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Vianoce sa v povedomí ľudí spájajú s predstavou veľ-
kého zhonu. Reklamy na vianočné darčeky visia v obcho-
doch  spolu s bohatou výzdobou už od konca októbra. Na 
Vianoce chceme mať všetko upratané, pripravené dary, 
finišujeme aj v rámci pracovných koncoročných povinnos-
tí. A napokon, keď príde vytúžený deň Vianoc, padneme 
neraz polomŕtvi od únavy pred televízor. Prejde deň, dva 
– a je po Vianociach. Aspoň pre tvorcov marketingových 
obchodných stratégií a dramaturgie v médiách. Zdá sa, že 
čosi nie je v poriadku. 

Myslím si, že v poriadku nie je samotný prístup k týmto 
krásnym sviatkom. Stali sa v mnohých ohľadoch oslavou 
materializmu, v čom badať trpkú iróniu – veď posolstvo 
Jezuliatka, ktoré sa na Vianoce narodilo, je práve vzorom 
duchovnosti. 

Nedajme sa zlákať predsviatočným „finišovaním“. Načo 
sú nám dokonale čisté okná, ak sa cez ne nemôžeme po-
zrieť na priateľov, kráčajúcich k nám na návštevu? – pretože 
žiadni neprídu, veď sa boja, že by nás rušili v prípravách... 
Načo je nám hromada darčekov pod stromčekom, ak sme 
si kvôli ich nakupovaniu nedokázali nájsť čas povedzme na 
rozhovor s vlastnými deťmi?

Naša mestská časť je známa živými a priateľskými vzťah-
mi, budujúcimi spoločnú komunitu. Budem veľmi rád, ak sa 
sila tohto nášho spoločenstva tento rok preukáže aj v tom, 
že Vianoce sa stanú najmä časom stretnutí, vzájomnej po-
zornosti, načúvajúcich uší a naozaj úprimnej reči. Tak, ako 
nám to ukazuje dávna tradícia tohto krásneho sviatku. 

Nech sú teda naše Vianoce hodné ich pôvodcu, nech sú 
sviatkami, pri ktorých darujeme sami seba!

Jozef Krúpa, starosta
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Moje dvere zostanú aj v budúcom roku  
otvorené pre každého 
Koniec roka patrí už tradične v Záhorskej Bystrici hodnoteniu, bilancovaniu uplynulého 
obdobia. Hovorí sa o tom, čo sa počas roka podarilo, v čom sú ešte rezervy a s čím mestská 
časť vstúpi do roku nového. Priestor na takýto odpočet je každoročne na verejnom mítingu, 
kde na otázky občanov odpovedá starosta Jozef Krúpa, poslanci miestneho zastupiteľstva, 
ako aj pracovníci úradu. Tento rok sa stretnutie s občanmi konalo v polovici  novembra 
v Spoločenskom dome a pri tejto príležitosti sme oslovili starostu Jozefa Krúpu.  

V Záhorskej Bystrici žije veľmi veľa mla-
dých rodín, počet detí tu z roka na rok 
stúpa. Ako sa chcete s touto situáciou 
vysporiadať?  

Tejto téme venujeme v našej mestskej 
časti naozaj zvýšenú pozornosť. Narastajúci 
počet detí si vyžaduje rozširovanie priestorov 
nielen v materskej, ale aj v základnej škole. 
Čo sa týka materskej školy, dokončili sme 
prvú etapu jej rozšírenia. Znamená to pris-
tavanie ďalšej triedy, do ktorej nastúpi po jej 
zariadení  v novom roku dvadsať detí. Keďže 
sa nám v tomto roku prihlásilo do základnej 
školy o päťdesiat detí viac, aj tu sme mu-
seli rozšíriť kapacitu  o jednu triedu a jed-
nu učebňu. Bolo to na úkor tzv. zrkadlovej 
miestnosti, v ktorej sa konali voľnočasové 
aktivity našich detí a viacerých združení. Po-
darilo sa nám však vyriešiť aj túto situáciu. 
V budove, kde sídli miestna knižnica, sme 
opravili zatekajúcu strechu, vypovedali ná-
jomcov a miestnosti sme prestavali  na  novú 
tanečnú, „zrkadlovú“ miestnosť. Zároveň 

sme tu vytvorili aj priestory na výučbu hry na 
hudobných nástrojoch, najmä pre deti z na-
šej základnej umeleckej školy. S pomocou 
rodičov sa podarila prestavať  a zmodernizo-
vať aj školská knižnica. 

Na každom stretnutí s občanmi informu-
jete aj o tom, do akej miery sa darí bu-
dovať, resp. rekonštruovať cesty a chod-
níky v našej mestskej časti. Ako vyzerá 
aktuálne stav opráv?

Darí sa nám pokračovať v zámere opravo-
vať postupne každý rok naše komunikácie. 
Okrem opráv niektorých častí ulíc sme vybu-
dovali aj priľahlé chodníky. Mnohé za pomo-
ci Bratislavského samosprávneho kraja, ale 
aj s prispením súkromných investorov. Nový 
povrch má časť Tešedíkovej ulice smerom 
na Plácek, kde je na dvoch úsekoch aj nový 
chodník. Nový asfalt dostala aj druhá polovi-
ca ulice Jána Raka, kde sa v týchto dňoch 
dokončieva aj zámková dlažba v uličke sme-
rom ku kostolu. Opravili sme prepadliny na 

chodníku na Tatranskej ulici. Mrzí ma však, 
že mešká plánovaná výstavba svetelnej kri-
žovatky medzi ulicami Čsl. tankistov a Bra-
tislavskou. Túto výstavbu má realizovať ma-
gistrát, naša mestská časť sa zaviazala iba 
na finančnú spoluúčasť. Nie sme v tejto veci 
pasívni, pravidelne sa informujem, kedy sa 
so stavbou začne. Podľa vyjadrení magistrá-
tu boli najskôr problémy s verejnou súťažou, 
ale tieto by už mali byť vyriešené. S výstav-
bou by sa podľa informácií z magistrátu malo 
začať, v závislosti od poveternostných pod-
mienok, začiatkom budúceho roka.  

Upravené verejné priestranstvá sú dob-
rou vizitkou každého mesta či obce. Aj vy 
ste sľúbili, že sa o tieto priestory budete 
starať, prioritne počas letných mesiacov. 
Darí sa vám to?

Myslím, že áno. Počas leta sme sa o ve-
rejné priestory starali pravidelne, kosili sme 
ich a čistili od odpadkov. Na jar sme vysadili 
kvetinové záhony v parku pred Rezidenciou 
pri Bratislavskej ulici. Na jeseň tam dokonca 
naša aktívna Bystrická hliadka zasadila aj tu-
lipánové cibuľky, ktoré by mali vykvitnúť už 
budúcu jar. Obnovili sme aj tretiu pôvodnú 
studňu na Pútnickej ulici a upravili sme aj 
jej okolie. Na základe požiadaviek ľudí sme 
pridali na mnohých miestach smetné koše, 
koše na psie exkrementy a lavičky. 

Záhorská Bystrica si stále zachováva 
niektoré pekné tradície a má súbory či 
hudobné telesá, ktoré jej môžu závidieť 
aj mnohé iné mestské časti. Prečo rozši-
rujete toto portfólio o ďalšie aktivity?

Som naozaj rád, že si v našej mestskej čas-
ti držíme tradície, ktoré tu pretrvávajú už dlhé 
roky. Stále sa veľkej obľube teší Fašiangová 
zabíjačka, Stavanie mája, Malé hody, Veľké 
hody, Slávnosti vína, Vianoce pod Krispán-
kem... Všetky podujatia podporujeme, preto-
že zachovávanie dobrých zvykov považujem 
za dôležité. Rovnako sa snažíme podpo-
rovať aj našich umelcov, či už sú to Dudíci, 
umelecký súbor Bystričan alebo občianske 
združenia ako napríklad Hlas nádeje. Tieto 
súbory vystupujú na našich podujatiach pra-
videlne a sú obľúbené. Myslím si však, že Obnovené chodníky a plochy na separovaný odpad pribúdajú. 
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toto naše vzácne kultúrno-spoločenské por-
tfólio je dobré z času na čas doplniť a tým 
ešte viac spestriť život v Záhorskej Bystrici. 
Preto pokračujeme v pravidelných jesenných 
divadelných predstaveniach. Tento rok sme 
mali možnosť vidieť predstavenie Ach, Júlia, 
na ktorom sa výbornými hereckými výkonmi 
zaskveli Zuzana Mauréry, Csongor Kassai 
a Pavol Plevčík.  Záhorská Bystrica sa stala aj 
významnou súčasťou charitatívneho podujatia 
Rallye Krištáľové krídlo s Matadorom, z kto-
rého výťažok pomohol aj našej obyvateľke 
Saške Dzurilovej. No a tradíciou sa pomaly 
už stáva aj Vianočný koncert, počas ktorého 
sa tento rok predstavila naozaj skvelá Jana 
Kirschner.

Okrem umelcov sa môžeme pochváliť aj 
výbornými športovcami. Dostávajú pod-
poru aj z mestskej časti?

Áno, samozrejme, snažíme sa o to. Vý-
raznou mierou podporujeme hlavne mládež-
nícke športové kluby, mnohé reprezentujú 
Záhorskú Bystricu na celoslovenskej úrovni. 
Sú to najmä naši extraligoví florbalisti, z kto-
rých  Martin Kubovič sa v rámci slovenskej 
reprezentácie zúčastnil aj na nedávnych maj-
strovstvách sveta. Podporujeme aj našich 
mladých futbalistov, je ich vidieť často nie-
len na futbalovom ihrisku, ale aj na slušných 
miestach v tabuľkách. Darí sa aj tenistom, 
seniorské družstvá sa každoročne umiest-
nujú na medailových miestach na majstrov-
stvách Slovenska. Stolnotenisová mládež 
robí bystrickému športu tiež veľmi dobrú 
reklamu. Okrem športovcov majú u nás ze-
lenú aj naši seniori. Naďalej funguje senior 
taxi, ktorý vozí starších spoluobčanov najmä 
k lekárovi. Podpora Klubu dôchodcov v Zá-
horskej Bystrici a jeho bohatých aktivít je už 
samozrejmosťou.

Do konca tohto roka zostáva naozaj už 
len pár dní. Rok 2017 nástojčivo klope 
na dvere. Čo čaká Záhorskú Bystricu 
v novom roku?

Nový rok začneme už tradične ohňostro-
jom a prvým prípitkom na Námestí Rodiny, 
všetkých srdečne pozývam. Moje dvere 
budú aj v budúcom roku otvorené pre kaž-
dého, rád si vypočujem na individuálnych 
stretnutiach starosti našich občanov. Pokra-
čovať chcem aj v pravidelných stretnutiach 
pri kávičke, ktoré sú podobne ako verejné 
zhromaždenia cenným zdrojom informácií 
a inšpirácií pre mňa i pre miestny úrad.

Čo bude v budúcom roku prvoradé, na 
ktoré projekty sa chcete zamerať?

V prvom rade treba dokončiť druhú eta-
pu rozšírenia materskej školy o dve triedy 
a novú jedáleň. Okrem toho začneme s vý-
stavbou viacúčelovej športovej haly, ktorá na-
hradí v školskom areáli súčasnú telocvičňu. 
Po dokončení v roku 2018 by mala slúžiť nie-
len deťom, ale všetkým obyvateľom Záhorskej 
Bystrice. Keďže budeme začiatkom nového 

školského roka potrebovať ďalšie dve trie-
dy, pripravujeme projekt rozšírenia základnej 
školy. Bude zahŕňať  viacero etáp na niekoľko 
rokov dopredu. Štúdia rozšírenia  základnej 
školy bola prezentovaná na miestnom za-
stupiteľstve aj na verejnom zhromaždení. Je 
k dispozícii aj na webovej stránke našej mest-
skej časti. Pokiaľ ide o komunikácie, ako som 
už spomínal, máme prísľub z hlavného mes-
ta, že začiatkom roka sa začne s výstavbou 
križovatky ulíc Čsl. tankistov a Bratislavská. 
Budem naďalej apelovať na magistrát, aby 
sa v mestskom rozpočte našli ďalšie peniaze, 
hlavne na opravy a údržbu ciest, ktoré patria 
do správy hlavného mesta a sú v zlom stave. 
Naďalej budeme pokračovať v spolupráci 
s BSK a investormi pri výstavbe a rekonštruk-
cii nových ciest a chodníkov.

Po období tzv. krízy je opäť vidieť záujem 
o výstavbu zo strany investorov.  Zvládne 
to Záhorská Bystrica z hľadiska súčasnej 
infraštruktúry?

Výstavba sa nerozbieha iba v Záhorskej 
Bystrici. Podobná situácia je aj v okolitých ob-
ciach, stavia sa v Marianke, Stupave, Borin-
ke, ale aj v Lozorne či Zohore. To začína spô-
sobovať problémy hlavne v doprave počas 
rannej špičky. Priznám sa, že nie som s tým 
spokojný. Najmä ak súčasná legislatíva robí 
zo starostov mestkých častí len „štatistov“. 
Vysvetlím. Výstavba na území celej Záhorskej 
Bystrice sa riadi  územným plánom hlavného 
mesta, ktorý schválili mestskí poslanci ešte 
v roku 2007. Tento plán je zákon. Teda ak prí-
de investor a jeho stavba je v súlade s územ-
ným plánom, môže stavať. Navyše takmer 
všetky veľké projekty, ktoré sa teraz začínajú 
realizovať, boli povolené, respektíve majú 
kladné stanoviská hlavného mesta ešte spred 
roku 2010. Aj napriek tejto, na prvý pohľad 
neriešiteľnej situácii, nechcem rezignovať. 
Chcem požiadať hlavné mesto o prehodnote-
nie situácie, respektíve o vydanie nových zá-
väzných stanovísk k stavbám, na ktoré nebolo 

ešte vydané územné rozhodnutie. Ďalej plá-
nujeme personálne posilniť  naše oddelenie 
dopravy a výstavby. V rozpočte som navrhol 
čiastku 10 000 eur, ktorá by mala slúžiť  na 
tvorbu územných plánov zóny. Tieto plány 
zóny síce nezastavia výstavbu, ktorú tu povo-
ľuje územný plán hlavného mesta, ale môžu 
aspoň spresniť umiestnenie stavby a okolitú 
infraštruktúru. 

Záhorská Bystrica teda bude potrebovať 
zdroje na ďalšie budovanie infraštruktú-
ry, aby zvládla väčší počet obyvateľov. 
Pomôže tomu aj príspevok na rozvoj, 
ktorí by mali developeri platiť od budú-
ceho roka?  

Určite áno. Teší ma, že vďaka iniciatíve 
Regionálneho združenia  sedemnástich 
mestských častí Bratislavy, ktorého som 
predsedom, sme presadili, aby väčšia časť 
z týchto poplatkov zostávala v mestskej 
časti. Konkrétne – 68 percent z vybraného 
poplatku od investorov budeme môcť vyu-
žiť u nás doma. Získané financie sa použijú 
hlavne na dostavbu školy, škôlky, verejných 
priestranstiev, na opravu či rozšírenie ciest.

Čas Adventu prináša radosť z očakáva-
nia najkrajších sviatkov roka, ale aj veľa 
povinností, ktoré ešte predtým musíme 
zvládnuť. Aj v našej mestskej časti je 
v tomto období veľa rôznych podujatí 
a akcií. Ako to zvládate?

Dobre, mám rád stretnutia s ľuďmi, mnohé 
z nich mi dodávajú novú energiu. Aj napriek 
tomu je toto obdobie náročné, nielen pre 
mňa. Preto chcem všetkým zaželať, aby po 
predvianočnom strese a naháňaní sa našli 
počas sviatkov vnútorný pokoj, ktorý im pri-
nesie pohodu a radosť z času stráveného 
v kruhu najbližších. Užite si naplno obdobie 
sviatkov a vykročte tou správnou nohou do 
roku 2017.

-red- 

Mestská časť informuje

Moderne vybavená nová trieda
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V poslednú novembrovú nedeľu, ktorá je zároveň prvou advent-
nou, sme slávnostne privítali tohtoročný Advent. Na Námestí Rodiny 

sa zišli deti, mamy, tatovia, babky, dedkovia aj panie učiteľky z našich 
materských škôl.

Deti si pripravili pod ich vedením krásne scénky s predvianočnou te-
matikou. Od výborného výkonu ich neodradilo ani nepriaznivé počasie. 

Prítomným sa prihovoril pán starosta Jozef Krúpa spolu s pánom fará-
rom Ľudovítom Pokojným.

Po slávnostnom zapálení prvej adventnej sviečky a rozsvietení strom-
čeka sme sa mohli ohriať pri teplom čaji či varenom vínku. V búdkach 
na námestí okrem teplých nápojov ponúkali aj zázvorníky, medovníky, 
trubičky a iné sladkosti. Nechýbali ani rôzne drobnosti pre radosť. OZ 
Hlas nádeje ponúkalo tiež adventné vence. 

Veríme, že príjemná atmosféra prichádzajúcej zimy prispela k pekné-
mu zakončeniu prvej adventnej nedele. 

text: –bb–
foto: Martin Jurček

Adventný čas máme tu zas!

Zlaté tanečnice
Víťazná premiéra tanečnej  
skupiny La Portella

V dňoch 22. až 27. 11. 2016 sa v Českej republike 
uskutočnili majstrovská sveta v latinsko-amerických 
tancoch. Žiačky základnej školy zo Záhorskej Bystrice 
na svojej premiére na majstrovstvách sveta získali dve 
zlaté medaily v dvoch tanečných kategóriách.

Mladé slečny Sophia Prvoničová, Martina Matyá-
šová, Michaela Polláková a Nina Schubertová zazna-
menali spolu so svojou tanečnou skupinou La Portella 
krásny úspech. 

Mladým tanečníčkam aj celej tanečnej skupine gra-
tulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. 

Eva Matyášová   Dievčatá mali z ocenenia radosť. 

Naše podujatia

Deti priniesli atmosféru radostného očakávania Vianoc.

Otec Ľudovít Pokojný so starostom Jozefom Krúpom pri fontáne  
na Námestí Rodiny, ktorá sa stala adventným vencom.

V stánkoch bolo občerstvenie i malé darčeky.
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Poľovnícky ples v Záhorskej Bystrici
Tradícia poľovníckych plesov  na sviatok 

svätej Kataríny má v Záhorskej Bystrici dl-
horočnú históriu. Založili ju už naši otcovia, 
ktorí sa popri svojich každodenných povin-
nostiach a záujmoch chceli zabaviť, podeliť 
sa s  verejnosťou o svoje zážitky a pochváliť 
sa úlovkami z nášho revíru. 

Aj tento rok poľovníci z Poľovníckej spo-
ločnosti Záhorská Bystrica zorganizovali toto 
spoločenské podujatie, ktoré si získava čo-
raz väčšiu obľubu. Prispieva k tomu hlavne 
dobrá hudba skupiny Eminent, kvalitné ob-
čerstvenie z reštaurácie Corona Bar, ale aj 
prekvapenie večera, ktoré tohto roku pozo-
stávalo z ulovenej diviny a hodnotných cien 
od našich priateľov poľovníkov a podnikate-

ľov, za čo im chcem aj touto cestou 
srdečne poďakovať. 

Tanečné vystúpenie skupiny Spek-
trum na úvod programu, ale aj ukážky 
spoločenských tancov, boli obohate-
ním večerného programu.  

Okrem hlavnej večere sa podával 
polnočný guláš a kapustnica. Nechý-
bala kvalitná divina z nášho revíru do-
plnená výborným pečivom a pagáčik-
mi, ktoré sponzorsky dodala Pekáreň 
u Floriánka. 

O tom, že to bola skvelá zábava, svedčí 
vysoká účasť – a hlavne plný parket až do 
skorých ranných hodín. Dovolím si tvrdiť, že 
spokojní odchádzali všetci, a hlavne tí, čo si 

so sebou odnášali „úlovky“  v podobe diviny 
alebo iných hodnotných cien.

Text: Rudolf Hurbanič
predseda PS Záhorská Bystrica

Foto: Pavol Bohunický

K plesu patrilo aj neodmysliteľné predtancovanie.

Slávnosť svätého Huberta
Naši poľovníci z Poľovníckej spoločnosti  

Záhorská Bystrica  a Poľovníckej spoločnos-
ti Sekýl v spolupráci so starostom Mestskej 
časti Bratislava-Záhorská Bystrica pánom 
Jozefom Krúpom  a Mestskou organizáciou 
Slovenského poľovníckeho zväzu  Bratislava 
si aj tento rok začiatkom novembra pripo-
menuli významný sviatok svätého Huberta, 
patróna poľovníkov. Najprv svätou omšou 
v Kostole sv. Petra a Pavla – a potom na 
slávnostnom obede v Spoločenskom dome. 

Legenda o svätom Hubertovi hovorí, že 
Hubert bol zhýralec a  žil hriešnym životom. 
Jedného dňa, keď poľoval v lese, zazrel da-
niela. Krásneho, s obrovskými parohami. 
Nad jeho hlavou, medzi parožím, jasne uvi-
del kríž. Vtedy  si Hubert uvedomil svoju úbo-
hosť, obrátil sa a začal žiť novým životom. 

Slávnosť svätého Huberta – to nie je len 
oslava poľovníkov, je to udalosť, pri ktorej 

si všetci uvedomia, aké  dôležité je 
poslanie a pôsobenie členov poľov-
níckych spoločností  v našich lesoch 
a na poliach. „Mnohí ľudia si myslia, 
že poľovník len sedí na posede a zabí-
ja zver. To vôbec nie je pravda“ – ho-
vorí predseda našej poľovníckej spo-
ločnosti Rudolf Hurbanič. Prvoradou 
úlohou poľovníkov je chrániť voľne 
žijúcu  zver. „Poľovník sa stará o jej 
zdravotný stav, chodí zver prikrmo-
vať – hlavne vtedy, keď je najväčšia 
zima, veľa snehu a zver je odkázaná 
na našu pomoc. Byť poľovníkom, to je 
poslanie, je to viac než hobby, ktoré 
vykonávame vo svojom voľnom čase“ 
– dodal na záver pán Hurbanič. 

Lesu, lovu a ochrane prírody zdar!

Text: bb
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Vítanie občiankov
Poslednýkrát v roku 2016 pán starosta Jozef Krúpa slávnostne privítal 

malých občiankov Záhorskej Bystrice. Atmosféru svojím vystúpením prí-
jemne oživili žiaci zo Školského klubu detí z Hargašovej ulice. Prítomné 
mamičky dostali od pána starostu krásnu kvetinku a detičky odchádzali 
s malou hračkou.

„Detičkám želám veľa zdravia, 
šťastia a spokojnosti. A rodičom veľa 
trpezlivosti pri výchove“ – dodal na zá-
ver pán starosta.

Na vítanie občiankov v posledný no-
vembrový deň sme pozvali týchto ma-
lých chlapcov a dievčatá: Ján Burčák, 
Marína Ivanič, Ruben Komár, Dominik 
Adam Kosík, Daniela Lujza Pálová, 
Nina Pavendová, Mikuláš Potoma, 
Krištof Spišiak, Sára Svetská a Bruno 
Švejda. 

-bb-

Vitaj na svete!

Malí pre najmenších

Mikuláš na motorkách
Pretorians Moto Klub založili v Záhorskej Bystrici v roku 2007 mi-

lovníci motoriek. Šesťčlenný klub cestuje na svojich strojoch a spo-
znáva rôzne krajiny a ľudí. Nie sú len motorkármi, ale aj dobrovoľnými 
hasičmi. Pomáhajú pri odstraňovaní živelných katastrof a vypomáha-
jú tak profesionálom. 

Pred šiestimi rokmi sa Pretorians Moto Klub pripojil k tradícii mo-
torkárov každoročne rozdávať Mikuláške darčeky pre deti v nemoc-
nici. Tento nápad vznikol pred deviatimi rokmi v snahe urobiť radosť 
deťom z onkológie, ktoré nemajú také podmienky ako zdravé deti 
a máloktoré z nich sa dostane domov. Akciu zorganizovali: Dano Pe-
terský, Martina Špirková a Milan Brezovský – a postupne sa k nim 
pripojili ďalší dobrovoľníci. Začali navštevovať onkológiu a kardioló-
giu a každým rokom sa ich podujatia rozširujú aj na ďalšie oddelenia. 

Mikulášske darčeky sa rozdávali na Kramároch 3. 12. 2016 po 
dohode s vedúcim oddelenia onkológie. O tretej poobede dorazili 
motorkári na zadné parkovisko a v miestnosti pre sanitárov sa prez-
liekli za čerticu, anjela a Mikuláša. S balíčkami sa presunuli priamo 
na oddelenie onkológie, kde postupne začali navštevovať jednotlivé 
izby s deťmi. 

Aj pre tvrdých motorkárov to bol veľmi silný zážitok. „Vekový prie-
mer detí bol sedem až desať rokov. Jeden starší chlapec mal okolo 
sedemnásť, osemnásť rokov. Najmladšie dieťa len tri mesiace“ – po-
vedal Filip Liďák, prezident motorkárskeho klubu. Oči zaslzené, ale 
ľudia sa aj tešili. „Celé to malo nádych zvláštnej radosti. Pre deti to 
bola krásna chvíľa a pre dospelých pocit zadosťučinenia, že im sprí-
jemnili ťažké chvíle.“

Niektoré deti nemohli prijať balíček, lebo boli v izolácii kvôli che-
moterapii a oslabenej imunite. Im nechali balíček u rodičov, ktorí sa 
potešili a neskôr ich deťom odovzdali. „Rodičia sa pýtali, z akej na-
dácie sme. Vysvetlili sme im, že nie sme žiadna nadácia, ale obyčajní 
motorkári, ktorým nie je ľahostajná radosť detí, ktoré nemôžu tráviť 
sviatky doma.“

Deti sa tešili nielen na mikulášske darčeky, ale aj na motorky. Keď 
sa rozdali darčeky, deti, ktoré mohli vyjsť von, vyšli na balkón a tam 
kývali motorkárom, ktorí poriadne zavrčali motormi a odišli. 

Motorkári nie sú len cestní piráti, za ktorých sú veľakrát považo-
vaní, podobné dobročinné akcie robia motorkárske kluby po celom 
Slovensku.                                                                                      -pb-

Tvrdí chlapi s dobrým srdcom
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Vánoce pod Krispánkem
Adventné obdobie, to je čas na stretnutie sa s rodinou, s priateľmi 

a blízkymi. V sobotu 10. decembra počasie nenasvedčovalo tomu, že 
onedlho tu budú Vianoce. No na stretnutie vo dvore Ľudového domu, 
pod „Krispánkem“ – teda pod vianočným stromčekom, prišlo na naše 
malé vianočné trhy mnoho ľudí. Podvečer nám spríjemnil zbor Bystričan 
a Folklórna skupina Chasa predviedla niečo z predvianočných zvykov. 
Príjemné prežitie sviatkov  poprial prítomným pán starosta Jozef Krúpa. 
O občerstvenie sa postaral tím domácich kuchárov – pripravili halászlé 
a kapustnicu. Nechýbali ani klobásky, koláče, jablká v župane, medov-
níčky, zázvorníky, pagáče. Vianočné trhy voňali aj  punčom, dokonca 
bol pripravený aj detský punč, či varené víno. Na pamiatku sme si mohli 
kúpiť doma vyrobené produkty: maľované šatky, vianočné gule, kerami-
ku, či malinké štrikované papučky. Samozrejmosťou sa stáva aj otvorená 
kováčska dielňa a obľúbená je expozícia v Ľudovom dome. Príjemnú 
atmosféru umocňovala aj hudobná kulisa so známymi koledami. Za 
„Krispánek“ ďakujeme záhradníckej firme Siky Gardens. 

Text: - bb-
Foto: Nina Martinčičová

Vianočný koncert Jany Kirschner
V piatok 9. decembra 2016 sme sa v našom Spoločenskom dome 
stretli na Vianočnom koncerte speváčky Jany Kirschner. Sála bola plná 
fanúšikov, ktorí si koncert naplno užívali, čo bolo počuť na veľkom 
potlesku, ktorý speváčku a jej kapelu sprevádzal po celú dobu. Niektorí 
spievali spolu so speváčkou, zvyšok sa so spevom pridal neskôr, ale 
zapojili sa všetci.

Spievalo sa v slovenčine aj angličtine, hrali sa „klasické skladby“ ako Nie som žienka 
domáca, ktorú speváčka nazvala hudobným humorom. Jednak preto, lebo si nikdy ne-
myslela, že sa stane hitom a jednak preto, že si nikdy nemyslela, že sa sama stane tou 
postavou, o ktorej spieva. Zaznela aj pieseň Divná z mladšieho albumu z roku 2013 Mo-
ruša Biela, za ktorý získala niekoľko ocenení. Počuli sme tiež ďalšie hity ako Na čiernom 
koni, Pokoj v duši, Keby si bol môj, Miluješ nemiluješ, Občas.

Od nástupu speváčky bola cítiť uvoľnená atmosféra, ktorá sa stále zlepšovala. Jana 
Kirschner publiku nedovolila povoliť v pozornosti. Spievala, hrala na gitare, tancovala 
bosá na pódiu. Bolo jasné, že je s kapelou veľmi dobre zohratá. Skvelí hudobníci, ktorí 
speváčku dopĺňali, hrali v zostave: Tomáš Fuchs – gitara, Rasťo Uhrík – kontrabas, Martin 
Novák – bicie, Mário Bihári – akordeón (posledný menovaný si u divákov získal obzvlášť 
veľkú pozornosť svojím skvelým sólom).

Diváci kapelu nenechali len tak ľahko odísť a vytlieskali si ďalšie prídavky. Ku koncu si 
všetci spolu zaspievali a aj zatancovali.

Text: Petra Brštiaková
Foto a foto na titulnej strane: Ninka Martinčičová
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Starší žiaci sú už skúsení korčuliari.

Korčuľkovo
Stalo sa už tradíciou, že v materskej škole na Hargašovej ulici k októbru  

neodmysliteľne patrí aj korčuľovanie. Ani tento rok nebol výnimkou. Tri dni 
v týždni sa po celý mesiac učilo 39 predškolákov korčuľovať na zimnom šta-
dióne v Lamači.

Prvé dotyky s ľadovou plochou boli pre väčšinu detí obrovským zážitkom. 
Pre niekoho i trošku nepríjemným, no nikto to nevzdal. Opatrná chôdza po 
ľade sa pod vedením profesionálnych trénerov menila z hodiny na hodinu na 
korčuliarske pohybové schopnosti. Po desiatich hodinách sa aj tie menej 
zdatné deti dokázali prekorčuľovať naprieč ľadovou plochou. Tí šikovnejší 
zvládli slalom, jazdu vzad, jazdu na jednej nohe a niekoľko ďalších techník.

Diplom, ktorý každé dieťa dostalo, si všetci plným právom zaslúžili.

Eva Danková
učiteľka MŠ

Informatická súťaž i-Bobor      
Desiaty ročník celoslovenskej on-line informatic-

kej súťaže iBobor sa uskutočnil aj v tomto školskom 
roku počas novembra. Zapojilo sa do nej 921 škôl 
a súťažilo 8 179 Juniorov, 4 354 Seniorov, 14 347 
Kadetov, 20 615 Benjamínov a 15 486 Bobríkov, 
čo bolo spolu 62 981 študentov alebo žiakov. ZŠ 
s MŠ Hargašova 5 sa zapojila už piatykrát. Medzi 
žiakmi je súťaž iBobor obľúbená, lebo si môžu ove-
riť svoje schopnosti logického myslenia a kombi-
natoriky  prostredníctvom počítača. Z  našej školy 
v nej súťažilo spolu 89 žiakov – z toho: 35 žiakov 
3. a 4. ročníka v kategórii Bobrík, 37 žiakov 5., 
6. a 7. ročníka v kategórii Benjamín a 17 žiakov 
8. a 9. ročníka v kategórii Kadet. Úspešných rieši-

teľov sme mali v tomto školskom roku 34, a to 14 
Bobríkov, 15 Benjamínov a 5 Kadetov. Najviac nás 
potešili 2 žiačky – Andrea Kováčová a Adela Fejfá-
rová zo 4. A triedy, lebo sa umiestnili na 1. mieste 
v rámci celého Slovenska, so 100% úspešnosťou. 
Medzi najlepších v našej škole patria aj: Bobríci – 
Zuzana Schultzová, Klára Kobielska, Amália Repo-
vá a Rastislav Ševčík, Benjamíni – Alan Kubaský, 
Viktória Krettová, Michal Ďuriančík, Tomáš Kováč 
a Viktória Udvardyová a Kadeti – Roman Mašek, 
Natália Antaleková a Kristína Kližanová. Všet-
kým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy 
a úspešným riešiteľom blahoželáme.                         

koordinátorka Helena Straková
Dve najlepšie

Veniec a štyri sviece... 
Advent v knižnici

Aj toto možno chápať ako symbol  Adventu – prípravy na Vianoce, 
na príchod malého Ježiška:

Každoročne sa v našej základnej škole svojským spôsobom chys-
táme na Vianoce.  Áno, aj my máme adventný venček, ale nielen to. 
Máme aj krásnu atmosféru uprostred dňa, ktorú si vytvoríme sami 
prostredníctvom zapálených sviec na adventnom venci, či pokojnej 
hudby a počúvaním adventného príbehu, ktorý nám číta každý deň 
počas veľkej prestávky v krásnej, vynovenej knižnici pani učiteľka.

Zíde sa tam viac ako 50 detí s cieľom počuť niečo, čo im ukáže 
cestičku, ktorou sa ubrať, ak chcem trošku do seba v čase adventu 
viac vidieť a napraviť niečo, čo ma mrzí .

Je možné sa nájsť v úlohe hrdinu v niektorých z príbehov a tak prísť 
na to, ako by som sa správať nemal, aké to má dôsledky a čo treba 
urobiť pre nápravu. Alebo zatúžime byť lepší, lebo sa to niektorému 
z hrdinov podarilo a zažil Vianoce vo svojom srdci.

Deti majú rady tieto chvíle, lebo im umožňujú na chvíľku odísť z re-
ality, možno si zasnívať, urobiť si pohodlie, či zažiť v škole aj niečo 
iné ako učenie.

A tí, ktorí cez veľkú prestávku do knižnice neprídu (z akéhokoľ-
vek dôvodu), majú možnosť s čítaným príbehom sa oboznámiť na 

štyroch veľkých sviecach, ktoré sú  zavesené uprostred chodby 
v II. pavilóne školy.

Myslím, že sú to pre nás všetkých chvíle povzbudzujúce, potešujú-
ce, chvíľkami tajomné, ale hlavne radostné, lebo nám našepkávajú, 
že už čoskoro sú tu Vianoce. Ale najprv sa musia otvoriť naše srdieč-
ka pre Novonarodeného.

Prajme si krásne adventné chvíle plné ticha, pokoja, rozvahy a lásky!
-mm-
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Modernizácia školskej knižnice
Často počúvame o tom, aké dôležité je čí-

tať a aký predstavuje čítanie prínos pre deti. 
Áno –  a nejeden. Tu je zopár z nich:

•	 získavajú nové informácie
•	 rozširujú si slovnú zásobu
•	 zmysluplne trávia voľný čas
•	 pri čítaní oddychujú
•	 zlepšujú si písomný a ústny prejav
•	 získavajú výhodu pri porozumení 

textu na vyučovacích hodinách

Aby sme nezostali len pri rečiach, po do-
hode s vedením školy sme realizovali úžasný 
projekt pre deti a učiteľov Základnej školy 
s materskou školou Hargašova v Záhorskej 
Bystrici. 

Zámerom projektu bolo zatraktívniť kniž-
nicu, teda revitalizovať knižničný fond, po-
skytnúť široký rozsah tlačených dokumen-
tov, skvalitniť a rozšíriť knižnično-informačné 
služby pre žiakov, podporovať celoživotné 
vzdelávanie, upraviť  miestnosť na komfortné 
miesto, ktoré inšpiruje deti nielen si požičia-
vať knižky, ale aj vypočuť si rozprávku či prí-
beh, naučiť sa veľa nového a rozvinúť svoju 
fantáziu. Súčasťou projektu sú aj čitateľské 
kútiky, ktoré sú umiestnené na I. poschodí 
prvého aj druhého pavilónu. Knižnica je do-

stupná kedykoľvek a učitelia majú možnosť 
tráviť spolu so žiakmi hodiny čítania a litera-
túry priamo v knižnici. 

Knižnica zmenila svoj vzhľad aj využitie. 
S podporou rodičov detí z našej školy sme 
počas niekoľkých víkendov dokázali vytvo-
riť pre žiakov inšpirujúce, svieže a útulné 
miesto. Deti nedokázali skryť svoje nadšenie 
– a to nás potešilo najviac! 

Moja vďaka patrí všetkým rodičom, kto-
rí ochotne, vo svojom voľnom čase, prišli 
pomôcť a priamo sa podieľali na tvorivej 
i fyzickej činnosti. Ďakujem rodičom, ktorí 
prispievajú do Občianskeho združenia RZH 
(Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Harga-
šova) i Mestskej časti Bratislava-Záhorská 
Bystrica za investičné pokrytie projektu.

Pokračovaním tohto projektu je realizácia 
kultúrnych aktivít, akými sú besedy so spi-
sovateľmi, odborníkmi z oblasti vzdeláva-
nia a, samozrejme, s obyvateľmi Záhorskej 
Bystrice, ktorí môžu obohatiť vedomosti 
našich detí. 

Už o týždeň rozbiehame projekt „Knihy – 
deti deťom“, v rámci ktorého budú môcť deti 
venovať svoje už prečítané knižky a podeliť 

sa o ne s ostatnými kamarátmi. Na prednej 
strane knihy bude umiestnené krátke ve-
novanie knižnici od konkrétneho dieťaťa. 
Okrem toho sa v najbližšom období zame-
riame na obohatenie knižnice odbornejšou 
literatúrou, aby deti mali možnosť v knižnici 
študovať a získavať informácie k školským 
úlohám alebo projektom a nemuseli ich vy-
hľadávať len doma na internete. 

Za naše občianske združenie prajem de-
ťom aj učiteľom, aby im knižnica dobre slú-
žila .

Ľubica Sajanová
podpredsedníčka OZ RZH

Úspešný Rok čitateľskej gramotnosti v našej škole
Každý školský rok so sebou prináša nové 

plány, ambiciózne predsavzatia či výzvy. Ten 
súčasný nás privítal tým, že sa stal Rokom 
čitateľskej gramotnosti. Vzdáva hold číta-
niu, knihám, autorom, ale hlavne 
všetkým čitateľom. 

Naši žiaci rozvíjajú svoje čitateľ-
ské zručnosti rôznymi spôsobmi 
– čítaním kníh, návštevou knižníc, 
ilustrovaním príbehov, dramatizá-
ciou rozprávok, recitovaním alebo 
písaním svojich vlastných básní či 
príhod. Najmä preto, že nám čí-
tanie naozaj nie je cudzie a stre-
távame sa s ním každý deň, nás 
všetkých veľmi potešilo nedávne 
otvorenie našej novozrekonštru-
ovanej školskej knižnice. Vďaka 
projektu, ktorý vypracovala a zor-
ganizovala pani Ľubica Sajanová, 
vďaka finančnej podpore Miest-
neho úradu Záhorská Bystrica a tiež vďaka 
tímu usilovných a ochotných rodičov, ktorí 
neváhali aj počas víkendov prísť pomôcť so 
sťahovaním či maľovaním, sa práve teraz 
naša škola teší z útulnej knižnice plnej no-
vých kníh a krásnych priestorov.

Dovoľte mi preto, aby som sa aj týmto 

spôsobom v mene našej školy poďakova-
la všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľali na zveľadení našej školskej knižni-
ce. Ďakujem za všetok čas, prácu, iniciatívu, 

ochotu a najmä nadšenie, ktoré do projektu 
vložili. Veľmi si to ceníme.

Avšak ani my v škole sme nezaháľali. V rám-
ci Medzinárodného dňa školských knižníc, 
ktorý sme tento rok oslavovali 24. októbra, 
sme sa zapojili do súťaže Slovenskej peda-
gogickej knižnice O najzaujímavejšie pod-

ujatie školskej knižnice. S podujatím My 
sme spisovatelia, čitatelia, ilustrátori, vedci 
a kreatívci sme súperili s ďalšími 244 škol-
skými knižnicami z celého Slovenska. Naši 

spisovatelia vymýšľajúci vtipné bás-
ne, ilustrátori ľudovej slovesnosti či 
vedci skúmajúci, ako vzniká kniha, 
zaujali porotu natoľko, že sme sa 
ako školská knižnica spomedzi 
všetkých súťažiacich umiestnili na 
krásnom 4. mieste. Dokonca sme 
boli jedinou bratislavskou školou, 
ktorá sa umiestnila medzi siedmimi 
finančne ohodnotenými školami. 
Práve vďaka tejto výhre sa nám 
podarilo získať peniaze na nákup 
nových kníh do našej školskej kniž-
nice, z čoho máme asi najväčšiu 
radosť.

Verím, že tak úspešne, ako sa 
Rok čitateľskej gramotnosti pre 

našu školu začal, bude aj pokračovať. Čaká 
nás ešte mnoho literárnych aktivít, zážitkov 
a ciest do krajiny fantázie. Stačí sa len za-
čítať.

Monika Zámečníková, 
školská knihovníčka

Pohodlie pre hostí
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Pripravovali sme školský areál  
na zimu....

V sobotu 5. novembra sme sa spolu s rodičmi a našimi žiakmi pustili do 
jesenného upratovania areálu školy, aby sme ho pripravili na zimu. Vyzbro-
jení hrabľami a fúrikmi sme sa pustili do práce. Nahrabali sme dva kontajne-
ry lístia, upravili predzáhradku pri vstupe do prvého pavilónu, tešili sme sa 
z príjemného počasia a pochutnali sme si na dobrom guláši, ktorý pre nás 
už tradične navarili Macánkovci.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám prišli pomôcť.
                                                                                                                                      -zk-

SEZÓNNY POLČAS MLADÝCH FUTBALISTOV
O  prípravu  troch  mládežníckych  kategórií,  ktoré  hrajú 
v Záhorskej Bystrici pod Občianskym združením ŠK Hargašova 
Záhorská Bystrica,  sa  starajú  tréneri  Jozef Prokop, Ľubomír 
Požgay,  Milan Jakubík  a  ako  tréner  brankárov  Marcel 
Horváth. Výsledky ich práce demonštrujú priložené tabuľky.

Mladší žiaci U13: Tabuľka po jesennej časti

Por. Klub Z V R P Skóre Body

1 PFA ŠTK Šamorín 12 12 0 0 109:5 36

2 FK Slovan Ivanka pri 
Dunaji 11 8 1 2 35:8 25

3 ŠK HARGAŠOVA  
Z. BYSTRICA 11 7 1 3 35:21 22

4 TJ Rovinka 11 7 0 4 32:33 21

5 FK Rača Bratislava B 11 6 2 3 31:10 20

6 FK Vajnory 11 4 0 7 26:38 12

7 FK Dúbravka 11 3 1 7 16:47 10

8 FK Šamorín-Hamuliakovo 12 3 0 9 16:37 9

9 TJ Čunovo 12 2 1 9 8:57 7

10 SDM Domino C 12 2 0 10 14:66 6

Staršia prípravka U11: Tabuľka po jesennej časti

Por. Klub Z V R P Skóre Body

1 FK Slovan Ivanka pri Dunaji 10 7 2 1 52:19 23

2 FA Lafranconi FTVŠ UK 10 7 1 2 80:19 22

3 FKM Karlova Ves Bratislava B 10 7 1 2 49:24 22

4 MŠK Iskra Petržalka 9 4 5 0 51:16 17

Por. Klub Z V R P Skóre Body

5 ŠK HARGAŠOVA Z. BYSTRICA 10 5 2 3 49:31 17

6 ŠK Nová Dedinka 10 5 1 4 28:37 16

7 FA Bratislava 9 4 0 5 28:46 12

8 SDM Domino B 10 3 1 6 30:59 10

9 FC Malacky 10 3 0 7 26:44 9

10 FK Vajnory 10 2 1 7 36:72 7

11 FK Dúbravka 10 0 0 10 13:75 0

Mladšia prípravka žiaci U10: Tabuľka po jesennej časti

Por. Klub Z V R P Skóre Body

1
Futbalová akadémia 
Lafranconi  
FTVŠ UK

10 9 1 0 98:6 28

2 FC Malacky B 10 8 2 0 64:8 26

3 MŠK Iskra Petržalka 9 7 0 2 65:22 21

4 FKM Karlova Ves Bratislava B 10 5 0 5 62:46 15

5 ŠK HARGAŠOVA Z. BYSTRICA 10 5 0 5 27:45 15

6 FK Vajnory B 10 4 2 4 58:37 14

7 FK Dúbravka 10 4 0 6 41:81 12

8 FK Slovan Ivanka pri Dunaji 10 3 0 7 24:49 9

9 FA Bratislava 9 3 0 6 31:66 9

10 SDM Domino B 10 2 0 8 24:81 6

11 ŠK Nová Dedinka 10 1 1 8 28:81 4

Text: Ivan Bošňák
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Ekonómia je o živých ľuďoch
Náš spoluobčan Vladimír Baláž (plus nižšie uvedené tituly) je medzinárodne uznávaný behaviorálny ekonóm 
a presadil sa v štúdiu difúzie vedeckých poznatkov. Pre mňa ako radového občana je o ekonómii známe len to, čo 
hovoria pomerne známe aforizmy: že peniaze nám pomáhajú znášať chudobu, lebo sú k nezaplateniu. Ale pozor! 
Významný anglický ekonóm David Ricardo povedal, že ekonóm je chudák, ktorý svojimi radami privádza bohatých 
k bankrotu. 

• Pán inžinier et cetera, má váš slávny 
predchodca pravdu? A rozhoduje v eko-
nomike Slovenska rozum zdravý alebo 
iba dravý?

Hovorí sa, že dobrý bankár by mal na po-
platkoch od klientov zarobiť na jachtu. Kde 
sú potom jachty klientov? Okrem Davida Ri-
carda sa za zakladateľa ekonomickej vedy 
považuje aj Adam Smith. Ten povedal, že 
ekonomiku riadi neviditeľná ruka trhu. Eko-
nomika vo východnej Európe je tak trochu 
džungľa a neviditeľná ruka dosť často blúdi 
po cudzích vreckách, aby čosi vložila do 
svojho vlastného. Tvorba civilizovanej eko-
nomiky a spoločnosti nie je úloha na jeden 
ľudský život. Aj anglický trávnik sa strihá 300 
rokov, kým je dokonalý. Naša spoločnosť je 
mladá a vyzerá tak ako vyzerá. Slovensko je 
krajina medzi Rakúskom a Ukrajinou, a nie-
len geograficky.
• Prečo ekonómovia v našich končinách 
dostávajú titul inžiniera, čo sa v zahraničí 
nepoužíva. Aký titul by podľa vás prislú-
chal vysokoškolsky vzdelaným ekonó-
mom? 

Okrem viedenského šnicla a vášne 
pre byrokraciu Slovensko zdedilo z Ra-
kúska-Uhorska aj titulomániu. Kto chce pre-
zentovať svoju učenosť a životné úspechy, 
obkladá svoje meno spredu aj zozadu titulmi, 
aby sa odlíšil od nevzdelaného pospolitého 
ľudu. U nás nájdete tituly aj na náhrobných 
kameňoch. Všetkým je dané najavo, že 
v zemi neleží len tak hocikto.

V anglosaských krajinách sa žiadne tituly 
spravidla nepíšu. Ak ste napríklad profesor, 
tak ide o funkčné miesto, ako je napríklad 
riaditeľ či manažér, ale nie o titul. Ja keď 
som prišiel pred 20 rokmi do Británie na uni-
verzitu v Exeteri, tak som povedal, že som 
„inžinier“. V angličtine však slovo inžinier (en-
gineer) znie podobne ako rušňovodič. Tak sa 
ma pýtali, čo som to vlastne zač.

• Prečo ste sa rozhodli pre štúdium eko-
nómie? 

Ako chlapec som hltal knižky od Vojtecha 
Zamarovského o histórii a archeológii a po-
zeral Okná vesmíru dokorán s Jiřím Gryga-
rom. Bolo jasné, že budem buď archeoló-
gom alebo astrofyzikom. O ekonómoch som 
vedel len to, že sú to nudní ľudia v sivých 
oblekoch, ktorí dokážu za 10 minút uspať 
celý štadión. Ale osud to tak zariadil, že som 

vyštudoval Strednú ekonomickú školu v Mar-
tine, a odtiaľ sa už nedalo ísť nikam inam, 
ako na Vysokú školu ekonomickú. Osud to 
zariadil dobre. Zistil som, že ekonómia je 
o živých ľuďoch, a nie kostiach alebo mŕt-
vych skalách putujúcich vesmírom. Študovať 
ako sa správa Homo Sapiens pri zarábaní 
a míňaní peňazí ma veľmi baví.

• Vedeli by ste nám bližšie vysvetliť, čo 
znamenajú pojmy „ behaviorálna ekonó-
mia“ a difúzia „tichých poznatkov“ (tacit 
knowledge)?

Sloveso „to behave“ znamená v angličtine 
„správať sa“. A behaviorálna ekonómia je 
presne o tom, ako sa ľudia naozaj správajú 
pri ekonomických rozhodnutiach. Napríklad 
keď si hľadajú zamestnanie, migrujú do ne-
jakej cudzej krajiny alebo investujú peniaze. 
Klasická ekonomická teória hovorila, že ľu-
dia sa pri takýchto rozhodnutiach správajú 
racionálne, t. j. zhromaždia všetky dostupné 
informácie, potom si ich dôkladne zvážia 
a nakoniec vyberú najlepšie možné riešenia. 
Bodaj by to tak bolo. V skutočnosti však ľu-
dia nie sú stroje. Nedokážu ani zhromaždiť 
všetky informácie a už vôbec nie ich neomyl-
ne posúdiť. Zoberte si napríklad investova-
nie. Len na maličkom Slovensku máme vyše 
20 bánk, ktoré ponúkajú tisícky investičných 
produktov. Len podielových fondov je vyše 
500. K tomu musíme prirátať stovky poistiek, 
termínovaných vkladov, dôchodkových fon-
dov a pod. Ako by niekto dokázal toto všetko 
naštudovať a vybrať ten optimálny produkt? 
Alebo iný príklad: predstavte si, že sa rozhod-
nete odísť žiť a pracovať za hranice. Akým 
spôsobom toto rozhodnutie vzniká, a podľa 
čoho sa rozhodnete pre určitú krajinu?

V reálnom živote ľudia pri svojich 
ekonomických rozhodnutiach používajú 
rôzne mentálne skratky a dávajú sa viesť 
emóciami. Niekedy s lepším a niekedy 
s horším výsledkom.

Čo je „tacit knowledge“? V slovenčine 
to prekladáme z nedostatku lepšej slovnej 
zásoby ako „tichý poznatok“. Je to niečo, 
o čom dobre vieme, že to vieme, ale 
neviem to vyjadriť slovami. Príklad: je veľmi 
jednoduché odkopírovať plán bicykla 
a poslať ho trebárs do Číny, kde ho môžu 
vyrábať v miliónových sériách. Inak je to 
s jazdou na bicykli. Každý vie, ako sa jazdí 
na bicykli, ale nikto to nevie vyjadriť slovami. 
Musíte sa to naučiť osobne, metódou poku-

sov a omylov. Nedá sa to naučiť ani z knižky, 
ani cez internet. Chirurg či riaditeľ podniku 
svoju odbornosť študujú na školách a po-
znatky môžu získavať aj z kníh. Ale vedieť, 
ako treba určiť postup pri operácií žlčníka, 
alebo ako priviesť stratovú firmu do zisku, to 
sa z knižiek ani prednášok naučiť nedá. Mu-
síte to jednoducho robiť a potom viete, že to 
viete. Keď chcete do vašej nemocnice alebo 
firmy preniesť tie najcennejšie poznatky, tak 
si ich musíte kúpiť aj s človekom, inak to nej-
de. Preto sú v medzinárodnej migrácii cenní 
ľudia, ktorí vedia čosi také, čo sa nedá zís-

Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.

- Narodil sa 17. 6. 1961 v Považskej 
Bystrici
- Ing.: Ekonomická univerzita, Fakulta 
ekonomiky služieb a cestovného ruchu 
Banská Bystrica, 1985 – 1989
- PhD: Makroekonómia, Prognostický 
ústav SAV Bratislava, 1991 – 1993
- DrSc.: Prognostický ústav SAV Bra-
tislava, 2007
- Doc.: Slovenská technická univerzi-
ta Bratislava, 2011
- Súčasné zamestnanie: Prognostic-
ký ústav SAV Bratislava, vedúci vedecký 
pracovník
- Oblasť výskumu: behaviorálna eko-
nómia, tiché poznatky (tacit knowledge)
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Osobnosti, ktorých podpore sa Krištáľové krídlo teší

kať iným spôsobom ako tým, že týchto ľudí 
prenesiete z jednej krajiny do druhej. Ľudia 
s tichými poznatkami sú tým najcennejším 
tovarom, či je to už lekár, futbalista či špič-
kový kuchár.

• Teraz skromnosť bokom. Na čo ste naj-
viac ako odborník vo svojej práci hrdý?

Vyše 20 rokov robím výskum o migrá-
cii. Skúmam, ako sa ľudia rozhodujú, keď 
si vyberajú život a prácu v inej krajine. Také 
rozhodnutia sú vždy plné rizika a neistoty. 
Kam ísť? Ktoré faktory treba zvážiť pri kom-
plexných voľbách? Ktoré okolnosti sú viac 
a ktoré menej dôležité, a pre koho? Čo zo 
svojich poznatkov a zručností človek dokáže 
preniesť cez hranice a naopak, čo sa doká-
že vonku naučiť a priniesť to domov? Sloven-
sko má jednu z najvyšších mier emigrácie 
v Európe. Vonku pôsobí minimálne 300 tisíc 
našich ľudí. Často od nás odchádzajú tí naj-
nadanejší. Preto sú tieto veci pre našu kraji-
nu dôležité. Mal som v živote to šťastie, že 
som spolupracoval so špičkovými svetovými 
odborníkmi na migráciu, ľudský kapitál a roz-
hodovanie sa za podmienok rizika a neistoty.

• Vzdelaných ľudí potrebujeme na Slo-
vensku ako maku, ale sme svedkami 
smutného javu úteku mozgov zo Sloven-
ska. Aký je na to váš názor a vedeli by 
ste ponúknuť recept na túto slovenskú 
boľačku?

Masové vysokoškolské vzdelávanie nie je 
slovenskou špecialitou. Vo vyspelých kraji-
nách už v 70-tych rokoch prišli na to, že je 
lepšie keď mladí nezamestnaní sedia v škole 
ako keby sa mali potulovať po uliciach a robiť 
neplechu. Aj v USA existujú tisícky vysokých 
škôl, často obskúrnych. Ale je tam aj malý 
počet špičkových škôl, kde sa koncentru-

je elita národa. Mne neprekážajú „vysoké 
školy“ v Skalici či Dubnici. Kto nemá na iné, 
nech si tam vysedí diplom. Mne prekáža, že 
naše dve najstaršie univerzity (UK a STU) 
nedostávajú toľko prostriedkov, aby si aspoň 
udržali svoje pozície vo svete.

• Poďme teraz na intímnejšiu a menej 
vážnu nôtu. Ste nepochybne jedna z vý-
znamných  osobností, ktorá našla nový 
domov v Záhorskej Bystrici. Odkedy tu 
žijete a prečo práve na tomto mieste?

Záhorská Bystrica patrí k najbohatším de-
dinám na Slovensku. Koncentrácia význam-
ných ľudí (v dobrom či zlom) je tu značná. 
Platí, že čím vyšší a strmší vŕšok zastavia-
te, tým významnejšie je vaše spoločenské 
postavenie. Ja som sa dopracoval len Pod 
vŕšky .

Prišiel som do Bratislavy v roku 1989 
a  býval na ubytovni SAV v Devínskej Novej 
Vsi. Tam som sa díval z okna paneláku do 
okien iných panelákov. Po deviatich rokoch 
mi v ubytovni taktne naznačili, že by som mal 
uvoľniť miesto mladším a nájsť si iné bývanie. 
Záhorskú Bystricu som poznal z turistiky. 
Očarila ma krásna príroda a pamiatky ľudo-
vej architektúry. Kúpil som starý vinohrad-
nícky dom na ul. Čsl. tankistov a dlho tam aj 
býval. Ale dnes je tam už veľmi rušno a tak 
sme sa s manželkou presunuli Pod vŕšky. 
V rámci Bratislavy Záhorská Bystrica ponúka 
jednoznačne najkrajšie miesto pre život.

• Možno patríte k tým šťastným ľuďom, 
pre ktorých je ich zamestnanie aj koníč-
kom. Ale máte aj ďalšie hobby – a prečo 
práve tie? 

Dlhé roky som sa venoval olejomaľbe. 
Pravidelne však chodím do Londýna a v ta-

mojšej Národnej galérii som zistil, že Leonar-
dovi a Raffaelovi to šlo podstatne lepšie ako 
mne. Tak som radšej prestal kaziť plátno. 
Mojimi hlavnými koníčkami sú horská turis-
tika a cestovanie po svete. Doma milujem 
Nízke Tatry a obe Fatry. V Záhorskej si rád 
prebehnem trasu okolo Kaplnky na hrebeň 
Karpát a potom cez Sekyl dolu na zaslúžený 
obed v Kohútiku. Dva razy do roka blúdime 
so ženou po svete. Navštívili sme vyše 60 
krajín. Zo skúsenosti vieme, že Slovensko 
možno nie je dokonalé, ale určite je krásnym 
miestom pre život.

• Slovensko rozpačito pristúpilo k budo-
vaniu kapitalizmu, kde má v ekonomike 
platiť krédo, že  o všetkom má rozhodo-
vať trh, takže si máme „trhnúť“ nohou?

Slovo „trh“ sa po rok 1989 asociovalo 
s výrazmi ako „utrhnúť si čo najviac“ alebo 
„odtrhnúť sa z reťaze“. Slovensko si v 90-
tych rokoch zopakovalo epochu zlatokopov 
a dravcov, ktorou si západná Európa prešla 
v 19. storočí. Niektoré vývojové etapy sa asi 
nedajú preskakovať. Vyspelá trhová eko-
nomika je predovšetkým o trhových inšti-
túciách, ako sú nestranné súdy a efektívna 
verejná správa. Také niečo sa buduje celé 
generácie. Je to o „tichých poznatkoch“ kto-
ré sa nedajú len tak prekopírovať z Rakúska.
• Keď chcem rozprávkovo zbohatnúť 
a nie som ani Dlhý, ani Bystrozraký, stačí 
byť len Široký? 

Osvedčenou cestou ako sa stať milio-
nárom je narodiť sa do rodiny miliardára. 
Potom sa môžete stať aj novým americkým 
prezidentom.

Za rozhovor ďakuje – jg -
Foto: archív V. BalážaNa turistike vo Veľkej Fatre

S manželkou na ďalekých cestách
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Aj tohto roku sme si urobili krásne  
adventné vence 

Začína sa opäť čarovné obdobie roka, blí-
žia sa Vianoce. Máme tu Advent. Tento rok 
sa opäť otvorila farská brána pre tých, ktorí 
si tento čas nevedia predstaviť bez advent-
ného venca. 

Je to už  tradíciou, že posledný víkend no-
vembra venujeme výrobe vencov. V pekných 
priestoroch fary nechýba príjemná atmosféra 
a dobrá nálada. Mnohí ľudia si  vence vyrobili 
vlastnoručne, iní s malou pomocou. Vyčaro-
vali sme mnoho detských úsmevov, potešili 
veľa šikovných rúk a príbytky sme si vyzdobili 
na celý čas Adventu.

 Pri pohľade na rozmanitosť adventných 
vencov máme všetci obrovskú radosť, ktorú 
si s venčekmi nesieme aj domov. Každý rok 
nás tieto stretnutia obohatia a vlejú do našich 
sŕdc pokoj a radosť. Teší nás, že v nedeľu pri 
svätej omši adventné vence posvätil otec Ľu-
dovít Pokojný.

Vďaka patrí OZ Hlas nádeje, Ľudke a Ľub-
ke, ktoré zabezpečujú všetky veci potrebné 
na to, aby táto akcia bola naozaj príjemným 
stretnutím. Ďakujeme tiež pánovi Turanské-
mu, ktorý zabezpečuje čečinu a za finančnú 
podporu vďaka tiež grantovému programu 

Hlavného mesta Bratislavy.
Nech aj tohoročné adventné sviece sú pre 

nás symbolom príchodu Ježiša ako svetla pre 
veriacich, nech sú symbolom pokoja, viery, 
lásky a nádeje. Nech v nás toto svetlo žiari 
nielen v tomto období, ale po celý rok!

-ľj-        

Slávnosť Božieho narodenia – sviatky komunikácie
Sviatok Božieho narodenia by sme mohli 

nazvať aj sviatkom komunikácie. V Bohu máme 
najlepší príklad, ako spolu komunikovať tak, 
aby bola naša komunikácia účinná a aby nás 
viedla k prehlbovaniu vo vzťahoch a nie k ich 
rozpadu. Predpokladám, že rast vo vzťahoch 
je pre väčšinu z nás dôležitý, preto sa na túto 
Božiu metódu pozrime zblízka.

Autor Listu Hebrejom, z ktorého si vo svia-
točný deň čítame, hovorí: „Mnoho ráz a roz-
ličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom 
skrze prorokov. V týchto posledných dňoch 
prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil 
za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj 
svet.“ (Hebr 1, 1-16). Čo tieto jeho tajomné slo-
vá znamenajú?

Znamenajú toto: Boh sa usiloval od počiat-
ku vekov dať ľuďom najavo čo najviac o sebe 
samom. Robil to cez svoje stvorenie, ale aj 
cez zjavovanie svojich myšlienok cez rôznych 
ľudí, hlavne prorokov. No zdá sa, že to nestači-
lo. Mnoho ľudí mu stále nerozumelo. Preto sa 
rozhodol pre inú metódu, ktorá mala byť me-
tódou definitívnou, pretože nič  lepšie už na-
ozaj nejestvuje. Boh sa rozhodol, že sa stane 
jedným z nás. Rozhodol sa pre to, čo v misij-
nej terminológii nazývame slovom insercia (od 
slova insert – začleniť sa). Toto slovo popíšem 
príkladom.

V druhej polovici deväťdesiatych rokov som 
sa zúčastnil na jednej konferencii v Lisabone, 
v Portugalsku. Súčasťou stretnutia bola aj náv-
števa chatrčí, tzv. slumov po anglicky alebo fa-
velas po portugalsky, na okraji mesta. Bol som 
z toho, čo som videl, šokovaný. Lisabon bol 
krásnym mestom. V tom čase sa v ňom čulo 
stavalo, pretože sa blížila svetová výstava (bola 
roku 1998). No toto bola chudoba v tej najex-
trémnejšej podobe. Takým ostrovom občer-
stvenia bola pre nás komunita Malých sestier 
Ježišových, ktoré žili uprostred týchto chudob-
ných presne takým životným štýlom, aký viedli 
oni. Tieto sestry sa kompletne začlenili do ži-
vota týchto chudobných. Nemali nič navyše, 
čo by nemali tí, medzi ktorými žili. Ak aj mali, 
podelili sa o to s chudobnými. 

Presne to urobil Boh v Ježišovi. Svätý Pavol 
v liste Filipanom to popisuje takto: „On, hoci 
má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej 

rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samé-
ho, vzal si prirodzenosť sluhu...“ (Flp 2, 6-7).

Pavol tu používa grécke slovo kenosis, čo 
znamená doslova vyprázdniť sa. Ježiš sa vy-
prázdnil zo seba samého, zo svojho božstva 
a prijal prirodzenosť sluhu. 

Toto je veľmi dôležité vedieť nielen preto, 
aby sme vedeli, kto a aký je Boh, ale aj pre-
to, aby sme vedeli, ako musí vyzerať účinná 
komunikácia. Ježiš prijal svoje človečenstvo, 
to znamená stav, náš stav, do ktorého sa roz-
hodol naplno vstúpiť. Hoci nebolo nikdy ľahké 
tento fakt naplno pochopiť a prijať, rozvinulo 
sa okolo neho množstvo teologických debát, 
niekedy veľmi horúcich, on je predsa realitou 
a nemožno sa ho zrieknuť, lebo patrí k podsta-
te kresťanstva. Ježiš – Boh – sa stal človekom 
ako my, a to so všetkým, čo k tomu patrí. Mal 
emócie, mal pochybnosti, mal problémy s roz-
hodovaním, mal svoje čierne chvíle i neistoty. 
Mal toto všetko a ani na chvíľu z toho neutiekol, 
keď by si napríklad pri rozhodovaní poslúžil ne-
jakým nadprirodzeným svetlom. Mohol to uro-
biť, ale neurobil to. My takú možnosť nemáme, 
a preto, ak by to urobil on, bolo by to voči nám 
nečestné. A navyše, takého Ježiša by sme síce 
mohli obdivovať  a uctievať ho, ale nemohli by 
sme ho nasledovať, lebo ako by sme mohli na-
sledovať niekoho, kto má možnosti, ktoré my 
nemáme? No on chcel byť ako my. Preto prijal 
naplno svoje človečenstvo, svoje „ja“, a to so 
všetkým tým, čo k tomu patrilo, a ani nachvíľu 
sa ho nezriekol.      

Toto svoje človečenstvo, svoje „ja“ Ježiš 
nielen prijal, ale ho i otvoril. Ježiš začal svojim 
priateľom rozprávať o sebe, o svojich pocitoch, 
úzkostiach, strachoch. Ježiš hovorí v Jánovom 
evanjeliu, že už nás nenazýva sluhami, lebo 
sluha nevie, čo robí jeho pán, ale že nás nazý-
va priateľmi, pretože nám zvestoval všetko, čo 
počul od svojho Otca (por. Jn 15,15). Otvoril 
sa pred nami ako pred priateľmi. A zvestoval 
nám všetko, úplne všetko. A v tom spočíva pra-
vá komunikácia, teda v zvestovaní toho, čo je 
v mojom vnútri.

V tejto Božej komunikácii s nami ako ľuďmi 
sa nachádza jedna zaujímavá skutočnosť. To-
tiž, že on vlastne nekomunikoval s nami, ale že 
„on komunikoval seba nám“. Keď s niekým ko-

munikujem, odovzdávam mu informácie, svoje 
myšlienky, svoje postoje, svoje názory, možno 
svoje presvedčenia, no moje vnútro mám pred 
ním stále bezpečne skryté. Keď ale komuniku-
jem seba, otváram pred druhým svoje vnútro. 
Až tento typ komunikácie je tým, čo buduje 
a prehlbuje naše vzťahy.  

Napríklad, v koľkých manželstvách vie man-
želka, ako zmýšľa jej manžel, aké má postoje, 
politické názory, pracovné presvedčenia, ale 
pritom má pocit, že žije s úplným cudzincom, 
lebo jej nikdy nepovedal, čo voči nej cíti. Koľ-
kí mladí ľudia, ktorí práve dospievajú, vedia 
o svojich rodičoch všetko, a pritom nevedia, 
čo je v nich, čo za ľudí títo rodičia vlastne sú. 
Alebo koľkí veriaci môžu to isté povedať o svo-
jom kňazovi v kostole, občania o svojich poli-
tikoch, žiaci o svojich učiteľoch, spolužiaci či 
spolupracovníci o sebe navzájom. Komuniko-
vať s niekým ešte neznamená komunikovať. 
Správna komunikácia sa začína až vtedy, keď 
sa znížim na úroveň toho, s kým komunikujem, 
a keď mu poviem, kto som, čo práve prežívam, 
čo sa vo mne odohráva, čo cítim. Správna ko-
munikácia ani nie je tak o myšlienkach, ako 
skôr o svojich pocitoch. Lenže komunikovať 
niekomu svoje pocity bude znamenať stať sa 
veľmi zraniteľným.

Týmto, samozrejme, neodporúčam, aby sme 
sa otvárali rovnako pred každým bez rozdielu. 
Blízkych priateľov nebýva veľa. Problémom 
však je, že mnohí z nás nemajú nikoho, pred 
kým by boli ochotní sa otvoriť, a tak ukázať, kto 
sú, a to ani vo vzťahoch, kde by sa to prirodze-
ne očakávalo, napríklad v rodinách.

Boh sa stal na Vianoce v Ježišovi zraniteľ-
ným. To však nevadí; Boh vie, že zisk z tohto 
kroku je väčší než risk, teda pre nás: ním nám 
pomohol dostať sa k nemu bližšie a zacítiť, čo 
to znamená mať Boha za Otca a Ježiša za Bra-
ta.

Želám nám všetkým, milí priatelia, požehna-
né Vianoce.

Milan Bubák
Text z publikácie Návrat domov (Spoloč-

nosť Božieho Slova, Nitra 2015) uverejňuje-
me s láskavým súhlasom autora. 



Vianoce 
pri jedličke

Opäť je tu ten čarovný čas, keď sa stre-
távame, keď si sadáme k spoločnému 
stolu, aby sme si prejavili vzájomnú úctu 
a lásku. A to je čas vianočný.

Jedenásteho decembra 2016 sa ta-
kéto stretnutie uskutočnilo v Spoločen-
skom dome, kde sa pri jedličke stretli na 
vianočnom posedení členovia OZ KD. 
Atmosféru Vianoc spríjemnilo vystúpenie 
pána Tomáša Ondriáša s jeho kolegami – 
pánom Marekom Pobudom za klavírneho 
sprievodu pani Márie Farkašovej v recitáli 
vianočných piesní. Po rozdaní darčekov  
členovia klubu zotrvali v príjemnej atmo-
sfére na priateľskom posedení. Rozchá-
dzali sa s pocitom spokojnosti  z prežité-
ho sviatočného stretnutia.  

Viera Marošová 

Naši jubilanti 
V nedeľu 13. 11. 2016  sa v Spoločenskom dome konala oslava jubilantov za II. polrok 
2016. Predstavených bolo 47 jubilantov vo veku 60, 65, 70, 75, 80, 85, ale aj 90, 91 
a 95 rokov, 2 manželské páry oslávili zlatú svadbu a 1 manželský pár diamantovú. Osla-
vu otvorila predsedníčka klubu dôchodcov Viera Marošová. Prítomných jubilantov a hostí 
srdečne pozdravili svojimi príhovormi pán starosta Ing. Jozef Krúpa, pani Dr. Cingeľová 
a pán Ľudovít Pokojný, dekan našej farnosti. Prekvapením kultúrneho programu bolo vy-
stúpenie nášho jubilanta Ing. Bohuša Blechu s jeho priateľmi, ktorí si pre nás pripravili 
krátke pásmo pekných záhoráckych ľudových piesní. Výbor OZ KD želá všetkým jubilan-
tom veľa zdravia, aby dni ich života boli naplnené šťastím a spokojnosťou.                   -vm-

Fotografie z oslavy jubilantov si môžete zakúpiť v ateliéri na Bratislavskej ulici 
u pána Bohunického. Telefónny kontakt: 0903 427 575.

Jubilanti spolu so starostom Jozefom Krúpom

 15OZ Hlas nádeje /  Naši seniori

Sprievod svätého Martina
Je to už tradícia, že 11. 11. po skončení svätej omše chodí 

po uliciach Záhorskej Bystrice svätý Martin na bielom koni. Ne-
trpezlivé deti ho aj tohto roku s rozžiarenými očkami očakávali 
s lampiónmi v rukách pred Kostolom sv. Petra a Pavla. Svätý 
Martin nepriniesol snehovú nádielku, ale atmosféra bola aj tak 
veľmi pekná. S deťmi i „dospelákmi“  sa vydal na cestu po obci 
a bubnovanie bubeníkov prekvapilo tých, ktorí zostali doma 
a zvedavo začali vyzerať z okien. Sprievod prešiel ulicami a vrátil 
sa pred kostol, kde mali deti možnosť pohladkať koníka, alebo 
sa s ním dokonca aj  odfotografovať. Aj tento rok sa sprievodu 
zúčastnilo množstvo ľudí. Všetci mali možnosť občerstviť sa ča-
jíkom. 

Ďakujeme OZ Hlas nádeje za krásnu akciu a za možnosť spo-
ločne sa stretnúť.                                                                                           -bb-

A Mikuláš predsa prišiel!
V utorok 6.12. bolo okolo kostola zaparkovaných viac áut 

ako obvykle cez týždeň býva. Prečo asi? Kostol bol plný detí 
s rodičmi. Netrpezlivo čakali, či príde. „Aký bude? Prinesie mi 
niečo?“ – myslelo si každé dieťa. Nakoniec sa dočkali. Mikuláš 
prišiel v sprievode anjelov – teda „anjelíc“. Pekne deti pozdravil 
a vyzval odvážlivcov, či mu niečo zarecitujú. Pár takých sa našlo. 
Potom sv. Mikuláš obdaroval najmenšie deti čokoládovým Mi-
kulášom a sladkou mandarinkou. Nakoniec, keď rozdal všetky 
dobroty, rozlúčil sa s deťmi a odišiel rozdávať sladké radosti do 
iných farností. Ďakujeme otcovi Ľudovítovi aj OZ Hlas nádeje, že 
zorganizovali toto milé stretnutie.

  -bb-
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Prežívanie Adventu a Vianoc v minulosti

Advent a vianočné obdobie mali na 
slovenských dedinách v minulosti 
zvláštne čaro. Oddávna sa s tým-

to obdobím spájalo veľa  ľudových zvykov 
a obradov, vychádzajúcich z povier, ale aj 
z kresťanskej tradície a sviatkov cirkevné-
ho roka. O prežívaní tohto obdobia v Zá-
horskej Bystrici v minulosti vypovedajú vý-
sledky národopisných výskumov, ktoré boli 
naposledy publikované aj vo výpravnej mo-
nografii našej mestskej časti z roku 2014.

Hoci je Advent obdobím stíšenia a bez-
prostredného očakávania príchodu Mesi-
áša, viazalo sa k nemu v minulosti viace-
ro zvyklostí. Prvým obľúbeným dňom bol 
sviatok svätého Mikuláša 6. decembra. 
Podľa zachytených svedectiev najstarších 
informátorov chodili po dedine skupiny ma-
lých chlapcov preoblečených za biskupov 
– Mikulášov a čertov. Strašili v rodinách 
neposlušné deti a za túto „službu“ dostávali 
ovocie a sladkosti. Dievčatá si prišli na svo-
je na Luciu, 13. decembra. V skupinách 
chodili po domoch preoblečené za Lucie. 
Tvár mali od múky, aby ich nebolo poznať, 
cez plecia mali prehodené biele plachty. 
Keď vošli do domu, dali jeho obyvateľom 
pobozkať kríž. Do pokladničky za odmenu 
vyberali peniaze. 

Záhorská Bystrica bola v minulosti pre-
važne roľnícka obec, jej obyvatelia sa 
živili poľnohospodárstvom a chovom do-
bytka. Prosperita ich hospodárstiev pria-
mo závisela od priazne počasia. Spájal 
sa s tým aj zvyk sledovať dvanásť dní pred 
Vianocami počasie. Každý deň predsta-
voval jeden mesiac v roku a podľa toho 
aké bolo počasie v tieto dni, také malo 
byť v nasledujúcom roku v jednotlivých 
mesiacoch. Ženy a dievky bezprostredne 
pred sviatkami upratovali domy a chystali 
pokrmy. Aj v Bystrici bola zaužívaná tradí-
cia, že v rodine učiteľa – organistu sa piekli 
vianočné oblátky, ktoré po domoch roz-
nášali žiaci, vyberajúc pre učiteľa peniaze 
a naturálie, napríklad mak a fazuľu. Podob-
ne ako fašiangy bol aj Advent časom zabí-
jačiek a pripravovania mäsových výrobkov 
na sviatky.

Počas Adventu sa na úsvite zvykla sláviť 
sv. omša nazývaná Roráty. Tradičnou po-
božnosťou adventu bolo Hľadanie prístre-
šia, modlitbová novéna pred slávnosťou 
Narodenia Pána.

Na Štedrý deň dopoludnia si ľudia do svia-
točných – predných izieb prinášali vianočné 
stromčeky. Krispán, ako sa v Záhorskej 
Bystrici stromčeku hovorilo, bol spravidla 
malý smrek, ozdobený farebnými papiermi 
alebo orechmi zabalenými v pozlátke. Stôl, 
okolo ktorého sa rodina zhromaždila, bol 

prikrytý obrusom a nesmeli na ňom chýbať 
tradičné jedlá. Pod obrus sa dávali zrnká 
obilia, ktoré mali zabezpečiť bohatú úrodu aj 
v nasledujúcom roku. Aj koláč – cauta, upe-
čený do kruhu, mal ochrannú moc. Podľa 
cirkevných nariadení mala štedrovečerná 
hostina ešte pôstny charakter. Večera sa za-
čínala jedením oblátky s medom. Následne 
sa jedli orechy a jablká, z jadier ktorých sa 
predpovedalo zdravie členov rodiny. Kon-
zumovala sa polievka a pupáky s makom. 
Tradične na vianočnom stole v Bystrici ne-
smeli chýbať záviny z kysnutého cesta – 
makový, orechový a tvarohový. Všetky jedlá 
boli na stole, aby gazdiná počas večere 
nemusela vstávať od stola, pretože by jej 
podľa povery na jar kvočky nechceli sedieť 
na vajciach. Pred večerou, keď začali zvoniť 
zvony, pokropil gazda svätenou vodou 
príbytok a maštale. V izbe zapálil sviečku 
a zavinšoval rodine: „Vinšujem vám títo 
slávné svátky, Krista Pána narodzení, aby 
vám dau Pánbuh zdraví, ščascí, božské 
požehnaní a po smrci králofstvo nebes-

ké.“ Po večeri zašiel gazda opäť do mašta-
le a dal dobytku oblátku s petržlenom. Po 
dedine chodil pastier, trúbil a práskal bičom 
na znamenie, aby gazdiné vyniesli koláče. 
Slúžky dostávali na Štedrý večer od svojich 
gazdov koláč cautu a sluhovia boli obdaro-
vaní vrtáňom z kysnutého cesta. Deti cho-
dili po susedoch a príbuzenstve, vinšovali 
a spievali koledy. O polnoci sa celá dedina 
zhromaždila v kostole na polnočnej omši. 
Keď sa gazdovia vrátili z kostola, chodili 
triasť stromy so slovami: „Stromečku spíš? 
Narodziu sa pán Ježiš.“ Bývalo tiež zvykom 
po návrate z polnočnej omše jesť pred spa-
ním huspeninu. 

Boží narodzení, 25. december,  trávili ro-
diny podľa zvyku vo svojich domácnostiach 
a vykonávali len najnutnejšie práce okolo 
dobytka. Varilo sa bravčové mäso s kapus-
tou. Na Štefana, 26. decembra, si chodili 
príbuzní a susedia navzájom vinšovať k sviat-
kom, v neskoršom období sa zvykli organi-
zovať tzv. štefanské zábavy. V nasledujúci 

deň, na sviatok sv. Jána Evanjelistu, sa 
v kostole požehnávali mladé vína. Zaujíma-
vý zvyk sa v Záhorskej Bystrici spájal s 28. 
decembrom („Mláďatká“). Chlapci a dievča-
tá chodili k príbuzným a šibali ich korbáčmi 
z vŕbového prútia. Dotyk prútia mal zabez-
pečiť zdravie, o čom svedčia aj slová riekan-
ky: „Aby vás tí ručičky neboleli, aby vás tí 
nožička neboleli.“ Domáci ich za prianie 
odmeňovali ovocím a orechmi. Tento zvyk 
v obci zanikol veľmi dávno a aj najstarší 
respondenti si ho pamätali len z rozpráva-
nia svojich predkov. Posledný  deň v roku 
sa v minulosti na rozdiel od súčasnosti 
v rodinách neslávil a nevenovala sa mu ani 
v zvykosloví žiadna pozornosť. Výraznejšie 
sa koniec roka pripomínal na cirkevnej 
pôde. Na Silvestra sa po západe slnka 
konala ďakovná bohoslužba za dobrodenia 
uplynulého roka. Po kázni kňaz veriacich 
oboznámil so štatistickými údajmi farnosti, 
poďakoval sa dobrodincom kostola a zhod-
notil udalosti, ktoré sa počas roka odohrali.

Na Nový rok, 1. januára, smeli chodiť po 
domoch vinšovať len muži a chlapci. Žena 
nesmela vstúpiť do domu ako prvá, aby 
nepriniesla nešťastie. Do dnešných dní sa 
v pôvodných bystrických rodinách zacho-
váva novoročný vinš: „Vinšujem vám vinšu-
jem tento nový nastávajúci rok, aby vám 
dau Pánbuh zdraví, ščascí, božské požeh-
nání, horu vínem, pole žitkem, dvúr dobyt-
kem, hizbu dobrým zdravím, aby vás do 
takto roka ani huava nezaboleua.“ V tento 
deň sa tradične nevarila hydina, aby neule-
telo šťastie. Jedávala sa hovädzia polievka 
a kapusta s údeným bravčovým mäsom.

Na sviatok Troch kráľov, 6. januára, pri-
chádzali do Bystrice chlapci z Marianky 
preoblečení za troch kráľov. Mali na sebe 
biele košele a na hlavách koruny z papie-
ra. Nosili so sebou posvätenú trojkráľovú 
kriedu a pokladničku na peniaze. Deň pred 
samotným sviatkom (na vigíliu) sa o tretej 
hodine popoludní v kostole požehnávala 
voda, ktorou sa kropili príbytky i ľud každú 
nedeľu v roku na začiatku sv. omše. Sväte-
nou vodou sa v deň slávnosti kropili podľa 
tradície aj slivkové stromy so slovami: „Kol-
ko kropeček, tolko nech je trneček.“

Prežívanie Vianoc v Záhorskej Bystrici 
sa v druhej polovici 20. storočia menilo 
pod vplyvom blízkej Bratislavy i v závislosti 
od sociálnej skladby a zamestnania obyva-
teľstva. Je potešiteľné, že mnohé pôvod-
né bystrické rodiny si tradičné vianočné 
zvyklosti svojich predkov zachovali až do 
súčasnosti a môžu ich tak s hrdosťou pred-
stavovať a odovzdávať novoprisťahovaným 
rodinám z rôznych kútov Slovenska. 

Martin Besedič

FarnosťHistória
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Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica  
ďakuje 

Bratislavskému samosprávnemu kraju  
za výmenu asfaltového povrchu na Tešedíkovej ulici a ulici Jána Raka,  

za opravu chodníkov  
a za úpravu okolia telocvične v areáli MŠ a ZŠ Hargašova. 
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Nový rok  
2017
Jozef Krúpa,  
starosta Mestskej časti  
Bratislava Záhorská Bystrica 
Vás srdečne pozýva 
osláviť začiatok  
nového roka 2017 
na Námestie rodiny 
v sobotu 31. decembra 2016  
o 23:45 h.

Tešíme sa na Vás

Námestie Rodiny



Naša Bystrica 

PrajemeVám príjemné prezitie vianocných sviatkov 

 a úspešný štart do nového roku 2017.

    

Vaša nová štvrt

             Pod Vrskami

Dakujeme Vám za Vašu priazen a 

dôveru v roku 2016. 

    

24/6/2016
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Tričko     10 €
Hrnček      7 €
Kalendár na rok 2017   5 €
Kniha Terram Pistrich   7 €
Magnetka    3 €
Maľovaný obrázok A4   5 €
Odznak    2 €
Pamätná minca    2 €

Publikácia Záhorská Bystrica v obraze siedmich storočí  
15 €

Všetky propagačné predmety si môžete kúpiť po-
čas úradných hodín v kancelárii prvého kontaktu na 
miestnom úrade. Predávame ich tiež počas podujatí 
organizovaných mestskou časťou.

Kalendár na rok 2017:
- umelecké fotografie zo Záhorskej Bystrice
- podujatia, ktoré nás čakajú v roku 2017
- prehľadné týždenné kalendárium
Cena: 5 €

Kalendár si môžete kúpiť na Miestnom úrade v Záhorskej Bystrici a počas úradných hodín
aj v miestnej knižnici (v pondelok a stredu od 15:00 do 18:00 hod. a v piatok od 14:00 do 18:00 hod.).

Propagačné predmety Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica

Úspešné odvolanie vo veci Kovohuty
Občan v boji proti úradom

Po prvé: osobne fandím každému, kto trie-
di odpady. Súkromne, doma, podniká v tom. 
Držím mu palce. Po druhé: keď sa nám, obča-
nom, zdá niečo čudné, tak má zmysel nad tým 
porozmýšľať, spísať pár viet, podpísať sa a do-
ručiť to na úrad. Legislatíva na občana a jeho 
právo vyjadrovať sa pamätá. Ale niekedy úrad 
koná svojvoľne. 

Občianskej iniciatíve  Bystrica proti nebez-
pečnému odpadu sa zdalo, že úrad, ktorý má 
v názve slová životné prostredie, sa naším ná-
zorom náležite nezaoberá, nezisťuje skutočný 
stav vecí a pred rozhodovaním si nezaobsta-
ral potrebné doklady. Dokonca sa nezaoberal 
ani našími námietkami a ďalšími návrhmi iných 
účastníkov konania. Typicky slovenské. 

Ďalšie písačky, odvolanie. A nakoniec to 
malo celé význam! Nadriadený orgán zrušil 
v novembri 2016 rozhodnutie, ktorým do-
stal v Záhorskej Bystrici projekt Nakladanie 
s nebezpečnými odpadmi, opotrebovanými 

batériami a akumulátormi, v rozsahu zberu, 
dočasného zhromažďovania, skladovania vrá-
tane prepravy pred zhodnotením oprávnenou 
osobou, zelenú. S pár podmienkami.

Stručne, dali nám za pravdu. Predmetný 
úrad musí vyhodnotiť naše námietky, zaobsta-
rať si názory od znalcov a nie ignorovať nás.  
Pôvodné rozhodnutie je zrušené v celom roz-
sahu a vec vrátili správnemu orgánu na nové 
prejednanie a rozhodnutie. Hm, Slovensko je 
taká zvláštna krajina, kde sa chudák občan 
musí narobiť ako somár, aby mu v odvolaní 
dali za pravdu a napísali, že došlo k „poru-
šeniu zákona zo strany správneho orgánu”. 
Stovky hodín, hromada práce a stretnutí, číta-
nie a pochopenie problematiky.

Odvolací orgán navrhuje pánom rozhod-
com „prísne sa riadiť príslušnými ustanove-
niami správneho poriadku a zákona o posu-
dzovaní”.

Veľké víťazstvo Občianskej iniciatívy Bystri-
ca proti nebezpečnému odpadu, ale aj oby-

čajného občana, 
ľudského rozumu 
a najmä nás, oby-
vateľov Záhorskej 
Bystrice. Ďaku-
jem pani Marte 
Liďákovej, pánovi 
Bánskemu, Ka-
milkovi, ďakujem 
ďalším vyše tristo 
občanom, ktorí 
sa pod námietky 
za tri dni podpísali. Je mimoriadne mrzuté, 
že sa v právnom štáte námietkami v závažnej 
veci odmietne správny orgán zaoberať. Je 
neprípustné, aby ľahostajnosť, bohorovnosť, 
neúcta k občanovi a jeho ignorácia boli pro-
stredníctvom rozhodnutí prezentované ako 
správne riešenie situácie.

Ivan Bošňák
splnomocnenec Občianskej iniciatívy 
Bystrica bez nebezpečného odpadu,
poslanec MZ pri MČ Bratislava-Záhor-

ská Bystrica
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V budove knižnice pribudla nová tanečná sála!
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica 
v rámci svojho rozpočtu vyčlenila finančné pro-
striedky na rekonštrukciu priestorov v budove 
knižnice na druhom poschodí, kde zo štyroch 
pôvodných kancelárií vybudovala pre našich 
žiakov novú tanečnú sálu so zrkadlami a šatňu. 
Rekonštrukcia priestorov prebiehala v mesia-
coch september a október. Práce vykonávala 
firma pána Brštiaka. Nová tanečná sála slúži 
ako elokované pracovisko pre ZUŠ J. Kresán-
ka na výučbu tanečného odboru, tanečná ško-
la La Dansa v nej prevádzkuje hodiny tanečnej 
výučby a pani Hanáková tu so svojimi zverenky-
ňami cvičí jogu.

„Opäť sa potvrdila stará pravda, že všetko 
zlé je na niečo dobré. Nakoľko v pôvodnom 
priestore základnej školy na Hargašovej ulici, 
v ktorom pôsobil tanečný odbor ZUŠ Jozefa 
Kresánka, bolo potrebné vytvoriť ďalšiu triedu 
pre potreby ZŠ, postaral sa Miestny úrad Mest-
skej časti Bratislava-Záhorská Bystrica o vybu-
dovanie novej – krásnej zrkadlovej sály v budo-
ve knižnice. Priestranná svetlá trieda so šatňou 

maximálne vyhovuje požiadavkám tanečného 
odboru a spĺňa náročné kritériá na priestorové 
a materiálovo-technické podmienky podľa Štát-
neho vzdelávacieho programu pre ZUŠ. Verím, 
že žiaci tanečného odboru ZUŠ vykompenzu-
jú náklady na vybudovanie novej triedy svojimi 
výsledkami a peknými tanečnými kreáciami. 
Chcela by som v mene vedenia školy, kolegov 
i žiakov tanečného odboru úprimne poďako-
vať všetkým zamestnancom Miestneho úradu 
v Záhorskej Bystrici, ktorí sa pod vedením pána 
starostu Jozefa Krúpu akoukoľvek formou pri-
činili o vybudovanie tejto novej tanečnej sály. 
Ďakujem tiež za ústretovosť a pochopenie, 
ktoré predstavitelia miestneho úradu prejavujú 
vo vzťahu k činnosti ZUŠ v Záhorskej Bystrici. 
Nie je to samozrejmosť, preto si dobré vzťahy 
a spoluprácu vysoko cením“, povedala pri sláv-
nostnom otvorení tanečnej sály Anna Gondášo-
vá, riaditeľka ZUŠ J. Kresánka. 

Pri slávnostnom otvorení nám deti zo ZUŠ 
pripravili milý program na osvieženie. „Som 
rád, že sa nám podarilo vybudovať taneč-

nú sálu a máme tak možnosť deťom, ale aj 
rodičom priblížiť spojenie dvoch dôležitých 
faktorov, a to vzdelávania na prvom poschodí 
v knižnici a umeleckého pohybu tu na druhom 
poschodí v zrkadlovej miestnosti. Zároveň 
sa chcem touto cestou poďakovať ZUŠ za 
finančný príspevok, ktorým sme pokryli ná-
kup všetkých zrkadiel, ako aj OZ Bystrický 
svet najmenších, ktoré finančným príspevkom 
pokrylo baletné tyče po celej dĺžke tanečnej 
miestnosti“, povedal starosta Jozef Krúpa.

-dk-

Vážená redakcia,
obraciam sa na vás s prosbou o pomoc pri riešení dopravného problému v mieste nášho 
bydliska. Bývam na ul. Antona Floreka v Záhorskej Bystrici. Odbočuje sa tam z ul. Ota 
Holúska, ktorá je v mieste odbočovania veľmi neprehľadná. Jeden z tunajších obyvate-
ľov podal v tejto veci podnet na miestny úrad/starostu so žiadosťou o osadenie doprav-
ného zrkadla. Dostal odpoveď, že obec čaká na odovzdanie predmetnej komunikácie 
zo strany developera (ktoré už prebieha nejakú dobu a vôbec nevieme, kedy sa skončí). 
Považujeme všetci túto situáciu za absurdnú, nakoľko na danom mieste naozaj hrozí 
zbytočne nešťastie, ktorému sa dá ľahko predísť.

Vopred ďakujem za pomoc.

Otázku od čitateľky sme predložili na Referát výstavby a dopravy na Miestnom 
úrade. Doručili nám nasledujúcu odpoveď:
Pani na daný problém poukazovala už v minulosti, v portáli „odkaz pre starostu“. Na 
uvedenom portáli sa nachádzajú aj iné podnety s odpoveďami.
K tomuto konkrétnemu podnetu sme zaujali takéto stanovisko:
Na základe viacnásobných podnetov zo strany obyvateľov bývajúcich v tejto lokalite 
mestská časť oslovila súčasného správcu komunikácie – spoločnosť Opera SL Group, 
aby sa k danej veci vyjadrila. 

Toto je stanovisko súčasného správcu:
„Momentálne prebieha proces odovzdávania predmetnej komunikácie a všetkých ostat-
ných komunikácií v lokalite Krče a Pod vŕškami Hlavnému mestu SR Bratislave. Celá do-
pravná infraštruktúra tejto lokality bola vybudovaná podľa schválenej projektovej dokumen-
tácie, ktorej súčasťou bol aj projekt dopravného značenia na komunikáciách. Tento bol 
riadne odsúhlasený všetkými kompetentnými orgánmi – a v štádiu procesu odovzdávania 
nie sú možné akékoľvek zmeny a zásahy do schválenej projektovej dokumentácie.“ 
Správcu komunikácie sme písomne vyzvali, aby vec riešil, ale ako som už spomínala, nie 
je v našej kompetencii „prinútiť“ ho, aby tam toto dopravné zrkadlo aj skutočne osadil, 
keďže ako dôvod uvádza už spomínaný neukončený proces odovzdania komunikácií 
hlavnému mestu.

Odpovedala: Ing. Lívia Štulajterová, Referát výstavby a dopravy MČ ZB

Takúto sálu by nám mohol závidieť nejeden 
profesionálny súbor.

Vaše otázky a naše odpovede Pozvánky na január  
a február 2017
7. 1. Novoročný turnaj v stolnom tenise – organi-
zuje Spoločenstvo priateľov stolného tenisu, info: 
www.stolnytenis-zahorskabystrica.sk.
21. 1. Reprezentačný ples starostu Mestskej čas-
ti Bratislava-Záhorská Bystrica: inšpiráciou plesu 
je Havana s jej nezameniteľným kúzlom. Hostia: 
Mario Lopez Dance Company, Natália Hatalová 
a Richard Rikkon, Ľudová hudba Dudíci, kapela 
Tip Top Band, moderuje Veronika Hatala. Cena 
vstupenky je 50 €, večera formou švédskych sto-
lov, informácie na t. č. 02/65 95 62 10, 02/65 
456 045, 0901 795 498.
27. 1. Rozprávková noc – program pre deti v ma-
terskom centre
11. 2. Farský benefičný ples v Spoločenskom 
dome, do tanca hrá skupina Otta Kollmana,  info: 
www.farabystrica.sk.
12. 2. Karneval – obľúbená detská zábava sa 
tento rok bude konať v Spoločenskom dome, info: 
www.mc-blzdenky.sk.
13. 2. Klavírny maratón – podvečer pri tónoch kla-
víra organizuje ZUŠ Jozefa Kresánka v Spoločen-
skom dome.
26. 2. Fašiangy v klube dôchodcov – fašiangová 
zábava členov Klubu dôchodcov pri MČ ZB.

Program v Materskom centre bl. Zdenky Schelin-
govej (budova fary):
utorok – „Folklórik“ 
streda - „Múdre hranie“
štvrtok - cvičenie BABYFUN
piatok - stretnutia mamičiek s deťmi – herňa
Podrobnejšie informácie na  
www.mc-blzdenky.sk
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Prehľad uznesení a rozhodnutí zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
(MZ) Bratislava-Záhorská Bystrica (MZ)  
zo dňa 20. septembra a 8. novembra 2016

POZEMKY V MČ

Zastupiteľstvo schválilo ako prípad hodný osobitného zreteľa:
- prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2708/3 o výme-
re 520 m2, k. ú.  Záhorská Bystrica, vedeného na liste vlastníctva č.  
3891 pre žiadateľa Milan Bilačič – TRAK-BAG, za cenu 2,- €/m2/rok 
po dobu nájmu 5 rokov,
- prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 2708/4 o výmere 
1317 m2, k. ú.  Záhorská Bystrica, vedeného na liste vlastníctva  č.  
3891 pre žiadateľov bc. Veronika Horková Šandorová – SHERIFF 
a Autoškola Harmi, s. r. o. za cenu nájmu 2,- €/m2/rok po dobu 
prenájmu 5 rokov,
- uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Máriou Ongerovou ako pre-
najímateľom a Mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica ako 
nájomcom na pozemok registra KN „E“ parc. č. 690, orná pôda 
o výmere 991 m2, k. ú. Záhorská Bystrica vedený na liste vlastníctva 
č. 2310 s výškou nájomného 0,50 €/m2/rok na dobu 5 rokov.
Zastupiteľstvo neschválilo 
- prenájom pozemkov spoločnosti zapísaných na LV  č. 3558 vo 
vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy v správe Mestskej časti Bratisla-
va-Záhorská Bystrica pre žiadateľa RS TEAM Bratislava, s.r.o.

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

- Zastupiteľstvo odsúhlasilo Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme neby-
tových priestorov nachádzajúcich sa v objekte zdravotného strediska  
nájomcovi MUDr. Michalovi Csáderovi. Cena nájmu je 15,-€ /m²/
rok. 

Zastupiteľstvo schválilo:
- prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Čsl. 
tankistov 134, v ktorých prenajímateľ vykonáva edukačné a s tým 
súvisiace aktivity v tanečnej miestnosti so zrkadlami, klavírnej miest-
nosti  a spoločných zariadení nevyhnutných na výkon  nájmu pre žia-
dateľa  Základná umelecká škola J. Kresánka za cenu 1,-€ / rok  + 
prevádzkové náklady, na dobu prenájmu 5 rokov,
- prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ulici Pia 
X., v ktorých prenajímateľ vykonáva edukačné a s tým súvisiace ak-
tivity v troch kanceláriách  a spoločných zariadení nevyhnutných pre 
výkon  nájmu pre žiadateľa Základná umelecká škola J. Kresánka za 
cenu 1,-€ / rok + prevádzkové náklady, na dobu prenájmu 5 rokov,
- prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ulici Čsl. 
tankistov 134, v ktorých prenajímateľ vykonáva edukačné a s tým 
súvisiace aktivity v tanečnej miestnosti so zrkadlami vrátane šatne 
a spoločných zariadení nevyhnutných pre výkon  nájmu pre žiadateľa  
Katarína Hanáková za cenu 5,-€ /hodina, na dobu prenájmu 5 rokov,
- prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ulici Čsl. 
tankistov 134, v ktorých prenajímateľ vykonáva edukačné a s tým súvi-
siace aktivity v tanečnej miestnosti so zrkadlami vrátane šatne o celko-
vej výmere 75,82 m² a spoločných zariadení nevyhnutných pre výkon  
nájmu pre žiadateľa  La Dansa School Monika Valuchová za cenu 5,-€ 
/hodina, na dobu  prenájmu 5 rokov,
- prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Mestskej 
časti Bratislava-Záhorská Bystrica na Hargašovej ulici, v ktorých 
prenajímateľ vykonáva edukačné a s tým súvisiace aktivity základnej 
školy s materskou školou, prenájom  nebytového priestoru - výtvarný 
ateliér, počítačovú učebňu, ktoré nájomca užíva ako detašované pra-
covisko učiteľmi ZUŠ na vyučovanie žiakov ZUŠ – počítačová gra-
fika, literárno-dramatický odbor a kreatívne písanie, a spoločných 

zariadení pre žiadateľa Súkromná základná umelecká škola, za cenu 
2,00 €/hod. Doba prenájmu je na 10 mesiacov,
- prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Mestskej časti 
Bratislava-Záhorská Bystrica na Hargašovej ulici, v ktorých prenajímateľ 
vykonáva edukačné a s tým súvisiace aktivity základnej školy s mater-
skou školou, prenájom nebytového priestoru – telocvične, chodby a šat-
ne pre žiadateľa ŠK Hargašova, za cenu  2,- €/hod./telocvičňa. Doba 
prenájmu je na 10 mesiacov.

PHSR
- Zastupiteľstvo schválilo Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica na roky 2016 – 
2022.  

ZASTUPITEĽSTVO ZOBRALO NA VEDOMIE
- informáciu o zrealizovaných a plánovaných stavebných aktivitách 
mestskej časti v priebehu roku 2016.

ZASTUPITEĽSTVO SÚHLASILO
- s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v oblasti rozpočtového určenia príjmov Bratislavy a mest-
ských častí a trov z konania s prejednaním priestupku. 

ZASTUPITEĽSTVO NESÚHLASILO
- s predloženým návrhom Všeobecne záväzného nariadenia Hl. 
mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj s predpoklada-
nou účinnosťou od  
1. 1. 2017.

Pozvánky na zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ako aj celé 
znenie zápisníc a materiálov z rokovaní miestneho zastupiteľstva, 
môžete nájsť na webovej stránke mestskej časti www.zahorska-
bystrica.sk

Samospráva

Uznesenie miestneho 
zastupiteľstva k zámeru firmy 
KOVOHUTY SK, s. r. o.  

Na návrh poslancov Martina Besediča, Dagmar Cingelovej, 
Miloša Fatyku a Miloslava Sajana prijalo miestne zastupiteľstvo 
dňa 20. 9. 2016 uznesenie č. 183/2016 v nasledovnom znení: 

Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Záhorská Bystrica vyzýva 
firmu ,,KOVOHUTY SK, s. r. o. - nakladanie s nebezpečným 
odpadom, opotrebované batérie a akumulátory“, aby upustila 
od zámeru realizovať zber nebezpečného odpadu na území 
Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica. 

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Ospravedlnení: Miloš Fatyka, Miloslav Sajan
Za: Martin Besedič, Ivan Bošňák, Dagmar Cingelová, Vladi-

mír Kristl, Marta Liďáková, Roman Weinštuk
Proti: 0
Zdržal sa: Ján Janata
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24 Listujeme v albume

V pohostinstve U Šrámka

Výkup sliviek – p. Haraslín

Predná izba

Pri oltáriku Božieho Tela u Polákovcov


