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ŠKOLA SA KONČÍ, 
HURÁ NA PRÁZDNINY!

MALÉ HODY 
SA VYDARILI
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NOVÁ LINKA REALITOU!

Od septembra bude zo Záhorskej Bystrice jazdiť nová auto-
busová linka, ktorá bude mať  číslo 36. Spojí našu mestskú 
časť s Dúbravkou cez Bory. Linka obslúži aj Strmé Vŕšky. 
Naša „bystrická“ 37-mička sa vráti na svoju starú pôvodnú 
trasu, bez zachádzok do Marianky a na Strmé Vŕšky.

„Som veľmi rád, že naše úsilie presvedčilo primátora a magistrát 
túto linku zriadiť,“  hovorí starosta Jozef Krúpa. „Napriek tomu. 
že si si na ňu budeme musieť na prechodné obdobie prispieť de-
siatimi percentami z celkových nákladov  som presvedčený, že 
nová autobusová linka uľahčí život obyvateľom Záhorskej Bys-
trice, najmä deťom, ktoré chodia do školy do Dúbravky či Kar-
lovej Vsi.“

Viac o téme na strane 3



V posledných rokoch k nám leto prichád-
za skôr než si stihneme vyzliecť zim-
níky. Ťažkáme si na páľavy a suchá, ktoré 
neprerušuje blahodarný dážď, ale ničivé 
búrky s povodňami.  Chytrák sa pohotovo  
pýta – keď už máme dlhšie letá, tak prečo nie 
aj dlhšie letné dovolenky a letné prázdniny?  

Pravda, niekto predĺženie dovolenky nepot-
rebuje. Naši zbohatlíci (mnohí za nakradnuté 
peniaze) si dovoľujú dovolenkovať celý rok a 
to v najnoblesnejších destináciách. Ničnerobenie majú v popise práce, ešte 
aj ich špinavé peniaze im prepierajú najaté „biele kone“. A keď sa chúďatá na 
pláži nudia, odskočia si na nudapláž. 

A celoročnú dovolenku si môžu dovoliť aj dôchodcovia, akurát nie v špičkových 
letoviskách – pri ich penziách by boli veľké divy našetriť na Maledivy. 

Možno si dlhšie prázdniny neželajú ani niektorí školáci, lebo nemať až dva 
dlhé mesiace šancu vytáčať otravných učiteľov a šikanovať spolužiakov, to je 
podľa nich fakt brutálne. 

Buďme však spravodliví: za dlhšie letá si nezaslúžime žiadnu predlžovačku 
voľných dní. Dlhé letá sú trestom, ktorý  ľuďom za neľudské zaobchádzanie s 
prírodou udeľuje samotná príroda. Homo sapiens, údajne človek rozumný, v 
slepej pýche odmietol byť jej súčasťou a pasoval sa na jej barbarského pána. 

Nezúfajme však, že väčšina Slovače si nemôže dopriať exotické dovolenky. 
Veď aj doma je čo obdivovať. Aj bez mora máme spústu nádherných prírod-
ných krás (a krások), až to nie je pekné. Len škoda, že Slovensku nerobíme 
vždy dobrú reklamu, daromne sa bijeme v prsia, aký sme my pohostinný 
a holubičí národ. V skutočnosti všetko cudzie je nám cudzie, ba priam 
nepriateľské, takže preventívna rana do zubov nenašincovi nikdy nie je na 
škodu v zmysle hesla „kto nemá rád halušky, tomu dáme do držky!“ 

No dosť už nariekaní nad ľudom našim „špatnokrásnym“, ako povedal 
Sládkovič. Radšej všetkým, ktorí si svoje dni voľna za svoje peniaze zaslúžia, 
poprajme krásnu dovolenku plnú samých pozitívnych zážitkov a zmys-
luplného oddychu. Aby dovolenka nebola iba inou kulisou na pestovanie 
mediľudských animozít, ale očistou od všakovakých nedorozumení a nepo-
rozumení.

Našej mládeži zavinšujme dni plné radostných a dobrodružných zážitkov, 
pri ktorých nuda a každodenné stereotypy dostali dvojmesačnú výpoveď.      

Ján Grexa
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Nová autobusová linka číslo 36, ktorá bude od 
septembra jazdiť do Záhorskej Bystrice, spojí našu 
mestskú časť s Dúbravkou. Jej trasa pôjde od zas-
távky pri Tesco Expres smerom na Krče a na Strmé 
Vŕšky (Elektrovod). Odtiaľ sa vráti na hlavnú cestu, 
cez Kruhový objazd Petra a Pavla sa zatočí smerom 
k televízii Markíza, ďalej sa vydá po Hodonínskej 
ceste ku krematóriu, k nákupnému centru Bory-
Mall a potom bude pokračovať smerom na Dú-
bravku – na Agátovú ulicu, k obchodnému domu 
Saratov a na konečnú zastávku (Žatevná ulica).

„Mojím hlavným zámerom bolo prepojiť Záhorskú 
Bystricu s električkovou traťou v Dúbravke. Som 
rád, že sa to podarilo,“ hovorí starosta Jozef Krúpa.
Nová linka bude chodiť dva krát za hodinu. Ranné 
spoje by mali byť načasované tak, aby deti stihli 
začiatok vyučovania v školách, ktoré navštevujú. 

S novou linkou súvisí ešte jedna zmena. Pôvodne 
mala  chodiť nová linka aj do Marianky. „Ako člen 
dopravnej komisie a poslanec Bratislavského samo-
správneho kraja som podporoval, aby Marianku 
obslúžila spoločnosť Slovak lines,“ hovorí Jozef 
Krúpa. „Bratislavský samosprávny kraj a Slovak 
Lines sa nakoniec rozhodli, že zmenia trasovanie 
a frekvenciu linky číslo 215. Táto bude spájať Mari-
anku s mestom – Patrónkou, a preto linka číslo 36 
pôjde iba do Záhorskej Bystrice.“

Na záver ešte jedna zaujímavosť. Pôvodne mala 
byť nová linka „bystrickou dvojičkou“  linky  číslo 
123, ktorá chodí do Lamača. Na podnet Jozefa 
Krúpu sa nakoniec rozhodlo, že nová linka bude 
samostatná a dostane číslo 36. „Myslím, že to tak-
to bude jednoduchšie a jasnejšie  hlavne pre tých, 
ktorí mestskú hromadnú dopravu využívajú pravi-
delne,“ dopĺňa Jozef Krúpa. Presné časové inter-
valy máme dostať od Dopravného podniku mesta 
Bratislavy do začiatku augusta. Po ich obdržaní 
ich zverejníme. 

-red-

Nová autobusová linka číslo 36, ktorá bude od septembra jazdiť do Záhorskej Bystrice, spojí našu mestskú časť s Dú-
bravkou. Jej trasa pôjde od zastávky pri Tesco Expres smerom na Krče a na Strmé Vŕšky (Elektrovod). Odtiaľ sa vráti na 
hlavnú cestu, cez Kruhový objazd Petra a Pavla sa zatočí smerom k televízii Markíza, ďalej sa vydá po Hodonínskej ceste 
ku krematóriu, k nákupnému centru BoryMall a potom bude pokračovať smerom na Dúbravku – na Agátovú ulicu, k 
obchodnému domu Saratov a na konečnú zastávku (Žatevná ulica).

PETÍCIA NIE JE POTREBNÁ. 
NOVÁ LINKA JE REALITOU!
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VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
ČASTO KOMPLIKUJE STAVBY
Starostovia diskutujú o často kritizovanom zákone o verejnom 
obstarávaní, ktorý komplikuje stavby prakticky vo všetkých 
obciach a mestách na Slovensku. Tieto problémy sa, žiaľ, 
nevyhli ani Záhorskej Bystrici. Naplno sa prejavili pri výstavbe 
multifunkčnej športovej haly. Práce síce pokračujú, ale sú v 
časovom sklze. 

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica postupovala pri výbe-
re dodávateľa striktne v zmysle platného zákona o verejnom ob-
starávaní. Schválila výberovú komisiu, ktorá priebeh obstaráva-
nia sledovala a vybrala víťaza. Komisia pracovala v zložení: za 
úrad Eva Ihringová, Ingrid Ožvoldová, Denisa Kiszel, právnik 
Jozef Štefanko, za stavebnú komisiu Peter Kopčák, za poslancov 
miestneho zastupiteľstva Ivan Bošňák a Ján Janata. Verejné ob-
starávanie vyhrala firma SOAR, ktorá ponúkla najnižšiu cenu.

„Žiaľ, je bežné, že firmy v snahe ponúknuť spočiatku čo najnižšiu 
cenu, s ňou potom majú problémy počas realizácie stavby,“ hovorí 
starosta Jozef Krúpa. „Hľadajú najlacnejších dodávateľov, nemajú 
dostatok hotovosti na kúpu potrebných materiálov.“ 

Často potom doslova „tlačia“ na mestskú časť, aby im zaplatila 
práce navyše. Hľadajú  spôsob ako čo najviac cenu zákazky zvýšiť. 

„Práce navyše nemôžeme akceptovať automaticky. Najskôr ich 
musí posúdiť stavebný a architektonický dozor, ktorý posudzuje ich 
opodstatnenie z hľadiska práce a ceny. Až na základe týchto posud-
kov schvaľujú zvýšenie objemu prác a financií poslanci miestneho 
zastupiteľstva. Už len samotný tento proces nám predlžuje real-
izáciu stavby,“ objasňuje Jozef Krúpa.

Mestská časť sa navyše nemôže správať ako súkromný 
objednávateľ. „Keď si staviate vlastný dom a nie ste spokojný s 
dodávateľom, jednoducho ho pošlete preč. To si my nemôžeme 
dovoliť. Ak by sme vypovedali zmluvu, museli by sme začať s novým 
procesom verejného obstarávania a hľadať tak ďalšieho dodávateľa. 
To by celú výstavbu predĺžilo aj o niekoľko mesiacov. Navyše by nám  

zo strany zrušeného dodávateľa stavby hrozila žaloba a súdny pro-
ces za odstúpenie od zmluvy,“ dopĺňa Pavel Aschenbrenner z firmy 
Ebiz, ktorá sa špecializuje na kontrolu a riadenie verejných ob-
starávaní.  

„Podľa nás by nemalo dochádzať k neodôvodenému vypovedaniu 
zmluvy zo strany nie len objednávateľa ale ani zo strany zhotoviteľa. 
Vypovedanie zmluvy vidíme ako krajné riešenie, ktorým 
objednávateľ v krátkom čase nedosiahne svoj cieľ (zhotovenie 
stavby) a zhotoviteľ nedosiahne obrat a zisk. Verejný obstarávateľ 
(obec) by mal pri neplnení zmluvy zo strany zhotoviteľa uplatniť 
najskôr sankčné  inštitúty a tým zabezpečiť riadnu a hospodárnu 
realizáciu predmetu zmluvy. A až po vyčerpaní týchto inštitútov 
zmluvu vypovedať. Naviac v takomto prípade, ako uviedol pán 
starosta, objednávateľ - obec (verejný obstarávateľ) musia proces 
verejného obstarávania opakovať a opäť časovo náročne vybrať 
nového zhotoviteľa pre tú istú zákazku.“  Dodáva  Mgr. Pavel 
Aschenbrenner manager spoločnosti e-BIZ Corp,  ktorá rieši 
verejné obstarávania.

Mestská časť dostala od dodávateľa, spoločnosti  SOAR, nový har-
monogram výstavby športovej haly.  Firma mešká pol roka, ale 
práce pokračujú. Hotové sú kovové nosníky strešnej konštrukcie, 
ktoré postupne vytvárajú kostru strechy. 

„Aj napriek všetkým problémom som rád, že v Záhorskej Bystrici 
sme doteraz všetky stavby dokončili,“ hovorí starosta Jozef Krúpa. 

„Keďže súčasný zákon o verejnom obstarávaní nespôsobuje problém 
iba nám, rozhodol som sa ako predseda Regionálneho združenia 
starostov mestských častí Bratislavy iniciovať jeho čo najrýchlejšiu 
novelizáciu.“

Novelizáciu zákona pred časom na sneme Združenia miest a obcí 
Slovenska prisľúbil aj predseda vlády Peter Pellegrini.

-red-

Začína sa montáž hlavných strešných nosníkov

Bočné strešné nosníky sú už osadené
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Stavebné práce na základnej škole sa nezastavia ani počas 
leta. Ich výsledkom má byť rozšírenie školy o ďalšie dve 
triedy a o vstupnú halu, ktorou sa zväčšia šatne – ako aj 
spoločenský priestor pre žiakov.

Práce pokračujú. Dokončila sa betonáž základovej dosky a 
začali sa ťahať múry. Dodávateľ stavby, spoločnosť Energy 
Real sľúbila, že stavbu odovzdá v dohodnutom termíne. 
Začiatkom nového školského roka teda bude môcť naša 
základná škola prijať 44 žiakov navyše.

VYUČOVANIE SA SKONČILO, 
HURÁ NA PRÁZDNINY!

PRÁCE NA ŠKOLE

Končí sa ďalší školský rok, ktorý bol pre niektorých 
úspešnejší, pre iných menej, pre ďalších bol prvým rokom 
školských povinností. Asi najťažšie obdobie v základnej 
škole majú za sebou prváci. Nie je jednoduché zvyknúť si 
na školské povinnosti a disciplínu, ale podarilo sa im to. 
Aj piataci zvládli náročný prvý rok na druhom stupni. De-
viatakom sa zasa končí výučba na základnej škole a všetci 
budú pokračovať v štúdiu na stredných školách. 

Našu školu v tomto školskom roku navštevovalo 443 žiakov 
v základnej škole a 140 detí v materskej škole. Až 177 žiakov 
malo samé jednotky, ostatní prospeli a dvaja žiaci nepro-
speli. Jeden z nich bude mať šancu v auguste si známku 
opraviť a tak postúpiť do vyššieho ročníka – a ten druhý 
musí ročník opakovať ešte raz. 

Triedni učitelia udelili pochvalu 147 žiakom, 36 žiaci dosta-
li pochvalu od riaditeľky školy, 18 žiakov dostalo napome-

nutie – a 8 žiakov pokarhanie triednej učiteľky a 8 žiakov 
pokarhanie od riaditeľky. Dvaja žiaci majú na vysvedčení 
zníženú známku zo správania za opakované a závažné 
porušovanie školského poriadku. 

Život žiaka je radostný a krásny, ale aj náročný a 
vyčerpávajúci. Teraz sú tu nami dva mesiace – 66 krásnych 
prázdninových dní. Prajem vám, milí žiaci, aby ste si dobre 
oddýchli, načerpali novú energiu, spoznali veľa zaujíma-
vých ľudí, miest a vecí. Dovidenia v septembri! 

Zuzana Kaliariková
riaditeľka ZŠ s MŠ Hargašova ul.
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Zabetónovaná základová doska

Deti sa lúčili so školským rokom

Deviataci poďakovali aj svojim učiteľom



Pri príležitosti Dňa matiek sme sa rozhodli napísať o 
rodine s dvanástimi deťmi. Tento úctyhodný počet 
sa narodil pani Rozálii Šišovej, rodenej Vilémovej, a 
Františkovi Šišovi. Na rodičov si s láskou zaspomínali 
ich dve dcéry: Mária Tkáčová a Anna Podolinská.

„Mama bola rodáčka zo Záhorskej Bystrice, otec pochádzal 
z Marianky. Hneď po svadbe zostali bývať v Záhorskej 
Bystrici. Svadbu mali 20. mája 1947. Dom na Prídavk-
ovej ulici,  v ktorom sme vyrastali, postavili spoločnými 
silami, ako to bolo v tej dobe zvykom. Mama dokonca aj 
v tehotenstve pomáhala so stavbou. Neskôr v tom dome 
porodila desať detí.  Prišla pôrodná baba a bolo, “ hovorí 
pani Anna. „Len Jozef a Paľko prišli na svet v pôrodnici.“ 

Rozálii a Františkovi sa postupne narodili: František, 
Dominik, Anna, Mária, Rozália, Jano, Stano, Oľga, 
Sidona, Peter, Jozef a Pavol. „Dalo by sa povedať, že sme 
oslavovali každý mesiac,“ s úsmevom vraví pani Mária. 

„Oslavy neboli také veľkolepé ako teraz. Hlavne, že sme sa 
mali radi a rozumeli sme si.“  

Mama Rozália nechodila do práce, bola doma a stara-
la sa o deti aj o zvieratká. Chovali zajace, sliepky, pra-
siatka a mali aj psíka. Tatko František pracoval celý 
život v tlačiarňach. Keď mal najmladší brat Paľko tri 
roky, musela ísť pani Rozália do práce, lebo jej „chýbali 
roky“ do dôchodku. „Pretĺkali sme sa životom ako sa dalo. 
Najmladší brat Paľko sa narodil s Downovým syndrómom, 
určite sa aj vďaka maminej starostlivosti dožíva takého 
vysokého veku – zakrátko oslávi 49 rokov. Teraz býva so 
sestrou Olinkou.“

V rozprávaní pokračuje pani Anna: „Mama všetko zv-
ládala, no pomáhali sme jej aj my, upratovali sme, drevo 
nosili na kúrenie, ovocie a zeleninu sme si vypestovali, 
pomáhali sme so sadením aj s obrábaním záhrady. Okrem 

záhrady pri dome sme mali aj vinohrad. Tatko dorábal 
vlastné víno.“ 

„Aj teraz vo vyššom veku neradi spomíname na niektoré 
poznámky okolia, že  idú Šišovci a zas je ich o jedného 
viac. Nebolo nám to príjemné, keď sme boli ako deti a 
nie je to príjemné ani teraz. Nemali sme to jednoduché, 
rodičia sa o nás starali najlepšie ako vedeli. Neviem, ako 
to mama stihla, ešte aj oblečenie nám šila. Aj šaty na prvé 
sväté prijímanie ,“  hovoria sestry Mária a Anna. Mama 
Rozália viedla deti k viere a vždy keď mohla, navštívila 
kostol. „Tam určite čerpala silu. A oddýchla si trochu od 
povinností.“ 

Deti rástli, vydávali 
sa, ženili, majú rôzne 
osudy. Niektorí pood-
chádzali do sveta – Aus-
trália, Rakúsko, niektorí 
sa len odsťahovali mimo 
Bratislavy – Trenčín, 
Stupava. „Mama ostala 
sama s najmladším sy-
nom Paľkom. Na to, že 
vychovala toľko detí, žili sme si dobre, mali sme sa radi a 
až doteraz sa ako súrodenci dobre znášame. Kým mama 
žila, stretávali sme sa častejšie, teraz je to už len občas. 
Keď si našetríme, radi navštívime nášho brata aj sestru 
v Austrálii,“ hovorí Mária. „Veľmi sa nám tam páči.  Aj 
mame Rozálii sa v Austrálii páčilo. Bola tam asi päťkrát 
aj s otcom, potom, keď zomrel, nebála sa ísť na takú dlhú 
cestu ani sama. A to už mala viac ako sedemdesiat rokov!“ 
– dodáva Anna. 

Mama Rozália naučila deti variť, domáce práce si súro-
denci delili, starší sa starali o mladších. Mária hovorí so 
smútkom v hlase: „Mama nám stále chýba. Radi sme k nej 
chodievali. Bola veselá, ale  s otcom vedeli byť aj prísni. 
Teraz navštevujeme rodičov na cintoríne, tam si pospomí-
name. Otec zomrel v roku 2000 a mama o osem rokov 
neskôr. Ešte spolu stihli osláviť zlatú svadbu.“ 

Za príjemné stretnutie pri fotografiách rodiny Šišovcov 
ďakujem pani Márii a pani Anne. O svojej mame hovorili 
s úsmevom, ale aj so slzami v očiach. Na mamu a na det-
stvo majú krásne spomienky. 

Text: Barbora Besedičová 
Foto: archív rodiny Tkáčovcov a rodiny Podolinských

MAMA DVANÁSTICH DETÍ 
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Rodina Šišovcov

Pani Rozália v Austrálii



Folklór patrí medzi 
najväčšie hodnoty našej 
krajiny. Ľudová hudba, spev 
a tanec sú stále prítomné v 
srdciach ľudí, ktorí sú verní 
tradíciám. Tak je to i v prí-
pade rodiny Kulišekovcov. 
O ich vzťahu k folklóru a 
hudbe sme sa porozprávali s 
pani Kulišekovou. 

Na husliach hráš ty aj tvoje deti. Ako ste začínali?

Za pomyselný začiatok je možné považovať môj zápis do 
Základnej umeleckej školy. Vtedy som dostala možnosť vybrať 
si medzi husľami a klavírom. Na husle sa zapisovalo priamo 
do prvého ročníka, bez prípravky, tak som sa rozhodla pre ne. 
Mala som skutočne výnimočného učiteľa, ktorý sa držal hesla 
„na dobrého koňa treba veľa nakladať“ – a tak nakladal... Keď 
som mala desať rokov a štyri ročníky ZUŠ za sebou, vznikol v 
Zlatých Moravciach, odkiaľ pochádzam, detský folklórny sú-
bor Zlatňanka. Tam som zažila prvý kontakt so slovenským 
folklórom, no spočiatku to na nejakú celoživotnú lásku ro-
zhodne nevyzeralo. V tom čase v Moravciach už niekoľko rokov 
pôsobil aj „dospelácky“ folklórny súbor Inovec. Netrvalo veľmi 
dlho a prešla som ako štrnásťročná do kapely tohto súboru, kde 
som „primášovala“. Boli to nádherné roky. 

Dostali na výber aj tvoje deti – čo sa týka hudby? 

Ak mám byť úprimná, nedostali. Možno niekto povie, že deti 
treba dať na viacero krúžkov a potom im nechať možnosť vý-
beru. Aj to je spôsob. Ale máloktoré šesťročné dieťa povie – ch-
cem hrať na husliach. Alebo ak aj chce, nevie si predstaviť, čo 
to bude znamenať. Keď som deti prihlásila do ZUŠ, chcela som, 
aby mohli zažiť presne to, čo som zažívala ja – a možno ešte 
ďaleko viac. Našou obrovskou výhrou bol pán učiteľ Kružliak 
– skutočná kapacita v oblasti slovenského folklóru. Nie každý 
učiteľ hry na husliach inklinuje k  folklóru. Deti sú prevažne 
vedené ku klasickej hudbe. U pána Kružliaka však mali dvere 
do sveta folklóru otvorené.

Vaše dve ratolesti dosiahli nedávno pekné ocenenia v súťaži 
Slávik Slovenska. Ako vnímate tento úspech?

Moje deti majú pekný vzájomný vzťah, asi aj vďaka tejto 
spoločnej záľube. Tento rok súťažili v iných kategóriách, takže 
si navzájom nekonkurovali. Obaja získaním prvého miesta v 
okresnom kole postúpili do krajského kola, kde Eliana vyhra-
la tretie miesto. Marek si to zas vykompenzoval striebrom z 

celoštátneho kola súťaže Vidiečanova Habovka: Ľudová hud-
ba Čečinka, kde Marek účinkuje, na ňu postúpila z krajského 
kola. Predstavili sa blokom piesní zo Záhoria. O trofeje bojo-
vali s ďalšími deviatimi detskými ľudovými hudbami z celého 
Slovenska. Marek hral aj spieval. Za úspechom týchto mladých 
talentovaných muzikantov stojí práca pána Kružliaka ako ve-
dúceho ľudovej hudby a  energickej šéfky súboru pani Čečkovej. 
Myslím si, že deti tieto ocenenia vnímajú triezvo, tešia sa z nich 
a to ich  posúva ďalej. My s manželom sa z úspechov našich 
detí veľmi tešíme. Máme radosť, že sa im darí a že drina sa 
postupne mení na záľubu.

Aké máte muzikantské plány?

Som vďačná svojim deťom za to, že som sa ich prostredníct-
vom vrátila k folklóru a snáď si ešte aj v nejakej ľudovej hudbe 
zahrám. A hudobná budúcnosť detí? Spolu s manželom im 
vštepujeme lásku k hudbe, predovšetkým k folklóru – a budeme 
ich v tom podporovať aj naďalej. Ako so svojím talentom 
naložia, to je už v ich rukách. 

Na záver je ešte dobrým zvykom podeliť sa o nejaký obľúbený 
„rodinný recept“... 

Keďže „nielen chlebom je človek živý“, podelím sa o recept na 
pohladenie duše. Skúste „ochutnať“ napríklad takú Brnkanú 
po kopaničiarsky, Goralské nôty z Hornej Oravy, fantasticky 

„chutia“ aj Vrchárski sršni alebo Strigônska zábava a mnoho 
ďalších hudobných lahôdok. My si dávame pravidelne niekoľko 
„chodov“ za sebou. Postup je jednoduchý. Postačí počítač s pri-
pojením na internet. Tieto, ale aj ďalšie „chuťovky“ tam ľahko 
objavíte!

Za rozhovor ďakuje Katarína Bočkayová

FOLKLÓR V SRDCI
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Spoločná fotografia

Celá rodina žije folklórom



MOŽNÉ RIEŠENIA PRE 
LOKALITU IVANCE

Miestne zastupiteľstvo poverilo 19. júna tohto roku starostu 
Jozefa Krúpu obstarávaním územného plánu zóny Ivance. 
Územný plán zóny má presne definovať, čo sa na tomto 
území bude nachádzať. Teda aké stavby, infraštruktúra, 
služby, aké oddychové zóny. Aj napriek tomu, že mestská 
časť na tomto území nevlastní žiadne pozemky, rozhod-
la sa týmto priestorom zaoberať. „Robíme to preto, aby 
výsledná podoba tohto územia zodpovedala predstavám 
obyvateľov mestskej časti,“ vysvetľuje rozhodnutie starosta 
Jozef Krúpa. „Dôležité je, samozrejme, zastabilizovať toto 
územie tak, aby spĺňalo požiadavky ľudí, ktorí pozemky v 
lokalite Ivance vlastnia.“ 

Aj preto začala mestská časť spolupracovať s Fakultou ar-
chitektúry STU v Bratislave. Mladí nádejní architekti dali 
na papier svoje predstavy, vízie a zaujímavé riešenia. 

„Všetky vytvorené riešenia sú iba predstavami mladých ar-
chitektov,“ vysvetľuje Jozef Krúpa. „V žiadnom prípade nie 
sú pre mestskú časť záväzné. Chceli sme iba obyvateľom 
ukázať, čo všetko môže v súlade s platným územným plánom 
hlavného mesta na tomto mieste vzniknúť.“  

Návrhy študentov architektúry si môžu obyvatelia našej 
mestskej časti pozrieť na výstave, ktorá je sprístupnená 
vo foyeri Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici. 
K vystaveným riešeniam sa môžu vyjadriť do 3. septembra.

„Podľa preferencií a väčšinového názoru bude mestská časť 
formulovať zadanie reálnemu spracovateľovi územného 
plánu zóny v tejto lokalite,“ dopĺňa informáciu Jozef Krúpa. 

„Spracovaný územný plán zóny bude základom na rokovanie 
s vlastníkmi pozemkov a až potom príde na rad schvaľovanie 
na zastupiteľstve mestskej časti.“

Lokalita Ivance sa nachádza vpravo pri vstupe do Záhorskej Bystrice v smere zo Stupavy, oproti čerpacej stanici Slovnaft. 
Táto lokalita je z hľadiska Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, schváleného v roku 2007, v znení neskorších 
zmien a doplnkov, definovaná ako územie  s funkčnou plochou 102. To znamená, že je tu možná kombinácia  rodinných 
domov na väčšej ploche, ale aj malopodlažnej zástavby do štyroch nadzemných podlaží – a potrebnej infraštruktúry. Z 
platného územného plánu vyplýva aj to, že toto územie je určené na podrobnejší stupeň spracovania, teda na vypraco-
vanie územného plánu zóny. 
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Pracovníci nášho miestneho úradu a Fakulty architektúry STU



MLADÍ ARCHITEKTI PREDSTAVUJÚ 
SVOJE VÍZIE
V stredu 27. júna v popoludňajších hodinách sta-
rosta Jozef Krúpa a dekanka Fakulty architektúry 
STU v Bratislave Ľubica Vítková za prítomnosti ped-
agógov fakulty, zamestnancov miestneho úradu a vás, 
obyvateľov, otvorili výstavu  revitalizácie lokality územ-
ia Ivance a ulice Čsl. tankistov. Na základe spolupráce 
univerzity s mestskou časťou mladí architekti, študenti 
fakulty, stvárnili svoje riešenia v podobe nákresov a 
priestorových modelov.

Architektonické riešenie lokality Ivance bolo pre 
študentov dobrým zadaním, na ktorom si mohli vyskúšať 
architektonické formovanie doposiaľ nezastavaného 
územia. 

„Študenti dostali voľnú ruku, aby obyvatelia videli rôzne 
spôsoby a mieru zastavania v danom území, všetko v 
zmysle platného územného plánu hlavného mesta,“ hov-
orí dekanka Fakulty architektúry STU Ľubica Vítková. 

„Bol to spôsob ako rozvinúť diskusiu o tejto lokalite, čo sa 
vo veľkej miere podarilo. Sme veľmi radi, že sa obyvatelia 
do tejto diskusie so svojimi názormi zapájajú.“ 

Názory boli rôzne, no prevažne uprednostňovali 
požiadavku, aby sa v tejto lokalite stavali len rodin-
né domy – a to aj napriek tomu, že platná legislatíva 
tu dovoľuje stavať budovy so štyrmi nadzemnými 
podlažiami. Mestská časť všetky pripomienky a postrehy 
zohľadní pri tvorbe pripravovaného územného plánu 
zóny. 

-red-

Územný plán zóny – čo to je? 

Územný plán zóny (ÚPN-Z) je podrobnejšia projektová dokumentácia, ktorá sa vo všetkých krokoch schvaľuje 
miestnym zastupiteľstvom. Územný plán zóny vytvára bližšiu špecifikáciu zóny a určuje mieru jej zastavania. 
Vlastníctvo pozemkov neovplyvňuje. Majetkové veci sa nemenia, pozemky ostávajú pôvodným majiteľom. 

ÚPN-Z je jediný spôsob ako podrobnejšie regulovať výstavbu. Spracovaniu ÚPN-Z predchádza Zadanie, ktoré ak-
ceptuje požiadavky obyvateľov mestskej časti. Zadanie podlieha schváleniu v miestnom zastupiteľstve. Uvítame 
podnety od obyvateľov MČ Bratislava-Záhorská Bystrica, ktoré odovzdáme spracovateľovi Zadania. Všetky otáz-
ky, podnety a námety píšte na kozakova@zahorskabystrica.sk.
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Priestorové modely návrhov

Autor vysvetľuje svoju predstavu



JUBILEÁ NAŠICH SENIOROV
V nedeľu 17. júna sa v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici zišli naši seniori, aby už tradične zablahoželali jubilan-
tom. Na úvod všetkých privítala predsedníčka Klubu dôchodcov BA-ZB Viera Marošová a jubilantov pozdravil aj starosta 
Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. K príjemnej atmosfére prispela pesničkami do tanca skupina Pollák Band. Seniorov, ktorí 
si pripomenuli svoje jubileá za prvý polrok tohto roka, bolo pomerne veľa – a tak bolo čo oslavovať! Prítomní zablahoželali 
týmto jubilantom:

91 rokov: Rudolf Drahoš, Jozefína Jamrichová

90 rokov: Ján Kaiser, Mária Hrdinová

85 rokov: Vilma Janatová, Matilda Ragasová, Elena Drahošová 

80 rokov: Anna Liďáková, Mária Mihalovičová, Viliam Os-
uský, Emília Osuská, Anna Mikletičová, Anna Pospišová, Ivan 
Čižnár

75 rokov: Emília Ivančíková, Eva Juračičová, Antónia Vlčková, 
Oľga Romanová, Štefánia Dobrovodská

70 rokov: Anna Poláková, Mária Kubovičová, Michal Ščasný, 
Jaroslav Hurbanič, Oľga Mišíková, Peter Prvonič, Viera Víg-
hová, Silvia Šimonová

65 rokov: Valentína Krajčírová, Mária Tuhá, Ľudmila Poláková, 
Stanislav Krajčír, Marta Dedičová

Okrem jednotlivcov, svoje jubileá slávili aj nasledovné 
manželské páry:

Diamantovú svadbu – 60 rokov spoločného života: Alojz a Hel-
ena Haraslínoví, Ján a Anna Pospišoví

Smaragdovú svadbu – 55 rokov spoločného života: Rudolf a 
Anna Matúškoví, Ivan a Eva Čižnároví

Zlatú svadbu – 50 rokov spoločného života: Jaroslav a Jana 
Hurbaničoví, Ján a Ružena Kučeroví

K blahoželaniam sa pripájajú aj členovia redakčnej rady. 
Všetko najlepšie!
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Ocenení jubilanti

Jubilantka Mária Hrdinová so 
starostom Jozefom Krúpom



Záhorská Bystrica sa môže pýšiť ďalšou zrekonštruovanou 
sakrálnou budovou. Nový šat dostala kaplnka sv. Jána 
Nepomuckého, ktorá stojí na začiatku Donskej ulice. Jej 
rekonštrukciu  zabezpečila farnosť – a prístupový chodník 
k nej urobila mestská časť. Kaplnka Jána Nepomuckého je 
ďalšou opravenou stavbou svojho druhu po kaplnke svätého 
Vendelína, ktorá sa nachádza v časti obce smerujúcej k Mari-
anke.  Aj túto sa nedávno podarilo obnoviť vďaka Paľovi Ma-
linovskému, ktorý mal nad renováciou dozor – a vďaka firme 
Milana Brštiaka, ktorá rekonštrukciu uskutočnila. 

Obnovená kaplnka
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Koniec školského roka okrem odovzdávania vysvedčení posky-
tol aj  priestor oceniť tých najtalentovanejších žiakov. Na návrh 
riaditeľky školy Zuzany Kaliarikovej odmenil starosta Jozef 
Krúpa spolu s predsedom školskej komisie pri miestnom 
zastupiteľstve Miloslavom Sajanom Emu Tvrdoňovú, Samu-
ela Alexandra Krajčíra, Elianu Kulíšekovú, Ivanu Kováčovú, 
Martina Straku, Mateja Ševčíka, Pavla Bilku, Jakuba Kapán-
ka, Jakuba Poláka a Petra Bertu. Zo slávnostného ukončenia 
školského roka si ocenení žiaci odniesli diplomy, knihy a 
darčeky. Mnohí žiaci sa lúčili, pretože ukončili základnú školu 
a budú pokračovať v štúdiu na strednej škole. Všetkým deťom 
i učiteľom želáme pestré a veselé prázdniny. 

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

Oceňovanie talentovaných 
žiakov

Ocenení žiaci

Zrekonštruovaná kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Poľovníci zo Záhorskej Bystrice pod záštitou Obvodnej 
poľovníckej komory Bratislava zorganizovali na 20. júna pri 
príležitosti Mesiaca poľovníctva a ochrany prírody zájazd na 
Detské oslavy sv. Huberta do Svätého Antona, na ktorom sa 
zúčastnili deti z 5. a 6. ročníka našej základnej školy. Podujatie 
sa uskutočnilo v areáli Poľovníckeho kaštieľa vo Svätom An-
tone. Deti sa oboznámili s preparátmi voľne žijúcich druhov 
zvierat, pozreli si ukážky sokoliarstva, venovali sa poznáva-
niu stromov, hlasov zvierat, videli divadelné predstavenie, 
absolvovali rôzne súťaže a na laserovej strelnici si vyskúšali 
svoje strelecké schopnosti. Pekné a náučné podujatie určite 
inšpiruje našu mládež pri poznávaní prírody a pri vytváraní 
krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva.  

Žiaci na oslavách sv. Huberta

Žiaci pred Poľovníckym kaštieľom vo Svätom Antone 
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V prvé júnové dni  spoznávala skupinka 45 žiakov ôs-
meho a deviateho ročníka našej základnej školy spolu s 
pani učiteľkami Mikolášikovou, Krettovou a Bendíkovou 
krásy Slovenska. Zvlnená krajina Cerovej vrchoviny od-
kryla svoje najkrajšie miesta: unikátny kamenný čadičový 
vodopád vysoký deväť metrov, kamenné more pod 
malebným hradom Šomoška i kedysi známy Kameňolom 
Mačacia. Vďaka podpore Mestskej časti Bratislava-Záhor-
ská Bystrica mohli žiaci objaviť aj klenot v Slovenskom 
krase: nádherná Ochtinská aragonitová jaskyňa so svojou 
snehobielou výzdobou vyrozprávala svoj príbeh, aragoni-
ty sa vďaka fantázii detí zmenili na zvieratá, rozprávkové 
bytosti  a na vesmírne výjavy. Bol to zážitok, na aký sa 
nezabúda.

Objavili sme krásny kút 
Slovenska

Radosť z poznávania krás Slovenska

Počas posledného júnového týždňa sa rekreovalo štrnásť 
turistov – členov Klubu dôchodcov zo Záhorskej Bystrice 
v lone prekrásnej prírody na Orave. Seniori vystúpili na 
Vasiľovskú hoľu, po ceste  jedli čučoriedky, lesné jahody a 
zbierali hríby. Navštívili aj Oravský Podzámok, železničku 
v Oravskej Lesnej, Múzeum kávy v Krušetnici, trhy v 
Poľsku.

Večer si schuti zaspievali. Dobrú náladu neprekazili ani 
drobné zakopnutia či upršané počasie. Všetci sa už tešia 
na nové zážitky pri ďalších spoločných podujatiach.

Aktivity dôchodcov – turistov

Známe rybky z rozprávky Nemo a Dory „priplávali“ v pia-
tok 22. júna večer do Spoločenského domu v Záhorskej 
Bystrici s takýmto príbehom: Dory sa chcela prihlásiť na 
súťaž Superstar. Nacvičila si aj číslo s kruhmi a pesničku. 
Ale stala sa jej nehoda a stratila pamäť. Tento zamo-
taný príbeh jej pomohol vyriešiť verný kamarát Nemo 
s pomocou celej hŕby malých divákov: vďaka nim sa jej 
totiž pamäť vrátila. Nemo a Dory boli spokojní, že sa 
im pieseň pripravená na Superstar predsa len vydarila. 
Nakoniec si všetci spoločne zatancovali  a na pamiat-
ku sa odfotili. 

Nemo a Dory prišli do 
Bystrice potešiť naše deti

Známe rybky medzi deťmi

Účastníci zájazdu
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Cesta od Billy smerom k Elektrovodu je nezaradená. 
Znamená to, že nepatrí ani mestskej časti, ani magis-
trátu či župe. Pôvodne ju postavili ako účelovú komu-
nikáciu vedúcu k strednému odbornému učilišťu, ktoré 
sa o ňu aj staralo. Mestská časť v spolupráci s hlavným 
mestom a s BSK zaradenie tejto cesty rieši. Na základe 
kolaudačného rozhodnutia ju už bude možné zapísať 
do katastra, vlastníkom by sa mal stať BSK. S magistrá-
tom treba doriešiť, aby cesta následne prešla do správy 
hlavného mesta, nakoľko po nej bude chodiť nová linka 
MHD. Problém by sa teda mal v krátkom čase doriešiť. 
Tým sa automaticky zabezpečí  aj pravidelná údržba tej-
to komunikácie.

„Bezprízorná“ komunikácia

Stretnutie pracovníkov nášho miestneho úradu a BSK

Bystrická hliadka bola opäť v akcii – a výsledky stoja za 
to! Koncom júna čistili jej členovia stojiská kontajnerov 
na separovaný odpad. Zamerali sa na veľmi znečistené 
stojisko na ulici Čsl. tankistov pri reštaurácii U Mu-
chu, ďalej odstránili  neporiadok pri kontajneroch na 
križovatke ulíc Strmý Vŕšok – Pri Vápenickom potoku. 
Ich pozornosti neunikla ani kopa skla, ktorá ležala pri 
kontajneroch hneď vedľa futbalového ihriska. Aj túto sa 
podarilo odstrániť. 

Členom Bystrickej hliadky ďakujeme za ich aktivitu!

Bystrická hliadka

Obyvateľov Záhorskej Bystrice chceme informovať, že 
od 9. 7. do 31. 8. budú na Pútnickej ulici a na ulici Na 
Vlkovkách prebiehať práce na odvodnení týchto komu-
nikácií osadením nových žľabov. Investorom stavby je 
Hlavné mesto SR Bratislava, zabezpečuje ju mestská or-
ganizácia Generálny investor Bratislavy. Stavba sa bude 
realizovať v ôsmich etapách. Obyvateľov Záhorskej Bys-
trice prosíme o dodržiavanie pokynov podľa prenosného 
dopravného značenia umiestneného na mieste opráv.

Odvodnenie Pútnicej ulice a 
ulice Na Vlkovkách

Starosta odovzdáva stavenisko zástupcom GIB

Bystrická hliadka je naším veľkým pomocníkom
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Mladí futbalisti z MFK Záhorská Bystrica ukončili sezónu 
2017/2018. Počas podujatia sa nenudili deti ani rodičia, 
spoločne si dokonca zahrali futbal. Všetky tímy aj hráči 
boli ocenení za dobrú reprezentáciu. Tí najlepší dostali 
na pa-miatku loptu, s akou sa hrajú  Majstrovstvá sveta 
v Rusku. So zakončením sezóny sa zavŕšili aj práce na 
ihrisku – opravila sa fasáda šatní, urobil sa prístupový 
chodník a dokončila sa pergola pred bufetom. Za podporu 
podujatia  treba poďakovať Bobovi Blechovi, Milanovi 
Veselému z bufetu Tri vŕby a členom MFK – Jozef Pro-
kopovi, Jozef Požgayovi, Marcelovi Horváthovi a Ivanovi 
Bošňákovi. 

Rozlúčka s tohtoročným 
futbalom

Časť z ocenených malých futbalistov

V rámci tenisovej ligy sa skončili súťaže družstiev 
Bratislavského regiónu. Náš TJ Záhorák mal zastúpenie 
v troch kategóriách. Seniori 65+ (kapitánom družstva je 
Ing. Hausner) skončili na 2. mieste, B-družstvo je tretie. 
Pozoruhodný úspech dosiahli muži (kapitánom družstva 
je Tomáš Antálek), ktorí sa v silnej konkurencii umiest-
nili na druhej priečke. Nakoľko na prvom mieste skončilo 
B-družstvo TK LOVE 4 (A-družstvo hrá v druhej lige), tak 
je reálne, že muži reprezentujúci Záhorskú Bystricu budú 
hrať na budúci rok v druhej lige – západ. Tenis zapustil v 
Záhorskej Bystrici dobré korene, o čom svedčia i dosiah-
nuté výsledky.

Úspešní tenisti z TJ Záhorák

Z víťaznej štvorhry našich mužov

Priestory crossfitového ihriska pri tenisových kurtoch TJ 
Záhorák v poslednom období využíva čoraz väčší počet 
športu chtivých ľudí. Prichádzajú si zacvičiť na športovom 
náradí, ktoré je umiestnené v exteriéri, alebo trénujú pri 
tenisovej stene. Pre všetkých máme dobrú správu: pod 
jednotlivými prvkami na cvičenie pribudli nové mäkké 
dopadové plochy. V krátkom čase tu bude aj detský kútik. 
Ihrisko je dostupné bezplatne, všetkých  srdečne pozý-
vame – príďte si aj vy zacvičiť!

Vynovené crossfitové ihrisko

Crossfitové ihrisko využívajú aj naši majstri vo florbale



SLÁVIČIE HLASY Z NAŠEJ
ZÁKLADNEJ  ŠKOLY 

Zámerom súťaže Slávik Slovenska je oživiť u mladej generá-
cie na Slovensku ľudovú pieseň, prebudiť obdiv voči nej – a u 
mladých hudobníkov vyvolať lásku ku spevu.

Školské kolo 28. ročníka speváckej súťaže v interpretácii slov-
enskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2018 otvorili žiačky 
2. B triedy pod vedením pani učiteľky Valérie Kirňakovej 
piesňou Spievanky, spievanky.

Súťaž prebiehala najskôr v triednych kolách, ktoré pripra-
vovali učiteľky hudobnej výchovy.

Súťažiaci v I., II. a III. kategórii museli spievať dve piesne. 
Podmienkou bolo, aby jedna z nich pochádzala zo Spevníčka 
určeného na tento rok a mala aspoň dve slohy. Druhú pieseň 

si súťažiaci v každej kategórii zvolili sami, zväčša po konzul-
tácii s pedagógom alebo rodičom.

Víťazi I. a II.  kategórie školského kola Marek a Eliana 
Kulišekovci nás úspešne reprezentovali na okresnom kole 
súťaže, ktoré sa konalo 9. mája na Základnej umeleckej 
škole Eugena Suchoňa v Bratislave. Aj tu zažiarili a vo svo-
jich kategóriách získali prvé miesta. Obaja postúpili do kra-
jského kola, kde sa v ťažkej konkurencii Eliana umiestnila 
na peknom treťom mieste. Za to jej patrí okrem srdečného 
blahoželania aj náš veľký obdiv.

Veríme, že našich žiakov bude spev baviť aj naďalej a držíme 
im palce pri ďalších súťažiach! 

Valéria Kirňaková

Krásne slovenské ľudové piesne sa rozozvučali počas súťaže Slávik Slovenska 2018 aj na našej základnej škole. 18 slávičích 
hlasov detí zo základnej školy prišli ako poslovia s dobrou správou, že slovenská ľudová pieseň žije a zakorenila sa aj v 
srdciach našich detí. 

1. kategória, 1. – 3. ročník 
1. miesto Eliana Kulišeková 3.B
2. miesto Ema Tvrdoňová 1.C
3. miesto Vanesa Novomeská 3.C

Výsledky 
školského kola:

2. kategória, 4. – 6. ročník 
1. miesto Marek Kulišek 5.A
2. miesto Manuela Trgová 4.B
3. miesto Adela Fejfarová 5.A
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Pani riaditeľka odovzdáva ocenenia



BYSTRICKÉ MALÉ HODY 
SA VYDARILI  
Patrónmi Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica sú svätí Peter a Pavol. Pri príležitosti ich sviatku koncom júna sa u 
nás  každoročne organizujú Bystrické malé hody. V tomto roku sa konali v posledný júnový a v prvý júlový deň. 

Hody sa začínali už v piatok, v deň školského vysvedčenia. 
Niektorí sme sa stretli pri premietaní Letného kina. Počasie 
nám prialo, na námestí bolo príjemne. Film Paddington bol 
nielen pekný, ale aj poučný. Filmová teta Luci totiž všetkým 
odkázala: „Správajme sa k sebe príjemnejšie a bude sa nám 
lepšie žiť!“  

Sobotné popoludnie bolo určené rodinám s deťmi. Sym-
patická a šikovná moderátorka Lenka Debnárová sa okrem 
moderovania predstavila aj ako výborná speváčka. Na 
pódiu vystúpil kúzelník Peter Šesták, šašo Jaroš so zajacom 
Pažrošom aj s Turboslimákom. Šašo so svojimi kamarátmi 
zostal deti zabávať aj po vystúpení. 

„Všetkým Petrom a Pavlom blahoželám k včerajším meninám. 
Ďakujem, že ste prišli a želám vám krásny podvečer,“ takto 

prítomných pozdravil na úvod večerného programu sta-
rosta Jozef Krúpa. K želaniu pekného podvečera sa pripojil 
aj primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal a viacerí sta-
rostovia mestských častí Bratislavy: z Devínskej Novej Vsi 
prišiel Milan Jambor, z Dúbravky Martin Zaťovič, z Lamača 
Peter Šramko. „Som rád, že sa stretávame a pripomíname si 
patrónov Petra a Pavla, ktorí ostali verní svojej láske k Bohu. 
Prajem si, aby  sme energiu a elán, čo nám Peter a Pavol uka-
zujú, dokázali investovať do našich projektov,“ povedal pán 
farár Ľudovít Pokojný.  

V rámci večerného programu sa predstavila kapela Neskorý 
zber, v ktorej hrajú aj naši obyvatelia Ladislav Slabey  a Pavol 
Medár, ako aj hostia Paľo Mráz a Štefan Baďura.  Vystúpil aj 
všetkým dobre známy farský spevácky zbor Heliantus. Naši 
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Šašo zabával najmenších divákov

Spoločné vystúpenie našich súborov Bystričan a Limach



mládežníci sa poznajú od detstva, v kostole sv. Petra a Pavla 
sprevádzali po celé roky pod vedením Blanky Hofbauerovej 
sväté omše. Spoločne dospievajú – a stále spievajú! Na pódiu 
zazneli piesne z ich muzikálov Dar a Projekt. Prekvapením 
na záver bola pieseň skupiny Pink Floyd Another Brick in the 
Wall.   

Ďalšou domáckou kapelou bola známa „dixielandovka“ Rag-
time Jazz Band. Hlavným účinkujúcim sobotného večera sa 
stala kapela Starmania Original. Hrali naozaj perfektne! 
Niektorí hostia si pri ich vystúpení zatancovali aj zaspievali. 
Večer pokračoval diskotékou až do neskorej noci. 

V nedeľu predpoludním sa v našom kostolíku konala 
slávnostná svätá omša, ktorú celebroval otec Ľudovít Poko-
jný. Popoludní sa na Námestí Rodiny hralo „na ľudovú nôtu.“ 

Vystúpil Spevácky zbor Bystričan a Spevácky zbor Limach. 
Večer uzatvorila Dychová hudba Častovanka. 

Popri programe si hodovníci mohli vyskúšať jazdu na 
kolotočoch. Prítomní stánkari pozývali ochutnať rozmanité 
špeciality. Na pamiatku sme si mohli kúpiť rôzne drobnosti, 
napríklad bižutériu.

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie na Bystrické 
malé hody 2018! Prajeme vám krásne leto! 

Text: Barbora Besedičová
Foto: Martina Jajcajová 
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Slávnostná hodová svätá omša 

Cirkevný spevácky zbor Heliantus prvýkrát na hodoch 

Pravidelný účastník hodov Ragtime Jazz Band



GASTRO BANĎOVÁ

Kulinársky deň v Záhorskej Bystrici 
dostal názov Gastro Banďová. Tento 
rok sa konal už šiesty ročník tohto zau-
jímavého podujatia. Prípravy sa začali 
už skoro ráno, veď bolo treba všetko 
poriadne nachystať, nezabudnúť na 
žiadnu dôležitú surovinu, ale hlavne 
si priniesť dobrú náladu a chuť niečo 
dobré ukuchtiť. „Každý rok sa snažíme 
vymyslieť niečo nové, originálne,“ hov-
orí Dano Liďák, jeden zo zakladateľov 
podujatia. „Nikto nevarí sám, väčšinou 
sme tím. Má to svoje výhody, každý 
prispeje nielen prácou, ale aj nápadom 

– a hlavne je nám počas varenia veselo.“ 

A veselo veru bolo nielen kuchárom, ale 
aj tým, ktorí špeciality prišli ochutnať. 
Nikto neľutoval, že meral pomerne 
dlhú cestu zo Záhorskej Bystrice na 
chatu Poľovníckeho združenia Sekýl. 
Za odmenu  čakalo  všetkých krásne 
počasie, výborné jedlo, ale aj skvelá 

muzika v podaní harmonikárov Jozefa 
Bieloviča a Eda Blechu a trombonistu, 
sólistu Slovenskej filharmónie Micha-
la Jaška.

A aké bolo tohtoročné menu na Gastro 
Banďová? Skvelé!  Veď posúďte sami:

Bystrický tokáň: varil Dano Liďák s 
partiou.

Bystrické hamburgery: pripravili Edo 
Blecha (Ďafko) s Dodom Hetflejšom a 
Ferom Jarošom. 

Kaukazský guláš z diviaka: varil Jano 
Kučera s Tomášom Vaňom. 

Halászlé: varil Juro Burian s Chivom. 

Držkový guláš: varil Jožko Haraslín. 

Pečené kurence: upiekla firma BKP. 

Langoše: pripravil Filip Zátopek a 
Bohuš Pilván. 

Bažant na víne s tarhoňou, 
vyprážané ryby: pripravili priatelia 
Milana Brštiaka zo Svätého Petra. 

Varenie, príprava dobrého jedla, rozprávanie o kulinárskych špecialitách – to všetko je u nás  v poslednom období 
trendom. Varí sa na Markíze, JOJ-ke, STV-čke... A varí sa aj v Záhorskej Bystrici. A nie hocijako. Tie najlepšie špeciality 

„kuchtia“ miestni kuchári, ktorí síce nie sú vždy profesionálmi v tomto odbore, ale všetky jedlá pripravujú so srdcom a 
s láskou. Možno aj preto chutia nielen kuchárom, ktorí si ich vzájomne degustujú, ale aj všetkým, ktorí prídu na Gastro 
Banďová. 
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Opäť skvelá účasť 

Esko Team  a ich bystrický tokáň



SOCHA WOODROWA WILSONA 
Z DIELNE VIŤA BOJŇANSKÉHO
Viťo Bojňanský, akademický sochár a maliar, sa v Záhor-
skej Bystrici zviditeľnil niekoľkými sochami, ktoré 
skrášľujú našu mestskú časť. Na kruhovom objazde 
pri vstupe do Záhorskej Bystrice víta prichádzajúcich 
Brána sv. Petra a Pavla. Na Námestí Rodiny stoja oproti 
sebe diela symbolizujúce návrat k prírode: Slnko a Fon-
tánka s vodou. O vytvorenie ďalšieho diela vystaveného 
na verejnom priestranstve požiadali pána Bojňanského 
slovenskí diplomati.

V máji 2018 sa v Bratislave uskutočnilo slávnostné odhale-
nie busty 28. amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. 

Dielo z bronzu je vystavené na nádvorí Palugyayovho pa-
láca. Na sochu z dielne Viťa Bojňanského sa poskladali 
slovenskí diplomati a veľvyslanci, prispela aj americká 
ambasáda. Darovali ju Ministerstvu zahraničných vecí a 
európskych záležitostí SR. Sochu slávnostne odhalil min-
ister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák a americký 
veľvyslanec na Slovensku Adam Sterling v rámci osláv 100. 
výročia vzniku Československej republiky a 25. výročia 
od založenia samostatnej Slovenskej republiky.

Amerického prezidenta nezvykneme spájať s udalosťami 
na Slovensku. Woodrow Wilson sa však podieľal na zás-
luhách o vznik Československej republiky. Slovenskí 
a českí vysťahovalci žijúci v USA sa vtedy inšpirovali 
americkým modelom demokracie. Spoločná budúcnosť 
Čechov a Slovákov sa rozoberala v Clevelandskej dohode 
(1915) a Pittsburskej dohode (1918). Snahu našich národov 
osamostatniť sa spod nadvlády monarchistického Rakús-
ko-Uhorska začlenil do svojho posolstva práve vtedajší 
americký prezident Woodrow Wilson. Žiadal pre nás au-
tonómiu a aby sme boli zaradení medzi ostatné suverénne 
štáty. Ambície Čechov a Slovákov spolu s požiadavkami 
prezidenta Woodrowa Wilsona pripravili pôdu na vyt-
vorenie samostatného Československa.  

Petra Brštiaková
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Viťo Bojňanský s pánom ministrom a jeho excelenciou



STOLNÍ TENISTI HODNOTIA 
UPLYNULÚ SEZÓNU  
TTC Záhorská Bystrica je popredným 
detským a mládežníckym stolnoten-
isovým oddielom v Bratislavskom 
kraji, zameraným na masový rozvoj 
stolného tenisu a súčasne na podporu 
talentov a výkonnostného športu. 

Koniec školského roka znamenáô 
aj koniec stolnotenisovej sezóny 
2017/2018. Na záver súťažného obdobia 
by sme radi zrekapitulovali dosiahnu-
té úspechy našich detí a mládeže.    

• Aktuálne je v TTC Záhorská Bystrica 
41 detí rôznych vekových kategórií od 
najmladšieho žiactva až po dorasten-
cov, hrajú tu chlapci aj dievčatá. 

• TTC Záhorská Bystrica sa od 1. 1. 2018 
zaradil medzi kluby ÚTM (Útvar tal-
entovanej mládeže) Slovenského stol-
notenisového zväzu.

• V súťaži družstiev deti vytvorili deväť 
ligových mládežníckych družstiev a 
spolu odohrali viac ako 400 ligových 
zápasov s nasledovnými výsledkami:

– mladší žiaci – majstri Bratislavského 
kraja

– mladšie žiačky – striebro na Majstro-
vstvách Bratislavského kraja

– starší žiaci – striebro na Majstrovst-
vách Bratislavského kraja

– dorastenci – striebro na Majstrovst-
vách Bratislavského kraja

• Výsledky v Pezinskej školskej lige:

– najmladší žiaci A – zlato

– najmladší žiaci B – striebro

– mladší žiaci – zlato

– starší žiaci – zlato 

• V súťaži jednotlivcov deti prinášali 
trofeje víkend čo víkend z krajských, 
slovenských i medzinárodných tur-
najov. Všetky podrobné informácie sú 
na www.ttc-zahorskabystrica.sk. Tí 
najlepší nás reprezentovali na medz-
inárodných turnajoch v Budapešti, v 
Linzi, v Prahe...

NOMINÁCIE NA 
MAJSTROVSTVÁ 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Toto podujatie je významnou 
udalosťou, ktorou vrcholí každá sezó-
na. Na majstrovstvá sa na základe slov-
enského rebríčka, teda celoročných 
výsledkov, prebojuje len najlepších 
32 chlapcov a 24 najlepších dievčat z 
celého Slovenska. Získať pozvánku 
na MSR je pre každého ,,pingpongis-
tu“ vysokou métou a dosiahnu ju len 
špičkoví hráči. 

Hráči TTC Záhorská Bystrica obstáli 
v nomináciách na záver sezóny takto 
(pre porovnanie uvádzame aj výsledky 
spred roka, za rok 2017):

Nominácie hráčov TTC Záhorská Bys-
trica na Majstrovstvá SR za rok 2017:

– mladší žiaci –  Bilka Pavol, Straka 
Martin

Nominácie hráčov TTC Záhorská Bys-
trica na Majstrovstvá SR za rok 2018:

– najmladší žiaci – Saxa Šimon

– najmladšie žiačky – Stankovičová 
Hana

– mladší žiaci – Bilka Pavol

– starší žiaci – Bilka Pavol

– mladšie žiačky / družstvá – 
Stankovičová Hana, Reľovská Mária

– mladší žiaci / družstvá – Bilka Pavol, 
Straka Martin, Hronec Jakub

Deťom sa venujú štyria licencovaní 
tréneri: Ľubka Gogová, Rasťo Kveták, 
Ondrej Matlovič a Zuzana Juríková a 
dvaja sparingovia z radu našich doras-
tencov – Miško Bilka a Samko Liďák.

Na záver ďakujem nasledujúcim 
inštitúciám i jednotlivcom za to, že 
pomáhajú našim deťom: Mestská 
časť Bratislava-Záhorská Bystrica, 
Bratislavský samosprávny kraj, Mag-
istrát Hlavného mesta SR Bratislavy, 
Nadácia Volkswagen, Bratislavský kra-
jský stolnotenisový zväz, Slovenský 
stolnotenisový zväz, tréneri, sparingo-
via, rozhodcovia, rodičia, starí rodičia, 
technickí pracovníci. 

Zuzana Juríková

Naši mladí stolní tenisti
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FUTBALISTI DO PIATEJ LIGY

Naši chlapci zakončili uplynulý ročník s bilanciou desať 
víťazstiev a šesť prehier. Ako jediní v súťaži ani raz ner-
emizovali. Prezentovali sa najlepšou obranou, keď v 
šestnástich dueloch inkasovali najmenej gólov – pätnásť. 
Na víťaza sezóny, ktorým sa stalo ŠK Hamuliakovo, stratili v 
konečnej tabuľke osem bodov.

Športovo-technická komisia Oblastného futbalového zväzu 
Bratislava-mesto najskôr označila za postupujúceho do piatej 
ligy len Hamuliakovo. Koncom júna však vydala oznámenie, 
v ktorom podmienečne zaradila do súťaže aj MFK Slovan 
Záhorská Bystrica. Prezidenta klubu Jána Blechu rozhodnu-
tie potešilo. Trojročné úsilie prinieslo prvé plody. „Prvá sezó-
na po založení klubu v máji 2015 bola nadpriemerná, druhá 
už slabšia. Zastihlo nás krízové obdobie a po dohode s vicepre-
zidentom Miloslavom Sajanom som sa rozhodol urobiť tvrdý 
rez. Prizval som trénera Alfréda Bauera. Do mužstva prišli 
hráči, ktorí v ňom zvýšili konkurenčné prostredie. Po jesen-
nej časti sezóny 2017/18 sme skončili na prvom mieste. Zápasy 
v jarnej časti ovplyvnili početné zranenia, tréner musel pri 
tvorbe zostavy často improvizovať. Napriek tomu sme skončili 
na druhom mieste, za čo som vďačný hráčom aj realizačnému 

tímu – ako aj všetkým, ktorí v priebehu uplynulých troch sezón 
reprezentovali Záhorskú Bystricu. Futbal je moja srdcová 
záležitosť. Som veľmi rád, že sme ho u nás naštartovali a že 
opäť funguje,“ povedal Ján Blecha.

Našu mestskú časť reprezentovali v uplynulej sezóne aj 
mladé nádeje združené v MFK Záhorská Bystrica. Staršia 
prípravka v súťaži PMA2 obsadila v konkurencii ďalších 
siedmich kolektívov štvrtú priečku. Z dvadsaťjeden zápasov 
desať vyhrala, v ostatných jedenástich ťahala za kratší koniec 
povrazu. Mladšia prípravka absolvovala rovnakú porciu 
zápasov. Z dvadsaťjeden súbojov vyhrala štrnásť a skončila 
tretia. V hornej polovici tabuľky sa pohybovali aj mladší 
žiaci. Z 24-zápasového programu sa v pätnástich dueloch 
tešili z výhry, v dvoch si body so súperom rozdelili a v sied-
mich opustili trávnik ako porazení. Chlapci pod vedením 
trénera Jozefa Prekopa napokon skončili štvrtí. Najviac zápa-
sov v uplynulom ročníku – až tridsaťdva – spomedzi našich 
mládežníckych výberov absolvovali starší žiaci. V konkuren-
cii sedemnástich tímov skončili na trinástom mieste s bilan-
ciou sedem víťazstiev, päť remíz a dvadsať prehier.

Tomáš Kyselica

Záhorskobystrickí futbalisti majú za sebou úspešnú sezónu. V šiestej lige pod hlavičkou Oblastného futbalového zväzu 
Bratislava-mesto obsadili druhú priečku a vybojovali si postup do piatej ligy.

Postupový tím
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MESTSKÁ ČASŤ INFORMUJE
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 informáciu o podujatiach, ktoré sa budú konať, ale dozviete sa aj na kedy je 
plánovaná odstávka vody, plynu alebo rozkopávka ulice, na ktorej bývate.

Kontakty na zaregistrovanie: 02 65956210, 0905 882 295, sekretariat@zahorskabystrica.sk

Hlásenia miestneho rozhlasu na webovej stránke

Na webovej stránke Záhorskej Bystrice sú písomne zaznamenané niektoré správy, ktoré cez deň vyhlasujeme mi-
estnym 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 ten-
to deň nekonali rušivé činnosti, akými sú: kosenie trávy, pílenie dreva a hlučná stavebná činnosť. Za pochopenie 
ďakujeme.  

Polícia upozorňuje 

V ostatných dňoch boli na území Záhorskej Bystrice zaznamenané opakované krádeže majetku. Polícia tieto trestné 
činy a priestupky rieši. Upozorňujeme, že niektoré objekty nie sú dostatočne zabezpečené. Zamykajte si brány by-
toviek, garáží a domov a predchádzajte tak podobným udalostiam!

POD ZÁŠITOU DESTINAČNÝ PARTNER

www.stupavskymaraton.sk

S PODPOROU

MTB 105 km/2 850 m 
 MTB 76 km/1850 m 
MTB 42 km/900 m
MTB 25 km/480 m

UNICYCLE 17 km/350 m
BYSTRICA RUN 17 km/370 m

BYSTRICA RUN 8 km/180 m

JUNIOR MTB TROPHY

DETSKÝ CYKLOMARATÓNIK

KOLIESKO ELIMINÁTOR

BYSTRICA RUN

ROZTOČME TO SPOLU
AJ V STUPAVE!

BRATISLAVA-STUPAVA 27.-29.7.2018

SKODA STUPAVA TROPHYˇ

www.welovecycling.sk/sbot
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Spoločnosť Centrop s.r.o. ako investor jednoduchých 
pozemkových úprav v časti katastrálneho územia 
Záhorskej Bystrici a v časti katastrálneho územia 

Devínskej Novej Vsi 
(ďalej len „JPÚ ZB a DNV“) 

Vám týmto oznamuje, že v dňoch

od 2. júla 2018 do 10. augusta 2018

bude prebiehať na Okresnom úrade Bratislava, 
pozemkovom a lesnom odbore, Tomášikova 46, 832 

05 Bratislava

prerokovávanie návrhu nového usporiadania 
pozemkov v obvode projektu JPÚ ZB a DNV. 

Dotknutým vlastníkom pozemkov zašle Okresný 
úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor pozvánku 

doporučene do vlastných rúk s opakovaným 
doručením.

V prípade nejasností, alebo ak Vám pozvánka 
nepríde na Vašu adresu do konca júna, resp. ak ste 
zmenili adresu, ste dedičom a ešte neprebehol zápis 

dedičského konania do katastra nehnuteľností, 
zdvorilo Vás žiadame, aby ste kontaktovali Okresný 

úrad Bratislava, pozemkový lesný odbor 
tel.09610 46557, 09610 46561 email: tomas.kois@minv.

sk, alebo spoločnosť Agrocons Banská Bystrica, s.r.o.
tel. 0915 085 383, email: agroconsbb@stonline.sk.

PALEC HORE PALEC DOLE
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Čistenie kanála na Prídavkovej ulici Slovak Telekom už viac ako mesiac 
hľadá poruchu na optickom kábli



15. 7.  |  17:00  |  ul. Čsl. tankistov 134  –  Bečkovi chlapci, koncert v letnej čitárni

12:00   vyhlásenie výsledkov Bystrica Run 
 v Stupave, tombola
Viac info na: www.stupavskymaraton.sk

8:30   registrácia, Záhorská Bystrica, 
 Námestie Rodiny
– štart Bystrica Run,17 km
– štart Bystrica Run, 8 km

29. 7.  |  Bystrica Run

PO
ZV

Á
N

K
Y

   „Aké máte záľuby?  
   „Futbal, tenis, basketbal, box ...  
   A v zime najmä hokej ...”  
   „Uf, to musí byť ale dosť namáhavé?!”  
   (Záver je v tajničke)

Naša
Bystrica

usadenina  
na dne

derivát amo-
niaku

čistina, 
rúbanisko 

(hovor.)

Pomôcky:  
aloi, amín, 

leads

ťarbavo  
(kniž., expr.)

podraďova-  
cia spojka  

(nech)
EČV Senice pracuj  

s pluhom

mys povraz  
so slučkou

japonská 
lovkyňa perál

praobyvateľ 
Španielska

vyhynutý 
statok

Naša
Bystrica honosný dom 1 severské 

zviera

odevná  
tvorba  
(skr.)

3
4 poháňal

plemeno

hodnota 
(peňaž.)

deväť,  
po nemecky

nanohenry 
(zn.)

domáce me-  
no Jána

rytmický 
tanec

alegória  
(kniž.)

rodák

časový úsek

tlakostroj

súprava 
náradia

zn. platobnej 
karty

dávajú  
do súladu

zbavovala 
buriny

označenie 
lietadiel 
Antonov

hrubý povraz pokyn,  
príkaz

ázijský med-
vedík

elektrický 
výboj

Naša
Bystrica

izolačná 
lepenka otĺkol Eduard  

v Anglicku prechod  
cez rieku

priateľ Boleka EČV Senca tu máš

viedol,  
po anglicky

bulharská 
dynastia

písmeno M 
foneticky

fialový polo-
drahokam

dám dar, 
venujem

súčasť 
kľukového 

mechanizmu

české mesto

české mužské 
meno

český maliar  
a ilustrátor 

Švejka

značka 
sporákov

tón a zvýšený 
o poltón

priesečník 
priamok

Akadémia 
muzic. umení

esá,  
po česky

grécke 
písmeno

zatýkací 
rozkaz

okamih (poet.) oslvaná 
báseň

Krajský 
inšpektorát 

(skr.)

predpona 
(motoristický)

austrálsky 
pštros to, toto,  

po rusky
olejnatá 
plodinasmerom 

zvnútra
meno herečky 

Thurman

Naša
Bystrica

a podobne 
(skr.)

2
letecký oddiel 

(skr.)

obsah zlata  
v minci franský kupec

značka 
elektro-  

spotrebičov

stolársky stôl potriasaj, 
lomcuj lahodný nápoj


