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NÁROČNÝ ROK

Dvadsiaty piaty ročník Reprezentačného plesu starostu 
Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica organizátori 
pripravili tento raz „na slovenskú nôtu“. Pri vstupe 
návštevníkov plesu privítal hostiteľ Jozef Krúpa s manželkou 
Vierkou. Špeciálne poháriky „pijačky“, s ktorými si na uvítanie 
štrngli, sa stali zároveň darčekom, milou spomienkou na 
slávnostný večer. 

Viac o téme na strane 6

Rok 2019 sa už rozbehol naplno, práce na projektoch 
pokračujú, po minuloročných voľbách sa stabilizoval chod 
miestneho zastupiteľstva. Uzatvorilo sa zloženie odborných 
komisií, známe sú aj mená ich predsedov. V súčasnosti je vo 
fi nále príprava rozpočtu mestskej časti na tento rok, ktorý by 
sa mal schvaľovať na marcovom zastupiteľstve. A práve od 
neho sa odvíjajú plánované aktivity na najbližšie mesiace. Na 
detaily sme sa preto spýtali starostu MČ Bratislava-Záhorská 
Bystrica Jozefa Krúpu.

Viac o téme na stranách 4 – 5



Teší m sa, ž e je čora z v iac sl nečných d n í. 
Tohtoročná z i ma sa m i z dá pr í l iš d l há 
aj napr iek tomu, ž e v šetci hovor ia a ko 
ča s r ých lo let í .  A  naozaj, čo nev id ieť je 
tu ja r. S  ňou pr ídu fa rby, v iac úsmevov, 
poz it ív nych my šl ienok a sl n ka . Snehov ú 
bielu a  za m račenú šedú v yst r iedajú 
sv iež e pa stelové, či k r i k ľavé fa rby. 
V pr í rode, v zá h radách, na ľuďoch.

Teší m sa z  toho a ko na ja r všet ko roz k v itá, a  to n ielen v  pr í rode, 
a le ša ncu rea l i zovať sa dostávajú aj naše nápady, v y myslené poča s 
d l hých z i m ných večerov. Tie, k toré sme si zapracova l i do našich 
plá nov a cieľov na tento rok. Osobné aj pracov né. Máte ich? Ozaj, a ko 
ste na tom s  ich napĺ ňa n í m? Nev zda l i ste sa po dvoch mesiacoch? 
P ý ta m sa preto, lebo od d r u hých z v yk neme mať veľ ké oča káva n ia, 
to sa ná m zdá sa mozrejmé, a  v la st né ú lohy ľa h ko od k ladá me na 
neskôr. Z  a kého dôvodu? Pot rebujeme v iac od hod la n ia, sebave-
dom ia, podpor y, či post rčen ia? A lebo je za t ý m obyčajná len ivosť, 
k torá je v la st ne t iež len dôsled kom vla st nej bezmocnost i?

Veľa ľud í sa bojí sn ívať. Veľa ľud í nev ie sn ívať a n iek tor í z t ých, k tor í 
sn ívajú, sa boja v la st né sny rea l i zovať. Never ia, že sa i m môž u spl n iť . 
A  ta k radšej zat lačia svoje žela n ia dov nút ra a  t icho sa čudujú, že 
ich ž ivot n ie je pod ľa ich predstáv. Záv id ia d r u hý m a ko sa i m da r í, 
a ko sa tešia z  napĺ ňa n ia svojich nápadov a  zrea l i zova ných cieľov. 
St rach, bohu žia ľ, stá le m nohý m r iad i ž ivot y. V id í m to všade okolo 
seba. Nedôvera vo vla st nú si lu, v la st nú cest u ná m potom nemôže 
pr i h rať úspech a šťa st ie. Naopa k, v racia ná m pr i rod zene len to, 
čo v ysiela me do okol ia, teda ďa lšiu nedôver u, pochybnost i o  sebe 
sa mom a ďa lší, ešte väčší st rach.

A  ta k, prehoďme v ýhybk u. Nebojme sa. Vy u ži me si lu zobúd zajúcej 
sa pr í rody a u robme zmeny. Dôverovať d r u hý m doká žeme len v tedy, 
keď doká žeme dôverovať sebe. Nenadávajme na „zodpoved ných“, a le 
preber me zodpoved nosť za svoje ž ivot y. Upracme si – s  pr íchodom 
ja r i – vo vla st nej zá h rade, k uchy n i a  najmä vo vla st nej h lave. 
Vyhoďme, čo sa ná m nehod í. Budeme sa cít iť ľa hší, odvá žnejší 
a pr ipravenejší zdolať ďa lšie preká ž k y, k toré sme sa m i postav i l i do 
cest y naši m snom.

Ma rcela Jed i ná ková,
predsed n íč ka reda kčnej rady N B
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NAŠA BYSTRICA

Novú linku využívajú obyvatelia Záhorskej Bystrice, ktorí 
sa chcú prepraviť cez Bory Mall až do Dúbravky. Dopravný 
podnik Bratislava vyhodnocoval vyťaženosť linky – hlavne 
v ranných hodinách. Po ukončení skúšobnej doby preto 
inicioval starosta MČ Bratislava-Záhorská Bystrica Jozef 
Krúpa stretnutie s riaditeľom Dopravného podniku 
Bratislava Milanom Urbanom. Ako spolu skonštatovali, 
skúšobná prevádzka ukázala, že vyťaženosť linky číslo 
36 bola v ranných hodinách viac ako štyridsaťpercentná. 
Dopravný podnik Bratislava sa preto rozhodol linku 
ponechať na dobu neurčitú.

„Počas prvých štyroch mesiacov, teda počas skúšobnej doby, 
platila naša mestská časť za novú linku sumu 15 000 eur,“ 

hovorí starosta MČ Bratislava-Záhorská Bystrica Jozef Krú-
pa. „Nakoľko linka číslo 36 dokázala svoje plné opodstatne-
nie, dohodli sme sa, že naša mestská časť na ňu nebude ďalej 
doplácať.”

Okrem toho sa na stretnutí hovorilo aj o existujúcej linke 
číslo 37, ktorá spája Záhorskú Bystricu s centrom mesta. 
Vzhľadom na zvyšujúci sa počet obyvateľov v mestskej časti 
by bolo vhodné zhustiť interval tejto linky, najmä v ranných 
hodinách, z 12 na 10 minút. „S dopravným podnikom sme sa 
dohodli, že urobí v priebehu februára aj prieskum vyťaženosti 
linky číslo 37. Na základe výsledku bude možné hovoriť o 
úprave trafi konu tejto linky,” dopĺňa Jozef Krúpa.

-red-

Záhorská Bystrica žiadala niekoľko rokov Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava, ktorý riadi Dopravný podnik 
Bratislava, o posilnenie MHD v našej mestskej časti. Po dlhých rokovaniach nakoniec hlavné mesto zriadilo novú linku 
číslo 36 na skúšobnú dobu štyroch mesiacov. Počas tohto obdobia sa malo otestovať, či má nová linka opodstatnenie. Po 
skončení skúšobnej doby došlo k rozhodnutiu – linka číslo 36 v Záhorskej Bystrici zostáva.

LINKA 36 ZOSTÁVA
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Pokračovanie z titulnej strany

Pán starosta, aké priority ste 
si stanovili na tento rok? 

Latka našich priorít je nas-
tavená naozaj vysoko, čaká 
nás náročný rok. Intenzívne sa 
chceme venovať rozširovaniu 
školských kapacít. V prvom 
rade to je nadstavba dvoch tried 
a prístavba jedálne v materskej 
škole. Pracujeme aj na projek-
te nadstavby základnej školy. 
Dokončiť chceme športovú 

halu a následne revitalizovať areál základnej školy. Radi by 
sme umiestnili bezpečnostné kamery na vstupných uzloch do 
Záhorskej Bystrice. Pokračovať chceme v oprave ciest, hlavne 
smerom k zbernému dvoru a na Podkerepušky. Okrem iného 
by sme chceli umiestniť spomaľovače a prechody pre chodcov 
na Tatranskej ulici, ako aj prechod pri zastávke autobusu pri 
Podkerepuškách. 

Plánov teda máte pomerne veľa, poďme si ich postupne 
„rozmeniť na drobné“. V akom stave je športová hala v areá-
li základnej školy, kedy rátate s jej odovzdaním?

Práce na multifunkčnej športovej hale sa dostávajú do finále. 
Začiatkom marca už chceme položiť športový povrch v jej in-
teriéri. Predpokladáme, že hala by mala byť skolaudovaná do 
konca apríla. Ak všetko prebehne bez problémov, od mája by 
ju mohli naplno využívať nielen školáci, ale aj športové kluby 

– a všetci obyvatelia. 

Počet detí v našej mestskej časti stále narastá, problémy 
sú hlavne s ich umiestnením do materskej školy. Preto je 

logické, že rodičov zaujíma, kedy bude hotová jej nadstav-
ba.

Nadstavba materskej školy o dve triedy a jedáleň by mala 
byť hotová v septembri tohto roka. V tejto súvislosti by som 
chcel upozorniť rodičov, že v období od apríla do júna bude 
materská škola kvôli nadstavbe dočasne presunutá do 
nových priestorov športovej haly. Dočasne tu zriadime dve 
triedy. Verím, že táto zmena sa detí nijako výrazne nedot-
kne. Rodičov zároveň prosím o trpezlivosť a pochopenie tejto 
situácie. 

S kapacitnými problémami bojuje aj základná škola. Aj tu je 
hotový projekt jej nadstavby. V akom stave je táto aktivita?

V súčasnosti robíme výberové konanie na dodávateľa nad-
stavby druhého pavilónu základnej školy, kde pribudne šesť 
tried a odborné učebne. Až po jeho ukončení a uzatvorení ri-
adnej zmluvy bude možné s nadstavbou začať. Keď už hovo-
ríme o deťoch a žiakoch, rád by som ešte spomenul, že aj tento 
rok sa budeme venovať rekonštrukcii detských ihrísk. Chceme 
obnoviť dopadové plochy na detskom ihrisku pri miestnom 
úrade a rozšíriť vybavenosť ďalších ihrísk o nové hracie prvky. 
Budeme sa snažiť obsadiť aj ambulanciu detského lekára, ktorý 
koncom minulého roka ukončil svoju prax u nás.

Pred časom ste na sociálnych sieťach a webovej stránke in-
formovali, že vaše rokovania o linke číslo 36 s Dopravným 
podnikom Bratislava boli úspešné. Táto linka teda zostáva 
v Záhorskej Bystrici?

Áno, som rád, že linka číslo 36 potvrdila svoju opodstatnenosť. 
Ako sme konštatovali na stretnutí s riaditeľom Dopravného 
podniku Bratislava, jej vyťaženosť, hlavne v rannej špičke, je 
dostatočná. Preto bude táto linka aj naďalej spájať Záhorskú 

ČAKÁ NÁS NÁROČNÝ ROK
ROZHOVOR SO STAROSTOM JOZEFOM KRÚPOM

NAŠA BYSTRICA
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Práce na rozšírení školského areálu 
a výstavbe športovej haly napredujú



Bystricu s Dúbravkou cez Bory Mall. Našou snahou je zvýšiť aj 
frekvenciu linky číslo 37, preto sme požiadali Dopravný pod-
nik Bratislava aj o preskúmanie vyťaženosti tejto linky. Okrem 
toho by som bol rád, keby sa podarilo v spolupráci so Slovak 
Lines zriadiť linku, ktorá by spojila našu mestskú časť s Devín-
skou Novou Vsou. 

Jar už klope na dvere, záhradkári sa už začali starať o svoje 
pozemky. Bude aj tento rok fungovať zber zeleného odpadu?

Určite áno. Máme pripravené aj jedno technické vylepšenie. 
Zakúpili sme nové moderné auto, ktoré bude slúžiť našej ho-
spodárskej správe, hlavne na zber zeleného odpadu. Okrem 
toho sme dostali príspevok od Ministerstva vnútra SR vo výške 
30 000 eur na rekonštrukciu hasičskej zbojnice. Pri príležitosti 
140. výročia Dobrovoľného hasičského zboru Záhorská Bystrica 
chceme zbrojnicu zatepliť a vymeniť tu dvere. 

Aké novinky pripravujete v tomto roku na ďalšie 
skvalitňovanie komunikácie s občanmi Záhorskej Bystrice?

Som veľmi rád, že sa medzi občanmi ujala naša nová mobil-
ná aplikácia. Doteraz si ju stiahlo viac ako osemsto občanov. 
A verím, že to nie je ešte ani zďaleka konečné číslo. Aplikácia 
je k dispozícii zadarmo a občania tam môžu na jednom mi-
este nájsť všetky novinky a dôležité informácie o mestskej 
časti. Okrem toho plánujem pravidelné stretnutia s občanmi 
z oblasti Pod Vŕškami, na ktorých by sme mali spoločne 
s developermi a stavebníkmi hovoriť o témach súvisiacich 
s tamojšou výstavbou. Podobne sa budem naďalej 

stretávať s obyvateľmi Podkerepušiek a samozrejme bu-
dem pokračovať v pravidelných Kávičkách so starostom. 

V tomto volebnom období zastupujete Záhorskú Bystri-
cu aj ako poslanec v meste. Na čo sa tu chcete zamerať v 
najbližšom čase?

V súčasnosti sa venujem tomu, aby sa nové cesty a osvetlenie 
odovzdali do správy magistrátu. Konkrétne sa to týka lokalít 
pri Rezidencii na Bratislavskej ceste, Pod Vŕškami, ulíc Pavla 
Blahu, Vachovského, Brumovickej, Gajarskej, Kútskej, Lozor-
nianskej. Nové cesty a osvetlenie zostávajú dlhý čas po svojom 
dokončení akoby vo vzduchoprázdne. Je potrebné ich zatriediť 
a dať pod správu hlavného mesta, ktoré sa o ne bude starať. Na 
tento problém magistrát už dlho upozorňujeme, jeho bývalé ve-
denie na to nereagovalo. A tak suplovala údržbu v týchto loka-
litách naša mestská časť. To nepovažujem za dobrý stav, preto 
to ako mestský poslanec chcem doriešiť.

Dlhodobo sa ako poslanec župy zaujímate o priestory 
bývalého učilišťa na Holom vrchu, kde by ste chceli zriadiť 
nové školské zariadenia. Ako pokračuje tento zámer?

V súčasnosti je dokončený projekt nového využitia priestorov 
bývalého Elektrovodu. Tento zámer by mali prerokovať poslan-
ci župy na svojom najbližšom zasadnutí. Na základe výsledku 
tohto rokovania sa budem projektu venovať ďalej a urobím 
všetko pre to, aby sme náš zámer zriadiť v tomto priestore 
školské zariadenia mohli uskutočniť. 

-red-

NAŠA BYSTRICA
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Nový areál našich škôl a športovísk sa sľubne rozvíja



Pokračovanie z titulnej strany

Moderátorka Veronika Hatala privítala vzácnych hostí: 
pána starostu z  Marianky Dušana Statelova s manželkou, 
riaditeľku Základnej školy s materskou školou na Hargašovej 
ulici. Zuzanu Kaliarikovú s partnerom, jej pani zástupkyňu 
a  zároveň poslankyňu mestskej časti Máriu Šebíkovú, ale 
aj poslancov mestskej časti Bohuslava Blechu a Martina 
Besediča s manželkami. Pozvanie prijal aj primátor Bratislavy 
Matúš Vallo.

Návštevníkom v  sále Spoločenského domu v  Záhorskej Bys-
trici sa hostiteľ večera Jozef Krúpa prihovoril týmito slova-
mi: „Každým rokom sa snažíme prinášať nové podnety nielen 
do Záhorskej Bystrice, ale aj na ples. Tento ročník má ľudový 
charakter. Folklór bol spojením štyroch vzácnych hodnôt: pútal 
ľudí k rodnej zemi, k sebe navzájom, k  ľudovým tradíciám a 
mal v sebe určitú mystiku – povedal by som, že ľudia neraz brali 
nápady priamo z neba. Želám nám – vám krásnu zábavu.“ Po 
spoločnom prípitku bol ples slávnostne otvorený.

Po skvelých tanečníkoch z  Riverpark Dance School počas 
celého plesu vo veľkej sále hrala s  spievala kapela Tip Top 
Band: Martin, Erik, Tom, Šarlota a  Eliška spolu s  Jánom 
Slezákom.

Hudobným hosťom večera bola známa slovenská kapela Vi-
diek. Zahrali a zaspievali známe skladby Tisíc divov, Ó maňo, 
Nervózna família a samozrejme Vidiečan.

Hosťom v  bare hrali na ľudovú nôtu Dudíci, z  ktorých už 
dávnejšie vznikla stálica reprezentačného plesu. Niektoré 
pesničky si s nimi zaspievali aj hostia. A hoci je v bare málo 
priestoru, viacerí si na rezké tóny cimbalu aj zatancovali.

Plesová dupľa – to je názov obľúbenej hry, pri ktorej sa žrebujú 
výherné čísla. Niektoré ceny si výhercovia prevzali od hoste-
siek. Ostatné ceny sa losovali. Pred losovaním plesovej duple 
si všetci posadali a vyložili na stôl obálky s číslami, ktoré si 
kúpili pri vchode. Každý výherca si pre výhru musel prísť 
tanečným krokom, takže o zábavu bolo postarané. 

K poriadnemu plesu patrí aj chutné jedlo. Aj tento rok sa o do-
broty teplej i studenej kuchyne postarala miestna reštaurácia 
Corona bar. Šaláty, rezne, pečené rebierka, ale aj kysnuté 
domáce záviny a pagáče, nič z toho nechýbalo.

Veríme, že na plese sa všetci dobre zabavili, oddýchli si a po-
rozprávali sa s priateľmi.

Poďakovanie starostu Jozefa Krúpu tým, čo ples podporili, 
uvádzame na strane 25.

Barbora Besedičová
Foto: Roman Hergovits

REPREZENTAČNÝ PLES
OPÄŤ ZAUJAL

NAŠE PODUJATIA
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Ján Slezák a Tip Top Band

Skupina Vidiek ako vždy senzačná

Starosta Jozef Krúpa s primátorom 
Matúšom Vallom a členmi kapely



KROJOVANÝ PLES 
V BRUMOVICIACH
UVÍTAL BYSTRIČANOV
Pán Kadlec, nový starosta našej družobnej obce Brumovice, pozval Spevácky zbor Bystričan spolu s predstaviteľmi 
Záhorskej Bystrice do Brumovíc na Krojovaný ples. A tak sme – niektorí v bystrickom kroji, niektorí v civile – nastúpili 
do autobusu nasmerovaného k našim moravským priateľom.

Ples v  Brumoviciach má svoju osobitú atmosféru. Večer 
otvorili promenádou domáci krojovaní mládežníci. Po 
celý čas hrala dychovka. Cez prestávku sa v speve striedali 
mladí so Speváckym zborom Bystričan. Pred polnocou 
majitelia tombolových lístkov zistili, či vyhrali metlu, po-

háre, vysávač, prášok na pranie alebo prenosné ohnisko, či 
iné zaujímavé ceny. Večer rýchlo ubehol a vytancovaní do 
sýtosti sme sa odobrali domov.

Text a foto: Barbora Besedičová

NAŠE PODUJATIA
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SZ Bystričan so starostom Rudolfom Kadlecom



ZÁHORÁCKY FESTIVAL 
ĽUDOVEJ PIESNE

Pán Martinkovič zároveň uvítal aj vzácnych hostí: 

– predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera spolu 
s početnou delegáciou matičiarov,

– Helenu Jurasovovú-Blahovú,

– Danku Blahovú, umeleckú a  organizačnú vedúcu súboru 
Vienok, dcéru a vnučku Dr. Janka Blahu,

–  starostu Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica Jozefa 
Krúpu, ktorý sa festivalu zúčastnil spoločne s poslancami 
miestneho zastupiteľstva.

Pán zbormajster rovnako srdečne privítal aj ostatných vzác-
nych hostí, matičiarov, bývalých členov speváckeho zboru 
Bystričan a ostatných prítomných, ktorí sa rozhodli stráviť 
príjemné nedeľné popoludnie v  spoločnosti slovenskej 
ľudovej piesne.

Štefan Martinkovič v neposlednom rade uvítal aj vzácnych 
umelcov, ktorí prijali pozvanie, aby svojimi speváckymi vys-
túpeniami pomohli speváckemu zboru Bystričan vytvoriť 
správnu atmosféru pre uvedenie „novorodenca“ Spívavé 
Záhorí do života. Všetci spoločne ho vyslali na cestu k  srd-
ciam všetkých milovníkov slovenského folklóru nielen na 

Spevácky zbor Bystričan prežíval v nedeľu 3. februára veľký kultúrny sviatok. Podieľal sa na organizácii Záhoráckeho 
festivalu ľudovej piesne, ktorý sa konal v Záhorskej Bystrici pod záštitou Matice slovenskej a  Mestskej časti Bratislava-
Záhorská Bystrica. V roku 2019 si pripomíname storočnicu oživotvorenia Matice slovenskej, ale aj 70. výročie založenia 
Miestneho odboru Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici. Tieto dva míľniky sa stali pre spevácky zbor Bystričan vhod-
nou príležitosťou, aby nacvičil nové pesničky na svoje tretie CD. Tie pochádzajú zo zborníkov ľudových piesní zo Záhoria, 
zostavených Dr. Jankom Blahom. Práve na Záhoráckom festivale ľudovej piesne bolo uvedené do života novotou voňajúce 
CD s názvom Spívavé Záhorí, vytvorené s podporou Matice slovenskej a Bratislavského samosprávneho kraja. Prítom-
ným sa prihovoril pán Štefan Martinkovič, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici a zároveň 
zbormajster speváckeho zboru Bystričan, ktorý pre nové CD pesničky vybral, vokálne upravil a so zborom naštudoval.

NAŠE PODUJATIA

8

Spevácky zbor Bystričan s Dudíkovcami



Slovensku, ale aj v zahraničí – aby všade vypovedalo o kráse 
ľudovej piesne zo Záhoria. 

Za „kmotrov“ nového CD vybrali organizátori osoby 
najpovolanejšie: Helenu Jurasovovú-Blahovú, Danku Bla-
hovú a  starostu Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bys-
trica Jozefa Krúpu.

Samotný akt „krstu“ viedol Martin Besedič, zástupca sta-
rostu mestskej časti a  zástupca zbormajstra speváckeho 
zboru Bystričan. Na záver bolo CD Spívavé Záhorí posy-
pané ružovými lupienkami. Po tomto slávnostnom akte 
už moderátorka uviedla prvého účinkujúceho, ako inak, 
spevácky zbor Bystričan, ktorý v  pôsobivom vystúpení 
predstavil niekoľko piesní zo svojho  nového CD v  spri-
evode cimbalovej muziky Ľudovka a akordeónu Štefana 
Martinkoviča. Po nich zaspievala Denisa Kopačková, lau-
reátka súťaže Slávik Slovenska 2014 a víťazka minuloročnej 
súťaže O cenu Janky Guzovej. Pozvanie speváckeho zboru 
Bystričan prijala aj ženská spevácka skupina z Bratislavy 
Kytica, ktorá potešila viachlasným spevom a cappella.

Z  moravských Brumovíc prišli festival pozdraviť speváci 
Jana a Jan Zaviačičovci zo spriatelenej folklórnej skupiny 
Vonica, ktorí zaspievali krásne moravské ľudové piesne. 
Potešila aj folklórna skupina Gbelan z  Gbiel, ktorá tiež 
siahla pri výbere pesničiek po zborníku Dr. Janka Blahu 
a svoje vystúpenie osviežila írečitou vtipnou záhoráčtinou 
svojho vedúceho. No a na záver programu zaznel spevácky 
koncert známeho speváka ľudových piesní z Horehronia 
Jána Ambróza, ktorý so sprievodom cimbalovej kapely 
Ľudovka potešil publikum známymi pesničkami. Bolo to 
naozaj dôstojné vyvrcholenie programu. Na záver podu-
jatia odzneli ešte pozdravné príhovory predsedu Matice 
slovenskej Mariána Gešpera, ktorý odovzdal predsedovi 
MO Matice slovenskej v  Záhorskej Bystrici Štefanovi 
Martinkovičovi darčekový kvetinový kôš s  pamätnou 
medailou Matice slovenskej pri príležitosti 70. výročia 
založenia MO MS v Záhorskej Bystrici. Prítomným sa pri-
hovoril tiež starosta Mestskej časti Bratislava-Záhorská 
Bystrica Jozef Krúpa a Helena Jurasovová-Blahová, ktorá 
sa podieľala na vydaní súborného diela Dr. Janka Blahu s 
názvom Záhorácke pjesničky. 

Na záver ešte Štefan Martinkovič ako hlavný scenárista 
a dramaturg podujatia poďakoval všetkým účinkujúcim, 
pozvaným hosťom i  publiku za bohatú účasť. A  cel-
kom nakoniec, avšak o  to srdečnejšie, vyjadril veľké 
poďakovanie všetkým, ktorí sa svojou podporou či 
organizačnou pomocou podieľali na úspešnom priebehu 
festivalu: Dom Matice slovenskej poskytol propagačné 
materiály. Vinárska firma Vína z  mlyna z  Dolan poda-
rovala svoje kvalitné víno v  darčekovom balení, ktoré 
iste potešilo všetkých obdarovaných. Pekáreň U Florián-
ka rodiny Kubaských zo Záhorskej Bystrice potešila hostí 
festivalu chutnými pagáčikmi a  chlebíkom. Písmoma-
liar Jaroslav Zápražný sponzorsky vyhotovil krásny fes-
tivalový pútač. Poďakovanie patrí aj reklamnej firme 
BOBO zo Záhorskej Bystrice za vyrobený propagačný 
materiál. Za účasť a  dozor nad podujatím ďakujeme 
členom Dobrovoľného hasičského zboru v  Záhorskej 
Bystrici. Členky a členovia speváckeho zboru Bystričan 
prispeli svojou aktivitou, speváčky dobrými koláčmi, 
speváci dobrým vínom.

Eva Frťalová
Foto: Pavol Bohunický

NAŠE PODUJATIA
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Helena Jurasovová-Blahová uvádza za 
asistencie Jozefa Krúpu nové CD do života

Známy spevák Ján Ambróz



Vtipné, strašidelné, kreatívne, extravagantné, no hlavne 
originálne. Presne také boli masky, ktoré sa v Deň 
sv. Valentína stretli na Valentínskej párty v maskách v 
Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. Toto obľúbené 
fašiangové podujatie druhostupniarov už tradične uspo-
riadali deviataci s pomocou a podporou svojich triednych 
učiteľov. A tak ako každý rok sa im to opäť podarilo na 
výbornú. 

Po úvodnom privítaní sa na parkete postupne vystrieda-
li všetky triedy druhého stupňa so svojimi súťažnými 
tanečnými vystúpeniami. Na vybranú pieseň predvádzali 
tanečníci miestami až profesionálne zvládnuté choreo-
grafi e. Do svojich vystúpení vložili kus času, energie, zápalu 
i nadšenia. Naozaj sa bolo na čo pozerať. Každý túžil byť 
najlepší. A niektorým sa to skutočne podarilo.

Naša Valentínska párty však nie je len o tancovaní. Deviata-
ci si pre svojich mladších spolužiakov pripravili zaujímavé 
súťaže. Po ich úspešnom absolvovaní mohli získať sladkú 
odmenu. 

Postupne prišiel rad aj na predstavenie všetkých masiek. 
Fantázii sa medze naozaj nekládli, preto bolo pre nás 
učiteľov celkom náročné vybrať tie „naj“. 

Deň sv. Valentína by mal byť o rozdávaní lásky, úcty 
a priateľstva. Aj takouto spoločnou akciou sa bližšie 
spoznávame a učíme, že tímovou prácou a spojenými si-
lami dokážeme viac ako každý sám. Dokážeme pripraviť 
výnimočný deň plný kreativity, talentu a zábavy. 

Monika Zámečníková
učiteľka II. stupňa

Fašiangové obdobie sa nesie v znamení plesov,  zábav, tan-
cov. Je to privilegovaný čas na to, aby sme sa stali aspoň na 
jeden deň niekým iným. 

V našej MŠ táto karnevalová premena nastala  14. 2. 2019 . 
Od rána prichádzali deti s rozžiarenými očkami a každé 
sa chcelo pochváliť svojim kostýmom. V triede ich čakali 
súťaže, tance, sladké pohostenie z pripravených dobrôt od 
našich mám. V promenáde masiek ste mohli  vidieť rôzne 
rozprávkové bytosti, zvieratká, kvetinky.... Aj kolektív 
pracovníčok si pripravil zaujímavé masky. 

Neskôr sme sa presunuli do triedy veveričiek. Tam nás 
čakala minidiscoshouw s rozprávkovými postavičkami 
Tárajkom a Popletajkou, ktoré spolu s moderátorom tanca-

mi a piesňami vtiahli deti do zábavy. Svojim predstavením 
rozveselili očká malým aj veľkým divákom. O tom, že to bol 
poriadny fašiangový harmatanec niet pochýb.

Lenka Kapustová

VALENTÍNSKA PÁRTY
V MASKÁCH

FAŠIANGOVÝ HARMATANEC

ŠKOLA
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Karneval v škôlke

Naši šiestaci



o povinnom zápise detí do prvého ročníka základnej školy 
na školský rok 2019/2020

 Zápis detí do  prvého ročníka základnej školy na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 zo dňa 11. 1. 2016   
o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

sa uskutoční

v PIATOK 5. apríla 2019 od 15.00 hod. do 18.00 hod. 
 a

 v SOBOTU  6. apríla 2019 od 8.00 hod. do 12.00 hod.         
v Základnej škole s materskou školou, Hargašova 5 

v Bratislave-Záhorskej Bystrici.
Podľa § 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) zákonní zástupcovia sú povinní v tieto dni 
prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 8. 2019 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej 
školskej dochádzky  o jeden rok.

V uvedené dni môžu dostať v škole informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok 
veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka,  ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa. Na zápis 
treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia. 

Pri zápise základná škola vyžaduje osobné údaje:
• meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť
štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa 

• meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov

Bližšie informácie podá záujemcom Základná škola Hargašova ul. v Záhorskej Bystrici, tel. 65956115, alebo sú na stránke
www.zshargaba.edu.sk.

Zákonný zástupca dieťaťa  je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, porušenie zákonnej po-
vinnosti sa trestá ako priestupok podľa  § 37 zákona č. 596/2003 Z. z.

Ing. Jozef  Krúpa
starosta

OZNAM

ŠKOLA

2/1/2019
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Kvôli vysokému počtu detí sme boli prvýkrát rozdelení do 
dvoch kategórií: 1. – 2. ročník a 3. – 4. ročník. Z každej triedy 
sa vybrali dve najkrajšie masky a víťazom pani učiteľky 
odovzdali mimoriadne ocenenia a sladké odmeny.  

Žiaci sa na karnevale predstavili v plnej paráde. 
Karnevalovým maskám nechýbala kreativita ani originalita, 
zaujala pestrosť farieb a využitie rôznych materiálov. Pri 
predstavovaní masiek nám niektorí žiaci prezradili, že ich 
výroba bola náročnejšia a trvala aj niekoľko dní. Chceme sa 
poďakovať rodičom i starým rodičom za pomoc.              

Po prezentácii všetkých masiek sa začala voľná zábava. Vi-
deli sme tancovať lyžiarky, čajník s Rubikovou kockou, Spi-
der Mana s Battmanom, víly s čertom, chodiaci strom s koz-
monautom a mnoho iných masiek...

Bezprostrednú a radostnú atmosféru karnevalu 
najvýstižnejšie vyjadrila prváčka Kika: „Je to môj najkrajší 
deň v škole, ďakujem.“

Víťazom bol každý, kto sa zúčastnil a zabavil.

Valéria Kirňaková

Obdobie fašiangov sa nemohlo na našej škole osláviť inak ako tradičným karnevalom masiek. Podujatie sa konalo 13. februára 
v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici a spolu sa na ňom zúčastnilo viac ako 220 prenádherných masiek.  

KARNEVAL 2019 – ZŠ HARGAŠOVA

ŠKOLA
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Parkovacie státie pre dvanásť áut na ulici Štefana Majera 
pri školskej jedálni je dokončené. Aktuálne ho môžu vo 
vymedzenom čase využiť prioritne návštevníci školy a tiež 
návštevníci športového areálu a športovej haly. 

V Stupave sa konal už jedenásty ročník Winter Trophy. Spolu s 
primátorom Stupavy Petrom Novisedlákom sme odštartovali 
tri disciplíny: 25 kilometrov na bicykli a 25-kilometrový beh, 
podujatie pokračovalo behom na 10 kilometrov, ktorý absol-
voval aj starosta MČ BA-Záhorská Bystrica.

Pozor! Nastala zmena letného termínu! Letný Škoda Stupava 
Trophy bude od 21. do 23. 6. 2019. Bystrica Run štartuje z 
Námestia Rodiny v nedeľu 23. 6. 2019. Viac informácií sa 
dozviete na www.stupavskymaraton.sk.

Nové parkovacie miesta pri 
škole

Stupava MTB Winter Trophy
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Starosta Jozef Krúpa na stretnutí s učiteľským zborom hovoril o 
stavebných prácach a hluku počas školských hodín. Po dohode 
so stavebníkom budú v takomto režime práce vykonávané iba 
výnimočne. Učiteľky navrhli, že v takých prípadoch odídu s 
deťmi do tried, kde hluk nie je počuť, alebo sa pôjdu hrať von 
na detské ihrisko. Preto sme umožnili škôlkarom prístup na 
verejné detské ihriská.

AKTUÁL PRE BYSTRIČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV ZÁHORSKEJ BYSTRICE. VYDAVATEĽ MČ BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ BYSTRICA · 2019/MAREC · BEZPLATNÉ

Stretnutie v materskej škole

Na stretnutí organizovanom mestskou políciou prebehlo 
rokovanie o rozšírení kamerového systému v Záhorskej 
Bystrici. Kamery by boli umiestnené na kľúčových bodoch 
mestskej časti tak, aby sme ešte viac zvýšili bezpečnosť. 
Kamery bude sledovať mestská polícia, ktorá za ne bude 
zodpovedať. Momentálne sme v štádiu rokovania s dodávateľmi 
kamerových systémov a výberu jednotlivých vstupných bodov 
kamier. Robíme to preto, lebo vieme, že bezpečnosť je pre 
všetkých dôležitá.

Rokovanie o rozšírení 
kamerového systému

Pracovné stretnutie o kamerovom systéme

Starosta odštartoval beh výstrelom
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Čoraz populárnejšie sú svadby v netradičných dňoch a 
na netradičných miestach. „Za svojho starostovania som 
sobášil na Plácku, na dvore reštaurácie, či pri dome snúben-
cov. Všetky svadby sú krásne,“ vyjadril sa Jozef Krúpa, sta-
rosta Záhorskej Bystrice. Dá sa povedať, že netradičnú 
svadbu si zvolili aj snúbenci Klára a Radovan. V deň sv. 
Valentína si povedali svoje ÁNO v priamom prenose Tel-
erána TV Markíza. Sobášil ich náš starosta Jozef Krúpa, 
prítomná bola aj pani matrikárka Božena Kubíková. 
Novomanželom želáme veľa šťastia a lásky. 

Prvýkrát v roku 2019 sa sobášna sieň Spoločenského domu 
v Záhorskej Bystrici zaplnila malými detičkami s ich rodinami. Počas 
slávnostného popoludnia vystúpili deti zo Základnej a materskej 
školy na Hargašovej ulici pod vedením pani učiteľky Ostertágovej 
a pani učiteľky Kapustovej. Prítomným rodičom sa prihovoril starosta 
Jozef Krúpa slovami: „Vychovať dieťa je radosť aj zodpovednosť“.

Na privítanie občiankov boli pozvané tieto detičky: Zara 
Hochmanová, Ján Hruška, Timotej Šulgan, Filip Rác, Filip Lazur, Mia 
Andits, Karolína Lačná, Angelika Kelemenová, Michal Knobloch, 
Adriana Mižiková, Bruno Pikna, Jasmína Zigová, Natália Méry, Petra 
Lipková, Kamil Varga, Zuzana Burčáková, Krištof Kobielsky, Júlia 
Magdolénová. Rodičom želáme, aby bolo pre nich dieťa najkrajším 
darčekom v živote.

Valentínsky sobáš

Deň pred Valentínom sme privítali nových občiankov

Pre obyvateľov Záhorskej Bystrice si mestská časť pripravila 
v závere roka novinku. Od Silvestra totiž máme vlastnú mo-
bilnú aplikáciu.

O novej aplikácii informovala v pondelok 31. decembra mes-
tská štvrť na svojej o�iciálnej facebookovej stránke. Aplikácia 
je určená pre obyvateľov Záhorskej Bystrice a jej cieľom je 
poskytnúť všetky dôležité informácie tak, aby ich bolo možné 
nájsť na jednom mieste. Aplikácia je dostupná na AppStore i 
na GooglePlay úplne zdarma.

Čo všetko môžete prostredníctvom novej aplikácie získať? 
Okrem prístupu k novinkám o dianí v Záhorskej Bystrici, 
kontaktu na verejné služby či rozpis autobusov sa môžu oby-
vatelia mestskej časti spojiť aj s kanceláriou starostu Jozefa 
Krúpu. Súčasťou mobilnej aplikácie je i „susedská burza“.

Záhorská Bystrica má novú 
bezplatnú mobilnú aplikáciu

Novomanželia so svedkami a sobášiacim 

Z krásneho stretnutia s tými najmenšími
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Čas fašiangov trvá od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Je 
to obdobie plesov, zábav a karnevalov. Aj tento rok zorgani-
zovalo Občianske združenie Hlas nádeje karneval pre všetky 
naše deti. Vo veľkej sále Spoločenského domu na Gbelskej 
ulici sa stretlo viac ako päťdesiat detí v maskách. Aj niektorí 
rodičia prišli zamaskovaní a ukázali tak, že sa tiež vedia baviť. 
O program sa starala Snehuliačka Erika, ktorá mala prip-
ravené rôzne tance a súťaže. Na nedeľné popoludnie si prišli 
zatancovať: bača s ovečkami a rodina prasiatok (získali aj ceny 
za originálnu masku), Cigánka, princezné – Bela, Snehulienka, 
Elza, na priebeh dozerali – Spiderman, Supermani, policajt, 
hasič, Ninja, dobre sa bavil aj jednorožec, spevák, ale aj víly, 
motýlik, Lego Minecraft, čarodejnica a kovboj – a všetci ostat-
ní. O občerstvenie sa postarali šikovní rodičia, ktorí priniesli 
chutné koláčiky. 

Text, foto: -bb-

Čarovný karneval

V piatok 15. 2. 2019 sa v priestoroch Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici uskutočnila prezentácia Súkromnej ZUŠ Ružová 
dolina 29. Deti z výtvarného a literárno-dramatického odboru tu predstavili svoju prácu. Foyer zaplnili obrazy žiakov Inky 
Sýkorovej a Jána Bučka. Deti z dramatického odboru, pod vedením Slavky Liptákovej, predviedli divadelnú hru Príbeh Mauglího 
(voľne na motívy Knihy džunglí od Rudyarda Kiplinga). Detská tvorivosť tak vstúpila na divadelné dosky, ozdobila výstavné 
steny a potešila pohľady i srdcia prítomných. 

Slavka Liptáková

Záhorská Bystrica patrila malým umelcom 

V piatok  15. 2. sa v Materskom centre blahoslavenej 
sestry Zdenky  uskutočnila Rozprávková noc, na ktorej 
sa zúčastnilo pätnásť detí. Spoločne sme sa vyšantili na 
Námestí Rodiny, vyrobili si plyšové vtáčiky, zahrali  sa na 
„Záhorská Bystrica má talent“. A ukončili sme to pútavým 
čítaním rozprávky na dobrú noc. Ráno sme sa všetci 
zobudili s úsmevom na tvári a domov sme odchádzali s 
novou knižkou, s ktorou zažijeme ďalšie pútavé čítanie.

Alžbetka Antalová

Tajomná rozprávková noc 

Je to tu super! Kvik!

Z divadelného predstavenia malých umelcov
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Už po ôsmykrát sa posadili žiaci klavírneho oddelenia ZUŠ 
Jozefa Kresánka v Záhorskej Bystrici ku koncertnému krídlu 
v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici, aby sa „pre-
behli“ po klaviatúre a potešili všetkých fanúšikov klavírnej 
hry. Štyridsaťjeden klaviristov, žiakov od 2. ročníka I.  až po 
1. ročník II. stupňa, opätovne potvrdilo, že zakúpenie koncert-
ného krídla do Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici pred 
ôsmimi rokmi bol správny krok. V ich  podaní zaznela hudba 
všetkých štýlových období, ale i žánrov 20. a 21. storočia.

Klavírny maratón v Záhorskej 
Bystrici

Dobrovoľný hasičský zbor Záhorská Bystrica tento rok 
oslavuje 140. výročie vzniku. Pri tejto príležitosti Mestská 
časť BA-ZB zabezpečí rekonštrukciu požiarnej zbrojnice na 
Gbelskej ulici s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR 
vo výške 30 000.- €. 

Začiatkom februára sa aktívni dobrovoľní hasiči Juraj Krajčír 
a Adrian Haraslín s kamarátmi zúčastnili v kostýmoch auto-
mechanikov na maškarnom plese v družobnej obci Brumovice. 
„Tohto plesu sa zúčastňujem asi 15 rokov a je tam vždy skvelá 
zábava,“ povedal Juraj Krajčír. 

Naši hasiči oslavujú Hasiči či automechanici?

Mestská spoločnosť OLO dočasne mení harmonogram odvozu 
komunálneho a triedeného odpadu kvôli rozsiahlym dopravným 
obmedzeniam v Bratislave. Smetiari budú vykonávať odvoz 
odpadu v skorých ranných hodinách. Preto �irma OLO žiada 
všetkých správcov nehnuteľností a majiteľov rodinných domov o 
sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred plánovaným odvo-
zom. Uvedený stav bude trvať od 15. 2. 2019 až do odvolania. 

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých nádob 
začína spoločnosť OLO vykonávať v marci, v prvý nepárny týždeň 
vo štvrtok. Žiadame obyvateľov, ktorí sa ešte nezapojili do sys-
tému zberu biologicky rozložiteľného odpadu, aby tak spravili na 
Magistráte Hlavného mesta SR Bratislavy na Oddelení miestnych 
daní, poplatkov a licencií (Blagoevova ulica číslo 9). 

Za pochopenie ďakujeme. 

Zmeny v odvoze 
komunálneho odpadu

S láskou k hudbe

Fotky: archív J. Krajčíra



Mladí stolní tenisti z dvadsiatich siedmich krajín sveta, 
medzi ktorými boli aj dvaja hráči z TTC Záhorská Bys-
trica, sa stretli na jednom z najväčších turnajov v stol-
nom tenise, ktorý sa uskutočnil v Budapešti. 

V takej veľkej zostave mladých stolných tenistov sa to 
„hemžilo“ najviac Číňanmi. Za TTC Záhorská Bystrica 
nastúpil Maťko Straka a Paľko Bilka. V týždni pred 
odchodom sme pripravili špeciálny systém stratégie a 
koučovania. 

Maťko v každom zápase uhral set. Paľko Bilka 
jednoznačne a s nadhľadom vyhral všetky štyri zápasy 
v skupine 3:0 a nedaroval súperom ani set. V skupine 
tak Paľko vyradil hráčov z Maďarska, Anglicka a Izraela. 

V KO systéme následne postúpil ďalšou výhrou a skončil 
medzi druhou šestnástkou najlepších hráčov turnaja, čo 
je jeho (a záhorskobystrické) najlepšie umiestnenie na 
medzinárodnom turnaji s takou silnou účasťou hráčov. 

Paľkovi srdečne blahoželáme! 

Text a foto: Zuzana Juríková

                                     

ŠPORT

                                     5/1/2019

TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA 
ÚSPECH NAŠICH NA MEDZINÁRODNOM TURNAJI V BUDAPEŠTI
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Náš úspešný reprezentant Paľko Bilka

Ocenení hráči



Keď sa v roku 2009 osem nadšencov (páni Miloslav Sajan, 
Stanislav Vaňo, Pavel Pilárik, Milan Liďák, Marián Krajčír, 
Svetozár Danko, Tomáš Besedič a nedávno zosnulý Ľubomír 
Starek) rozhodlo spopularizovať stolný tenis v Záhorskej 
Bystrici, nikto netušil, aké pevné korene tento krásny šport 
v našej mestskej časti zapustí.

Prvým krokom bolo založenie Občianskeho združenia 
Spoločenstvo Priateľov Stolného Tenisu, v skratke SPST, 
ktoré oficiálne vzniklo v októbri 2009. S podporou miest-
neho zastupiteľstva, ktoré poskytlo členom združenia 
dvakrát do týždňa priestory v sále Spoločenského domu, 
sa priaznivci stolného tenisu začali schádzať, aby si spolu 
zahrali pre radosť a potešenie z hry a dopriali svojmu telu 
zdravý pohyb a relax. Združenie bolo otvorené verejnosti a 
ktokoľvek, kto mal záujem, mohol si prísť zahrať obľúbený 

„pingpong“ a ak bolo treba, hráči sa pri stoloch pravidelne 
striedali.  

Keďže záujem o hranie stolného tenisu v Záhorskej Bystrici 
stále rástol, vedenie združenia sa rozhodlo zorganizovať 
Novoročný turnaj, ktorý sa uskutočnil 9. januára 2010 a 
bol určený len obyvateľom Záhorskej Bystrice. Za účasti 
nášho podporovateľa a dnes čestného člena, bývalého 

dlhoročného reprezentanta Československa pána Štefana 
Kollárovitsa, sa vtedy na turnaji zišlo 35 hráčov. Vtedy nikto 
netušil, že sa z tohto pekného podujatia stane každoročná 
tradícia.  

Tento rok sa uskutočnil už jubilejný 10. ročník Novoročného 
turnaja. Od roku 2009 sa v stolnotenisovom dianí v Záhor-
skej Bystrici veľa zmenilo. V roku 2012 naše SPST prih-
lásilo do krajskej súťaže Bratislavského stolnotenisového 
zväzu A družstvo, neskôr B družstvo, ktoré dnes hrajú 6. a 
8. ligu, pribudol aj detský oddiel. Tým sme rozšírili naše 

ŠPORT

DESAŤROČIE STOLNÉHO 
TENISU V ZÁHORSKEJ 
BYSTRICI
Stolný tenis v Záhorskej Bystrici pod vedením Občianskeho združenia Spoločenstvo Priateľov Stolného Tenisu oslávil 
jubilejné výročie svojho založenia. 

18



väzby na širokú stolnotenisovú obec na západnom Slov-
ensku, na Morave i v rakúskom Angerne. Zmenila sa aj 
podoba Novoročného turnaja. Každý rok sa zvyšoval počet 
účastníkov až na tohtoročné maximum, keď 12. januára 
štartovalo na našom turnaji až 71 hráčov. Turnaja sa mohli 
zúčastniť rekreační aj registrovaní hráči po 5. ligu krajskej 
úrovne vo veku od 14 rokov. 

Vzhľadom na 10. výročie turnaja sa na slávnostnom ot-
vorení zúčastnil aj bývalý starosta Záhorskej Bystrice pán 
Vladimír Kubovič, správca farnosti pán Ľudovít Pokojný a 
podujatie pozdravil aj jeden zo zakladateľov združenia pán 
Pavol Pilárik. Turnaj oficiálne otvoril súčasný starosta našej 
mestskej časti pán Jozef Krúpa.

Medzi účastníkmi boli neregistrovaní aj registrovaní hráči 
z viacerých oddielov. Okrem domácich zo  Záhorskej Bys-
trice aj z petržalskej Viktórie, z IMO Galvaniho, zo Stu-

pavy, Borského Jura, Tvrdošoviec, Moravského sv. Jána, 
Piešťan a Bernolákova. Hráči boli vylosovaní do 14 skupín, 
z ktorých postúpili do vyraďovacej fázy prví dvaja. V prvom 
vyraďovacom kole mali štyria nasadení voľný žreb. Najlepšia 
šestnástka predviedla v záverečných bojoch skvelé stolno-
tenisové súboje, dramatické až do poslednej loptičky. 

Víťazné trofeje za 1. a 2. miesto si nakoniec vybojovali hráči 
Viktórie. Víťazom sa stal Adam Vojkovič a druhý skončil 
Juraj Šporer. Na 3. a 4. mieste sa umiestnili neregistrovaní 
hráči Boris Just a Richard Vanek ml. z Bratislavy. 

Novoročný turnaj nie je len miestom športových zápolení, 
ale dáva aj možnosť stretnúť sa s priateľmi, ktorých spája 
láska k stolnému tenisu. Väčšina prítomných k nám chodí 
na turnaje každoročne a aj teraz sa už zaujímali o turnaj 
štvorhier, ktorý organizujeme vždy v jesennom období. 
Tradičných účastníkov máme v evidencii a pravidelne ich 
pozývame na každý turnaj v predstihu.

Všetci sa tešíme, že ďalšie nami organizované turnaje by 
sa už mohli uskutočniť v novej športovej hale v Záhorskej 
Bystrici, ktorá je tesne pred dokončením. Veríme, že prichýli 
aj nás – stolných tenistov a poskytne nám ešte lepšie pod-
mienky na trénovanie detí, súťažných hráčov a hru pre 
širokú verejnosť. Bude to súčasne aj nová výzva na organi-
zovanie stolnotenisových podujatí v nových podmienkach.

Milan Tomšo
Foto: Dominika Sajanová

ŠPORT
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Zimné obdobie je pre futbalistov špecifické. Je to 
čas, keď sa naberá kondícia, rozvíja sa rýchlosť, 
v ytrvalosť, sila, tímy sa pripravujú na jarnú časť 
súťa že. Trénujeme vonku na umelej tráve v školskom 
areáli, samozrejme, ak nám to počasie dovolí. Okrem 
toho sa nám podarilo prenajať na pár hodín v týždni 
časť športovej haly v Stupave, kde chodia naši 
najmladší členovia – a raz do týždňa navštevujeme 
so žiakmi telocvičňu v Dúbravke. Okrem príprav y na 
jarnú časť sa jednotlivé tímy zúčastňujú halov ých 
turnajov a nastupujú v zápasoch zimných halov ých 
líg vo všetkých kategóriách.

Naše tri družstvá prípravky a taktiež žiacke tímy U13 a 
U15 nastupujú na zápasy zimnej halovej lig y v Malack-
ách, kde si merajú sily s rovesníkmi zo Záhoria. 

Starší žiaci už ukončili svoje pôsobenie v Malackách, 
kde po prvom mieste v základnej skupine obsadili 
konečné tretie miesto. Zimná halová liga sa odohráva aj 
v bratislavskej Rači, kam sme prihlásili našich mladších 
žiakov a mladšiu prípravku do bojov v súťaži O pohár 
predsedu bratislavského kraja, kde majú možnosť sa 
konfrontovať s kvalitnými súpermi aj z v yšších líg. Pre 
mladších žiakov sa už súťaž skončila, po vlaňajšom tri-
umfe obsadili tentokrát konečné tretie miesto. Našich 
starších žiakov sme tiež prihlásili do bratislavskej 
halovej ligy, ktorá sa odohrávala v Mlynskej doline.

Okrem účinkovania našich tímov v zimných halov ých 
ligách sme naše mužstvá prihlásili na rôzne halové 

turnaje, kde sme dosiahli celkom pekné v ýsledky. Za 
zmienku stojí druhé miesto mladšej prípravky na tur-
naji Mikuláš Cup, tretie miesto staršej prípravky na 
turnaji U12 a dve druhé miesta mladších žiakov na tur-
najoch v Pezinku a v Malackách.

Výsledkov ý servis, tabuľky a ďalšie informácie nájdete 
na našej stránke  w w w.mf kzb.sk.

BYSTRICKÝ FUTBAL
V ZIMNOM OBDOBÍ

MLÁDEŽNÍCKY KLUB MFK ZÁHORSK Á BYSTRICA

ŠPORT
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Keď sa pozrieme do wikipédie na 
defi níciu termínu geológia, dozvieme 
sa, že je to veda, ktorá sa zaoberá 
zložením, stavbou, vlastnosťami a 
vývojom zeme, ako aj procesmi, ktoré 
ju vytvorili. Ako by ste svoju prácu de-
fi novali vy? 

Priťahuje ma poznávanie procesov 
a ich kontrolujúcich faktorov. Moja 
špecializácia je štruktúrna geológia. 
Výskumné projekty mi fi nancujú naft-
ové fi rmy. Okrem výsledkov projektov, 
ktoré sa dajú publikovať, im pomáham 

pri hľadaní nafty a plynu. Geológiu som 
si vybral kvôli možnosti byť v prírode. 
Dodnes si spomínam na úžasné letá v 
horách so svojím otcom, terénnym ge-
ológom. Moja generácia, žiaľ, geológiu 
robí zväčša na počítačoch. Do prírody 
sa pozrie len výnimočne. Cestujem 
síce veľa po celom svete, ale väčšinou 
do pobočiek naftových fi riem, kde 
si prevezmem vstupné data, prídem 
konzultovať ich problémy, alebo odovz-
dám výsledky. Len občas sa dostanem 
do expedície – a vrátim sa na chvíľku do 
čarovného sveta, v ktorom žil môj otec.

Dlhé roky sa venujete výskumu. 
Ktorý z vašich objavov považujete 
za najcennejší, najhodnotnejší pre 
budúce generácie?

Asi objav procesov jedného z dvoch 
druhov rozdelenia materského konti-
nentu na dva dcérske. Okrem toho asi 
úspešné presviedčanie prvej malej sku-
piny naftových fi riem, že nafta a plyn 
nie sú len na kontinentoch, ale môžu 
sa za určitých okolností vyskytovať aj 
na oceánickej kôre. Toto by sa malo stať 
hudbou budúcnosti v hĺbkach oceánov.

PORTRÉT

SVOJOU PRÁCOU MÔŽEM 
VRÁTIŤ MLADÝM TO, ČO 
DO MŇA INVESTOVALA 
PREDOŠLÁ GENERÁCIA
PORTRÉT GEOLÓGA MICHALA NEMČOKA
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S manželkou Renátou a deťmi



Venujete sa aj publikačnej činnosti, 
spracovali ste aj viaceré študijné ma-
teriály. Aká je vaša motivácia venovať 
sa aj písaniu?

V odbornej komunite sa publikuje článok 
v mienkotvorných časopisoch len keď 
prejde cez anonymne chránenú kontrolu 
kvality. Stáva sa potom tou najlepšou 
reklamou, ktorú vedec môže mať, keď 
žiada naftové fi rmy o  fi nancovanie 
ďalšieho vedeckého projektu. Firmy ne-
musia skúmať moju reklamu na internete
či v brožúrach, kde si napíšem čo chcem, 
lebo z literatúry sa presne dozvedia, či im 
viem skutočne pomôcť. Najlepšie to ale 
dopadne, keď sa podarí vydať knihu v 
špičkovom vydavateľstve. Tá posunie jej 
autora do pozície profesora a čitateľov do 
pozície študentov. Keď s niečím potrebujú 
pomôcť, často si spomenú na „svojho pro-
fesora“... Preto mi dve monografi e v Cam-
bridge University Press a štyri editované 
knihy v Geological Society of London ro-
bia výbornú službu. Druhou motiváciou 
je, že písaním môžem vrátiť mladšej gene-
rácii to, čo do mňa investovala predošlá 
generácia.

Boli ste veľmi často v zahraničí, dlho 
ste pôsobili  napríklad na Univerzite v 
Utahu. Keby ste mali byť teraz kritický 

– aká je pozícia geológie na Slovensku? 
Sme po profesionálnej stránke, kvalitou 
odborníkov či výskumom porovnateľní 
so svetom?

Naša rodina vyrazila do sveta po kolapse 
socialistického režimu. Domov sme sa 
vrátili po dlhej dobe. Aj teraz vlastne 
pracujem v bratislavskom laboratóriu, 
patriacemu Univerzite v Utahu, ktorá 
ma zamestnáva a kde dávam pracovné 
príležitosti slovenským študentom. 

Nemal som odvahu vrátiť sa do sloven-
skej vedeckej inštitúcie. Jednak kvôli 

kultúre odlišnej od tých, na ktoré som si 
dlhé roky zvykal, jednak kvôli chýbaniu 
silného fi nančného zázemia, bez ktorého 
sa môj druh výskumu robiť nedá. Realita 
je jednoducho taká, že od slovenskej ve-
deckej nadácie človek nemôže očakávať 
šesť miliónov dolárov, aby navrhol sieť 
seizmických profi lov, ktoré zobrazia zem-
skej kôru v  celej jej hrúbke. Alebo trinásť 
miliónov, aby vŕtal hlbšie vrty a zakladal 
v nich podzemné laboratóriá. Keby som 
chcel porovnať kvalitu študentov pri-
pravujúcich sa na vedecký výskum v 
rôznych systémoch, môžem začať nasle-
dovne: PhD študenti geológie v USA sú 
hlavne Číňania a Indovia. Vo svojej kra-
jine reprezentujú vrchol pyramídy, ktorá 
je postavená z tisícov študentov, keďže 
populácia v ich krajine je obrovská. Veď 
každý šiesty obyvateľ Zeme je Ind a každý 
piaty Číňan. Na porovnanie: na baka-
lárske štúdium geológie sa v Bratislave 
tento rok prihlásilo osem študentov. Nero-
bili prijímacie skúšky, lebo sa zmestili do 
kvóty pre ich ročník. Asi je to dôsledok 
toho, že predmet Geológia bol zrušený na 
základných školách a gymnáziách. Teraz 
sa študentom nedostáva do povedomia. 
Pravdaže, matematicky existuje možnosť, 
že jednotlivec z krajiny s malým počtom 
obyvateľov môže dosiahnuť vysokú 
úroveň. Ale asi by sa mal vzdelať v systéme, 
ktorému fi nančné zázemie umožňuje 
zamestnávať špičkových odborníkov.

Pôsobili ste v zahraničí, študovali ste 
tam, pracovali – aj napriek tomu žijete 
tu na Slovensku. Prečo?

Na život v nejakom systéme vás najvi-
ac pripraví detstvo a mladosť. Vtedy si 
vytvoríte najviac životných návykov a 
očakávaní. Obe obdobia som strávil na 
Slovensku. Počas postdoktorálnych štúdií 
v Británii, Rakúsku a Nemecku a práce 
v Utahu som už nič potrebné pre osobný 

život v týchto krajinách v sebe nevybudo-
val. 

Keďže som na týchto univerzitách pra-
coval takmer celú kariéru, všetky moje 
pracovné návyky sú odtiaľ. V takejto si-
tuácii si človek potom uvedomí, že má 
napĺňajúce povolanie, no neuspokojujúci 
osobný život. Myslím si, že ľudia v mo-
jom veku sa dokážu vrátiť na Slovensko, 
lebo život so širšou rodinou a kamarátmi 
viazanými hlbokými vzťahmi im dokáže 
vyvážiť možno menej napĺňajúce povo-
lanie. Aj keď nemajú šťastie ako ja, že 
skončia s obomi týmito sférami na maxi-
mách. Ďalšou motiváciou pre návrat 
bola pre nás s manželkou Renátou aj 
kvalita stredných škôl pre naše deti, ktorá 
je vyššia v Bratislave, než v Utahu.

Rozhodnutie žiť v Záhorskej Bystrici (na-
miesto Patrónky, kde som sa narodil) bolo 
dobrou voľbou. Opäť som zažil ako je to 
žiť v dedine na okraji Bratislavy, prv než 
ju mesto pohltí, čo sa mi stalo na Patrón-
ke. Les nad Patrónkou je dnes chorý od 
agresívneho mestského vzduchu. Rodin-
né domy s tichými uličkami, kde sa po 
škole hrávali loptové hry, vystriedali bu-
dovy fi riem. Cesty sa zväčšili. V Záhorskej 
Bystrici sme opäť zažili zdravý les a dedin-
ský životný štýl. Zaskočilo nás len tempo, 
s ktorým sem Bratislava priniesla svoj 
štýl: stavebnú explóziu, vklinenie obyt-
ných domov do rodinného rázu pôvod-
nej dediny a príval ľudí bez skúseností 
so životom na dedine. Dúfali sme, že si 
pôvodnú Záhorskú Bystricu vychutnáme 
dlhšie.

V súvislosti s vašou prácou ste prešli 
mnohé krajiny sveta. Ktoré miesto 
považujete za najunikátnejšie? A prečo? 

Keď žijete dlhšie obdobia v rôznych sys-
témoch, ťažko sa vám hľadá medzi 
nimi klenot. Zistíte, že ste sa stali 

PORTRÉT
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Michal Nemčok sa narodil na Patrónke 
v Bratislave. Žije v Záhorskej Bystrici s 
manželkou Renátou, dcérou Ivanou a 
synom Jánom.

VZDELANIE:
1991: Doktor fi lozofi e (PhD.), Štruktúrna 
geológia, Univerzita J. A. Komenského, 
Bratislava 

2002: Venia docendi, Geológia, 
Univerzita of Freiberg, Nemecko

2009: Doktor geologických vied (tzv. 
veľký doktorát), SAV, Bratislava

HISTÓRIA ZAMESTNANIA:
Január 2000 – do súčasnosti: Research 
Professor, Energy and Geoscience 
Institut na Univerzite v Utahu, Salt Lake 
City, Utah, USA 

August 1998 – január 2000: Research 
Assistant Professor, Energy and 
Geoscience Institut na Univerzite v 
Utahu

Marec 1997 – august 1998: Alexander 
von Humboldt-postgraduálna stáž na 
Univerzite Würzburg, Nemecko 

Október 1996 – august 1998: Vedúci 
Oddelenia vyhľadávania uhľovodíkov 
na Slovenskej geologickej službe, 
Bratislava 

Október 1995 – október 1996: Lise 
Meitner fellow postdoktorálna stáž na 
Univerzite v Salzburgu, Rakúsko

Apríl 1994 – august 1995: Amoco 
postdoktorálna stáž v Imperial College 
of Sciences, Londýn, Veľká Británia

Február 1993 – február 1994: Royal 
Society postdoktorálna stáž na 
Univerzite Wales, Cardiff , Veľká Británia

Máj 1991 – október 1996: Výskumný 
pracovník na Oddelení štruktúrnej 
geológie, Slovenská geologická služba, 
Bratislava

Júl 1990 – máj 1991: Výskumník na ESRI, 
Univerzita v Južnej Karolíne, Columbia, 
Južná Karolína, USA 

Október 1985 – júl 1990: Výskumný 
asistent na Geologickom ústave Dionýza 
Štúra, Bratislava

PUBLIKÁCIE:
87 článkov, 5 monografi í,
5 editovaných kníh

PORTRÉT

tolerantnejšími k zvykom iných kultúr. Z 
pozitív, ktoré každá kultúra má, si podve-
dome vyskladáte ideálny svet. Potom už je 
len na vás, či jeho porovnávanie s realitou, 
kde žijete, beriete pesimisticky alebo opti-
misticky. 

Páči sa mi rasová tolerancia v Kolumbii. 
Však by to tam ani ináč nešlo. Kráčate po 
ulici a vedľa vás v dave sú ľudia všetkých 
farieb pleti. Od bielej cez všetky odtiene 
hnedej až po čiernu. Páči sa mi japon-
ská hrdosť na dané slovo. Pripomína mi 
to našu minulosť, keď sa dohody robili 
stiskom ruky. Páči sa mi nemecká túžba 
po spoľahlivosti a silnej etike. Mám rád 
latinskoamerickú oddanosť rodine a 
priateľom. Obdivujem severoamerickú 
odolnosť pri nepriazni osudu. Čím je 
väčšia prekážka, tým je väčšia chuť ju 
zdolať. 

Dozvedeli sme sa o vás, že máte radi 
prírodu a najradšej ju pozorujete či 
fotografujete úplne zblízka. Je to prav-
da? Čo najzaujímavejšie sa vám podari-
lo zaznamenať?

S fotením prírody počas ciest som začal 
už dávnejšie, keď mi bolo ľúto pracovať 
počas víkendov na hoteli. Začal som si 
vážiť čaro okamihu. Došlo mi, že moja 
generácia je asi posledná, ktorá zažije 
posledné celistvé kusy divej prírody, bez 
jej rozdrobenia na malé silne chránené 
kúsočky. Uvedomil som si to v Južnej 
Amerike, kde prudko mizne pôvodný 
prales a zanikajú rôzne zvieracie druhy. 

O fotografi cké úlovky sa s vami rád 
podelím na mojej webovej stránke (www.
michalnemcokphoto.sk), v ktorej budú po 
jej dokončení desiatky fotiek. Najviac si 
asi vážim stretnutia s naším medveďom, 
vlkom či rysom. Sú veľmi šikovní, takže sa 
natrápite, kým niektorého nájdete.   

Nie sú tieto dobrodružné výlety do 
prírody nebezpečné? Čo na to vaša 
manželka? Chodí niekedy s vami?

Keď si zvyky zvieraťa, ktoré idete 
fotografovať, naštudujete, nie je to 
nebezepečné. Ak sa  Ak sa s ním stretnete 
tak, že ste jeden o druhom nevedeli, jeho 
správanie by vám malo povedať všetko 
potrebné. Keď ste bližšie, než je jeho 
bezpečnostná vzdialenosť, jeho nervozitu 
prezradia kmitavé pohyby uší a chvosta. 
Keď poodítete za túto vzdialenosť, pres-
tanú. Pri silnejšom zvierati je ďalšou 
dôležitou vecou nestáť mu na jeho únik-
ovej ceste. Treba pochopiť, ktorú cestu 
toto zviera považuje za únikovú, lebo jeho 
logika sa nemusí zhodovať s našou. 

Manželka sa občas pridá. Máme jedno 
naše malokarpatské miesto, kam prídeme 
občas podvečer relaxovať. My sme v lese 
na kraji lúky. Za nami zapadá slnko. Z  
opačnej strany lúky prichádzajú daniele, 
srnky, zajace a bažanty. Kvôli tieňu v lese 
a kvôli slnku nás nevidia. Vietor obyčajne 
fúka od nich k nám, takže nás ani necí-
tia. Ležíme na deke a pozeráme. Niekedy 
prídu neuveriteľne blízko. S Renátkou sú 
pozorovania kultúrnejšie, než bez nej. V 
košíku nechýba chlieb, syr a červené víno.

Keď nepracujete a ste doma, čomu sa 
venujete? Máte čas aj na nejaké hobby?

K životu v Záhorskej Bystrici 
neodmysliteľne patrí ovocná a zeleninová 
záhrada. Máme ju takú, že sa dá zvládnuť 
aj pri silnejšom pracovnom vyťažení.  

Raz začas prídu kamaráti muzikanti a 
poriadne si zahráme. Každý si zahrá svoje 
obľúbené pesničky. Ostatní sa pridávajú 
podľa svojich schopností. To je skutočný 
balzam na dušu. 

Aj pravidelný šport je pre mňa súčasťou 
sebazáchovy. Keď si raz naň zvyknete, 
chcete ho mať každý deň. Tenis doma v 
dedine, s kamarátmi, ktorí tu žijú a majú 
to tu radi. Volejbal v meste, korčuľovanie 
na hrádzi, horský bicykel v lese. Sezónne 
sa pridá zjazdovanie, hokej a plávanie v 
jazerách. K tomu celoročne pravidelné be-
hanie v prírode.

-red-
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9. 3.  |  17:00
Spoločenský dom
Marec, mesiac knihy. Autor Viktor 
Varga predstaví svoju knižnú prvotinu 
Z Karibiku do Patagónie (knižný trailer 
na https://vimeo.com/240955844), 
organizuje MČ BA-ZB.

10. 3.  |  16:00  |  Spoločenský dom
Medzinárodný deň žien. Posedenie pre všetky ženy 
pri káve a koláčiku, pripravená je módna prehliadka 
Madame of Karlofka.

16. 3.  |  7:00 – 22:00  |  Spoločenský dom
Prezidentské voľby. 

22. 3. – 23. 3.  |  Spoločenský dom
Chovateľská prehliadka trofejí ulovených v sezóne 
2018 – 2019. Organizátor: Obvodná poľovnícka 
komora Bratislava v spolupráci s Poľovníckou 
spoločnosťou Záhorská Bystrica, výstava je prístupná 
pre verejnosť v piatok od 9.00 do 18.00 h. a v sobotu 
od 9.00 do 13.00 h.

30. 3.  |  7:00 – 22:00  |  Spoločenský dom
Druhé kolo prezidentských volieb. 

12. 4.  |  17:00  |  Spoločenský dom
Akadémia tretieho veku. Organizuje Občianske 
združenie Pozitívum v nás.

14. 4.  |  15:00  |  Spoločenský dom
Výročná členská schôdza Červeného kríža. 

16. 4.  |  19:00 
Spoločenský dom
Fragile Bratislava Narcis Tour. 
Vystúpenie známej vokálnej skupiny, 
vstupenky si môžete zakúpiť na 
miestnom úrade alebo na Ticketportal, 
cena vstupenky je 14 €.

28. 4.  |  15:00  |  Spoločenský dom
Výročná členská schôdza Občianskeho združenia 
Klub dôchodcov BA-ZB. 

30. 4.  |  18:00  |  Námestie Rodiny
Stavanie mája. Organizuje MČ BA-ZB a Dobrovoľný 
hasičský zbor ZB.
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Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica eviduje v 
poslednom období viacero prípadov voľne sa pohybujúcich 
psov po verejných priestranstvách bez dozoru majiteľov. 
Preto majiteľov psov žiadame, nech si zabezpečia brány a 
ploty tak, aby sa podobným situáciám predchádzalo. Ak 
sa vyskytnú incidenty s voľne sa pohybujúcimi psami, je 

potrebné ihneď kontaktovať Mestskú políciu Bratislava- 
Dúbravka na telefónnom čísle 02/6453 4351 alebo na 
telefónnom čísle 159 volať Mestskú políciu Hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. Ak pes niekoho pohryzie, je 
potrebné hneď na mieste kontaktovať Zdravotnú záchrannú 
službu na tel. čísle 155.

VOĽNE SA POHYBUJÚCE PSY

DEMOGRAFIA

- Počet obyvateľov 5692
- Narodilo sa 80 detí, z toho 44 dievčat, 
36 chlapcov

- K trvalému pobytu sa prihlásilo 527 
obyvateľov

- Zosobášilo sa 29 párov snúbencov
- Rozviedlo sa 5 manželstiev
- Zomrelo 23 obyvateľov 

KNIŽNICA

- Prihlásených čitateľov 472
- Z toho do 15 rokov 81 čitateľov 
- Nových členov 56

VÝSTAVBA

- Vydaných stavebných povolení na 
rodinné domy 82, na chaty 15

- Vydaných kolaudačných rozhodnutí 
61 na rodinné domy, 22 na chaty 

- Skolaudované boli dva bloky 
radových rodinných domov 
s 37 rodinnými domami 

RÔZNE

- Do prvej triedy ZŠ Hargašova         
nastúpilo 70 prvákov

- V základnej škole je 479 žiakov

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2018

MESTSKÁ ČASŤ INFORMUJE
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Starosta Jozef Krúpa ďakuje za poskytnuté finančné 
dary na Reprezentačný ples firmám Nadácia Penta a 
Betonárka Karovič, za asistenčnú hliadku počas celej 
noci členom Dobrovoľného hasičského zboru Záhorská 
Bystrica a poďakovanie vyslovuje tiež týmto darcom do 
súťaže Plesová dupľa: 

Agentúra Prima, BKP Elektro, BOBO pubblicitá, Bory 
Mall, BSK, rodina Bilačičovcov, pán Bohuslav Blecha 
s  manželkou, pán Martin Besedič s  manželkou, Corona 
bar, manželia Černíkovci, Dekos, DHZ ZB, Farský úrad sv. 
Petra a Pavla ZB, Forsan, Ismont, ITB Kolísky, KAMI PROF-
IT, Kovohuty, kvetinárstvo Vôňa ruže, La Familia Cafe, 
La Crepe, Lekáreň sv. Anny, Poľovnícka spoločnosť Les 
a voda, Lesné pozemkové spoločenstvo, pán Daniel Liďák 
s  manželkou, Mäsiarstvo s.r.o, OZ Hlas nádeje, OZ Klub 
dôchodcov BA-ZB, Pekáreň u Floriánka, Pod Vŕškami, po-
hostinstvo U Iváka, Poľovnícka spoločnosť Záhorská Bys-
trica, Pierre Lang, Radiolan, Reklamná spoločnosť GRYF, 
Rempo, Reštaurácia Kohútik, Riverpark Dance School, 
Tchimo, Trak Bag, Marián Turanský, TV Markíza, Vlasta 
Hubková, VOMS, ZŠ s MŠ BA-ZB (riaditeľka pani Zuzana 
Kaliariková)

STAROSTA JOZEF KRÚPA 
ĎAKUJE ZA PODPORU 
REPREZENTAČNÉHO PLESU

Občianske združenie Hlas nádeje organizuje tieto tábory:

Denný tábor Nádej 2019
Miesto: Materské centrum bl. Zdenky Schelingovej na 
Námestí Rodiny, cena za 5 dní je 85,- €. Tábor je pre deti 
od 4 do 10 rokov. 

Pobytový tábor
Miesto: Penzión Javorinka, rekreačná oblasť Dubník, 
pre deti od 4 do 12 rokov, cena 110,- €. 

Viac informácií na www.mc-blzdenky.sk

Milí Bystričania!

Mestská časť aj tento rok pripravila „jarnú akciu“, v rámci ktorej obyvateľov s trvalým pobytom obdaruje kríkom pivónie 
(jeden kus na jedno súpisné číslo), pre ktorý si môžete prísť  6. 4. 2019 na obvyklé miesta: pred požiarnu zbrojnicu na Gbelskej 
ulici a na trhové miesto pred Tesco Expres na Tešedíkovej ulici, v čase od 8.00 do 12.00 h. Trvalý pobyt môžete preukázať aj 
Kartou výhod, ktorú vám vydajú na miestnom úrade. 

Bližšie informácie budú včas zverejnené na stránke www.zahorskabystrica.sk, Záhorská Bystrica/Official/Fb

OZNAMY

MESTSKÁ ČASŤ INFORMUJE

1/1/2019
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KOMU MÔŽETE DAROVAŤ DVE 
PERCENTÁ Z DANE

MESTSKÁ ČASŤ INFORMUJE

Názov organizácie / obchodné meno Právna forma IČO Kontakt

Mobilita Nezisková organizácia 42166772 www.mobilitano.sk

Spoločenstvo Priateľov Stolného 
Tenisu Záhorská Bystrica

Občianske združenie 42173906 www.stolnytenis-zahorskabystrica.sk

Združenie Gerion Občianske združenie 37999958 www.gerion.sk

Sila dobrého slova – aktivity Evy 
Frickej 

Neinvestičný fond 31748384 sila-dobreho-slova8.webnode.sk

Hlas nádeje Občianske združenie 30855713 www.mc-blzdenky.sk

Pozitívum v nás Občianske združenie 42265274 www.pozitivumvnas.sk

Spevácky zbor Apollo
Občianske združenie 30869404 www.apollo-choir.sk

Full House /pre  OZ RZ pri ZŠ s MŠ 
Hargašova

Občianske združenie 42133769 zshargasova.edupage.org

Klub dôchodcov Záhorská 
Bystrica

Občianske združenie 42269881 www.zahorskabystrica.sk/klub-dochodcov

MFK Záhorská Bystrica Občianske združenie 50934872 www.mfkzb.sk/2perc

MKF Slovan Záhorská Bystrica  
Občianske združenie 42446996

DETI A UMENIE pri ZUŠ J. 
Kresánka 

Neinvestičný fond 31746705 www.zuskresanka.sk  

Alergomed 
Nezisková organizácia 36077933 www.dvepercenta.sk

Opatrovateľka Nezisková organizácia 42166691 www.opatrovatelkano.sk

Šanca pre nechcených
Občianske združenie 50076396 www.sancaoz.sk

Telovýchovná jednota Záhorák, 
tenisový klub

Občianske združenie 30787556 www.dvepercenta.sk

Kreolab Občianske združenie 42185653 www.kreolab.sk
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PREHĽAD UZNESENÍ A ROZHODNUTÍ 
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA (MZ) 
BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ BYSTRICA
ZO ZASADNUTIA DŇA 22. JANUÁRA 2019

MESTSKÁ ČASŤ INFORMUJE

ZASTUPITEĽSTVO SCHVÁLILO:

• Členov jednotlivých komisií pri 
miestnom zastupiteľstve na volebné 
obdobie rokov 2018 –2022:

Komisia finančná, pre podporu in-
vestícií a rozvoj podnikania

predseda: Prof. RNDR. Jozef Masarik, 
DrSc.
členovia: Martin Pavlík, Boris 
Hurbanič, Mgr. Zuzana Reisingerová, 
Ing. Pavol Juhás, Ing. Rudolf Požgay
tajomníčka: Andrea 
Weinštuková   

Komisia výstavby a dopravy

predseda:   
členovia: Ing. Peter Kopčák, Ing. arch. 
Jela Plencnerová, Ing. Vojtech Molnár, 
Ing. arch. Ladislav Slabej, Ing. Ivana 
Tunegová
tajomníčka: Ing. Jana Liďáková   

Komisia sociálnych vecí a zdravot-
níctva

predseda: MUDr. Dagmar Cingelová, 
PhD.
členovia: Mgr. Mária Fumačová, 
Mgr. Viera Jurčeková, Magdaléna 
Mišovská, Vlasta Mojtová, JUDr. 
Zlata Treichelová
tajomníčka: Božena Kubíková

Komisia kultúry

predseda: Mgr. Martin Besedič, PhD.
členovia: Daniel Liďák, Prof. PhDr. 
Pavol Smolík, Art.D., Mgr. Miriam 
Trgová, Viera Marošová, Mgr. Dagmar 
Krajčírová, Vladimír Kristl, Miroslav 
Prokop
tajomníčka: Mgr. Barbora 
Besedičová   

Komisa športu a cestovného ruchu

predseda: Bohuslav Blecha
členovia: Ing. Ivan Bošňák, Marcel 
Horváth, Ing. Tomáš Lendel, Bohuš 
Pilváň, Ing. Roman Weinštuk
tajomník: Dominik Neradovič

Komisia školstva, mládeže, informa-
tizácie

predseda: Mgr. Mária Šebíková
členovia: PeadDr. Zuzana Kaliariková, 
Mgr. Jarmila Požgayová, Mgr. Jana 
Krettová, Mgr. Martina Šujanová, 
Miroslav Sajan, Prof. RNDr. Jozef 
Masarik, DrSc.
tajomník: Denisa Kiszel   

Komisia pozemkového a lesného 
hospodárstva

predseda: Daniel Liďák
členovia: Mgr. Zuzana Pagáčová, Jozef 
Mok, Ing. Roman Weinštuk, Ing. Ivan 
Mišík, Bohuslav Blecha
tajomník: Ing. Jaroslava Liďáková

Komisia na ochranu verejného pori-
adku a životného prostredia

predseda:   
členovia: JUDr. Peter Polák, Róbert 
Evjak, Miroslav Butkovič, Miroslav 
Sajan, Marián Krajčír, Ján Hasoň, 
Stanislav Vaňo
tajomník: Dominik Neradovič   

Komisia na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejného 
funkcionára

predseda: Bohuslav Blecha
členovia: Mgr. Mária Šebíková, Vlad-
imír Kristl
tajomník:  

• Prenájom nebytových priestorov v 
ZŠ s MŠ Hargašova ul. pre žiadateľa 
Súkromná základná umelecká škola 
za cenu 2,00.- €/hod. na dobu neurčitú

• Odmeny pre poslancov Miestneho 
zastupiteľstva MČ BA-Záhorská Bys-
trica, členov komisií a obyvateľov za 
aktívnu spoluprácu s mestskou časťou 
za rok 2018

• Plán kontrolnej činnosti kontrolóra 
na prvý polrok 2019

• Časový harmonogram činností MZ 
na rok 2019, ktoré sa uskutočnia:

12. 3. 2019
30. 4. 2019
25. 6. 2019
17. 9. 2019
29. 10. 2019
10. 12. 2019

• Vyhlásenie volieb hlavného kon-
trolóra MČ BA-Záhorská Bystrica, 
ktorého pracovný úväzok bude v 
nasledujúcom funkčnom období 
40%. Voľba hlavného kontrolóra sa 
uskutoční 12. 3. 2019

ZASTUPITEĽSTVO ZOBRALO NA 
VEDOMIE:

• Správu o bezpečnostnej situácii 
v MČ BA-Záhorská Bystrica za rok 
2018, počet spáchaných priestupkov 
z hľadiska bezpečnosti cestnej 
premávky MP

Štatistika zistených priestupkov za 
rok 2018 je nasledovná (celkový počet, 
napomenutím, celkom v €):

- Priestupky proti bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky: 81, 15, 
1840

- Priestupky na úseku ochrany 
nefajčiarov: 2, 1, 30

- Priestupky proti verejnému pori-
adku §47: 9, 3, 100

- Priestupky proti verejnému pori-
adku §48 (VZN): 28, 14, 170

- Spolu: 98, 30, 2140

• Správu o bezpečnostnej situácii v 
MČ BA-Záhorská Bystrica za rok 2018, 
počet spáchaných priestupkov a trest-
ných činov z hľadiska bezpečnosti 
cestnej premávky OR PZ 

V Záhorskej Bystrici bol nápad trest-
ných činností (TČ) za obdobie roku 
2018 v počte 22. Z toho:

- Majetková TČ – 17
- Násilná TČ – 2
- Krádeže MV – 3
- Drogová TČ – 0 
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   Samko nerozumie, čo bľaboce 
   jeho maličký braček, preto sa spýta 
   rodičov... 
 
   (záver je v tajničke)
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