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A JE TU POLROČNÉ 
HODNOTENIE
Prvý polrok ukončilo 262 žia-
kov, s vyznamenaním 127. 

VIAC NA STRANE Č. 8

21. REPREZENTAČNÝ PLES 
V DUCHU OSLÁV
Tohtoročný ples priniesol 
veľa prekvapení.

V sobotu 8. februára pán starosta Jozef Krú-
pa privítal Bystričanov na každoročnej fa-
šiangovej zabíjačke v Ľudovom dome. Čle-
novia tanečného súboru CHASA v krátkej 
scénke vtipne predviedli fašiangové zvyky. 
K tanečníkom sa pridali aj malé deti, ktoré 
s veľkým úspechom napodobňovali zložité 
kroky. Podujatie sa celú dobu nieslo v prí-
jemnom duchu, ale aj v zmesi vôní a chutí. 
Novootvorené Mäsiarstvo s.r.o. ponúklo 

návštevníkom široký výber produktov od 
hlavy až po chvostík. Každý návštevník si 
ich mohol vychutnať priamo na mieste ale-
bo v pohodlí domova. Zohriať sme sa mohli 
pri šálke vareného vína, čaju alebo africkej 
kávy s kokosom. Komu bola ešte stále zima, 
stačilo ísť pozrieť kováča – na rozdiel od nás 
ostatných rozdúchaval oheň v krátkych ru-
kávoch.      Pera Bršrtiaková

foto: Barbora Besedičová

Záhorská Bystrica vstúpila do výnimoč-
ného roku. Počas nadchádzajúcich mesia-
cov si pripomenieme 700. výročie prvej 
písomnej zmienky o našej obci. Za toto 
obdobie sa neuveriteľne zmenila a rozvi-
nula, ale zažila aj ťažké obdobia. 
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 
1314, kedy sa v listine kráľa Karola Róber-
ta naša obec spomína ako osada Pistrich. 
V 15. storočí nastal rozkvet poľnohospo-
dárstva, pestovala sa najmä vínna réva. 
O sto rokov neskôr naši predkovia posta-
vili kostol, ktorý zasvätili patrónom obce 
Petrovi a Pavlovi. Významné bolo aj ďal-
šie storočie, kedy sa začala písať kronika 
– odvtedy sú písomne zachované hlav-
né fakty, pomenovaní sú naši predkovia 
a významné udalosti. 
Ďalšie dve storočia priniesli našej obci veľa 
zlého. V 18. storočí zachvátil toto územie 
veľký požiar, obec bola úplne vypálená. 
O storočie neskôr sa zasa odohrávala 
prusko-rakúska vojna. 
Aj napriek dvom svetovým vojnám a 40-
tim rokom totality možno 20. storočie 
považovať za obdobie, kedy sa obec roz-
víjala. V roku 1927 dostala pomenovanie 
Záhorská Bystrica a významným medzní-
kom bol aj rok 1972, kedy sa stala súčas-
ťou hlavného mesta Bratislavy. 
História našej obce je naozaj bohatá a tre-
ba si ju dôstojne pripomenúť. Všetky pod-
ujatia budú mať preto tento rok aj pridanú 
hodnotu v podobe osláv našej histórie. 
Tieto akcie sme dlhodobo pripravovali 
a mali by priniesť trvalé materiálne, ako 
aj duchovné hodnoty. Verím, že sa vám 
budú páčiť. Bol by som totiž rád, keby 
našu históriu spoznala mladá generácia 
a keby si významné momenty  pripomenu-
li aj pamätníci. Históriu našej obce by mali 
detailnejšie spoznať aj tí z nás, pre ktorých 
nie je Záhorská Bystrica rodiskom. 
Verím, že sa do pripravovaných podujatí, 
v rámci svojich možností, zapojíte aj vy. 
Budem rád, ak účasťou na nich pomôže-
te významné jubileum Záhorskej Bystrice 
dôstojne osláviť.   Jozef Krúpa, starosta

Milí priatelia, NA FAŠIANGY VESELONA FAŠIANGY VESELO
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Na niekoľko otázok k rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica na rok 2014 odpovedal starosta JOZEF KRÚPA.

Rok 2014 v znamení osláv 700. výročia
Aké sú priority rozpočtu, ktorý schválilo zastu- �

piteľstvo v decembri minulého roka? 
Som veľmi rád, že Záhorská Bystrica schválila 
rozpočet na tento rok a že ho podporili sied-
mi z ôsmich prítomných poslancov. Niektoré 
mestské časti, aj hlavné mesto, sú totiž v roz-
počtovom provizóriu. To znamená, že nemôžu 
realizovať plánované investičné zámery. My 
naopak môžeme plánované aktivity rozbehnúť 
prakticky okamžite. Hlavné priority rozpočtu 
na rok 2014 budú smerovať do rekonštrukcie 
ciest a chodníkov, ale aj do oblasti školstva 
a športu.      

Ktoré cesty a chodníky plánujete zrekonštruo- �
vať?  
K najhorším a najviac zaťaženým cestám 
patrí Tešedíkova ulica. Jej časť – od Prídav-
kovej až po trafiku u Macánka – sa nám 
podarilo v minulom roku dať do slušné-
ho stavu, tento rok chceme pokračovať. 
V pláne je výmena asfaltového povrchu od 
spomínanej Trafiky u Macánka, vrátane 
„námestíčka“ pred ňou až po Tesco expres. 
Ak sa nám majetkovo podarí dohodnúť 
s magistrátom, vlastníkom pozemku vedľa tej-
to ulice, postavíme tu aj chodník, ktorý veľ-
mi chýba a je žiadaný niekoľko rokov. Ďalej 
chceme zrekonštruovať chodník na ulici Čsl. 
tankistov – od starého miestneho úradu až po 
Bratislavskú ulicu. A opäť – ak sa dohodneme 
s magistrátom, urobíme chodník aj na dolnej 
časti Pútnickej ulice.   

Udejú sa nejaké zmeny aj v oblasti mestskej  �
hromadnej dopravy? 
Chcem, aby sa obnovila pôvodná trasa 
autobusu číslo 37 bez zachádzky do Ma-
rianky. Rokujeme o tom s magistrátom 
a Dopravným podnikom. Budem veľmi rád, 
keď sa podarí zriadiť novú autobusovú linku 
číslo 137. Táto linka by mala chodiť aj medzi 
Mariankou a zastávky budú pri Bille, pri reš-
taurácii Kaplnka, pri Strmých Vŕškoch a pri 
Elektrovode.

Kruhový objazd na začiatku Záhorskej Bystri- �
ce zjednodušil dopravnú situáciu, no problémo-
vá zostáva križovatka pri Baumaxe, pri výjazde 
z diaľnice medzi Lamačom a Záhorskou Bystri-
cou. Bude aj tu kruhová križovatka? 
Kruhová križovatka, ktorá vyrastie medzi 
Lamačom a Záhorskou Bystricou, tzv. OK5, 
patrí v tomto období k najdôležitejším do-
pravným stavbám v katastri Záhorskej Bys-
trice. Stavebné konanie smeruje k záveru, na 
jar by sa malo začať s výstavbou a na jeseň 
tohto roku bude hotová. Je to spoločné dielo 

Mestskej časti Záhorská Bystrica, magistrátu a 
spoločnosti Bory. Bude to veľká dvojúrovňová 
– tzv. turbo križovatka. Som presvedčený, že 
výraznou mierou zlepší plynulosť a rýchlosť 
dopravy na tomto problémovom mieste. Ako 
bude vyzerať po dokončení, si môžete pozrieť 
na našej stránke www.zahorskabystrica.sk - v 
sekcii plánované aktivity.

700 rokov od prvej písomnej zmienky o Záhor- �
skej Bystrici je pekné výročie. Čo všetko sa na 
jeho slávenie pripravuje?  

Ešte v roku 2011 som vyzval organizácie v Zá-
horskej Bystrici, aby sa prihlásili záujemcovia  
o členstvo v komisii na prípravu 700. výročia 
prvej písomnej zmienky. Vznikla 10-členná 
skupina zložená zo zástupcov poslancov, kul-
túrnych a spoločenských organizácií, farnosti 
a úradu. Komisia, ktorá sa pravidelne schá-
dzala a posudzovala rôzne návrhy, sa zhodla 
v tom,  že všetky podujatia organizované 
v roku 2014 by sa mali niesť v znamení osláv 
700. výročia. Vyvrcholením by mali byť Hrubé 
hody, ktoré budú v dňoch 30. a 31. augusta.     

Budú si môcť Bystričania kúpiť aj nejaké upo- �
mienkové predmety? 
Komisia odporučila pripraviť novú monogra-
fi u o Záhorskej Bystrici a opraviť Pamätník 
padlým v 1. svetovej vojne pred kostolom. 
Podporila tiež vydanie druhého CD súboru 
Bystričan, na ktorom by mal účinkovať aj 
operný spevák Miroslav Dvorský. Pripravia sa 
aj viaceré propagačné a upomienkové pred-
mety, napríklad špeciálne razená minca. Ako 
hlavnú spomienku, ktorá bude pripomínať 
toto výročie dlhé roky, odporučila odborná 

komisia výrobu a osadenie plastiky našich 
patrónov sv. Petra a Pavla do kruhového ob-
jazdu pri vstupe do Záhorskej Bystrice.   

Toto všetko si bude vyžadovať nemalé financie.  �
Ste na to pripravení? 
Od začiatku mi bolo jasné,  že ak chceme 
urobiť dôstojnú oslavu a postaviť v obci niečo 
trvalé, bude to fi nančne nákladné. Ešte minulý 
rok sme preto poslali asi sto listov potenciál-
nym sponzorom, ktorých sme žiadali o pod-
poru. Osobne som navštívil župana, primátora 
aj zástupcov mnohých fi riem, ktoré pôsobia 
v Záhorskej Bystrici a v okolí. Viacerí  z nich 
podporu nielen prisľúbili, ale ju už aj poskyt-
li. Napríklad spoločnosť Volkswagen Slovakia 
podporila oslavy a osadenie plastiky Petra a 
Pavla sumou 20-tisíc eur. Celkovo počítam, 
že sa nám sponzorsky podarí získať do 60-tisíc 
eur, a tak na oslavách pravdepodobne ešte aj 
„zarobíme“. Všetkým sponzorom a podporo-
vateľom patrí srdečná vďaka.      

Okrem novej monografie bude zrejme najväč- �
šou investíciou práve plastika sv. Petra a Pavla?  
Som veľmi rád, že aj Záhorská Bystrica bude 
mať, podobne ako mnohé obce v Rakúsku, 
Nemecku či Maďarsku, niečo typické. Stvár-
nenie patrónov obce sv. Petra Pavla od nášho 
obyvateľa, akademického sochára Viťa Boj-
ňanského, dostalo od komisie zelenú. Cena 
za umelecké dielo, ktoré bude mať výšku cca 
3 m a šírku viac ako 2 m, je 49-tisíc eur. Po-
darilo sa nám nájsť sponzorov, ktorí zapla-
tia celú plastiku – vďaka mojej komunikácii 
s mestskými poslancami a vďaka nášmu po-
slancovi na magistráte Vladovi Kubovičovi je 
v rozpočte magistrátu schválených na plastiku 
sv. Petra a Pavla 43-tisíc eur. Zvyšok vykryje-
me zo sponzorských peňazí získaných celkovo 
na oslavu 700. výročia. Takže plastika nebude 
našu bystrickú kasu stáť nič. Teším sa z toho.    

Prečo je osadenie plastiky schválené len na  �
jeden rok?
Z dopravno-bezpečnostného hľadiska. U nás 
na Slovensku sa takého objekty do kruhových 
križovatiek nestavajú bežne – tak ako v su-
sedných štátoch. Preto si príslušné dopravné 
orgány nechávajú otvorené „zadné dvierka“ 
pre prípad potenciálnej zvýšenej nehodovosti 
či menšej prehľadnosti. Ja som však ako vždy 
optimista a verím, že sme všetci vyspelí eu-
rópski vodiči a naši patróni nám prinesú viac 
bezpečia ako nehôd. Plastika sv. Petra a Pavla 
potom natrvalo zostane v kruhovom objazde, 
ako symbol našej mestskej časti. 

(mc)

Rok 2014 v znamení osláv 700. výročia

Hoci sa existencia obce Bystrica v písom-
ných prameňoch datuje od roku 1314, na 
základe archeologických nálezov vieme 
s istotou povedať, že na území dnešnej obce 
bolo viacero stredovekých osídlení, či už pri 
Vápeníckom, alebo Bystrickom potoku, kto-
rý dal názov aj osídleniu formujúcemu sa 
pozdĺž jeho toku. Aj pramene z 13. storočia 
zachytávajú pomenovanie Bistric vzťahujúce 
sa na potok, nehovoria však priamo o exis-
tencii osídlenia. Na území dnešného Slo-
venska, ale i v iných slovanských krajinách 
(Čechy, Morava, Chorvátsko), poznáme 
viacero názvov miest a dedín odvodených 
od bystrín a bystrých potokov, ktoré nimi 
pretekali – Bystrica, Bystrička, Bystřice. 
 

Nemeckí kolonisti
Po stabilizácii mocenského postavenia 
Uhorského kráľovstva v 11. storočí sa celá 
oblasť Záhoria stala súčasťou pohraničné-
ho územia, tzv. konfínia. Riedko osídlené 
a z väčšej časti zalesnené územie oddeľova-
lo Uhorsko od zemí pod vládou bavorských 
a neskôr rakúskych vojvodov. Dominant-
né postavenie v tejto oblasti malo sloven-
ské obyvateľstvo, etnickú skladbu dopĺňalo 
v priebehu 11. a 12. storočia usídľovanie Si-

kulov, Plavcov, Kumánov a Maďarov pozdĺž 
rieky Moravy. Význam konfínia na začiat-
ku 13. storočia upadol a dôležitosť v obrane 
krajiny nadobudli pevné hrady stavané na 
strategických miestach. Po tatárskom vpáde 
a vojnách o rakúske dedičstvo zostalo úze-
mie južného Záhoria spustnuté a z veľkej 
časti vyľudnené. Opustené usadlosti koloni-
zovali nemecky hovoriaci sedliaci z Dolné-
ho Rakúska, keďže územia patrili šľachticovi 
Rugeriovi z Tallesbrunnu, ležiaceho blízko 
dediny Angern. O tom, ako Rugerius získal 
územia Stupavy a Devína, sa z písomných 
prameňov nedozvedáme. Vieme len to, že 
v roku 1314 žiadal jeho syn Otto kráľa Ka-
rola Róberta o potvrdenie vlastníctva majet-
kov, ktoré mal Rugerius v držbe už za vlády 
Ladislava IV. (1272 – 1290).

Rod de Tallesbrunn
Panovníkov súhlas a potvrdenie Ottovho 
vlastníctva vyjadruje pre Bystricu dôležitá 
listina, datovaná podľa terajšieho gregorián-
skeho kalendára na 25. júl 1314. Listina vy-
menováva feudá Thebun (Devín), Stampha 
(Stupava), Pelystan (Pajštún), Sahur (Zo-
hor), Messuch (Mást), Pistrich (Bystrica) a 
dve neznáme, ešte v stredoveku zaniknuté 
dediny Sarkou a Ishar. Ponemčené pôvodné 

slovenské názvy Stampha, Pistrich a Thebun 
sú dokladom prítomnosti nemecky hovoria-
ceho etnika v oblasti južného Záhoria. Na 
základe tohto cenného historického prame-
ňa môžeme konštatovať, že na začiatku 14. 
storočia bolo zavŕšené osídlenie južného 
Záhoria v podobe, v akej ho poznáme dnes. 
Na margo okolností vydania spomínanej lis-
tiny treba uviesť skutočnosť, že Otto z Tal-
lesbrunnu patril v období feudálnej anarchie 
a upevňovania kráľovskej moci k podporo-
vateľom kráľa Karola Róberta z Anjou (1308 
– 1342) v bojoch proti oligarchovi Matúšovi 
Čákovi Trenčianskemu a potvrdenie svojich 
dedičných majetkov v Bratislavskej stolici 
dostal za zásluhy v službách panovníka. 
Ottovi potomkovia z rodu de Tallesbrunn 
vlastnili panstvo Stupava, ktorého súčasťou 
bola aj dnešná Záhorská Bystrica, len do 
roku 1349. Kráľ Ľudovít I. Veľký sa snažil 
získať stupavské hradné panstvo do svojho 
majetku a s Ottovými dedičmi sa dohodol 
na peňažnej kompenzácii a výmene za de-
dinu Šomoď v Abovskej stolici.

Prvým januárovým dňom vstúpila Záhorská Bystrica do roku osláv 700. výro-
čia od chvíle, keď sa jej názov prvýkrát objavil v nemeckej podobe Pistrich na 
latinskej pergamenovej listine uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou.

Originál pergamenovej listiny s roz-
mermi 500 x 250 mm a privesenou 
obojstrannou majestátnou pečaťou 

kráľa Karola Róberta je uložený 
v Maďarskom krajinskom archíve 

v Budapešti. 

Jozef Krúpa, starosta �

Listina �



4 PODUJATIE

Reprezentačný ples v duchu Reprezentačný ples v duchu 
osláv významného jubileaosláv významného jubilea

Aj celková dramaturgia reprezentačného plesu mestskej časti 
mala jednotiacu líniu – priniesť do Záhorskej Bystrice kvalitných 
umelcov – spevákov, tanečníkov či hudobníkov. Na úvod plesu 
výborným výkonom a známou áriou z Čarovnej flauty potešila 
operná speváčka Martina Masaryková. Potom už prišli na scénu 
urastení chlapci v bystrických krojoch. 
„Každý chlapec niesol v ruke konkrétnu rekvizitu a symbolizoval 
tak jedno uplynulé storočie. Od roku 1314, teda od prvej písom-
nej zmienky, až po súčasnosť. Chceli sme aj takto pripomenúť, 
ako sa táto obec rozvíjala, kedy bol postavený kostol, založená 
prvá kronika, ako tu ľudia trpeli počas vojen, kedy sa stala obec 
mestskou častou Bratislavy,“ vysvetlil starosta Jozef Krúpa.  

Prekvapenie večera
Hlavnou plesovou kapelou bola Dychová hudba Mistříňanka, ktorá 
za svoje umenie získala už množstvo významných, aj medzinárod-
ných ocenení. Pred polnocou vystúpila so svojou kapelou na pódiu 

známa speváčka Zuzana Smatanová. Jej vystúpenie malo obrovský 
úspech, pri stoloch ostalo sedieť len zopár ľudí – všetci tancovali na 
parkete pri známych hitoch niekoľkonásobnej zlatej slávice. No a 
toto vystúpenie prinieslo aj jedno veľké prekvapenie. Ako povedala 
samotná Zuzana, okrem vlastnej kapely chce predstaviť ešte jednu. 
A tak nič netušiace publikum privítalo na pódiu kapelu v zložení 
Slávo Slabey, Tibor Neradovič a starosta Jozef Krúpa, ktorí spoločne 
so Zuzanou Smatanovou zahrali pieseň Nekráčaj predo mnou.  

Začiatok osláv výročia
Po polnoci sme sa prostredníctvom neopakovateľného vystúpe-
nia skupiny Bratislava Hot Serenaders preniesli pár rokov do-
zadu do minulého storočia. Tanečníci na parkete si tak mohli 
pospomínať na časy, kedy naše staré mamy tancovali charleston. 
Iný štýl hudby ponúkla Ľudová hudba Dudíci, ktorá nechýbala 
ani na tomto plese. 
„Snažili sme sa priniesť na tento ples skutočnú kvalitu, chceli 
sme naozaj dôstojne začať oslavy 700. výročia našej obce. Verím, 
že väčšina hostí bola spokojná. Ak niektorým chýbalo viac mo-
dernej hudby, môžem sľúbiť, že im to vynahradíme v budúcom 
roku,“ doplnil Jozef Krúpa.
Mestská časť ďakuje za podporu reprezentačného plesu hlavným 
sponzorom: Volkswagen Slovakia KOVOHUTY SK, BKP Elek-
tro, Dekos, Radiolan, Profibetón. Ostatní sponzori sú uvedení 
na www.zahorskabystrica.sk.

  Barbora Besedičová
foto: Peter Šteffek

Tri farby, ktoré symbolizujú Záhorskú Bystricu, sa stali 
aj farbami tohtoročného reprezentačného plesu mest-
skej časti. Zlatá, červená a biela neboli symbolom 21. 
ročníka reprezentačného plesu náhodou. Ples, ktorý 
18. januára roztancoval Spoločenskú sálu kultúrneho 
domu, sa totiž niesol v duchu osláv 700. výročia prvej 
písomnej zmienky o našej obci. 

 Kapela v zložení Slávo Slabey, Tibor  �
Neradovič a starosta Jozef Krúpa, ktorí 
spoločne so Zuzanou Smatanovou za-
hrali pieseň.

 Vystúpenie skupiny Bratislava  �
Hot Serenaders. 

 Dychová hudba Mistříňanka. � Zábava na plese. �



5PODUJATIE

Symbolom Farského plesu bola rodina

Ústredným symbolom tohtoročného plesu 
bola rodina a v tomto duchu sa niesla aj 
úvodná recitačno-tanečná kompozícia ta-
nečného divadla ATAK a pána Jozefa Šimo-
noviča, ktorý pri sprievodnom tanci Karin 
Čaklošovej predniesol päť modlitbičiek. 
Rodinu troch generácií si zahrali Liďákov-
ci z Bystrice a dôstojný úvod plesu svojím 
slovom zavŕšil pán dekan Ľudovít Pokoj-
ný, ktorý Farský ples aj ofi ciálne otvoril. 
Hovoril o rodine ako symbole spolupat-
ričnosti, ako o najužšom a jedinom pri-
rodzenom spoločenstve na vytváranie pút 
a vzťahov pre rodičov a deti, ale aj starých 
rodičov. Rodina je veľmi cenný dar, o ktorý 
sa treba starať a strážiť ho.

Všetky tanečné rytmy
Po slávnostnom úvode mali účastníci ple-
su zážitok z ukážok spoločenského tanca 
v klasickom, aj latinsko-americkom rytme. 
Očarili aj hudobné ukážky Summertime 
od Georgea Gershwina a Fantóm opery od 
Andrewa Lloyda Webbera. Pre Bystričanov 
hrali na husliach, klarinete, violončele, cim-
bale a cajóne Bystričania Andrea Benická, 
Miriam Trgová, Jarmila Mušitzová, Saša 
Jaško a Martin Ivančo. Nielen moderáto-
rov Janku Nespalovú a Ivana Bošňáka, ale 

aj mnohých hostí plesu však  zamrzelo ne-
dôstojné správanie sa časti publika, ktoré sa 
potrebuje aj počas programu hlasito rozprá-
vať, smiať sa a dokonca vykrikovať.
Na plese hrala už tretí rok po sebe osved-
čená dvojica zo skupiny Made for Fun 
a plesové menu zostavil pán Ondrej Antov-
szký. Príjemná zábava v spoločenskej sále 
pokračovala do skorých ranných hodín. 
Prerušila ju o polnoci len bohatá tombola, 
v ktorej hlavnú cenu, televízor, vyhrala ro-
dina Košíková. Gratulujeme! 

Pomáhala mládež
Farský ples si organizuje Bystrická farnosť 
sama a tento rok sa o hladký priebeh ple-
su pričinila aj mládež. Dievčatá pripravili 
a vyzdobili sálu (vďaka Vôni ruže a pani 
Fabiánkovej za výzdobu), predávali tom-

bolu a uvádzali hostí ku stolom. Chlapci 
pomáhali pri príprave stolov, cateringu 
a robili čašníkov. Prekvapení hostia v nich 
spoznávali deti Bystričanov a všetci si vyslú-
žili aj pochvalu.
Krásne dámske róby, účesy a úsmevy na 
tvárach manželov naznačovali, že Farský 
ples má svoju úroveň a zároveň je príjem-
ným osviežením spoločenského života 
v našej farnosti. Istí sme si už dnes, že aj 
o rok bude o lístky veľký záujem a spolo-
čenská sála v príjemnej atmosfére bude opäť 
plná.
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí svoji-
mi darmi prispeli do tomboly a ich losova-
ním oživili priebeh plesu.

  Alenka Vandáková
za plesový výbor

foto: Samuel Babjak, Ivan Bošňák

Vonku bolo mrazivých mínus 12 
stupňov, no v Spoločenskom dome 
to účastníci 12. farského plesu nija-
ko nepociťovali. 

 Plný tanečný parket. �

 Tombola a jej strážca. �

 Hostia v debate. � Tím hostesiek. �

 Slávnostný úvod plesu. �
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Počas vianočných sviatkov sme mali mož-
nosť spomaliť, zastaviť sa a v tichosti roz-
jímať nad týmto posolstvom. To bolo aj 

cieľom jasličkovej pobožnosti - aby aspoň 
na malú chvíľu zostúpilo nebo na našu 
zem – prostredníctvom našich najmenších. 
Tí sa počas celého decembra poctivo pri-
pravovali s pomocou sestričiek a učiteliek 
z farskej škôlky. Obliekli si krásne kostýmy, 
zaspievali koledy a piesne, a tak si pripo-
menuli túto významnú udalosť v dejinách 
ľudstva. Len ťažko opísať atmosféru, ktorá 

zavládla v kostole sv. Petra a Pavla prostred-
níctvom našich detí. Rada by som sa touto 
cestou poďakovala všetkým, vďaka ktorým 
sme vystúpenie mohli vidieť. Hlavne deťom, 
ktoré sa podieľali na nácviku a na vystúpení, 
trpezlivým učiteľkám a sestričkám z farskej 
materskej školy, ako aj obetavým rodičom.
 Ľubomíra Jankechová

foto: Mária Drábeková

Tak ako po iné roky, aj na Vianoce 
2013 sme si na Štefana pripome-
nuli viac ako dvetisícročnú udalosť 
narodenia Božieho dieťaťa.

Jasličková pobožnosť s našimi najmenšímiJasličková pobožnosť s našimi najmenšími

Aj keď sme štafetu Jasličkových slávností 
odovzdali našim najmladším kamarátom 
z materskej školy bl. Zdenky Schelingo-
vej, nezaháľali sme. Nacvičili sme množ-
stvo nových piesní, ktoré sme s veľkým 
nasadením odovzdali návštevníkom Ad-

ventného koncertu 14. decembra 2013 
v kostole sv. Petra a Pavla v Záhorskej 
Bystrici.
Náš farský zbor pod vedením Blanky Hof-
bauerovej spolu s kapelou si prizval hostí 
cimbalistku Jarku Mušitzovú a huslistku 

Luciu Kulišekovú, aby spestrili niektoré 
piesne, ktoré zneli na našom koncerte.
Všetci sme si výborne a od srdca zaspie-
vali a ohlásili blížiaci sa príchod malého 
Ježiška na svet.

Michaela Trgová (14-ročná)

Síl nám pribúda, keď na Teba čakámeSíl nám pribúda, keď na Teba čakáme
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Počas dvoch nedeľných workshopov si všet-
ky deti a ich rodičia mohli vyskúšať, aké to 
je byť novým cirkusantom pod vedením 
profesionálnych lektorov a žongléra zo ško-
ly nového cirkusu - CirKus-Kus! Umelecké 
popoludnie pre celú rodinu prinieslo veľa 
zábavy, pri ktorej sa malí nadšenci mohli 
naučiť základné techniky žonglovania, ak-
robacie, rodinnej pyramídy, ako aj rozvinúť 
svoje motorické schopnosti a balans.
Veríme, že už čoskoro spolu opäť poprieme 
zákony gravitácie a zažijeme veľa nových 
zážitkov! www.cirkuskus.sk

Radosť, zábava, umenie... CIRKUS-
KUS zavítal do Záhorskej Bystrice!

CIRKUSOVÉ ŠAPITÓ V SPOLOČENSKOM DOMECIRKUSOVÉ ŠAPITÓ V SPOLOČENSKOM DOME

Tradíciu náhodne organizovaných vianočných punčov pre priateľov 
a obyvateľov z konca Bystrice na Kapsohrade (a na Strmých Vŕš-
koch) spojili tieto Vianoce rodiny Mozolová a Bošňáková s miest-
nou bunkou LIONS Clubu, kde sú aktívni Paľo Pilka a Juraj Koreň. 
Pozvanie na Vianočný punč prijalo 20. decembra mnoho Bystri-
čanov, punč sa na priedomí reštaurácie Pri Kaplnke vypil všetok 
a rýchlo. Výťažok vyše 300 eur putuje na podporu výchovy psov pre 
nevidiacich a slabozrakých.
Tešíme sa priazni všetkých, ktorí prispeli, a radi vám výborný punč 
chlapci z LIONS Clubu pripravia aj na Vianoce 2014.

(ib, pp)

Vianočný punč na KapsohradeVianočný punč na Kapsohrade

Až vianočné zvony odbijú polnoc
a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, 
zabudni hneď na všetky starosti
a preži chvíle v zdraví, šťastí a radosti.

Týmto pekným veršíkom pozval 19. decem-
bra starosta Jozef Krúpa osamelo žijúcich 
seniorov na spoločné predvianočné pose-
denie. V spoločenskom dome sa ich zišlo 

tridsaťosem. Pán starosta všetkých srdeč-
ne privítal, poprial krásne sviatky, prežité 
v zdraví a pohode, a do nového roka zaželal 
každému spokojnosť a ešte veľa životného 
elánu. Poďakoval tiež seniorom a seniorkám 
za ich celoživotnú prácu a nadobudnuté 
skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mlad-
ším generáciám. Dôstojný pán Ľudovít Po-
kojný slová pána starostu podporil a pred 

spoločnou večerou prítomným požehnal. 
Celý program obohatili žiaci Hudobného 
odboru ZUŠ Jozefa Kresánka krásnymi ko-
ledami a melódiami.
Seniori odchádzali s príjemnými pocitmi 
pred blížiacimi sa sviatkami pokoja, mieru 
a spolupatričnosti, ale aj s darčekmi, ktoré si 
našli pod vianočným stromčekom.
Dovidenia o rok!

Vianoce s osamelými občanmiVianoce s osamelými občanmi

V tomto ročníku sa na štart postavilo 40 maratóncov, mladých klavi-
ristov vo veku od 5 do 15 rokov, aby sa prebehli po klaviatúre nášho 
koncertného krídla a predviedli tak svoje umenie. Interpretovali diela 
Haydna, Mozarta, Čajkovského, Schumanna, a dokonca i vlastné sklad-
by. Tematikou klavíra sa nechali inšpirovať aj mladí výtvarníci z našej 
ZUŠ a ich umelecké diela rozohrali všetky priestory Spoločenského 
domu. V cieli zožali všetci účastníci Klavírneho maratónu obrovský 
potlesk. Už teraz sa tešíme na 4. ročník.

Text: Miriam Trgová, foto: r. Mitašíková

Klavír, klavír!
Klavírny maratón odštartoval 29. januára v Spoločenskom 
dome už po tretí raz.
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A je tu polročné hodnotenie
Prvý polrok ukončilo 262 žiakov, s vyzname-
naním prospelo 127 žiakov, z toho 115 pro-
spelo so samými jednotkami, a nie sú to len 
prváci! Tešíme sa z ich dobrých výsledkov. 
Bohužiaľ, máme štyroch žiakov, ktorí nepro-
speli z jedného alebo viacerých predmetov. 
Veríme, že v druhom polroku vynaložia viac 
úsilia, aby si nedostatočné známky opravili 
a mohli postúpiť do vyššieho ročníka. Príči-
nou slabého prospechu je určite aj dochádzka 
žiakov do školy. Niektorí žiaci vymeškávajú 
veľmi veľa vyučovacích hodín, čo má veľký 
vplyv na ich prospech. Je potrebné, aby žiaci 
pravidelne chodili do školy, aby veľa nechý-
bali a nadobudli čo najviac vedomostí. Preto 
im želáme pevné zdravie. 

Naše úspechy
Radosť nám robia žiaci, ktorí reprezen-
tujú triedu a školu v rôznych súťažiach. 
V tomto polroku zatiaľ prebehli školské kolá 
niektorých súťaží. Pekné výsledky dosiahli 

naši žiaci v celoslovenskej súťaži i-Bobor a 
v obvodnom kole matematickej olympiády. 
Za reprezentáciu školy, za výborný prospech 
a správanie, vzornú dochádzku, vzornú prí-
pravu na vyučovanie a tiež pomoc triednej 
učiteľke alebo spolužiakom bolo udelených 
74 pochvál triednym učiteľom a 3 pochvaly 
riaditeľom školy. V druhom polroku budú 
mať žiaci viac príležitostí zapojiť sa do súťaží 
a ukázať svoju šikovnosť a talent.

Správanie
S potešením môžeme konštatovať, že v tom-
to polroku nebolo udelené pokarhanie ria-
diteľom školy žiadnemu žiakovi, ani znížená 
známka za nevhodné správanie. Udelených 
bolo 12 výchovných opatrení – 9 napomenutí 
triednym učiteľom a 3 pokarhania triednym 
učiteľom za porušovanie pravidiel školského 

poriadku – vyrušovanie na vyučovacích ho-
dinách, používanie nevhodných vulgárnych 
výrazov a vyvolávanie sporov. Z celkového 
počtu žiakov to nie je veľa, ale oveľa väčšiu 
radosť by sme mali, keby sme výchovné opat-
renia nemuseli udeľovať vôbec. 

Všetko dobré!
V pondelok 3. februára si žiaci mohli od-
dýchnuť počas jednodňových polročných 
prázdnin a 4. februára sa začalo vyučovanie 
v druhom polroku. 
Všetkým žiakom želáme veľa síl a chuti do 
učenia, tým, ktorí dosiahli výborné výchov-
no-vyučovacie výsledky, aby si ich v druhom 
polroku obhájili a tým, ktorí mali výsledky 
slabšie, aby pridali a boli úspešnejší.

Vedenie ZŠ s MŠ

V piatok 31. januára 2014 sa skončil prvý polrok školského roku 2013/2014. Na poslednej vyučovacej ho-
dine triedni učitelia vyhodnotili prácu žiakov za toto obdobie a rozdali im výpisy polročnej klasifikácie.  

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica            Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica            
ďakuje partnerom 700. výročia prvej písomnej zmienky                                   ďakuje partnerom 700. výročia prvej písomnej zmienky                                   

o Záhorskej Bystricio Záhorskej Bystrici

HLAVNÝ 
PARTNER:

PARTNERI:



9ŠKOLA

Zápis do prvého ročníka 

Na našej základnej škole na Hargašovej uli-
ci v Záhorskej Bystrici sa zápis pre školský 
rok 2014/2015 konal v piatok 7. februára 
od 15.00 do 18.00 a v sobotu 8. februára 
od 8.00 do 12.00. V tomto čase na našich 
budúcich prváčikov čakali v priestoroch 
školy pani učiteľky, ktoré pre nich spolu so 
svojimi „veľkými“ žiakmi pripravili pekné 
darčeky. 
Pred zápisom sa konalo niekoľko sprievod-

ných akcií: 30. januára o 16.00 rodičovské 
združenie pre rodičov predškolákov v ma-
terskej škole, 6. februára od 9.50 do 10.35 
návšteva predškolákov so svojimi pani 
učiteľkami v prvých triedach, 7. februára 
od 9.00 do 10.00 deň otvorených dverí pre 
rodičov budúcich prvákov. 
Na rodičovskom združení sa rodičia dozve-
deli základné informácie o zápise, o možnos-
ti odkladu, o priebehu prvého ročníka a na 

záver boli pozvaní na deň otvorených dverí, 
kde mali možnosť nahliadnuť do prváckych 
tried, odborných učební, telocvične, atď. Svo-
ju šikovnosť a zvedavosť ukázali predškoláci 
na návšteve v prváckych triedach, kde sa im, 
podľa ich slov, veľmi páčilo. 
Pre školský rok 2014/2015 sme zapísali spo-
lu 62 detí, 38 chlapcov a 24 dievčat. 

Foto a text: Mgr. Mária Šebíková, 
zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ

Každoročne sa v termíne od 15. januára do 15. februára konajú zápisy do prvého ročníka základných škôl. 

O z n a m 
Prijímanie detí do materskej školy ZŠ s MŠ Hargašova 5 Bratisla-
va sa uskutočňuje v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. 
o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.
Zápis do materskej školy na školský rok 2014/2015 sa bude konať 
od 3. marca do 7. marca 2014 v čase od 8.00 – 10.00 a od 16.00 
– 17.00. Tlačivo žiadosti je dostupné na webstránke materskej 
školy alebo priamo v materskej škole. Zákonný zástupca doručí 
do materskej školy žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s potvrdením 
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a do-

rast, a zároveň predloží občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Pri 
zvýšenom záujme zákonných zástupcov o materskú školu budú 
do materskej školy prednostne prijaté deti, ktoré:
◗ dovŕšili 5 rokov 
◗ deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
◗ deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
◗ deti staršie ako 3 roky
◗ deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici
◗ deti, ktorých súrodenci navštevujú ZŠ s MŠ Hargašova 5

Viera Mazáčková
zástupkyňa pre materskú školu

Mestská knižnica mesta Piešťany spolu 
s Literárnym informačným centrom Bratislava, 
časopisom Slniečko a vydavateľstvami Buvik a 
SPN – Mladé letá vyhlasujú pri príležitosti 95. 
výročia narodenia známej spisovateľky Márie 
Ďuríčkovej celoslovenskú literárnu a výtvarnú 
súťaž pre žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ, špeciálnych 

škôl, školských klubov a ZUŠ na tému
ZLATÁ PRIADKA MÁRIA ĎURÍČKOVÁ
Podrobnejšie informácie, ako i podmienky 

súťaže najdete na plagáte. Pre výhercov súťaže 
sú pripravené zaujímavé a hodnotné ceny.

Milý/-á čitateľ/-ka našej knižnice, zapoj sa aj 
ty do celoslovenskej súťaže!

Svoju ilustráciu či literárnu prácu prines osob-
ne do našej knižnice na ulici Čsl. tankistov 

134 do 8. marca 2014. Všetky zozbierané  diela 
pošleme do súťaže a netrpezlivo budeme čakať 

na vyhodnotenie súťaže. 
Neváhaj a zapoj sa! 

Ukážme ostatným, že aj u nás rastú deti, 
ktoré rady čítajú a vytvárajú nové literárne 

a výtvarné diela. 

Tešíme sa na Vaše jedinečné znázornenie 
rozprávok Márie Ďuríčkovej. 

Celoslovenská súťažCeloslovenská súťaž
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Hodnotenie uplynulého roka 
a prioritné činnosti na rok 2014

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU A 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Aj v minulom roku tvorili veľkú časť agendy komisie sťažnosti 
a podnety občanov na zlé susedské vzťahy, prípadne nedodržia-
vanie nariadení o čistote a poriadku, či o chove a držaní psov. 
Záujem komisie patrí aj ochrane životného prostredia, tajomník 
pravidelne informuje o čiernych skládkach odpadu a spôsoboch 
ich odstraňovania, predovšetkým prostredníctvom ekologickej 
skupiny. Aj napriek značnému úsiliu zo strany miestneho úradu 
i Mestskej polície sa opakovane stretávame s novými alebo opä-
tovne zakladanými skládkami na už vyčistenom mieste. Oceniť 
treba každoročnú jarnú akciu, do ktorej sa pod vedením miest-
neho úradu zapájajú s materiálnou a fi nančnou pomocou spon-
zorov poľovnícke, športové, školské a spoločenské organizácie 
pôsobiace v mestskej časti.
Za úspešnú považuje komisia kampaň mestskej časti za vyko-
senie zaburinených pozemkov a navrhuje aj v budúcom roku 
v spomínanej iniciatíve pokračovať už od jarných mesiacov 
(tabuľky, článok a výzvy v obecnom periodiku a na webovej 
stránke). Komisia sa svojím podporným stanoviskom a pripo-
mienkami vyjadrila k návrhu VZN o parkovaní a odstavení vo-
zidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách. 
Vzhľadom na značné znečistenie komunikácií olejmi a ropný-
mi látkami vytekajúcimi z odstavených vozidiel bude komisia 
v budúcnosti presadzovať dôsledné dodržiavanie spomínaného 
VZN a jednotlivé prípady riešiť v súčinnosti s Mestskou políciou, 
Policajným zborom Slovenskej republiky a Obvodným úradom 
životného prostredia. 

Martin Besedič
predseda komisie

KOMISIA FINANČNÁ, PRE PODPORU INVESTÍCIÍ A 
PODNIKANIA
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, i v roku 2013 komisia vypra-
covávala stanoviská k záverečnému účtu mestskej časti, prijímala 
odporúčania k návrhu rozpočtu, ako i stanoviská k spôsobu jeho 
čerpania.
V priebehu celého roka bolo potrebné prijať stanoviská k návr-
hom nájomných zmlúv, navrhovať podmienky predaja a prenáj-
mu majetku mestskej časti, navrhovať pripomienky k predklada-
ným návrhom VZN, ako i možnosti a formy riešenia problémov 
platobnej disciplíny niektorých partnerov mestskej časti.

Ing. Roman Weinštuk
predseda komisie

    

KOMISIA ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A INFORMATIZÁCIE
Komisia v roku 2013 zasadala na plánovaných zasadnutiach 
osemkrát. Zaoberala sa prevažne výchovno-vzdelávacím progra-
mom v ZŠ s MŠ, rozpočtom školy na školský rok, v súčinnosti 
s vedením školy riešila záškoláctvo, podieľala sa svojimi návrhmi 
na riešení technických nedostatkov v objekte ZŠ a predkladala 
ich mestskej časti s odporúčaním pre poslancov do miestneho 
zastupiteľstva. 
Aktívne sa tiež komisia podieľala na organizovaní osláv Dňa 

rodiny a MDD, ako i pri organizovaní jarného upratovania 
v mestskej časti a tiež v objektoch ZŠ s MŠ. Vyjadrovala sa 
k plánom prvej fázy rekonštrukcie jedálne ZŠ a žiadala poslancov 
o urýchlené riešenie nevyhovujúceho stavu okien na pavilónoch 
školy. 
Činnosť komisie hodnotím ako veľmi úspešnú a ďakujem 
všetkým jej členom za aktívny prístup.

Miloslav Sajan
predseda komisie

KOMISIA POZEMKOVÁ A LESNÉHO 
HOSPODÁRSTVA
Komisia pomáha plniť úlohy vytýčené miestnym zastupiteľstvom 
a má funkciu poradnú, iniciatívnu a kontrolnú. V spolupráci so 
starostom, odbornými pracovníkmi miestneho úradu a s práv-
nikom mestskej časti sme minulý rok riešili žiadosti občanov 
a podnikateľov o odkúpenie či prenájom pozemkov, ktoré 
mestskej časti zverilo do správy Hlavné mesto SR Bratislava. 
Na žiadosť primátora Bratislavy sme vypracúvali stanoviská 
k odpredaju alebo prenájmu pozemkov v katastrálnom území 
Záhorskej Bystrice, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta. 
V predchádzajúcom roku sme riešili viac ako 30 podaní občanov 
a podnikateľov, ako i žiadostí primátora Bratislavy.
Komisia operatívne posudzovala žiadosti občanov priamo 
v teréne. Úzko spolupracujeme s Pozemkovým spoločenstvom 
v Záhorskej Bystrici, jeho predseda a člen výboru sú členmi našej 
komisie.
Aj v roku 2014 budeme operatívne riešiť žiadosti a podnety, kto-
ré sú v kompetencii našej komisie. Vo väčšej miere sa budeme 
podieľať na organizovaní a priebehu každoročnej jarnej brigády 
zameranej na vyčistenie katastrálneho územia Záhorskej Bystrice 
od čiernych skládok a neporiadku, aby v jubilejnom roku 700. 
výročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici bola naša 
mestská časť krajšia.

Tomáš Besedič
predseda komisie 

KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ A ZDRAVOTNÍCTVA
Komisia spolupracovala na vytvorení Komunitného plánu v sociál-
nej oblasti do roku 2016. Uverejnený je na internetovej stránke 
mestskej časti. 
V júni komisia pomohla pri rozdelení 400 kg cukru, ktorý získal 
starosta za 1. cenu v súťaži Starostovská džemovačka. Cukor bol 
poskytnutý členom Klubu dôchodcov, Pekárni u Floriánka, ma-
terským školám a trom sociálne slabším rodinám. 
V súčasnej dobe je siedmim občanom 3 až 8 hodín denne posky-
tovaná opatrovateľská služba dvomi neziskovými organizáciami 
– Opatrovateľka a Vénia. Komisia konštatovala, že klienti aj ich 
rodinní príslušníci sú spokojní s úrovňou služieb, neboli žiadne 
sťažnosti. Pre zvyšovanie kvality života seniorov komisia odpo-
rúča najmä rôzne podujatia prostredníctvom Klubu dôchodcov 
organizované odborom sociálnych vecí Magistrátu Bratislavy a 
kanceláriou Zdravé mesto, na ktoré boli pozitívne ohlasy. 
V oblasti zdravotníctva komisia riešila hlavne obsadenie ambu-
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lancie detského lekára a skúmala možnosť vytvoriť detský zdra-
votnícky obvod s obcou Marianka, no jej obyvatelia sú spokojní 
so službami strediska v Stupave. O prenájom ambulancie pre-
javil záujem detský lekár MUDr. Csáder, zastupiteľstvo žiadosť 
schválilo a v priebehu tohto roka môže začať ordinovať priamo 
v Záhorskej Bystrici.
Komisia celoročne vynakladá úsilie na zabezpečenie sociálnych 
služieb, vybavovanie žiadostí občanov a poskytovanie fi nanč-
ných príspevkov rodinám s deťmi, nezamestnaným, imobilným 
a občanom v seniorskom veku. Členkám komisie za ich obetavú 
prácu ďakujem.

Martina Gašpáreková
predsedníčka komisie

KOMISIA ŠPORTU A CESTOVNÉHO RUCHU
V komisii športu sme zorganizovali množstvo podujatí, športo-
vých turnajov a aktivít v súťažiach, aj pre rekreačných športovcov 
a deti. Jednotlivých úloh sa zhostili rôzni členovia. Stano Vaňo 
s Milom Sajanom a partiou stolných tenistov organizujú Novo-
ročný turnaj a turnaj pre mládež, Tomáš Lendel má na starosti 
Beh o pohár starostu na hody a tiež pomoc pri akciách v škole. 
Vlado Kristl sa venuje hokejbalu a Záhoráckej hokejke. Martin 
Fillo organizuje podujatia v tenise pre mládež, ženy, a dokonca 
sa mu v Záhorskej Bystrici podarilo pripraviť Majstrovstvá Slo-
venska seniorov. Ivan Bošňák spolu s Vladom Kristlom pozývajú 
každoročne rodiny s deťmi na Plácek na Country Rag Day a 
netradičné športy do prírody. Miloš Fatyka je aktívny pri futbale 
seniorov. Tento rok sme po rokoch zorganizovali hodový futba-
lový turnaj a oživili tak starú tradíciu. Dokonca sme s mladými 
futbalistami vycestovali na Sports Tag do Göttlesbrunnu. Šimon 
Dudík pripravuje spolu s Jurajom Hvozdíkom a Monikou Lamo-
šovou športový život pre stovku detí – fl orbalistov v siedmich 
kategóriach a s ďalšou 50-tkou dievčat v modernej gymnastike 
v rámci klubu ŠK Hargašova.
Členovia komisie sú nespokojní s tým, že v oblasti futbalu vďaka 
podpore obce pracujú mládežnícke družstvá, ale súčasné vedenie 

MFC nie je schopné tento šport organizovať, podporovať a spo-
lupracovať s obcou, futbalovým zväzom a ani s rodičmi detí. 
V roku 2014 sa začne rekonštrukcia telocvične pri ZŠ s MŠ Har-
gašova a máme tiež zámer postaviť viacúčelovú športovú halu.

Ivan Bošňák
predseda komisie

KOMISIA KULTÚRY
V priebehu roka 2013 sa komisia podieľala na organizovaní 
akcií Na fašiangy veselo, Stavanie mája, Fotografická súťaž, 
Deň rodiny a Deň detí, Malé aj Hrubé hody, Súsedé súsedom, 
Slávnosti vína a mnohých iných, menších podujatí. Dlhodobo 
sa venujeme príprave osláv 700. výročia prvej písomnej zmien-
ky o Záhorskej Bystrici, ktoré vyvrcholia na Hrubých hodoch 
30. augusta 2014. Táto významná udalosť bude umocňovať kaž-
dé väčšie podujatie. 
Komisia sa zaoberala aj tvorbou propagačných materiálov, ná-
vrhmi grafík na rôzne predmety, komunikáciou s interpretmi 
– umelcami vystupujúcimi v Záhorskej Bystrici. 
Spolupráca medzi členmi komisie funguje dobre aj preto, že 
náš kolektív je správny mix mladej a staršej generácie. Záslu-
hou najmladšieho a najaktívnejšieho kolegu Mira Marciša sme 
v minulom roku hostili dve nové hudobné akcie pre mladšiu 
generáciu: festival elektronickej hudby Strawberry a BRKO – 
Bystrický rockový kolotoč. Je tiež organizátorom  fotografi ckej 
súťaže, ktorá sa s novými témami uskutoční aj tento rok. Ďalší 
kolega Miroslav Prokop vie zasa jednotlivé kultúrne podujatia 
zhodnotiť a spestriť. Veľká vďaka patrí aj ostatným členom ko-
misie Barbore Besedičovej, Martine Gašpárekovej, Denise Poga-
čovej a profesorovi Kumovi. Obetavosťou v prospech našej obce 
môžu byť príkladom pre ostatných.
Aj na základe vašich pripomienok sa snažíme podujatia vylep-
šovať, dobré veci zachovať a chybných krokov sa vyvarovať. Vaša 
spokojnosť a bohatá účasť sú nám zadosťučinením. 

Vladimír Kristl
predseda komisie

Občianske združenie zamerané na podporu podnikania žien, 
ktoré sa neboja vziať šťastie do svojich rúk 

WWW.ZELENAZENAM.SK    
       kontakt@zelenazenam.sk  

Do nášho občianskeho združenia ZELENÁ 
ŽENÁM hľadáme kolegynku, ktorá by sa chcela 
realizovať a bola by zodpovedná za našu webovú 

stránku a mailovú korešpondenciu. 
Sme rozbiehajúce sa občianske združenie, ktorého 
cieľom je podpora komunitného podnikania žien. 

Naša práca je založená na dobrovoľnosti, túžbe 
po realizácii a zmysluplnosti.

Podrobnejšie informácie o činnosti jednotlivých komisií nájdete na stránke 
www.zahorskabystrica.sk, kde sú zápisnice z jednotlivých zasadnutí.

Pokiaľ máte záujem podporiť naše snahy 
a pridať sa k nám, kontaktujte nás:



Poslanci na decembrovom zastupiteľstve schválili rozpočet

Rozpočet je základným a najdôležitejším do-
kumentom mestskej časti, ktorým miestne za-
stupiteľstvo vymedzuje základné priority, ciele 
a zámery, zohľadňujúc ich krytie. V rámci tra-
dičných úloh a bežných výdavkov sa podarilo 
vyčleniť prostriedky na plnenie základných a 
zákonných povinností. Našli sme prostriedky 
pre ZŠ na výmenu časti okien i na nevyhnuté 
opravy strechy na jedálni či elektroinštalácie. Aj 
tento rok podporujeme činnosti občianskych 
združení, ktoré sa aktívne podieľajú na fun-
govaní mestskej časti, alebo ju dôstojne repre-
zentujú navonok, i aktivity našej farnosti. Po-
darilo sa tiež naštartovať rekonštrukciu Domu 
smútku dotáciou na vypracovanie projektovej 
dokumentácie.

Rekonštrukcie ciest 
a chodníkov
Medzi hlavné priority miestneho úradu na rok 
2014 patria rekonštrukcie ciest a chodníkov. 
Za uplynulé dva roky vynaložila mestská 
časť na tento účel viac ako 750-tisíc eur. 
V rozpočte na rok 2014 je určených predbežne 
ďalších 100-tisíc eur, bez nákladov na bežné 
opravy povrchov ciest (výtlkov), ako i bez ná-
kladov na osadenie plastiky sv. Petra a Pavla na 
kruhovom objazde na Bratislavskej ulici, kde sa 
predpokladá investícia okolo 49-tisíc eur. 
Napriek pomerne vysokým investíciám do tejto 
oblasti ešte stále existujú komunikácie (väčši-
nou mestské), ktorých stav by si vyžadoval zá-
sadné opravy, rozpočet to však neumožňoval.

Oslavy 700. výročia
Dôležitou prioritou tohtoročného rozpočtu 
je zabezpečenie dôstojných a primeraných 
osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky 
o Záhorskej Bystrici. Za týmto účelom boli 
vyčlenené  prostriedky s tým, že sa počíta 
s fi nančnou spoluúčasťou právnických alebo 
fyzických osôb. V tejto súvislosti mi zo strany 
miestneho úradu chýba – vzhľadom na výzvy 
a výdavky, ktoré nás v nasledujúcom období 
čakajú, – ambícia prijať úspornejšie opatrenia 
z hľadiska efektívnejšieho riadenia a plnenia 
jednotlivých úloh. Významnou, a podľa môj-
ho názoru z viacerých hľadísk diskutabilnou 
položkou je osadenie plastiky sv. Petra a Pavla 
na kruhovom objazde na Bratislavskej ulici. 
Celková výška investície sa odhaduje na cca 
49-tisíc eur, pričom pôvodná informácia pre 
poslancov od vedenia mestskej časti hovorila 
o polovičnej sume. Takisto sa má obstarávanie 
plastiky realizovať priamym zadaním a neuva-

žuje sa o verejnom obstarávaní (aj keď zákon 
túto povinnosť priamo neukladá). A napokon, 
ako poslanci sme neboli informovaní o tom, 
že povolenie na umiestnenie plastiky je platné 
iba na dobu jedného roka. 
Pripomenutie si takého významného výročia je 
poďakovaním našim predkom za ich námahu, 
aktivitu, usilovnosť či odhodlanosť. Sme však 
ochotní a pripravení oslavovať po celý rok? Za-
stávam názor, že menej je niekedy viac.

Výstavba viacúčelovej haly
Najvýznamnejšou úlohou mestskej časti 
má byť výstavba viacúčelovej športovej haly 
v areáli základnej školy. Medzi hlavné dôvody 
tejto výstavby patria nevyhovujúci stav starej 
telocvične a potreby športových klubov a zá-
ujmových združení mestskej časti. Rozpočet 
však reálne nevytvára východiská na zabez-
pečenie dlhodobo avizovaného a na pôde 
zastupiteľstva odsúhlaseného zámeru. Pritom 
v krátkom čase očakávame vydanie územného 
rozhodnutia a projekčná kancelária pracuje na 
projekte pre stavebné povolenie. V rozpočte sa 
ale neuvažuje o vlastných fi nančných zdrojoch 
na stavbu, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou 
spolufi nancovania z externých zdrojov. Verím 
však, že spoločným úsilím sa nám to podarí. 

Prekrytie hokejbalového 
ihriska
Na zastrešenie hokejbalového ihriska v areáli zá-
kladnej školy sú v rozpočte schválené prostried-
ky vo výške 70-tisíc eur. Nezohľadňujú však vý-
sledok verejného obstarávania, a teda z nich nie 
sme schopní túto investíciu zrealizovať.
Na záver by som chcel  poďakovať spracovateľom 
rozpočtu za poctivú a dobre odvedenú prácu a 
za to, že z formálneho hľadiska bol vypracova-
ný v súlade s platnými legislatívnymi norma-
mi. Súčasne by som rád vyjadril poďakovanie 
kolegom-poslancom, že mnohé návrhy, ktoré 
sme predkladali, boli akceptované, i keď vzhľa-
dom na vyššie uvedené skutočnosti som nemo-
hol takto zostavený návrh rozpočtu podporiť. 
Som presvedčený, že bude nevyhnutné prijať 
v najbližšej dobe zmenu rozpočtu, upraviť 
a prijať dôležité rozhodnutia smerujúce 
k vytvoreniu reálnych podmienok fi nančného 
zabezpečenia dohodnutých cieľov. Ak nechce-
me, aby zostali nateraz iba na papieri. To by 
však bola škoda.

Roman Weinštuk
predseda fi nančnej komisie
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AMBICIÓZNY 
ROZPOČET

Schválený rozpočet mestskej čas-
ti na rok 2014 podľa môjho ná-
zoru v prevažnej miere odráža 
pohľad poslancov zastupiteľstva 
na potreby mestskej časti. Som 
rád, že sa nám podarilo prijať 
v mnohých smeroch ambiciózny 
rozpočet, v ktorom popri veľkých 
plánovaných investičných akci-
ách, ako je napríklad prekrytie 
hokejbalového ihriska, či pokra-
čovanie v opravách komunikácií, 
vznikol priestor aj pre dôstojnú 
podporu školstva a vzdelávania 
v obci, záujmových a športových 
združení i podporu kvalitných 
kultúrnych aktivít v roku jubilej-
ných osláv.
Plánované aktivity na rok osláv 
700. výročia 1. písomnej zmien-
ky o Záhorskej Bystrici sú kon-
senzom prípravného výboru, 
poslancov zastupiteľstva i komi-
sie kultúry. Projekty, ktoré našli 
finančnú podporu v rozpoč-
te na rok 2013, sa kreovali už 
v priebehu roka 2012 a prešli pro-
cesom diskusie i schvaľovania. 
V tomto roku slávime jedinečné 
výročie, ktoré dáva mnoho príle-
žitostí obzrieť sa späť na bohaté 
dejiny i jedinečné tradície našej 
obce, ale aj zanechať cenné po-
solstvo pre nasledujúce generácie 
Bystričanov. V tomto svetle vidím 
i zámer realizácie plastiky sv. Petra 
a Pavla na kruhovom objazde pri 
vstupe do Záhorskej Bystrice od 
renomovaného umelca a Bystri-
čana Viťa Bojňanského. Prínosom 
pre kultúrny život v Záhorskej 
Bystrici bude popri ústredných 
oslavách na konci augusta aj vy-
danie reprezentatívnej publikácie 
i druhého CD záhoráckych pies-
ní súboru Bystričan. V neposled-
nom rade som rád, že sa v roz-
počte mestskej časti práve v roku 
osláv podarilo vyčleniť fi nančné 
prostriedky aj na reštaurovanie 
pamätníka padlých pred kosto-
lom, keďže si v tomto roku pripo-
míname aj sté výročie vypuknutia 
1. svetovej vojny. Je našou povin-
nosťou pamätať na hrdinstvo vyše 
80 mladých Bystričanov, ktorí 
v nej položili život.
 Mgr. Martin Besedič, PhD.

Za prijatie hlasovali siedmi poslanci: Tomáš Besedič, Martin Besedič, Ivan 
Bošňák, Martina Gašpáreková, Miloš Fatyka, Vladimír Kristl, Miloslav Sajan. 
Zdržal sa: Roman Weinštuk. Neprítomný: Vladimír Pavelčík. Svoj názor na 
rozpočet vyjadrili poslanci Weinštuk a M. Besedič.

K ROZPOČTU NA ROK 2014
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Bystričania tvoria 1 % obyvateľov Bratislavy
V súvislosti s prijatím rozpočtu Mestskej 
časti Bratislava-Záhorská Bystrica na rok 
2014 je dôležité opäť zdôrazniť, že koľko nás 
v Bystrici bude s trvalým pobytom, toľko 
peňažných prostriedkov od veľkej Bratislavy 
dostaneme. Je to zjednodušené konštatova-
nie, ale počet obyvateľov s trvalým pobytom 
v našej obci je z dlhodobého hľadiska veľmi 
dôležitý ukazovateľ.

Už je nás 4 000
Rok 2013 bol z hľadiska vývoja počtu oby-
vateľov prelomový. Bolo to naposledy v roku 
2009, keď sme sa dostali cez ďalšiu tisícku, 
vtedy sme privítali tritisíceho občana. V roku 
2013 sa v Záhorskej Bystrici narodil, alebo 
do Bystrice prisťahoval občan s poradovým 
číslom 4 000. Do konca roku ešte zopár ľudí 
prišlo, a tak má Bystrica dobre našliapnuté 
stať sa o pár rokov obcou s viac ako 5 000 
obyvateľmi. Pritom koncom roku 2010 mala 
veľká Bratislava spolu vyše 430 000 obyva-
teľov a Bystrica sa tesne dostala nad 3 000. 
Počet obyvateľov Bratislavy je dnes niekde 
pod číslom 415 000, ale Bystrica medzitým 
narástla o 33 %. Dnes tvorí Záhorská Bystrica 
1 % z celkového počtu obyvateľov Bratislavy.

Požiadajte o trvalé bydlisko
Tieto trendy sú z hľadiska vývoja podielových 
daní, ako aj príjmu mestskej časti potešiteľné. 
Budúcnosť sa jednoduchšie plánuje v obci, 
kde sú demografi cké trendy pozitívne.
V Záhorskej Bystrici sa ročne narodí okolo 60 
detí a ďalších zopár maloletých detí pribud-
ne v každom ročníku z dôvodu prisťahovania 
sa do obce. Počty detí v predškolskom veku 
mierne klesnú v roku 2014 a 2015, keďže po-
čet nových odovzdaných bytov a postavených 

domov mal svoj boom v rokoch 2008 až 2012, 
ale Bystrica má v pláne rásť aj naďalej. 
Ak čítate tieto riadky a nemáte v Záhorskej 
Bystrici trvalé bydlisko, pridajte sa, prosím 
k ostatným a požiadajte na miestnom úrade 
o povolenie k trvalému pobytu. Pomôžete 
nám, sebe aj ostatným v obci ľahšie fi nancovať 
všetko, čo majú obce zo zákona vo svojej zod-
povednosti. Vítame Vás v Záhorskej Bystrici.

Božena Kubíková, matrika MÚ
Ivan Bošňák, poslanec MZ MČ

MÄSIARSTVO s.r.o. 
VÁS POZÝVA 

DO NOVOOTVORENEJ
PREDAJNE S VLASTNOU 

 

DENNE PRE VÁS PRIPRAVUJEME 

inzercia 1/2/2014POZVÁNKY
2. marec 2. marec 
2. marca Fašiangy v Klube dôchodcov

15. marca15. marca
Voľby prezidenta SR

28. marca28. marca
Koncert ku Dňu učiteľov, o 16:30 h. v Spoločenskom dome

29. marca29. marca
 Voľby prezidenta SR, 2. kolo 

7. apríľa7. apríľa
 Výročná členská schôdza Červeného kríža v Spoločenskom 
dome

Viac na www.zahorskabystrica.sk 
a vo vývesných skrinkách. 
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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bra-
tislava-Záhorská Bystrica malo pravidelné 
zasadnutie 17. decembra 2013.

PREDAJ POZEMKOV
Zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku 
parc. č. 2663/42 o výmere 39 m², žiadate-
ľovi p. Igorovi Horváthovi za cenu 155,- €/
m². 

PREDĹŽENIE NÁJMU 
POZEMKOV
Zastupiteľstvo schválilo predĺženie nájmu 
pozemkov pre žiadateľov:
- p. Eva Havlíčková, parc. č. 2165/8 o vý-
mere 146 m² za 0,40 €/m²/rok. Doba pre-
nájmu 5 rokov. 
- p. Miroslav Frolka, časť parc. č. 1597/3 
o výmere 417 m² za 0,40 €/m²/rok. Doba 
prenájmu 5 rokov.

PRENÁJOM PRIESTOROV
Zastupiteľstvo schválilo prenájom neby-

tových priestorov v budove Zdravotného 
strediska pre žiadateľa MUDr. Michala 
Csádera za účelom zriadenia ambulancie 
všeobecného lekára pre deti a dorast. Pre-
nájom bol schválený v zmysle prijatého 
Všeobecne záväzného nariadenia o zása-
dách hospodárenia s majetkom v mestskej 
časti. Nájom je schválený na dobu 5 rokov 
za cenu 1,- €/m²/rok.

ROZPOČET NA ROK 2014
Zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu 
mestskej časti na rok 2014 vrátane progra-
mov a podprogramov. Porovnanie schvále-
ného rozpočtu na rok 2014 so schváleným 
upraveným rozpočtom na minulý rok 2013 
a so skutočnosťou – hospodárením v roku 
2012 je v nasledujúcej tabuľke.
Použitie finančných prostriedkov z re-
zervného fondu je v súlade s § 10 zákona 
č. 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách 
rozpočtované nasledovne: 
· 10 000,- eur na opravu strechy jedálne ZŠ

· 25 000,- eur na výmenu okien na ZŠ

ZASADNUTIA 
ZASTUPITEĽSTVA
Zastupiteľstvo schválilo časový harmo-
nogram zasadnutí nasledovne: 25. 2., 29. 
4., 24. 6., 30. 9. a 28.10. 2014. Rokovanie 
zastupiteľstva sa koná vo veľkej zasadačke 
miestneho úradu, spravidla so začiatkom 
o 13.00 h.

SPRÁVY
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
- informatívnu správu z kontroly organizá-
cií poskytujúcich opatrovateľskú službu
- informatívnu správu o prebiehajúcom 
súdnom spore s fi rmou Retep

Ďalšie zastupiteľstvo bude 23. februára.
Materiály zo zasadnutia miestneho za-

stupiteľstva nájdete na stránke mestskej 
časti www.zahorskabystrica.sk.

ZO ZASADNUTÍ MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

 
Hospodárenie Mestskej asti Záhorská Bystrica  
(v tisícoch €) 

Rozpo et 
2014 

Rozpo et 
2013  

Skuto nos  
2012 

 

Bežné príjmy  1 615 1 554 1 571 
Bežné výdavky 1 665 1 566 1 453 
Prebytok / (deficit) bežného rozpo tu -50 -12 118 
 

Kapitálové príjmy  850 528 158 
Kapitálové výdavky 850 725 217 
Prebytok / (deficit) kapitálového rozpo tu 0 -197 -59 
 

Prebytok / (deficit) bežného a kapitálového hospodárenia -50 -209 59 
 

Výdavkové  finan né operácie – splátky bankového úveru -55 -55 -55 

Kompletný rozpočet nájdete na úradnej tabuli a na webstránke www.zahorskabystrica.sk v sekcii Mestská časť – rozpočet.
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K pôvodu názvov našich nových ulíc IV. 

Ulica Antona 
Prvoniča
Anton Prvonič (1915 – 
1944) bol letec, prísluš-
ník 312. česko-slovenskej 
stíhacej perute Royal 
Air Force. Narodil sa 
5. mája 1915 v Záhor-
skej Bystrici. 
Po školskej dochádzke v rodnej 
obci a meštianke v Stupave sa učil za zá-
močníka v Bratislave. Začiatky jeho záuj-
mu o letectvo možno hľadať v roku 1936, 
keď sa ako vojak základnej vojenskej služby 
dostal k leteckému pluku T. G. Masaryka. 
Prvonič sa zapísal do výcviku pilotov a po 
prijatí absolvoval od februára do novembra 
1937 v Nitre letecký výcvik. 1. marca 1938 
ho vymenovali za pilota a o dva mesiace 
povýšili do hodnosti slobodníka. 

V exile
Pohnuté udalosti spojené s Mníchovskou 
dohodou a rozpadom Československej re-
publiky v marci 1939 primäli Antona Prvo-
niča k odchodu z armády. Začal pracovať 
v Bratislave u fi nančnej stráže, neskôr pô-

sobil istý čas na Kysuciach. Po preniknutí 
správ o formujúcich sa česko-slovenských 
exilových vojskách sa Prvonič rozhodol pre 
odchod zo Slovenska. Po prvom neúspeš-
nom pokuse bol z Maďarska vrátený späť 
na Slovensko. Útek z krajiny sa mu podaril 
až 15. októbra 1940, nasledujúci deň už bol 
v československom stredisku v Belehrade. 
Cez Istanbul sa vlakom dostal do Palestíny 
a 3. decembra 1940 sa prezentoval v česko
-slovenskej jednotke, kde bol zaradený do 
11. práporu v rote sprievodných zbraní. 
Po náročnej službe v Judejskej púšti 
a v egyptskej Alexandrii bol ako výkonný le-
tec na rozkaz československej exilovej vlády 

v Londýne prevelený do britského Cardiff u 
k jednotkám kráľovského letectva. Od mája 
1941 absolvoval letecký výcvik v meste Upa-
von. Následne ho pridelili k 145. britskej 
stíhacej peruti. V auguste 1942 sa ako letec 
zúčastnil na známej výsadkovej operácii 
v Nemcami okupovanom severofrancúzskom 
prístave Dieppe. Aj v ďalšom roku absolvoval 
viacero bojových akcií vo vzdušnom priesto-
re nad Normandiou a v plnom nasadení bol 
aj v jarných mesiacoch roka 1944. 

Smrteľná nehoda
Pre bystrického rodáka, pilota Antona 
Prvoniča sa stal osudným 15. máj 1944. So 
svojím lietadlom SPITFIRE IXC MK608 
DU-D štartoval zo základne o siedmej 
hodine ráno. Jeho peruť letela smerom na 
Target, s nemeckým odporom sa však ne-
stretli. Pri návrate a rolovaní na pristávacej 
dráhe letiska v Manstone prišlo ku kolízii 
Prvoničovho lietadla s druhým pristávajú-
cim lietadlom 312. československej stíha-
cej perute RAF. Pri nehode sa ťažko zranil 
a zomrel zakrátko po vyslobodení z lieta-
dla. Posledný odpočinok našiel na cintorí-
ne československých letcov v Brookwoode 
neďaleko Londýna.
Bystrický rodák Anton Prvonič sa zaradil 
do panteónu hrdinských československých 
letcov, ktorí položili svoje životy v boji pro-
ti nacistickému Nemecku na západnom 
fronte.

Martin Besedič
V sérii článkov chceme predstaviť aj ďalšie 
osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice 

v našej mestskej časti.

Stavebný rozvoj Záhorskej Bys-
trice priniesol so sebou potrebu 
pomenúvať novovzniknuté ulice. 
Jedným z prameňov sú pri-
tom osobnosti, ktoré zasiahli 
do dejín Záhorskej Byst-
rice.

 Ulica Antona Prvoniča. �

 Na cintoríne českosloven- �
ských letcov v Brookwoode od-
počíva aj Anton Prvonič.
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Tento rok bol pre občianske združenie Spo-
ločnosť priateľov stolného tenisu a tiež pre 
športových nadšencov Novoročný turnaj 
v stolnom tenise výnimočný. Obrovský záu-
jem účastníkov prirodzene dopĺňal fakt, že 
išlo o jubilejný piaty ročník dobre zabehnu-
tej súťaže. Tá sa odvíjala podľa osvedčeného 
kľúča v dvoch kategóriách – od 16 do 50 
rokov a nad 50 rokov.
V základných skupinách hrali hráči každý 
s každým a do ďalšieho vyraďovacieho kola 
postúpilo osem hráčov z jednotlivej kate-
górie až po konečné fi nále. Každý súťažiaci 
dostal pri prezentácii nápoj, čiapku a víťazi 
boli odmenení pohárom, diplomom a vstu-
penkou do fi tness a wellness klubu. Súťažia-
ci mali pripravené občerstvenie – chutnú 
kapustnicu a rôzne nápoje z ponuky baru 
v susedstve.
Hosťami turnaja boli dlhoročný partner 
občianskeho združenia a bývalý repre-
zentant Československa Štefan Kolarovits 
a sympatizant stolného tenisu Viliam 
Fischer, ktorí nešetrili chválami na organi-
záciu a priebeh súťaže.
Jubilejný ročník Novoročného turnaja 2014 
mal jednu výnimočnosť, a tou boli ceny 
útechy pre tých, ktorí sa vo svojej kategórii 
umiestnili na poslednom mieste. Cenu úte-
chy si v kategórii od 16 do 50 rokov odniesol 
Boris Šavel a v kategórii nad 50 rokov Ma-
rián Krajčír.
Jubilejný piaty ročník pripravili členovia 
občianskeho združenia Spoločnosť priate-
ľov stolného tenisu, vrátane ich rodinných 
príslušníkov, v spolupráci s MČ Bratislava-
Záhorská Bystrica.

Spoločnosť priateľov stolného tenisu sa na-
ďalej zúčastňuje na zápasoch v bratislavskej 
lige, kde všetci hráči reprezentujú v rámci 
celého mesta Bratislavy svoju obec Záhor-
skú Bystricu. Informácie o bratislavskej lige, 
ale aj o dianí v združení, je možné získať na 
internete na stránke www.stolnytenis-zahor-
skabystrica.sk.

Stanislav Vaňo

Kategória od 16 do 50 rokov 
1. miesto  Jaromír Šultys
2. miesto  Zuzana Juríková
3. miesto  Filip Kružic

Kategória nad 50 rokov
1. miesto  Jozef Straňák
2. miesto  Dušan Fusek
3. miesto  Milan Tomšo

Novoročný turnaj v stolnom tenise je už 
v Záhorskej Bystrici známym pojmom. 
Piaty ročník sa konal s rekordne najvyš-
ším počtom hráčov.

Novoročný turnaj v stolnom teniseNovoročný turnaj v stolnom tenise

 Účastníci novoročného turnaja 2014. �

 Výhercovia oboch kategorií. �

 Všetkých šesť stolov plných súťažiacich. �
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

ŠK Vrakuňa : MFC Záh.Bystrica   1 : 7
Kubina   3, Mikletič  2, Šmajda, Dučaj
MFC Záh. Bystrica : Iskra Petržalka   1 : 2
Kubina
MFC Záh. Bystrica : Dun. Lužná     4 : 9
Kubina 2, Mikletič, Dučaj
MFC Záh. Bystrica : FKM Karlova Ves    1 : 5
Šmajda

Zimná liga – mladších žiakov:

Naše najmladšie futbalové nádeje – predprípravka, sa 
tiež okrem trénovania v telocvični zúčastnili na minitur-
naji, ktorý usporiadala Ošk Marianka v športovej hale 
v Stupave.

Mládežnícky futbal 
počas zimného obdobia

Okrem tréningového procesu sme druž-
stvo mladších žiakov prihlásili do zim-
nej ligy o pohár Župana BSK a družstvo 
prípraviek do zimnej halovej ligy o pohár 
predsedu OBfZ – mesto.

Jozef Prokop, 
tréner mládeže MFC Záhorská Bystrica

foto: Jozef Prokop

   Z V R P Skóre B
1. Karlova Ves  4 4 0 0 31:7 12
2. MŠK I. Petržalka 4 2 0 2 12:12 6
3. D. Lužná 4 2 0 2 26:18 6
4. Z. Bystrica 4 1 0 3 13:17 3
5. Vrakuňa 4          1  0 3 6:34 3         

Tabuľka po ukončení  základnej časti:

MFC Záh. Bystrica : FK Rača 3 : 5
Kubaský, Ševčík 2
MFC Záh. Bystrica : Domino BA 7 : 1
Kubaský 3, Ševčík 2, Kučera, Horváth
MFC Záh. Bystrica : ZŠ Kalinčiakova 7 : 3
Kubaský 3, Ševčík, Prokop, Lupták, Požgay
MFC Záh. Bystrica : FA Bratislava 11 : 1
Ševčík 3, Kubaský 2, Prokop 2, Lučenič 2, Lupták, Kučera
MFC Záh. Bystrica : BCT Bratislava 7 : 3
Kubaský 3, Ševčík, Morávek, Požgay, Horváth

Zimná halová liga prípraviek:

   Z V R P Skóre B
1. Bernolákovo 5 5 0 0 44 : 10 15 b
2. Z. Bystrica 5 4 0 1 35 : 13 12 b
3. FA Bratislava 5 3 0 2 37 : 19 9 b
4. Rača 5 3 0 2 25 : 29 9 b
5. BCT 5 2 0 3 26 : 23  6 b
6. ŠKP „A“ 5 2 0 3 18 : 21 6 b
7. Domino 5 1 0 4 8 : 46 3 b
8. ZŠ Kalinčiakova 5 0 0 5 8 : 40 0 b

Tabuľka po 5. kole:

MFC Záh. Bystrica : D.N.Ves 0 : 1
MFC Záh. Bystrica : Slovan Bratislava 1 : 1
MFC Záh. Bystrica : OŠK Marianka 1 : 2

Výsledky našich nádejí: 

Po skončení jesennej časti futbalových 
súťaží sme sa presťahovali do školskej 
telocvične na Hargašovej ulici, kde všet-
ky mládežnícke družstvá trénujú dvakrát 
do týždňa pod vedením trénerov Jozefa 
Prokopa a Martina Kapustu. 

  Pokyny Jozefa Prokopa z lavičky. �

  Oliver Ševčík oberá súpera o loptu. �
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Prioritou kraja je podpora odborného školstva prostredníctvom 
centier odborného vzdelávania a prípravy, medzi ktoré patrí aj 
COVP na Hliníckej. „Všetko to, čo budú absolventi používať 
v praxi, sa snažíme aj s pomocou partnerov doručiť do našich škôl. 
Aby sme eliminovali problém, že odborné školstvo neprodukuje 
absolventov, ktorí sú spôsobilí ísť do praxe,“ povedal predseda 
BSK Pavol Frešo. Pripomenul, že ak by si mali vybrať ľudia jednu 
prioritu, vyberú si vlastné deti. „Na vzdelaní ľuďom záleží a my 
sme povinní im ho poskytnúť,“ dodal bratislavský župan.
Projekt AMOS Democentrum Bratislava zavŕšil modernizáciu 
digitálnych učební na SOŠ informačných technológií na Hli-
níckej. Multimediálne triedy sú vybavené najmodernejšími 
technológiami, napríklad „all in one“ počítačmi s dotykovými 
obrazovkami, notebookmi, interaktívnou tabuľou, projektorom 
či vizualizérom. Nechýbajú ani robotické sady Lego, digitálne 
jazykové laboratórium, e-learningové príslušenstvo, program 
pre správu učebne, ani vysokorýchlostný internet. 
Cieľom projektu je zefektívnenie a skvalitnenie vzdelávacieho 

procesu obohatením o digitálny obsah. Vzdelanie sa tak prispô-
sobuje aj požiadavkám zamestnávateľov. Bratislavský samospráv-
ny kraj sa na modernizácii učební podieľal sumou 38-tisíc eur.

Na SOŠ Hlinícka majú nové 
multimediálne učebne 

Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý nebol oprávnený 
čerpať do vzdelávacej infraštruktúry v programovom období 
2007–2013, sa podarilo vylobovať, aby v novom programo-
vom období 2014–2020 mohol využiť eurofondy smerujúce 
do územia kraja aj na jej podporu. 

„Určite budeme spolupracovať v oblasti vzdelávania, teraz robíme 
aj na doprave, integrovanej doprave, kde sa máme o čo vzájom-
ne podeliť aj napriek vzdialenosti, ktorá medzi nami je. Môžeme 
spustiť spoločné projekty, ktoré budú dobré pre obyvateľov Va-
raždinskej, a samozrejme aj pre obyvateľov Bratislavskej župy,“ 
povedal Pavol Frešo.
V novom programovom období chcú župy spolupracovať naprí-
klad na integrovanom dopravnom systéme v metropolitných ob-
lastiach, na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, v oblasti 
školstva chcú podporovať kreativitu a podnikanie a podporovať 
aktívnu starobu. Taktiež chcú zlepšiť konkurencieschopnosť po-
mocou znalostného manažmentu, pomôcť pri zavádzaní elek-
tronických služieb miestnym samosprávam či vytvoriť fl exibilný 
systém spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnáva-
teľmi. BSK chce čerpať od svojich chorvátskych partnerov skúse-
nosti v oblasti odborného školstva. Spoluprácu si vedia predstaviť 
napríklad formou výmenných pobytov učiteľov a žiakov. BSK má 
veľmi pozitívny vzťah k Chorvátom aj vďaka chorvátskej menšine 
žijúcej na území kraja – v Čunove alebo Devínskej Novej Vsi, 
ktorá si dodnes zachováva svoje národné tradície.

Bratislavská a Varaždinská župa 
chcú spoločne čerpať eurofondy

Bratislavská a Varaždinská župa chcú rozvíjať spoluprácu 
v oblasti dopravy, vzdelávania a odborného školstva, ako aj 
v sociálnej oblasti. Dôležitá je spolupráca pri čerpaní eurofon-
dov v novom programovom období 2014–2020.
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Zákaz voľného pohybu psov
Na základe podnetu od občanov Záhorskej 
Bystrice bolo upravené Všeobecne záväzné 
nariadenie, podľa ktorého boli osadené zá-
kazové značky z pôvodného „Zákaz vstupu 
so psom“ na „Zákaz voľného pohybu psov“. 
Veríme, že tento krok prispeje k obojstran-
nej spokojnosti a k skvalitneniu kultúry 
bývania v Záhorskej Bystrici. Kladieme 
pritom veľký dôraz na disciplinovanosť 
psíčkarov, ktorí sú za svojho štvornohého 
miláčika“ zodpovední. V opačnom prípade 
budú priestupky pokutované podľa osobit-
ného predpisu.  (r)

AKÁ JE NAŠA BYSTRICA?

V priebehu januára sme na základe 
požiadaviek obyvateľov Bystrice pre-
miestnili informačné tabule mestskej 
časti. Jednu k bytovkám pri Rezidencii 
na Bratislavskej ulici, druhú do chatovej 
oblasti Podkerepušky, hneď vedľa pošto-
vých schránok.

Spoločnosť Volkswagen Slovakia na zá-
klade požiadaviek pána starostu na svo-
je náklady vyčistila skládku odpadu na 
úseku medzi Poľným mlynom a areálom 
fi rmy. Spoločnosti Volkswagen Slovakia 
touto cestou ďakujeme.

Zničiť, zapáliť, utekať
Bolo už po Silvestri, rachot a ohňostroje 
ustali, Traja králi predo dvermi... Ale niekto 
ZLÝ si povedal, že rok 2014 by mal začať 
inak, ako šťastím a pohodou. A tak sa vy-
bral na školské ihrisko a podpálil drevenú 
búdku, v nej náradie, hadice na polievanie, 
lavičky, ohrievač a rozvádzač. Všetko vzbĺk-
lo ako fakľa a náš DOBRÁK určite nebol tak 
ďaleko, aby si to nevychutnal. A ako bonus 
výjazd a príchod hasičov, policajtov a aj zde-
senie okolobývajúcich. 
Búdku sme pred rokmi kúpili z darov 
– prostriedkov Občianskeho združenia 

Bystrický svet najmenších. Zložili ju chla-
pi dobrovoľníci, prvýkrát do debničiek 
v Baumaxe a potom ešte raz v Bystrici. Ďa-
kujeme spätne Markmartu. Prosíme vás, 
rodičia, priatelia, opýtajte sa svojich detí 
a mládežníkov, kde boli 5. januára podvečer. 
Ak tam nebol nikto „z našich“, tak si musí-
me dať pozor na hosťujúce tlupy výrastkov. 
Pevne verím, že je to práve tak a niekto sa 
len Bystričanom pomstil. Podpaľačstvo je 
podľa zákona vážnym trestným činom. To 
len na okraj.  Ďakujeme fi rmám DEKOS a 
BKP z Bystrice za pomoc so žeriavom pri 

vykladaní novej plechovej búdky a tiež pri 
inštalácii nového elektrického rozvádzača. 
Aby sme mohli svietiť na ihrisku, keď príde 
teta zima a na ploche ihriska dobrovoľníci 
urobia pre deti klzisko. Ivan Bošňák

Do jubilejného roka sme 
vypustili balóny šťastia

Počas Silvestrovskej noci sa na Námestí 
Rodiny stretlo mnoho „oslávencov“. Do 
jubilejného roka, ktorý je pre našu Záhor-
skú Bystricu rokom osláv, veď 700 rokov 
je krásny vek, sme vypustili osem balónov 
šťastia. Sedem balónov reprezentovalo se-

dem uplynulých rokov, ôsmy patril budúc-
nosti. Oslava nového roka 2014 pokračovala 
aj po ohňostroji, pripili sme si šampanským, 
ktoré mestská časť ponúkla každému prí-
tomnému oslávencovi.   

Text a foto: Barbora Besedičová
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KRÍŽOVKA

Pýta sa kamarát 
kamaráta:
„Keď pred vola 

postavíš vedro vody 
a vedro vína, 
čo vypije?”… 

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Pomôcky:
foot, Feld, IR, 
Plotinos, ma, 
Dobb, Anosov

3. časť 
tajničky Lámali Otĺkla

Indická 
hmotnostná 

jednotka
Druh palmy Ani (bás.) Ochutnal Vysádzala

Grécky 
novopla-

tónsky filozof

Veda o 
robotoch

Meno Emílie
Končatina

Ruský dirigent

Meno Otílie
Približne
Položenie

Rieka v Rusku
Sníval (kniž.)
Skratka slečny

Jestvuj, 
existuj

Čínska droga

Starorímske 
ženské šaty

Doslovný 
preklad

Autor:
JOZEF BLAHO

Jeden z 
apoštolov

Druh trvácej 
rastliny

Modifikácia,
obmena

Sídlo staro-
gréckych 

bohov

Majstrovstvá 
Európy

Nemecký 
súhlas

Strapcovité sú- 
kvetie obilnín

1. časť 
tajničky

Prízvuk Turecká rieka

Popínavá 
rastlina

Skratka valuty

Anglic.
dĺžková 
miera

Prírodná 
kvapalina

Anglic. ekonóm 
(1900-1976)

Husársky 
kabát

Český huslista

Pníky

5. časť
 tajničky

Skratka 
poručíka

2. časť   
tajničky

Chodbapod 
niečím

MPZ áut Iránu

Staroegyptský 
boh slnka

4. časť 
tajničky

Na, 
po anglicky Menší (kniž.) Ruský 

šľachtic

Popevok Zato Listnatý strom

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 6-2013 znie:  „A všetkých rovnakou láskou miluj.“

Úvodná hodinová konzultácia zdarma. 
Vyučovanie od 6:00 do 20:00. Dve náhradné hodiny grátis.

Vás srdečne pozýva do spoločnosti príjemných ľudí rôznych profesií, ktorých 
spája záujem hovoriť po anglicky a spontánne reagovať. 

Program Think English ponúka počas jedného týždňa jedenapolhodinový 
jazykový tréning v štvorčlennej skupine, trojhodinový klub a  vyhodnotenie   
zvukovej nahrávky. Pracujeme s  pokročilými, ale Aj so začiatočníkmi.

Tréningy aj kluby sú tematicky zamerané, s diskusiou, v ktorej sa zdokonaľujete 
v hovorenom prejave a získavate informácie o slovách, frázach a gramatike, 
ktoré ste nevedeli použiť, keď ste chceli vyjadriť svoje myšlienky. K témam po-
skytujeme písomný materiál toho najpodstatnejšieho, čo v programe odznelo. 

Jana Ďuriačová a Martin Pokluda sa tešia na Vašu návštevu v  príjemnom 
prostredí, ktoré ničím nepripomína školu. 

www.thinkenglish.sk
0911 103 177

English Club v  Devínskej Novej Vsi  
inzercia 1/3/2014




