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KLUB DÔCHODCOV OSLAVUJE 
30 ROKOV

Bystrický klub dôchodcov patrí medzi najaktívnejšie 
občianske združenia v našej mestskej časti. Za tri desaťročia 
svojho pôsobenia sa stal neodmysliteľnou súčasťou 
spoločenského a kultúrneho diania v Záhorskej Bystrici – a 
v rámci Bratislavy by sme len ťažko hľadali spolok seniorov, 
ktorý by sa mu počtom, spôsobom práce i zanietenosťou 

členov vyrovnal. Pri tridsiatom výročí jeho založenia si pri-
pomíname jeho zakladateľov, poslanie, pôvodné i nové ak-
tivity a pozrieme sa, ako naši seniori oslávili mesiac úcty k 
starším a jubileum svojho klubu. 

Pokračovanie na stranách 8 − 10



EDITORIÁLOBSAH
Ak chceme pri stom výročí vzniku Československa 
hodnotiť jeho prínos pre Slovákov, nestačí sa pozerať na 
vývoj po roku 1918, ale aj pred tento rok, keď náš národ 
stál pred národnou záhubou.

Do polovice 19. storočia žili Slováci v Uhorsku ako jedno z 
detí uhorskej matky. Boli „uhorskými Slovákmi“ a stavali 
uhorský dom spolu s Maďarmi a ostanými národnosťami 
Uhorska, takže uhorské dejiny sú aj našimi dejinami. 
Lenže od polovice 19. storočia si uhorská mať pod maďarským nátlakom začala z 
tváre vytláčať uhry, totiž nemaďarských Uhrov. Viacnárodný štát zrazu mal byť iba 
maďarský a kto nechcel byť asimilovaný, bol eliminovaný! Už žiadni slovenskí Uhri, 
tým menej Slováci! Namiesto slovenskej haleny bol prikázaný maďarský dolomán.

Porážka Rakúsko-Uhorska v prvej svetovej vojne prinútila starú vrchnosť húsť 
Slováčikovi novú uspávanku o tom, že zase bude synkom uhorskej matere. Lenže 
slovenská sirota mala maďarskej macochy plné zuby, radšej prijala pomocnú ruku 
staršieho českého brata a spojila s ním svoj ďalší osud. To bol zásadný krok k národ-
nému znovuzrodeniu Slovákov. 

Iste, ďalší náš vývoj v novom štáte nebol nejaký parádemarš. Ale napriek mnohým 
problémom demokraticky budovaná medzivojnová republika umožnila kultúrny a 
vzdelanostný rozvoj slovenského národa v miere dovtedy nebývalej. Slovenská sirota 
konečne dýchala slobodný vzduch a stihla dorásť na sebavedomého šuhaja, ktorému 
už nestačilo byť iba mladším bratom. Právom žiadal primeraný podiel na spoločnom 
grunte, lenže skôr, než sa bratia stihli dohodnúť, rozhodol o nich bez nich silný ne-
mecký sused s komickými fúzikmi. 

Po druhej svetovej vojne sa rozdelení bratia opäť spojili, avšak už pod slovenskou 
požiadavkou úplnej rovnosti: žiadny československý, ale český a slovenský národ. No 
než sa mohli rozbehnúť po novej dráhe, dobehol ich zas niekto tretí, s fúzami ešte 
väčšími. Z moskovského Kremľa na československý grunt udrel štyridsaťročný mráz 
sovietskej diktatúry. 

Až po páde železnej opony v roku 1989 si obaja bratia mohli slobodne vydýchnuť a 
konať po svojom. Konali až do takej miery, že sa dohodli na priateľskom rozchode a o 
gazdovaní na svojom po svojom. 

Ak rátame plusy a mínusy spoločného československého štátu, vychádza mi, že klady 
jasne prevyšujú zápory. Vznik Československa nielenže zachránil Slovákov pred po-
pravou, ale im umožnil dorásť k vlastnej štátnej samostatnosti, ale aj k povinnosti 
nevyhovárať sa na druhých. 

Dnes sa rozdelení bratia znášajú dokonca lepšie ako v spoločnom štáte. Mnohí Slová-
ci našli za Moravou svoj „zemský ráj to na pohled“ a na Čechov „nad Tatrou“ nikto 
nehrmí, aby sa stratili.                   Ján Grexa
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REVITALIZÁCIA ŠKOLSKÉHO 
AREÁLU NABERÁ REÁLNE 
KONTÚRY
Architekti Architektonického štúdia YOUNG.S predstavili víziu revitalizácie školského areálu na Hargašovej ulici. De-
tailná štúdia ukazuje rozdelenie areálu na konkrétne funkčné časti a zároveň definuje účely ich využitia. Pripravovaný 
projekt ráta s kombináciou funkcií vzdelávania, športu, aktívneho trávenia voľného času, oddychu či edukácie žiakov. A 
to všetko esteticky zasadené do zelene s parkovou úpravou. 

Celková plocha areálu je pomerne veľká, presahuje 21 tisíc 
metrov štvorcových. Zastavaná plocha má mať rozlohu iba 
o niečo väčšiu ako 26 percent z tejto výmery.

„Tento priestor je naozaj pomerne veľkorysý, preto sme ho z 
hľadiska funkcií mohli rozdeliť do štyroch zón prepojených 
multifunkčnou pergolou, pričom každá zo zón má osobitý 
charakter,“ hovorí architekt Jozef Bátor. „Pokiaľ ide o základ-
né delenie areálu ako celku, je tu tzv. pasívna zóna a tzv. ak-

tívna zóna, ktoré ponúkajú množstvo zaujímavých aktivít 
pre deti a školákov. Prevádzková schéma ráta i s bezkolíznym 
využívaním časti areálu po sedemnástej hodine obyvateľmi 
Záhorskej Bystrice – a tak tento priestor bude „živý“ aj po 
vyučovaní.“

V pasívnej zóne sa uvažuje o parku, teda o časti určenej na 
oddych a relaxáciu. Naopak – v aktívnej zóne situovanej 
v školskom areáli sa počíta s priestorom na šport, na ak-
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tivity rôzneho druhu, napríklad na verejné vystúpenia 
detí. V školskom areáli by teda mali vzniknúť napríklad 
multifunkčné ihriská, dopravné ihrisko, prvky na rôzne 
športové aktivity, parková časť, multifunkčná pergola a tzv. 
tiché pátio, určené na oddych. 

„Naša štúdia, samozrejme, ráta aj s množstvom zelených 
plôch. Všetky navrhované časti areálu by mali byť súčasťou 
kultivovanej parkovej zelene a samotný exteriérový priestor 
bude ponúkať množstvo kreatívnych impulzov pre zdravšie 
formovanie detí. Často sa školy zaoberajú len interiérmi 
a zabúda sa na exteriéry, ktoré vedia vytvárať podmienky 
pre nové možnosti edukácie – a v konečnom dôsledku i kul-
tivovaný verejný priestor,“ dopĺňa architekt Jozef Bátor.

„Predstavená štúdia sa mi veľmi páči,“ hovorí starosta 
Jozef Krúpa. „Objekt našim deťom poskytne možnosti na 
širokospektrálne a zmysluplné využívanie voľného času. 
Okrem toho je tento priestor bezpečný a plný zelene.“ 

Ku konečnej úprave školského areálu dôjde po plánova-
nom dobudovaní a zväčšení materskej a základnej školy. 
Dodávateľ na zväčšenie kapacity materskej škôlky o dve 

triedy a o jedáleň je už vybraný, zmluva so spoločnosťou 
Kami Profit, s.r.o. je prakticky pred podpisom. Dodávateľa, 
ktorý základnú školu rozšíri o ďalších šesť tried, momen-
tálne hľadáme formou verejného obstarávania. Obe stavby 
sú naplánované tak, aby boli hotové začiatkom budúceho 
školského roka. 

„Po zväčšení kapacity školských zariadení chceme zvýšiť aj 
bezpečnosť celého areálu. Plánované je oplotenie areálu a 
jeho stráženie počas nočných hodín,“ hovorí Jozef Krúpa. 
„Priebežne budeme pracovať aj na finálnej revitalizácii areá-
lu v súlade s predstavenou štúdiou. Verím, že po dokončení 
celého projektu sa budeme môcť popýšiť školským areálom, 
ktorý bude patriť k najmodernejším a najkrajším v rámci 
celého bratislavského kraja.“

Pripravená vízia je prvým návrhom. Pri jeho finalizácii 
budeme radi počúvať aj vaše názory. Celú štúdiu si môžete 
pozrieť na web stránke mestskej časti.

-red-
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AKTUÁLNE ZO
ZÁKLADNEJ ŠKOLY

KONTROLNÝ DEŇ
V ŠPORTOVEJ HALE 

Nový školský rok je už v plnom prúde a naši školáci naplno 
„zarezávajú“.

„Som rada, že sa tento rok podarilo uspokojiť všetky požiadavky 
rodičov a my sme mohli umiestniť do školy rekordný počet 

– sedemdesiat prváčikov,“ hovorí riaditeľka MŠ a ZŠ na 
Hargašovej ulici Zuzana Kaliariková. „Je to aj vďaka dvom 
novým triedam, ktoré sme pristavili spoločne aj s vestibu-
lom a šatňami.“  Okrem toho sa v areáli dokončili chodníky, 
dažďové vpuste, vodovodné prípojky, ako aj dve protipožiarne 

nádrže. Práce, ktoré v areáli 
ešte prebiehajú, už súvisia s 
pripravovaným rozšírením 
materskej školy, nadstavbou 
základnej školy a výstavbou 
multifunkčnej športovej haly. 
Po dokončení týchto prác sa 
priestor medzi dvoma školskými pavilónmi opäť sprístupní.

„Aj napriek tomu, že sa školským zariadeniam venujeme inten-
zívne a podľa potreby rozširujeme ich kapacity, nebude to možné 
robiť donekonečna,“ hovorí starosta Jozef Krúpa. „Záhorská 
Bystrica bude potrebovať nové školské zariadenia. Ja stále trvám 
na tom, že najlepším riešením je rekonštrukcia bývalého Elek-
trovodu – z hľadiska stavebného aj finančného. Dokazuje to aj 
prvá štúdia, ktorá už uzrela svetlo sveta.“ 

Viac na strane 6

Od začiatku stavby multifunkčnej športovej haly sú na 
nej každý týždeň kontrolné dni. Zúčastňujú sa na nich 
zástupcovia stavebného dozoru, architektonického dozo-
ru, pracovníčka miestneho úradu zodpovedná za výstav-
bu, starosta Jozef Krúpa a zástupcovia zhotoviteľa – firmy 
SOAR. Výsledkom je zápis do stavebného denníka. 

Nový harmonogram výstavby športovej haly bol prednesený 
na miestnom zastupiteľstve a poslanci ho vzali na vedomie. 

V súčasnosti práce na výstavbe športovej haly pokračujú 
v súlade s týmto novým harmonogramom. Je osadená 
strešná konštrukcia a začína sa klásť strešná krytina. Práce 
prebiehajú aj v interiéri. Momentálne sa pracuje hlavne na 
šatniach a sociálnych zariadeniach. Po dohode sa vybrala aj 
podlaha na športovú plochu, ktorá bude mať tyrkysovo mo-
drú farbu. Takisto je dohodnuté aj to, aké čiary na nej budú 
namaľované, aby sa tam mohli hrať viaceré druhy športov. 

Podľa nového harmonogramu je dokončenie stavby 
športovej haly plánované na koniec januára budúceho roka. 

-red-
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ANALÝZA: REKONŠTRUKCIA 
ELEKTROVODU JE VÝHODNEJŠIA 
AKO STAVBA NOVEJ ŠKOLY 
Po dohode s Bratislavským sa-
mosprávnym krajom, majiteľom 
bývalého Elektrovodu na Holom vr-
chu v Záhorskej Bystrici, by mali po-
slanci župy na zasadaní zastupiteľstva 
prerokovať možné využitie priestorov 
Elektrovodu. Preto  v súčasnosti pri-
pravuje skupina architektov a pro-
jektantov štúdiu, ktorá má za úlohu 
analyzovať aktuálny stav a navrhnúť 
alternatívy možného využitia objek-
tu. Prvá časť štúdie je hotová a výsled-
ky sú viac ako zaujímavé. 

Analýza sa vo svojej prvej časti zame-
riava na komplex ako taký, v druhej de-
tailne skúma možnosti rekonštrukcie 
existujúcich priestorov na nové školské 
zariadenia. Areál sa rozprestiera na 
rozlohe niekoľkých hektárov, za-
stavané plochy vo vlastníctve BSK 
majú výmeru viac ako 54 tisíc me-
trov štvorcových. Územný plán tu 
umožňuje výstavbu občianskych zari-
adení celomestského a nadmestského 
významu. 

„Z tohto jednoznačne vyplýva, že je tu 
dostatok priestoru na vybudovanie 
školskej či občianskej vybavenosti,“ 
hovorí Ing. arch. Miroslav Hrušovský 
zo spoločnosti Pantograph. „Dôkladne 
sme analyzovali aj jednotlivé existu-
júce objekty, určili sme objekty vhodné 
na rekonštrukciu, ale aj tie, ktoré už 

nebude možné zachrániť.“ Dôkladnou 
analýzou prešla aj budova bývalej 
školy. „Táto časť je v pomerne zacho-
valom stave, preto ju navrhujeme 
rekonštruovať,“ dopĺňa architekt Miro-
slav Hrušovský. „Na začiatok sme si 
urobili dôkladný rešerš, v rámci ktorého 
sme analyzovali školské zariadenia 
podobného typu vo veľkých európskych 
metropolách. Zvlášť sme sa zamerali na 
objekty, ktoré tiež prešli rekonštrukciou.“ 

Z analýzy vyplývajú už aj prvé 
odporúčania: 

„Školské budovy navrhujeme znížiť na 
úroveň troch podlaží, aby sa lepšie pre-
pojili s krásnym prírodným prostredím. 
Interiér odporúčame presvetliť a doplniť 
viaceré exteriérové plochy. Prirodzenou 
súčasťou objektu by mali byť vonkajšie 
ihriská, mal by byť bezbariérový a stre-
cha by sa mala využívať ako plnohod-
notný priestor.“

„Okrem stavebného riešenia ma, 
prirodzene, zaujíma aj finančná 
stránka,“ hovorí starosta Jozef Krú-
pa. „Ako ukázali analýzy, náklady na 
rekonštrukciu bývalej školy v Elektro-
vode predstavujú sumu 2,7 milióna eur 
a náklady na rekonštrukciu telocvične 
sumu 400 tisíc eur. Je to takmer

o 2 milióny eur menej ako by stála nová 
škola. Na druhej strane mi je jasné, že 
aj táto nižšia suma je pre mestskú časť 
priveľká. Ale podľa mojich informácií 
sa na financovanie školských objektov 
pripravujú ďalšie výzvy z EÚ a minister-
stva školstva. Preto bude možné čerpať 
finančné prostriedky aj z európskych a 
iných zdrojov.“ 

Po ukončení analýzy ju starosta 
Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa pred-
staví predsedovi BSK Jurajovi Drobovi 
a rokovať o nej budú aj župní poslanci. 

„Pokiaľ ide o tento projekt, som stále po-
zitívne naladený. Ako hovorí aj štúdia 
architekta Branislava Kaliského, je tu 
dostatok priestoru nielen na školské 
zariadenia, ale aj na nové športoviská 
a ďalšie objekty – a to všetko v tesnej 
blízkosti krásnej prírody tunajšieho le-
soparku," dopĺňa Jozef Krúpa. 

-red-
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ROKOVANIA O NOVOM 
SUPERMARKETE SA ZAČALI

PRVÉ SKÚSENOSTI S NOVOU 
LINKOU

Supermarkety Billa a Tesco Expres slúžia Bystričanom už 
niekoľko rokov. Záhorská Bystrica však potrebuje aj naďalej 
rozvíjať svoju infraštruktúru, teda aj obchodné služby. Pre-
to sa vedenie miestneho úradu začalo téme venovať. 

Ako vhodný priestor bola vytipovaná lokalita Ivance, ktorá 
sa nachádza pri vstupe do Záhorskej Bystrice zo Stupavy 
po pravej strane. Momentálne sa tu rieši územný plán 
zóny, teda plánuje sa, čo by sa tu malo stavať. Pred časom 

boli predstavené aj viaceré alternatívne návrhy ako túto lo-
kalitu využiť. Miestny úrad tu preferuje výstavbu nového 
supermarketu, ktorú by doplnili rodinné domy. Pozemok 
v tejto lokalite je súkromný. Uskutočnilo sa už aj stretnu-
tie s majiteľom pozemku, ktorý s alternatívou výstavby su-
permarketu súhlasil. Začala sa preto komunikácia už aj so 
zástupcami jednotlivých obchodných reťazcov. V lokalite 
Ivance je plánovaná aj výstavba chodníka a umiestnenie 
zástavky MHD.

-red-

Od septembra pribudla v Záhorskej Bystrici nová linka 
MHD číslo 36, ktorá spája našu mestskú časť s Dúbrav-
kou. Linka číslo 37 sa tak vrátila na pôvodnú trasu, bez 
zachádzky do Marianky a na Strmé vŕšky.  

Prvé skúsenosti sú pozitívne. Viacerí občania ocenili 
hlavne vrátenie linky číslo 37 na jej pôvodnú trasu. Na 
druhej strane obyvatelia Záhorskej Bystrice požadujú 
skrátenie intervalov na oboch linkách – teda na linke 
číslo 36 aj 37. Niektorí dokonca hovoria, že by mala linka 
37 chodiť na Strmé vŕšky a linka číslo 36 by mala chodiť 
priamo, bez odbočky.

Do konca roka tieto názory postupne vyhodnotíme. Aj 
na základe tejto analýzy urobíme v súčinnosti s vedením 
hlavného mesta potrebné zmeny a opatrenia. 

Ak chcete k prevádzke liniek MHD číslo 36 a 37 
prispieť svojím názorom aj vy, môžete napísať na mail 
sekretariat@zahorskabystrica.sk

-red-

HLASUJTE O NOVOM SUPERMARKETE!

Aký typ supermarketu by bol pre Záhorskú Bystricu 
najvhodnejší? Bolo by dobré mať tu Kaufland, Terno, 
Lidl, Yeme alebo nejaký iný supermarket? Ak máte 
konkrétnu predstavu, hlasujte za ňu. Aj vaše názory 
zohľadníme pri rozhodovaní a pri konečných rokova-
niach s obchodnými reťazcami. Hlasovať môžete na we-
bovej stránke Záhorskej Bystrice.
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KLUB DÔCHODCOV OSLAVUJE 
30. VÝROČIE OD SVOJHO 
ZALOŽENIA 
Pokračovanie zo strany 1

Klub dôchodcov v Záhorskej Bystrici 
začal písať svoju históriu 2. októbra 
1988, jeho vznik bol odpoveďou na 
potreby starších obyvateľov v oblasti 
kultúrneho a spoločenského vyžitia. V 
neposlednom rade mali jeho zakladate-
lia na pamäti aj sociálnu a zdravotnú 
starostlivosť o jeho členov. 

Prvý výbor pracoval pod vedením pani 
Albíny Mišovskej do februára 1995, po-
tom vedenie klubu na dve desaťročia 
prevzala pani Ľudmila Moková, dnes 
jeho čestná predsedníčka. Od apríla 2015 
vedie klub výbor pod predsedníctvom 
pani Viery Marošovej. Podľa vyjadrenia 
bývalej predsedníčky klubu Ľudmily Mo-
kovej žije dnes už len 6 pôvodných členov.

Klub už od svojho založenia vychádzal z 
tradícií našej obce. Členovia klubu stáli 
pri obnove tradičných folklórnych aktivít: 
S Bystričanma pri muzice, veľkonočné a 
vianočné výstavy a podobne. 

V spolupráci s mestskou časťou sa klub 
pravidelne podieľal na príprave os-
láv Dňa matiek. Postupne pribúdali aj 
klubové aktivity zamerané na kreatívne 
ručné práce, zborový spev i turistické vy-
chádzky do okolia. 

Dvakrát v roku si v klube uctia svojich 
jubilujúcich členov – a rok zakončia 
vianočným posedením pri jedličke. 
Mužská partia sa pravidelne každý piatok 
stretáva pri spoločenských hrách. V roku 
2017 klub zorganizoval Silvestrovskú 
zábavu. 

Neodmysliteľnou súčasťou aktivít 
dnes už tristočlenného klubu sú pravi-
delné domáce a zahraničné rekreá-
cie, relaxačno-rehabilitačné pobyty 
a poznávacie zájazdy. V spolupráci s
miestnou farnosťou organizujú 
členovia klubu každoročne púť do 
Šaštína.  

-red-
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DUCHOM MLADÍ SENIORI
O výročí Klubu dôchodcov v Bratislave-Záhorskej Bystrici sme sa v slávnostnej atmosfére rozprávali s jeho bývalou i 
súčasnou predsedníčkou.

Viera Marošová, súčasná 
predsedníčka klubu dôchod-
cov:

Pani predsedníčka, ako vní-
mate dnešnú činnosť Klubu 
dôchodcov v Bratislave-
Záhorskej Bystrici a v čom 
vidíte pozitíva jeho fungova-
nia?

Považujem za veľké šťastie, že 
sa mi po nástupe do funkcie 
pred troma rokmi podarilo 
spolu s novým výborom 
nadviazať na dlhoročné úspešné pôsobenie pani Mokovej. Starší 
členovia klubu spolu s predchádzajúcim vedením pripravili veľmi 
dobrý základ pre súčasnú rozsiahlu činnosť. Zachovali sa tradičné 
podujatia, ale vznikli aj nové aktivity, keďže prirodzene prichádza 
aj k obmene členskej základne. Rozšírila sa ponuka zájazdov do 
zahraničia, vyše 41 našich seniorov sa zúčastnilo pobytu v Chor-
vátsku. Medzi tradičné spoločenské podujatia sa zaradila Májová 
veselica, ale aj spoločná oslava Silvestra. Popri veľkých poduja-
tiach sa teším aj záujmovej krúžkovej činnosti, či už sú to kreatívne 
kurzy pod vedením pani Mrázkovej, alebo spevácky krúžok našich 
žien. Pochváliť musím spoluprácu so štrnásťčlenným výborom, v 
ktorom má každý na starosti svoju agendu i pravidelný kontakt s 
členmi klubu. Moji najbližší spolupracovníci prekypujú aktivitou a 
ochotou.

Ktorá aktivita klubu vás najviac oslovuje?

Sú to pre mňa Vianoce a naše spoločné slávnostné posedenie pod 
jedličkou. Keď sa zhasnú svetlá a zo stoviek hrdiel v sále zaznie 
Tichá noc, nikdy sa neubránim slze dojatia a zároveň vďačnosti, že 
môžeme byť takto spolu. Mám však rada aj ostatné naše aktivity a 
vždy sa na ne teším. Každé naše podujatie sa snažíme pripraviť čo 
najlepšie a mám radosť, keď vidím, ako sa členovia klubu na naše 
spoločné stretnutia tešia a prichádzajú neraz aj hodinu pred ich 
začiatkom.

Čo by ste zaželali Klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici do 
ďalších rokov?

Predovšetkým pevné zdravie všetkým jeho členom. Aby nás neu-
búdalo a umieračik z veže kostola aby znel len zriedka. Veľmi vte-
dy prežívam, že odišiel jeden alebo jedna z nás. Klubu želám za-
nietených členov a pohodu pri práci v prospech starších občanov 
Záhorskej Bystrice.

Ľudmila Moková, čestná 
predsedníčka klubu dôchod-
cov v Záhorskej Bystrici:

Z vedenia klubu ste odišli 
pred tromi rokmi, s aktívnou 
činnosťou ste však neskončili.  
Ako s odstupom času vnímate 
minulú i súčasnú činnosť 
Klubu dôchodcov v Záhorskej 
Bystrici a v čom vidíte pozití-
va jeho fungovania?

Som živým pamätníkom 
založenia klubu pred trid-
siatimi tokmi. Už vtedy som pôsobila v sociálnej komisii na miest-
nom národnom výbore a viacerí sme si uvedomovali, že sa starkým 
nemá kto venovať. V Záhorskej Bystrici bola vtedy stavebná uzáve-
ra, mladé rodiny odchádzali, dedina bola prestarnutá a odsúdená 
na zánik. Chceli sme pre starších niečo urobiť, a tak sme sa rozhodli 
založiť pre nich klub. Za predsedníčku sme vybrali pani Albínu 
Mišovskú, ktorá mala na tento post všetky predpoklady. Založenie 
klubu bolo darom pre starkých, ktorý vtedy dostali pri príležitosti me-
siaca  úcty k starším – aby sa im radostnejšie a príjemnejšie žilo. Naše 
predsavzatia sa naplnili a napĺňajú sa aj v súčasnosti. Ja som mala 
šťastie na ľudí okolo seba. Mysleli, cítili a pracovali sme ako jeden tím. 
Hreje ma dobrý pocit, že nové vedenie si ctí svojich predchodcov a 
pokračuje v pôvodných aktivitách klubu.

Ktorý zážitok, ktorá aktivita klubu vám najviac utkvela v pamäti?

Za tých dvadsať rokov toho bolo veľa. Organizovali sme veľa zájazdov, 
neraz som informovala na schôdzi aj o ôsmich naraz. V spomienkach 
sa rada vraciam k našim púťam. Absolvovali sme jedenásťdňový 
pútnický zájazd do Fatimy, bolo to nezabudnuteľné, ale aj náročné, 
keďže sme každú druhú noc spali v autobuse. Krásne spomienky 
mám aj na našu viacdňovú púť do Ríma. Robilo mi radosť všetko, čo 
sa vydarilo a potešilo iných. V srdci si nosím aj ocenenie a ďakovný list 
pána starostu Jozefa Krúpu, ktorý mi odo-vzdal pri mojom odchode 
z funkcie v roku 2015.

Čo by ste zaželali Klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici do ďalších 
rokov?

Perspektívou klubu je veľká členská základňa. Členstvo v klube je 
pre mnohých ľudí takmer neodmysliteľné. Teším sa z výročia klubu a 
mám radosť z toho, že je tak dobre „nastavený“. Želám tú istú radosť 
aj generáciám dôchodcov, ktoré prídu po nás.

-red-
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Oslavy 30. výročia založenia klubu dôchodcov vyvrcholili v 
nedeľu 21. októbra. Vo veľkej sále Spoločenského domu sa zišlo 
takmer tristo bystrických seniorov, aby si v slávnostnej atmo-
sfére pripomenuli toto výročie. 

Úvod bohatého programu patril vystúpeniu pedagógov Hu-
dobného odboru Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, o 
svojom talente presvedčil prítomných svojím vystúpením žiak 
tejto školy − mladý spevák Tomáš Trutz a poéziou pohladila srd-
cia starších i mladších Nina Martinčičová. Oficiálnu časť svojím 
príhovorom otvorila predsedníčka klubu Viera Marošová. Pri-
pomenula dôležité medzníky v živote organizácie i jej bohaté 
súčasné aktivity. Uznanie prítomných si potleskom vyslúžila aj 
bývalá predsedníčka Ľudmila Moková, ktorá stála na čele klubu 
dôchodcov dvadsať rokov. Vo svojom prejave sa zamerala na 
históriu založenia klubu i na prvú predsedníčku Albínu Mišovskú, 
s ktorou klub pre starších občanov zakladali. 

Slávnostné slová uznania predniesli zástupcovia mestskej 
časti, starosta Ing. Jozef Krúpa a predsedníčka sociálnej komisie 
MUDr. Dagmar Cingelová. Svojim starším farníkom sa prihovoril 
správca farnosti Ľudovít Pokojný. Vyzdvihol ich ako príklad po-
koja, rozvahy a skúseností v dnešnom uponáhľanom svete. Veľký 
aplauz prítomných zožal aj člen klubu, pamätník jeho založenia 
a bývalý správca miestnej farnosti, vdp. Ladislav Ostrák. Milým 

prekvapením pre všetkých bola prítomnosť obľúbenej herečky 
Katky Brychtovej, ktorá oficiálnu časť podujatia moderovala.  

Talianskymi piesňami a slovenskými operetnými melódiami a 
evergreenmi v modernom prevedení potešil spevák Jozef Bene-
dik. Piesňami, humorným slovom a vtipmi sa starala o dobrú 
náladu herečka a speváčka Maja Velšicová. A kto mal chuť na 
tanec, tomu do rytmu hral v Bystrici dobre známy Pollák BAND 
zo Stupavy. 

-red- 
Foto: Pavol Bohunický

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA
V KLUBE DÔCHODCOV
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Jesenné divadelné predstavenia sa stali v Záhorskej 
Bystrici pevnou a každoročne očakávanou súčasťou 
kultúrneho života. V tomto roku sme písali už ich ôsmu 
kapitolu a nadviazali sme na skvelé predstavenia, akými 
boli hry Rozhodcovia, Na koho to slovo padne, Ach Júlia, 
či kultová hra Jánošík v podaní Radošinského naivného 
divadla v roku 700. výročia prvej písomnej zmienky o 
Záhorskej Bystrici. 

Večer 24. septembra mohli Bystričania v Spoločenskom 
dome vidieť divadelné predstavenie Láááska... v réžii 
Michala Spišáka a v podaní populárnych hercov Lenky 
Barilíkovej – Spišákovej, Mareka Majeského a Martina 
Mňahončáka. 

Láska býva krásna i hrozná, ako spieval Waldemar 
Matuška, ale aj bláznivá, ako nôtil Karel Gott. V diva-
delnom prípade išlo o „gottovský“ variant, ba priamo 
o lásku divoko komediálnu, ktorá dala viacej dôvodov 
na úprimný smiech, než na meditácie o krásach či ú-
skaliach lásky, tejto hýbateľky svetom. Obidvaja mužskí 
protagonisti na pomyselnej škále lásky predviedli di-
vákom premeny od bodu šťastne zamilovaných až 

po bod láskou sklamaných zúfalcov, ochotných kvôli 
životným peripetiám samovražedne skákať z mosta. 

Ručičkou na oscilácii premien oboch mužov bola 
„obojmanželka“ Ellen, pritom sama obeť metamorfóz 
medzi skutočnou a domnelou láskou. Autor hry Muray 
Schisgal nám však svojou komédiou nechcel trhať srdce, 
ale iba pohnúť bránicou, aby sme sa smiali, čo sa mu 
vďaka hercom úspešne darilo. 

-jg-

LÁSKA, TENTOKRÁT 
BLÁZNIVÁ
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JABLKÁ V NAŠEJ RODINE 
PADAJÚ POD STROM
Výborne spievajúca herečka Lenka Bari-
líková je slovenskej verejnosti dostatočne 
známa. Tak len pre istotu: po skončení 
štúdia herectva na VŠMU začala pôsobiť 
v Divadle Andreja Bagara v Nitre, od 
roku 2000 bola členkou Radošinského 
naivného divadla, v roku 2013 sa po pô-
sobení na voľnej nohe vrátila do Nitry. 
Okrem toho pravidelne hosťovala v mno-
hých iných divadlách: v SND, na Novej 
scéne, v divadle Wüstenrot, v Štúdiu L+S, 
v divadle Teatro Tatro v Nitre, ale aj s iný-
mi nezávislými divadelnými skupinami. 
Je pedagógom herectva a techniky hlasu 
a reči na Katedre spevu VŠMU, okrem let-
ných workshopov na svojej chalupe vied-
la na JAMU v Brne workshopy hereckých 
techník. Pracovala aj v televízii, hrala 
napríklad v seriáloch Medzi nami, Pane-
lák. Táto košická rodáčka zavítala k nám 
do Záhorskej Bystrice ako protagonistka 
bláznivej divadelnej komédie LÁÁÁS-
KA..., tak sme ju trochu vyspovedali. 
Vzhľadom na moje priateľstvo s Lenkou 
nebudeme predstierať, že si vykáme.

Mnohí naši čitatelia však možno nevedia, 
že si absolvovala v odbore Technika hlasu 
aj doktorandské štúdium. Ja o rečníctve 
viem len že tam platí to, čo pri jazdení 
na automobile: najprv treba vedieť ako 
ho zastaviť. A tiež, že kritériom dobrého 
rečníka je povedať maximálny obsah 
minimálnym počtom slov. Čo na to ako 
doktorka od fachu povieš ty?

Momentálne vyučujem na Katedre spevu 
VŠMU budúcich operných spevákov pred-
met Herecká tvorba a javisková reč. Svoju 
metodiku som postavila na poznaní toho 
najdôležitejšieho nástroja – celého tela, 
nielen ako sa niekto domnieva, na poznaní 
hlasiviek. Neučím rečníctvo, to v žiadnom 
prípade. Mojou snahou je študentom 
otvoriť dvere k vnímaniu a poznaniu svo-
jich schopností a hlavne ukázať im spôsob 

ako na javisku nestratiť duchaprítomnosť, 
naučiť ich na scéne myslieť a sledovať 
konkrétny cieľ postáv, ktoré existujú skrze 
nich samých. A tým samozrejme eliminovať 
aj riziko, že ich divák nepochopí.

Ak je slovný prejav tvojím denným chlebom, 
tak sa teraz vykrúť z toho, že sa skoro celá 
tvoja rodina uchytila v divadelnej branži. 
Tvoj manžel Michal Spišák – režisér, tvoj 
švagor Ondrej Spišák – režisér, tvoj nebohý 
svokor Karol Spišák – zase režisér. A syno-
via Samuel a Jakub sú „pre zmenu” diva-
delní herci. To fakt máte v génoch? Nie je to 
ukážkový príklad protekcionizmu?

Najprv sa musím zasmiať. A to preto, že 
skoro minimálne traja Spišákovci – Ondrej, 
Šimon a Jakub vyštudovali DAMU či JAMU 
v Čechách a nie na Slovensku. Dokonca aj 
môj manžel začal študovať réžiu v Prahe. 
Áno, snažili sme sa deti odhovoriť, ale jablká 
v našej rodine padajú pod strom. Kedysi 
Karol Spišák vtipne povedal, že raz zanikne 
slovo režírovať a ľudia sa budú pýtať: „Kto ťa 
spišákuje?“

Vtipne sa vraví, že hrať divadlo je umenie 
prinútiť veľkú skupinu ľudí, aby počas 
predstavenia nekašľali. Aká je tvoja 
najhoršia skúsenosť s divákmi? Kašľali cez 
predstavenie, alebo na predstavenie?

To je zvláštna otázka. Diváci, ktorí 
nekašľú na predstavenie, sú predsa tí, 
ktorí vnímajú a dobrovoľne do divadla 
prídu. S takými ja zlé skúsenosti nemám. 
Myslím si, že sa nemusí každému všetko 
páčiť a nie všetko je zároveň pre každého, 
preto je tu možnosť výberu, žánrová 
pestrosť, každý nech ide do divadla na to, 
čo má rád. Potom iste kašľať nebudú, ani 
počas predstavenia – a ani na predstave-
nie.

Vymenovanie množstvá postáv, ktoré 
si stvárnila, by zabralo priveľa miesta. 
Tak nám prezraď, ktoré postavy sú tvoje 
srdcovky a prípadne prečo?

Mojich srdcoviek je požehnane. Ale spo-
meniem postavu z hry Dámska šatňa, 
ktorú hráme v Divadle Andreja Bagara: 
žena – herečka – matka. Rozumiem jej a 
aj keď je to komédia, je v nej hlboká prav-
da o našej nie vždy jednoduchej a veselej 
práci herečiek, ktoré obetovali divadlu 
svoj život. 

Získala si aj nomináciu na divadelné 
Dosky. Čo nám o tom povieš?

Áno, bolo to dávno. 

Vidím, že skromnosť ti nechýba, tak 
hovorme o „konkurencii”. Máš svoje 
herecké, spevácke a režisérske (okrem 
manžela) idoly?

Idoly? Nie. Sú umelci, ktorých si vážim a 
ktorých práca ma nesmierne oslovuje a 
motivuje, ako napríklad operná speváčka 
a dirigentka Barbara Hannigan. Ale ne-
musia to byť len slávne mená. Aj u nás je 
veľa mladých a šikovných ľudí. 

A ešte moja obvyklá záverečná otázka: 
aké je tvoje životné krédo?

Nemám. Riadiť sa jedným krédom by pre 
mňa bolo príliš zväzujúce. 

Za rozhovor ďakuje Ján Grexa
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Naša knižnica v tomto roku oslavuje štyridsiate výročie 
založenia. Preto sme sa rozhodli zorganizovať malú slávnosť. 
V stredu 3. októbra prijali deti s rodičmi pozvanie do knižnice 
na čítanie z rozprávkovej knižky. Na úvod prítomných poz-
dravila pani Viera Marošová, vedúca knižnice. Pre tých, ktorí 
ešte nevedia čítať, pripravila Alena Bernátová Povesť o Dunaj-
skej kráľovnej a rozhádzaných perlách. Deti najviac zaujala ro-
zprávka Josefa Čapka O Psíčkovi a Mačičke.  Našej knižnici k 
štyridsiatym narodeninám želáme veľa spokojných čitateľov.

Štyridsiate výročie knižnice

Po letných prázdninách starosta Jozef Krúpa privítal nových 
občiankov Záhorskej Bystrice. Pre detičky si pripravili pekný 
program deti zo Základnej školy Hargašova.  Na slávnosť v 
Sobášnej sále bolo pozvaných 21 detí: Anna Sesikashvilli, Mar-
garéta Paľovová, Júlia Palenčárová, Filip Hudák, Martin Tančibok, 
Alexandra Petrulová, Marek Rokus, Ella Hrmová, Adam Sninský, 
Júlia Magdolénová, Viktor Kinaš, Nathaniel Alexander Vasiľ, 
Hana Sedláková, Dorota Matúšková, Oliver Matúšek, Artur Pe-
trenec, Samuel Paholík, Melánia Horváthová, Anna Kohautová, 
Jasmina Pisklová, Zuzana Cibuľová, Katarína Lévay. Deti si na 
pamiatku odniesli malú hračku, domovský list, mamičky dostali 
kvetinky a finančný  príspevok. Vitajte v Záhorskej Bystrici!

Vítanie nových občanov

Na základe požiadaviek obyvateľov mestská časť opravila 
ďalšie dve miesta na ceste smerujúcej k  Strmým vŕškom. Išlo 
o vyvýšené časti vozovky. Po schválení rozpočtu na budúce ob-
dobie sa bude v opravách ciest na Strmých vŕškoch pokračovať. 
Okrem toho sa opravila druhá časť prepadnutého chodníka v 
hornej časti Tatranskej ulice a tiež nájazdové obrubníky pri 
zdravotnom stredisku. Zámkovou dlažbou sa vyložila plocha 
pod lavičkou na zastávke pri miestnom úrade. 

Opravy v našej mestskej časti 

Stretnutie starostu Jozefa Krúpu s obyvateľmi Záhorskej Bys-
trice sa 9. októbra konalo v pohostinstve U Iváka. Starosta na 
ňom prítomných informoval o osadení lampy na neosvetlenej 
križovatke smerom na Marianku, ktorú obyvatelia tejto lokality 
požadovali. Hovorilo sa tiež o potrebe udržiavať čistotu okolo 
stojísk separovaného odpadu, o dodržiavaní rýchlosti na Trstín-
skej ulici i o tom, že treba venovať pozornosť značkám „jedno-
smerná ulica“ na Záhumenskej. Riešila sa aj požiadavka vyčistiť 
rigol pri ulici Jána Raka a tiež vpuste na Brumovickej ulici. 
Ďakujeme za podnety, budeme sa im postupne venovať.

Kávička so starostom
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Slávnostné otvorenie Centra City Kids sa konalo 12. októbra. 
Deti spoločne pretrhli farebnú pásku. Cieľom centra je, aby 
mladí (od detí až po teenagerov) zmysluplne trávili svoj voľný 
čas. Otvorenie osviežil zaujímavý program. O milý zážitok sa 
postarali malí tanečníci z TK Danube pod vedením skúseného 
vedúceho A. Mičúneka. Tréner Taekwonda Marek predvie-
dol niekoľko bojových hmatov zacielených na sebaobranu. 
Všetkých zaujala lektorka angličtiny Dominika − ako aj super 
trénerka Vierka so športovou aktivitou Jumpingu/Workoutu. 
Dôležité informácie o podujatiach v Centre City Kids nájdete 
na facebooku City Kids Bratislava, alebo na tel.: 0948645149.

Centrum City Kids v Záhorskej 
Bystrici otvorené    

Na základe požiadavky základnej školy a rodičov boli doplnené 
dopadové plochy na detskom ihrisku v areáli Základnej školy na 
Hargašovej ulici. Na tento účel mestská časť vyčlenila finančné 
prostriedky, ktoré schválili poslanci miestneho zastupiteľstva. 
Nové plochy sú umiestnené pod všetkými hracími prvkami na 
ihrisku. Po dohode s riaditeľkou školy tam v najbližších dňoch 
pribudne aj trávnatý koberec. 

Úprava ihriska v školskom areáli  

V Záhorskej Bystrici pribudlo ďalšie detské ihrisko, ktoré bolo 
slávnostne otvorené 23. októbra. Vybudovala ho spoločnosť 
Pod vŕškami,  ktorá je vlastníkom tejto lokality. Na ihrisku 
deti nájdu hojdačky a viaceré zaujímavé hracie prvky. Novo 
otvorené detské ihrisko je súčasťou parku, ktorý sa bude 
postupne dobudovávať a rozširovať až po cestu na Vápenický 
potok. Pribudnú tu  lavičky, ale aj miesta na  grilovanie. 

V piatok 5. októbra vystúpili členovia nášho mládežníckeho 
farského zboru v českom mestečku Choceň. Priviezli tam 
muzikál Projekt, ktorý pred časom premiérovali doma v Záhor-
skej Bystrici, ale vystúpili s ním aj na niekoľkých hosťovaniach 
– tohto roku napríklad v Srbsku. Cesta sa stala zároveň príjem-
ným výletom pre našich mladých amatérskych umelcov, ale aj 
pre viacerých rodičov, ktorí ich podporovali.  Neďaleko Chocne 
si spoločne prezreli historické mesto Litomyšl, cestou domov 
sa pokochali nádherami jaskyne Macocha. Všetci ďakujú ve-
dúcej zboru Blanke Hofbauerovej za vynikajúce vedenie zboru 
a za jej hlboko ľudský prístup. Ďakujeme tiež pánovi starostovi 
Jozefovi Krúpovi, ktorý podujatie finančne podporil.

Otvorenie ihriska Pod vŕškami

Hosťovanie Projektu v Čechách



15

O týždeň po Slávnostiach vína sa Bystričania stretli na Jesen-
nom jarmoku v priestoroch  Ľudového domu. Všetci sa tešili na 
výborný guláš, lokše, kapustníky, či na voňavú kávu. Z domu sa 
šírila medová vôňa. U majstrov na spracovanie tohto vzácneho 
daru prírody sme mohli ochutnať netradičné príchute medu 
– čokoládovú, čučoriedkovú, zázvorovú. V ponuke však boli aj 
tradičné druhy: med lipový a tiež agátový. Parádnice sa potešili 
šperkom z nerezovej ocele, z dreva a rôznych korálok. Pre deti 
boli pripravené tvorivé dielničky s heslom „namaľuj si svoju 
hračku“. Popoludnie spestril hudobným programom Spevácky 
zbor Bystričan. Úspech mala aj kováčska dielňa, ktorá ani na 
chvíľu nezívala prázdnotou. 

Jesenný jarmok

Tento rok bol výlet miestneho spolku Slovenského Červeného kríža 
zameraný na našu dávnu slovanskú, rakúsko-uhorskú a „jubilujúcu“ 
československú minulosť. Prvým bodom programu bol výstup na 
nitriansky hradný vrch so zaujímavým komentárom sprievodkyne. 
Nasledoval  spoločný obed v Zlatých Moravciach, ktorý predchádzal 
návšteve Topoľčianskeho zámku. Prehliadka nám pripomenula  
nielen jeho pôvodných šľachtických majiteľov, ale aj prezidentov 
Československej republiky, ktorí zámok využívali ako letné sídlo. Po-
slednou zastávkou bola vzácna knižnica a park v oponickom kaštieli.  
Všetkým účastníkom výletu ďakujeme za priazeň. 

Po stopách našich predkov  

Aj tento rok sa počas Jesenného jarmoku v Ľudovom dome 
uskutočnilo tradičné Dyňobranie. Deti s pomocou rodičov 
si opäť mohli vyskúšať svoje umenie vo vyrezávaní tekvíc. 
Tekvičky boli tento rok menšie, to sa však nakoniec pri ich vy-
dlabávaní ukázalo ako výhoda. Atmosféra bola príjemná, deti 
odchádzali spokojné. Podujatie pripravilo Občianske združenie 
Hlas nádeje, ktoré sa postaralo aj o občerstvenie – ponúkali ka-
pustníky, lokše, koláče a teplý čaj. 

Dyňobranie

V sobotu 22. septembra sa členovia Občianskeho združenia 
Pozitívum v nás a študenti Akadémie tretieho veku 
zúčastnili jednodňového zájazdu na susednú Moravu. Ako 
prvý navštívili hrad Bouzov, ktorý stojí  v rovnomernej obci 
juhozápadne od mesta Loštice. Romantický hrad vyhlásili v 
roku 1999 za národnú kultúrnu pamiatku. Ďalšou zástavkou 
bolo mesto Olomouc, kde výletníci navštívili hlavne  pamia-
tky zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO.  Na 
záver si pozreli pútnické miesto, ktoré sa nachádza osem 
kilometrov od mesta Olomouc − Svatý Kopeček. Tu sa 
nachádza Chrám Panny Márie, ktorý v roku 1995, pri osob-
nej návšteve, pápež Ján Pavol II. povýšil na Baziliku minor. 

Zájazd na Moravu plný 
zážitkov  
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Prvé víťazstvo mladých stolných 
tenistov v lige mužov

Nová tradícia – hody na Devínskom jazere

V piatok 5. októbra išli žiaci 8. A triedy z našej školy v sprievo-
de triedneho učiteľa Michala Ilka do lesa pri Plácku zbierať 
bukvice. Za to, že ich nazbierali veľké množstvo, dostali od les-
níkov pochvalu a odmenu. Popri zbieraní bukvíc sa skupinke 
žiakov nepáčilo, aký neporiadok po sebe ľudia v lese zanecháva-
jú. Tak sa rozhodli vytvoriť skupinu s názvom JUNIOR ANIMAL 
PROTECTION a dohodli sa, že po vyučovaní pôjdu vyzbierať od-
padky do vriec. Opäť sa vrátili do lesa a vyšli so siedmimi plnými 
vrecami odpadu. Týmto spôsobom deti chceli upozorniť ostat-
ných ľudí, že po návšteve lesa by sa mohli poobzerať okolo seba 
a každý by mohol vziať nejaký ten kus odpadu. Pomohli by ku 
krajšiemu životu nielen zvieratkám, ale aj nám, ľudom.

Junior Animal Protection 

Mladí z 8. A Nathalie Tirschelová, Anna Zátopková, Peter Berta, Dano Rohlíček

Nová tradícia – hodyPokládka asfaltovej drte na cestu

V stolnotenisovej sezóne 2018/2019 postavil detský a 
mládežnícky oddiel TTC Záhorská Bystrica svoj tím chlapcov 
vybratých spomedzi mladších žiakov, starších žiakov a doras-
tencov, aby ukázali svoje umenie v mužskej lige! Získali tak 
možnosť trénovať a nadobudnúť nové skúsenosti pri silných 
spoluhráčoch i protihráčoch. Pre deti je to väčšia tréningová 
záťaž, ktorá im však pomáha herne rásť. V každom týždni deti 
odohrajú počas jedného stretnutia osemnásť ligových zápa-
sov v mužskej lige. V utorok 16. októbra naši chlapci v zostave 
Paľko Bilka, Miško Bilka, Maťko Straka a Jakub Hronec hrali na 
pôde Petržalky s Viktóriou D, súpera zdolali pomerom zápa-
sov 10 : 8 a priniesli prvú výhru pre Záhorskú Bystricu. Bravo, 
chlapci. Len tak ďalej!

Lokalita Devínske jazero je súčasťou Záhorskej Bystrice. Aj tu postupne pribúdajú noví obyvatelia. Spoločne pracujú na zveľadení tejto 
časti obce a rozhodli sa založiť aj novú tradíciu – hody. V nádherný slnečný deň  13. októbra už od skorých ranných hodín spoločne pri-
pravovali a vyvárali jedlá. Na lúke v Devínskom jazere rozvoniaval guláš, cigánska pečienka − a oči i jazyky sa kochali rôznymi slanými 
a sladkými dobrotami. Tí, čo vydržali do večera, si mohli zanôtiť s gitarami pri vatre. Pozvanie na hody prijal aj starosta Jozef Krúpa, 
ktorému sa obyvatelia Devínskeho jazera poďakovali za ochotu mestskej časti finančne prispieť na rekonštrukciu cesty.

Naša Bystrica Aktual. Vydavateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava, IČO 00 604 887,
dvojtýždenník, dátum vydania: 29. októbra 2018, ročník vydávania: 1. ročník, EV 5658/18, ISSN 2585-9161



ZÁHORSKOBYSTRICKÝ 
„REPARÁT“ SKUPINY HEX
V Záhorskej Bystrici to naozaj žije! V nedeľu 14. októbra si Bystričania, ale aj návštevníci z blízkeho i vzdialenejšieho 
okolia, prišli užiť ďalšiu kultúrnu udalosť: dlho očakávaný koncert legendárnej bratislavskej skupiny HEX. Koncert mal 
byť súčasťou programu už na tohtoročných Hrubých hodoch, ale počasie nám ho, žiaľ, zmarilo. Dlhšie sme preto hľadali 
vhodný termín – a voľba padla na október. Neoľutovali sme. Skupina HEX opäť nesklamala a premenila veľký stan na 
skutočnú koncertnú sálu. 

Skupina HEX datuje svoju činnosť od roku 1989 a na konte 
má množstvo skvelých skladieb. Dlhodobo sa drží na vrcho-
le slovenskej popovej scény a v žiadnom prípade sa nechystá 
do hudobného dôchodku, čo nám aj v plnej paráde naživo 
predviedla! Divákov dostali do varu staršie hity, ale aj nové 
skladby. Doteraz mnohým v ušiach doznievajú pesničky Keď 
sme sami, V piatok podvečer či Nikdy nebolo lepšie. Radosť z 
koncertu mali aj najmenší poslucháči, ktorých si hudobníci 
vzali priamo na pódium počas titulnej pesničky zo seriálu 
Oteckovia. 

Do Záhorskej prišli „Hexáci“ v zložení Ďuďo, Yxo, Fefe, Tibi-
ke – a posilou im bol ich dlhoročný kamarát Peter „Šarkan" 
Novák. 

Ďakujeme, chlapci! 
-red-

Foto: Nina Martinčičová
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Po úspešnej minuloročnej súťaži družstiev  dobrovoľných 
hasičských zborov O putovný pohár starostu Mestskej 
časti Bratislava-Záhorská Bystrica sa nám podarilo 
zorganizovať aj ďalší ročník. 

V sobotu 13. októbra sa pod bývalou záchrannou vežou pri 
Poľnom mlyne zišli družstvá dobrovoľných hasičov z Jarov-
iec, Dúbravky, Stupavy, Vysokej pri Morave – a, samozrej-
me, zastúpenie mali  aj naši hasiči zo Záhorskej Bystrice. 
V požiarnom útoku si zmerali sily ženy aj muži. Hasičské 
družstvá museli simulovať skutočný požiarny útok: zdolať 
tunel, dopraviť sa hasičským vozidlom Iveco k vodnému 
zdroju, bežať cez lávku alebo preskočiť oknom. V plnej 
hasičskej výbave to naozaj nebolo ľahké. Keďže muži bežali 
v dvoch kolách a počítal sa najlepší čas, do poslednej chvíle 
nebolo jasné, kto bude víťaz. Rozhodovali sekundy. 

Konečné umiestnenie v kategórii mužov bolo nasledovné: 
prvé a druhé miesto získali Jarovce, tretie miesto Záhor-
ská Bystrica. V kategórii žien sa na prvom mieste umiest-
nili hasičky zo Záhorskej Bystrice a na druhom mieste ich 
súperky z Vysokej pri Morave. 

Medzi povzbudzujúcimi nechýbali zástupcovia hasičského 
zboru z partnerských Brumovíc. Všetci, čo mali chuť 
vidieť zápolenie hasičov, mohli využiť kyvadlovú dopravu. 
Po ukončení súťažnej časti podujatia každého čakal už 
tradičný výborný guláš. Aj keď pre hasičov sychravé dni nie 
sú prekážkou, boli sme veľmi radi, že počasie vyšlo nao-
zaj krásne a všetci, či už súťažiaci alebo povzbudzujúci, si 
mohli naplno užiť tento hasičský deň.

Nina Martinčičová

PRI ZÁHORSKEJ BYSTRICI 
ZASE HORELO! 
SÚŤAŽ HASIČSKÝCH ZBOROV 
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TURNAJE SPOLOČENSTVA 
PRIATEĽOV STOLNÉHO 
TENISU BOLI ÚSPEŠNÉ
Spoločenstvo priateľov stolného 
tenisu je občianskym združením s 
dlhoročnou tradíciou. Venuje sa tré-
novaniu detí a mládeže. Organizuje 
viacero aktivít − hlavne súťaže pre 
obyvateľov Záhorskej Bystrice, ale aj 
pre širokú verejnosť. Najznámejšou 
súťažou je detský turnaj, ktorý 
sa v tomto roku uskutočnil už po 
ôsmy raz. Medzinárodný detský a 
mládežnícky turnaj sa konal 22. sep-
tembra a privítal tridsať detí. Súťažilo 
sa  vo viacerých kategóriách. Snahou 
usporiadateľov bolo pritiahnuť k sto-
lom čo najširšie spektrum detí, čo sa 
aj podarilo. 

Všetci súťažiaci boli rozdelení do piatich 
kategórií, a to:

- Neregistrovaní začiatočníci do 11 rokov
- Neregistrovaní žiaci a žiačky, dorast do 16 
rokov

- Registrovaní najmladší žiaci a žiačky do 9 
rokov

- Registrovaní mladší žiaci a žiačky do 11 
rokov

- Registrovaní starší žiaci a žiačky, dorast 
do 16 rokov

Každý účastník vložil do hry maximum 
a snaha vyhrať bola tou najlepšou mo-
tiváciou. Za mohutného povzbudzova-
nia rodičov a ostatných divákov mladí 
podávali skutočne obdivuhodné výkony. 
Výsledky potvrdzujú ich herné nasadenie.  

V kategórii „neregistrovaní 
začiatočníci“ získal (získala):

1. miesto: Sebastian Škandík, Ras-
tislavice
2. miesto: Lukáš Ištokovič, Nitra
3. miesto: Peter Szorád, Rastislavice
4. miesto: Jana Jánošová, SPST 
Záhorská Bystrica

V kategórii „neregistrovaní žiaci a 
žiačky, dorast do 16 rokov“ získal:

1. miesto: Vít Kočvara, Petrov
2. miesto: Miroslav Ištokovič, Nitra
3. miesto: Roman Svačina, Petrov
4. miesto: Timotej Malíšek, Horné 
Orešany

V kategórii „registrovaní najmladší 
žiaci“ získal (získala):

1. miesto: Marek Sika,  SPST Záhor-
ská Bystrica
2. miesto: Andrej Sika, SPST Záhor-
ská Bystrica
3. miesto: Kristína Vaňová, Stupava
4. miesto: Natália Palková, SPST 
Záhorská Bystrica

V kategórii „registrovaní mladší 
žiaci“ získal:

1. miesto: Simon Ištokovič, Nitra
2. miesto: Michal Svetík, Spoje 
Ivánka
3. miesto: Lukáš Ištokovič, Nitra
4. miesto: Sebastian Škandík, Ras-
tislavice

V kategórii „registrovaní starší 
žiaci“ získal:

1. miesto: Patrik Godál, DNV
2. miesto: Matúš Penkala, DNV
3. miesto: Vít Kočvara, Petrov
4. miesto: Roman Svačina, Petrov

Ďalším tradičným podujatím, ktoré 
Spoločenstvo priateľov stolného tenisu 
v Záhorskej Bystrici organizuje, je 
sprievodné podujatie Slávnosti vína 

− turnaj O pohár starostu MČ Bratisla-
va-Záhorská Bystrica vo štvorhrách. 
Tento rok sa konal 5. ročník. Zúčastnilo 
sa ho 15 dvojíc, ktoré súťažili v dvoch 
kategóriách: „registrovaní a nere-
gistrovaní“.  Zápasy boli napínavé do 
poslednej loptičky, hlavne tie finálové 
a o tretie miesto. 

Vo finálovom zápase si dvojice vybo-
jovali nasledovné poradie:

1. miesto: Ondrej Matlovič a Adam 
Vojkovič 
2. miesto: Radovan Gajarský a Róbert 
Plachý
3. miesto: Martin Kocian a Peter 
Kovačin

Podujatia sa vydarili a my môžeme 
s hrdosťou konštatovať, že všetky 
boli zaujímavým meraním síl. 
Ďakujeme členom Občianskeho 
združenia Spoločenstvo priateľov 
stolného tenisu Bratislava-Záhorská 
Bystrica a ich obetavým rodinným 
príslušníkom. Za podporu ďakujeme 
vedeniu Mestskej časti Bratislava

-Záhorská Bystrica. 

 Ing. Stanislav Vaňo                                                                                 
Foto: Dominika Sajanová
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Tento rok sa organizátori tradičných Slávností vína roz-
hodli zameniť zaužívaný termín tretej septembrovej so-
boty za druhú sobotu v októbri. A urobili dobre. 

Vinári už mali hrozno pozberané, počasie predvádzalo krá-
su babieho leta. Vo veľkoplošnom stane na Námestí Rodiny 
bol čulý ruch už od rána. Popoludní stáli predvolebné 

„kortešačkové“, ale aj ostatné stánky s dobrotami pripravené 
na nápor hostí. V hlavnom stane čakali na ochutnávačov 
tieto vinárstva: Karpatská Perla (Šenkvice), Vinárstvo Šimák 
(Pezinok), Mrva-Stanko (Trnava), Vinárstvo Hubinský (Pe-
zinok), Via Jur (Svätý Jur), Dubovský a Grančič (Svätý Jur),  
Villa Modur (Pezinok), Vinárstvo Igar (Modrany), Domäne 
Wachau Dürnstein (Rakúsko), Chateau Rúbaň (Rúbaň), 
Vinárstvo Pavelka a syn (Pezinok), Provino Bratisla-
va, Vinárstvo Schultz (Göttlesbrunn), na hostí čakali aj 
zástupcovia Portofino Bratislava – káva, voda a iné nápoje 
a Portofino Bratislava – nárezy syrov a mäsových výrob-
kov. Naši družobní priatelia z Brumovíc sa ospravedlnili, z 
vážnych dôvodov nemohli naše pozvanie prijať. Veríme, že 
o rok prídu. 

Program otvorila obľúbená moderátorka Veronika Hatala. 
Na začiatok si pripravila kvíz o víne. Na otázku „prečo si 
štrngáme“ správne odpovedal primáš Ľudovej hudby Dudí-
ci Šimon Dudík: „Rimania si štrngali, lebo mali strach z 
otráveného vína. Pri štrnganí pár kvapiek vína preskočilo do 
pohára toho druhého a tak mali istotu, že im víno neotrávili.“

Súťaže o najchutnejší oškvarkový pagáč sa zúčastnili dve 
gazdinky: pani Ľudmila a pani Jozefína. Hlasovanie bolo 
anonymné. Keď sa pagáče minuli, pani Viera Marošová vy-
hlásila, že víťazkou sa stala Jozefína Mrázková, ktorej srdečne 
blahoželáme. 

Príjemná zábava, dobrá hudba aj výborné víno – to všetko 
prispelo ku krásnej sobote a vydareným Slávnostiam vína.

Na zdravie a dovidenia o rok!
-red-

Foto: Nina Martinčičová

VÍNEČKO BÍLÉ, RUDÉ
– A KOPA PRIATEĽOV

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ĎAKUJE 
sponzorom, ktorí poskytli prostriedky na Slávnosti vína 2018.
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JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
V ZÁHORSKEJ BYSTRICI A DEVÍNSKEJ 
NOVEJ VSI IDÚ DO FINÁLE
V minulom čísle nášho časopisu sme 
uverejnili rozhovor s pani Ing. Hanou 
Šagátovou, zástupkyňou spoločnosti 
AGROCONS Banská Bystrica, ktorá 
je zhotoviteľom projektu jednoduch-
ých pozemkových úprav v Záhorskej 
Bystrici a Devínskej Novej Vsi („JPÚ“). 
Dnes by sme Vás chceli informovať o 
tom, aké výsledky priniesli dve kolá 
prerokovávaní s účastníkmi konania. 
Budeme sa pýtať Ing. Martina Zaťka, 
zástupcu zhotoviteľa, ktorý rokoval s 
jednotlivými vlastníkmi na Okresnom 
úrade Bratislava, pozemkovom a les-
nom odbore. 

Pán Zaťko, môžete nám, prosím,  
prezradiť štatistiky výsledkov prero-
kovávania s jednotlivými vlastníkmi 
pozemkov v JPÚ? Koľko účastníkov 
prišlo a prerokovalo nové umiestnenie 
svojich pozemkov a ako sa celý proces 
vyvíja?

Môžem konštatovať, že sa celý proces vyví-
ja veľmi pozitívne. Pri dodržaní všetkých 
zákonných podmienok a v súlade so sch-
válenými zásadami umiestnenia nových 
pozemkov („zásady“) sme vlastníkom pri-
pravili také umiestnenie, aby svoje pozem-
ky vedeli v budúcnosti lepšie zhodnotiť. 
Čo sa týka štatistiky, tak doteraz sa na 
rokovania dostavilo 611 účastníkov, ktorí 
vlastnia 540 ha územia z celkovej výmery 
603 ha. To predstavuje takmer 90 % plochy 
celého obvodu projektu JPÚ. Osobne som 
veľmi rád, že vlastníci prišli na rokova-
nia v takom hojnom počte. Je to zásluha 
zástupcov objednávateľa projektu, ale 
aj výbornej súčinnosti Okresného úradu 
Bratislava, pozemkový a lesný odbor.  
Zároveň je toto číslo jasným dôkazom toho, 
že aj túto veľmi dôležitú etapu projektu 
sa snažíme vypracovať nielen vysoko od-
borne, ale aj korektne. 

Možete nám prezradiť koľko z vlast-
níkov pozemkov, ktorí sa prerokovania 
zúčastnili, odsúhlasili nový stav svojich 
pozemkov?

Z celkového počtu 611 nám vyslovilo súh-
las 463 účastníkov vlastniacich 473 ha, t.j. 
78,4 % z celkovej výmery obvodu projektu 
JPÚ.

A čo tí ostatní, ktorí neprišli, nesúhlasili, 
resp. nepodpísali zápisnicu z prerokova-
nia?

Každému vlastníkovi bol predostretý 
návrh nového umiestnenia pozemkov 
v súlade so zákonnými podmienkami, 
dohodnutými zásadami a na základe jeho 
požiadaviek z predchádzajúcich etáp pro-
jektu. Napriek tomu sme sa snažili vyjsť v 
ústrety každému vlastníkovi, aj v prípade 
jeho ďalších požiadaviek, ktoré vzniesol až 
na prerokovaní. Pokiaľ mal však vlastník 
požiadavky v rozpore so zákonom, či plat-
nými a dohodnutými zásadami, nemohli 
sme mu vyhovieť. Tí vlastníci, ktorí ti-
eto skutočnosti ani na rokovaní nepocho-
pili, odmietali sa s nimi stotožniť alebo 
požadovali inak neprimerané výhody, 
zápisnice odmietli podpísať alebo v nich 
vyjadrili nesúhlas. To však neznamená, 
že takíto vlastníci budú teraz akýmkoľvek 
spôsobom ukrátení na rozdiel od súhla-
siacich. Stále pre nich platia rovnaké 
pravidlá a podľa nich im bude konečný 
návrh nového usporiadania pripravený a 
doručený.

Aký bude ďalší postup?

V súlade so zákonom o pozemkových 
úpravách zhotoviteľ pripraví konečný 
návrh nového usporiadania pozem-
kov - rozdeľovací plán. Okresný úrad 
Bratislava rozdeľovací plán doručí 
každého známemu účastníkovi a zverejní 
ho v obci na 30 dní. Každý účastník má 
právo do 30 dní od doručenia podať ná-
mietku. Okresný úrad rozdeľovací plán 
schváli po vybavení námietok alebo po 
rozhodnutí o námietkach súvisiacich s 
nedodržaním zásad a zákonných podmi-
enok. V ostatných prípadoch sa na námi-
etku neprihliada. Podmienkou schválenia 
rozdeľovacieho plánu je súhlas účastníkov 

vlastniacich najmenej 2/3 výmery pozem-
kov v obvode projektu.

Práve nedávno RTVS informovala, že 
štát po 9 rokoch nečinnosti bude opäť 
realizovať pozemkové úpravy na celom 
Slovensku. Z dostupných správ sme sa 
dozvedeli, že na Slovensku vlastní jednu 
parcelu v priemere 12 ľudí. Pozemkový-
mi úpravami u nás zatiaľ prešlo len 12% 
územia, hoci zákony o nich máme už 27 
rokov. Realizovalo sa doteraz 168 pro-
jektov pozemkových úprav v hodnote 44 
mil. Eur. Tieto peniaze zatiaľ pochádza-
jú z Eurofondov. Ministerka Matečná 
povedala, že na dokončenie pozem-
kových úprav treba celkovo 800 mil. Eur, 
ktoré by sa mohli vyskladať z rôznych 
zdrojov, zo štátneho rozpočtu, teoreticky 
zo zákona o osobitnom odvode alebo 
časť zo Slovenského pozemkového fondu. 
Ak sa nájdu peniaze, tak by sa to dalo 
stihnúť zrealizovať za 30 rokov. Čo si o 
tom myslíte Vy, pán Zaťko?

Ja osobne som rád, že v projekte pozem-
kových úprav v Záhorskej Bystrici sa 
našiel taký investor, že toto 600 hektárové 
územie nemusí čakať na to, kým sa finan-
cie zo strany štátu nájdu. Je to finančne 
nákladná aktivita, ktorú spoločnosť Cen-
trop celú znáša, aj za ostatných vlastníkov 
v projekte. Benefity z toho budú mať všetci. 
Takisto oceňujem prístup investora, ktorý 
toto veľké územie rozdelil na sektory a 
vytvoril férové pravidlá pre všetkých a 
navyše prevzal na seba bremeno a na nové 
hlavné prístupové cesty a ostatné spoločné 
zariadenia a opatrenia prispeje len zo svo-
jich pozemkov. Ostatní vlastníci nebudú 
musieť zo svojej výmery prispieť ani 1 cm². 
Celková výmera týchto ciest a zariadení je 
takmer 27 ha. 

Čo dodať na záver?

Chcel by som poďakovať všetkým vlast-
níkom pozemkov, účastníkom konania 
jednoduchých pozemkových úprav za ich 
spoluprácu, za ich účasť v tomto procese, 
za to že prišli a prerokovali nové umiestne-
nie svojich pozemkov, neboli ľahostajní k 
tomuto náročnému procesu, nebrzdili ho a 
boli aktívni. Verím, že ho spoločne dotiah-
neme do úspešného konca. 

INZERCIA
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INFORMÁCIE O VOĽBÁCH 
DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY 
OBCÍ 2018
Voľby v Mestskej časti Bratislava-
Záhorská Bystrica sa uskutočnia dňa 
10. 11. 2018 v čase od 7.00 do 22.00 h. 

Oprávnení voliči budú voliť v štyroch 
volebných okrskoch. Volebné miest-
nosti pre všetky okrskové volebné 
komisie budú v Spoločenskom dome a 
v Sobášnej sále v Bratislave-Záhorskej 
Bystrici, Gbelská ul. č. 6.

Ulice patriace do volebného okrsku 
č. 1:
Antona Floreka, Bratislavská, Čsl. 
tankistov, Gbelská, Hodonínska, 
Málová, Námestie sv. Petra a Pavla, 
Pavla Blaha, Plk. Prvoniča, Sv. Pia X., 
Strminová, Štefana Rosívala   

Ulice patriace do volebného okrsku 
č. 2:
Devínske jazero, Hargašova, Kol-
lárova, Kučovanická, Leopoldov ma-
jer, Na Holom vrchu,  Na Vlkovkách, 
Plavecká, Pútnická, Sekýľska, Tatran-
ská, Tešedíkova, Vrbánska, Zákutie, 
Zárubová

Ulice patriace do volebného okrsku 
č. 3:
Brumovická, Čerencová, Gajarská, 
Jána Raka, Jozefa Vachovského, Kúts-
ka, Lančárska,  Lozornianska, Ná-
mestie Rodiny, Ostriežová, Plánky, 
Podkerepušky, Rošického, Štefana Ma-
jera, Trstínska, Záhorská, Záhumenská

Ulice patriace do volebného okrsku 
č. 4:
Barancová, Bystrické sady, Čerešňový 
sad, Donská, Hruškový sad, Chvo-
jnícka, Jabloňový sad, Kapsohradská, 
Na Krčoch, Nevská, Ota Holúska, Prí-
davková, Pri Vápenickom potoku, Ru-
davská, Slivkový sad, Strmý vŕšok

Miestne zastupiteľstvo podľa § 166 
zákona č. 180/2014 Z. z. O podmien-
kach výkonu volebného práva a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, uzne-
sením č. 361/2018 zo dňa 23. 7. 2018 
určilo, že miestne zastupiteľstvo v MČ 
Bratislava-Záhorská Bystrica bude 
mať deväť poslancov, ktorí sa budú 
voliť  v jednom volebnom obvode vyt-
vorenom pre celú MČ.

Za poslancov do Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Bratisla-
va-Záhorská Bystrica sa uchádza 
dvadsať kandidátov. Na jednom voleb-
nom lístku môžete zakrúžkovať max-
imálne deväť kandidátov. 

Menný zoznam kandidátov:
1. Jozefína Ľudmila Antalová, 48 r., 
invalidná dôchodkyňa, nezávislá 
kandidátka
2. Dušan Antoš, Ing., 62 r., personálny 
manažér, nezávislý kandidát
3. Martin Besedič, Mgr., PhD., 39 r., 
historik, nezávislý kandidát
4. Bohuslav Blecha, 44 r., živnostník, 
nezávislý kandidát
5. Ivan Bošňák, Ing.,  49 r., finančný 
manažér, nezávislý kandidát
6. Dagmar Cingelová, MUDr., PhD., 55 
r., lekárka, nezávislá kandidátka
7. Boris Hurbanič, Mgr., 27 r., ekonóm,  
nezávislý kandidát
8. Vladimír Kristl, 50 r., živnostník, ne-
závislý kandidát
9. Daniel Liďák, 55 r., živnostník, ne-
závislý kandidát
10. Jozef Masarik, prof., RNDr., DrSc., 
59 r., univerzitný profesor, dekan 
FMFI UK, nezávislý kandidát
11. Pavol Miklík, Ing., 34 r., IT 
špecialista, nezávislý kandidát

12. Pavol Mikulič, 59 r., štátny zamest-
nanec, SMER – sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana
13. Martin Pavlík, Mgr., 40 r., obchod-
ný riaditeľ, nezávislý kandidát
14. Jozef Prokop, 37 r., stolár, nezávislý 
kandidát
15. Miloslav Sajan, 60 r., živnostník, 
nezávislý kandidát
16. Mária Šebíková, Mgr., 51 r., 
zástupkyňa riaditeľky školy, nezávislá 
kandidátka
17. Rastislav Šesták, Mgr. art., 43 r., 
producent, nezávislý kandidát
18. Ivana Tunegová, Ing., 45 r., staveb-
ná inžinierka, nezávislá kandidátka
19. Roman Weinštuk, Ing., 50 r., 
ekonóm, nezávislý kandidát
20. Katarína Weissová, 43 r., market-
ingová manažérka, nezávislá kan-
didátka

Za poslancov do Mestského 
zastupiteľstva Hl. m. SR Bratislavy 
kandidujú štyria kandidáti. Na voleb-
nom lístku zakrúžkujete len jedného 
kandidáta.

Menný zoznam kandidátov:
1. Branislav Borovský, Mgr., 54 r., 
manažér, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), Sloboda a 
Solidarita, Sme rodina – Boris Kol-
lár, Kresťanskodemokratické hnutie, 
Občianska konzervatívna strana, 
Nova, Zmena zdola, Demokratická 
únia Slovenska 
2. Jozef Krúpa, Ing., 55 r., starosta, 
nezávislý kandidát 
3. Pavol Mikulič, 59 r., štátny zamest-
nanec, Smer – sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana. 
4. Roman Weinštuk, Ing., 50 r., 
ekonóm, nezávislý kandidát
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O post starostu Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica sa 
uchádzajú dvaja kandidáti. Na volebnom lístku zakrúžkujete len 
jedného kandidáta. 

Menný zoznam kandidátov:
1. Ivan Bošňák, Ing.,  49 r., finančný manažér, nezávislý kandidát
2. Jozef Krúpa, Ing., 55 r., starosta, nezávislý kandidát 

Za primátora Hl. m. SR Bratislavy sa uchádza desať kandidátov. 
Na volebnom lístku zakrúžkujete jedného kandidáta. 

Menný zoznam kandidátov:
1. Viktor Béreš, Ing., 41 r., predseda mimoparlamentej strany Naj, 
ekonóm, Naj – nezávislosť a jednota, Strana mladých ľudí 
2. Jaroslav Brada, JUDr., 36 r., advokát, Strana Moderného Slov-
enska (SMS) 
3. Václav Mika, Ing., 55 r., manažér, nezávislý kandidát 

4. Ján Mrva, Ing., 49 r., starosta, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Sme rodina – Boris Kol-
lár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna 
strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 
5. Ivo Nesrovnal, JUDr., 54 r., primátor Hlavného mesta SR 
Bratislava, nezávislý kandidát 
6. Iveta Plšeková, MUDr., 47 r., námestníčka primátora, nezávislá 
kandidátka 
7. Roman Ruhig, Mgr., 47 r., právnik, Slovenská národná jednota 
– strana vlastencov 
8. Andrej Trnovec, RNDr., 55 r., odborný pracovník, Slovenská 
ľudová strana Andreja Hlinku 
9. Matúš Vallo, Ing. arch., 41 r., architekt, Team Vallo, Progresívne 
Slovensko, Spolu –  občianska demokracia 
10. Miroslav Vetrík, Mgr., 43 r., organizátor Korunovačných 
slávností, nezávislý kandidát

KANDIDÁTI NA STAROSTU MESTSKEJ 
ČASTI BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ BYSTRICA

1. Ing. Ivan Bošňák
Finančný manažér, nezávislý kandidát 

Som presvedčený, že Bystrica potrebujem starostu na plný úväzok a takým aj budem. 
Bez dodatočných úväzkov na meste, či na župe, 1 človek =1  funkcia. Každý deň ma 
uvidíte na úrade, slúžiť budem Vám občanom, čestne a svedomito. Na otázky dostanete 
odpovede. Uplatňovať budem jasne stanovené pravidlá a platiť budú pre každého. Po-
zvem odborníkov z radov občanov-Bystričanov do komisií a tímov a pustíme sa do ro-
boty. Skončia meškania a infraštruktúru vybudujeme včas a opravíme hneď. Prioritami 
sú školstvo, šport, doprava, komunikácie, s dôrazom na bezpečnosť a pomoc starším a 
núdznym. Kultúra zostane oblasťou, ktorá nás spája, ale úrad nebude kultúrno-osve-
tovým strediskom. Bystrica môže ďalej rásť, ale zmysluplne a ohľaduplne k tým, ktorí 
tu už žijú, vychovávajú deti, dochovávajú svojich rodičov.

2. Ing. Jozef Krúpa
Starosta, nezávislý kandidát

Po ôsmich spoločných rokoch s vami sa opäť uchádzam o vašu dôveru. Chcem dokončiť 
začaté a mám chuť pracovať na nových projektoch. V školskom areáli chcem zväčšiť 
kapacitu materskej i základnej školy, dokončiť multifunkčnú športovú halu. Aj naďalej 
budem presadzovať rekonštrukciu bývalého Elektrovodu, kde by mohla byť nová škola, 
škôlka, športoviská, plaváreň, dom pre seniorov, priestory pre lekárov. Zasadím sa aj o 
nový supermarket v lokalite Ivance. Naďalej budem riešiť posilňovanie MHD – vyššiu 
frekvenciu liniek 36 a 37 a nové prepojenie so Stupavou a Devínskou Novou Vsou. V 
rámci investícií za zameriam na rekonštrukciu Domu smútku, Požiarnej zbrojnice a 
Richtárskeho domu na kultúrne a spoločenské využitie. Aj naďalej budem podporovať 
všetky športové kluby a organizácie v Záhorskej Bystrici. Verím, že SPOLU posunieme 
Bystricu ĎALEJ!
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1. Jozefína Ľudmila Antalová
Invalidná dôchodkyňa, nezávislá kandidátka

Som šťastná matka šiestich detí a s manželom je Bystrica pre nás všetkým. Viac ako 14 rokov 
ma vidíte v materskom centre, na desiatkach akcií, ktoré s tímom matiek, priateliek a detí or-
ganizujem pre Bystričanov. Som presvedčením veriaca a povahou obetavá žena, vždy ochot-
ná pomôcť. Bola som tak vychovaná a som presvedčená, že viem byť užitočná ako poslankyňa. 
Zaujíma ma dianie v našej škole, nakoľko v nej mám deti a chcem, aby okrem dobrého 
vzdelania mali priestor na zmysluplné trávenie voľného času. Budem Vám vďačná za dôveru, 
nesklamem Vás.

2. Ing. Dušan Antoš
Personálny manažér, nezávislý kandidát 

Kandidujem z jediného dôvodu – záleží mi na tom, kde žijem. Som ženatý, mám dve deti a 
Záhorská Bystrica je náš domov. Pracujem ako manažér už viac ako 35 rokov. Takmer polo-
vicu mojej kariéry ako manažér ľudských zdrojov. Viem pracovať s ľuďmi a som zameraný 
na výsledky. V Záhorskej Bystrici sa roky angažujem v prospech zmysluplných aktivít. Sú-
stredím sa na oblasť zlepšenia dopravy, parkovania a regulácie zástavby našej mestskej časti.

3. Mgr. Martin Besedič, PhD.
Historik, nezávislý kandidát 

Bude mojou snahou, aby samospráva Záhorskej Bystrice naďalej podporovala tradičnú 
kultúru a folklór, výrazne etablované umelecké školstvo a obnovu historických pamiatok. 
Mojím zámerom je prispieť k revitalizácii historického jadra Záhorskej Bystrice, novému 
stvárneniu Námestia sv. Floriána a obnove Richtárskeho domu pre kultúrne a spoločenské 
využitie. Nevyhnutne potrebné je podporiť zámer rekonštrukcie Domu smútku.

5. Ing. Ivan Bošňák
Finančný manažér, nezávislý kandidát

Nestraník a nezávislý poslanec. Som ženatý a mám tri deti. Aktivista, sponzor, zakladateľ 
občianskych združení, iniciátor občianskych petícií a nadšenec. Ako poslanec konám s 
cieľom Bystrici pomôcť, aktivizovať ľudí, realizovať veľké projekty a zmeny v miestnom 
školstve, športe, kultúre, efektívne hospodáriť a spravovať majetok obce. Profesionálny úrad 
má slúžiť občanom. Záľuby: šport, cestovanie, politika. 

4. Bohuslav Blecha
Živnostník, nezávislý kandidát 

Prečo kandidujem za poslanca mestskej časti? Cítim zodpovednosť voči predkom, ako aj k 
ďalším generáciám a považujem za dôležité byť vo svojom rodisku aktívnym občanom. Som 
presvedčený, že súčasťou dynamického rozmachu musí byť aj rozvoj infraštruktúry. Ako 
poslanec chcem prispieť k vytvoreniu príjemného a bezpečného miesta pre život všetkých 
súčasných obyvateľov Záhorskej Bystrice. Tvár nášho domova je našou vizitkou.

KANDIDÁTI NA POSLANCOV MIESTNEHO 
ZASTUPITEĽSTVA BRATISLAVA
-ZÁHORSKÁ BYSTRICA
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7. Mgr. Boris Hurbanič
Ekonóm, nezávislý kandidát

Ako poslanec miestneho zastupiteľstva by som sa chcel venovať finančným otázkam a získa-
vaniu ďalších zdrojov na podstatné investície. Rád by som podporil tradíciu poľovníctva a 
ochrany prírody, aby sa zabraňovalo častým zrážkam áut zo zverou. Chcem sa zasadiť za vy-
budovanie cyklotrás do okolitých častí a za zriadenie linky MHD smerom do Devínskej Novej 
Vsi. Rád by som presadil aj zvýšenie počtu detských ihrísk. 

8. Vladimír Kristl
Živnostník, nezávislý kandidát

Ja aj moji rodičia sme sa narodili v Záhorskej Bystrici. Poslancom som už ôsmy rok, ale moje 
aktivity v prospech tejto obce začali už za mlada, som organizátor a iniciátor podujatí pre deti 
aj dospelých. Pred 12 rokmi sme svojpomocne vybudovali betónovú plochu pre hokejbal a ľad 
na školskom ihrisku, ako poslanec som inicioval zastrešenie tohoto ihriska. Prispel som tiež 
k výhodnejším predajom a prenájmom obecných pozemkov, transparentnejším pravidlám v 
samospráve.

6. MUDr. Dagmar Cingelová, PhD.  
Lekárka, nezávislá kandidátka

Ako lekárka sa venujem okrem zdravia aj sociálnej oblasti. Som predsedníčkou sociálnej komisie 
MČ Záhorská Bystrica a predsedníčkou sociálnej komisie FPR. Štyri roky som poslankyňou 
miestneho zastupiteľstva. Ak mi vyjadríte dôveru, chcem ďalej pokračovať v skvalitnení a 
zvýšení úrovne zdravotnej starostlivosti o obyvateľov našej obce. Hlavnou úlohou je a bude ori-
entácia na  sociálne slabých a zdravotne odkázaných občanov žijúcich v  Záhorskej Bystrici s 
poskytovaním  odborného poradenstva a maximálnej pomoci.

9. Daniel Liďák
Živnostník, nezávislý kandidát 

Chcem prispieť k skvalitneniu života Bystričanov. V rámci zvýšenia bezpečnosti na cestách 
budem presadzovať prechody na Gbelskej a v smere z Plk. Prvoniča na Námestie Rodiny. 
Dom smútku potrebuje rekonštrukciu, chcem sa jej venovať v spolupráci s jeho vlastníkom − 
farnosťou. Zasadím sa za prebudovanie bývalého kameňolomu na galériu pod holým nebom 
a letné kino. Rád by som vrátil Bystrici to, čo mi doteraz dávala.

10. Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Pedagóg a vedec, nezávislý kandidát

Posledných osem rokov som sa angažoval v práci v rade základnej a materskej školy, robil 
som dekana najlepšej fakulty na Slovensku a mnoho iných odborných funkcií. Získal som 
pritom množstvo skúsenosti a vzťahov, ktoré by som chcel využiť aj v práci poslanca. Nuž a v 
neposlednom rade, kandidujem aj preto, že ma oslovili ľudia, ktorým som, poznajúc tiež ich 
doterajšiu činnosť, nevedel a nemohol povedať „nie“.

11. Ing. Pavol Miklík
IT špecialista, nezávislý kandidát

Žijem tu od detstva a chcem prispieť svojím nezávislým hlasom a dôslednou prácou. 
Angažujem sa najmä v navrhovaní koncepčných vylepšení dopravy (vlak, križovatky, MHD, 
cyklotrasy, riešenie parkovania pred školou), v životnom prostredí (invázne a alergénne 
rastliny, odpady) a tradíciách (ĽH Dudíci, ekofarmárčenie). Podporujem úprimné návrhy na 
rozvoj Bystrice a skvalitnenie života jej obyvateľov.

12. Pavol Mikulič
Štátny zamestnanec, SMER − sociálna demokracia / Slovenská národná strana

Vážení spoluobčania, volám sa Pavol Mikulič, mám 59 rokov a som rodený Bystričan. Pracu-
jem v štátnej správe, MO SR. Chcem sa osobne pričiniť o to, aby bola ZB dobrým miestom 
pre život a mohli sme na ňu byť hrdí. Preto som sa rozhodol kandidovať na post poslanca do 
miestneho zastupiteľstva ZB a taktiež za poslanca mestského zastupiteľstva Hlavného mesta 
Bratislava. Vaša podpora je pre mňa záväzkom. 
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14. Jozef Prokop
Stolár, nezávislý kandidát

Dušou a telom športovec. 10 rokov sa venujem mládežníckemu futbalu v Záhorskej Bystrici ako 
tréner a predseda futbalového klubu MFK. Som členom športovej komisie. Som ženatý, mám 
dve deti. Moje koníčky sú: šport, príroda, cestovanie, varenie. S deťmi a mládežou máme v Bys-
trici výborné výsledky, deti športujú a rád prispejem k vytvoreniu adekvátnych podmienok pre 
ich rozvoj v podobe vybudovania nových športovísk a renovácií starých. Podporím každý pro-
jekt prospešný pre obyvateľov Záhorskej Bystrice.

15. Miloslav Sajan
Živnostník, nezávislý kandidát

Ak dostanem opäť dôveru, budem naďalej dbať o zlepšovanie dopravnej situácie a bezpečnosti v 
našej mestskej časti. Spolu s tímom chcem presadiť nespoplatnenie diaľnice smerom od napoje-
nia Stupava juh do Lamača a späť. Medzi moje priority bude patriť naďalej dodržiavanie čistoty a 
poriadku. Pomáhať chcem aj pri ďalšom rozvoji športu a telesnej výchovy a budem sa zasadzovať o 
vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom.

16. Mgr. Mária Šebíková
Zástupkyňa riaditeľky školy, nezávislá kandidátka

Od narodenia žijem v Záhorskej Bystrici. Vždy som so záujmom sledovala, ako sa naša obec 
vyvíja. Rada by som sa teraz zapojila do diania aj aktívne. Chcela by som sa podieľať na ďalšom 
rozvoji školských zariadení. Okrem základného vzdelávania, ktorému sa venujem každodenne, 
preferujem rozumne trávený voľný čas detí a zasadím sa aj za podporu a rozvoj talentov. Aktívne 
prispejem aj k modernej komunikácii mestskej časti s obyvateľmi.

13. Mgr. Martin Pavlík
Obchodný riaditeľ, nezávislý kandidát

Ako poslanec miestneho zastupiteľstva podporím prepojenie školského areálu a aktívneho 
trávenia voľného času. Zasadím sa o rekonštrukciu školského ihriska a bežeckej dráhy, ako aj 
o vybudovanie cyklotrás do okolitých mestských častí či Stupavy. Rád by som prispel k vzniku 
ďalších záujmových krúžkov pre deti, ako aj k zriadeniu sídla mestskej polície. Chcem zlepšiť 
dopravnú situáciu a parkovanie.

18. Ing. Ivana Tunegová
Stavebná inžinierka, nezávislá kandidátka

Dynamický rozvoj Záhorskej Bystrice si vyžaduje dynamický a systémový prístup k riešeniu 
problémov, ktoré všetci pociťujeme. Mojimi prioritami je zlepšenie systému nakladania s 
odpadom a prevádzky zberného dvora. Chcem sa dôsledne venovať hospodárnej údržbe a 
správe majetku mestskej časti a vytvoreniu rozpočtovej organizácie, ktorá by sa starala o po-
riadok a životné prostredie v našej Bystrici.

19. Ing. Roman Weinštuk
Ekonóm, nezávislý kandidát

Narodený v  Z. Bystrici, inžinier ekonómie. Svoje snaženie som smeroval k  efektívnemu 
hospodáreniu a nakladaniu s  majetkom obce, som predkladateľ viacerých legislatívnych 
návrhov a nariadení MČ, predkladal som návrhy k rozpočtu a k záverečnému účtu. Zásadne 
nesúhlasím s klientelizmom a bolo ma počuť. Ženatý, mám tri deti, rodinne založený, medzi 
záľuby patrí šport, divadlo, turistika.

17. Mgr. art. Rastislav Šesták
Producent, nezávislý kandidát

S manželkou a štyrmi deťmi zrastený so Záh. Bystricou. Som profesionál, manažér a pedant. 
Rád pracujem s nadšencami, odborníkmi a nestrácam čas. Som predseda združenia všetkých 
triednych dôverníkov v ZŠ a MŠ a riešime roky kopec problémov. Postupujeme, ale potrebu-
jeme pridať. Moje štyri a Vaše deti potrebujú, aby bola Bystrica na školu a skôlku hrdá a boli 
sme vzorom pre okolie. Máme čo doháňať, ja som pripravený pomôcť. Viem, o čom hovorím. 
Idem do toho, dohodnem sa s každým, kto chce v tíme makať. 
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1. Mgr. Branislav Borovský
Manažér, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti / Sloboda a Solidarita / Sme rodina - Boris Kollár 
/ Kresťanskodemokratické hnutie / Občianska konzervatívna strana / Nova / Zmena zdola / De-
mokratická únia Slovenska

Ako rodenému Bratislavčanovi mi záleží aké majú v našom meste podmienky na život jeho 
obyvatelia. Popri problémoch ako sú bezpečnosť a transparentnosť je najvážnejším prob-
lémom doprava. Problém dopravného prepojenia Záhorskej Bystrice s ostatnými bratislav-
skými mestskými časťami nie je možné vyriešiť len na úrovni samotnej Záhorskej Bystrice 
ale je treba zapojiť do riešenia súčasne aj Lamač, Dúbravku a Devínsku Novú Ves. Myslím si, 
že nezávislý kandidát má menej možností vyriešiť tento problém ako kandidát s podporou 
širokej pravicovej koalície.

2. Ing. Jozef Krúpa
Starosta, nezávislý kandidát

Občania požadujú od starostu riešenia. Nie všetko je v mojej kompetencii, lebo sme súčasťou 
hlavného mesta. Spojenie starosta – poslanec v meste preto považujem za prirodzené spo-
jenie zodpovednosti a kompetencií. Ako poslanec v meste sa zasadím za pravidelnú aktua-
lizáciu územného plánu v súlade s potrebami obyvateľov. Chcem presadiť vlastnú mestskú 
políciu, dobudovanie štvorpruhu s cyklochodníkom smerom na Lamač a posilnenie MHD. 
Bystričania musia dostať od mesta viac.

3. Pavol Mikulič
Štátny zamestnanec, SMER - sociálna demokracia / Slovenská národná strana

Vážení spoluobčania, volám sa Pavol Mikulič, mám 59 rokov a som rodený Bystričan. Pracu-
jem v štátnej správe, MO SR. Chcem sa osobne pričiniť o to, aby bola ZB dobrým miestom 
pre život a mohli sme na ňu byť hrdí. Preto som sa rozhodol kandidovať na post poslanca do 
miestneho zastupiteľstva ZB a taktiež za poslanca mestského zastupiteľstva Hlavného mesta 
Bratislava. Vaša podpora je pre mňa záväzkom. 

20. Katarína Weissová
Marketingová manažérka, nezávislá kandidátka

Chcem pokračovať v starostlivosti o bezpečné dopravné riešenia v obci, vrátane kamerového 
systému a pravidelných policajných hliadok. Podporím vytvorenie viac miest pre vaše deti v 
MŠ a ZŠ. Postarám sa o krajší a čistejší verejný priestor pre život a podnikanie. Prísne a trans-
parentne pristúpim k výstavbe. Verím, že si zaslúžime viac. Kandidujem, aby sme žili lepšie 
a bezpečnejšie!

4. Ing. Roman Weinštuk
Ekonóm, nezávislý kandidát

Som človek, ktorý bol vždy orientovaný na výsledky, držím sa jasne cieľov a pravidiel. Aj vďaka 
tomu sa môžem po ôsmich rokoch v komunálnej politike každému pozrieť smelo do očí. Posledné 
štyri roky som pôsobil aj v mestskom zastupiteľstve, kde som tuho hájil záujmy Bystrice. Podarilo 
sa mi do našej obce priniesť v investíciách vyše milión eur. Máme opravené mestské cesty, po-
darilo sa konečne spustiť svetelnú križovatku a rozpracovaných je mnoho ďalších významných 
projektov.

KANDIDÁTI NA POSLANCA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HL. M. SR BRATISLAVY
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30. 10.  |  16:00  |  Spoločenský dom
Slávnostné podujatie k 100. výročiu Československej republiky,
organizuje Miestny odbor Matice slovenskej a MČ BA-ZB
4. 11.  |  10:00  |  Kostol sv. Petra a Pavla 
Slávnosť sv. Huberta – ďakovná svätá omša, organizuje Poľovnícka 
spoločnosť Pole a Poľovnícka spoločnosť Sekýl
10. 11.  |  7:00  |  Spoločenský dom 
Komunálne voľby
18. 11.  |  15:00  |  Spoločenský dom
Oslava jubilantov za druhý polrok 2018, organizuje OZ Klub 
dôchodcov BA-ZB
23. 11.  |  19:00  |  Spoločenský dom
Country bál, organizujú priaznivci country 
24. 11.  |  19:00  |  Spoločenský dom
Poľovnícky ples, organizuje Poľovnícka spoločnosť Pole 
30. 11.  |  9.00 – 12.00 a 15.00 – 18.00  |  Ľudový dom
Výroba adventných vencov, organizuje OZ Hlas nádeje

1. 12.  |  9.00 – 12.00  |  Ľudový dom
Výroba adventných vencov, organizuje OZ Hlas nádeje
2. 12.  |  15:30  |  Námestie Rodiny 
Privítanie adventu, organizuje MČ BA-ZB
8. 12.  |  19:00  |  Spoločenský dom 
Koncert Matice slovenskej, organizuje Miestny odbor
Matice slovenskej
15. 12.  |  15:00  |  Nám. sv. Floriána 
Vánoce pod Krispánkem, organizuje MČ BA-ZB
16. 12.  |  15:00  |  Spoločenský dom 
Vianoce v klube dôchodcov, organizuje OZ Klub dôchodcov BA-ZB
18. 12.  |  19:00  |  Spoločenský dom 
Koncert Čaro Vianoc; vystúpia: Jana Bernátová, Ján Babjak, 
Miroslav Dvorský, Orchester ľudových nástrojov Miroslava Dudíka, 
Ľudová hudba Dudíci, organizuje MČ BA-ZB a Miroslav Dudík
Zmena programu vyhradená, viac informácií o akciách sa 
dočítate na plagátoch a na www.zahorskabystrica.sk

Karol hovorí svojmu kolegovi: 
„Navštívte nás zajtra. Manželka 
zahrá na klavíri, dcéra nám 
zaspieva a o siedmej sa 
navečeriame.”  
„Fajn, tak... “  
(záver je v tajničke)
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