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Lifting
Často sa zvyknem pozastaviť
nad tým, akú múdrosť v sebe
skrývajú staré obyčaje, ktoré nám
zanechali naši predkovia. Akú hlbokú symboliku nesie napríklad
prelom fašiangov a pôstneho
obdobia! Fašiangové slávnosti sú typické plesmi, tancovačkami, maškarnými bálmi.
Neraz sa takéto bujaré podujatie predĺži až do polnoci
pred Popolcovou stredou, ktorá je oficiálnym začiatkom
pôstneho obdobia. Vtedy ľudia náhle zložia masky, sála
stíchne – a všetci sa poberú domov. Počas nasledujúcich týždňov hudba mlčí a ku slovu sa dostane príprava
na Veľkú noc.
Zavše si môžeme prečítať niečo o rolách, ktoré na
seba v živote berieme: rola otca, rola zamestnanca,
rola manžela, rola spoluobčana, rola voliča a tak ďalej
a tak ďalej. Áno. Prijímanie týchto úloh usmerňuje našu
vzájomnú komunikáciu a vytvára rozumnú prevenciu
konfliktov. Na tom nie je nič zlé, práve naopak. Horšie
to však môže byť, ak si tieto roly pomýlime s maskami.
A to teraz nemyslím na papierové masky z maškarných
bálov, ale na „xichty“, ktoré občas predvádzame svetu
namiesto svojej vlastnej tváre. To sa nám stáva zväčša
vtedy, ak nedokážeme dosiahnuť vlastné ideály (čo je
normálne alebo aspoň pochopiteľné), a tak za ideál
vyhlásime sami seba (čo môže byť pochopiteľné, ale
normálne to nie je). Veď pasovať samého seba za ideál
je predsa jednoduchšie, než sa k ideálu reálne priblížiť!
Inými slovami: dáme si na tvár masku. Masku úspešného, pekného, sympatického, priameho, pohotového,
vtipného, empatického. Maska hrá za nás a naše vlastné (pekné?, sympatické?, priame?, empatické?...) črty
si pod ňou môžu – nikým nepozorované a kritike nevystavované – načas oddýchnuť.
Je však jasné, že toto dlho fungovať nemôže. A tak
nám múdrosť predkov káže privítať pôst s holou tvárou,
teda s pravdou o vlastnej tvári. Koniec koncov – tak je
to aj prirodzenejšie, keď sa jeden na druhého môžeme
pozerať priamo z tváre do tváre, a nie z masky do masky!
Keď na tej svojej vlastnej odmaskovanej tvári počas pôstu trochu popracujeme, na Veľkú noc iste pocítime blahodarné výsledky takéhoto liftingu!
Pavol Smolík

Našainformuje
Bystrica
Mestská časť

Záhorská Bystrica rastie
Otvorili sme novú triedu

Prvého februára sme slávnostne odovzdali do užívania novú
triedu v škôlke na Hargašovej ulici, čím sme zvýšili doterajšie kapacity škôlky o dvadsať miest. Pribudla priestranná a moderná
trieda s kompletným vybavením, rozšíreným sociálnym zariadením
a veľkou vstupnou halou. Keďže Záhorská Bystrica v posledných
desiatich rokoch takmer zdvojnásobila počet obyvateľov hlavne
o mladé rodiny s deťmi, záujem o ich umiestnenie do škôlky postupne začal prevyšovať možnosti obce. Na riešení tejto situácie
systematicky pracujeme. Rozšírenie kapacity škôlky sme naplánovali do dvoch etáp. Prvú máme aktuálnym odovzdaním moderných, nových priestorov škôlky úspešne za sebou. V druhej etape
chceme dobudovať ďalšiu časť objektu o dve triedy a o jedáleň
a zvýšiť tak kapacity škôlky o ďalších štyridsať miest. Finančné
krytie by mala zabezpečiť dotácia z prostriedkov EÚ. Ak budeme
úspešní, objekt by sme mohli odovzdať do užívania už v budúcom
roku.
-jkPásku slávnostne
prestrihli s pánom
starostom Jozefom
Krúpom detičky
Borisko a Laura

Nové pani učiteľky v triede Kačičiek:
Nelka Ragasová a Barborka Bosnyaková

V novej triede

Rodičia s deťmi, ktoré boli prijaté do novootvorenej škôlky, vzadu zástupcovia
mestskej časti a pozvaní hostia
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Slávnosť
Naše podujatia

Reprezentačný ples starostu Mestskej časti
Bratislava-Záhorská Bystrica
Tretia januárová sobota nesie už tradične prívlastok
„plesová“. Takou sa stala aj tohto roku pre vyše 220 hostí
Reprezentačného plesu starostu Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica.
Témou večera bola kubánska noc. Atmosféru umocňovali zaujímavé rekvizity – motorka vo foyeri, staré farebné
stoličky, či bicykel pod pódiom. Po červenom koberci
prichádzali hostia, ktorých vítal pán starosta Jozef Krúpa s manželkou. Po spoločnom prípitku s tradičným kubánskym nápojom ich k slávnostnému stolu odprevadili
pôvabné hostesky. „V túto studenú zimu sme vás chceli
zobrať na horúcu ďalekú Kubu“, povedal v príhovore hostiteľ večera Jozef Krúpa. „Pre dámy sme pripravili darček
v podobe vejára, pánom sú venované, ako inak, kubánske
cigary,“ dodal pán starosta.
Moderátorkou večera bola usmievavá Veronika Hatala.
Valčíkom otvorili ples tanečné páry z Tanečnej školy Sun
Dance. Osvedčená kapela Tip Top Band hrala celú noc
naozaj výborne. Hostí zavolal na parket Mário Lopéz, ktorý
im spolu so svojimi kolegami predtancoval tanečné kroky rumby, salsy či merenge. Hlavným hudobným hosťom
bola speváčka Natália Hatalová, ktorú pri klavíri sprevádzal
Richard Rikkon. „Ďakujem za pozvanie, cítila som sa tu
naozaj veľmi príjemne!“ – rozlúčila sa táto mladá umelkyňa
s publikom. V spoločnosti plesajúcich hostí sa dobre cítil aj
Richard Rikkon – po svojom vystúpení tiež ostal na plese
zabávať sa. Hostiteľ plesu si pre prítomných pripravil pre-

Hostitelia v kruhu milých hostí

kvapenie – na poslednú chvíľu prijala pozvanie speváčka
Mária Čírová. Svoje známe hity zaspievala na parkete medzi
hosťami. Po krásnom vystúpení nastal čas na obľúbenú hru
Prekvapenie večera. Niektorí šťastlivci si svoje ceny zobrali v plesovej duple. O posledných desať cien sa losovalo.
V hre bol obraz od známeho umelca zo Záhorskej Bystrice,
trojdňový pobyt pre dve osoby, ale aj zapojenie do internetovej siete na jeden rok – a rôzne iné hodnotné ceny!
Horúca kubánska noc ubehla neuveriteľne rýchlo. Kto
sa chcel osviežiť, v bare si mohol zaspievať s Ľudovou hudbou Dudíci. Tí patria k žiadaným stáliciam plesu.
-bbFoto: Šimurka
Ďakujeme sponzorom Reprezentačného plesu
starostu Mestskej časti Bratislava-Záhorská
Bystrica, ktorý sa konal 21. 1. 2017.
Ples finančne podporili:
ISMONT, s.r.o., POD VŔŠKAMI, a.s.
BETONÁRKA KAROVIČ, SOAR, s.r.o.
VINOTÉKA WINTER, BM STEEL, Bilačič Marek
BRÁNY A POHONY, Martin Hájek,
MÄSO A ÚDENINY Jurišta
Ďakujeme tiež Alene Kobielskej a Marcelovi
Horváthovi za prípravu a grafické spracovanie
fotografickej steny.
Ďakujeme aj sponzorom súťaže Prekvapenie večera:
akademický sochár Viťo Bojňanský, Reklamná
spoločnosť GRYF, RadioLAN, s.r.o., Záhorské sady,
Bory Mall, VOMS, s.r.o. (čerpacia stanica Záhorská
Bystrica), ITB Kolísky, Betonárka Karovič, Grafobal,
a.s., Andrea Beauty, Základná škola s materskou
školou v Záhorskej Bystrici, Ing. Marián Plančák, Peter
Drahoš – Corona bar, La Familia Café, reštaurácia
U Muchu, Kvetinárstvo Rezidencia, Miestny spolok
Slovenského Červeného kríža, Medochemie LTD, o.z.,
Občianske združenie Hlas nádeje, Družstvo podielnikov
Devín, reštaurácia Kohútik, Poľovnícka spoločnosť
Záhorská Bystrica, rodina Kubaských, rodina Martina
Besediča, Televízia Markíza, Rempo, s.r.o., Forsan,
s.r.o., kvetinárstvo Vôňa ruže, 3U, ovocie a zelenina
Erika, reštaurácia Tapas, rodina Horváthovcov, rodina
Požgayovcov, Združenie Gerion, JANHEL, s.r.o,
Tchimo, s.r.o, starosta MČ BA ZB Jozef Krúpa.
Želáme vám veľa pracovných aj osobných úspechov.
Organizátori

Fašiangový karneval
Občianske združenie Hlas nádeje v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica pripravilo pre deti s rodičmi Fašiangový karneval. V nedeľu
popoludní sa v Spoločenskom dome stretli princezné, rytieri, Spidermani, Batmani, víly, ale aj rôzne zvieratká: krtko, žabka, mačička, psíček. Pozvanie prijala
aj Indiánka, dinosaurus, kuchár, popová hviezda, múmia, prišlo aj Bambíno a komín s bocianom. A tiež Mikuláš. Ďakujeme všetkým deťom za účasť v krásnych
maskách. Prekvapením boli tí rodičia, ktorí sa vrátili do detských čias a tiež prišli
v maske, ako sa na správny karneval patrí: pár z 30-tych rokov, čerti, Šípová
Ruženka, Pipi Dlhá Pančucha... Veselým hostiteľom popoludnia bol Šašo Alfréd,
ktorý mal pre deti pripravené rôzne súťaže. Za občerstvenie ďakujeme rodičom.
Text a foto: -bb-

Moderátorka Veronika Hatala so starostom Jozefom
Krúpom

V latinskoamerickom rytme

Prekvapenie večera Mária Čírová

Našapodujatia
Bystrica
Naše

VIANOČNÉ ULICOVICE
Keďže uzávierka posledného minuloročného čísla Našej Bystrice bola tesne pred Vianocami, nemohli sme vám
priblížiť milé stretnutia, ktoré sa v našej mestskej časti práve vtedy konali. Vraciame sa k nim teda dnes –
v krátkych vianočno-fašiangových reminiscenciách.
Obyvatelia Záhorskej Bystrice si život spestrujú naozaj rôznymi spôsobmi. Vo vianočnom období im neprekáža ani zima, ani mráz, naopak,
spája ich teplo z blízkosti susedov. Vzťahy utužujú stretávaním sa na uliciach, častokrát pri plných stoloch. Práve v predvianočnom období
si tak dávajú najavo, že sú tu jeden pre druhého.
-red-

Predvianoč
né stretnuti
e
na Námestí
Rodiny
V piato

Priamo naproti Ná
mestiu Rodiny, na
Ulici plk. Pr voniča,
domov niekoľko ro
našlo
dín. Aby sme sa lep
šie spoznali, zača
organizovať pouličn
li sme
é stretnutia susedo
v. Každá rodina nie
prinesie, spoločn
e si posedíme, za
čo
bavíme sa. Zárove
utužujú susedské
ň sa tým
vzťahy. Aj minulý ro
k pred Vianocami
ganizovali varenie
sme zorkapustnice. Sme ra
di, že sa takto stretá
Ako sa povie, nie
vame.
kedy je sused bližš
í, než rodina. Pre
rých, čo sa sem pr
niektoisťahovali zďaleka
, to platí na sto pe
rcent.
obyvatelia Ulice plk
. Prvoniča

k 23.decem
bra sme
mali cestu o
kolo našej ka všetkým, ktorí
viarničky, po
varené vínko
núkli
a chlebík s m
asťou a cibuľ
aby sme si
ou,
spoločne sp
ríjemnili pre
nočné obdo
dviabie a popria
li si krásne sv
iatky.
Michaela H
esková

ABY SLOVO SUSED MALO OBSAH

SUSEDOVICU NEZAZNAMENÁVAME.
UŽÍVAME SI JU!
Naše neformálne dopoludňajšie sviatočné stretnutie ľudí dobrej
vôle na dolnom konci Kapsohradu už dlhší čas nazývame Vianočná susedovica. Prvé pozvánky k uličnému stolu vianočnej štedrosti
sme rozoslali „donským Bystričanom“ (susedom na Donskej ulici,
ale nielen im...) už pred šiestimi rokmi. Vtedy boli pre mnohých
prekvapujúce. V súčasnosti sú predovšetkým napäto očakávané.
Odvtedy radosť z Vianoc doviedla na odľahlé, pokojné miesto ulice
zakaždým niekoľko desiatok sviatkujúcich susedov. Povinnou výbavou pozvaných na náš vianočný susedský konvent, ale i náhodne
okoloidúcich hostí, musí byť v prvom rade priehrštie povznášajúceho pokoja a dobrej nálady. A samozrejme vždy poteší, keď si každý
so sebou prinesie aj trochu z toho, čo pripravil sám pre seba a najbližších na svoj vianočný stôl. Všetky chute Vianočnej susedovice
sa rok čo rok spoja do tej najvýraznejšej a najdôležitejšej výzvy: o
rok sa opäť vrátiť! Prísť znova na chvíľu medzi susedov a pripomenúť si, čo sa na kapsohradskej Vianočnej susedovici udialo minule.
Titulok zo začiatku poukazuje na fakt, pre ktorý vám nemôžeme
(aj keby sme ako chceli!) sprostredkovať na fotkách našu vianočnú
uličnú tradíciu. My na Donskej totiž našu susedovicu nezaznamenávame – my ju zakaždým naplno prežívame!
					
-prok-

Žiaľ, v tomto uponáhľanom svete sa veľa ľudí drží hesla, že „susedia sú pre nás cudzí ľudia – veď kým sme sa sem nenasťahovali, tak sme  o nich ani nevedeli“. Áno, dajú sa prežiť dni a roky
aj takto. Ale bola by to škoda a obyvateľom Vrbánskej ulice by
bolo ľúto, keby sa navzájom poznali len podľa áut, na ktorých
jazdia. Preto sa rozhodli, že okrem utužovania vzťahov na sociálnych sieťach sa stretnú pred vianočnými sviatkami osobne.
Zorganizovali prvú Vianočnú susedovicu. Tí, ktorí tu bývajú dlhšie, sa mohli porozprávať a všetci sa mohli zoznámiť aj s novými
susedmi. Dokonca aj s tými, ktorí tu ešte nebývajú. Zavítal medzi
nás aj pán starosta Jozef Krúpa. Každý priniesol, čo predvianočný stôl a chladnička dali. Bolo veselo, o čom svedčí aj skutočnosť, že napriek mrazivému počasiu sa spoločnosť rozišla až po
šiestich hodinách. Veríme, že táto milá tradícia bude mať pokračovanie. A nemusí to byť iba na Vianoce. Veď nezabúdajme, že
ani o existencii našich priateľov a partnerov sme nevedeli, kým
sme sa s nimi osobne nestretli.
Tak sa všetci tešíme na dobré susedské vzťahy a na ďalšiu
susedovicu!
-en-
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Slávnosť
Naše podujatia / Výzva

Vítanie malých občiankov
Záhorská Bystrica sa nám rozrastá nielen počtom
domov, ale aj počtom obyvateľov. Počas druhého
februárového týždňa sme privítali medzi nami dvanásť spoluobčanov.
Slávnostné poobedie prítomným spríjemnili deti zo
základnej školy krátkym programom.
Pán starosta Jozef Krúpa uvítal v našej mestskej
časti tieto deti:
Karolínu Krajňakovú, Natáliu Piačkovú, Zuzanu
Hejnusovú, Michala Prokopa, Samuela Chlpíka,
Elišku Pavlendovú, Jakuba Šugára, Emíliu Šugárovú, Martina Graneca, Annu Hanko, Tamaru Kubaskú a Ellu Molnárovú.
-bb-

Darujte dve percentá
Pokiaľ sa rozhodnete poukázať dve percentá zo svojich daní, treba
urobiť desať jednoduchých krokov:
1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
zaplatených preddavkov na daň.
2. Potom ho požiadajte, aby vám vystavil potvrdenie o zaplatení
dane.
3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a viete si
tiež vypočítať:
a) 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete
v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto
suma však musí byť minimálne 3 €;
b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
4. Vyberte si jedného prijímateľa zo zoznamu prijímateľov 2%
z dane na rok 2017.
5. Prečítajte si pozorne celé vyhlásenie.
6. Údaje o vami zvolenom prijímateľovi napíšte do vyhlásenia spolu
so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali peniaze, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa, nie
však poukázaná suma).

8. Obe tieto tlačivá, teda vyhlásenie spolu s potvrdením, doručte
do 30. apríla 2017 na daňový úrad podľa vášho bydliska.
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
9. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k vyhláseniu
a potvrdeniu o zaplatení dane je aj potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
10. Daňové úrady majú deväťdesiat dní od splnenia týchto podmienok na to, aby previedli vaše peniaze v prospech vami vybraného
prijímateľa.
Je dobré vedieť, že:
Fyzické osoby v roku 2017 poukazujú 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3%.
Tlačivá sa podávajú na daňový úrad podľa vášho bydliska.
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate,
nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy.
Daňovému úradu teda vyplatíte celú daň.
IČO prijímateľa sa do „okienok“ vypisuje zľava . Ak organizácia
nemá SID, „okienka“ na SID nechajte prázdne.
Zdroj: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/

Škola
žiakov, z toho 207 s vyznamenaním, 66
veľmi dobre. Štyria žiaci majú rozhodnutie
o povolení štúdia v zahraničí alebo na škole
zriadenej iným štátom, títo žiaci absolvujú na
konci školského roka komisionálne skúšky.
Na pedagogickej rade bolo udelených 127
pochvál triednym učiteľom za reprezentáciu
triedy v školských kolách súťaží, za výborný
prospech a správanie, ale aj za vzornú dochádzku. Za prvé miesto v okresnom kole
matematickej olympiády boli udelené tri po-

Naši malí žiaci s polročným hodnotením

Prvý polrok školského roka 2016/2017
ubehol rýchlo...
Skúšanie a hodnotenie žiakov je vždy
aktuálnou, závažnou, ale rovnako i citlivou
a zložitou súčasťou vyučovacej práce. Dotýka sa priamo žiakov i učiteľov a nepriamo
aj rodičov a cez nich sa o túto problematiku
zaujíma aj širšia verejnosť. Skúšanie a hodnotenie je významnou časťou každej výchovno-vzdelávacej činnosti školy. Sprevádza
každého žiaka od začiatku až do ukončenia
štúdia. Zasahuje najcitlivejšiu sféru človeka, jeho sebavedomie. Dobré výsledky dvíhajú sebavedomie žiaka, zlé výsledky ho
potláčajú alebo aj ubíjajú. Skúšanie a jeho
dôsledky, ktoré sa prejavujú v hodnotení

a klasifikácii, vyvolávajú pocity neistoty, očakávania, niekedy strachu, radosti i sklamania. Každý žiak ich prežíva individuálne, ale
všetci očakávajú, že skúšanie a hodnotenie
bude objektívne, spravodlivé a že skúšajúci nájde ľudský prístup ku skúšanému.
Skúšanie a hodnotenie sa deje priebežne
a na konci klasifikačného obdobia celkovo. A práve teraz máme za sebou obdobie
polročného hodnotenia. V utorok 31. januára sa skončil prvý polrok tohto školského
roka a žiaci si prevzali výpisy vysvedčení
so svojím polročným hodnotením. V prvom
polroku prospeli všetci žiaci – spolu 385

Odovzdávanie pochvaly riaditeľkou školy

chvaly riaditeľkou školy (až traja naši piataci
sa umiestnili na prvom mieste v okresnom
kole matematickej olympiády). Za porušovanie pravidiel školského poriadku bolo udelených desať napomenutí triednym učiteľom,
päť pokarhaní triednym učiteľom, dve pokarhania riaditeľkou školy a dve znížené známky
(„2“) zo správania.
Jednodňové polročné prázdniny spolu s víkendom boli malým vydýchnutím
a nadýchnutím sa do ďalšieho učenia sa
v druhom polroku. Všetkým žiakom držíme
palce.
Zuzana Kaliariková

Testovania 5 – 2016
Naši žiaci sa zúčastnili celoslovenského
testovania žiakov 5. ročníka základných
škôl, ktoré sa uskutočnilo 23. novembra
2016 na 1 485 základných školách. Z toho
bolo 1 344 základných škôl s vyučovacím
jazykom slovenským, 125 s vyučovacím
jazykom maďarským, 15 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a jedna
škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.
Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov
a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň základnej školy, ako aj poskytnutie spätnej väzby školám
o pripravenosti žiakov na prechod z 1. na 2.
vzdelávací stupeň ZŠ. Všetci naši piataci,
spolu 51 žiakov, boli testovaní z matematiky
a zo slovenského jazyka a literatúry.
Testy z matematiky v rámci Slovenska písalo celkovo 45 286 žiakov, z toho 43 737
žiakov v papierovej forme a 1 549 žiakov
v elektronickej forme. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 62,3

%. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 61,6
% a chlapci 62,9 %. Priemerná úspešnosť
žiakov v papierovej forme bola 61,9 %
a v elektronickej forme 71,8 %. Naši piataci
dosiahli úspešnosť 72,2 %. Najúspešnejší
v matematike z hľadiska kraja boli žiaci Bratislavského kraja a najmenej úspešní boli
žiaci z Košického kraja. Žiaci Bratislavského kraja (5 429 žiakov) dosiahli priemernú
úspešnosť 71,2 %, žiaci Trenčianskeho
kraja (4 566 žiakov) 68,5 %, žiaci Žilinského kraja (6 252 žiakov) 67,3 %, žiaci
Trnavského kraja (4 664 žiakov) 64,6 %,
žiaci Nitrianskeho kraja (5 330 žiakov) 61,7
%, žiaci Banskobystrického kraja (5 162
žiakov) 56,8 %, žiaci Prešovského kraja
(7 461 žiakov) 56,4 % a žiaci Košického
kraja (6 422 žiakov) 55,4 %.
Test zo slovenského jazyka a literatúry v rámci Slovenska písalo celkovo 42 381 žiakov,
z toho 40 897 žiakov v papierovej forme a 1
484 žiakov v elektronickej forme. Priemerná
úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazy-

ka a literatúry bola 63,1 %. Dievčatá riešili test
s priemernou úspešnosťou 65,8 % a chlapci
60,5 %. Priemerná úspešnosť žiakov v papierovej forme bola 62,8 % a v elektronickej
forme 71,2 %. Naši piataci dosiahli úspešnosť
70,4 %. Najúspešnejší v teste zo slovenského jazyka a literatúry z hľadiska kraja boli žiaci
Bratislavského kraja a najmenej úspešní boli
žiaci z Prešovského kraja. Žiaci Bratislavského
kraja (5 383 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 70,3 %, žiaci Trenčianskeho kraja (4 565
žiakov) 67,5 %, žiaci Žilinského kraja (6 251
žiakov) 66,2 %, žiaci Trnavského kraja (3 857
žiakov) 65,3 %, žiaci Nitrianskeho kraja (4 344
žiakov) 64,2 %, žiaci Banskobystrického kraja
(4 521 žiakov) 61,3 %, žiaci Košického kraja (5
999 žiakov) 57,0 % a žiaci Prešovského kraja
(7 461 žiakov) 56,8 %.
V obidvoch testoch dosiahli naši piataci
vyšší priemer ako je celoslovenský – a tiež
vyšší ako je priemer žiakov Bratislavského
kraja.
Zuzana Kaliariková, riaditeľka školy
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Oznam o zápisoch detí do ZŠ s MŠ
Zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa bude konať
-

v piatok 7. apríla 2017 od 15.00 do18.00 hod.
v sobotu 8. apríla 2017 od 8.00 do 12.00 hod.

Pri zápise zákonný zástupca predloží:
-

občiansky preukaz
rodný list dieťaťa
v prípade potreby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

Potrebné dokumenty (dotazník, žiadosť o odklad a iné), ktoré zákonný zástupca dostane
pri zápise, sa nachádzajú aj na webovej stránke školy www.zshargasova.stranka.info.
Mária Šebíková
zástupkyňa riaditeľky školy

Zápis detí do materskej školy ZŠ s MŠ Hargašova
Zápis detí do materskej školy ZŠ s MŠ Hargašova 5 Bratislava na školský
rok 2017/2018 sa bude konať 19. – 21. apríla a 24. – 25. apríla 2017 v čase
od 8.00 do 10.00 a od 16.00 do 17.00 hod. Tlačivo žiadosti je dostupné na
webovej stránke materskej školy alebo priamo v materskej škole. Zákonný zástupca pri zápise predloží:
- žiadosť o prijatie dieťaťa
- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast s údajom o povinnom očkovaní
- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz
Pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o materskú školu budú prednostne prijaté:
- deti, ktoré dovŕšili 5 rokov
- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
- deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici
- deti staršie ako 3 roky
- deti, ktorých súrodenci navštevujú ZŠ s MŠ Hargašova 5
Viera Mazáčková
zástupkyňa pre materskú školu

Členovia Dobrovoľného
hasičského zboru
v Záhorskej Bystrici sa
cieľavedome venujú
našim najmenším. Svoj
čas a dobré slovo pre
nich mali aj začiatkom
tohto roku.

Na prelome januára a februára sa naši žiaci druhého stupňa zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Privítala
nás nádherne zasnežená Žiarska dolina vo Vysokých Tatrách. Príjemné zimné počasie, dobre pripravený svah v Závažnej Porube a slušné ubytova-

Naša Bystrica
Škola
/ Šport

Január na korčuliach
Po niekoľkých rokoch dlhú zimu máme,
studeno a mrazivo, bundy obliekame.
V areáli školy stojí nám tu v zime
zastrešené klzisko, vždy sa potešíme.
Cez telesnú stále už dva týždne máme
zamrznuté klzisko, korčule si dáme.
Na telesnej super nám je,
len čas na to krátky máme.

nie nám vytvorilo ideálne podmienky pre lyžiarsky
kurz. Všetci žiaci sa maximálne zdokonalili v lyžovaní a vybudovali si k tomuto zimnému športu pozitívny vzťah.
Text a foto: Šimon Dudík

Chalani tu hrajú hokej a dievčatá
korčuľujú,
keď sa skončí hodina, tak zas všetci
protestujú.
Dobre nám je na klzisku s korčuľami
na nohách,
ďakujeme Bystričanom za tento dobrý
nápad.
A tak v tej naše Bystrici, v tejto našej
škole,
zastrešené klzisko využívame
stále.
Zuzana Schultzová, 4. B
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KRÁSNE VÝSLEDKY DETÍ A MLÁDEŽE V STOLNOM TENISE!
Stolný tenis je po futbale druhým najmasovejším športom na Slovensku. Sme radi, že
naštartovaním detského Ping Pong King Kong
Klubu v Záhorskej Bystrici sme umožnili deťom a mládeži tento šport hrávať. Dnes evidujeme v klube do 40 detí, prevažne zo Záhorskej Bystrice, ktoré spolu pravidelne trénuje
päť trénerov a „sparingov“.
Kalendárny rok 2016 z pohľadu stolného
tenisu rozdeľujeme na dve hracie obdobia, sezónu 2015/2016 a 2016/2017. Hraciu sezónu
2015/2016 mladí stolní tenisti ukončili v júni mimoriadnym úspechom. V priebehu svojej prvej
hracej sezóny, ktorú naše deti absolvovali, nosili diplomy, medaily, poháre a ocenenia z turnajov. Za celý rok bodovali na viac ako 30-tich
turnajoch, o ktorých bližšie informácie nájdete
na www.stolnytenis_zahorskabystrica.sk. Najvýraznejším bodovacím úspechom pre Záhorskú
Bystricu boli koncom júna majstrovstvá Bratislavy, kde vo štvorhrách najmladších žiačok získali
dva vzácne kovy Hanka Stankovičová a Kika
Bilačičová za 3. miesto a Linda Bednárová za
2.miesto. Výsledky detí na turnajoch a v lige
v priebehu roka priniesli famózny koncoročný
výsledok, keď sme sa ako OZ SPST Záhorská
Bystrica počtom ocenených detí a mládeže
stali tretím najsilnejším stolnotenisovým detským klubom v Bratislave, v oficiálnom rebríčku v Bratislavskom kraji sa nám umiestnilo až 18
detí (oficiálne vyhodnotenie výkonného výboru
Bratislavského stolnotenisového zväzu). Zanechali sme tak za sebou také silné kluby ako je
STK Malacky, či Pezinok.

TOP 16, Pezinská školská liga, 11. 5. 2016: (zľava hore) Šimon Saxa, Dušan Liška, Miško Bilka,
Miško Svoboda, Zuzana Juríková, Viktor Bartoš,
Kristínka Bilačičová; (zľava dole) Maruška Reľovská, Hanka Stankovičová, Paľko Bilka, Martin
Straka, Martin Hauptvogel

Hraciu sezónu 2016/2017 sme odštartovali
v septembri opäť úspešne. Na prvom bodovacom turnaji (15. 9.) v Moravskom sv. Jáne
Paľko Bilka získal striebro v kategórii najmladšieho žiactva (BTM). Následne bodovali všetky
ďalšie deti. V tejto sezóne sú deti systematicky
nasadzované na turnaje (vychádza sa už aj z výsledkov hracej sezóny 2015/2016). Záhorská
Bystrica sa tak na turnajoch jednotlivcov a druž-

stiev prezentuje už oveľa intenzívnejšie.
V súťažiach jednotlivcov v rámci svojich
vekových kategórii deti chodia na krajské
bodovacie turnaje (BTM), slovenské bodovacie
turnaje (SPM) a medzinárodné bodovacie
turnaje (ITTF). V súťaži družstiev na sezónu
2016/2017 sme postavili za OZ SPST Záhorská Bystrica neuveriteľných 9 družstiev detí
a mládeže v kategóriách dievčat a chlapcov:
najmladšieho žiactva, mladšieho žiactva a staršieho žiactva. Rovnako sme sa zapojili do súťaže jednotlivcov a družstiev Pezinskej školskej
ligy v stolnom tenise. Hoci je len začiatok roka,
už dnes s istotou vieme povedať (vzhľadom na
odohraté ligové zápasy a priebežné výsledky
v súťažiach družstiev), že minimálne päť našich
sa umiestni v kraji do tretieho miesta, čo sú
výborné priebežné výsledky. V kategórii mladších žiačok je súťaž družstiev ukončená a mladšie žiačky v zostave Stankovičová, Reľovská,
Bilačičová získali 3. miesto, bronz získali na
Majstrovstvách Bratislavského kraja.
Začiatkom roka 2017, od 4. do 8. januára,
sa v Budapešti konal bodovací medzinárodný
stolnotenisový turnaj Hungarian Mini Cadet
Open, organizovaný v rámci ITTF (International Table Tenis Federation) za účasti silných
klubov a reprezentácií Švédska, Dánska,
Bieloruska, Grécka, Anglicka, Talianska, Nemecka, Izraela... Prvýkrát nastúpili aj deti z OZ
SPST Záhorská Bystrica, a to Hanka Stankovičová, Maťko Straka a Paľko Bilka v súťaži
družstiev aj v súťaži jednotlivcov. Paľko Bilka
vyhral skupinu a postúpil ako prvý do ďalších
bojov. Mimoriadne krásny bol jeho posledný
zápas so Švédom Sjogrenom Eliasom, ktorý
Paľko vyhral. Následne vyradil Švéda Bildhuerda Alwina a Dána Samoulisa Dominykasa.
Svojimi víťazstvami sa na celosvetovom turnaji
prebojoval medzi osem najlepších hráčov!
Takýto výsledok nikto od nás neočakával.
Boli to náročné, ale športovo krásne štyri
dni plné emócií, slzičiek, ale predovšetkým
radosti z víťazných bodov.
V Budapešti sme dostali pre deti OZ SPST
Záhorská Bystrica aj prvé pozvania na turnaje do Dánska na HGI Hillerod DENMARK,
Maďarska, Rumunska, Linzu a Švédska (Angby Stockholm), ktoré by deti mali absolvovať
v najbližších dňoch. Po návrate domov prišli aj
prvé oficiálne gratulácie k výsledkom zo stolnotenisového zväzu.
Na záver zhodnotenia roka 2016 nám,
prosím, dovoľte poďakovať sa každému, kto
pomáha a podporuje rozvoj stolného tenisu
v Záhorskej Bystrici a umožňuje deťom hrávať
a zašportovať si. Ďakujeme za podporu Mestskej časti Bratisava-Záhorská Bystrica, OZ
SPST Záhorská Bystrica, Hlavnému mestu SR
Bratislava, Bratislavskému stolnotenisovému
zväzu, rodičom, starým rodičom, trénerom
a sparingom, bez ktorých pomoci by deti určite tieto výsledky nikdy nedosiahli.
Začali sme pred necelými dvoma rokmi.
Dnes deti dosahujú výborné výsledky na

úrovniach krajských, slovenských a medzinárodných súťaží. Výsledky detí v stolnom tenise hodnotia rebríčky a čísla – a tie sú pre ne
a pre Záhorskú Bystricu výborné, ba priam až
neuveriteľne dobré!
Touto cestou však je potrebné úprimne sa
poďakovať aj všetkým deťom (naschvál neuvádzame žiadne meno, odhliadnuc od ich
osobných výsledkov) za skvelú reprezentáciu
Záhorskej Bystrice v minulom roku. S deťmi
takmer víkend čo víkend chodíme po turnajoch
v rôznych dedinách a mestách po Slovensku,
zväčša za tmy ráno odchádzame a za tmy večer
sa vraciame. Absolvovali sme spolu skoro
všetky turnaje, ligové súťaže a je potrebné sa
deťom poďakovať za ich tímovú prácu, ako sa
vzájomne podporujú medzi sebou počas zápasov, ako držia spolu, povzbudzujú sa. Veľa sa
naučili, museli prekonávať prekážky a neraz sa
v zápasoch dostavil aj stres. Majú však dobré
srdiečka, sú slušne vychované, majú vzájomnú úctu jeden voči druhému a vyrastajú z nich

Majstrovstvá Bratislavy 11. 6. 2016, ml. žiactvo,
štvorhry: (zľava) Kristínka Bilačičová, Hanka
Stankovičová, Linda Bednárová (SPST Záhorská
Bystrica)

skvelí mladí ľudia. Ako obec Záhorská Bystrica
môžeme byť na ne hrdí. Do budúcna prajeme
deťom mnoho športových úspechov!

Hungarian Mini Cadet Open, 4. – 5. 1. 2017: (zľava)
Martin Straka, Hanka Stankovičová, Paľko Bilka
Text a foto: Zuzana Juríková
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NOVOROČNÝ TURNAJ V STOLNOM TENISE
Priaznivci stolného tenisu v Záhorskej Bystrici sa aj tento rok hneď po Troch kráľoch
stretli vo veľkej sále Spoločenského domu
na Novoročnom turnaji. V sobotu 7. januára
sa uskutočnil už 8. ročník tohto tradičného
podujatia. S ohľadom na účinkovanie našich
hráčov v 6. a 7. lige Bratislavského stolnotenisového zväzu sme vypísali dve kategórie.
Prvá bola pre registrovaných hráčov 6., 7.
a 8. ligy BZST a druhá pre neregistrovaných
hráčov.
Pozvánky sme zaslali všetkým oddielom
uvedených súťaží a tiež niektorým mimo nášho regiónu, s ktorými udržiavame pravidelné
kontakty. Pozvali sme menovite aj všetkých
účastníkov turnajov z minulých rokov.
Nakoniec sa zo šesťdesiatich prihlásených prezentovalo 52 hráčov. Niektorí sa na
poslednú chvíľu ospravedlnili pre chorobu,
takže nakoniec do bojov zasiahlo 24 registrovaných a 28 neregistrovaných hráčov zo
Záhorskej Bystrice, Lamača, Petržalky (Viktória), Ružinova (STO Galvaniho), Šintavy,
Stupavy, Pezinka, Malaciek a Bojničiek. Najpočetnejšie zastúpenie mali Amatéri z Bachovej, ktorí u nás pravidelne dosahujú úspechy
v kategórii neregistrovaných.
Tento rok sme prvý raz využili prednosti
výpočtovej techniky pri nasadzovaní hráčov
do skupín, losovaní a najmä pri rozpise jednotlivých zápasov, čo nám pomohlo urýchliť
priebeh turnaja a zjednodušilo prácu organizátorov. Základná časť súťaže registrovaných
sa odohrala v 6 skupinách po 4 hráčoch a neregistrovaných v 7 skupinách po 4 hráčoch.
Z každej skupiny postúpili do ďalšej fázy medzi najlepších 16 dvaja účastníci priamo a štyria, resp. dvaja najúspešnejší z tretích miest.
Najlepších 16 stolných tenistov v oboch

Víťazi so svojimi trofejami
kategóriách súperilo vo vyraďovacej fáze
K.O. systémom. Všetky zápasy sa hrali na
tri víťazné sety. Hralo sa na šiestich stoloch a každý zápas mal svojho rozhodcu.
Víťazstvo v kategórii registrovaných hráčov
si vybojoval po výbornom výkone Jaroslav
Vrbický z STO IM Galvaniho, ktorý vo vyrovnanom finále zdolal veľmi dobre hrajúceho Jozefa Pila z Bojničiek. Tretie miesto
obsadil Rastislav Macek, taktiež z STO IM
Galvaniho, keď v boji o bronz zdolal nášho
mladého spoluhráča zo SPST Záhorská
Bystrica Viktora Hambálka.
Medzi neregistrovanými suverénne zvíťazil Dušan Táborský z Bachovej, druhé
miesto si vybojoval Martin Kocián a v súboji
o tretie miesto bol úspešnejší Miroslav Fikar, ktorý si poradil s Richardom Vanekom
starším, obaja sú z Bachovej. Hráči na prvých troch miestach dostali krásne trofeje

a diplomy, ktoré im odovzdal starosta Mestskej časti Záhorská Bystrica Ing. Jozef Krúpa. Zaujímavosťou je, že medzi štartujúcimi
bol aj jeho kolega – starosta Lamača Ing.
Peter Šramko.
Turnaj mal veľmi príjemnú atmosféru, keďže prevažná väčšina hráčov sa navzájom už
dobre pozná, a preto je turnaj vítanou príležitosťou nielen na porovnanie športovej výkonnosti, ale aj na priateľské stretnutie ľudí,
ktorých záľubou je stolný tenis.
Poďakovanie patrí všetkým účastníkom,
organizátorom – a tiež personálu reštaurácie Corona bar, ktorý pripravil pre všetkých
štartujúcich chutnú novoročnú kapustnicu.
Text: Milan Tomšo
Foto: Dominika Sajanová

Stupava Winter Trophy 2017
Na trinástom ročníku Stupava Winter Trophy
sa zúčastnil tím športovcov zo Záhorskej
Bystrice. Ani mrazivé počasie ich od reprezentovania našej mestskej časti neodradilo.
Desaťkilometrovú trať zvládli výborne.
Športu zdar!
Foto: archív JK

VÝSLEDKY

Kategória muži 40 – 49 rokov
1.

Kamrla Tomáš

00:41:51

16.

Baranovič Peter

00:56:28

Kategória muži 50 rokov a viac
1.

Páleník Ervín

00:42:04

14.

Krúpa Jozef

01:03:52

Beh 25 km:

Beh 10 km:
Umiestnenie – meno – cieľový čas
Kategória muži 19 – 29 rokov
1.

Hladík Marek

00:36:39

11.

Krúpa Andrej

00:53:37

13. Čech Tomáš

00:56:06

Kategória muži do 39 rokov
1.

Švajda Gabriel

01:38:28

29.

Čech Tomáš

02:28:20

MTB a Running Trophy
MTB

RUN

spolu

1. Imrich Martin

5.24

3.24

8.48

32. Baranovič
Peter

267.97

106.32

374.29

Zľava: Andrej Krúpa, Jozef Krúpa, organizátor
podujatia Juraj Jánošík, Tomáš Čech a Peter
Baranovič

Zdroj: http://www.sportsofttiming.sk/
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Slávnosť
Hlava
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MLADÝ BYSTRIČAN CHCE MOTIVOVAŤ SVOJICH
ROVESNÍKOV
Je tu marec mesiac knihy. O jednej z nich sme sa porozprávali s mladým spoluautorom Andrejom Krúpom, obyvateľom Záhorskej Bystrice. Spoločne so svojím
kamarátom Jurajom napísali knihu s názvom Hlava 20. Poviete si, čo je na tom
výnimočné, veď autorov je dnes veľa. Zaujímavé to začína byť vtedy, keď sa
dozviete, že autori knihy majú iba 22 a 20 rokov. Mladí študenti, ktorí sa stretli na
Andrej K
rú
univerzite v Dánsku, sa rozhodli osloviť svojimi myšlienkami rovesníkov. Napísali
a spolua pa (vpravo) s ka
u
marátom
torom J
knihu, v ktorej chcú motivovať mladých ľudí, aby išli za svojimi snami a prežili
urajom
Gagom
zmysluplný život. Kniha Hlava 20 vyšla koncom minulého roka a prvé ohlasy na ňu
sú veľmi pozitívne.
• Andrej, nebáli ste sa ako spisovateľskí
novici, že v súčasnej silnej konkurencii so
svojím motivačným dielom neuspejete? Veď
len samotné kníhkupectvo Martinus udáva,
že momentálne vlastní 3 485 titulov motivačnej literatúry.
Zdravím všetkých čitateľov Našej Bystrice. Strach je emócia a každý ju vníma
inak. My sme sa nebáli, počas celého procesu písania panovala dobrá energia. Išli
sme do toho naplno s dobrým úmyslom,
to je ten dôvod prečo sa knižka dostala
medzi ľudí a baví ich.

ším pripomenú na čom naozaj záleží. Taktiež na začiatku písania sme mali v priemere 20 rokov.
• Už neplatí že „dnes je ľahšie vydať škaredú
dievku ako peknú knihu“, každý si môže vydať
knihu súkromne. Lenže odvaha nemôže garantovať predajnosť knihy, tá závisí od jej kvality. Hlava 20 vyšla v decembri lanského roku,
máte už informácie, aká je jej predajnosť?
Zatiaľ sme spokojní, prvý náklad bol 2 000
kusov a je už vypredaný. Za tieto čísla sme
vďační. No keďže sme idealisti, ideme ďalej.
Druhé vydanie je už na pultoch kníhkupectiev. Momentálne chystáme tour
po stredných školách. Našou ambíciou je osobne motivovať mladých, aby si uvedomili, že naozaj
môžu dosiahnuť na svoje sny.
• Tak to gratulujem, už sa obávam, že ak splníte sľub za každú
predanú knihu vysadiť jeden strom,
tak tu bude dreva ako dreva. Aký
čas vám trvalo napísanie knihy?
Sadiť budeme na jar, teraz v zime
by sme to asi nedali... Uvedomujeme si, že je to veľký záväzok.
Z „krstu“ knihy, ktorý moderoval známy moderátor
Ale chceli by sme vrátiť prírode
Sajfa, knihu medom pokrstil raper Majk Spirit
to, čo sme si od nej v podobe papiera požičali. Knihu sme začali
• Čo vás a Juraja priviedlo na myšlienku napí- písať v marci minulého roka. To znamená,
sať knihu takéhoto zamerania?
že od začiatku až po tlač to trvalo zhruba
Dlhšie pozorujem rovesníkov, boja sa, trištvrte roka.
trošku stagnujú. Nechávajú sa sťahovať • Páči sa mi váš zámer, že do knihy môže
médiami a nehľadajú spôsob ako sa veci čitateľ vpisovať svoje predstavy a plány, čo
dajú vyriešiť. Skôr hovoria ako sa riešiť definujete ako „knihu pre moje budúce ja“,
nedajú. Knižka sa chce prihovoriť mla- ponúkate čitateľom šancu „stať sa najlepdým a zároveň vysiela signál: bež a plň šou verziou samého seba“. Máte ohlasy na
si svoje sny. Búra predsudky o tom, čo sa túto výzvu k čitateľskému „spoluautorstvu“?
môže a nemôže. Už len to, že dvaja dvad- Každý deň nám chodia správy na facebosiatnici napísali knihu o živote, je trošku oku, kde ľudia chvália knihu a hovoria, čo
uletené. A o tom to presne je.
nové im dala. Interaktívna časť je niečo,
• Máte nejaký literárny vzor v oblasti „návo- čo bolo nevyhnutné tam dať. Veľakrát sa
dov na život“? A vôbec v oblasti literatúry?
stane, že mladí si knihu prečítajú, založia
Nenazval by som to tak. Knihy ukazujú do police a nič sa v ich živote nezmení. Poskôr smer, no iba hlupák sa riadi do bodky kiaľ sa pri čítaní knihy môžu do nej aktívne
tým, čo nájde v knihe. Preto to vždy filtru- zapojiť, napísať o svojich snoch, je väčšia
jem. No niektorí autori sú zaujímaví. Do šanca, že ich aj zrealizujú. Navyše keď si
pozornosti mladým by som dal energické- knižku otvoria povedzme o 10 rokov, môžu
ho biznis motivátora Garyho Vaynerchuka, si znovu pripomenúť kým boli, o čom sníalebo lifecoacha Tonnyho Robbinsa.
vali a kam sa v živote skutočne posunuli.
• Ale ešte k názvu. Prečo Hlava a prečo • V knihe sa vyznávate k láske ku Slovensku,
akurát dvadsať?
čo mi vzhľadom na hojný únik mladých mozJe to 20 myšlienok nášho 20-ročného Ja, gov zo Slovenska pripadá u vás dvoch ako staktoré mladým otvoria brány sveta a star- romódny prežitok. Čo mi na to poviete?

Precestoval som už viacero krajín a stále
považujem Slovensko za krásnu krajinu.
Iba pohľad na premrznuté Tatry alebo na
slovenské baby je neskutočný. Viem, je
tu veľa problémov. Ale tu sme sa narodili
a tu by sme mali aj žiť. Všetok svoj potenciál by sme mali použiť na to, aby sme niečo zmenili. Rečí už bolo dosť, treba s tým
začať konečne niečo robiť.
• Čo by ste nám v stručnosti povedali
o sebe? Prečo ste sa rozhodli práve pre štúdium stavbáriny? Máte nejaké koníčky a stíhate si na nich „zajazdiť“?
Som obyčajný študent, ktorý sa snaží venovať sebe a zároveň odovzdať niečo ďalej. Baví ma meniť svet k lepšiemu, zatiaľ
aspoň v malom. Stavby či mosty slúžia
ľuďom a sú fyzicky uchopiteľné. Niekedy
je však dôležitejšie vytvoriť tie správne
mosty hlavne medzi ľuďmi. Moje koníčky
sú cestovanie, cvičenie, rád a veľa čítam
a v poslednom čase aj píšem. 
• O chvíľu končíte štúdium. Máme už predstavy alebo plány na prvé roky profesionálneho pôsobenia?
Áno, mám svoje predstavy. Po skončení
školy chcem zostať v stavebnom biznise.
Mojím snom je vybudovať komplexnú firmu, ktorá bude schopná kreatívne vymyslieť, postaviť a dokončiť pre ľudí finálny produkt – či už bytový blok, nemocnicu či park.
• A otázka na záver: čo pre vás Záhorská
Bystrica znamená?
Záhorská je pre mňa domov. Keď idem
na autobusovú zastávku alebo z kostola
domov, cítim sa tu dobre a bezpečne. Zároveň tu môžem v pokoji rozmýšľať sám
nad sebou a hľadať inšpirácie do môjho
budúceho života.
V knihe, písanej ľahkým vtipným štýlom
je mnoho pekných myšlienok a múdrych
citátov. Napríklad o pozitívnom myslení: „Ak
sa ti niekto nepáči a je zlý človek, tak aj od
neho sa môžeš veľmi veľa naučiť. Pýtaš sa
čo? Hlavne to, ako nebyť takým, ako je on!“
Alebo o priateľoch: „S kým si – taký si. Si
priemerom svojich najbližších kamarátov.
Otázka znie – sú to tí najlepší kamaráti? Ak si
najšikovnejší, najmúdrejší v partii, tak si pravdepodobne v zlej partii.“ Ale kúpte si HLAVU
20 a ďalšie perly a perličky si prečítate sami.
Foto: Andrej Krúpa
Za rozhovor ďakuje – jg –

Farnosť

Trojkráľový punč
Pár dní po začiatku nového roka, presnejšie 6. januára, sa rozhodla farnosť zorganizovať podujatie s názvom Trojkráľový punč. Punčmajster Daniel s rodinou
v piatok po svätej omši pripravil teplý punč. Veriaci aj
okoloidúci sa mohli na chvíľu zastaviť a zohriať sa pri
teplej šálke voňavého nápoja. Ďakujeme za spríjemnenie trojkráľového dňa.
-bb-

Benefičný farský ples v znamení štedrosti
V sobotu 11. februára sa konal ples záhorskobystrickej
farnosti. Na úvod nás krásnym spevom privítal vynikajúci
tenorista Miroslav Dvorský a prihovoril sa nám pán dekan
Ľudovít Pokojný. Celý večer prítomných na parkete výborne bavila skupina Otto Kollman Band. Výťažok z plesu sme
venovali na zriadenie Dennej kliniky Deťom s rakovinou,
n. o. Všetkým, ktorí na tento ušľachtilý cieľ prispeli, srdečne ďakujeme. Ďakujeme aj sponzorom za zaujímavé vecné
a finančné dary.
Text: -bbFoto: Pavol Bohunický
Ples otvoril Miroslav Dvorský

Otec Pokojný v úlohe hostiteľa
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Portrét
Farnosť

Život vo filme
Miroslav Čížek je filmovým producentom. Produkuje filmy, ktoré nám zobrazujú skutočný život – a keď si ich
pozrieme, na búrlivé deväťdesiate roky na Slovensku alebo na Majstrovstvá Európy vo futbale v dobe socializmu sa
pozeráme celkom novým pohľadom. Je milovníkom viacerých športov a na prvom mieste je u neho rodina.
Ako dlho žijete v Záhorskej Bystrici a čo
sa vám tu páči?
Najskôr som štyri roky býval v dome po
manželkiných rodičoch, potom sme sa presťahovali do Bratislavy a od roku 2000 sme
sa natrvalo vrátili späť do Záhorskej Bystrice.
To je s prestávkami 21 rokov. Za tento čas sa
neskutočne zmenila k dobrému. Mne osobne
sa páči, že je tu všetko. Máme tu hostince,
tenisové kurty, zábavy aj plesy. Ja bývam skoro pri pumpe a výjazd na diaľnicu je tu vynikajúci. Veľmi dobre si pamätám, keď tento
výjazd ešte nebol a rovnako ani tunel Sitina
a chodili sme po starej ceste. To bola hodina
a pol cesty do Bratislavy. Neviem, čo by som
povedal, ak by som dnes hľadal chybičky krásy. Možno kino tu chýba, ale vybavenie kín je
veľmi náročné a drahé, takže neviem, či by do
toho niekto investoval.
Ako dlho produkujete filmy a ako ste sa
k tomu dostali?
V roku 1980 som maturoval na Strednej
priemyselnej filmovej škole v Čimelicích.
V roku 1982 ju vtedajšia vláda zrušila. Bola
to jediná škola svojho druhu v strednej
Európe. Chodili sem zahraniční študenti z Bulharska, Zimbabwe, Ruska alebo
Francúzska. Urobil som si vysokú školu
iného zamerania a po nej som založil prvé
videoštúdio v Bratislave. Keď sa mi narodili dve deti, túto brandžu som načas opustil
a vrátil sa k nej v roku 2004. Dostal som sa
k dabingovým a postprodukčným štúdiám
v Prahe, kde sme robili reklamy. Posledné
štyri roky sa venujem producentstvu.
Filmy, ktoré som zatiaľ produkoval, sú
príbehy o ľudských životoch, o spoločnosti,
nie je tam nič vymyslené, je tam len a len
pravda.
Ktorý z nich bol vašou prvotinou?
Do producentských topánok nemôžete
skočiť len tak. Človek si to najskôr musí vyskúšať na postprodukcii. Pred pätnástimi
rokmi sme robili film Prachy dělají člověka,
scenár napísal Radek John, známy český
žurnalista. Potom to bola postprodukcia na
14-dielnom seriály Policajti z centra, ktorý
dávali aj v Slovenskej televízii. Doba šla ďalej
a ja som si povedal, že by som mohol začať
produkovať vlastné filmy. Ako prvý sme produkovali cyklus 13-dielneho 26-minútového
dokumentu pre Slovenskú televíziu s názvom
Mafiáni. Seriál zobrazuje skutočné príbehy
ľudí, ktorí žili na Slovensku, boli medzi nami,

Miroslav Čížek s rodinou

ale nechceme, aby takíto ľudia existovali. Tento cyklus bol mementom pre budúcnosť, pre
mladú generáciu, ktorá to najviac sledovala.
Podľa štatistík ide o mladých, asi 35-ročných
ľudí, ktorí v tom období mali 15 rokov a mená
ako Danišovci, Steinhübel, Sýkora len počuli. Do týchto dokumentárnych filmov sme dali
všetky možné fakty o ich živote.

mén tejto aj predchádzajúcej doby. V minulom režime púšťali Tridsať prípadov majora
Zemana, bol to najsledovanejší seriál a ešte
aj dnes ho dookola dávajú v televízií.

Áno. Podľa štatistík bol seriál Mafiáni
veľmi obľúbený. Prečo si myslíte, že to
tak bolo?

Postavy zo seriálu Mafiáni ľudia vnímali
ako zlé celebrity. Stáli pri zrode Slovenska
a využili vtedajšiu neschopnosť vládnych
kruhov bojovať s týmto zločinom. Každý
vedel, kto je Žaluď, kto je Tuti, Papas, Sýkorka ale nikto ich nepoznal a nikto ich nevidel, len tí, ktorí trpeli ich výčinmi. Takto sa
dostali do povedomia ľudí.

Najviac sledované programy sú o zločinoch – a toto boli kriminálne živly. Je to feno-

Ako som spomínal, najviac publika sme
mali vo veku okolo 35 rokov, a to boli v tej

Portrét / Červený kríž
dobe, v tých deväťdesiatých rokoch, mladí ľudia, ktorí chodili na základnú alebo
strednú školu a vždy len počuli, že niekde
vybuchlo auto a v ňom bol Tuti, ale nikto
napríklad nevedel, že Tuti mal svojho „štartéra“, čo vždy chodil naštartovať auto, lebo
Tuti sa bál, že vybuchne. To sa medzi mladými ľuďmi vždy len rozprávalo. Všetci sa
báli, ale nikto nevedel, kto to je. Zozbierali
sme materiály, ktoré sme v dnešnej dobe
už mohli zverejniť a pre týchto spomínaných
ľudí to bolo zaujímavé.

Miestny spolok
Slovenského
Červeného kríža
(MS SČK) ďakuje
za rok 2016

Mali ste tam zahrnutých svedkov a svedectvá či už od novinárov, taxikárov alebo barmanov. Boli aj takí, ktorí odmietli
vypovedať?
Bolo veľmi veľa ľudí, ktorí nechceli vypovedať. Stále majú strach o tom hovoriť – a tu
vidíte silu toho zločinu. Tí, ktorí to sami skúsili
na vlastnej koži, možno nikdy neprehovoria.
Potom sú ľudia, ktorí si povedali, že to musia
dostať zo seba von. Máme výpovede pána
Reichela, ktorý si svoj trest odsedel. Máme
výpovede vyšetrovateľov, svedkov, taxikárov,
barmanov, majiteľov reštaurácií a podnikov,
o ktoré prišli. Dokonca máme aj výpovede
ľudí, ktorí vychádzali priamo z podsvetia.
Chceli sa očistiť a povedať: áno, takto to bolo.
Aký ďalší film ste produkovali?
Film Finále. V roku 1976 sa udialo niečo,
čo sa už nikdy nezopakuje. Československo získalo v najviac obľúbenej hre, ktorou
je futbal, titul majstra Európy. Tento úspech
prišiel pred 40 rokmi a trochu sme naň zabudli. Natočili sme jedenásť ľudských príbehov o chlapcoch, ktorí nastúpili na finále
proti Nemecku v roku 1976 a získali titul. Vo
filme sme ukázali ako ich potrestala doba
za to, že sú slávni. Marián Masný bol jeden
z najlepších útočníkov svojej doby. Myslím
si, že spĺňal svetové kritériá. Dnes je „esbéeskár“ a je rád, že si na seba zarobí. Jeho
príbeh vás donúti k slzám, ale aj k zamysleniu. Oni nemohli ísť hrať do zahraničia
ako dnešní futbalisti Hamšík, Škrtel alebo
Kucka. Je pravdepodobné, že titul majstra
Európy už nikdy nezískame, pretože sa na
Slovensku nenarodí jedenásť takých športovcov, ktorí sú aj finančne zabezpečení. Je
to niečo úplne iné ako chlapci, ktorí hrávali
vtedy: Čapkovič, Ondruš, Viktor, Panenka,
Nehoda, Dobiáš, Švehlík, Móder, Pivarník,
Gögh, Masný.
Tento film je mojím splneným snom. Ako
chlapci sme ich milovali, pomenovali sme sa
po nich, keď sme hrali futbal. Boli to osobnosti a nevedel som si predstaviť, že si s nimi
niekedy potykám alebo podám ruku. Dnes
som to dosiahol a natočil som, podľa mňa,
krásny film. Bude aj v televízii a na DVD sa
predáva v predajniach Nay Elektrodom. Každá žena, ktorá premýšľa, aký darček má dať
mužovi, môže kúpiť tento film.

Pri obľúbenom golfe

Čo plánujete do budúcnosti?
Práve sme dostali objednávku na cyklus Mafiáni 2. V priebehu tohto roka sa to
bude natáčať a v septembri by to malo ísť
na obrazovky Slovenskej televízie. Je to
doplnenie tých dvanásť „perličiek“, ktoré
už boli odvysielané. Bude to dvanásť dielov
o dobe, ktorá bola a ktorá zasahuje až do
týchto rokov.
K tridsiatemu výročiu revolúcie chceme
natočiť film podľa Dominika Dána, Uzol,
ktorý plánujeme vydať do kín v roku 2019.
Na to najskôr treba zozbierať peniaze. A, samozrejme, máme roztočených mnoho iných
filmov, hlavne z kriminálneho prostredia.
Uvidíme, na čo všetko zoženieme finančné
prostriedky. Dobrý film sa dá natočiť keď zoženiete peniaze a zohnať peniaze na Slovensku nie je jednoduché.
Aké máte hobby?
Venujem sa športu: tenis, badminton, golf,
futbal. Samozrejme moja rodina je mojím
hobby a filmy, kultúra sú zase naše spoločné hobby. Baví ma hlavne golf. Je to veľmi
krásna hra. Mrzí ma, že si mnohí ľudia myslia, že je to šport len pre VIP ľudí. Golf nie
je finančne náročný. Keď si zoberiete, že za
tenisové ihrisko dáte napríklad osem eur za
hodinu a keď idete na golf a dáte napríklad
40 eur a ste tam šesť hodín a prepočítate
si to, vyjde vás to na nejakých sedem eur.
Je to rovnako náročné ako tenis, badminton
alebo iný šport, ale golf má takú výhodu, že
ho môžete hrať s rodinou a ste päť až šesť
hodín v prírode.
Myslím, že Slovensko sa stáva turistickým
rajom. Dôležité je aktívne tráviť čas. Golf
môžete hrať do sto rokov. Sú tenisti, ktorí
majú 75 rokov a hrávajú tenis tu v Záhorskej
Bystrici. Verím tomu, že naša generácia bude
viac holdovať športovým aktivitám – a tak budeme aj aktívne prežívať svoju jeseň života.
Zhovárala sa Petra Brštiaková

Na úvod by sme sa radi ospravedlnili za oneskorené vyjadrenie vďaky
všetkým darcom krvi, ktorí si našli čas
a dobrovoľne a bezodplatne prišli darovať krv do Záhorskej Bystrice dňa 1. 12.
2016.
Svojou aktívnou účasťou vytvorili reálnu šancu na uzdravenie a záchranu životov – preto patrí veľká vďaka všetkým,
ktorí prišli s úmyslom darovať svoju krv
na podporu zdravia iných.
Zároveň vzdávame úctu a vďaku
Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Záhorská Bystrica, ktoré všestrannou podporou vytvára podmienky na
realizáciu činnosti spolku. Vďaka patrí
aj prispievateľom, ktorí nezištne v anonymite podporujú aktivity MS SČK v Záhorskej Bystrici. Rovnakým prínosom je
aj nadštandardná spolupráca so spoločenskými organizáciami pôsobiacimi
v obci. Bez spomenutej ústretovosti,
porozumenia a pomoci by MS SČK nemohol plniť svoje úlohy:
- vykonávať školenia prvej pomoci pre
deti aj pre dospelých,
- zabezpečovať zdravotnícke hliadky
prvej pomoci pri verejných udalostiach v našej obci,
- organizovať odber krvi v spolupráci
s NTS,
- navštevovať starších členov MS SČK
pri príležitosti životného jubilea,
- navštevovať členov MS SČK, umiestnených v zariadeniach pre seniorov,
- v rámci možností poskytovať podporu
v núdzi.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu
a spoločné stretnutia.

Anna Weinštuková,
predsedníčka MS SČK
v Záhorskej Bystrici
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Zaujímavá ponuka pre čitateľov Miestnej
knižnice v Záhorskej Bystrici
od marca 2017 bez obmedzenia
Miestna knižnica v Záhorskej Bystrici vám
s potešením oznamuje, že pre svojich čitateľov rozšírila služby vďaka dohodnutej spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave:
Každý, kto je riadne registrovaným čitateľom našej miestnej knižnice, môže využiť
možnosť bezplatnej registrácie za čitateľa
Mestskej knižnice v Bratislave a využívať jej
knižničný fond s vyše 260 000 položkami,
ako i ďalšie služby, ktoré ako regionálna
knižnica poskytuje.
Stačí zájsť do Mestskej knižnice v Bratislave s platným čitateľským preukazom na-

šej miestnej knižnice a svojím
dokladom totožnosti, bezplatne sa tam zaregistrovať a využívať služby na týchto pracoviskách:
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry na Laurinskej 5;
Letná čitáreň U červeného
raka na Michalskej 26;
Úsek literatúry pre deti a mládež a Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
na Kapucínskej 1;
Oddelenie odbornej literatúry, Oddele-

Vyhodnotenie činnosti miestnej knižnice
za rok 2016
Celoročná činnosť knižnice bola naplnená v súlade s jej hlavným poslaním,
ktorým je nepretržité získavanie, spracúvanie a ochrana knižničného fondu,
poskytovanie pomoci a poradenstva čitateľom pri výbere literatúry a tiež poskytovanie kvalifikovaných knižnično-informačných služieb.
Počet knižničných jednotiek k 31. 12. 2016 predstavoval 12 549 kusov.
Z tohto množstva bolo digitálne spracovaných 8 905 kníh.
Knižnica venuje maximálnu pozornosť detskému čitateľovi. Deti z MŠ
so ZŠ Hargašova a MŠ blahoslavenej Zdenky Schelingovej pravidelne v marci, ktorý je známy ako mesiac knihy, navštevujú knižnicu. No nie sú to len
obyčajne návštevy: v tomto mesiaci knižnica pre ne usporadúva divadelné
predstavenia. Pre žiakov prvého stupňa organizuje debaty o vybraných knihách a inštruktáž o práci v knižnici. Tieto akcie hodnotím pozitívne, pretože
každoročne pribúda mladých čitateľov do 15 rokov. Miestna knižnica už tretí
rok zabezpečila spoluprácu s Mestskou knižnicou v Bratislave. Podstatou
spolupráce je, že čitateľ, ktorý má platný čitateľský preukaz Miestnej knižnice v ZB, môže s ním prísť do Mestskej knižnice v Bratislave a zapožičať si
literatúru, ktorú hľadá a v našej knižnici sa nenachádza. Tieto služby môžu
čitatelia využívať do marca 2018. Súčasťou knižnice je v letných mesiacoch
verejnosti sprístupnená letná čitáreň v čase otváracích hodín knižnice. Od
roku 2010 stúpol záujem o čítanie u detského čitateľa. Evidujeme 127 detí.
Rok 2016 hodnotím pozitívne, získali sme nových čitateľov, doplnili knižničný fond, zorganizovali niekoľko zaujímavých podujatí pre deti. V roku
2017 plánujeme v knižnici rovnako pestrý program.
V roku 2016 sme kúpili nové tituly: Hrošie príbehy, Odvážni kamaráti a ďalšie dobrodružstvá, Vo veršoch sa ľahko ráta, Abeceda múdra teta, Alík
a jazvec, Murko sa vracia, Stratený kľúčik, Filipove prázdninové dobrodružstvá, Filip v jaskyni pokladov, Klenoty knižnej kultúry.
Viera Marošová

nie pre nevidiacich a slabozrakých – služby pre zrakovo a inak zdravotne znevýhodnených čitateľov a Knihárska dielňa na
Klariskej 16.

Knižnica Mestskej časti
Bratislava-Záhorská
Bystrica
Knižnica mala svoje sídlo dlhé roky v budove
Spoločenského domu na Gbelskej ulici, v priestoroch dnešnej sobášnej miestnosti. Po rekonštrukcii
a nadstavbe Spoločenského domu v roku 2008 sa
knižnica presťahovala do budovy vtedajšieho miestneho úradu, v ktorom pre jej potreby pozmenili interiér na prízemí.
Do nových priestorov knižnice sa vrátilo približne
11 000 kníh. Tie, ktoré už ukončili svoju púť medzi
čitateľmi a odovzdali mnoho vedomostí, boli z knižnice vyradené.
V súčasnosti disponujeme množstvom literatúry
pre deti a mládež, tiež vypožičiavame čitateľom povinnú literatúru. Snažíme sa vyplniť čitateľský sen našich klientov. Preto každoročne fond obnovujeme.
Knižnica, to nie je len miestnosť s knihami. Vďaka
aktívnej pani knihovníčke Viere Marošovej knižnicu
počas marca navštívi mnoho detí z našich materských škôlok aj žiakov zo základnej školy. Deti majú
možnosť oboznámiť sa s knižnicou ako inštitúciou,
ktorú môžu navštíviť spolu s rodičmi.
Obnovili sme aj kroniku miestnej knižnice, do ktorej pani knihovníčka zaznamenáva rôzne udalosti.
Nech sa páči, navštívte našu knižnicu:
Adresa:
Československých tankistov 134, Bratislava
Čas poskytovania služieb v knižnici
a letnej čitárni (od 1. 5. do 30. 9.):
Pondelok: 15.00 – 18.00 hod.
Streda:
15.00 – 18.00 hod.
Piatok:
14.00 – 18.00 hod.
Telefón: 02/642 877 57
kniznica@zahorskabystrica.sk
-bb-
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Oznamy
/Rozhovor
Pozvánky

12. 3. 15.00

Oslava Medzinárodného dňa žien

19. 3. 15.00

Výročná členská schôdza Klubu
dôchodcov

31. 3. 17.00

Učitelia žiakom, žiaci učiteľom –
koncert učiteľov a žiakov Základnej
umeleckej školy J. Kresánka

2. 4.

15.00

Výročná členská schôdza Miestnej
organizácie Slovenského Červeného
kríža – stretnutie členov

7. 4.
8. 4.

8.00

Zápis do 1. ročníka základnej školy
Hargašova 5

8. 4.

Jarná akcia – mestská časť pripraví
8.00
pre obyvateľov s trvalým pobytom
– 12.00
priesady na zasadenie

23. 4. 17.00

Rodinný koncert žiakov ZUŠ s rodinnými príslušníkmi

30. 4. 18.00

Tradičné stavanie mája na Námestí
Rodiny

Informácia o pripravovanej stavebnej
činnosti na území mestskej časti,
križovatka Čsl. tankistov – Bratislavská
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica dáva na
vedomie, že v období od 1. marca do 30. mája 2017 budú
na križovatke Čsl. tankistov – Bratislavská ul. prebiehať
stavebné práce spojené so zmenou organizácie dopravy
na tejto križovatke. Výstavba si vyžiada väčšie dopravné
obmedzenia. Budeme o nich informovať priebežne, tak
ako nám budú informácie poskytované zo strany investora
stavby – Generálneho investora Bratislavy (GIB). Výstavba
bude prebiehať v nasledovných etapách:
1. etapa
1. 3. až 7. 3. 2017
2. etapa, 1. časť
8. 3. až 11. 4. 2017
2. etapa, 2. časť
12. 4. až 16. 4. 2017
3. etapa, 2. časť
17. 4. až 23. 5. 2017
3. etapa, 1. časť
24. 5. až 30. 5. 2017

Občianske združenie Hlas nádeje
organizuje:
Letný tábor Zoška, 6. – 11. augusta 2017, miesto
pobytu: Modra-Piesok, určený deťom od 5 do 11 rokov.
Denný tábor Nádej, 21.– 25. augusta 2017, miesto:
Záhorská Bystrica, pastoračné centrum farnosti.
Viac informácií na: www.mc-blzdenky.sk

3/1/2017

Pozývame vás na plánované
podujatia
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Upozornenie

pre vlastníkov a užívateľov
pozemkov vo veci orezávania a výrubu stromov
v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových
vedení a v ich blízkosti a pod vonkajším
nízkonapäťovým vedením.
Upozorňujeme vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky
v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3
m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po
oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy a kríky
prerastú nad výšku 3 m, je potrebné z vašej strany zabezpečiť
ich orezanie, resp. vyrezanie. Ak sa stromy nebezpečne priblížili
k vodičom vedenia, je možné požiadať v lehote minimálne 25 dní
od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia, a to u príslušného
špecialistu správy energetických zariadení (podľa obce). Táto
povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č.
251/2012 Z. z. v platnom znení. Včasné a správne orezanie stromov
má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie
aj pre vaše odberné miesto.
Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca
elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so
Zákonom č. 251/2012 Z. z. §11 odst. 1 o energetike a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých
vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej vlastníkov) nehnuteľností,
na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia
v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných
porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky
vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zák. č.
251/2012 Z. z. v platnom znení. Orezávanie drevín v ochrannom
pásme elektrických sietí a prevádzok je možné realizovať celoročne
do priemeru dreviny 5 cm. Nad priemer 5 cm v období od 1. 4. do
30. 9. príslušného roku. Výruby drevín v ochrannom pásme kvôli
bezpečnej prevádzke elektrických sietí je možné vykonávať v termíne
od 1. 10. do 31. 3. príslušného roku.
Pred vykonaním výrubu je potrebné túto skutočnosť oznámiť orgánu
ochrany prírody – okresnému úradu – odbor starostlivosti o životné
prostredie. Orgán ochrany prírody je povinný do 15 pracovných dní od
doručenia oznámenia vydať stanovisko, že výrub sa môže uskutočniť,
alebo rozhodnúť o jeho obmedzení alebo zákaze.
V období hniezdenia chránených druhov živočíchov sa výrub
a orezávanie drevín nevykonáva.
Využitie drevnej hmoty po orezaní alebo jej likvidácia je v plnej
kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

Parkovanie vo dvoroch
Vážení občania, určite ste si všimli, že
niektorí domáci bežne odstavujú svoje
vozidlá na verejných komunikáciách.
Domáci – myslíme tým obyvateľov,
ktorí neprišli na návštevu, ale majú
v Záhorskej Bystrici trvalý alebo
prechodný pobyt. Tí často neparkujú
vo dvoroch a znemožňujú tak plynulosť
cestnej premávky.
-bb-

Dobré správy Bystrickej hliadky
Počas roka 2016 sa nám v Záhorskej Bystrici podarilo zlikvidovať celkovo jedenásť
čiernych skládok. Zamerali sme sa aj na
čistotu stojísk na separovaný odpad, zastávok MHD, verejných priestranstiev a viacerých miest popísaných grafiti. Vysadili sme
niekoľko kríkov, nový trávnik a tri záhony
tulipánov. Uskutočnili sme spolu štyridsaťtri výjazdov a spoločných akcií pre čistejšiu
Záhorskú Bystricu. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa o skrášlenie našej mestskej časti
pričinili.
Pokračujeme aj v roku 2017!
Miroslav Marciš, Dominik Neradovič

PENIAZE NA VAŠE PROJEKTY
Poslanci MZ Bratislava-Záhorská Bystrica schválili 13. 12. 2016 participatívny rozpočet* na rok 2017 vo výške 5 000 eur. O poskytnutie
dotácie z participatívneho rozpočtu na môžu uchádzať fyzické osoby,
právnické osoby a združenia pôsobiace v mestskej časti.
Finančne budú podporené projekty na rozvoj kultúry, turizmu, športu a mládeže. Zámer využitia príspevku z participatívneho rozpočtu
musí niesť známku všeobecného prospechu pre všetkých obyvateľov Záhorskej Bystrice.
Svoje žiadosti spolu s vypracovaným projektom môžete zasielať na
Miestny úrad Bratislava-Záhorská Bystrica do 31. 3. 2017. Zaslané
projekty následne vyhodnotí komisia pozostávajúca z členov komisií
vytvorených pri miestnom zastupiteľstve a poslancov.
Tešíme sa s vami na zmysluplné projekty a zadania, ktoré zlepšia
život Bystričanom.
*Participatívny rozpočet (PR)
je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom a občiankam
priamo sa zapojiť do rozhodovania o využití financií z rozpočtu
mesta. Jeho prostredníctvom môžu ľudia určiť, čo chcú vo svojom meste zlepšiť, aké verejné služby sú potrebné a aké sú ich
predstavy o využití verejného majetku. Môžu sa tiež priamo zapojiť do tvorby a realizácie verejnoprospešných projektov financovaných z mestského rozpočtu.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej
bytovej výstavbe
Uznesením MsZ č. 531 zo dňa 30. 6. 2016 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4./2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy
V súlade s týmto uznesením je od 1. 1. 2017 povinná každá domácnosť v individuálnej
bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka, alebo
zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l. Odvoz odpadu je zabezpečený minimálne raz
za 14 dní v období mesiacov marec až november.
Na tento účel každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe, ktorá je platiteľom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podá na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu, Blagoevova 9, P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava
55, vyplnenú Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad. Žiadosť sa nachádza aj na našej webovej stránke.
Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný kompostovací zásobník alebo má zabezpečenú starostlivosť o záhradu vrátane odvozu odpadu zo zelene
súkromnou firmou a danú skutočnosť uvedie v čestnom prehlásení k vyplnenej žiadosti. Náklady na zberné nádoby a kompostovacie zásobníky znáša obec a náklady na odvoz tohto
druhu odpadu sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.
Popri tomto systéme zberu odpadu zo záhrad bude v našej mestskej časti i naďalej
v prevádzke zberný dvor v nezmenenom čase.
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Prehľad uznesení a rozhodnutí zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva (MZ)
Bratislava-Záhorská Bystrica (MZ) zo dňa 13. decembra 2016 a zo 7. februára 2017
ROZPOČET MČ

Zastupiteľstvo schválilo rozpočet mestskej
časti na rok 2017 nasledovne:

Rozpočet na rok 2017
Bežné príjmy

2 029 156.- €.

Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

64 500.- €.

2 802 656.- €.

Bežné výdavky

1 995 758.- €.

709 000.- €.

Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

83 000.- €.

2 787 758.- €.

Hospodárenie obce

+ 14 898.- €.

709 000.- €.

z toho:
Bežný rozpočet

+ 33 398.- €.

Kapitálový rozpočet

- 18 500.- €.

Zároveň zastupiteľstvo schválilo rozpočet
pre Základnú školu s materskou školou Hargašova vo výške 265 882,- €.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERKOU ŠKOLOU
Schválilo aj prílohu č. 5 k VZN č. 1/2013
o určení podrobnosti financovania materskej
školy (MŠ) a školského klubu (ŠK) na kalendárny rok 2016, čím sa určujú finančné prostriedky
- na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ vo výške 1 892,- €;
- na prevádzku a mzdy na dieťa v ŠK vo výške 272,34,- €.

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV V MČ

Zastupiteľstvo neschválilo dodatok č. 2
k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.
1/2014 v objekte Zdravotného strediska v ZB
pre žiadateľa MUDr. Czádrea; žiadateľ žiadal
o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytový
priestor v Zdravotnom stredisku o dva roky.

PRENÁJOM POZEMKOV

Zastupiteľstvo schválilo:
- prenájom pozemkov spoločnosti zapísaných na LV č. 3558 vo vlastníctve Hl. mesta

SR Bratislavy v správe Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica pre žiadateľa RS TEAM
Bratislava, s.r.o., ako prenájom pozemkov pod
stavbami a priľahlých plôch k stavbám, ktoré
svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami. Cena za prenájom je
0,33 €/m²/rok za plochy využívané ako výbehy,
pašienky, chodníky, zeleň a pod. o celkovej výmere 15 662 m2, 0,50 €/m²/rok za plochy využívané ako športová plocha o výmere 3 741 m2,
2,- €/m²/rok za plochy, na ktorých sú stavby
o výmere 1 824 m2, celková výška nájomného
je 10 687.- € ročne, doba prenájmu 5 rokov;
- prevod vybudovanej spevnenej plochy nachádzajúcej sa na časti pozemku reg. „C“ KN
parc. č. 2708/4, orná pôda, k. ú. Záhorská Bystrica do majetku Mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica, a to formou dohody o náhrade
za spevnené plochy a stavebné práce a jej
započítaní oproti nesplatnému nájomnému vyplývajúcemu z nájomnej zmluvy č. 10/2104 zo
dňa 1. 5. 2014 za pozemky reg. „C“ KN parc. č.
2709/1, 2710 a 2711/1, k. ú. Záhorská Bystrica
v celkovej výške 19 300,66.- €.

ODMENY POSLANCOM, ČLENOM
KOMISIÍ A OBČANOM

Zastupiteľstvo schválilo odmeny poslancom, členom komisií a obyvateľom za rok
2016 za aktívnu prácu pre mestskú časť a reprezentáciu mestskej časti.

ÚPRAVA ROZPOČTU MČ

Zastupiteľstvo schválilo prvú úpravu rozpočtu, ktorá sa týkala presunutia peňažných
prostriedkov na projektové dokumentácie
v sume 5 000,- €, opravy komunikácií v sume
10 000,- €, finančné prostriedky vo výške
58 000,- €, ktorými sa mestská časť spolupodieľa na vybudovaní novej križovatky na ulici Čsl. tankistov a Bratislavskej ulici, a sumy
65 000,- €, ktorá bola schválená na práce
týkajúce sa ukončenia prvej etapy nadstavby
triedy v materskej škole.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017 o miestnom poplatku
za rozvoj na území mestskej časti, v ktorom
stanovuje výšku poplatku za výmeru nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m². Poplatková povinnosť vzniká dňom
právoplatnosti stavebného povolenia, dňom

Chcete byť informovaný o udalostiach
v Záhorskej Bystrici formou sms alebo mailom?
Stačí, ak sa zaregistrujete telefonicky,
mailom, osobne, alebo listom na
miestnom úrade. Jednoducho napíšete:
„Žiadam vás o zasielanie informácií
o akciách na telefónne číslo“ – a uvediete
vaše telefónne číslo.
Nezabudnite sa podpísať.
SMS - kou vás oboznámime nielen

s akciami, ktoré sa budú konať, ale
dozviete sa aj to, na kedy je plánovaná
odstávka vody, plynu alebo rozkopávka
ulice, na ktorej bývate.
Kontakty na zaregistrovanie:
02 65956210, 0905 882 295,
sekretariat@zahorskabystrica.sk

právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny
stavby pred dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby
alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému
úradu. Prijatému VZN sa bližšie venujeme
v samostatnom článku.

PRIORITY MESTSKEJ ČASTI
V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU,
KTORÝ JE VO VLASTNÍCTVE
HLAVNÉHO MESTA

Zastupiteľstvo zobralo na vedomie hlavné
priority Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica, týkajúce sa správy, údržby a obnovy majetku v správe Hlavného mesta SR Bratislavy
na území Mestskej časti Bratislava-Záhorská
Bystrica. Medzi dôležité priority mestskej časti
patrí správa, údržba, obnova a budovanie komunikácií na území mestskej časti. Ide najmä
o komunikácie Bratislavská ul., Pútnická ul.,
ul. Čsl. tankistov, Tešedíkova ul., Gbelská ulica. Mestská časť má záujem aj o dokončenie
projektovej dokumentácie nadväzujúcej na
rozšírenie štátnej cesty 1/2 na 4 pruhy v úseku
od lokality Podkerepušky po kruhový objazd pri
vstupe do Záhorskej Bystrice, a na rozšírenie
autobusovej dopravy o novú linku smerom do
Dúbravky (k električkovému spojeniu), zahrňujúcu aj lokalitu Pod vŕškami

ZASTUPITEĽSTVO ZOBRALO NA
VEDOMIE

- správu o činnosti Komisie sociálnych vecí
a zdravotníctva za rok 2016
- správu o činnosti KOVP a ŽP za rok 2016
- správu o činnosti Komisie výstavby a dopravy za rok 2016
- správu o činnosti Komisie školstva, mládeže a informatizácie za rok 2016
- správu o činnosti Komisie pozemkovej
a lesného hospodárstva za rok 2016
- správu o činnosti Komisie finančnej, pre investície a rozvoj podnikania za rok 2016
- správu o činnosti Komisie kultúry za rok
2016
Pozvánky na zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-ZB, ako aj celé znenie zápisníc a materiálov z rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ BA-ZB, môžete nájsť na webovej
stránke mestskej časti.

www.zahorskabystrica.sk

Staň sa reportérom novín!

Baví ťa písanie? Sleduješ dianie okolo
seba? Máš podnet na zaujímavú reportáž?
Neváhaj a pošli nám svoj text!
nasabystrica@zahorskabystrica.sk

Novinka na webovej stránke
Na webovej stránke Záhorskej Bystrice sú
písomne zaznamenané niektoré správy,
ktoré sú cez deň vyhlasované miestnym
rozhlasom. V prípade, že ste nepočuli celú
správu, práve tu si ju môžete prečítať.
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Informácia
pre adresátov lokality
PODKEREPUŠKY
S účinnosťou od 1. 2. 2017 zabezpečuje SP, a. s., denné doručovanie
adresátom v lokalite Podkerepušky.
Doručovanie bude zabezpečované tým adresátom, ktorí si splnia povinnosti v zmysle § 33, ods. (3) Zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň Poštových podmienok (Všeobecná časť – vnútroštátny styk, bod 16.10.):
„Vlastník, resp. správca bytovej/nebytovej budovy, do ktorej sa majú dodávať poštové zásielky, zabezpečí:
- ľahkú dostupnosť domových listových schránok poštovému doručovateľovi;
- umiestnenie domovej listovej schránky rodinného domu na hranici ohraničeného (oploteného) pozemku, pred vstupom na tento pozemok. Prístup k domovej listovej schránke musí byť zabezpečený z verejnej komunikácie. Domová listová schránka musí byť označená menovkou adresátov
žijúcich na danom odovzdávacom mieste. V prípade, ak je domová listová
schránka umiestnená pri vstupe do rodinného domu, musí byť k domovej
listovej schránke zabezpečený pre poštového doručovateľa voľný a bezpečný prístup“.

Pod funkčnou domovou listovou schránkou sa rozumie, že :
- schránka je uzamykateľná,
- zabezpečuje zásielky pred poveternostnými vplyvmi,
- neumožňuje vypadnutie zásielky,
- je odolná proti jednoduchému vykradnutiu, tzn. proti vytiahnutiu vložených
zásielok rukou bez pomocných prostriedkov a násilia
Adresát zásielky nemá nárok na jej dodanie v určenú hodinu alebo v určený deň, na rôzne miesta, ani na doručenie zásielky mimo odovzdávacieho
miesta.
Ak nie je možné zásielku doručiť do domovej listovej schránky, pošta
ju uloží na dodacej pošte (vo vašom prípade na pošte v Záhorskej Bystrici) počas odbernej lehoty bez toho, aby oznámila jej uloženie.
Zásielka, ktorú nie je možné dodať adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi, sa stáva nedoručiteľnou v prípade, ak :
- adresa na zásielke je neúplná, nepresná alebo nečitateľná,
- adresáta na adrese uvedenej na poštovej zásielke nemožno zistiť a zásielku nemožno doručiť,
- nebola prevzatá v odbernej lehote.
Nedoručiteľnú zásielku vráti pošta odosielateľovi, ak to nie je možné, je
uložená v poštovej ohlasovni a úložni.
Adresátom, ktorí na základe dohody využívali bezplatné doručovanie do
„out boxov“ (odkladacích schránok), bude toto zabezpečované do 28. 2.
2017; po tomto termíne schránky demontujeme.
Poštové podmienky sú záväzné pre všetkých používateľov poštových
služieb a SP, a. s., a sú k dispozícii na poštách aj na www.posta.sk.
Slovenská pošta, a. s.

Zmena intervalov
na linkách 32, 33, 37 a 133
Na podnet starostu Jozefa Krúpu prehodnotil Dopravný podnik
Bratislava interval príchodov a odchodov autobusu číslo 37. „Do
Záhorskej Bystrice stále jazdí jeden spoj, počet obyvateľov
stúpa, interval jedného autobusového spoju sa dlho nezmenil.
A preto súčasnému stavu obyvateľov nepostačuje“, povedal pán
starosta. „Dúfam, že skrátením intervalov v čase špičky budú
naši obyvatelia cestovať pohodlnejšie.“
Na Dlhých Dieloch sa zvýši počet spojov a súčasne po šestnástich rokoch sa skončí koordinácia liniek 30 a 37.
Od 30. januára 2017 budú zmenené cestovné poriadky liniek 32, 33, 37 a 133 nasledovne:
Linka 37 bude v čase špičiek posilnená z intervalu 12, resp. 15
min, na 10 min. Táto linka totiž po pridaní zachádzok do Marianky
dlhodobo kapacitne nepostačuje. Namiesto prenechania obsluhy
mimobratislavskej obce regionálnej autobusovej doprave zapojenej
do systému IDS BK bude zlepšený interval na linke 37, čo zaplatia
občania Bratislavy. Keďže však súčasne nebude posilnená aj linka 30, v úseku Most SNP – Patrónka a Lamač – Most SNP budú
tieto linky premávať nekoordinovane. Niektoré spoje oboch liniek
pôjdu už od prvej zastávky (Most SNP) v takmer rovnakých časoch,
pri iných bude rozdiel medzi odchodmi 10 minút. Je preto možné
očakávať, že niektoré spoje liniek 30 a 37 budú poloprázdne a iné
zasa preplnené. Linky 30 a 37, ktoré majú 10-kilometrový spoločný
úsek, naposledy nekoordinovane jazdili v roku 2001.
Najnovšie zmeny môžu byť reakciou na to, že poslanci mestského zastupiteľstva na svojom poslednom vlaňajšom zasadnutí schválili nákup výrazne menšieho počtu kĺbových autobusov,
než je potrebný. Namiesto nasadenia kĺbových autobusov musia
linky 32 a 37 jazdiť naďalej s krátkymi autobusmi; riešením teda
ostáva iba skracovanie intervalov medzi spojmi. Okrem pozitívnych
stránok to však znamená aj vyššie náklady pre dopravcu, ktorý potrebuje zamestnávať viac vodičov a vo vozidlovom parku zabezpečiť
viac vozidiel.
Zdroj: https://imhd.sk/ba/
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Zmena dopravného značenia
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica týmto oznamuje všetkým
obyvateľom, že vo vybraných lokalitách mestskej časti boli kvôli zníženej
bezpečnosti cestnej premávky zmenené dopravné značky. Žiadame
preto všetkých vodičov motorových vozidiel o rešpektovanie týchto zmien
a o dodržiavanie Zákona o cestnej premávke.
Ide o nasledovné zmeny v týchto lokalitách:
1.) Ul. Pútnická, ul. Na Vlkovkách
V úseku od popisného čísla 26 až po „vodáreň“ na konci Pútnickej ulice
(smerom na Marianku) a späť a na ulici na Vlkovkách je „zóna 30 km/h“.
2.) Ul. Tatranská
V úseku od spojnice s Hargašovou ulicou po križovatku s ul. Rošického je
rýchlosť znížená na 30 km/h. Na križovatke Tatranská – Gbelská je nové
dopravné zrkadlo.
3.) Lokalita Strmý vŕšok
Celá lokalita bola označená dopravným značením „obytná zóna“.
Pre zopakovanie znalostí Zákona o cestnej premávke uvádzame § 59 zákona:

Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej
zóne, pešej zóne a školskej zóne

(1) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu
v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52. Hry detí na ceste sú
dovolené len v obytnej zóne.
(2) Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje
dopravná značka.
(3) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou
najviac 20 km/h. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči
chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný
zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak
dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým
nie je obmedzený pohyb chodcov.
(4) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť
vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

Pútnická, Na Vlkovkách

Strmý vŕšok

Rozmiestnenie veľkokapacitných
kontajnerov
Plánky – nad futbalovým ihriskom
– Za potokom pod lesom pri rampe
30. 3. 2017 Podkerepušky – na začiatku pri zákrute
– Pri ulici číslo 7
Gbelská ulica – pred požiarnou zbrojnicou
Pútnická ulica číslo 17 – na námestíčku pri studni
Pútnická ulica – pri trafostanici (dom č. 76)
6. 4. 2017 Tešedíkova ulica – na námestíčku pred trafikou
Prídavkova ulica – pri dome číslo 59
Strmé vŕšky – na námestí
Trstínska ulica – tenisové kurty
Donská ulica – pri dome číslo 91
20. 4. 2017 Čsl. tankistov – pri stojisku na separovaný odpad
Čsl. tankistov - prechod pred domom číslo 30
Bratislavská ulica – pri zákrute k TV Markíza
Tatranská a Hargašova ulica – spojnica ulíc
Rošického – Hargašova – na križovatke
27. 4. 2017 Čsl. tankistov – prechod pri dome číslo 53
Prídavkova ulica – pri dome číslo 1
Gbelská ulica – pred požiarnou zbrojnicou

POPLATOK ZA ROZVOJ
SCHVÁLENÝ MIESTNYM
ZASTUPITEĽSTVOM
Dňa 1. 11. 2016 nadobudol účinnosť Zákon č. 447/2015 Z. z.
o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ktorý bol prijatý Národnou radou Slovenskej republiky 20. 11.
2015. Dňa 1. 1. 2017 vošla do platnosti jeho novela, ktorá stanovuje,
že všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa poplatku za rozvoj môžu
prijímať nielen obce, ale aj samostatne mestské časti.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica na
svojom rokovaní dňa 7. 2. 2017 prijalo Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti,
v ktorom stanovuje výšku poplatku za výmeru nadzemnej časti
podlahovej plochy realizovanej stavby v m² nasledovne:
a) stavby na bývanie 35,- €/m²;
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
poľnohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu 10,- €/ m²;
c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie, vrátane
stavieb na vlastnú administratívu 35,- €/m²;
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané
na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so
zárobkovou činnosťou 35,- €/m²;
e) ostatné stavby 35,- €/m²
Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného
povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby
pred dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom
povolení stavby, alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu.
Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin výmery nadzemnej časti
podlahovej plochy realizovanej stavby v m², ktorá sa zníži o 60 m²,
a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.
Úplné znenie VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území
mestskej časti nájdete na webovej stránke MČ www.zahorskabystrica.
sk. VZN podlieha Zákonu č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj
a o zmene a doplnení niektorých Zákonov.

Tatranská ulica
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Podmienky inzercie v dvojmesačníku
NAŠA BYSTRICA
Náklad: 2 000 kusov
Distribúcia: • do všetkých poštových schránok
Bratislava-Záhorská Bystrica
• chatové osady Plánky a Podkerepušky

PLATOBNÉ PODMIENKY
Úhrada za inzerciu v dvojmesačníku NAŠA BYSTRICA sa požaduje vopred, pred grafickým spracovaním čísla.
Uzávierky čísel v roku 2017 budú včas uverejnené na webovej stránke www.zahorskabystrica.sk.
Úhrada za inzerciu je realizovaná formou zálohovej faktúry s lehotou splatnosti najneskôr v termíne dodania
podkladov inzercie, tak ako je uvedené v pláne vydávania.
V prípade neskorších objednávok, ktoré je ešte možné zahrnúť do čísla, je potrebné individuálne odsúhlasenie
termínu.
Po tomto termíne je storno poplatok vo výške 100%.
Pri dlhodobej dohode sú možné čiastkové úhrady (platba pred uverejnením vopred).
V prípade nevhodného obsahu alebo nevhodných podkladov si redakcia vyhradzuje právo inzerciu neprijať.
Redakcia nenesie zodpovednosť za nekvalitnú reprodukciu kvôli nižšiemu rozlíšeniu, iných než požadovaných
alebo nekvalitných podkladov dodaných pre tlač.

CENNÍK
Riadková inzercia:

- občianska inzercia
- do 30 znakov zdarma, od 31 do 100 znakov (vrátane medzier) – 2 eurá
- fyzické osoby – SZČO a právnické osoby – do 50 znakov (vrátane medzier) – 5 eur

Plošná inzercia:
Vnútro časopisu:

celá strana 300 €, 207,5 x 282 mm
1/2 strany 164 €, 207,5 x 133 mm, 102 x 269 mm
1/3 strany 115 €, 180 x 85,5 mm, 65,8 x 269 mm
1/4 strany 86 €, 180 x 85,5 mm, 102 x 133 mm
1/6 strany 57 €, 65,8 x 133 mm
1/8 strany 38 €, 102 x 65 mm

-PR článok prirážka
Príplatok za požadované umiestnenie – 50%
Príplatok za zadnú stranu obálky – 100%
Príplatok za 2. až 3. stranu, maximálna veľkosť 1/8 – 300%
Vkladaná inzercia, max. formát A4 – 0,05 eur/kus
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Zľavy poskytované v plošnej inzercii:

Uplatniť je možné vždy len jeden druh zľavy – opakovanie alebo objem.
Neziskové organizácie majú zľavu 10%.

Zľavy za finančný objem:

Platia za finančný objem v jednom roku pre jedného klienta. Zľava bude priznaná v rámci posledného uverejnenia/
uverejnení inzercie:
od 2000 € 10%
od 3500 € 15%
od 5000 € 20%

Zľavy za opakovanie:

Podmienkou je rovnaký formát, jeden klient a jedna objednávka zadaná vopred. U mediálnej agentúry je
podmienkou priznania zľavy za opakovanie inzercie inzercia pre rovnakého klienta:
minimálne 3 opakovania – 15%
minimálne 6 opakovaní – 20%
Za opakované uverejnenie počas nasledujúcich 6 kalendárnych mesiacov bude zľava priznaná v rámci
posledného uverejnenia/uverejnení inzercie.

TECHNICKÉ PODMIENKY INZERCIE:

Požiadavky na grafické podklady:

dáta musia byť dodané v CMYK
dáta môžu byť dodané v nasledujúcich formátoch: tlačové pdf; eps; jpg; tiff,
minimálne rozlíšenie 300 dpi, dodané v CMYK
- fonty je potrebné previesť do kriviek
- pri inzerciách na spadávku musia inzeráty obsahovať min. 3mm spadávku
- inzertné podklady prosíme zaslať mailom: nasabystrica@zahorskabystrica.sk

Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na
vajíčka, odchovne pre kuriatka, kŕmidlá a napájačky, robíme rozvoz po
celom Slovensku, viac na www.123nakup.eu, tel. 0907 181 800
4/1/2017
Predám záhradu s chatkou.
Kontakt: 0915 738 952
1/1/2017

2/1/2017
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Listujeme v albume

Škôlkari pred školou Na rybníku, pred r. 1950

Škôlka v dome Malinovských v Kúte, 50. roky 20. storočia.

Výstavba materskej školy na Hargašovej
ulici v roku 1973

