 
62,64 m² pre žiadateľa ŠK Hargašova, za cenu 2,- €/hod./telocvič-
ňa. Doba prenájmu je na 5,5 mesiaca.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Zastupiteľstvo schválilo: 
- VZN č. 5/2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných 
priestranstvách a na zariadeniach na verejných priestranstvách na 
území MČ;
- VZN č.1/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole;
- VZN č.2/2016, ktorým sa určuje výška príspevku a spôsob jeho 
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariade-
niach v zriaďovateľskej pôsobnosti.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
Zastupiteľstvo schválilo aj prílohu č. 4 k VZN č. 1/2013 o určení pod-
robnosti financovania materskej školy (MŠ) a školského klubu (ŠK) na 
kalendárny rok 2016, čím sa určujú finančné prostriedky 
- na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ vo výške 1828,33 €;
- na prevádzku a mzdy na dieťa v ŠK vo výške 256,15 €.

ZASTUPITEĽSTVO ZOBRALO NA VEDOMIE
- správu o príprave na zimnú údržbu komunikácií v MČ Bratisla-
va-Záhorská Bystrica v  roku 2015/2016;
- správu o vykonanej kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti 
a efektívnosti pri obstarávaní služieb a tovarov a pri uzatvorení Zmluvy 
o spolupráci č.2/2015 medzi Mestskou časťou Bratislava-Záhorská 
Bystrica a Todos s.r.o. Bratislava;
- správu o vykonanej kontrole finančných operácii na Oddelení eko-
nomiky a mzdovom úseku Miestneho úradu Mestskej časti Bratisla-
va-Záhorská Bystrica;

- správy všetkých ôsmich komisií tvorených pri miestnom zastupiteľ-
stve za rok 2015;
- správu o vyúčtovaní dotácií poskytnutých MČ právnickým alebo 
fyzickým osobám – podnikateľom v roku 2015.

ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI
Zastupiteľstvo schválilo rozpočet MČ na rok 2016 nasledovne:

Rozpočet na rok 2016 (v eurách)  
Bežné príjmy 1.841.579
Kapitálové príjmy   154.000
Finančné operácie príjmové   705.951
Príjmy spolu 2.701.530
Bežné výdavky 1.781.308
Kapitálové výdavky   812.951
Finančné operácie výdavkové  25.000
Výdavky spolu 2.619.259
Hospodárenie obce  + 82.271
Z toho: 
Bežný rozpočet  + 60.271
Kapitálový rozpočet   - 658.951

Zároveň zastupiteľstvo schválilo rozpočet pre Základnú školu 
s materskou školou Hargašova vo výške 227.400 eur.

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ
Zastupiteľstvo súhlasilo s podmienkami verejnej obchodnej súťa-

že na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v priesto-
roch Základnej školy s materskou školou Hargašova. Priestory sa 
týkajú prenájmu školskej jedálne, výdajne stravy a bufetu. 

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE
Okrsková stanica Mestskej polície v Bratislave vo svojej pôsob-

nosti v roku 2015 zabezpečovala a dohliadala na dodržiavanie ve-
rejného poriadku, ochranu životného prostredia v MČ a plnenie úloh 
vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných nariadení – VZN. 

Spolupracuje so ZŠ s MŠ pri bezpečnom príchode detí do školy, 
každý deň v čase od 7:30 hod. hliadkujú policajti pri prechode pre 
chodcov. Aktívne sa zúčastňujú na všetkých podujatiach usporadú-
vaných mestskou časťou.

Hodiny pre styk s verejnosťou sú určené na pondelok a štvrtok 
v čase od 15:00 do 17:00 hod.

Výsledky práce – zistené a riešené priestupky:
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Priestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky

28 7 18 2 1 210

Priestupky proti verejnému 
poriadku, § 47

5 3 1  1 0 20

Priestupky proti verejnému 
poriadku, § 48 

35 6 9 19 1 90

Priestupky proti majetku, §50 1 1

Priestupky na úseku ochrany 
nefajčiarov

5 4 1 10

Spolu 74 20 29 23 2 330
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Mestská časť má prideleného referenta ppráp. Martina Nipču, 
nesúceho osobnú zodpovednosť za zverený obvod. Vedie prehľad 
trestnej činnosti v danom obvode, získava poznatky o možných pá-
chateľoch trestných činov a podieľa sa na ich objasňovaní. Vybavuje 
písomnosti týkajúce sa jeho služobného obvodu a spracúva agendu 
priestupkov a trestných činov.

Štatistika zistených a riešených trestných činov a priestupkov:
 

Trestné činy
 Rok 
2014

Rok 
2015 Priestupky

 Rok 
2013

Rok 
2014

Spáchané trestné činy
580 550 Spáchané 

priestupky
705 720

Objasnené 234 259 Objasnené 340 320

% objasnenosti 40,34% 47% % objasnenosti 48,22% 44,5%

Mestský poslanec Roman Weinštuk informuje

Nedávno uplynul 
rok od môjho nástu-
pu do funkcie mest-
ského poslanca za 
našu mestskú časť. 
Vhupol som do 
„veľkej“ politiky rov-
nými nohami plný 
očakávania a chvíľu 

trvalo, kým som sa zorientoval a pochopil 
mechanizmy jej fungovania.

Ako nezávislý poslanec som členom 
Klubu pre Bratislavu a pracujem v Komisii 
finančnej stratégie, pre správu a podni-
kanie s majetkom, v Komisii pre školstvo, 
vzdelávanie a šport a napokon som aj 
predsedom Komisie grantového programu 

hlavného mesta pre voľný čas, šport a so-
ciálne aktivity.

Som rád, že som z pozície predsedu 
tejto komisie mohol pomôcť viacerým ob-
čianskym združeniam získať dotáciu na ich 
činnosť a podporiť tak predovšetkým pri 
voľnočasových aktivitách a práci s deťmi.

Vážna situácia vzniká v oblasti nedosta-
točnej kapacity základnej či materskej ško-
ly. Preto sa teším, že som mohol pomôcť 
pri získaní dotácie na rozšírenie kapacity 
MŠ, a to vo výške 60.000 eur.

Hlavnou prioritou ešte pri nástupe do 
funkcie mestského poslanca bolo vyrie-
šenie dopravnej situácie na križovatke 
Bratislavská – Čsl. tankistov. Považujem 
za úspech, že sa mi aj za pomoci kole-

gov poslancov podarilo presadiť do roz-
počtu hlavného mesta investíciu vo výške 
300.000 eur na vybudovanie svetelnej 
križovatky v tomto dopravnom uzle. Na-
koľko ide o finančne náročnú investíciu, 
ktorá prispeje k zvýšeniu bezpečnosti 
občanov a plynulosti cestnej premávky, 
bude potrebná i spoluúčasť mestskej 
časti, a to asi vo výške 80.000 eur. Verím, 
že sa nám toto dielo v spolupráci s hlav-
ným mestom podarí v priebehu tohto roka 
zrealizovať. 

Aj v ďalšom období sa budem usilovať 
v rámci možností vyvíjať aktivity v prospech 
našej mestskej časti a budem rád každé-
mu inšpiratívnemu podnetu, ktorý od vás, 
občanov Záhorskej Bystrice, obdržím.

Tri otázky pre poslanca Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica Ivana Bošňáka
1. Čo sa vám ako 
poslancovi, pred-
sedovi komisie 
športu a členovi 
finančnej komisie 
podarilo dosiah-
nuť, čo zatiaľ nie 
a prečo?

Z finančnej ko-
misie predkladáme 

stanoviská, materiály na zastupiteľstvo, ja 
osobne požadujem diskusiu a odpovede 
na otázky. Venujem sa práci na zavádza-
ní jasných pravidiel do správy vecí v obci. 
Chcem, aby občan vedel a videl, čo sa 
v obci deje, čomu sa obec venuje, čo po-
staví, ako hospodári s jeho peniazmi, čo 
a kedy plánuje. Občan má byť včas infor-
movaný. Chcem, aby boli v novinách, na 
webe, na facebooku publikované zásadné 
informácie, prehľadne a jasne. V tejto ob-
lasti vidím veľký deficit, niekedy aj nevôľu. 
Potrebujeme zmenu, robíme na nej. Ak je 
v obci vydaných ročne vyše 100 staveb-
ných povolení a od Billy smerom hore sa 
dnes stavia vo dvoch súboroch vyše 150 
bytov, tak nemôže byť na webe obce infor-
mácia, že aktuálnou stavebnou činnosťou 
v obci je výmena okien na požiarnej zbroj-
nici a odvodňovací kanál. To, čo potrebuje 

obec postaviť, musíme pomenovať, jasne 
občanom predstaviť, mať plán a nájsť po-
tom na projekty peniaze. 

V športe sa dejú veľké veci, deti majú 
možnosť si vybrať, kde chcú športovať, pod-
porujeme množstvo aktivít, finančne aj prá-
cou. Dnes je podpísaná zmluva na rekon-
štrukciu starej telocvične, tri roky sme robili 
na tejto myšlienke, projekte a obstarávaní. 
Okrem dôstojných priestorov na telesnú vý-
chovu už deti a dospelí z Bystrice pôjdu na 
akýkoľvek športový krúžok a zápas kúsok 
peši, na kolobežke, na bicykli. Veľká vec 
a vďaka všetkým za prácu.

2. Aké sú vaše priority na rok 2016?
Na nasledujúcich tridsať mesiacov máme na 
stole tri veľké projekty a každý je výzvou. Po-
trebujeme 200.000 eur na rozšírenie mater-
skej školy. Potrebujeme dostavať aspoň štyri 
triedy v základnej škole, obec s týmto projek-
tom za cca 200.000 eur začína, ale 1. sep-
tember 2017 je predo dvermi. Dvojsmennú 
prevádzku v základnej škole v 21. storočí od-
mietam. Pre všetky tieto deti našich občanov 
potrebujeme namiesto rozpadávajúcej sa te-
locvične moderný priestor, čo bude stáť asi 
milión eur. Ale obec má dnes celkovo (bežné 
a kapitálové príjmy na použitie podľa vlastné-
ho uváženia) výrazne nižšie príjmy ako pred 

rokom, a preto musíme škrtať. Všetci v obci 
musíme dumať ako tieto výzvy zvládnuť. 
Chcem o tom diskutovať na zastupiteľstve, 
potrebujeme vidieť plán a som pripravený na 
realizácii pracovať.

3. Periodikum Naša Bystrica má na 
rok 2016 výrazne znížený rozpočet. 
Prečo? Nastali podobné zniženia aj 
v iných oblastiach rozpočtu? Ako ste 
hlasovali vy?

Obec má webovú stránku, facebook, no-
viny nie sú jediným médiom. Ich rozpočet na 
rok 2016 je 9.900 eur, ktorý som navrhol 
a hlasoval za. Za to sa dajú robiť parádne no-
viny, sme obec, nie mesto. V roku 2013 stáli 
18.000 eur, odvtedy volám po efektívnom mí-
ňaní peňazí občanov. Vymenil sa tlačiar, grafik, 
vedenie, ale zo 16–20 stránkových novín je 
dnes 36 stranový magazín. Dnes stojí strana 
75 eur – aj krížovková. Náklad 2 000 kusov je 
neprimerane vysoký. Máme schválený štatút 
ako majú vyzerať a čo v nich má byť: informá-
cie, spravodajstvo, propagácia o obci, názory 
a postrehy občanov. Je v nich ďaleko viac, len 
názorov poskromne, polemika žiadna. Znižo-
vanie výdavkov nás čaká v mnohých oblas-
tiach. Nemôžeme ísť celá rodina na Maledivy, 
ak máme peniaze tak na pobyt na Zemplínskej 
Šírave.
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POĎAKOVANIE
Občianske združenie Bystrický svet najmenších už vyše 10 rokov 

finančne podporuje v Záhorskej Bystrici základnú a materskú školu, 
športové kluby a organizácie, aktivity detí a rodičov.
V roku 2015 sme podporili nasledovné projekty:

Maľovanie a opravu I. pavilónu ZŠ Hargašova sumou 9,750,- Eur;
Kompletnú výmenu okien v priestoroch futbalového ihriska sumou   
1,236,-  Eur; 
Maľovanie a rekonštrukcia šatní v priestoroch futbalového areálu 
sumou 1,386,- Eur.

Ďakujeme za spoluprácu, za darovaný materiál i za dodané práce 
na financovaných projektoch firme

BKP – Okná – Dvere pána Richarda Maťoša a tiež pánovi Ladislavovi 
Valentovi.

*************************************************

Mestská časť Bratislava-Záhorská 
Bystrica ponúka na predaj 
nasledovné suveníry:

• historický kalendár na rok 2016
• knihu miestneho obyvateľa Mirosla-

va Prokopa Terram Pistrich, pútavé 
čítanie o životných osudoch našich 
predkov

• hrnček, ktorý mestská časť vydala pri 
príležitosti sedemstého výročia Zá-
horskej Bystrice

• cukríky v plechovej škatuľke ako spo-
mienka na sedemsté výročie našej 
mestskej časti 

• hlavolamy
• historickú monografiu Záhorská Bys-

trica v obraze siedmich storočí (zo-
stavil Martin Besedič a kolektív)

• maľovanú mapu Záhorskej Bystrice
• odznak s patrónmi našej obce sv. 

Petrom a Pavlom
• pamätnú mincu Záhorskej Bystrice
• maľované obrázky pôvodných domov 
• tričká pre malých aj veľkých 
• DVD z oceňovania občanov z 23. júla 

2014
• DVD z recitálu Lucie Bílej z 24. mája 

2015
• DVD z reprezentačného plesu 2014, 

2015 a 2016
• vlajku Záhorskej Bystrice 

 

kurzy pre dospelých, študentov a mamičky s deťmi

Záhorská Bystrica v roku 2015
V roku 2015 sa v Záhorskej Bystrici zosobášilo  
24 manželských párov a rozviedlo 7 manželstiev.

Do evidencie sa prihlásilo 325 nových obyvateľov.

Narodilo sa 53 novorodencov, z toho 27 dievčat 26 chlapcov.

Najčastejšie dostali mená: Tamara, Dorota, Martin, Michal, Tomáš, 
Richard.

Rok 2015 bol rokom úmrtia pre 31 Bystričanov. Záhorská Bystrica 
mala k 31. 12. 2015 už 4613 obyvateľov.

Zdroj: matrika MČ

2/2016

3/2016
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FAŠIANGY  
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej 

stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú pre-
chodom medzi zimným a jarným obdobím. 
Počas fašiangov sa organizujú zábavy, plesy, 
karnevaly, svadby a pod. 

Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú 
tradičné fašiangové hry, v rámci ktorých 
sa predvádzali rôzne magicko-rituálne úko-
ny. Po dedinách šli v sprievode mladí muži 
preoblečení v rôznych maskách. Ich úlohou 
bolo zabaviť dedinčanov.  

Typickým fašiangovým jedlom boli šišky, 
fánky, pampúchy, záviny a zabíjačkové špe-
ciality vyprážané na masti. Najveselšie ob-
dobie roka však strieda štyridsaťdňový pôst. 
Ukončia sa všetky zábavy a svet sa vráti opäť 
na rok do starých koľají.

Na poslednej fašiangovej zábave sa preto 
predvádza symbolické pochovávanie basy. 

Jej základným motívom je zákaz zábav 
počas nasledujúceho pôstu. Keď je basa 
pochovaná, môže sa začať pôst. Obdobie 
veľkonočného pôstu otvára Popolcová stre-
da, alebo Škaredá streda. Je to pohyblivý 
sviatok, jeho dátum sa ráta podľa lunárneho 
kalendára na 40. deň pred Veľkou nocou. 

Slávenie Popolcovej stredy zaviedli v 7. 
storočí a tento deň sa stal dňom pokánia 
a pôstu. Pôst má pomôcť človeku nájsť ces-
tu k duchovným hodnotám. 

Dňa 7. 2. 2016 privítala predsedníčka OZ 
KD, tak ako po iné roky, na oslave fašiangov 
členov občianskeho združenia a hostí v Spo-
ločenskom dome v Záhorskej Bystrici. Po 
úvodných slovách zástupcu starostu pána 
Martina Besediča a pána dekana Ľudovíta 
Pokojného nasledovalo občerstvenie. Kaž-
dý si mohol pochutnať na dobrom chlebíčku 

a koláčiku. Hudobnou produkciou doprevá-
dzala fašiangovú zábavu skupina ORIONS 
pod vedením Michala Dvorana. Potom nasle-
dovala tombola, do ktorej prispelo 30 spon-
zorov svojimi darmi a finančnými príspevkami.

Dvadsaťštyri cien venovalo OZ KD, staros-
ta MČ pán Jozef Krúpa, vedenie Gerionu, 
rodina Mišovská, rodina Mackovičovcov, 
Vandákovcov, Polákovcov, Ragasovcov, Ve-
ruzábovcov, pani Terézia Slováková, Zuzana 
Juríková, Mária Šrámková, Anna Orthová, 
pán Milan Mišovský, pani Eva Čechová, pani 
Královičová, pani Nosková, pán Vaňo, pán 
Kučera ml., Miroslav Drahoš, Milan Bilačič, 
reštaurácia Kohútik, firma MOVINO, Leká-
reň u Sv. Anny, kvetinárstvo Vôňa ruže (pani 
Fabiánková), kaderníctvo Miroslava Gulabo-
vá, Lesné spoločenstvo Záhorská Bystrica, 
ZO Červený kríž a Dobrovoľný hasičský zbor 
Záhorská Bystrica. Odovzdaných a vyloso-
vaných bolo 63 cien.

Všetkým sponzorom Občianske združenie 
Klubu dôchodcov srdečne ďakuje.

Po losovaní tomboly nasledoval najdôleži-
tejší bod programu, a to tradičné „pochová-
vanie basy.“     

Prekvapením tohtoročných osláv fašian-
gov bola za zvukov smútočnej piesne na 
márach prinesená basa, ktorú vyrobil na 
túto príležitosť pán Dušan Prokop. Bolo to 
skutočne prekvapenie pre všetkých členov, 
ktorí pochválili majstra Dušana. Basa bude 
uložená v Ľudovom dome. Výbor OZ KD ďa-
kuje členovi výboru za majstrovsky odvede-
nú prácu.

Fašiangové stretnutie členov OZ KD bolo 
vydarené. Nastáva čas odriekania počas veľ-
kého pôstu. Čas Veľkej noci.

Predsedseníčka OZ KD 
Viera Marošová              

Cieľom projektu je 
podporiť začínajúcich 
aj profesionálnych 
umelcov a mladé talenty. 
Poskytnúť im priestor na 
kultúrnych a spoločenských 
podujatiach, pomôcť im 
prezentovať svoju tvorbu 
vhodným promovaním 
na webe, v novinách a na 
facebooku. Zároveň vytvoriť 
databázu  profesionálnych 
umeleckých projektov 
v Záhorskej Bystrici.

Kontaktná osoba: Miroslav 
Marciš

PRAVIDELNÉ HODINY POWER YOGY. 
KAŽDÝ PONDELOK A STREDU! 
Začiatok o 19:30 hod. na ZŠ 
Hargašova.

POZOR! Od marca hodiny GRAVID 
YOGY pre budúce mamičky a mamičky 
po pôrode. Viac informácií na joga.
zahorska@gmail.com alebo na čísle 
0902 272 272.

Ponúkame vlastné zariadené priestory vyššieho 
štandardu na prenájom na Námestí Rodiny. Priestory 
sú o rozmere 48 metrov štvorcových s kuchynkou, 
sociálnym zariadením, internetom a meračmi ener-
gie. Kontakt: klaudia.valuskova@avmobilita.sk, 
tel. číslo 0903728151.

I N Z E R C I A

4/2016

5/2016
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Od 1. 2. 2016 začal  
Bystrický prameň n. o. 
spolupracovať s pani  
Mgr. Gabrielovu Kmeťovou, 
špecialistkou v oblasti 
komunitného ošetrovateľstva.

Ponúkame odbornú ošetrovateľskú 
starostlivosť u vás doma, poskytovanú 
zdravotnou sestrou:
•	Potrebujete pre seba alebo svojho blízkeho 

intenzívnu domácu zdravotnú starostlivosť –
preväzovanie rán, podávanie infúzií, injekcií, 
ošetrenie preležanín, rehabilitácie a iné?

•	Potrebujete odobrať krv alebo iný biologický 
materiál ťažko chorému príbuznému?

•	Prepúšťajú vášho príbuzného z nemocnice  
a neviete, čo s ním?

•	Hľadáte pomoc v starostlivosti o zomierajúceho?
•	Nemáte čas sedieť v čakárni kvôli odberom 

alebo meraniu tlaku?
•	Potrebujete ukázať alebo sa poradiť, ako sa 

starať o chorého príbuzného?

Obráťte sa na Bystrický prameň!
Rastislav Mečiar

Bystrický prameň n. o.

MÁTE PROBLÉMY S OKNAMI?
Na vaše najčastejšie otázky odpovedá odborník

Mám pocit sálavého chladu od okien na-
priek tomu, že mám plastové okná s tro-
jitým sklom. 

Sálavý chlad pociťujeme v zime pri vonkajších 
mínusových teplotách. Je spôsobený nízkou 
vnútornou povrchovou teplotou skiel, ktorá pri 
vonkajšej teplote -4°C pri oknách II. generá-
cie s dvojitým sklom (vyrobené v rokoch 2001 
– 2011) dosahuje 16°C, pri starších oknách I. 
generácie (vyrobené 1991 – 2000) iba 8,6°C 
(zdroj Nitrasklo). Príčinou takejto nízkej povrcho-
vej teploty je absencia argónovej výplne a poko-
vovanej vrstvy skiel. Chlad preniká aj cez okná II. 
generácie s trojitým sklom, pretože v tomto ob-
dobí boli okná kvôli nedostatočnej hrúbke rámu 
(60 – 70 mm) osádzané tenkými sklami, ktoré 
nedosahujú potrebnú tepelnú izoláciu. V súčas-
nosti rámy okien III. generácie dosahujú hrúbku 
80 mm a viac, čo umožňuje použitie kvalitnej-
ších, hrubších skiel a zanechanie dostatočného 
rozstupu medzi nimi, vďaka čomu vnútorná povr-
chová teplota skiel dosahuje až 19°C.

Neustále sa mi zarosujú sklá a konden-
zát mi steká na parapet.

K zaroseniu dochádza kvôli vysokej vnú-
tornej vlhkosti a nízkej povrchovej teplote 

skiel, takisto v prípade chladného počasia. 
Pri oknách I. generácie bol medzi sklami 
používaný hliníkový dištančný rámik, ktorý 
spôsoboval zarosenie až do výšky 10 cm 
od rámu okna. Postupné zavedenie teplého 
rámika v období okien II. generácie (2001 – 
2011) tento problém výrazne obmedzilo, ale 
až pri oknách III. generácie (od r. 2012) s tro-
jitým sklom nedochádza k zaroseniu takmer 
vôbec. Okrem výborných tepelnoizolačných 
vlastností skla a okenného profilu sa na tom 
podieľa aj trojrovinová montáž pomocou pá-
sok. V každom prípade však ani pri moder-
ných oknách netreba zabúdať na udržovanie 
optimálnej vlhkosti za pomoci vetrania a kú-
renia.

Po výmene okien sa mi v rohoch ostení 
vytvorila pleseň.

Tvorba plesní je tiež dôsledkom zvýšenej 
vlhkosti v miestnosti. Po výmene okien je 
polyuretánová pena, ktorá sa nachádza me-
dzi oknom a múrom, jediným miestom pre-
chodu vlhka z vnútornej strany  do exteriéru. 
V prípade, že sa do peny dostane nadmerná 
vlhkosť, jej termoizolačné vlastnosti sa výraz-
ne zhoršujú, čo má za následok ochladenie 

celého obvodu okna, následné sťahovanie 
ďalšej vlhkosti z interiéru, čo nakoniec vedie 
k vzniku plesne. Aby sa predišlo dlhodobému 
vlhnutiu peny, využíva sa trojrovinová montáž 
s použitím parozábrannej pásky, vďaka ktorej 
sa neochladzujú ostenia a ktorá dlhodobo 
dobre izoluje. 

Mám pocit, že mi prefukuje v oblasti pa-
rapetu.

Spoj medzi parapetným profilom a rámom 
okna je najcitlivejšou časťou z hľadiska tepel-
nej izolácie. Pri oknách III. generácie pozoru-
jeme v tomto mieste výrazne lepšie izolačné 
vlastnosti, za čo vďačíme technologickému 
posunu v oblasti parapetných profilov a mon-
táži s použitím pások. 

Na otázky odpovedal Peter Suchánek 
zo spoločnosti Rehau, s.r.o.



24 Listujeme v albume

Ochotnícky vzdelávací krúžok, Hrob lásky, 1934

Ochotnícky vzdelávací krúžok, Vojaci maľované deti, 1938

Ochotnícky vzdelávací krúžok, Vojaci maľované deti, 1938

Vojnárka, 50. roky 20. storočia

Jej pastorkyňa, 1960Jej pastorkyňa, 1960

Fotografie sú z archívu Rudolfa Iváka.

Z histórie ochotníckeho divadla v Záhorskej Bystrici


