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ZAČÍNA SA PRÍSTAVBA 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Začíname práce na prístavbe našej základnej školy. Výsledkom budú 
dve nové triedy, vstupná hala, väčšie šatne, ako aj spoločenský priestor 
pre žiakov.  Podstatné je, že kapacita školy sa tak zvýši a už v budúcom 
školskom roku bude možné prijať  o štyridsaťštyri žiakov viac. „Naša 
mestská časť sa dynamicky rozvíja, preto venujeme zvýšenú pozornosť 
rozširovaniu kapacity základnej i materskej školy,“ povedal starosta 
Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.

„Téme školy sa venujeme s jej vedením a s poslancami kontinuálne už 
druhé volebné obdobie. Najskôr sme sa snažili skvalitniť proces výučby 
a technické zabezpečenie. V uplynulých rokoch sme do obnovy základ-

nej školy, materskej školy a areálu celkovo investovali viac ako milión 
eur. Len do základnej školy išlo viac ako päťstotisíc eur.“ Dnes je reali-
tou prvá etapa rozširovania základnej školy, ktorá by mala byť hotová 
pred začiatkom nastávajúceho školského roka, teda koncom tohto leta. 

„Prístavbu dokončíme v dohodnutom termíne a odovzdáme ju mestskej 
časti najneskôr prvý augustový týždeň," uviedol Tomáš Fatula, majiteľ 
stavebnej firmy. „Pevne verím, že dodávateľ dodrží dohodnuté termíny a 
my budeme môcť vyhovieť všetkým žiadateľom, ktorí sa hlásia do prvého 
ročníka,“  povedal starosta. 

Viac o téme na strane 4 – 5

Starosta, riaditeľka školy, zástupcovia zhotoviteľa 
a stavebného dozoru pri odovzdávaní staveniska



Nič nefunguje svedomitejšie 
ako čas. Jar je už za nami 
a škola má pred sebou po-
sledné týždne školského 
roka. Už organizujeme 
koncoročné výlety, máme 
za sebou školu v prírode, 
prebiehajú posledné kolá 
súťaží a olympiád. Deviata-
ci, niektorí ôsmaci a piataci 
absolvovali prijímacie pohovory na stredné školy. Učitelia 
vysvetľujú posledné tematické celky učiva jednotlivých 
vyučovacích predmetov. Aj v tomto čísle sme pre vás pri-
pravili informácie o aktuálnych výchovno-vzdelávacích 
aktivitách našej školy. 

Zamestnanci aj rodičia už plánujú dovolenky. Deti a žiaci 
sa tešia na leto a dva mesiace prázdnin, počas ktorých 
zvyčajne škola „spí“. Ale naša škola letom a prázdninami 
nezaspí, nemôže zaspať ako príroda v zime. Krik, vravu detí 
a žiakov nahradí hluk stavebných strojov a robotníkov v ešte 
väčšom meradle ako počas tohto školského roka, keď prebie-
hala a stále prebieha výstavba multifunkčnej športovej haly. 
Jej výstavba poznačila výchovno-vyučovací proces aj pohyb 
detí v školskom areáli. Som vďačná za náhradné priestory, v 
ktorých sme mohli vyučovať telesnú výchovu. Vážim si prá-
cu učiteľov a vychovávateľov, patrí im moje poďakovanie, že 
aj v sťažených podmienkach pracovali na sto percent.  

Posledné školské roky, a tento nie je výnimkou, v škole prud-
ko narastá počet žiakov a detí. Vieme, že to súvisí s výstav-
bou v našej mestskej časti, ale aj s dobrým menom našej 
školy. Určite sa tomu tešíme. Na druhej strane je to aj veľký 
záväzok umiestniť všetky deti do prvého ročníka. 

V tomto čísle si môžete prečítať aj o aktivitách súvisiacich 
s výstavbou a rozširovaním kapacít a priestorov našej školy. 
Dúfame, že stavebné firmy s  nami budú zdieľať rovnaké 
nadšenie a plánované nové priestory budú na začiatku 
nového školského roka vítať žiakov v plnej paráde.

Zuzana Kaliariková
riaditeľka ZŠ s MŠ Hargašova

EDITORIAL

ŽIADAME MAGISTRÁT
O NOVÚ LINKU

ZAČÍNA SA PRÍSTAVBA 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY

MAMY, ĎAKUJEME VÁM!

„PROJEKT“ NA CESTÁCH

CYLINDER A FRAK 
– A NIE JE TO KÚZELNÍK

„NOVÁ ZÁHRADA“ V AKCII

NAŠA BYSTRICA AKTUAL

OCENILI SME NAJLEPŠÍCH

LEGENDA BYSTRICKÉHO 
ŠPORTU

VÝCHODNIARSKI SOKOLI 
„DOBYLI“ ZÁHORÁCKE SRDCIA

FUTBALOVÍ INTERNACIONÁLI 
DEŤOM

ÚSPEŠNÝ FILATELISTA

STÉ VÝROČIE PRVEJ 
ČESKOSLOVENSKEJ ZNÁMKY

INFORMÁCIE

SAMOSPRÁVA

MATERSKÉ CENTRUM 
V NOVÝCH PRIESTOROCH

NÁVRH NA CENU 
SENIOR ROKA – VÝZVA

KRÍŽOVKA

POZVÁNKY

2

 
3

   
4 – 5

6

7

 
8 – 9

10

11 – 14

15

 
16

 
17

 
18 – 19

20

 
20

21

21

 
23

 
23

24

24

EDITORIALOBSAH

2

Naša Bystrica. Vydavateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, Bratislava, IČO: 00 604 887. Dátum vydania: jún 2018. Číslo ISSN 1339-
1399. Evidenčné číslo: MK SR EV 4401/11. Predsedníčka redakčej rady: Mgr. Marcela Jedináková. Redakčná rada: Mgr. Martin Besedič, PhD., Petra Brštiaková, 
prof. PhDr. Ján Grexa, PhD., Ing. Ján Janata, PaedDr. Zuzana Kaliariková, Ing. Jozef Krúpa. Šéfredaktor: prof. PhDr. Pavol Smolík, ArtD. Spolupráca: Mgr. Barbora 
Besedičová. Kontakty na redakciu: +421 2 6595 6210, nasabystrica@zahorskabystrica.sk. Inzercia: nasabystrica@zahorskabystrica.sk. Staršie čísla novín si 
môžete prečítať na webovej stránke Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica a  v  miestnej knižnici. Redakcia si vyhradzuje právo texty prispievateľov upraviť. 

Redakcia nezodpovedá za grafickú a  gramatickú stránku inzercií.



ŽIADAME MAGISTRÁT 
O NOVÚ LINKU

EDITORIAL

Mestská hromadná doprava, ktorá spája Záhorskú Bys-
tricu s ostatnými časťami Bratislavy, je už dlhodobo 
nedostačujúca. Linka číslo 37 spája našu mestskú časť s 
centrom, ale chýba prepojenie na Dúbravku, hlavne na 
dúbravskú električkovú radiálu. Nová linka by pomohla 
aj žiakom a mládeži, ktorí sa denne potrebujú bezpečne  
prepraviť do škôl v Dúbravke a Karlovej Vsi. Nová linka by 
mala naplniť aj stále silnejúce potreby po spojení Záhor-
skej Bystrice s nákupno-zábavným centrom  Bory Mall.

Zriadenie novej linky je v kompetencii magistrátu hlavného 
mesta, ktorý spravuje  Dopravný podnik Bratislava. O vyt-
vorenie linky s prepojením na Dúbravku žiadal starosta 
Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Jozef Krúpa 
primátora hlavného mesta viackrát. Hlavné mesto stále 
podmieňuje zriadenie novej linky finančným príspevkom 
zo strany našej mestskej časti, bez toho nie je ochotné linku 
vytvoriť.

„Táto požiadavka z pohľadu mestskej časti neobstojí. Záhor-
ská Bystrica od roku 2005 takmer zdvojnásobila počet 
obyvateľov, čo prinieslo za rok 2016 do mestskej kasy takmer 
1,5 milióna eur. Jednoducho povedané: odvádzame viac, ale 
nedostávame adekvátnu protihodnotu. Kde končia tieto fi-
nancie?“ – hovorí na margo problému starosta Jozef Krúpa.

Mestská časť Záhorská Bystrica dáva do pozornosti aj to, 
že v roku 2005 odviedla do mestskej kasy pri počte 2 067 
obyvateľov z výnosu dane 859 311 eur. Dopravnú obslužnosť 
zabezpečovala linka č. 37 zo Záhorskej Bystrice po Most SNP. 

V roku 2016 pri počte 4 930 obyvateľov odviedla mestu výnosy 
z dane vo výške 1 470 582 eur. To predstavuje nárast o 611 271 
eur, čiže oproti roku 2005 odviedla Záhorská Bystrica sumu 
vyššiu o viac ako 70%. Dopravnú obslužnosť zabezpečuje 
rovnaká linka č. 37 s kozmeticky upravenou frekvenciou, ale 
s rozšíreným zberom prepravovaných záujemcov aj z Mari-
anky. 

„Znamená to, že napriek zdvojnásobneniu počtu obyvateľov 
a zvýšeniu príjmov do mestskej pokladnice o 70% sú služby, 
ktoré mesto poskytuje v oblasti dopravy, takmer nezm-
enené. Mestskú časť stále obsluhuje jedna linka MHD s 
obmedzeným napojením na električkové radiály,“ konštatuje 
Jozef Krúpa.

Začiatkom tohto roka starosta opätovne požiadal primátora 
a magistrát o vytvorenie novej linky. Riešením by bolo, aby 
existujúca linka číslo 123, ktorá v súčasnosti spája Lamač, 
Dúbravku a Bory,  chodila až do Záhorskej Bystrice. Magis-
trát vyčíslil náklady na rozšírenie tejto linky na 322 000 eur. 

„Sme ochotní urobiť kompromis a hradiť 10 percent z 
požadovanej sumy na prechodné obdobie 1 – 2 rokov, pretože 
zabezpečenie MHD je plne v kompetencii magistrátu,“ uvie-
dol Jozef Krúpa. „ Pokiaľ na to magistrát nepristúpi a nedost-
aneme prísľub zriadenia novej linky od septembra, sme prip-
ravení zorganizovať petíciu občanov Záhorskej Bystrice.“ 

V súčasnosti sa vytvára petičný výbor, ktorý vytvorí text petí-
cie. Ak sa petícia uskutoční, budeme vás informovať, kde a 
akou formou sa k nej bude možné pripojiť. 
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ZAČÍNA SA PRÍSTAVBA 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Mestská časť sa usilovala, podobne ako pri nadstavbe materskej 
školy, získať finančné prostriedky aj na prístavbu základnej školy 
z iných zdrojov, napríklad z eurofondov či grantov.  V programo-
vom období 2014 –  2020 však nebola vypísaná ani jedna výzva 
na stavebné dielo v oblasti základných škôl. Preto sa mestská časť 
rozhodla vyčleniť peniaze z vlastných zdrojov a z úveru.  Výška 
investície bude  220 000 eur. Zvýšenie kapacity školy je rozdelené 
na viacero etáp. V prvej etape je naplánovná dostavba pavilónu A, 
ktorá sa už začala. Jej výsledkom bude rozšírenie školy o dve triedy.  
Na druhú etapu je hotový projekt a začína sa výber dodávateľa. 
Nadstavba pavilónu B rozšíri základnú školu o ďalších šesť tried a 
o odborné učebne.  

Téma kapacity základnej školy zaujíma veľa, hlavne mladých, 
rodín v Záhorskej Bystrici. Preto sme v tejto súvislosti požiadali 
starostu Jozefa Krúpu o odpoveď na pár otázok.

Bude realizovaná prístavba základnej školy postačujúca?

Situáciu v škole sme začali spolu s pani riaditeľkou riešiť ešte v roku 
2015. O rok neskôr sme spracovali koncepciu prístavby a nadstavby 
súčasného areálu, ktorú schválilo aj miestne zastupiteľstvo. Do 
konca roka 2016 sme spracovali príslušný projekt realizácie a začali 
sme vybavovať stavebné povolenie, ako aj výber dodávateľa for-
mou verejného obstarávania. Rozšíreniu kapacity základnej školy 
sa teda venujeme intenzívne. 

Plánovali ste začať s prístavbou už pred rokom. Prečo začínate 
stavať až teraz?

Súčasný zákon o verejnom obstarávaní – teda o výbere dodávateľa 
– považujem za veľmi nešťastný. Verím, že ako nedávno sľúbil 
aj predseda vlády Pellegrini, bude čoskoro novelizovaný. Tento 
zákon veľakrát nepredvídateľne predlžuje výber dodávateľa. To 
isté sa stalo aj nám.  Preto bolo verejné obstarávanie ukončené na-
miesto mája až v polovici augusta minulého roka. So stavbou sme 
nemohli začať v septembri minulého roka, pretože by sme para-
lyzovali výučbu. Preto sme sa s dodávateľom dohodli, že začiatok 

stavby sa posunie na toto obdobie, tak, aby rozhodujúce práce 
prebiehali počas prázdnin. Dodávateľ nám garantuje dodržanie 
dĺžky výstavby šesťdesiat dní. Takže v septembri by mali byť dve 
nové triedy pripravené. 

Nebolo by vhodným riešením postaviť  nové školské zariadenia 
na inom mieste?

Zaregistroval som takého názory  od časti poslancov. Priznám sa, 
že im nerozumiem.  Títo istí poslanci pred nejakým časom schváli-
li koncepciu prístavby a dostavby základnej školy, ako aj materskej 
školy, ktoré sa teraz realizujú. Vtedy túto alternatívu nenavrhli. 

Ale vrátim sa k otázke. Mestská časť nemá vo vlastníctve vhodný 
pozemok na stavbu nových školských zariadení. Priestor, ktorý by 
na to bol vhodný z hľadiska územného plánu, je vo vlastníctve súk-
romnej spoločnosti Pod Vŕškami. Oslovil som ich už pred dvomi 
rokmi, v čase prípravy súčasnej koncepcie. Boli ochotní pozemok 
predať za komerčnú cenu, ktorá bola a je pri príjmoch a rozbeh-
nutých aktivitách mestskej časti nereálna. Túto situáciu si musia 
uvedomovať aj poslanci, ktorí o tejto alternatíve hovoria. Dnes to 
preto vnímam z ich strany iba ako predvolebný populizmus.  

Ako vy vidíte riešenie situácie so školskými zariadeniami v 
budúcnosti?

Teraz je potrebné pokračovať v rozbehnutých projektoch. Chceme 
dokončiť aj druhú etapu nadstavby školy, čo prinesie ďalších šesť 
nových tried. Zároveň rozšíriť materskú školu o dve triedy a jedáleň. 
Koncepčným riešením je podľa mňa využitie priestoru bývalého 
energetického učilišťa, ktorý je vo vlastníctve župy. Ako člen ma-
jetkovej komisie Bratislavského samosprávneho kraja som pozval 
na návštevu areálu učilišťa poslancov župy. Prijali sme uznese-
nie, že BSK v spolupráci s mestskou časťou má na septembrové 
zastupiteľstvo župy pripraviť koncepciu využitia tohto areálu. Mo-
jou snahou je priestory využiť na novú materskú školu, základnú 
školu, športoviská, čo je z dlhodobého hľadiska pre Záhorskú Bys-
tricu nevyhnutné. Priestor sme si pozreli spoločne aj so županom 
Jurajom Drobom, ktorý myšlienku areál učilišťa zmysluplne využiť 
tiež podporuje. 
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V súčasnom období už približne 
vieme, koľko žiakov od nás 
odchádza na stredné školy a 
koľko detí do našej školy prijí-
mame. Preto pripravujeme a na 
júnovom zasadnutí rady školy 
predložíme návrh pedagogicko-
organizačného a materiálno-
technického zabezpečenia 
budúceho školského roka a 
následne ho dáme schváliť zriaďovateľovi. Hoci nám detí 
a žiakov pribúda, vždy sme našli riešenie, aby všetky deti 
zo Záhorskej Bystrice, ktoré sa k nám prihlásili, boli v našej 
základnej škole umiestnené a vzdelávané.

V budovách základnej školy využívame všetkých osemnásť 
kmeňových tried tak, ako boli pôvodne projektované. Okrem 
toho máme prírodovednú učebňu, dve počítačové učebne, 
knižnicu a učebňu techniky – dielňu, ktorá ešte potrebuje 
ďalšie vybavenie. Tieto učebne neplánujeme v budúcnosti rušiť. 
Práve naopak, chceme ich zveľaďovať a dopĺňať novými dida-
ktickými pomôckami a potrebami. Priestory budovy školskej 
jedálne boli v roku 2014 zrekonštruované na učebne, ktoré sa v 
prípade potreby dajú využiť a aj ich na vyučovanie využívame.

Momentálne sa začína prístavba dvoch tried základnej školy, 
ktorá pomôže prijať nové deti a otvoriť tri  triedy v prvom 
ročníku.

Zuzana Kaliariková
riaditeľka ZŠ s MŠ Hargašova

Posledných sedem rokov pôsobím 
vo funkcii predsedu rady školy, 
čo mi umožňuje naozaj vidieť do 
toho, ako škola funguje. Na škole 
nemám už vlastné deti, funkciu 
však vykonávam preto, aby som 
zužitkoval svoje skúsenosti z 
môjho povolania v školstve, ale 
aj preto, že som presvedčený, 
že to má zmysel – lebo starosta 
a zastupiteľstvo našej mestskej časti venuje škole patričnú 
pozornosť a podporuje jej rozvoj. Výsledkom tejto politiky je 
stabilizácia pomerov v škole a jej kvalitatívny rast. Stabilizáciu 
a pozitívnu zmenu v manažérskom prístupe k riadeniu vidím 
na pozíciách vedenia školy, ale i vo výrazne menšej obmene 
učiteľov než v minulosti a ich vyššej kvalifikovanosti a lepšej 
kvalifikačnej štruktúre. Zlepšenie stability a kvality školy 
našlo pozitívnu odozvu u obyvateľov našej obce, ktorí v oveľa 
väčšom počte uvažujú o našej škole ako o prvej voľbe pre svo-
je dieťa. To spolu so zvyšovaním počtu obyvateľov Záhorskej 
Bystrice má za následok, že škola v posledných rokoch zápasí s 
nedostatkom kapacity. Tento sa doteraz kompenzoval optimal-
izáciou využitia dostupných priestorov, čo niekedy vyvolalo aj 
problémy a ostrejšie diskusie. Preto veľmi pozitívne hodnotím 
nielen zámer, ale aj postupnú realizáciu rozšírenia školy – či už 
prístavbou nového pavilónu (som rád, že nie kontajnerového 
typu), nadstavbou jedného z pavilónov – ako aj snahu získať 
nové priestory pre školu a škôlku v areáli bývalého energet-
ického odborného učilišťa. Rozšírenie školy všetkými vyššie 
spomínanými spôsobmi je v súčasnosti nevyhnutnosťou, ak 
chceme udržať trend jej skvalitňovania, zabezpečiť výučbu v 
špecializovaných učebniach, ktoré sú technicky vybavené na 
úrovni zodpovedajúcej 21. storočiu, vytvoriť pre deti a učiteľov 
prostredie, v ktorom najlepšie môžu využiť svoje vedomosti, 
schopnosti a talent. Možno je to mojou profesionálnou defor-
máciou, ale ja som presvedčený, že investície do našej školy 
sú z dlhodobého hľadiska tie najlepšie – a preto verím, že jej 
rozvoj  bude aj naďalej prioritou nielen starostu, ale všetkých 
predstaviteľov našej obce. 

Jozef Masarik, predseda rady školy

najväčšieho počtu detičiek na školský rok 2018/2019. Deti sú 
naša budúcnosť, a preto im chceme pripraviť čo najlepšie pod-
mienky na vzdelávanie. To je naša priorita, ktorou sa pravidelne 
zaoberáme na rokovaniach školskej komisie ako i na ostatných 
komisiách – a v  nemalej miere na zasadaniach zastupiteľstva 
našej mestskej časti.  

Miloslav Sajan
poslanec a predseda školskej komisie   

Ako poslanec a predse-
da školskej komisie som 
presvedčený, že v našej mest-
skej časti sa urobilo a robí veľmi 
veľa pre rozvoj základnej školy 
s materskou školou. Prichádza 
k nám veľa mladých ľudí, pre 
ktorých je potrebné vytvoriť 
priaznivé podmienky. Preto sa 
veľmi dôsledne zaoberáme in-
vestíciami, ktoré sú zamerané na rozvoj výučby detí a ich tele-
snej kultúry. Stavia sa multifunkčná športová hala, začína sa 
prístavba základnej školy s horizontom ukončenia do dvoch 
mesiacov.   

Nezabúdame ani na tých najmenších, ktorí prichádzajú do 
našej materskej škôlky. Pokiaľ ide o jej ďalšie rozšírenie, sme 
v záverečnej fáze výberu dodávateľa stavby. Veríme, že bez 
väčších problémov sa začne i očakávaná nadstavba mater-
skej škôlky a čím skôr budeme môcť vyhovieť prijatiu čo 
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Tento sviatok sme si pripomenuli aj v Záhorskej Bystri-
ci. A celkom oprávnene. Veď pre každého z nás je matka 
najdôležitejším človekom na svete. Matka, ktorá všetko chá-
pe, odpustí, vždy poľutuje a podrží v každej situácii. Ako sa 
im najlepšie poďakovať? Pekným programom, pripraveným 
špeciálne pre ne. A tak sa v druhú májovú nedeľu stretli 
v našom Spoločenskom dome mamičky aj babičky, zve-
davé na svoje ratolesti. Naše ženy na úvod privítal starosta 
Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa, ktorý okrem iného  povedal: 

„Byť ženou je určite krásne, aj keď my, muži, si to nevieme 
celkom predstaviť. Máte dar venovať nový život a potom sa 
s nekončenou trpezlivosťou starať o svoje deti až do ich dospe-
losti. Za to si určite zaslúžite našu veľkú vďaku.“

Program otvorili najmenšie deti zo súboru Folklórik. Nasle-
dovalo milé vystúpenie detí z materskej školy a všetkých 
potešilo aj umelecké pásmo žiakov z prvého stupňa základ-
nej školy. Deti zo Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka 
zase predviedli svoje tanečné umenie. Krásne choreografie 
na piesne Školáčka, Štyri kroky, Malí tanečníci, Menuet 
nadchli všetkých prítomných. Nečudo. Veď tanec Menuet 
vytvorený pod vedením Jany Scheinerovej získal na súťaži 
v Nových Zámkoch v marci tohto roku cenu za choreo-

grafické spracovanie. Na záver všetky deti, ktoré v programe 
účinkovali, prišli na pódium, aby svojim mamám spoločne 
poďakovali. Pri ich slovách „ďakujeme všetkým mamám“ v 
hľadisku určite vypadla aj nejaká tá slzička dojatia. Každá 
mamička či  babička dostala pri odchode krásnu ružu. 

Za pekný program ďakujeme nielen deťom, ale aj všetkým, 
ktorí majú na ňom zásluhu. Poďakovanie patrí pani 
učiteľkám z materskej i základnej školy, pedagógom zo 
Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka a členom 
Občianskeho združenia Klub dôchodcov v Záhorskej Bys-
trici.

Text a foto: -bb-

Deň matiek sa v posledných rokoch stáva sviatkom, ktorý si pripomínajú azda v každej slovenskej domácnosti. U nás sa 
začal oslavovať hlavne po roku 1989. Možno však neviete, že na ženu ako darkyňu života mysleli už v antike. V starove-
kom Grécku oslavovali deň matiek už 250 rokov pred narodením Krista. V novodobej histórii má na tomto sviatku zás-
luhu Anna Marie Jarvisová, ktorá v ženskom spolku v roku 1907 navrhla vzdať hold svojej mame a všetkým mamám 
sveta. Hnutie žien nakoniec spôsobilo, že Kongres USA vyhlásil druhú májovú nedeľu za Deň matiek. 

MAMY, ĎAKUJEME VÁM!
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Je posledná aprílová sobota, Záhorská Bystrica sa prebúdza do rána neskorej jari. Mnohí Bystričania ešte spia, no pred 
miestnym úradom je už čulý ruch – kufre a cestovné tašky putujú do batožinového priestoru autobusu, rovnako ako 
aj gitary, statívy, mikrofóny. Na parkovisko prichádzajú autá, z ktorých vystupujú rodičia a ich väčšie či menšie deti.  
Nasledujú objatia na rozlúčku, dvere autobusu sa zatvárajú a autobus vyráža na päťsto kilometrov dlhú cestu.

Pri pohľade do zadnej časti autobusu vidím náš spevácky 
zbor Heliantus s vedúcou Blankou Hofbauerovou. V pred-
nej časti sedí kapela Neskorý zber a ďalší hrajúci aj nehrajúci 
hostia. Všetkých nás tu spája Projekt. Aby som bol presnejší 

– muzikálové predstavenie s názvom Projekt, ktorého „otcom“ 
je Pavol Smolík, hudbu doň vytvorili Slávo Slabey a Pavol 
Medár. Po viacerých úspešných vystúpeniach v Bratislave 
sme sa dostali až k našim rodákom z dolnej zeme – Slovákom 
žijúcim dlhšie ako tristo rokov v srbskej Vojvodine. Po ich 
minuloročnej návšteve Záhorskej Bystrice sme sa s nimi 
chceli rozdeliť o radosť, myšlienku, ale i posolstvo, ktoré ten-
to muzikál so sebou nesie. Po vytúženom príchode do nášho 
cieľa – Báčskeho Petrovca nás napriek dlhému zdržaniu na 
hraniciach čakajú naši priatelia. Zlatá pani Marienka Krivak 
a pán Vladko Kovač sa široko usmievajú a z ich tvárí čítame a 
z objatí cítime veľmi srdečné privítanie – krásne a emotívne. 
Odchádzame do rodín, kde sa ubytujeme. 

Nasledujúci deň, v nedeľu ráno, opäť cestujeme autobusom, 
ale iba do neďalekého mesta Novi Sad, aby sme sa zúčastnili 
na svätej omši v Katedrále mena Panny Márie. Dohadujeme sa 
s organistkou a s požehnaním miestneho pána farára Rober-
ta Erharda chrámom zaznieva náš spev na oslavu Ježišovho 

mena v našom rodnom jazyku. Poobede prichádzame do 
petroveckého gymnázia, ktoré je jediným slovenským 
gymnáziom v tejto krajine. O piatej hodine sa zhromaždia 
diváci z Petrovca, natáča miestna televízia, nastupujeme 
na scénu a opäť prežívame naše roly v predstavení Projekt 

– Nadmanažér, Bradlyová, Noe... Z pôvodného predstave-
nia vyberáme len hlavnú dejovú líniu pretkanú hudobnými 
číslami, aby nám s našimi petroveckými priateľmi ostal čas  
zaspievať si spoločne niekoľko známych slovenských piesní. 
Nasledujúce ráno sa prebúdzame, pani Marienka aj s Vlad-
kom nás sprevádzajú po mestečku, ukazujú nám školu, kostol, 
námestie. Prichádza však čas lúčenia a ešte v dopoludňajších 
hodinách sa vydávame na cestu domov bohatší o zážitky s 
našimi priateľmi, s vedomím, že sme u nich nechali kus zo 
seba. Nezabudneme, vďaka, naši petroveckí priatelia! Veľké 

„ďakujeme“ patrí aj Blanke Hofbauerovej za  vedenie nášho 
zboru a za jej čas strávený s nami pri príprave tohto pred-
stavenia!  Vďaka patrí aj Alenke Vandákovej za organizáciu 
celého výletu a za zabezpečenie všetkých potrebných detai-
lov. Ďakujeme za finančný príspevok od našej mestskej časti. 

text: Martin Jurček
foto: Viliam Bendík, Štefan Bagyura, Ivan Bošňák

„PROJEKT“ NA CESTÁCH
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CYLINDER A FRAK 
– A NIE JE TO KÚZELNÍK

Vlastne, tak trochu aj áno. Lebo úspešne 
zvládnuť pracovný a súčasne aj rodinný 
život – to si určite vyžaduje pár správnych 
trikov a fantáziu. 

Majiteľ najúspešnejšej tréningovej cen-
trály koní na Slovensku, Miroslav Piskla, 
obyčajný človek.

V Záhorskej Bystrici žije veľa 
úspešných ľudí. Patrí k nim aj Miro-
slav Piskla, ktorý o sebe povedal, že 
je obyčajný človek. Súhlasím. Svojou 
autentickosťou, cieľavedomosťou, 
zdravým pohľadom na veci a, áno, 
aj obyčajnosťou, sa stal  úspešným 
človekom. A keďže dnes sa budeme 
rozprávať viac o jeho záľube než o bi-
znise, náš rozhovor sa začal v aute zo 
Záhorskej smerom do osady Vampil pri 
Malackách. Nachádza sa tu za minulý 
rok najúspešnejšia tréningová centrá-
la koní na Slovensku.

Čo všetko zahŕňa tento areál?

Je tu asi tridsať boxov, pohybovacie 
zariadenie pre kone, ktoré sa medzi 
koniarmi volá kolotoč a asi kilome-
ter odtiaľto je vzdialená tréningová 
dráha, ktorá spĺňa tie najlepšie parame-
tre, ktoré na Slovensku momentálne 
sú. Nachádzajú sa tu len anglické pl-
nokrvníky, teda zvieratá, ktoré majú v 
poriadku papiere.

Čo to znamená – mať v poriadku pa-
piere?  

Že je registrovaný otec aj matka. Keď 
sa žriebätko narodí, musí sa robiť kon-
trola DNA a na základe toho sa získa-
vajú dokumenty, ktoré potvrdia jeho 
plnokrvnosť.  Len kone, ktoré majú v 
poriadku tieto papiere, môžu štartovať 
na dostihoch. Existujú rôzne druhy – tie, 
ktoré behajú parkúry, alebo prevádz-

kové kone. Ale tu máme len plemeno 
anglický plnokrvník.

Toto nie je vaša jediná stajňa. 

V tejto stajni sú kone rovinové, ktoré 
potrebujú trénovať rýchlosť. Ešte máme 
kone ustajnené pri Senici na Myjavských 
kopaniciach a tie sa  zase využívajú v 
kopcovitom teréne – s nimi sa plánu-
jeme zúčastňovať prekážkových dosti-
hov, možno raz až Veľkej pardubickej. 

Máte aj osobný vzťah k týmto koňom? 

Vždy mám osobný vzťah k tomu, ktorý 
vyhrá (smiech), ale – samozrejme – sú aj 
také, ktoré nám robia radosť stále. No a 
sú aj kone, s ktorými sa trápime.

Akým spôsobom vyberáte kone, teda 
okrem toho, že chcete, aby mali pot-
vrdený pôvod?

Spravidla sa nakupujú na dražbách, 
najvýznamnejšie dražby, dostupné 
pre nás v Európe, sú v anglickom New-
markete, vo francúzskom Deauville a v 
nemeckom Baden-Badene. 

Túžbou majiteľov dostihových koní je 
vyhrať derby, vám sa to zatiaľ podarilo 
dvakrát v Rakúsku, ale na Slovensku, 
napriek všetkým iným úspechom, 
zatiaľ nie.

Náš kôň Gaston bol minulý rok blízko 
víťazstva, získal druhé miesto. Derby je 
najvýznamnejší dostih, aký môže kôň 
behať. Je zaujímavý tým, že to môže 
byť len jediný raz v jeho živote, lebo 
derby a iné klasické dostihy sú určené 
iba pre trojročné kone. Derby je vrcho-
lom dostihovej sezóny, najprestížnejší 
dostih a, samozrejme, je aj najlepšie 
dotovaný a honorovaný. Tam sa práve 
láme  chlieb, lebo víťazmi derby sú 
spravidla veľmi žiadaní plemenníci. 

Čo pre vás kone znamenajú? Je to šport, 
biznis, alebo hobby? 

Biznis určite nie, ešte nepoznám niko-
ho, kto by na koňoch zarobil, vždy sú 
tie náklady väčšie než výnosy. Ale kus 
životnej filozofie spočíva v tom, že 
nielen prácou je človek živý.  Človek 
sa potrebuje odreagovať a prísť na 
iné myšlienky. Ak budete len v práci 
a doma, tak v hlave sa vám budú točiť 
dookola  len pracovné problémy. Samo-
zrejme, že aj okolo koní je veľa problé-
mov, ktoré treba riešiť, ale sú podstatne 
jednoduchšie, hovorím im príjemné 
problémy. 

Kedy ste sa koňom začali venovať? 

Motáme sa okolo nich už asi dvadsať ro-
kov a čo si presne pamätám, tak v roku 
2001 sme na dražbe v spomínanom 
Baden-Badene kúpili prvého koňa, volal 
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sa Nash a hneď aj čosi povyhrával. Bol 
to jeden z tých lepších koní, ktoré sa 
nám podarilo kúpiť. 

Ste alebo boli ste niekedy aktívny jaz-
dec? 

Nikdy, ani v mladosti, som nebol aktív-
ny v dostihovom športe. V určitom ob-
dobí, keď sa nám začalo dariť v biznise, 
prišla ponuka na sponzoring jedného 
koňa, ktorého víťaz Veľkej pardubickej 
Jaroslav Brečka pripravoval  na ďalší 
ročník tejto prestížnej súťaže. Na spon-
zoringu sme sa dohodli. To bol náš vst-
up do dostihového sveta. A potom sme 
kúpili prvého koníka – a ďalšieho –  a 
postupne sme do tejto brandže vnikali.  
Dnes sme najúspešnejšou stajňou na 
Slovensku. Dokonca sme raz štartovali 
aj na slávnom francúzskom Long 
Champ v dostihu G1, čo je najvyššia 
kategória, vyššia už nie je. Bolo zaují-
mavé byť medzi skutočnými svetový-
mi „konskými celebritami“ – nielen 
štvornohými ale aj dvojnohými. Síce 
sme nevyhrali, ale dostali sme sa tam.  

Ako dlho trvá vychovať koňa, ktorý je 
schopný vyhrávať? 

Kone začínajú s tréningom, keď majú 
jeden rok. Začína sa s nimi pracovať a 
ako dvojročné absolvujú prvé dostihy. 
Potom nasleduje klasický tretí ročník, 
teda, hľadáme nielen rýchlosť, ale 
dôležitá je aj skorá vyspelosť. Teda ako 
trojročný musí kôň akoby dospieť a 
mal by byť schopný podať maximálny 
výkon. Sú kone, ktoré ukážu dobré 
výsledky až ako štvor- päťročné, je to 

fajn, ale z chovateľského hľadiska ich 
hodnota klesá. Najžiadanejší plemen-
níci totiž sú tí, ktorí už ako dvojroční 
vyhrali veľké dostihy. Keď vám kôň 
vyhrá derby niekde v Anglicku alebo ne-
jaké veľké skupinové dostihy, tak už ako 
štvorročný nebehá, ale ide automaticky 
do chovu, lebo je to lukratívnejšie. 

Prečo ste sa rozhodli finančne 
podporovať kone a nie napríklad 
športový klub alebo kultúru? 

Často dostávam túto otázku. Myslím si, 
že každý, kto generuje nejaké hodnoty, 
mal by z nich nejaký ten desiatok zobrať 
a urobiť radosť nielen sebe, ale aj ľuďom 
naokolo. To je jedno, či tie peniaze in-
vestujete do futbalu, basketbalu alebo 
do kultúry, cirkvi či na charitu, ale mal 
by sa nejaký ten desiatok zobrať –  aby 
aj tí ľudia, ktorí možno nemali to šťastie 
a neboli v správnej chvíli na správnom 
mieste, z toho získali benefit. Keby ne-
bolo ľudí, ktorí investujú peniaze bez 
toho, aby sa im čo len z malej časti 
vrátili, tak asi by nejestvoval žiadny 
šport, ani žiadna kultúra. Myslím si, 
že je to povinnosť.  No a prečo práve 
kone? Môžete dať peniaze do futbalu, 
prídete na zápas, na tréning, ale tam 
sa to končí. No tie kone žijú pre vás a s 
vami 365 dní v roku, ľudia, ktorí pri nich 
pracujú, s nimi spravidla bývajú, takže 
keď práve nemám chuť venovať sa práci, 
tak sadnem do auta, skočím do Mala-
ciek – a som s ľuďmi, s ktorými si mám 
čo povedať, riešime problémy, ktoré sú 
úplne iné než tie vo firme. 

Som rád, že sme si ako rodina vybrali 
tento šport, lebo nie je to len o mne. Na 
dostihy chodíme spoločne, manželka, 
deti a máme už aj dvoch malých vnu-
kov-  štvor- a sedemročného.  Oni sú už 
skutoční dostihoví fajnšmekri, poznajú 
kone, majú svoje obľúbené, ktorým 
chodia fandiť – a keď vyhráme, sem-
tam im nejaký pohár aj darujem. Takže 
chlapci majú v izbe trofeje a tešia sa z 
toho.  Nedeľa je pre nás spravidla dosti-
hovým dňom, keď nám niekde štartujú 
kone, snažíme sa byť pri tom. 

Žijete v Záhorskej Bystrici, čo vás sem 
pritiahlo? 

Narodil som sa v Hlbokom pri Senici. 
Tento smer na Záhorie je nám blízky, 
pravidelne tam chodievame a pochá-
dza odtiaľ aj manželka. 

Ste aj úspešný podnikateľ, máte rodin-
nú firmu, bola cesta k úspechu dlhá?

Po absolvovaní Stavebnej fakulty SVŠT 
som robil pre jednu nemeckú firmu, 
ktorá dodávala stavebné materiály. 
Postupne sme sa rozrastali a budovali 
sieť stavebnín. V našom názve MPL je 
zašifrované okrem môjho mena a krst-
ného mena manželky Ľubice aj „Milí a 
Príjemní Ľudia“ – aspoň tak sa snažíme 
k našim zákazníkom a zamestnancom 
pristupovať. To je možno kľúč k úspe-
chu. 

Aké plány máte do najbližšej budúc-
nosti? 

V profesijnej kariére chceme byť efek-
tívni, chceme robiť v pokoji a v pohode 
bez toho, že by sme boli pod tlakom a 
stresom. A čo sa týka dostihových cieľov 
a plánov, samozrejme, prioritný plán je 
vyhrať najbližší dostih, ale popri tom 
množstve súťaží, ktoré sa nám podarilo 
povyhrávať, máme jeden slovenský rest, 
slovenské derby. Boli sme tam dvakrát 
druhí a raz tretí, ale ani raz sa nám ho 
nepodarilo vyhrať.

Tak nech vám to tento rok vyjde! 
Držíme palce a ďakujeme za rozhovor.

Marcela Jedináková
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„NOVÁ ZÁHRADA“ V AKCII 
Budova starého miestneho úradu prechádza postupnou 
rekonštrukciou. To isté sa týka aj záhradky za ňou, ktorá 
slúži tiež ako letná čitáreň. Mestská časť plánovala jej ob-
novu, vyčlenila na to  v rozpočte už aj peniaze. Plánovaný 
zámer však „predbehli“ dvaja naslovovzatí odborníci. 
A nie hocijakí. Záhradní dizajnéri Martin Čurda a Fero 
Laššák z televízie JOJ. Tvorcovia populárnej relácie Nová 
záhrada.

O pomoc ich požiadala vedúca miestnej knižnice, a teda aj 
letnej čitárne pani Viera Marošová. „Reláciu v televízii JOJ 
sledujem veľa rada,“ hovorí pani Vierka. „Preto som sa rozhod-
la chlapcov požiadať o pomoc. Som veľmi rada, že prišli a hneď 
súhlasili.“ Ako prvú bolo treba urobiť presnú vizualizáciu 
budúcej záhrady. Potom prišli na rad skúsení pomocníci 
a tvár pozemku sa začala pomaly meniť. V rámci premeny 
čitárne odborníci  z televízie JOJ vysadili tieňomilné rastliny, 
presadili tuje a upravili staršiu výsadbu. Okrem toho obno-
vili lavičky a pripravili plochu na premietanie filmov. Na rad 
prišla aj úprava drevenej sochy Mojžiša spojená s jej údržbou. 
V krátkom čase tu ešte dorobia záhradný altánok. „Od mes-
tskej časti sme mali rozpočet, ktorý na to vyčlenila, no ani 
zďaleka sme ho  nevyčerpali,“ hovorí jeden z aktérov Martin 
Čurda. „Takže verím, že pre mestskú časť to bola výhodná in-
vestícia do tohto verejného priestoru“. Navyše sa naša mestská 
časť zase o kúsok zviditeľnila. O prestavbe letnej čitárne sa 
totiž nedozvedia len obyvatelia Záhorskej Bystrice, prostred-

níctvom vysielania v televízii JOJ sme poslali správu aj ľuďom 
po celom Slovensku.  

Pani Viera Marošová sa z novej letnej čitárne nesmierne teší. 
„Verím, že bude slúžiť už počas tohto leta všetkým, ktorí sa v 
tieni stromov budú chcieť príjemne schladiť. V krátkom čase by 
sme v týchto priestoroch chceli začať aj s premietaním filmov.“

Okrem príjemného pocitu po dobre vykonanej práci si cha-
lani z televízie JOJ ako odmenu odniesli publikáciu venovanú 
700. výročiu prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici. 

Martin a Fero, ďakujeme za pomoc. :)
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Na pravidelnej „Kávičke” sa stretol starosta Jozef Krúpa s 
obyvateľmi lokality Čsl. tankistov, Jána Raka, Tešedíkovej, Prí-
davkovej, Pavla Blaha, Vachovského a priľahlých ulíc. Otázky 
obyvateľov sa týkali odovzdania osvetlenia zo strany magistrá-
tu na Vachovskej ulici, budovania optických sietí, pravidelného 
kosenia verejných priestorov. Občania požadovali opätovné 
zriadenie pobočky banky a pýtali sa aj na harmonogram prác  
pri rozširovaní materskej a základnej školy. Na základe podne-
tov magistrát začal s údržbou a kosením priestorov. Ostatné 
podnety sa budú riešiť priebežne.  

Kávička so starostom
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Magistrát hlavného mesta začal s opravou Bratislavskej cesty 
na úseku od Tatranskej ulice až po svetelnú po križovatku na 
ulici Čsl. tankistov. Ide o výmenu poškodeného asfaltu v oboch 
smeroch, ako o aj o nové vodorovné značenie. Predpokladaný 
termín dokončenia je do 15. júna. Premávka počas opravy 
bude usmerňovaná prenosným dopravným značením. Prosíme 
o zvýšenú opatrnosť. Po oprave cesty mestská časť umiestni 
na Bratislavskej ceste nové svetelné radary v oboch smeroch.

AKTUÁL PRE BYSTRIČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV ZÁHORSKEJ BYSTRICE. VYDAVATEĽ MČ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA · 2018/JÚN · BEZPLATNÉ

Oprava Bratislavskej cesty

Pokládka asfaltu na Bratislavskej ulici

Starosta reaguje na otázky obyvateľov

V záhrade letnej čitárne sa oficiálne začala nová sezóna. 
Slávnostné otvorenie spestril koncert žiakov Základnej 
umeleckej školy Jozefa Kresánka s názvom ZUŠ OPEN.  Pod 
holým nebom zazneli krásne skladby a zaujímavé interpretá-
cie talentovaných žiakov. K príjemnému otvoreniu prispelo aj 
prostredie letnej čitárne, ktoré pred časom upravili záhradní 
odborníci z televízie JOJ v rámci populárnej relácie Nová 
záhrada. Letná čitáreň teda môže privítať prvých tohtoročných 
návštevníkov. 

ZUŠ v letnej čitárni

V polovici mája sme pozvali našich pätnásť najmenších s ich 
rodičmi do sobášnej miestnosti, aby sme ich privítali v našej 
mestskej časti. Slávnostný program spestrili deti zo Základnej 
umeleckej školy Jozefa Kresánka. Prítomné mamičky dostali 
od starostu Jozefa Krúpu ružu, deti dostali Domovský list s ma-
lou hračkou a finančným príspevkom. Starosta zaželal rodičom 
veľa trpezlivosti pri výchove ich detí a vyslovil presvedčenie, že 
mladé rodiny budú mať v Záhorskej Bystrici vytvorené dobré 
podmienky na život. 

Vítanie nových občiankov

Úsmevy po prevzatí Domovského listu

Mladí hudobníci zo ZUŠ Jozefa Kresánka
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Pri príležitosti Dňa Zeme zažili deti z materskej školy „Farebný 
týždeň“. Každý deň sa všetci obliekli do rovnakej farby a v trie-
dach bežali aktivity patriace k tejto farbe.  Pri modrej navštívili 
staršie deti Vodárenské múzeum, v rámci hnedého dňa sadili 
do zeme semienka. Zelená farba priviedla do škôlky sférické 
divadlo, kde sa rozprávalo o existencii stromov. Počas žltého 
dňa si deti namaľovali kvety a červený deň sa niesol v duchu 
hesla „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.“ Počas týždňa sa aj 
mnohí rodičia  obliekali do príslušných farieb spolu s deťmi, 
čím prejavili podporu tejto milej aktivite. 

Farebný týždeň 

Najmenší v zelenom

Päť dní strávilo 96 žiakov prvého stupňa základnej školy v 
prekrásnom prostredí Malej Fatry. Obdivovali krásy prírody, 
absolvovali výlety do Terchovej a na hrad Strečno. Obetaví an-
imátori CK Azad pripravovali zaujímavé programy a súťaže. 
Počas upršaného štvrtka sa deti kúpali v hotelovom bazéne.  
Počas školy v prírode mali  teda množstvo zážitkov, skúseností 
a ani sa im nechcelo ísť domov.  Za podporu a pomoc ďakujeme 
OZ Rodičovského združenia pri základnej škole a Bystrickému 
svetu najmenších. 

Škola v prírode vo Vrátnej

Do osláv Dňa Zeme sa zmysluplnými aktivitami zapojili aj žiaci 
základnej školy. V školskom rozhlase sa vysielalo okienko s 
tematikou ochrany životného prostredia, v škole bola výstava 
výtvarných prác na tému Zem bez vody. Deti spracovali z od-
padov z domácnosti krásne umelecké dielka, dievčatá zase 
ponúkali pokrmy z produktov zeme. Pracovníci Štátnych lesov, 
odštepného závodu Šaštín-Stráže mali prednášku o ochrane 
životného prostredia, ktorú žiaci ukončili vysádzaním dvoch 
ihličnatých stromčekov v areáli školy.  Pri príležitosti Dňa 
Zeme sa uskutočnil aj zber starého papiera. 

Na základe  požiadavky občanov mestská časť zaviazala 
spoločnosť  Pod Vŕškami, aby v okolí svojich ciest a chodníkov 
zabezpečila umiestnenie nových odpadkových košov. Niekoľko 
nových nádob je teda nainštalovaných a budú slúžiť na bežný 
odpad  ako aj na psie exkrementy. Týmto sa zavŕšila snaha 
mestskej časti, aby aj v lokalite, kde nevlastní pozemky, boli 
umiestnené koše na odpad. 

Deň Zeme v základnej škole

Nové odpadkové koše 

Žiaci pomáhajú pri výsadbe 

Kôš vhodný aj na psie exkrementy

Na lúke v Malej Fatre
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Naši seniori  si zorganizovali už po tretíkrát májovú  vese-
licu spojenú s posedením pri muzike. Akcia bola určená niel-
en pre členov OZ Klub dôchodcov BA-ZB, ale pre všetkých 
obyvateľov Záhorskej Bystrice. V sobotu 27. mája teda prišli 
do Spoločenského domu všetci obľubujúci tanec a zábavu. 
O kvalitnú hudbu sa postaral Pollák Band. Pripravené  bolo aj 
chutné občerstvenie, a tak sa naši seniori cítili počas zábavy 
príjemne. 

Májová veselica seniorov

Tanec a občerstvenie patria k sebe.

Radšej raz vidieť ako stokrát počuť. To si povedali aj dôchod-
covia a vybrali sa na výlet do Komárna. 

Ako prvú pamiatku navštívili jeden z najvýznamnejších 
pevnostných systémov v Európe, Komárňanskú pevnosť. 
S pamiatkami, ale aj s osobnosťami mesta, ktoré sa narodili 
alebo pracovali v Komárne, seniorov oboznámil Dr. Bende. 
Zastavili sa pri soche veľkého romantického spisovateľa Móra 
Jókaiho, ako aj ďalšieho rodáka z mesta, kráľa opier  Franza 
Lehára.  Na koniec pekného a poučného výletu si pozreli 
prírodný areál Vodného mlyna na ramene rieky Dunaj pri Ko-
lárove. 

Výlet do Komárna

Členovia Občianskeho združenia Klubu dôchodcov v Záhorskej 
Bystrici okrem iných aktivít veľmi radi využívajú i rôzne druhy 
organizovaných pobytov.  Jedným  z nich bol aj liečebný pobyt 
v kúpeľoch Nimnica. Uskutočnil sa od 29. apríla do 9. mája 
a zúčastnilo sa ho 43 členov. Liečebný pobyt vyvolal veľkú 
spokojnosť všetkých zúčastnených, mal veľmi dobrú odozvu. 
Niesol sa v duchu príjemnej priateľskej pohody. Okrem bla-
hodarných účinkov denných procedúr vynikal i príjemnými 
kultúrnymi a spoločenskými zážitkami.

Naši seniori  v kúpeľoch v Nimnici

Seniori navštevujú kúpele každý rok.

Pred Komárňanskou pevnosťou

Telovýchovná jednota Záhorák zorganizovala, tak ako 
každoročne, otvárací tenisový turnaj sezóny. V sobotu 
19. mája sa na tenisových kurtoch zišli muži, ktorí si svo-
je tenisové umenie zmerali vo štvorhrách. Kvalita tur-
naja bola vysoká, mnohé zápasy boli veľmi vyrovnané.  
Navyše turnaju prialo aj pekné počasie. Víťaznú trofej 
si odniesla dvojica Peter Mikula a Marián Kornoš. Na 
druhom mieste skončil Peter Bielik a Tomáš Vaňo, tretie 
miesto obsadili  Michal Kocúr a Rudolf Jánoš.  

Záhorák Open

Dobrá zábava je súčasťou každého turnaja.
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Tretiaci zo ZŠ s MŠ Hargašova aj tento rok absolvovali plavecký 
výcvik. Jeho zaradenie do vyučovacieho procesu vyplýva z 
učebných osnov telesnej a športovej výchovy pre prvý stupeň 
ZŠ. Plavecký výcvik mal rozsah dvadsať výcvikových hodín. V 
tomto školskom roku sa realizoval od 13. do 26. apríla strie-
davo v bazéne Slovnaftu a na Pasienkoch. Plavecký výcvik bol 
určený pre neplavcov, začiatočníkov, ale i pre plavcov s rôz-
nou plaveckou gramotnosťou. Jeho cieľom bolo zdokonalenie 
plaveckých štýlov kraul, znak, prsia, ale i zvládnutie základov 
plávania u začiatočníkov. Za absolvovanie plaveckého výcviku 
dostali žiaci diplom, akési „mokré vysvedčenie”.

Plavecký výcvik

Nádejní plavci a plavkyne

V hlavnom meste našich susedov sa konal od 24. do 27. mája medzinárodný stolnotenisový turnaj Veľká cena Prahy, na ktorom 
sa zúčastnili hráči z 29 krajín. Do turnaja sa zapojili aj hráči TTC Záhorská Bystrica – Paľko Bilka, Maťko Straka, Dušan Liška, 
Hanka Stankovičová a Maruška Reľovská. Po napätých súbojoch naši chlapci ako družstvo zvíťazili, dievčatá skončili druhé. 
V súťaži jednotlivcov Maťko Straka a Paľko Bilka postúpili zo skupín a Paľko sa zaradil medzi TOP 32 hráčov na turnaji. Je to 
najväčší úspech našich chlapcov na medzinárodnom turnaji a skvelá reprezentácia Bratislavy a Záhorskej Bystrice. 

Medzinárodný turnaj v stolnom tenise

Na poľovníckej strelnici na Plácku sa 12. mája uskutočnil ďalší 
ročník streleckej súťaže TRAP o Putovný pohár predsedu 
Poľovníckej spoločnosti Záhorská Bystrica. Súťaž bola napätá 
do posledného okamihu, víťazom sa nakoniec stal František 
Macho. Na ďalších miestach sa umiestnili: František Klas, 
Ladislav Fulier, Róbert Maier, Fridrich Šipoš. Najlepších strel-
cov odmenili pohármi víťazov a vecnými cenami. Po skončení 
súťaže areál na Plácku zaplnili rodiny s malými deťmi, ktoré 
sa tešili z novo vybudovaného detského ihriska. O zhladký 
priebeh podujatia sa postarali poľovníci a ich priatelia z 
Poľovníckej spoločnosti Záhorská Bystrica.

Strelecká súťaž

Tesne pred vyhodnotením

Naši víťazi (v strede)Zľava: Pavol Bilka, Martin Straka, Dušan Liška, Maruška Reľovská, Hanka Stankovičová



Záhorská Bystrica ocenila 26. apríla najlepšie športové výkony 
za rok 2017. Počas siedmeho ročníka podujatia Športovec roka, 
ktoré zastrešuje komisia športu a cestovného ruchu pri miest-
nom zastupiteľstve, udelila ocenenia v siedmich kategóriách. 

V priestoroch Spoločenského domu sa uskutočnil príjemný 
podvečer, plný dobrej nálady, úsmevov i dojatia. Zo športového 
odvetvia sa na podujatí zúčastnil Ján Grexa, čestný člen Slov-
enského olympijského výboru, podpredseda Slovenskej 
olympijskej akadémie, popredný športový historik, humorista 
a pedagóg. Ocenených prišiel pozdraviť aj známy maratónec 
Marcel Matanin, ktorý v roku 2004 absolvoval olympijskú trať v 

Aténach, či Mária Mračnová, bývalá československá 
olympionička v skoku do výšky. Medzi čestnými hosťami 
bol bratislavský župan Juraj Droba. Všetkým športovcom  
poďakoval za vzornú reprezentáciu starosta Záhorskej Bystrice 
Jozef Krúpa.

V kategórii Deti a mládež z klubu pôsobiaceho v Záhorskej 
Bystrici si medzi chlapcami prevzal ocenenie Matej Ďurica, 
dvanásťročný nádejný futbalista, ktorý v osemnástich stretnu-
tiach sezóny 2017/18 strelil za mladšiu prípravku tridsaťpäť gólov. 

„Milujem futbal, mám dobrých spoluhráčov, výborného trénera 
a v Záhorskej Bystrici aj ideálne podmienky. Snáď sa raz zo mňa 
stane profesionálny futbalista,“ zaželal si talentovaný strelec. 
Na pódiu ho vystriedali šikovné stolné tenistky Mária Reľovská 
a Hanka Stankovičová. Dievčatá obsadili vo februári druhú 
priečku v súťaži družstiev na majstrovstvách Bratislavského 
kraja, ktoré sa konali v Pezinku. Hoci vekom patria do kategórie 
najmladších žiačok, striebornú pozíciu si vybojovali v súbojoch 
so staršími. Rovnakú priečku obsadili aj minulý rok na domácej 
pôde. Ocenenie pre športovca z klubu mimo Záhorskej Bystrice 

získala Natália Pivarčiová, ktorá sa venuje synchronizovanému 
plávaniu. Mladá akvabela sa počas podujatia Športovec roka 
2017 nachádzala na sústredení pred pretekmi vo Švajčiarsku a 
cenu za ňu prišiel prevziať jej starý otec. 

V športových kolektívoch dominovali florbalisti Tsunami 
Záhorská Bystrica. V roku 2017 premiérovo zodvihli nad hlavu 
titul šampióna najvyššej slovenskej súťaže a pred niekoľkými 
týždňami ho aj úspešne obhájili. Tento rok sa k nim v zisku 
zlatých medailí pridali aj juniori, čo zvýrazňuje dominanciu 
florbalu medzi bystrickými kolektívnymi športmi. „Ideme 
ďalej. Chlapci už nie sú deti a veľa záležitostí dokážu vyriešiť 

sami. Snažíme sa zlepšiť fungovanie klubu,“ uviedol predseda 
miestneho florbalového klubu Juraj Hvozdík. Kolektívu sa 
priamo na pódiu poďakoval tréner a kapitán Martin Kubovič, 
ktorý si onedlho prišiel po ďalšie ocenenie. Stal sa športovcom 
roka v kategórii Dospelý športovec. Práve s návratom Martina 
Kuboviča do materského klubu sú spojené oba majstrovské 
úspechy (2017, 2018) záhorskobystrického florbalu v mužskej 
kategórii. „Keď som ako štvrták napísal v triede na tabuľu slo-
vo florbal, nikto z partie nevedel, o čo ide. Prihlásili sme sa a 
doteraz florbal milujeme. Ďakujem nášmu skvelému kolektívu,“ 
povedal trojnásobný víťaz ankety v kategórii Dospelý športovec. 

Oceňovanie zavŕšila kategória Aktívna osobnosť športu a 
kategória Legenda športu. Cenu za aktívny prístup k športu 
v Záhorskej Bystrici si prevzal Jozef Prekop, predseda miest-
neho futbalového klubu a tréner starších i mladších žiakov. Do 
spoločenstva legiend športu pribudol bývalý futbalista Ján 
Besedič, ktorému ocenenie odovzdal vlaňajší laureát Pavol Ma-
linovský. 

Tomáš Kyselica

OCENILI SME NAJLEPŠÍCH
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Ocenení športovci s hosťami a organizátormi



LEGENDA BYSTRICKÉHO ŠPORTU
Rodák zo Záhorskej Bystrice, miestny patriot, celoživotný 
milovník futbalu. Ján Besedič si na slávnostnom podujatí 
Športovec roka 2017 prevzal cenu pre legendu miestneho 
športového spoločenstva. 

Nekompromisný ľavý obranca si stále živo spomína na jeden 
z veľkých úspechov futbalu v Záhorskej Bystrici, ktorým 
bol boj o postup do tretej ligy. Bystrický patriot Ján Besedič 
miestny klub nikdy neopustil. „Pritom po absolvovaní základ-
nej vojenskej služby som mohol ísť hrať do Hradca Králové, 
ibaže rodina ronila slzy. Vraj som sa ešte len vrátil a už mám 
ísť znova preč. Tak som odjazd z domova zrušil,“ povedal nám. 

Pred desiatkami rokov, v časoch, keď nebol internet, neexis-
tovali mobilné telefóny ani elektronická komunikácia, mali 
chlapci z dediny len jednu záľubu. Futbal. Hral ho azda každý, 
kto vedel chodiť. „Odmalička bol futbal mojou vášňou, po celý 
môj život. Na ihrisko som si chodil vyvetrať hlavu, vybiť emócie. 
Futbal ma napĺňal aj kvôli priateľom. Keď som nemohol hrať, 
veľmi som trpel. A trpím dodnes. Vek ma už na ihrisko nepustí. 
Dovolí mi len sadnúť si k futbalu a vychutnať si ho či z pohodlia 
obývačky, alebo miestnej tribúny,“ poťažkala si legenda záhos-
kobystrického športu a jedným dychom dodala: „Futbal, to 
bola naša diagnóza, mali sme ho v krvi.“ 

Ján Besedič odohral väčšinu kariéry ako ľavý obranca. Neraz 
sa však stalo, že na ihrisku musel zaskočiť za spoluhráčov a 
defenzívnu hru vymeniť za dynamický útočný prejav. „Na 
poste mi nezáležalo. Dôležité bolo, že som mohol hrať. Ľavý 
či pravý obranca, záložník či útočník. Vyskúšal som si každú 
pozíciu okrem brankára. Chytať som nemohol, bol som príliš 
nízky,“ dodal s úsmevom charizmatický milovník zelených 
trávnikov. 

Ján Besedič obetoval futbalu všetok voľný čas a „futbalový 
režim“ zaviedol aj v rodine. „Azda s nikým som sa v živote 
nepohádal, ani s manželkou, hoci to mala so mnou ťažké. Keď 
sme sa išli brať, povedal som jej, že hrám futbal a do toho sa mi 
nesmie pliesť. Počítala s tým.“

A manželka, pani Anka Besedičová, bola tolerantná. Zrejme 
nemala na výber. Nedeľný futbal bol v  rodine Besedičovcov 
udalosťou číslo jeden. Demonštruje to aj nasledujúca spo-
mienka Jána Besediča: „Raz v nedeľu sme boli s manželkou 
neďaleko Olomouca. Pred obedom som jej povedal: ‚Anka, o 
tretej musím byť na ihrisku. Ak nebudeš sedieť o dvanástej v 
aute, ideš domov vlakom.‘ To by ste neverili, ako rýchlo skočila 
do auta! Nedele u nás patrili futbalu.“ 

A čo tá nešťastná červená karta, ktorá pokazila Jánovi 
Besedičovi čistý štít futbalovej slušnosti? „Prehrávali sme 0:2, 
ale stav sme v nasledujúcich minútach zápasu otočili na 4:2. 
Bol som nervózny, aby sme nedostali ďalší gól. Spoluhráčovi 
som v zápale boja povedal niečo nepublikovateľné: ‚Jožo, kopni 
tú loptu, ……, dopredu‘. A rozhodca mi povedal, že mám zísť 
z ihriska. ‚Za čo?‘, pýtal som sa ho. Vraj za urážku spoluhráča. 
‚Jožo, ja som ťa urazil?‘ Jožo odvetil, že nie, ale rozhodcu to ne-
zaujímalo. Trval na tom, že mám opustiť hraciu plochu. Prvé 
a jediné vylúčenie za celý futbalový život. Asi bolo oprávnené, 
tá nepublikovateľná fráza mi trochu nešťastne vykĺzla z úst,“ 
opísal Ján Besedič inkriminovaný moment, teraz už s ús-
mevom.  

Aj dnes patrí voľný čas Jána Besediča futbalu. Pravda, v po-
rovnaní s minulosťou je viac televíznych staníc, ktoré vysie-
lajú futbalové zápasy z celého sveta. „Ak si doma zapnem v 
televízii šport, pozerám iba futbal. Vychutnám si hocijakú zo 
svetových súťaží. Najčastejšie sledujem nemeckú ligu, kde do-
minuje Bayern Mníchov. Ale zaujímavá je aj španielska či an-
glická liga. Nemám však obľúbený klub. Povedal som, že od 
začiatku až do konca budem dýchať a žiť len pre jediný klub, 
ten náš záhorskobystrický,“ s hrdosťou i dojatím doplnil Ján 
Besedič.             

Tomáš Kyselica
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Keď sa povie Kandráčovci, nikomu už netreba nič vysvetľovať. Veď za posledné roky si táto východoslovenská hudobná 
skupina získala na Slovensku obrovskú popularitu. V roku 2004 ju založil primáš Ondrej Kandráč z Krásnej Lúky. V rep-
ertoári majú predovšetkým ľudové piesne,  ale aj vlastnú tvorbu, spievajú v slovenskom aj v rusínskom jazyku. Za ľudovú 
hudbu získali ako jediní na Slovensku platinovú platňu, celkovo až štyrikrát. 

Nečudo, že lístky na tento koncert boli v Záhorskej Bystrici 
vypredané takmer v okamihu. Organizátori museli do sály 
Spoločenského domu dokonca prikladať stoličky navyše. A 
tak v „deň D“, v sedemnásty májový večer, do prasknutia 
nabitá sála netrpezlivo čakala na „sokolov z východu“. „Vie-
te, kto sú to vlastne Záhoráci? No predsa východniari, ktorí 
neprišli do Prahy,“ takto (trochu provokačne) začal vystúpe-
nie skupiny Ondrej Kandráč. Po salve smiechu sa potom už 
roztočila skutočná zábava. Jeden hit striedal druhý a v pub-
liku to doslova vrelo. Okrem členov skupiny s pesničkami 
vystúpila aj mama Ondreja Kandráča Monika. No a priestor 
dostali aj ďalší speváci. Najskôr Vlado Kobielsky, ktorý sa tu 
v Záhorskej Bystrici tiež zastavil na ceste z východu a zos-
tal u nás bývať. Potom pozval Ondrej Kandráč na pódium aj 
starostu Jozefa Krúpu. Zatiaľ čo starosta spoločne s ostatný-
mi v publiku spieval Záhorskú dzedzinú chuapci sa túlajú, 
pani starostová si zakrepčila spolu s víťazom Let ś Dance 
Vladkom Kobielskym. Ale ani to ešte stále nebolo vyvrcho-
lením skvelého koncertu. To nadišlo až počas „megahitu“ 
Hej, sokoly. A keď sa cez sálu začal k pódiu blížiť osobne 
frontman skupiny IMT Smile Ivan Tásler, atmosféra celkom 
vygradovala. 

Za skvelý koncert ďakujeme hlavne manažérovi hosťujúcej 
skupiny, nášmu obyvateľovi Rolovi Kubinovi. Vďaka patrí 
aj všetkým ostatným, ktorí pri príprave koncertu pomohli, 
predovšetkým Dagmar Krajčírovej z miestneho úradu.

Kandráčovci, boli ste super. Tešíme sa na vás znovu. Keď 
sa zase vydáte „do sveta“, nezabudnite sa zastaviť aj u nás v 
Záhorskej Bystrici!           -red-

VÝCHODNIARSKI SOKOLI 
„DOBYLI“ ZÁHORÁCKE SRDCIA
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FUTBALOVÍ INTERNACIONÁLI 
DEŤOM

Len pred pár týždňami vznikla 
myšlienka zorganizovať Bystrický 
majáles. Napriek veľmi krátkemu 
času ukázala partia organizátorov, že 
má veľké srdce a bystrý um. S dávkou 
správnej bystrickej drzosti a šikovnosti 
dokázala zorganizovať veľmi milú 
spoločenskú akciu. 

Prispela k tomu aj téma, v duchu ktorej 
sa majáles konal. Prívlastok „retro“ 
dodal akcii nádych noblesy a zároveň 
humoru. Atmosféra bola až rodinná. 
Takmer všetci hostia odetí do šiat z 
rôznych období minulého storočia sa 
navzájom poznali – ako za starých bys-
trických čias. „Šmrnc“ podujatiu dodal 
aj skúsený moderátor Alexander Štefuca, 
ten uvoľnenú a veselú atmosféru večera 
svojimi komentármi ešte znásobil, zvlášť 
pri odovzdávaní cien bohatej tomboly. 

Tá priniesla všetko, čo k správnej tom-
bole patrí: materiálnu hodnotu vo 
forme kvalitného horského bicykla, 
nákupných poukážok, víkendového po-
bytu s krásnym BMW s plnou nádržou, 
darčekových a kvetinových košov, ale aj 

recesiu v podobe domácich bystrických 
vajec, „slepiček aj s kohútem“ a  Škody 
Favorit z roku 1992! Práve tombola 
bola hlavným zdrojom výťažku, ktorý 
bude venovaný na dobrú vec. Orga-
nizátori totiž toto podujatie uskutočnili 
kvôli tomu, aby pomohli svojmu 
najobľúbenejšiemu športu  – futbalu. 
Výťažok z Bystrického majálesu bude 
venovaný na podporu mládežníckeho 
futbalu v Záhorskej Bystrici. 

Organizátori Milan Bilačič, Majo Herc-
zeg, Jano „Džanes” Grega, Bobo Blecha a 
Stano Bilačič ďakujú za pomoc a poskyt-
nutie priestoru vedeniu Mestskej časti 
Bratislava-Záhorská Bystrica, konkrétne 
pánovi starostovi Jozefovi Krúpovi. 
Veľmi dôležitou osobou, ktorá nám 

Hlavní organizátori majálesu
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pomohla a prejavila sa ako manažér-
profesionál a zároveň milý a obetavý 
človek, je Dadka Krajčírová. Ďakujeme 
aj Corona baru a Peťovi Drahošovi za 
kvalitnú prípravu jedál a príjemnú ob-
sluhu. Ale ďakujeme aj takmer dvesto 

hosťom, ktorí budúcnosť bystrick-
ého futbalu podporili svojou účasťou. 
Veríme, že ste sa dobre bavili a pomôžete 

nám urobiť z Bystrického majálesu pe-
knú tradíciu. Takú, aby sme si o pár ro-
kov pri spoločných stretnutiach – či na 
hodoch, na futbale, alebo kdekoľvek v 
našej Bystrici mohli povedať: „Byus na 
majálesi? Já ano! A byuo dobre, šak jak 
dycky!“ 

Do bohatej tomboly prispeli cenami: 

Futbaloví internacionáli, Bratia Hoch-
schornerovci, BKP Elektro, Trak Bag, Ho-
tel Carlton, Bobo Blecha, VP Gold, s.r.o., 
Jozef Krúpa, rod. Martina Besediča, 
Bobo – výroba reklamy, Slovakoda-
ta, a.s., Bobo –  kŕmne zmesi, Manag 
Termo, Sport Moda Milica, Carpathia 
Residence, Falken, s.r.o., Peter Hurbanič 

–  maliarstvo, Eva Kubalová, Bory Mall, 
rod. Herczegovcov, Koliesko, Kaderníc-
tvo Maja, Džanes, BKP okná, dvere, 
Stavebná firma DEKOS, E.C.H., s.r.o.,  
predajňa elektroinštalačného materiálu, 
kvetinárstvo Vôňa ruže, Dexter, DinTech, 
Reštaurácia Kohútik, Mirka Haraslínová, 
Marián Plančák, Corona bar, BIFA, s.r.o. 
(Darina Fatyková), rod. Bilačičovcov.

Text: Bobo Blecha
Foto: Pavol Bohunický

Podujatie podporili partneri: Mes-
tská časť Bratislava-Záhorská Bys-
trica, BKP Elektro, BOBO – Výroba 
reklamy, Corona bar, TRAK-BAG, 
kvetinárstvo Vôňa ruže, Mäsiarstvo 
s.r.o., Auto Palace Bratislava, s.r.o. 
(Vladimír Karovič)

"Elvis" s partnerkou

Výborná zábava trvala až do rána.

Laura Gregová a jej írsky tanec
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ÚSPEŠNÝ FILATELISTA

STÉ VÝROČIE PRVEJ 
ČESKOSLOVENSKEJ ZNÁMKY

V národnom kole 43. ročníka Filatelistickej olympiády 
sme mali aj naše zastúpenie. A nielen to, podaril sa nám 
aj veľký úspech. Mladý filatelista Jakub Kapánek sa v 
náročnej súťaži umiestnil na 3. mieste v kategórii B. 

Olympiáda sa konala 19. mája v Belušských Slatinách. 
Uskutočnila sa pri príležitosti 100. výročia vydania prvej 
česko-slovenskej známky a 25. výročia slovenskej znám-
kovej tvorby. A ako vnímal samotnú olympiádu Jakub? 

„Priznám sa, že to nebolo vôbec jednoduché. V klobúku bolo 32 
otázok. Vedúci vytiahol postupne 28 otázok, na ktoré museli 
súťažiaci písomne odpovedať.“ Otázky sa týkali hlavne histó-
rie Česko-Slovenska a prvých známok na svete. Takže Jakub 
musel dokázať, že vo svete filatelistiky má skutočný prehľad.

K výhre srdečne blahoželáme! 

Ukončením prvej svetovej vojny a rozpadom Rakúsko-Uhor-
ska vznikol v októbri 1918 samostatný štát – Československo. 
Nový štát potreboval nové poštové známky. Ich vytvorením 
poverili českého maliara Alfonsa Muchu. Za ich hlavný 
motív a symbol samostatnosti Československa si zvolil 
Pražský hrad. Týmto známkam sa hovorí Hradčany. 

Vydaných bolo 28 hodnôt strihaných a 14 hodnôt zúb-
kovaných známok. Prvú známku Hradčian vydali 
18. 12. 1918. Odvtedy na tento dátum pripadá Deň poštovej 
známky. 

Pri príležitosti stého výročia našej prvej známky sa 
uskutoční celý rad významných filatelistických podujatí:

4. 7. – 7. 7. 2018   výstava Nitrafília

15. 8. – 18. 8. 2018  veľká medzinárodná výstava  
   známok v Prahe

26. 10. – 4. 11. 2018  C-S Salón 2018, nesúťažná  
   výstava na Bratislavskom hrade

Na výstave v Bratislave sa budú podieľať aj mladí filatelisti z 
Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrice. 

Srdečne vás na uvedené podujatia pozývame.

Aj vaša ratolesť sa v budúcnosti môže aktívne zúčastňovať 
na podobných výstavách a súťažiach, ak sa pridá k mladým 
filatelistom v Devínskej Novej Vsi  alebo v Záhorskej Bystrici. 

Text: Valentín Jaroslav, kontakt 0903 463 441
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INFORMÁCIE

SAMOSPRÁVA

Chcete byť informovaný o udalostiach v Záhorskej Bystrici 
formou sms alebo mailom?

Stačí, ak sa zaregistrujete telefonicky, mailom, osobne, alebo 
listom na miestnom úrade. Jednoducho 
napíšete: žiadam vás o zasielanie informácií 
na telefónne číslo – a pripíšete váš telefónny 
kontakt.

Nezabudnite sa podpísať.

SMS–kou vám oznámime nielen infor-
máciu o podujatiach, ktoré sa budú konať, 
ale dozviete sa aj na kedy je plánovaná ods-
távka vody, plynu alebo rozkopávka ulice, na 
ktorej bývate. Kontakty na zaregistrovanie: 
02 65956210, 0905 882 295, sekretariat@za-
horskabystrica.sk

Hlásenia miestneho rozhlasu na webovej stránke

Na webovej stránke Záhorskej Bystrice sú písomne zazna-
menané niektoré správy, ktoré cez deň vyhlasujeme miestnym 

rozhlasom. V prípade, že ste nepočuli celú 
správu, práve tu si ju môžete prečítať: 

www.zahorskabystrica.sk 

Nedeľný pokoj

Vážení spoluobčania, v záujme obyvateľov 
mestskej časti váš žiadame, aby ste 
rešpektovali nedeľný pokoj a v tento deň 
nevykonávali rušivé činnosti, akými sú: 
kosenie trávy, pílenie dreva a hlučná staveb-
ná činnosť. Za pochopenie ďakujeme. 

Prehľad uznesení a rozhodnutí zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva (MZ) Bratislava – Záhorská Bystrica (MZ) zo dňa 
24. apríla 2018

ZASTUPITEĽSTVO  SCHVÁLILO

- rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva v zmysle novely 
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

- podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových 
priestorov v budove Zdravotného strediska na ulici Gbelská 8 v 
Záhorskej Bystrici o rozlohe 77,72 m2  

ZASTUPITEĽSTVO  SCHVÁLILO 2. ZMENU ROZPOČTU

- navýšenie výdavkov Tvorby územného plánu, kde je vyčlenených 
10 000,- EUR o sumu 5 000,- EUR na vytvorenie územného plánu v 
lokalite Ivance/Humenice so zameraním na individuálnu bytovú 
výstavbu

- novú položku GDPR (projekt ochrany osobných údajov)  vo výške 
5 000,- EUR

- navýšenie v položke Verejné osvetlenie na ulici Čsl. tankistov o 
2 000,- EUR

- navýšenie v položke Budova na futbalovom ihrisku o 10 000,- 
EUR  z dôvodu opravy budovy šatní ako aj zakúpenia piatich setov 
nového vonkajšieho posedenia z masívu

- navýšenie výdavkov na zakúpenie meračov rýchlostí o 3 000,- 
EUR z dôvodu pretrvávajúcich sťažností na porušovanie rýchlosti 

na komunikácii Čsl. tankistov

ZASTUPITEĽSTVO NESÚHLASILO

- s bezodplatným prevzatím verejného priestoru (parku) do správy 
MČ po jeho kompletnom dobudovaní v lokalite Pod Vŕškami (Krče) 

ZASTUPITEĽSTVO  ZOBRALO NA VEDOMIE

- správu o činnosti Klubu dôchodcov za rok 2017 a časový plán 
činnosti na rok 2018

- správu o vyúčtovaní dotácií, poskytnutých z rozpočtu  MČ BA-
ZB právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom 
v roku 2017

- správu o činnosti n.o. Bystrický prameň za rok 2017
- správu o činnosti Komisie výstavby a dopravy pri Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica za rok 
2017

- správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v ZB za rok 
2017

- doplňujúcu správu k vyhodnoteniu kontrolnej činnosti za rok 
2017

Pozvánky na zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 
ako aj celé znenie zápisníc, uznesení a materiálov z ro-
kovaní miestneho zastupiteľstva môžete nájsť na we-
bovej stránke mestskej časti www.zahorskabystrica.sk
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Mestská časť Bratislava
-Záhorská Bystrica

Sídlo Miestneho úradu : 843 57 Bratislava, Námestie Rodiny č. 1

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica 

Podľa  zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov a podľa § 17, 
ods. 3 zákona č. 377/1990 Zb. o Hlavnom meste SR Bratislave v znení 
neskorších predpisov a § 281 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 
v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 7 Zásad hospodárenia Mest-
skej časti Bratislava-Záhorská Bystrica s majetkom mestskej časti a s ma-
jetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica,

v y h l a s u j e m

verejnú obchodnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priesto-
rov „ambulancia lekára v budove zdravotného strediska na ulici Gbelská 
8“, pod súpisným číslom 7426, o výmere 77,72 m².
Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 5 rokov v zmysle záko-
na  116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových riestorov v znení 
neskorších predpisov
Účel nájmu

Poskytovanie pediatrickej starostlivosti najmä pre obyvateľov mestskej 
časti Bratislava- Záhorská Bystrica.
Výška nájomného

Minimálna výška nájomného za nebytový priestor  25,-/m²/rok + ener-
gie. V prípade potreby drobnej rekonštrukcie nájomca ju zabezpečí na 
vlastné náklady. 
Kritériá hodnotenia súťažných návrhov

- projekt poskytovania pediatrickej starostlivosti – „váha“ kritéria  60%

- cena za m2 podlahovej plochy ročne – „váha“ kritéria  40%

Vzorec:

-v prípade, ak bude záujemca pediater, platí vzorec 

0,6 x 1 + 0,4 x cena ponúkaná /25

-v prípade, ak záujemca nebude pediater, platí vzorec 

0,6 x 0 + 0,4 x cena ponúkaná /25

Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov

Navrhovatelia doručia záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s 
označením „VOS  nájom nebytových priestorov Gbelská 8 – NEOTVÁRAŤ“ 
na adresu Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica, 
Námestie Rodiny č. 1, 843 57 Bratislava.
Bližšie podmienky VOS sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti 
www.zahorskabystrica.sk

INZERCIA

22



MATERSKÉ CENTRUM 
V NOVÝCH PRIESTOROCH

NÁVRH NA CENU SENIOR 
ROKA - VÝZVA

Materské centrum blahoslavenej Zdenky Schelingovej 
sídli v nových priestoroch. Vďaka ústretovosti jednej bys-
trickej rodiny nás nájdete v centre obce priamo na Námestí 
Rodiny. Budeme k vám stále blízko a mamičkám a deťom k 
dispozícii s celým naším tímom. 

Niektorí ste už naše nové priestory navštívili počas podu-
jatia  Stavanie mája, kde sme zabezpečovali „detský kú-
tik“. Okrem hry so zaujímavými hračkami si u nás môžete 
prečítať aj knižky, posedieť si pri káve alebo čaji. Naše 
priestory možete využiť aj na detské oslavy.

Pozývame vás do herne v stredu a v piatok v čase od 10:00 
do 12:00 hodiny, v tomto režime budeme fungovať až do 
začiatku letných prázdnin. Cez prázdniny sa u nás budú 
konať denné tábory od 9. 7. do 20. 7. a 13. 8. do 24. 8. 2018. 
Viac informácií získate na našej stránke www.mc-blzdenky.sk. 

V mesiaci jún vás radi privítame na „Dni otcov”, ktorý sa 

bude konať 17. 6. 2018 na Plácku. Spravte si čas a príďte si 
k nám s deťmi oddýchnuť. 

Pozývajú vás členovia Občianskeho združenia Hlas nádeje!

Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal 
vyhlasuje výzvu na podanie návrhov na cenu Senior 
roka, ktorú udelí v rámci slávnostného galaprogramu 16. 
októbra 2018 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. 
Ocenenie sa tradične  udeľuje v októbri, ktorý je Mesia-
com úcty k starším. 

Návrhy je potrebné posielať v elektronickej forme na 
emailovú adresu senior@bratislava.sk alebo v písomnej 
forme poštou na adresu Magistrát Hlavného mesta SR 
Bratislavy, Oddelenie sociálnych vecí, Primaciálne nám. 
1, 814 99 Bratislava, prípadne priniesť do podateľne mag-
istrátu osobne do 10. augusta 2018.

V návrhu je potrebné uviesť:

- meno a kontaktné údaje navrhovaného (dátum narode-
nia, adresa, telefón, emailová adresa), 

-  kontaktné údaje navrhovateľa,

- stručné odôvodnenie podania návrhu s uvedením 
počinov navrhovaného v seniorskom veku  (60 +) v oblasti 
kultúrnej, športovej, vedeckej, prípadne spoločensko-
občianskej, a to s celomestským, celoštátnym, prípadne 
medzinárodným dosahom.

Cena Senior roka je jedným z najvyšších samosprávnych 
ocenení. Udeľuje sa Bratislavčanom, ktorí sú v  senior-
skom veku  aktívni, či už v oblasti, ktorá bola ich profe-
siou, alebo v inej činnosti, v ktorej dosiahli preukázateľné 
výsledky. Uprednostňujú sa návrhy, ktoré sú spojené aj s 
významným životným jubileom navrhovaného aktívne-
ho seniora.

Návrhy môžu podať jednotlivci alebo organizácie – samo-
správy, kultúrne, športové,  vedecké inštitúcie, občianske 
združenia, neziskové organizácie a podobne.
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17. 6.  |  15:00  |  Spoločenský dom
Jubilanti I. polrok, organizuje OZ Klub dôchodcov BA-ZB

17. 6.  |  15:00  |  na Plácku 
Deň otcov, organizuje OZ Hlas nádeje

Aktuality MFK Záhorská Bystrica
1.6. počas osláv MDD na futbalovom ihrisku organizoval 
MFK Záhorská Bystrica nábor futbalových talentov, ročníky 2013-2004.
MFK Záhorská Bystrica pripravuje letné futbalové kempy v termínoch:
13. 8. 2018 – 17. 8. 2018 pre ročníky 2007-2011
27. 8. 2018 – 31. 8. 2018 pre ročníky 2004-2008
(viac informácií na www.mfkzb.sk/kemp2018)
Pozývame vás na posledné domáce zápasy našej mládeže v tejto sezóne v sobotu 
9. 6.: 9:00 – staršia prípravka, 10:15 – mladšia prípravka, 11:30 – starší žiaci

PO
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N

K
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    Synček hovorí rodičom: „Tá naša pani učiteľka... “  
    (dokončenie je v tajničke) znova

drevený 
dedinský 

dom

náuka  
o svetle EČV Levoče umenie, po 

francúzsky skrivia 3 mozoľ

Pomôcky: 
Harper, ileo, 

Ura

drevená 
figúrka

francúzska 
rieka

zospodu
osobné 
zámenoprírodné 

farbivo

kód Poľska americký 
spevák (Ben)

šláger

ruská rieka

autonómna 
oblasť (skr.)

bezpečnostný 
softvér cesta v skale

horkýže 
(hov.)

dub, po 
nemecky

1
šikovná, 

súca

hlupák 
(expr.)

pieseň  
z opery

športové 
družstvo

v poriadku 
(hov.)

odroda stolička,  
po rusky

čmud, dym

nevesta, po 
česky

severový-  
chod (skr.) Ludolfovo 

číslokunovitá 
šelma

škrabka  
pri pluhu

kanadské 
mesto

obsah zlata  
v minci

jedince 
určitého typu

pesimistický 
človek

predpona 
(bedrový)

inkasný 
príkaz (skr.)

predpona (st. 
cirkev.hodnosti) zbaví ostria

starý otec, 
po nemecky

meno 
Hlaváčka

odišlo
slonie zuby

športový 
úborsrbské 

mužské meno

privedú  
do spánku

meno 
Alžbety

tanková diví-  
zia (skr.)

kus dreva ukazovacie 
zámeno

väčšie 
množstvo

vokalizovaná 
predložka

vyhynutý 
rožný statok

okolo, vôkol 
(básn.)

plačete 
(básn.)

infarkt 
myokardu 

(skr.)

otázka  
na spôsob

hrajúce ve-  
žové hodiny

koralový 
ostrov

sýrsky 
prezident

kórejská au-
tomobilka

meno 
Olympie

podmienko-  
vá spojka

ono, po 
nemecky

súhlas meno Stra-
kovej

severské 
zviera

2
neón (zn.)

označenie 
lietadiel 
Antonovsamárium  

(zn.)

vzdych predložka 
(ponad) 1000 kg

vlastnilo

Občanská 
demokrat-
ická aliance 

(skr.)

tvrdé 
čierne 
drevo


