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EDITORIAL

Jarné 
premýšľanie 

Zdá sa paradoxné, keď má úvod-
ník na jarnú tému písať človek, ktorý je 
už v jeseni svojho života. Jar je predsa 
symbol mladosti, znovuzrodenia prírody, 
obnovovania životnej energie. Podľa ľudovej múdrosti sa má starec 
poberať dozadu, nuž jar čítam odzadu ako raj, lebo už dlhšie sú pre 
mňa letá a časť jesene prihorúce, zimy primálo biele a neskorá jeseň 
usmoklene šedivá. Keďže sa mi ako cykloturistovi do prírody nelení, 
tak sa mi jar nádherne zelení. Aj teplota je tak akurát, muchy a komá-
re ešte neotravujú – proste raj ako vyšitý! 

Lenže pri prechádzkach jarou ihneď narážam na kontrast v po-
dobe novej čiernej skládky! Ktosi vo svojej tupej povýšenosti 
a pohodlnosti chrstol do pestrofarebnej nádhery ďalšiu špinavú 
machuľu. Čo tam po kráse prírody a ochrane životného prostre-
dia, hlavne že on má doma čisto!

Jar je aj dobou príbehu príbehov – snímania z kríža a zmŕtvych-
vstania. A núka sa ďalší kontrast. Mnohí radi zostávame pribití na 
kríži svojich egoizmov, intolerancií a závistí, akurát vieme zvolať 
piv bych! Veď načo sa obetovať pre dobro svojich blížnych? Slovo 
blížny je predsa odvodené od slovesa ublížiť, nie zblížiť sa! 

Vzorec k takémuto správaniu nám ponúka naša politická „elita“. 
Úvodzovky preto, že naša ľavica nie je tá pravá a pravica je zase 
zúfalo (k)ľavá. Súboje politikov nie sú bojom o princípy, ale o ko-
rytá. Napríklad jedni druhým neschvália evidentne dobrý návrh 
len preto, že pochádza od druhých! 

Tento vzorec správania metastázuje aj do komunálnych sfér, 
našu obec nevynímajúc. Pozorujem, že v niektorých prípadoch 
ľuďom nejde o spoločné dobro, ale o presadenie osobných do-
bier či osobnej neomylnosti: Kto má mať pravdu, ak nie ja?! A ak 
nie je po mojom, tak je to o ničom!  

Nemám mandát na súdenie a kázanie, dokonalý som iba vo 
svojej nedokonalosti.  No takíto polovičatí sme v podstate všetci: 
v každom z nás býva aj kúsok anjela, aj kúsok diabla. Takže nesú-
dim, iba usudzujem, že by bolo dobré urobiť si jarné upratovanie 
v hlave i v srdci a odstraňovať v sebe  čierne skládky. Keď je 
už jar zdrojom novej energie, čo tak blížiť sa k blížnym šírením 
iba pozitívnej energie – vidieť v spoluobčanovi nie poloprázdny, 
ale poloplný pohár? Nemusíme si padať do náručia, ale v záujme 
vecí obecných sa predsa dá ísť aj popri sebe, nielen proti sebe. 
A nielen na jar.

Ján Grexa
člen redakčnej rady
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Čistota verejných priestorov bude prioritou
V uplynulých dňoch bol popri hlavnej, 
Bratislavskej ceste pred Rezidenciou 
čulý ruch. Na zelenej ploche sa pohy-
bovali záhradníci. Výsledkom je úpra-
va priestoru okolo nápisu Záhorská 
Bystrica a nové kvetinové záhony. Ke-
ďže sa blíži obdobie, keď si budeme 
zeleň užívať plnými dúškami, spýtali 
sme sa starostu Jozefa Krúpu, či bude 
obec v týchto aktivitách pokračovať aj 
naďalej.

Prečo ste sa rozhodli skultivovať plochu 
pri hlavnej ceste?

Popri vstupnej bráne, ktorú v kruhovom 
objazde tvorí plastika našich patrónov sv. 
Petra a Pavla, je trávnatá plocha pred Re-
zidenciou druhou viditeľnou plochou pri 
hlavnej ceste. Vytvára obraz našej obce  
pre domácich, ale aj pre tých, ktorí tadiaľto 
iba prechádzajú. Hlavne však je to priestor, 
ktorý môžu zmysluplne využívať na oddych 
obyvatelia Rezidencie. Preto sme sa rozhod-
li túto plochu upraviť. 

Začali ste pri nápise „Záhorská Bystri-
ca“. Čo tam pribudlo?

Nápis sme osadili ešte pri príležitosti 700. 
výročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej 
Bystrici. Je to ručná práca nášho umeleckého 
kováča Romana Hanúska. Vznikla spojením 
rôznych starých náradí a artefaktov, ktoré sa 
v minulosti v Záhorskej Bystrici používali. Má 
symbolizovať prepojenie súčasnosti s mi-
nulosťou. Tento nápis je centrálnou časťou 
tohto územia, ktoré by sa malo stať postupne 
upraveným parčíkom. Pri nápise Záhorská 
Bystrica sme teraz urobili kvetinové záhony 
z trvaliek, ktoré by mali počas leta rozkvitnúť. 

Budete v kultivácii tejto plochy ďalej po-
kračovať?

Chceme hlavne pre obyvateľov, ktorí bý-
vajú v Rezidencii, vytvoriť príjemné prostre-
die. Preto budeme túto plochu postupne 
kultivovať, samozrejme v rámci našich mož-
ností. Chceme, aby vznikla upravená oddy-
chová zóna. S obyvateľmi Rezidencie sme 
sa dohodli aj na tom,  že na druhej strane 
za obytnými budovami pomôžeme opraviť 
detské ihrisko a dobudovať priestor, ktorý 
bude slúžiť na šport, rekreáciu, či na stretá-
vanie sa napríklad pri spoločných grilovač-
kách a iných akciách. 

Čo máte ešte v pláne skrášliť alebo opra-
viť v najbližšom období? 

V jarnom a letnom období bude na-
šou prioritou udržiavať čistotu verejných 
priestranstiev. Budem dbať aj na to, aby 
bola zeleň vždy pokosená a upravená. Zá-

roveň chceme obnoviť a sfunkčniť ďalšiu 
– v poradí už tretiu studňu na Pútnickej 
ulici. Ide o historické studne, ktoré vznikli 
v Záhorskej Bystrici ešte dávno a slúžili na 
zásobovanie obyvateľov vodou. Preto ich 
postupne obnovujeme. Prvé dve sú opra-
vené na ulici Jána Raka a v strednej časti 
Pútnickej ulice. Teraz je na rade posledná, 
tretia, ktorá je tiež na Pútnickej ulici trochu 
vyššie, pod cintorínom. Aj túto historickú 
studňu chceme obnoviť a zároveň upraviť 
aj jej okolie, podobne ako sme to urobili aj 
v predošlých dvoch prípadoch.



Slávnosť4 Mestská časť informuje

NOVÝ SVIEŽI WEB! 
www.zahorskabystrica.sk

Záhorská Bystrica má novú webstránku. S moderným dizajnom a novými 
funkciami prináša obyvateľom prehľadnejšie informácie. Miroslav Marciš, je-
den z jej realizátorov, povedal: „Cieľom bolo vytvoriť prehľadnú webovú strán-
ku s modernými prvkami a zrozumiteľným obsahom, prispôsobenú potrebám 
našej mestskej časti, kde môžu návštevníci rýchlo nájsť všetko čo potrebujú.“ 
Teda aktuálne informácie z prostredia Záhorskej Bystrice na jednom mieste. 

Responzívny dizajn a nové funkcie

Nový koncept webu je vytvorený v responzívnom dizajne, vďaka ktorému sa 
prispôsobí aj všetkým typom mobilných zariadení. Vyhľadávanie informácií tak 
bude pohodlnejšie a zobrazovaný obsah prehľadnejší. Súčasťou sú aj nové funk-
cie a menu, ktoré je rozdelené do štyroch hlavných kategórií: Prvou je Mestská 
časť, v ktorej návštevník nájde informácie z prostredia miestneho a stavebného 
úradu, činnosti samosprávy, úradnú tabuľu alebo rozpočet. Druhou kategóriou 
je Občiansky servis, ktorý tvoria podniky, služby a organizácie pôsobiace v Zá-
horskej Bystrici, sú tu dôležité tlačivá, ktoré si možno stiahnuť a v neposlednom 
rade tu má miesto aj školstvo a farnosť. Treťou kategóriou je Kultúra a oddych, 
kde si návštevník nájde informácie o pripravovaných kultúrnych a spoločen-
ských podujatiach, môže si prečítať zaujímavé informácie o histórii našej mest-
skej časti a pamiatkach, ktoré v Záhorskej Bystrici máme, zalistovať si v starších 
číslach Našej Bystrice, alebo si spestriť program niektorou z voľnočasových 
aktivít. Dôležitou kategóriou je určite Šport, ktorý sme spojili s turistikou. Tvoria 
ju novinky z oblasti športu, aktuálne výsledky, ale aj športové podujatia či infor-
mácie o turistických chodníčkoch. S novými kategóriami pribúda aj nový obsah. 
Prosíme preto o trpezlivosť pri jeho postupnom dopĺňaní. Budeme robiť všetko 
pre to, aby to bolo čo najskôr.

Posilnenie informovanosti 

Súčasťou webu je kalendárium, v ktorom budú pribúdať všetky kultúrne, špor-
tové a spoločenské udalosti, a je tu taktiež dokument o Záhorskej Bystrici, ktorý 
si návštevník môže pozrieť priamo na stránke. Skvelou funkciou je priame prepo-
jenie s facebookom alebo informačný banner prispôsobený aktuálnym novinkám. 
Nezabudli sme ani na naše partnerské obce. Okrem slovenskej a anglickej verzie 
ponúka stránka možnosť voľby nemeckého alebo talianskeho jazyka. 

„Nový web prinášame obyvateľom aj preto, že Záhorská Bystrica sa zapojila 
do projektu elektronických služieb Bratislavy. Keď si zriadite elektronický občian-
sky preukaz a na našom webe kliknete na Portál elektronických služieb (www.
esluzbyba.sk), môžete množstvo žiadostí vybaviť online priamo z domu“ – pove-
dal starosta Jozef Krúpa. 

Dôležitou funkciou je aj prepojenie webu s portálom e-government, ktorého cie-
ľom je podpora obcí, miest a samosprávnych krajov pri zjednodušovaní komuniká-
cie s občanmi. Služby portálu rozširujú možnosti elektronickej komunikácie s úrad-
mi, ktoré ponúkajú služby Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk.Návrh 
a realizácia projektu: Miroslav Marciš, Michal Kopták (pixelup.sk)

STANOVISKO K ZÁMERU SPOLOČNOSTI KOVOHUTY SK
Začiatkom februára tohto roka dostala 

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica od 
Okresného úradu Bratislava, odbor starostli-
vosti o životné prostredie, oznámenie k pripo-
mienkovaniu o zámere spoločnosti KOVOHUTY 
SK s. r. o. nakladať s nebezpečným odpadom, 
opotrebovanými batériami a akumulátormi, 
v katastrálnom území Záhorská Bystrica. V tom 
istom čase sa objavili v našich schránkach ano-
nymy, ktoré upozorňovali na zámer spoločnosti 
KOVOHUTY zbierať a skladovať na území Zá-

horskej Bystrice autobatérie a ďalší olovený 
odpad. Táto aktivita vyvolala u občanov veľa 
otázok a pochybností. Preto vás chceme in-
formovať o tom, ako v tejto veci mestská časť 
postupovala. 

Stanovisko mestskej časti  
Záhorská Bystrica

Mestská časť prostredníctvom svojich in-
formačných kanálov – najmä informačných ta-

búľ webu a facebooku – informovala občanov 
o tom, že sa môžu k uvedenému zámeru spo-
ločnosti KOVOHUTY SK vyjadriť. Podrobnosti 
zámeru boli zverejnené na enviroportáli Minister-
stva životného prostredia SR www.enviroportal.
sk. Všetky tieto informácie boli uverejnené aj na 
webovej stránke mestskej časti Záhorská Bystri-
ca www.zahorskabystrica.sk.  

Keďže ide o záležitosť, ktorá sa dotýka života 
a životného prostredia v našej mestskej časti, 
starosta Jozef Krúpa inicioval stretnutie všet-

Mestské časti Bratislavy 
musia mať spravodlivé 
financovanie

Financovanie mesta a mestských 
častí je stále aktuálnou témou. Od 
výšky financií, ktoré naše mestské 
časti dostávajú od štátu, totiž závisí 
ich ďalší rozvoj a napredovanie. Preto 
sa touto otázkou zaoberalo na svojom 
aprílovom zasadnutí aj Regionálne 
zduženie starostov mestských 
častí Bratislavy. Jeho predsedom je 

starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa,  
ktorý nám túto tému viac priblížil:

„V otázke zvýšeného financovania mestských 
častí sme prijali dve zásadné odporúčania.

1. Prvé odporúčanie úzko súvisí s nedávno 
schváleným zákonom NR SR o poplatku na 
regionálny rozvoj. V zmysle tohto zákona budú 
mať individuálni stavebníci a developeri povin-
nosť od novembra tohto roka prispievať na roz-
voj obce či mesta, v ktorom budú stavať. Týka 
sa to všetkých stavieb s obytnou plochou nad 
150 metrov štvorcových. V tejto súvislosti sme 
prijali odporúčanie pre poslancov hlavného 
mesta, aby schválili tento poplatok v maximál-
ne výške – teda 35 euro za meter štvorcový. 
Zároveň požadujeme, aby 68 percent takto zís-
kaných financií zostalo na území mestskej časti 
kde sa stavba realizuje  a iba zvyšok išiel do roz-
počtu hlavného mesta.

2. Okrem toho sme prijali uznesenie, na zák-
lade ktorého mám spoločne s primátorom hlav-
ného mesta za úlohu požiadať vládu  SR o verifi-
káciu a aktualizáciu počtu obyvateľov Bratislavy. 
Počas posledného sčítania ľudí v roku 2011 
totiž došlo k chybám, keďže sa veľa obyvateľov, 
hlavne vo veľkých mestských častiach, sčítania 
nezúčastnilo. Keďže Bratislava získava financie 
na základe počtu obyvateľov, momentálne pod-
ľa odborníkov mesto a jeho mestské časti pri-
chádzajú ročne o niekoľko miliónov eur, ktoré 
mohli byť použité na ich rozvoj. Tento stav treba 
akútne riešiť a zmeniť. Preto sme sa rozhodli 
apelovať na kompetentných – teda na vládu  SR 
a poslancov národnej rady, aby sa problémom 
zaoberali.“
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 Hospodárenie v záhorskobystrických lesoch 
Lesné pozemkové spoločenstvo v Zá-

horskej Bystrici hospodári na ploche pri-
bližne 690 ha. Vlastnícke práva k týmto 
pozemkom nadobudlo v minulosti, teda 
pred vojnou a po roku 1945, rôznymi 
spôsobmi. Podľa toho možno členiť 
týchto 690 hektárov na „starý urbár“, 
„nový urbár“ a na družstvá. Po roku 1948 
tieto naše lesy prešli pod správu štátu 
formou užívania až do roku 1992, keď 
sa vlastnícke práva k nim opäť priznali 
a v rámci reštitučného zákona prinavrátili 
pôvodným majiteľom. Následne boli lesy 
vydané pozemkovým spoločenstvám, 
ktoré vznikali v zmysle platného záko-
na. Proces vydávania lesov sa natiahol 
na niekoľko rokov, pretože za dobu od 
roku 1948 boli už tieto pozemky čiastoč-
ne zastavané bytovou výstavbou, vznikli 
na nich záhradkárske osady, ale boli aj 
zabraté na výstavbu elektrovodov, vodo-
jemov a inej zástavby. Do dnešných dní 
výbor LPS Záhorská Bystrica rieši vyspo-
riadanie mnohých parciel aj prostredníc-
tvom súdnych sporov. Táto činnosť zabe-
rá výboru LPS viac času, než samotné 
hospodárenie v lesoch, o ktoré sa LPS 
stará vo vlastnej réžii.

Hospodárenie v lesoch celej Sloven-
skej republiky sa riadi zákonom o lesoch 
číslo 326/2005 Z. z. V ňom sú podrob-
ne obsiahnuté práva a povinnosti maji-
teľov lesov, užívateľov lesov a všetkých 
občanov SR. Vzhľadom k tomu, že lesy 
sú základnou a podstatnou zložkou ži-
votného prostredia, každá spoločnosť 
by si ich mala chrániť a zveľaďovať, 
pretože dennodenný úbytok plôch – či 
už lesných alebo poľnohospodárskych 
– kvôli výstavbe bytov, priemyselných 
parkov a inžinierskych sietí (cesty, diaľ-
nice a elektrovody, plynovody, ropovo-
dy), nás oberajú o to najcennejšie, čo 

máme. Lesy tým, že zadržiavajú zráž-
kovú vodu, plnia vodoochrannú úlohu. 
Pôdu zase ochraňujú tak, že zabraňujú 
pomocou svojich koreňových systémov 
a podrastov jej vymieľaniu pri prívalových 
a dlhotrvajúcich dažďoch, a tiež vytvára-
jú ucelené biocenózy pre flóru a faunu 
a asimiláciou zelenej plochy zabezpečujú 
kyslík nevyhnutný pre život. 

Všetky tieto aspekty podporuje zákon 
o lesoch. Pre jednotlivých majiteľov a uží-
vateľov lesov sú v zmysle zákona záväzné 
„plány starostlivosti o les“ (kedysi „lesné 
hospodárske plány“). Tieto obsahujú 
predpisovú a evidenčnú časť: V pred-
pisovej časti sú opísané porasty podľa 
dielcov (dielec je plánovacia jednotka 
o výmere od 0,1 až po 10,15 hektárov). 
Potom nasleduje predpis ťažbových prác 
podľa druhov drevín a množstva kubic-
kých metrov pri výrube obnovnej ťažby 
alebo prebierky – a následná povinnosť 
zalesňovať, obnovovať porast a pestovať 
mladé lesné porasty. Ďalšia, evidenčná 
časť, zaznamenáva vykonané práce, či 
už pestovateľské alebo ťažbové.

Pri hospodárení v lesoch si treba uve-
domiť, že drevná hmota, ktorá rastie na 
lesnej pôde, je prírodný obnoviteľný zdroj 
a v zmysle platných zákonov je možné ho 
využívať. Deje sa to získavaním drevnej 
hmoty ťažbou dospelých, zrelých poras-
tov (to znamená, že drevina dosiahla vr-
chol svojej životnosti a po tejto dobe by 
už stromy začali chradnúť, napádala by 
ich hniloba a následne by uschli, zlomili 
by sa alebo vyvrátili aj s koreňovým systé-
mom). Ak by hospodár včas nezasiahol, 
z hmoty by ostal už len humus ako základ 
na rast budúceho nového lesa.

Lesné pozemkové spoločenstvo v Zá-
horskej Bystrici zdedilo lesy, ktoré desať-
ročia užíval podnik štátnych lesov. Tieto 

sú na mnohých hektároch prestarnuté, 
drevná hmota  je menej hodnotná a vhod-
ný čas na výrub sa už zmeškal. Súčasné 
vedenie LPS nenapĺňa možnú naplánova-
nú výšku ťažby. Týmto sa do určitej miery 
ochudobňuje  a znižuje výšku možných 
dividend pre majiteľov, respektíve po-
dielnikov v LPS. Niekedy sú dôvodom 
takéhoto otáľania aj obavy z negatív-
nych ohlasov laickej verejnosti a pseu-
doochranárov na ťažbu dreva v lesných 
porastoch. V minulosti sa objavili naprí-
klad protesty pri obnove agátových po-
rastov formou maloplošného holorubu: 
prišli celé série sťažností na orgány štát-
nej správy s podozrením, že ide o nele-
gálnu činnosť. Treba však pripomenúť, že 
na plnenie „plánu starostlivosti o les“ do-
hliada v zmysle zákona o lesoch odborný 
lesný hospodár, ktorý má na tento výkon 
oprávnenie, a je za túto agendu osobne 
zodpovedný pred orgánom štátnej sprá-
vy (takže hospodár nemôže svojvoľne 
protiprávne konať). V súčasnosti je týmto 
orgánom Okresný úrad, odbor pre pôdo-
hospodárstvo a lesníctvo, predtým to bol 
Obvodný lesný úrad.

LPS Záhorská Bystrica doteraz ne-
malo tendenciu rúbať drevnú hmotu nad 
povolený rámec, skôr naopak: nenapĺňa 
možné výšky ročných ťažieb. Postupne 
sa naprávajú aj chyby z minulosti, a to 
zalesňovaním plôch zarastených burinou 
a kríkmi, ktoré neprinášali žiadny výnos 
ani prospech. Verím, že tento trend sa 
v LPS Záhorská Bystrica udrží a vynaloží 
sa ešte viac energie na zlepšenie hospo-
dárskeho potenciálu a zdravotného sta-
vu užívaných lesov, z ktorých budú mať 
osoh aj budúce generácie.

Ing. Jozef Turza, odborný lesný 
hospodár

kých odborných komisií mestskej časti, ako aj 
poslancov miestneho zastupiteľstva, aby o tom-
to zámere diskutovali a prijali odporúčanie. Na 
základe tejto iniciatívy bolo zvolané spoločné 
stretnutie odborných komisií a poslancov, zú-
častnil sa na ňom aj štatutárny zástupca spo-
ločnosti KOVOHUTY.

Pripomienky k zámeru dávali aj samotní ob-
čania a niektorí poslanci iniciovali aj vlastné ak-
tivity cielené k občanom. Mestská časť všetky 
pripomienky, ktoré dostala na svoju adresu od 
občanov, poslala na Okresný úrad Bratislava, 
odbor starostlivosti o životné prostredie. Okrem 
toho poslala  aj svoje vlastné stanovisko, ktoré 

obsahovalo závery z rokovania odborných ko-
misií a poslancov. V stanovisku okrem iného 
mestská časť upozorňuje na viaceré nedostat-
ky a neúplnosť  potrebných dokumentov.  

Povolenie alebo zamietnutie činnosti spoloč-
nosti KOVOHUTY SK s. r. o. je v kompetencii 
Okresného úradu Bratislava, odboru starost-
livosti o životné prostredie. Mestská časť je 
v tomto prípade kompetentná dať iba pripomien-
ky formou stanoviska, čo v stanovenom termíne 
aj urobila. 

V utorok 29. marca dostala Mestská časť 
Bratislava-Záhorská Bystrica rozhodnutie Okres -
ného úradu, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, v ktorom oznamuje, že konanie je 
prerušené do predloženia doplňujúcich infor-
mácií. 

Všetky informácie o tejto záležitosti boli a sú 
aj naďalej priebežne zverejňované a dopĺňané 
na webovej stránke mestskej časti Záhorská 
Bystrica.

Celé stanovisko mestskej časti Záhorská Bys-
trica je uvedené na webovej stránke www.zahor-
skabystrica.sk. Občanom je v písomnej podobe 
k dispozícii aj na miestnom úrade. Na webovej 
stránke je uverejnené aj stanovisko spoločnosti 
KOHOVUTY SK.
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Aby sme boli veľmi pekné
Záhorská Bystrica pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pripravila na nedeľu 6. 

marca pre všetky dámy príjemné popoludnie v Spoločenskom dome. Pán starosta Jo-
zef Krúpa našim manželkám, mamičkám a starým mamičkám na úvod zaželal k sviatku 
veľa šťastia. 

Keďže dámy sú krajšou polovičkou našej spoločnosti, musia sa náležite starať 
o svoju krásu. Preto boli pre ne pripravené rôzne výrobky a informácie, týkajúce sa 
práve tejto starostlivosti. Dozvedeli sme sa, ako sa dá doma vyrobiť kvalitná kozmetika 
na telo a tvár. Mimochodom: viete o tom, že výživové gély chutia ako detské výživy 
a esenciálne oleje prevoňajú každú miestnosť? Cenné rady poskytli nielen vyškolené 
kozmetičky, ale k téme „vlasy – koruny krásy“ mala zase čo povedať pani kaderníčka. 
Budúce nevesty sa dozvedeli, aké sú nové trendy v dizajne svadobných šiat. Niektoré 
sme si domov odniesli aj ručné výrobky – malé umelecké dielka. Dámy na pamiatku 
odfotil profesionálny fotograf. Návštevníčky si pochutili na výborných cupcakoch od 
Ivany Zečevič – a každá dostala ku sviatku od organizátora jemný jarný kvet – tulipán. 

Text a foto: Barbora Besedičová

Páni si zase čosi 
poplietli

Strýc Marcin sa rozhodol pred veľ-
konočnými sviatkami naučiť chlapcov 
a mládencov vlastnoručne si vyrobiť po-
riadny korbáč. Ľudia sa pýtali: „Odkiaľ 
sa ten strýc vzal?“ Nuž – kto v sobotu 
19. marca prišiel do Ľudového domu, 
zistil, že strýcom Marcinom je náš ro-
dák a fanúšik ľudových tradícií Martin 
Jurček. Mládenci aj oteckovia so syn-
mi odchádzali z dvora Ľudového domu 
s vlastnými výtvormi v rukách, hrdí na to, 
čo dokázali pozapletať. Dúfajme len, že 
všetky tieto pekné korbáče sú tým po-
sledným, čo tohto roku poplietli...

Text a foto: Barbora Besedičová 

7/2016
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Dedko sadil repku a deti čítali ostošesť  
alebo  
Vypnúť počítač – a hajde do knižnice!

Miestna knižnica v Záhorskej Bystrici pripravila v rámci mesiaca 
knihy pre žiakov ZŠ Hargašova exkurziu, zameranú na detského či-
tateľa. 

Knižnicu navštívilo za štyri dni medzi pätnástym a osemnástym 
marcom 156 detí z I. stupňa našej školy. Prezreli si priestory kniž-
nice, mohli si pozrieť rozprávkové knihy i detské časopisy. Deti sme 
oboznámili s tým, ako knižnica funguje, ako sa môžu stať čitateľmi 
a požičiavať si zaujímavé čítanie aj domov. Informovali sme ich o na-
šej spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave: totiž že kto má náš 
čitateľský preukaz, môže si knihy požičať aj v ktorejkoľvek pobočke 
mestskej knižnice. Dúfame, že táto spolupráca bude prospešná pre 
všetkých čitateľov.  

Deti sme pozvali, aby k nám prišli aj počas prázdnin: veď súčasťou 
knižnice je tiež letná terasa s čitárňou, v letných  mesiacoch (počas 
otváracích hodín knižnice)  sprístupnená verejnosti.

Podobné exkurzie robíme už od roku 2010 – a dnes sa tešíme zo 
122 registrovaných členov vo veku do pätnásť rokov! 

Pre najmenšie deti zase knižnica pripravila v stredu 30. marca di-
vadielko s názvom Lienka, ale aj interaktívne predstavenie Sadil ded-
ko repu, obe v podaní pani Eriky Fajtovej.

Na divadielku sa zúčastnili deti z  MŠ blahoslavenej sestry Zdenky 
Schelingovej a z MŠ Little kitten. Celkove bolo na akcii 55 malých 
divákov. 

Knihy a divadielko. Oboje sa deťom veľmi páčilo!
Viera Marošová

Foto: Barbora Besedičová
Miestna knižnica v Záhorskej Bystrici

V Bystrici sa 
sčerešnieva

Naša mestská časť opäť pripravila pre 
svojich obyvateľov tradičnú jarnú akciu. Ten-
to rok darovala rodinám s trvalým pobytom 
stromček veľkoplodej čerešne. Dodávate-
ľom je záhradníctvo Siky Gardens, ktoré sídli 
v Záhorskej Bystrici. Stromčeky sú hradené 
z rozpočtu mestskej časti, z tzv. „zeleného 
fondu“. „Tento rok sme rozdali osemsto če-
rešní. S akciou som spokojná“ – pochvaľo-
vala si po rozdávaní pani Liďáková z miest-
neho úradu. „Aj touto cestou sme sa chceli 
poďakovať obyvateľom s trvalým pobytom 
a motivovať ostatných, aby sa prihlásili na 
trvalý pobyt do Záhorskej Bystrice“ – dodal 
pán starosta Jozef Krúpa. 

Opýtali sme sa nových majiteľov strom-
čekov: „Super, som veľmi rada, ďakujem. 
Bola to veľmi pekná myšlienka, som nad-
šená. Už teraz sa teším ako si ho zasadím 
do záhrady.“ Ľudmila A.

„Pekný stromček, hodnotím to veľmi po-
zitívne.“ Rasťo M.

Text: -bb-
Foto: Terézia Besedičová
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Ako si ceníme našich pedagógov?
Zamyslenie riaditeľky ZŠ s MŠ Hargašova ku Dňu učiteľov

Dvadsiaty ôsmy marec, deň výročia 
narodenia Jána Amosa Komenského, 
je oslavou nielen jeho, veľkého učiteľa 
národov, ale aj všetkých pedagógov. Ko-
menský bol jedným z prvých bojovníkov 
za poskytnutie vzdelania ľuďom bez roz-
dielu pohlavia, rasy a sociálneho posta-
venia. Jeho ideou bolo názorné vyučova-
nie. Požadoval psychologickejší prístup 
k vyučovaniu i k sebe samému. V jeho 
ideách pokračujú učitelia aj dnes. Ján 
Amos Komenský sa svojim dielom, ná-
zormi a pedagogickou činnosťou zaradil 
medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej 
pedagogiky. Jeho mottom bolo: Človek 
sa môže stať človekom len pomocou vý-

chovy, nie je ničím, iba tým, čím ho robí 
výchova.

Bol presvedčený, že dobrá škola robí 
človeka lepším.

Dnešná doba školstvu príliš nepraje, 
naša práca je už po dlhé roky často ne-
správne ohodnotená, podceňovaná a kri-
tizovaná, no my, pedagógovia, aj napriek 
tomu  každý deň pripravujeme do života 
ďalších vzdelaných ľudí.

Všetkým učiteľom prajem, aby sme si 
vo svojej profesii zachovali detskú zveda-
vosť, teda túžbu neustále poznávať a na-
podobňovať, aby sme boli pre svojich žia-
kov ľudskými vzormi, aby si nás naši žiaci 
s láskou opatrovali vo svojich srdciach 

a s vďačnosťou na nás spomínali aj po 
skončení školskej dochádzky.

Učitelia a žiaci ZUŠ J. Kresánka aj tento 
rok pri príležitosti Dňa učiteľov pripravili pre 
nás krásny koncert Učitelia žiakom, žiaci 
učiteľom.

Pedagógov, ale aj nepedagogických za-
mestnancov našej školy, pozdravil pán sta-
rosta Jozef Krúpa, ktorý odovzdal ocene-
nie pánovi učiteľovi základnej školy Jánovi 
Sotákovi a pani učiteľke materskej školy 
Kornélii Ragasovej za dlhoročnú pedago-
gickú činnosť.

PaedDr. Zuzana Kaliariková
riaditeľka školy

Na jeseň sa začne vzdelávať ďalších  
93 Bystričanov!

Zápis do prvého ročníka na školský 
rok 2016/2017 sa konal v dňoch 8. aprí-
la 2016 od 15.00 do 18.00 a 9. apríla 
2016 od 8.00 do 12.00. Zapísali sme 
spolu 93 detí, 39 chlapcov a 54 dievčat. 

Pred samotným zápisom organi-
zujeme zopár sprievodných akcií. 
Hneď na úvod týždňa, v pondelok 
4. apríla, sa uskutočnilo informačné 
rodičovské združenie, na ktorom sa 
stretli rodičia s vedením školy a pani 
učiteľkou súčasných prvákov. Rodičia 
predškolákov sa dozvedeli základné 
informácie o zápise, o možnosti odkladu 
školskej dochádzky, o priebehu prvého 

ročníka a na záver boli pozvaní na deň 
otvorených dverí základnej školy.

Vo štvrtok 7. apríla našich prvákov 
navštívili predškoláci z materskej školy 
na Hargašovej ulici, ale i z cirkevnej Ma-
terskej školy bl. Zdenky Schelingovej. 
U prváčikov strávili jednu vyučovaciu ho-
dinu plnú zábavných úloh, cvičení, rieka-
niek, piesní, ale i riadnej prváckej práce, 
napríklad pri interaktívnej tabuli. 

V piatok 8. apríla od 8.50 do 10.00 
mali rodičia budúcich prvákov možnosť 
nahliadnuť do prváckych tried, odbor-
ných učební, telocvične a iných priesto-
rov školy.  

Vyvrcholením bol samotný zápis, keď 
pani učiteľky zo základnej školy čaka-
li v pripravených triedach na budúcich 
prvákov. Spoločný čas trávili rozprávaním 
sa a riešením kresliaceho testu, vypraco-
vaním ktorého potvrdili svoje predpoklady 
stať sa prvákmi. Za dobrú prácu boli deti 
odmenené darčekmi vyrobenými staršími 
spolužiakmi a pamätnými listami. Mnohé 
deti sa po testovaní, niekedy aj pred ním, 
zabávali na tvorivých dielničkách, kde si 
mali možnosť vymaľovávať, kresliť, strihať 
či lepiť vlastné výtvory. 

Pre budúcich prvákov máme priprave-
né vyučovanie cudzích jazykov, začleňo-
vanie IKT do vyučovacieho procesu, ak-
tivity v oblasti environmentálnej výchovy 
a mnohé iné zaujímavé akcie.

V poobedňajších hodinách sa môžu 
tešiť na krúžkovú činnosť zameranú na 
športové aktivity (florbal, futbal, tanec, 
latino tanec, moderná gymnastika), vý-
tvarné a literárno-dramatické aktivity, 
vyučovanie anglického jazyka anglický-
mi lektormi. Pri krúžkovej činnosti spo-
lupracujeme so ŠK Hargašova, ZUŠ J. 
Kresánka, SZUŠ Ružová dolina, ale aj 
s International House. 

Viac sa môžete dozvedieť na školskej 
webovej stránke www.zshargasova.stran-
ka.info.

Mgr. Mária Šebíková, zástupkyňa 
riaditeľky pre ZŠ
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Veselé veľkonocovanie!
Prišla jar. Asi najkrajšie ročné obdobie. Všet-

ko rastie, kvitne, šteboce a prvé lúče slniečka 
zohrievajú naše skrehnuté kosti. Všetci sa viac 
usmievame a mnohým neprekáža ani jarná úna-
va alebo alergické reakcie. Spolu s jarným po-
časím prichádzajú aj sviatky, o ktorých sa hovorí 
aj ako o sviatkoch jari – Veľká noc. 

Malú oslavu nastupujúcej jari sme si spravili 
aj my v Školskom klube detí pri ZŠ s MŠ Harga-
šova. V stredu 16. 3. sa uskutočnili veľkonočné 
tvorivé dielne. V šiestich oddeleniach školského 
klubu detí sa stretli rodičia, starí rodičia a mlad-
ší súrodenci „našich“ detí. Všade rozvoniavali 
koláčiky, sušienky, čaj a káva, za čo všetci 

ďakujeme obetavým mamičkám. Maľovali sa 
vajíčka, vyrábali veľkonočné pozdravy a deko-
rácie a rodičia s deťmi si vyskúšali aj náročnú 
voskovú, či povrázkovú techniku ich prípravy. 
Deti spievali jarné pesničky a recitovali známe 
„Šibi ribi...“ a všetci mali tú správnu jarnú ná-
ladu! Tretiaci si pre svojich rodičov pripravili aj 
kratučký program, ktorý ukončili takýmto pria-
ním: „Želáme vám veľa smiechu, na Veľkú noc 
len potechu. A v pondelok veľký zhon a ženám 
kúpačov plný dom.“ 

Všetci sa už teraz začíname tešiť na veľko-
nočné tvorenie, ktoré nás čaká opäť o rok!

pani učiteľka Lenka Banášová

Dbajme na zdravú výživu detí!
K podmienkam stravovania v našej školskej jedálni a k vytváraniu stravovacích návykov

Zdravé stravovanie detí v predškolskom 
a školskom veku je základom ich správneho vý-
voja. Keďže deti sú v škole po väčšinu dňa, je 
pre nich školské stravovanie rovnako dôležité 
ako domáca strava. Nevhodná strava ohrozuje 
ich zdravie v období vývoja. Aby sa dieťa zdravo 
vyvíjalo, musí byť strava energeticky vyvážená 
a musí obsahovať všetky potrebné živiny. Výživa 
detí má svoje špecifiká, ktoré je nutné pri zosta-
vovaní jedálneho lístka rešpektovať. 

Zabezpečovanie stravy pre deti a žiakov 
v školách a školských zariadeniach upravuje 
zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelá-
vaní (školský zákon), zákon č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vy-
hláška  MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení 
školského stravovania  a vyhláška MZ SR č. 
533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadav-
kách na zariadenia spoločného stravovania.

Výroba jedál sa uskutočňuje: 
– podľa materiálno-spotrebných noriem pre 

školské stravovanie vydaných ministerstvom 
školstva, ktoré sa každoročne obohacujú 
o nové receptúry podporujúce zdravé stravo-
vanie – strukovinové jedlá, jedlá s použitím 
tofu syra a celozrnných cestovín, pokrmy z rýb 
a pod.; 

– podľa odporúčaných výživových dávok 
s ohľadom na vekovú kategóriu stravníkov; 

– podľa finančných pásiem na nákup potra-
vín; 

– podľa zásad zostavovania jedálnych lístkov.
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hargašova 5 je 

súkromná výdajná školská jedáleň. To zname-
ná, že sa v našej jedálni nevarí, ale sa strava do-
váža a zriaďovateľom našej školskej jedálne je 
dodávateľ stravy: firma Eurest, s.r.o. V mesiaci 

marec sa konala  verejno-obchodná súťaž na 
dodávateľa stravy, pretože terajšiemu dodáva-
teľovi sa končila zmluva o prenájme kuchyne. 
Víťazom verejno-obchodnej súťaže sa opäť sta-
la firma Eurest. 

Dodávateľ, ktorý je zároveň zriaďovateľom 
našej školskej jedálne, je zodpovedný za zo-
stavenie jedálneho lístka pre materskú školu 
a prvý ročník ZŠ na základe odporúčaných zá-
sad a s prihliadnutím na zachovanie energetickej 
hodnoty stravy a zastúpenie jednotlivých živín. 

V rámci piatich stravovacích dní jedálny 
lístok obsahuje dve hlavné mäsové jedlá (brav-
čové, kuracie, hovädzie alebo rybu), jedno  
jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením 
(zmesi mäsa  nadstavené s ryžou, s ovsenými 
vločkami, zemiakmi, s cestovinou a pod.), dve 
hlavné jedlá múčne a zeleninové. Prílohou je-

dál sú  zemiaky, ryža, alebo múčna príloha. 
Súčasťou jedál sú aj zeleninové šaláty, prípad-
ne ovocie. 

V materskej škole pri podávaní desiaty, obe-
da a olovrantu musia byť dodržané hodnoty 
odporúčaných výživových dávok. Na desiatu 
a olovrant sú deťom ponúkané rôzne nátierky 
s chlebom alebo pečivom a zeleninou, cereálie 
s mliekom, kyslomliečne výrobky alebo ovocné 
pretlaky. Deti majú možnosť plynule prijímať  te-
kutiny počas celého dňa. Na desiatu a olovrant 
dostávajú ovocný čaj alebo šťavu, prípadne  
mlieko, za obedom pitnú vodu.  Nevhodné sú 
všetky druhy sladených nápojov, predovšetkým 
sirupové vody, tmavé čaje a rôzne limonády. 
Preto v každej triede materskej školy máme 
nádobu s pitnou vodou a deti sa môžu  kedy-
koľvek v priebehu dňa napiť.

Žiaci  2. – 9. ročníka majú možnosť si vybrať 
denne zo štyroch druhov jedál, čo sa im veľmi 
páči. Tento výber umožňuje danému žiakovi 
rozhodnúť sa pre pokrm, ktorý mu viac vyhovu-
je. Ale na druhej strane sa môže stať, že jeho 
strava bude jednotvárna, častejšie si vyberie 
sladké alebo menej hodnotné jedlá s malým 
obsahom živín, napríklad že strukovinové jedlá 
alebo rybu vôbec neochutná. To môže byť v roz-
pore s cieľom školského stravovania zabezpečiť 
pestrú stravu a optimálnu spotrebu hlavných po-
travinových skupín. Je veľmi dôležité, aby bola 
strava vyvážená v rámci celého týždňa. Preto je 
potrebné, aby sa rodičia doma s dieťaťom roz-
právali, spolu s dieťaťom objednávali obedy na 
celý týždeň. Ak si dieťa objednáva obedy samé, 
rodičia by mali skontrolovať, čo si objednalo. Ne-
vyhnutná je komunikácia detí s rodičmi nielen pri 
výbere jedál z jedálneho lístka, ale hlavne doma  
v rodine, kde získavajú na základe osobného prí-
kladu rodiča vzťah nielen k zdravej výžive, ale aj 
zdravému životnému štýlu vôbec.

Propagáciou zdravého životného štýlu v ob-
lasti výchovy a vzdelávania v škole vedieme deti 
k zlepšeniu stravovacích návykov. 

Zuzana Kaliariková, Viera Mazáčková
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Bystrickí športovci roka 2015
Športu sa v Záhorskej Bystrici darí vďaka mnohým nadšencom, aktivistom, rodičom a trénerom, ktorí sú 
svojím zanietením príkladom pre ostatných. Športové úspechy, kvalitné výkony, pestrá paleta športov – z toho 
všetkého vzišlo mnoho kandidátov na ocenenie Športovec roka 2015. V športovej komisii sme nakoniec 
hlasovaním vybrali tých, ktorí sú nielen športovými vzormi, ale aj oporami pre svoje športové kluby a tímy na 
pretekoch, turnajoch a v ligových zápasoch. 

Predstavujeme vám laureátov ocenenia Športovec roka 2015:

KRIŠTOF HORVÁTH,  
futbalista – kategória Deti 
a mládež / chlapec 

Talentovaný futbalista ŠK Hargašova 
spravil za posledný rok výrazný pokrok, vy-
pracoval sa na lídra svojho družstva a bol 
pilierom zadných radov, kde dirigoval celú 
obranu a veľmi rád vyrážal do rýchlych 
protiútokov. V ligových zápasoch pomohol 
svojmu tímu ôsmimi gólmi a v zimnej lige 
rozvlnil sieť za súperovými brankármi jede-
násťkrát z pozície obrancu.

Nastupoval hneď za dve kategórie: za 
staršiu prípravku i mladších žiakov, pri-
čom dopomohol k celkovému prvenstvu 
v súťaži starších žiakov. Dnes už zarezáva 
v Karlovej Vsi v tíme mladších žiakov FKM, 
ktorý je účastníkom prvej ligy. 

Krištofov obľúbený klub je Real Madrid, 
za futbalový vzor má Sergia Ramosa a raz 
by si chcel zahrať v španielskej „La Liga“. 
Držíme mu palce.

HANKA STANKOVIČOVÁ, 
stolný tenis – kategória Deti 
a mládež / dievča

Registrovaná hráčka Slovenského stol-
notenisového zväzu je už dnes tromfom 
v bratislavskej lige, kde robí dobré meno 
Občianskemu združeniu Spoločnosť pria-
teľov stolného tenisu. Popri ligových po-
vinnostiach stíha hrať školskú ligu za ZŠ 
Hargašova. V oficiálnom rebríčku figuruje 
na prvom mieste v kategórii najmladších 
žiačok. 

Pravidelne obsadzuje jedno z prvých 
troch miest na súťažiach a na turnajoch 
v dvojhrách, ale aj vo štvorhre. Hanka je 
skromná, húževnatá, veľmi disciplinova-
ná a pohybovo zdatná. V tíme hrávala len 
so staršími deťmi, pretože vekovo nižšia 
kategória už neexistuje. V kategórii naj-
mladších žiačok zotrvá ešte štyri roky. 
Vzhľadom k svojmu veku a výške podstat-
nú časť prehratých loptičiek v zápasoch 
stratila tým, že na ne jednoducho na stole 
nedosiahla. Hanka je veľkou nádejou pre 
bystrický stolný tenis.

KARIN HANDIAKOVÁ,  
tenistka – kategória Výnimočný 
talent reprezentujúci Záhorskú 
Bystricu

Dnes trinásťročná tenistka začala hrať 
tenis vo svojich šiestich rokoch. Ako de-
saťročná dosiahla svoje prvé úspechy, 
keď vyhrala detský FED CUP ako aj det-
ský MASTERS TURNAJ. V tomto veku 
začala hrať súťažne, postupne získavala 
malé úspechy, a to najmä tretie miesto 
na Majstrovstvách Slovenska mladších 
žiačok a tretie miesto na Majstrovstvách 
Slovenska družstiev do dvanásť rokov. 

Za posledné tri roky sa umiestnila vo 
svojich kategóriách vždy v prvej desiat-
ke slovenského rebríčka tenistiek a prvé 
tenisové body začína získavať už aj na 
medzinárodných turnajoch, ktoré pre ňu 
znamenajú malé pootvorenie dvierok do 
veľkého svetového tenisu. 

Aj napriek tomu, že tenisové tréningy 
jej denne zaberajú množstvo času, Karin 
je aj držiteľkou modrého pásu v karate, 
ktorému sa venuje od svojich šiestich 
rokov.

Karin je sestrou Alexandry, ktorá sa sta-
la laureátkou tohto ocenenia v minulom 
roku ako karatistka. A to ide v ich šľapa-

Víťazov prišiel oceniť aj legendárny 
brankár Slovana Bratislava a národného 
čs. družstva Alexander Vencel. Na sním-
ke spolu s Krištofom Horváthom.

Ceny nielen Hanke odovzdávala  aj 
ďalšia vzácna športovkyňa, olympionička, 
olympijská a atletická funkcionárka Mária 
Mračnová.

Karinke odovzdal cenu bystrický 
tenisový veterán a člen komisie športu 
a CR Martin Fillo.

Šport10
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jach aj najmladšia zo sestier, Ester! Sme 
si istí, že o sestrách Handiakových ešte 
budeme počuť!

FUTBALISTI ŠK HARGAŠOVA, 
staršia prípravka U 11 – 
kategória Športový kolektív

Pre mnohých hráčov to bola posledná 
sezóna v kategórii, v ktorej vyhrali všetko, 
čo sa len dalo. V zimnej lige, v ktorej sa 
súťažilo o pohár predsedu OBFZ Bratisla-
va-mesto, sa umiestnili na konečnom pr-
vom mieste, keď v ôsmich zápasoch našli 
premožiteľa iba v jednom prípade.

V ligovej súťaži starších prípravok pod 
vedením Martina Kapustu obsadili ko-
nečné prvé miesto. Je to skvelý úspech 
bystrického futbalu. Ešte žiadnemu špor-
tovému kolektívu  zo Záhorskej Bystrice 
sa nepodarilo vyhrať ligovú súťaž. Toto 
víťazstvo je výsledkom trojročnej práce 
trénerov Kapustu a Prokopa s mladými 
chlapcami.

V prvej sezóne sa umiestnili na piatom 
mieste, o rok nato skončili o dve miesta 
vyššie a v sezóne 2014/15 sa stali maj-
strami svojej súťaže. Od prehry v I. kole 
ťahali šnúru 17 zápasov bez porážky. S bi-
lanciou 16 víťazstiev, jedna remíza a jedna 
prehra a s impozantným skóre 121:29  
dominovali v súťaži a zaslúžene ju vyhrali.

Najlepšími strelcami boli: kapitán Alan 
Kubaský, Oskar Ševčík a Filip Lupták. 
V tíme úspešne bojovali:  Boris Kučera, 

Alan Kubaský, Krištof Horváth, Denis Pož-
gay, Tomáš Morávek, David Turoň, Filip 
Piaček, Matúš Slaný, Filip Didek, Oskar 
Ševčík a Samuel Prokop.

LUCIEN HARASLÍN, florbalista 
– kategória Dospelý športovec  
z klubu v Záhorskej Bystrici

Odchovanec a reprezentant bystrického 
florbalu je jedným zo zakladateľov a prvých 
členov Športového klubu ŠK Hargašova.  
Bol pri všetkých najväčších úspechoch klu-

bu. Rad úspechov zaznamenáva od získa-
nia titulu majstra Slovenska starších žiakov 
cez množstvo víťazstiev na domácich, ale 
aj medzinárodných turnajoch. Jeho desať-
ročné úsilie vyvrcholilo v sezóne 2014/15, 
keď ako obranný pilier družstva Tsuna-
mi získal bronzovú medailu v najvyššej 
mužskej súťaži MEX. 

Lucienova obranná hra je výborná, je 
rýchly, vytrvalý, húževnatý a odhodlaný 
vždy dohrať osobné súboje a vyhrať. Jeho 
bojovnosť neustále zamestnáva súpero-
vých útočníkov. Vie prečítať hru súpera. 
Je stabilným členom presilových hier 
a oslabení. 

Luciena sme mohli vídavať v súbo-
joch najvyššej mužskej ligy aj v sezóne 
2015/16, keď po úspešnej baráži udržali 
chlapci pre Bystricu vo florbale Extrali-
gu. Gratulujeme a držíme palce v ďalšej 
sezóne!

JÁN MIHALOVIČ, futbalista – 
kategória Legenda športu  
v Záhorskej Bystrici

Narodil sa v roku 1946 ako druhý 
z troch bratov. Všetci sa stali výbornými 
futbalistami. Od detstva síce hrával hokej 
pod vedením významného trénera a či-
novníka J. Mitošinku, ale nakoniec u Jána 
zvíťazil futbal. Súťažne hrával postupne 
vo všetkých vekových kategóriách, ako 
sedemnásťročný sa dostal do A mužstva 
v Záhorskej Bystrici. Počas aktívnej ka-
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Ocenení športovci za rok 2015
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS – APRÍL 2016
FUTBAL 

Seniori
MKF Slovan Z. Bystrica – TJ Slávia Ekonóm 2 : 1
MKF Slovan Z. Bystrica – ŠK Krasňany 3 : 4
AFK DHL Bratislava – MKF Slovan Z. Bystrica 3 : 0
MKF Slovan Z. Bystrica – FK Mariathal 0 : 1

Mladší žiaci – U13 
ŠK Hargašova Z. Bystrica – FK Šamorín  1 : 4
MŠK Petržalka – ŠK Hargašova Z. Bystrica  2 : 2

Staršia prípravka – U11
FKM Karlova Ves – ŠK Hargašova Z. Bystrica 3 : 2
ŠK Hargašova Z. Bystrica – FK Dúbravka 3 : 2

Mladšia prípravka – U9
FKM Karlova Ves – ŠK Hargašova Z. Bystrica 3 : 2
ŠK Hargašova Z. Bystrica – FK Dúbravka 4 : 0

Nadstavbová časť – 1. a 2. kolo
ŠK Hargašova Z. Bystrica – CVČ Žolík r. 2007   0 : 2
ŠK Hargašova Z. Bystrica – FK Scorpions BA      3 : 3

F LO R B A L  

2. liga mužov
Vo štvrťfinále play off  hráči Tsunami prehrali 0 : 2 
na zápasy s ŠK Lido Bratislava D a vypadli.

Dorastenci U17 
1. SC Malacky – ŠK Hargašova Z. Bystrica 1 : 14
Snipers Bratislava – ŠK Hargašova Z. Bystrica 3 : 8
FbO Florpédo Ba – ŠK Hargašova Z. Bystrica 3 : 3
Po 11. kole Tsunami vedie tabuľku  
osemčlennej ligy pred Snipers.

riéry hrával okrem brankára na všetkých 
postoch a aj počas štúdií a vojenskej 
služby obliekal dres Záhorskej Bystrice. 
Buso, ako ho všetci volali, postupoval 
s tímom do vyšších súťaží a v roku 1969 
hral aj v oblastnej súťaži, štvrtej najvyššej 
v republike. 

Buso si urobil trénerský kurz tretej trie-
dy a trénoval všetky kategórie mládeže 
a dospelých v Bystrici. 

Po bratovi Štefanovi, ktorý bol ocene-
ný v minulosti, je Buso ďalším príkladom 
vernosti  športu v rodine Mihalovičovcov. 
Je to skutočná žijúca legenda bystrické-
ho športu a výborný kamarát. Prajeme 
mu pevné zdravie a radosť zo športu!

IVAN BOŠŇÁK – kategória 
Aktívna osobnosť športu 
v Záhorskej Bystrici

Olymp izmus 
ako systém myš-
lienok a filozo-
fia životného štý-
lu okrem iného 
zdôrazňuje  vý-
chovnú hodnotu 
dobrého príkla-
du, pričom ne-
musí ísť priamo 

o vrcholového športovca. Za nasledo-
vaniahodný príklad možno „na roli špor-
tu dedičnej“ považovať naozaj aktívnu 
osobnosť Ivana Bošňáka.    

Od prisťahovania sa do Záhorskej 
Bystrice v roku 2002 sa stal organizáto-
rom a ťahúňom brigád na športoviskách 
a ihriskách. Spoluzakladal Občianske 
združenie Bystrický svet najmenších a aj 
jeho zásluhou sa podarilo postaviť svoj-
pomocne v školskom areáli basketbalové 

ihrisko, detské ihriská, hokejbalové ihris-
ko s mantinelmi, na ktorom sa napriek 
teplejším zimám snaží s kamarátmi robiť 
aj prírodnú ľadovú plochu.

Pomáhal najpopulárnejšiemu športu 
v Bystrici – florbalu v jeho začiatkoch, 
založil oddiel modernej gymnastiky a pod 
hlavičkou ŠK Hargašova pomáhal aj pri 
zrode bystrického mládežníckeho futbalu. 

Vidieť sme ho mohli pri brigádach na 
ihrisku, rekonštrukciách šatní a futba-
lového ihriska, veľa času venuje tomu, 
aby sa jednotlivé druhy športu v Bystri-

ci rozbehli a niekedy aj napriek rôznym 
legislatívnym problémom aj vydržali. Je 
hybnou silou projektu rekonštrukcie te-
locvične a výstavby športovej haly, kde 
pomáha z pozície poslanca miestneho 
zastupiteľstva. 

Text a foto: Ivan Bošňák, predseda 
komisie športu a CR

Text o I. Bošňákovi  – jg -

Dve legendy: Šaňko (Vencel) a ocenený Janko Mihalovič



Cena Klubu 
fair play SOV 
pre Jána 
Grexu

Ján Grexa, obyvateľ Záhorskej Bystrice a člen redakč-
nej rady nášho časopisu, získal Cenu Klubu fair play SOV 
v kategórii „Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok 
fair play.“

Ide o významnú osobnosť nášho olympijského hnutia 
a športu, čestného člena SOV. Športový historik – uni-
verzitný profesor, niekdajší dekan FTVŠ UK v Bratislave, 
sa dlhodobo veľmi významne podieľal na vzdelávaní a vý-
chove mladých ľudí nielen ako vysokoškolský pedagóg, 
ale aj ako predseda najprv slovenskej rady Čs. olympij-
skej akadémie a v rokoch 1995 – 2008 ako predseda 
Slovenskej olympijskej akadémie. Od roku 2009 dodnes 
je podpredsedom SOA. Významné je aj jeho publicistic-
ké pôsobenie. Autorsky sa podpísal pod publikácie Naši 
olympionici, Dejiny telesnej kultúry, Olympijské hnutie 
na Slovensku, Olympizmus a olympijské hry, Olympijská 
abeceda, Olympijská výchova, Aké boli antické olympij-
ské hry, Slovensko v znamení piatich kruhov, či Volejba-
lový velikán Bohumil Golian. Podieľal sa aj na príprave 
dokumentárneho filmu Slovensko olympijské – od Atén 
k Aténam. Za prácu na poli propagácie a šírenia olympij-
ských myšlienok najmä v pedagogickom procese získal 
Ján Grexa výročné ocenenie SOV za rok 2006 – Cenu 
Vladimíra Černušáka. Dlho pôsobil ako člen SOV. V roku 
2001 mu udelili Bronzové kruhy SOV, v roku 2007 Strie-
borné kruhy SOV. V roku 2012 sa stal čestným členom 
SOV a dostal Zlatý odznak SOV. Nedávno oslávil 75. na-
rodeniny.

K oceneniu srdečne blahoželáme!

Text: redakcia
Foto TASR / Martin Baumann
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Starší žiaci U15 
Tsunami Z. Bystrica – FTVŠ Hurikán  12 : 0
FbO Florpédo Bratislava – Tsunami Z. Bystrica  0 : 15
ŠK Lido Bratislava – Tsunami Z. Bystrica  1 : 6
Snipers Bratislava – Tsunami  Z. Bystrica 5 : 5
Po 15. kole hráči Tsunami vedú tabuľku  
deväťčlennej ligy pred Florpédom.

Mladší žiaci U13
Tsunami Záhorská Bystrica – ŠK Lido 2 : 0
1. SC Malacky – Tsunami Záhorská Bystrica 3 : 2
Hráči Tsunami ZB skončili na 9. turnaji na 2. mieste.

Staršia prípravka U11
Tsunami Z. Bystrica – VŠK Hurikán Sárka 10 : 3

Tsunami Záhorská Bystrica – FbO Florpédo 6 : 5
Hráči Tsunami vyhrali semifinálový turnaj  
a postúpili do finále.

Mladšia prípravka U9
Tsunami Záhorská Bystrica – FBC Lions  9 : 1
ŠK Lido – Tsunami Záhorská Bystrica  7 : 4
TJ Sokol Gajary – Tsunami Záhorská Bystrica 5 : 8
Hráči Tsunami ZB posledný turnaj vyhrali  
a postupujú na majstrovstvá Slovenska.

STOLNÝ TENIS

6. liga Bratislava
Záhorská Bystrica A – Stupava A 10 : 8

ŠKP B – Záhorská Bystrica A 12 : 6
STK Pezinok E – Záhorská Bystrica A  4 : 14
Záhorská Bystrica A – Rovinka A 3 : 15
Po 21. kole (z 22 kôl) je Záhorská Bystrica  
na 8. mieste v dvanásťčlennej lige.

7. liga Bratislava
Záhorská Bystrica B – Vinosady B 3 : 15
Mostex A – Záhorská Bystrica B 16 : 2
Záhorská Bystrica B – Viktória B 1 : 17
Karlova Ves E – Záhorská Bystrica B 16 : 2
Po 21. kole (z 22 kôl) je Záhorská Bystrica  
na 11. mieste v dvanásťčlennej lige.

–ib–

Florbalisti Tsunami Záhorská 
Bystrica úspešní v baráži

Extraliga – ťažký 
chlebíček, dlhá súťaž 
a nakoniec jedenáste 
miesto

V najvyššej slovenskej 
florbalovej lige (ktorej v se-
zóne 2015/2016 domino-

vali dva košické tímy) hráči Tsunami Záhorská Bystrica skončili 
na konečnom jedenástom mieste. Zo súťaže priamo nevypad-
li, ale čakala ich baráž – zápasy o udržanie sa v súťaži so sú-
permi z Trnavy.

Prvý, druhý...
V prvom zápase si naši chlapci schuti zastrieľali a na „do-

mácej” palubovke v Stupave zdolali FBC Trnavu 11: 7. O góly 
sa podelili: Steinhubel (5), Kovaľ (2), Kubaský (2), Valachovič 
a Jakubík. 

Bez oddychu hneď na druhý deň zavítal súper zo slovenské-
ho Ríma do Stupavy opäť a Tsunami výsledkom 6:1 potvrdili 
svoju extraligovú kvalitu. Dva góly dal Kovaľ, po jednom pridali 
Steinhubel, Horecký, Lohazer a Belzár.

Prvý využitý mečbal a Extraliga zostáva doma.
Už po prvej tretine bol na horúcej trnavskej palubovke stav 

1:3 a na konci zápasu sa z výhry 6:3 opäť tešili naši chala-
ni. Góly dávali: Belzár (2), Kovaľ, Beňo, Kubaský, Leskovský. 
Séria v baráži sa skončila stavom 3:0 a Tsunami má za sebou 
novú skúsenosť boja o záchranu. Je samozrejme lepšie baráži 
sa vyhnúť, ale – ako sa ukázalo – takto predĺžená sezóna sa 
tiež môže skončiť radosťou. 

Na záver
Očakávania pred štartom sezóny možno boli vyššie, ale 

po odchode niekoľkých kľúčových hráčov bolo treba nasadiť 
a zapracovať do tímu mladých z juniorky. Držíme chalanom 
palce a na palubovke sa vidíme opäť na jeseň a opäť na extrali-
gových zápasoch. Chalani, tréneri, rodičia: ďakujeme! 

Text a foto: Ivan Bošňák, Šimon Dudík
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Ako vzniká Naša Bystrica
Kapitola 1.: O neobyčajných 
stretnutiach a o tabuli za dedinou

Na práci v lokálnom periodiku, akým je Naša 
Bystrica, sú zaujímavé profesionálne presahy 
medzi jednotlivými členmi redakčnej rady. Veď 
za iných okolností by sa celkom iste nestretli pri 
jednom stole ľudia najrozmanitejších povolaní, 
ktorí síce majú blízko k písanému slovu, ale kaž-
dý prichádza z inej odbornej oblasti. Nás ako 
redakčnú radu teda nespája jednostranné  za-
meranie na tú či onú sféru ľudskej činnosti, ale 
jednoducho skutočnosť, že všetci žijeme v Zá-
horskej Bystrici. Atmosféra pri našej spolupráci 
je tak „pestrejšia“, než býva pri úzko profesio-
nálne vyhranených kolektívoch.

Redakčná rada Našej Bystrice nie je vystava-
ná na profesijnej subordinácii, ale skôr na voľnej, 
priateľsky ladenej komunikácii. Rovnaké slovo tu 
má vysokoškolský profesor i vysokoškolská štu-
dentka, starosta i bežný občan. To je dané pova-
hou prostredia, teda malej mestskej časti, ktorá 
je celkom logicky skôr „rodinná“ – ale aj náturou 
konkrétnych ľudí. Je to zaujímavá skúsenosť.

Lokálne periodikum má jasne vyhradené úze-
mie, o ktoré sa má zaujímať. Sprehľadňuje to 
prácu, pretože tu, v Záhorskej Bystrici, sa zväč-
ša dobre poznáme, vieme o všetkých dôležitých 
udalostiach, a tak výber tém nie je až taký zložitý. 
Okruh nášho záujmu sa – v dobrom slova zmys-
le a až na výnimky – končí pri tabuli „Záhorská 
Bystrica“, šikmo prečiarknutej červeným pásom. 

Kapitola 2.: O čo nám ide
Aktuálne koncepčné zameranie Našej Bystri-

ce vychádza z niekoľkoročnej tradície, ktorú už 
tento časopis má. Podáva informácie o veciach 
samosprávy, udalostiach v obci, o našich ško-
lách či športe. Zámerom súčasnej redakcie je 
však popri týchto dôležitých informáciách viac 
písať aj o našej histórii, osobnostiach, viac než 
v minulosti sledovať kultúrne a spoločenské ak-
tivity, ktorých bohatá ponuka je pre našu obec 
typická, osviežiť periodikum článkami týkajúcimi 
sa životného štýlu, pravidelne sa v poraden-
ských článkoch obracať k otázkam právnym 
či zdravotným, ktoré súvisia s bežnými životmi 
každého z nás a môžu nám pomôcť, aby sme 
sa v danej problematike šikovnejšie zorientovali. 

Na tento profil časopisu, s ktorým sme začali 
po rozšírení periodika z 24 na 36 strán na je-
seň minulého roku, sme mali množstvo dobrých 
ohlasov, čo nás mimoriadne tešilo.  

Sme presvedčení, že práve spojením bež-
ných, ale dôležitých informácií s kultúrnou 
a spoločenskou reflexiou prostredia, v ktorom 
žijeme, vzniká materiál, podávajúci komplexnej-
ší pohľad na našu súčasnosť.    

Kapitola 3.: O čom konkrétne 
Skladba konkrétneho čísla je daná predovšet-

kým formátmi, ktoré sme si ako redakčná rada 
na začiatku našej spolupráce určili. Stále miesto 
má v Našej Bystrici rubrika Samospráva, v ktorej 
informujeme občanov o dôležitých rozhodnu-
tiach zastupiteľstva, dávame priestor na vyjadre-
nie poslancom, píšeme o stavebných úpravách 
v obci, o nedostatkoch nášho prostredia, ale aj 

o iných otázkach – v poslednom čase napríklad 
o problematike urbárnych lesov a podobne. Rub-
rika Naše podujatia býva súhrnom textov o kultúr-
nom dianí v obci so snahou zaujať k jednotlivým 
udalostiam hodnotiace stanovisko. Do školskej 
rubriky máme hneď troch prispievateľov: základ-
nú školu a potom štátnu, ale aj cirkevnú materskú 
školu. Je dôležité, aby o vzdelávaní a formovaní 
našej mládeže vedeli aj tí, ktorí práve nemajú 
školopovinné deti. Texty zo školskej rubriky sú 
dôležité pre zachovanie medzigeneračnej kon-
tinuity v tomto prostredí. Športová rubrika pri-
náša informácie o udalostiach v oblasti športu, 
o úspechoch našich športovcov, ale aj portréty 
významných športových osobností, pôsobiacich 
v Záhorskej Bystrici. Vo farskej rubrike sa venu-
jeme najmä významným sviatkom a podujatiam 
organizovaným farnosťou pre mládež i samotnou 
mládežou. Tá sa celkom prirodzene spojila do 
dnes už pomerne veľkého kolektívu, venujúce-
ho sa najmä zborovému spevu. Informujeme tiež 
o našich občianskych združeniach, venujeme sa 
inzercii. Usilujeme sa prinášať portréty význam-
ných ľudí zo Záhorskej Bystrice, zaujímavé osudy 
jednotlivcov, ale aj texty z oblasti histórie, viažuce 
sa na naše prostredie.      

Kapitola 4.: Články, obrázky a ako 
na to

Plánovanie textov do pripravovaného čísla vzí-
de vždy z úvodnej redakčnej rady. Inšpiruje sa 
obdobím, v ktorom má nový časopis vyjsť (na-
príklad doba Vianoc či Veľkej noci alebo prázd-
nin do istej miery predurčuje obsah i „atmosfé-
ru“ čísla). Členovia redakčnej rady zvážia, aké 
udalosti z komunálnej oblasti boli dominantné 
v poslednom období a treba ich reflektovať a re-
dakčne spracovať – ale aj aké náš čakajú v blíz-
kej budúcnosti. Uverejňujeme tiež stanoviská 
vedenia mestskej časti k aktuálnym problémom. 
Takým istým spôsobom uvažujeme o hlavných 
kultúrnych a športových podujatiach. Informá-
cie o našich školách sa snažíme podať tak, 
aby ich mozaika vytvárala pokiaľ možno celistvý 
obraz o dianí v MŠ so ZŠ na Hargašovej ulici, 
i v MŠ bl. Zdenky Schelingovej. Pokiaľ ide o tex-
ty z oblasti histórie a farskú stranu, snažíme sa 
voliť témy odvíjajúce sa od spoločenských príle-
žitostí (napríklad ako sa istý zvyk, kultúrny pre-
jav, duchovná hodnota či spoločenské dianie 
vyvíjali v dejinách) – a komentujeme aj aktuálne 
dianie vo farnosti. Rozhovory s osobnosťami vo-
líme podľa výnimočných príležitostí, akými môže 
byť napríklad získanie významného ocenenia 
u športovca či vedca, výročie istej osobnosti 
alebo spoločenská udalosť, ktorá sa s niekto-
rým z významných obyvateľov našej obce viaže. 
Ale usilujeme sa prinášať tiež portréty „obyčaj-
ných“ ľudí, ktorí tu žijú a pre Záhorskú Bystricu 
urobili veľa záslužnej práce.

Dôležité sú pre nás podnety a postrehy od ob-
čanov Záhorskej Bystrice: ak nejaké dostaneme, 
snažíme sa ich do jednotlivých čísel zaradiť.    

Každý tematický okruh má na starosti iný člen 
redakčnej rady, ktorý má k nemu blízko – čím sa 
vytvára predpoklad, že v časopise sa nič dôleži-
té za príslušné obdobie neopomenie.

Kapitola 5.: Čo to celé stojí
Členovia redakčnej rady pracujú bez nároku 

na honorovanie, je to teda dobrovoľnícka práca. 
Do nej spadá nielen koncipovanie jednotlivých te-
matických okruhov, oslovovanie autorov a suma-
rizovanie ich príspevkov, ale aj hojné písanie člán-
kov samotnými členmi rady. Náklady na časopis 
pozostávajú z poplatku za jazykovú a redakčnú 
úpravu (tú robí šéfredaktor), grafickú úpravu, za 
tlač (tie sú vysúťažené) a za distribúciu. Spolu je 
rozpočet na jedno číslo stanovený na 1650 eur 
(občania však časopis dostávajú bezplatne). 

Rozpočet na vznik časopisu schvaľuje zastupiteľ-
stvo – a tak isto schvaľuje aj personálne zloženie 
redakčnej rady. Tá sa riadi štatútom, ktorý tiež pod-
lieha schváleniu zastupiteľstvom. Systém je teda 
nastavený tak, aby boli pod kontrolou finančné pro-
striedky, ale aby sa vytvárali a zachovávali aj predpo-
klady pre objektívne informovanie obyvateľov. 

Žiaľ, po tom ako sme časopis „nastavili“ na 
nový, obsažnejší formát, miestne zastupiteľstvo 
nám obmedzilo rozpočet natoľko, že sme sa 
museli vrátiť späť na 24-stranový rozsah – a to 
i napriek tomu, že úspora nepredstavuje vysokú 
čiastku. Je na zamyslenie, či je správne šetriť 
„pár euráčov“ na kultúre (ako o tom svedčia 
záznamy zo zasadnutí zastupiteľstva). Pritom 
nejde len o časopis. Obec potrebuje napríklad 
aj novú zvukovú aparatúru do Spoločenského 
domu, no najmä podporu celého spektra kvalit-
ných kultúrnych aktivít, ktoré tu už majú tradíciu, 
ale chýba im zodpovedajúca finančná základňa.

V minulom čísle sme uverejnili odpovede na 
tri otázky pre poslanca pána Ivana Bošňáka. Ten 
v nich obhajuje toto zníženie rozpočtu na Našu 
Bystricu, pretože, ako píše, na peniaze našich 
občanov treba pozorne dohliadať – a upozorňuje 
na to, že každá jedna strana Našej Bystrice stála 
v poslednom období 75 eur. Musíme však upo-
zorniť, že tá suma sa vzťahuje na náklad 2 000 
kusov, takže jedna strana jedného výtlačku stojí 
tri aj trištvrte centa. Je to niečo podobné, ako 
keby ste napríklad na otázku – koľko dáte za pra-
vé predné dvere na Škodovku odpovedali, že päť 
miliónov – mysliac pritom na všetky škodovky vy-
robené za posledné dva mesiace... Jeden výtla-
čok Našej Bystrice stojí náš rozpočet 0,825 eur. 

Kapitola 6.:  Zákopy alebo problémy 
Našej Bystrice

Bežné prevádzkové komplikácie, s ktorými sa 
stretávame – že nám autori často posielajú príspev-
ky nižšej jazykovej kvality, alebo že prispievatelia 
bežne nedodržiavajú termíny na dodanie článkov 
– nie sú až také podstatné. Hlavným problémom 
Našej Bystrice je to, čo je evidentne traumou sa-
motnej mestskej časti: Na stránky časopisu sa 
prenášajú napätia z prostredia komunálnej politiky. 
A je úprimnou snahou redakcie, aby sa Naša Bys-
trica  nestala bojiskom individuálnych záujmov, aby 
tu nelietali jedovaté šrapnely medzi dvomi zákopmi 
frakcií nášho obecného parlamentu, ale aby tento 
náš spoločný časopis ostal priestorom hodnotných 
stretnutí  našich zástupcov i ostatných občanov nad 
témami – aj tými háklivými a kritickými –  ktoré nás 
majú spájať, a nie rozdeľovať.

Pavol Smolík
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Redakčná rada Našej Bystrice
Marcela Jedináková, predsedníčka redakč-
nej rady
Za svoj prvý článok v niekdajšom denníku Smena 
dostala prvú novinársku cenu – zápočet v rámci 
štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského. Študovala v „revolučnom ročníku“ 
– a od prevratu v 89-tom sa toho veľa zmenilo. 
Vôňu tlačiarenskej farby, ktorú si pamätá zo sta-

rého Presscentra, ešte počas štúdia vymenila za čaro hovoreného 
slova za mikrofónom: postupne v Slovenskej televízii, VTV televízii 
a v Slovenskom rozhlase. A tomu ostala verná až dodnes.

Pavol Smolík, šéfredaktor
Univerzitný profesor, operný a rozhlasový reži-
sér, dramaturg a scenárista. Od ukončenia štúdií 
na VŠMU pracuje väčšinu času v Opere SND, 
kde bol a je dramaturgom, ale zastával tu aj post 
šéfdramaturga a riaditeľa. Doposiaľ režijne realizo-
val šesťdesiat hudobno-dramatických inscenácií, 
režijne a scenáristicky vyše stovky rozhlasových 

projektov. Niekoľko sezón bol hlavným režisérom Bratislavských ko-
runovačných slávností. V minulosti pôsobil ako pedagóg na VŠMU, 
dnes je interným pedagógom na UKF v Nitre.   

Martin Besedič
Ako vyštudovaný historik je kurátorom zbierok 
a vedúcim Oddelenia dejín v Slovenskom národ-
nom múzeu. K jeho odborným záujmom patrí ce-
chová sfragistika a symbolika, odborne sa venuje 
tiež regionálnym dejinám Záhorskej Bystrice a juž-
ného Záhoria. Od roku 2000 pôsobí ako organista 
vo farskom kostole sv. Petra a Pavla v Záhorskej 

Bystrici. Už štvrté volebné obdobie je poslancom miestneho zastu-
piteľstva v Záhorskej Bystrici, v súčasnosti zastáva funkciu zástupcu 
starostu a predsedu komisie kultúry. 

Petra Brštiaková
Druhý rok je členkou redakčnej rady Našej Bystri-
ce. Študuje scenáristiku a dramaturgiu na VŠMU, 
ako spisovateľka sa venuje vlastnej umeleckej 
tvorbe a spolupracuje pri výrobe hraných a doku-
mentárnych filmov. Mimo písania má rada turisti-
ku, cestovanie a fotografovanie.

Ján Grexa
Univerzitný profesor, historik publicista, humoris-
ta. Prednášal dejiny športu a olympizmu na FTVŠ 
UK Bratislava (1969 –2006) a na FSpS Masa-
rykovej univerzity v Brne (2006 –2012). Autor 
a spoluautor učebníc a publikácií z dejín športu 
a olympizmu. 

Ján Janata
Ako inžinier sa venuje informačným technológi-
ám. Praktické skúsenosti v danej oblasti získal 
okrem iného aj v miestnej firme BKP ELEKTRO. 
Tam pracuje dodnes ako projektový manažér pre 
informačné systémy. Jeho hlavným pracovným 
zameraním je navrhovať informačné systémy so 
zreteľom na bezpečnosť spracúvaných údajov. 
V období 2007 – 2010 bol aktívnym členom Ko-

misie školstva, mládeže, športu, informatizácie a cestovného ruchu 
v našej mestskej časti. Dnes je jej poslancom.

Zuzana Kaliariková
Detský sen – stať sa učiteľkou sa jej splnil po úspeš-
nom ukončení vysokoškolského štúdia na Pedagogic-
kej fakulte v Nitre. Nastúpila do jednej z petržalských 
základných škôl, kde pôsobila ako učiteľka, neskôr 
ako zástupkyňa riaditeľa. V roku 2011 sa stala riadi-
teľkou ZŠ s MŠ  v Záhorskej Bystrici. Celý život venu-
je deťom. Popri funkcii riaditeľky školy pracuje aj ako 

členka komisie školstva, mládeže a informatizácie v našej obci.  

Jozef Krúpa 
Študoval na Strojníckej fakulte Slovenskej tech-
nickej univerzity v Brne a neskôr v Bratislave. Štú-
dium úspešne ukončil, profesionálny život ho však 
zaviedol do úplne inej sféry. Po vysokej škole sa 
pár rokov venoval novinárskej práci ako redaktor 
a moderátor Slovenského rozhlasu. V tom období 
absolvoval aj študijný pobyt v rakúskej ORF, kde 
spolupracoval okrem iných s Paulom Lendvaiom. 

Neskôr začal podnikať v oblasti distribúcie a produkcie klasickej hud-
by a marketingu. Pred pár rokmi sa rozhodol vstúpiť do regionálnej 
politiky. Od roku 2010 je starostom Mestskej časti Bratislava-Záhor-
ská Bystrica a v tomto roku ho zvolili aj za predsedu Regionálneho 
združenia mestských častí Hlavného mesta SR Bratislavy.

A N K E T A

Vážení občania, milí čitatelia Našej Bystrice, 

redakčná rada sa usiluje, aby sa časopis Naša Bystrica stal 
Vaším pravidelným zdrojom informácií o dianí v našej mestskej 
časti. Preto nás zaujíma Váš názor na to, čo by ste si radi v no-
vinách prečítali. 

Uvítali by sme, keby ste nám odpovedali na tieto anketové 
otázky:

1. Ktoré pravidelné rubriky patria medzi Vaše obľúbené?

2. Aké rubriky by ste v novinách privítali ako nové?

3. O akých témach by ste sa v Našej Bystrici radi dočítali?

Vaše odpovede posielajte mailom na adresu  
nasabystrica@zahorskabystrica.sk  
najneskôr do 27. mája 2016.

Anonymné odpovede redakcia nebude akceptovať.

Všetci, ktorí sa zapojíte do ankety, budete zaradení do žre-
bovania o suveníry z našej mestskej časti.

Tešíme sa na Vaše názory!

Vaša redakčná rada
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Čo som hľadal, to som tu našiel
alebo

s Michalom Jaškom o práci, 
priateľstvách, mariáši,  

o juhoafrických Búroch – a o Oscarovi

Keď som Miša Jaška oslovil na tento rozhovor, bez irónie sa ma skromne 
spýtal, či v Záhorskej Bystrici nemáme dôležitejších ľudí, než je on. Keď 
sme si to vyjasnili – že je práve „v poradí“, stretli sme sa na káve v jednom 
z tunajších podnikov. Poznáme sa už od školy, teda viac než tri desiatky 
rokov, ale – ako sa ukázalo – po čase sa vždy nájdu nové témy, alebo 
aspoň nové pohľady na tie staré. S Michalom sa rozpráva dobre: hovorí 
jasne a k veci. A potom že umelci sú nekoncepční! ... 

P: Ahoj, Michal. 

M: Ahoj, Pali. Tak odkiaľ začneme?

P: Keby si bol huslista alebo klaviris-
ta, tak tvoje detstvo vynecháme. Ale 
keďže hráš na pozaunu či trombón (to 
je tá veľká „trúba“ so znižcom, teda 
dlhou ohnutou rúrou, ktorú hráč vyťa-
huje z nástroja a zasúva ho doň a tak 
dotvára tóny – pozn. red.), čitateľov 
bude iste zaujímať, od koľkých rokov 
je možné na taký nástroj vôbec hrať.

M: Ja som začal od dvanástich. Skôr sa 
to naozaj veľmi nedá. Ale s muzicírovaním 
som sa stretol  skôr – najprv bicie a neskôr 
klarinet v ľudovke. Sme traja bratia, všetci 
hudobníci – a ten trombón som akosi priro-
dzene „vyfasoval“. 

P: Kde to bolo – teda kde sa odvíjali 
vaše detské roky?

M: Pochádzam zo Sniny. Ako mladý 
chlapčisko som odišiel na bratislavské 
konzervatórium a odvtedy som tu. Už ako 
študent VŠMU som sa stal členom Symfo-
nického orchestra Slovenského rozhlasu 
(1982) – a o štyri roky neskôr Slovenskej 
filharmónie, kde som dodnes. 

P: To je práve tridsať rokov. Aké boli?

M: Je to prísny režim, pretože sa musíš 
neustále prispôsobovať potrebám toho 
veľkého telesa a kam ťa zamestnávateľ po-
šle, tam jednoducho musíš ísť. Podobne 
ako profesionálny futbalista. Filharmónia 
má veľa koncertov i zájazdov, veľmi často 
som preč od rodiny. (Mimochodom, nie 
úplne – hrajú tam so mnou obaja bratia ). 
Ale hudbu milujem, takže takáto práca je 
pre mňa v istom zmysle splnením sna – aj 

keď každodenná realita je často dosť pro-
zaická. Ale to je asi v každom povolaní.

P: Večer hráte – a čo cez deň?            

M: Si z opery, túto otázku nemôžeš mys-
lieť vážne!

P: Ja ju len parafrázujem, pretože ľudia 
si naozaj dosť často predstavujú, že 
hudobník po celý deň až do večera, 
keď hrá na koncerte, nemá čo robiť.

M: Veľa skúšame – a ak sa chceš v ta-
kom špičkovom telese udržať, musíš cvičiť 
niekoľko hodín denne.

P: To je náročné aj fyzicky, nie?  

M: Samozrejme. Tlak vzduchu, prostred-
níctvom ktorého vytváraš tón, je v prípade 

pozauny naozaj veľký. A nikomu z nás ro-
kov nepribúda, takže sa o seba musím sta-
rať aj pokiaľ ide o kondíciu. 

P: Ako?

M: Bicykel, ak je aj záhradka šport, tak 
potom aj to. A samozrejme piatkový ma-
riáš. To je predsa tiež športovanie. Či? 
(Smiech).

P: Dobre: ale donekonečna sa na ta-
kom náročnom nástroji hrať nedá. Za 
čo by si raz v budúcnosti chcel vymeniť 
pozíciu symfonického hráča?

M: Vieš: prirodzené by bolo učiť mla-
dých. Veď myslím, že po toľkých rokoch 
praxe by som už aj mal čo odovzdať. Ale 
dnes  v našom odbore generačná výmena 
v podstate neexistuje.

P: Prečo?

M: Pretože byť symfonikom – to bol 
kedysi honor. Dnes to neznamená nič. 
Kedysi to bol aj veľmi zaujímavý zárobok 
– veď len také diéty povedzme z mesač-
ného zájazdu v Japonsku človeka výborne 
„zahojili“ na dlhší čas. Dnes už neplatí ani 
to. A decká sa dnes nerady príliš namá-
hajú a radšej hľadajú ľahšie cesty ako sa 
uplatniť. Kto z nich by sa už len naťahoval 
s pozaunou – po celé roky a s nejasným 
výsledkom? 

P: To nie je dobrá správa. Ale vráťme sa 
k práci v orchestri. Cestovať po celom 
svete, to vám, orchestrálnym hráčom, 
môže väčšina ľudí len závidieť.

M: Iste. Vidieť iné kultúry, mestá, stretnúť 
rôznych ľudí s rozmanitými zvyklosťami – to 
je zaujímavé. Ale to nie sú žiadne dovolen-

S manželkou Grétou

S „druhou manželkou“ - pozaunou
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ky, ale riadne služobné cesty. Rokmi ma to 
skôr unavuje, než teší.

P: Okrem Slovenskej filharmónie hrávaš 
pravidelne aj v iných telesách.

M: No jasne. Moja srdcovka Rag Time 
Jazz Band. Tam hrám už osemnásť rokov, 
teda od čias, keď Ivan Malinovský obnovil 
starú slávu tohto zoskupenia zo šesťdesia-
tych rokov. No a veľmi dôležité je pre mňa 
pôsobenie v Českom národnom symfonic-
kom orchestri.

P: O tom telese sa u nás veľa nehovorí 
ani nepíše.

M: To je pravda. U nás sa, žiaľ, ne-
píše o mnohých zaujímavých veciach. 
Český národný symfonický orchester 
vznikol v roku 1994 ako prvé agentúrne 
vedené symfonické teleso v bývalom 
Československu. Teda veľký orchester bez 
akejkoľvek štátnej dotácie. Dnes pracuje 
s 1 500 hudobníkmi, ktorí rotujú v štyroch 
paralelných symfonických telesách a hrajú 
po celom svete! Pracujú s najvýznamnejší-
mi sólistickými špičkami.

P: Tam hráš v podstate od založenia, 
však?

M: Áno.

P: No a to sa už dostávame k meritu 
veci.

M: Jáááj – myslíš toho Oscara?

P: Áno.

M: V Spojených štátoch sme s vynikajú-
cim skladateľom filmovej hudby a dirigen-

tom Morriconem nahrali hudbu k fílmu The 
Hateful Eight. Tá získala Oscara za tento 
rok v kategórii Najlepšia originálna filmová 
nahrávka.

P: Tak to nie je maličkosť!

M: Bola to výborné spolupráca. Dva 
týždne sme strávili s legendárnym režisé-
rom Quentinom Tarantinom. A hrať s Morri-
conem, to bolo naozaj vynikajúce!

P: Vraj práve Český národný symfon-
ický orchester má Morricone obzvlášť 
rád.

M: Áno. Keď robil odtlačok ruky na 
Chodníku slávy, povedal, aby vedľajšie 
miesto nechali symbolicky práve pre „ruku“ 
tohto orchestra.

P: Takže si nám do Záhorskej priniesol 
nie priamo sošku Oscara, ale ako tuna-
jší obyvateľ si sa podieľal na jej získaní. 
Gratulujem.

M: Vďaka.

P: Mimochodom: Záhorská Bystrica. 
Od ktorého roku tu bývaš?

M: Od roku 2000.

P: Ako si sa sem dostal? Veď ani ty ani 
tvoja pani manželka...

M: ... nie, nepochádzame odtiaľto. Spo-
znal som to tu cez dobrých priateľov Jožka 
Mydliara a Láďu Jurču. Manželku Grétu 
som si „priviezol“ z Juhoafrickej republiky, 
kde som istý čas pôsobil, tam sme sa zo-
známili a vzali. Pochádza zo staroholand-
skej línie tamojších obyvateľov, ktorých tam 
nazývajú Boermi („Búrmi“). Okrem anglič-

tiny rozprávajú veľmi zvláštnym, pre nich 
typickým jazykom. 

P: No vidíš, aký je svet malý!  Tvoja pani 
je vlastne z Búrú!

M (smiech): Áno. Možno práve preto sa 
tu tak dobre cíti – a nielen ona, ale aj naše 
dve dnes už takmer dospelé dcéry. 

P: A ty? Ako „chutí“ tebe život 
v Záhorskej?

M: Mne to ohromne vyhovuje – mestská 
časť s povahou dediny, množstvo priateľ-
stiev – to mi v meste chýbalo. V Záhorskej 
Bystrici som vlastne našiel všetko, čo som 
pre spokojný život potreboval.

Zhováral sa Pavol Smolík 
Foto: archív M. Jaška

Už bude hotový

Spolu s dcérami
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Milí čitatelia, pred krátkym časom vyšla nová exhortácia (povzbudenie) pápeža Františka, ktorá sa 
venuje téme lásky, so zvláštnym dôrazom na život v manželstve a rodine. Prinášame vám krátku 
informáciu o tomto dokumente, ktorý je zaujímavý nielen pre veriacich, ale môže osloviť všetkých 
ľudí, ktorým záleží na osude rodín v dnešnej spoločnosti.   

Nová exhortácia pápeža Františka  
vyzýva k súcitu

Amoris laetitia (Radosť lásky), taký názov 
nesie nová apoštolská exhortácia pápeža 
Františka, venovaná téme rodiny a jej sú-
časným výzvam či poslaniu. 

Po intenzívnych diskusiách v posledných 
dvoch rokoch na najrôznejšie a často aj 
kontroverzné témy, týkajúce sa aktuálnych 
problémov a ťažkostí dnešných rodín, sa 
záujem i výsledný dokument pápeža Fran-
tiška zhrňujúci predovšetkým závery obi-
dvoch synod o rodine (z roku 2014 a 2015) 
ešte znásobil.

Toho, kto sa už stretol s niektorými texta-
mi pápeža Františka, neprekvapí priamosť 
a konkrétnosť, s akou je písaný i tento jeho 
najnovší dokument. Nejde len o teoretic-
ký text, ale o skutočnú reflexiu problémov 
dneška. Exhortácia pozostáva z deviatich 
kapitol a František neodporúča čítať ich 
unáhlene.

Čo nové prináša exhortácia Amoris 
laetitia?

Pápež František tu kladie dôraz predo-
všetkým na nový postoj v oblasti sprevá-
dzania rodín, a to bez ohľadu na to, v akej 
situácii sa ocitajú. Cirkev má mať otvorenú 
náruč pre všetkých, obzvlášť pre tých, ktorí 
sú zranení. Vždy je potrebné citlivo načú-

vať každému, kto je zúfalý a pomôcť mu, 
aby zakúsil bezpodmienečnú Božiu lásku. 
Je potrebné, aby títo ľudia vnímali blízkosť 
duchovných pastierov a cítili sa byť súčas-
ťou Cirkvi – aj napriek tomu, že sa nemôžu 
v určitých prípadoch zapojiť do sviatostné-
ho života. Každý neľahký prípad zranených 
manželstiev či rodín je treba posudzovať 
zvlášť, vždy v celej jeho komplexnosti.

Amoris laetitia neprináša zoznam pravi-
diel, ale volá po prijatí a zapojení aj tých 
ľudí, ktorým sa nepodarilo dostáť ideálom 
Kristovho učenia. Cirkev má „vylievať Bo-
žie milosrdenstvo na všetkých, ktorí oň 
s úprimným srdcom požiadajú“ (AL 295).

František vyzýva k porozumeniu voči ľu-
ďom v zložitých a bolestných situáciách; 
teda nesúdiť druhých, ale približovať sa 
k nim so súcitom. „Vstúpiť do reality živo-
ta druhých ľudí a poznať silu nežnosti“ (AL 
308).   

Ďalším kľúčovým slovom textu je rozlišo-
vanie. Práve to podľa Františka osvetľuje 
konkrétnu každodennú realitu a podporuje 
nás, aby sme vo vzťahu ku všetkým konali 
v láske. Nie sú k dispozícii žiadne jednodu-
ché a univerzálne recepty na správne roz-
lišovanie, ono však neslobodno oddeľovať 
od požiadaviek Evanjelia pravdy a služby, 
ani od učenia a tradície Cirkvi. Vyžaduje 
pokoru a úprimné hľadanie Božej vôle.

Centrálnymi pasážami celej exhortácie 
sú kapitoly IV a V (Láska v manželstve, 
Láska, ktorá sa stáva plodnou), ako zdô-
raznili kardináli Schönborn a Baldisseri. 
Mimoriadnym spôsobom prispievajú k du-
chovným a psychologickým prienikom do 
rôznych oblastí života manželov a rodičov.

Zuzana Lášková, 
 s láskavým dovolením autorky a Českej 

biskupskej konferencie, krátené

Slovo exhortácia pochádza z latinského 
ex-hortatio a znamená povzbudenie, vý-
zvu, ponuku.

„Pápež František 
rozumie problémom 
dnešných rodín. Veľmi 
ma teší pápežov dôraz 
na dôležitosť prípravy na 
manželstvo a sprevádzanie 
manželských párov nielen 
na začiatku manželstva, 
ale tiež v krízových 
obdobiach. Exhortácia pri 
mnohých témach opakuje 
to, čo Cirkev doposiaľ učí, 
ale usiluje sa objasniť tiež 
to, prečo to Cirkev učí. 
V tom vidím nádej.“

Hana Imlaufová,  
psychoterapeutka 

 a rodinná poradkyňa   

František vyzýva 
k porozumeniu voči ľuďom 
v zložitých a bolestných 
situáciách; teda nesúdiť 
druhých, ale približovať sa 
k nim so súcitom.  
„Vstúpiť do reality života 
druhých ľudí a poznať silu 
nežnosti“ (AL 308).   
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CENTROP predstavuje  
potenciál budúceho rozvoja Bratislavy

Úvodná etapa projektu CENTROP počíta s výstavbou predmontážnych a skladových hál na území s rozlohou 
70 ha

Projekt CENTROP v tzv. severozápad-
nom rozvojovom póle Bratislavy predsta-
vuje potenciál budúceho rozvoja hlavné-
ho mesta Slovenskej republiky. Investor 
je pripravený realizovať úvodnú etapu 
projektu na území s rozlohou 70 ha so 
zameraním na priemyselné využitie.

Úvodná etapa projektu CENTROP, v ka-
tastrálnom území mestskej časti Bratisla-
va-Záhorská Bystrica, reaguje na dlhodobý 
dopyt zo strany developerov priemyselných 
a logistických hál. Tí majú dlhodobý záujem 
o stavebné pozemky v blízkosti nemecké-
ho závodu na výrobu automobilov. 

Investor realizuje jednoduché pozemko-
vé úpravy tak, aby v lokalite s rozlohou 70 
ha pripravil pozemky na ďalšiu výstavbu. 
„Územie sa nachádza v priamom susedstve 
s automobilkou a ďaleko od existujúcich 
obytných zón. To ho predurčuje k využitiu 
na výstavbu dodávateľského parku,“ hovorí 
Michal Smolec, projektový manažér pro-
jektu CENTROP.

Lokalita je silnou stránkou projektu. Vy-
značuje sa dobrou dopravnou dostupnos-
ťou. „Blízkosť dodávateľov k výrobnému 
závodu by významne skrátila čas dodávok, 
eliminovala ťažkú koncentrovanú dopravu 
na diaľnici a priľahlých cestách a s tým 
spojenú tvorbu emisií CO

2
,“ dodáva Michal 

Smolec.

Urbanistická štúdia územia
Vhodnosť priemyselnej výroby potvrdila aj 

urbanistická štúdia územia, ktorú vypracova-
lo architektonické štúdio Compass, s.r.o., na 
čele s Jurajom Benetinom a Matejom Gré-
bertom. Podľa architekta Juraja Benetina, 
spoluautora urbanistickej štúdie, patrí úze-
mie severozápadného rozvojového pólu vďa-
ka vybudovanej infraštruktúre medzi miesta 
s najväčším urbanistickým potenciálom: 
„Bratislava sa týmto smerom rozvíjala trochu 
v nerovnováhe aj čo sa týka funkcií. V tomto 
póle naďalej dominuje bývanie. Je však dô-
ležité, aby sa tu posilňovali aj ďalšie mestské 
funkcie, akými sú: služby verejnosti, obchod, 
administratíva či ľahký priemysel, ktoré spo-
ločne vygenerujú nové pracovné miesta.“

Podľa autorov urbanistickej štúdie je pred-
metné územie s rozlohou 70 ha v tesnej blíz-
kosti automobilového závodu vhodné svojím 
umiestnením na výstavbu dodávateľského 
parku. Upozorňujú však, že treba dobre pre-
myslieť, aký druh zástavby vznikne ďalej na 
tomto území. „Vzhľadom na prítomnosť závo-
du automobilky je zrejmé, že treba nájsť kom-
promis medzi priemyselnou zónou, kde by 
mohli vzniknúť nové pracovné miesta, a tým, 
čo uvidia návštevníci prichádzajúci z diaľnice 
D2 ako prvé,“ dopĺňa Benetin. 

Prínos pre mestskú časť i Bratislavu
Mestská časť Záhorská Bystrica získa re-

alizáciou úvodnej fázy projektu CENTROP 
v prvom rade vyššie príjmy z daní z nehnu-
teľností. Investor odhaduje, že ročná daň 
zo stavieb, ktoré môžu byť umiestnené 
na 70 hektároch, je okolo 1 milióna eur. 
Okrem toho, v novopostavenom dodávateľ-
skom parku vzniknú nové pracovné miesta. 
„Oceňujem, že investor o svojich zámeroch 
otvorene a transparentne komunikuje s na-
šou mestskou časťou. Navyše má snahu 
realizáciou pozemkových úprav sprehľad-
niť a hospodárne usporiadať komplikované 
vlastnícke vzťahy na 600 ha územia tak, aby 
vlastníci neprišli ani o jeden meter štvorcový. 
Vo vzťahu k našej mestskej časti sa projekt 
nachádza v nekonfliktnom území a môže pri-
niesť do mestskej pokladnice, a tým pádom 
aj do pokladnice mestskej časti, chýbajúce 
financie na jej modernizáciu a ďalší rozvoj“ 
– hodnotí doterajšiu spoluprácu s investo-
rom Ing. Jozef Krúpa, starosta mestskej 
časti Záhorská Bystrica.

Mesto Bratislava tiež bude profitovať z roz-

voja tejto lokality. Z dlhodobého hľadiska si 
projekt CENTROP kladie za cieľ ponúknuť 
na tomto území čo najviac mestských funkcií. 
Ľudia z okolitých mestských častí nebudú 
nútení cestovať za vybavenosťou do centra. 
Z rozvoja lokality získa v neposlednom rade 
aj štát, a to 3,5 milióna eur z poplatku za 
vyňatie pozemkov z poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu.

Aktuálny stav projektu
Realizácii úvodnej etapy projektu CEN-

TROP v súčasnosti bráni Územný plán Hlav-
ného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
„Z našej strany sme splnili všetky požiadavky 
zúčastnených strán. Touto cestou chceme 
apelovať na predstaviteľov mesta Bratislava, 
aby vo veci zmien územného plánu začali 
urýchlene konať, pretože za posledné 4 roky 
sa pre žiadny pripravený developerský pro-
jekt územný plán nezmenil,“ vyzýva Michal 
Smolec.

V prípade, že dôjde k zmene územné-
ho plánu, výstavba dodávateľského parku 
môže začať realizáciou infraštruktúry do 15 
mesiacov od schválenia zmeny. Samotná 
výstavba každej z jednotlivých prevádzok 
dodávateľského parku na 70 ha bude trvať 
zhruba rok. Prevádzky môžu byť budované 
postupne – jednotlivo alebo spoločne – 
súbežne. To ukáže čas a dopyt po týchto 
prevádzkach. Trend zvyšovania výrobných 
kapacít nemeckej automobilky v tomto sme-
re vysiela optimistické signály. 

O PROJEKTE CENTROP

Z dlhodobého hľadiska počíta 
projekt CENTROP s rozvojom 
na rozsiahlom území s celkovou 
rozlohou 600 ha. V prvej etape 
má vzniknúť dodávateľský park na  
70 ha v priľahlom území 
k výrobnému závodu Volkswagen. 
Územie 600 ha skrýva potenciál 
na umiestnenie širokej škály 
funkcií od parkov cez školy, 
služby, bývanie atď. Budúca 
výstavba na danom území bude 
reakciou na aktuálne potreby 
mesta, dotknutých mestských 
častí a vlastníkov pozemkov.

O SPOLOČNOSTI REFORM  
CAPITAL

Spoločnosť Reform Capital sa od 
roku 2003 zameriava na investičné 
príležitosti v regióne rozvíjajúcej sa 
Európy, zhodnocovanie pozemkov 
a rizikové príležitosti v oblasti 
energetiky a verejných služieb. 
Spoločnosť má dnes pobočky 
v Prahe, Bratislave a Wroclawi. 
Príkladom úspešnej investície do 
pozemkov na území Bratislavy je 
už zrealizovaný rezidenčný projekt 
Mladé Čunovo v mestskej časti 
Bratislava-Čunovo. V súčasnosti je 
najväčším projektom spoločnosti 
projekt CENTROP.
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OLO prichádza s novou službou OLO TAXI 
– mobilný zberný dvor

Neviete kam so starým nábytkom, kobercom, matracmi či ďalším objemným odpa-
dom? Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a. s. za vás 
všetko odvezie a ekologicky zlikviduje. Prichádza totiž s novou službou pre občanov 
Bratislavy s názvom OLO TAXI – mobilný zberný dvor!

OLO TAXI za vás odvezie objemný odpad a odpad, ktorý je možné spáliť v spaľovni, 
napr. starý a čalúnený nábytok, skrine, stoličky, stoly, postele, matrace, dvere, drevo, 
podlahovú krytinu – linoleum, koberce, drevené aj laminátové podlahoviny, periny či 
textílie. Táto služba však nie je určená na odvoz stavebného odpadu, elektrospotrebi-
čov, biologicky rozložiteľného a nebezpečného odpadu. Cena služby je 25 Eur s DPH 
a zahŕňa dopravu, nakládku odpadu vyloženého pred domom, jeho odvoz, vykládku 
a ekologickú likvidáciu.

Cieľom novej služby je v prvom rade poskytnúť občanom Bratislavy pomoc v súvislosti 
s odstraňovaním objemného odpadu, ktorý je za bežných okolností potrebné odovzdať 
na zbernom dvore. Obyvatelia ho však často umiestňujú na kontajnerových stojiskách, 
čím vzniká neporiadok okolo zberných nádob-kontajnerov a ten je správca nehnuteľnos-
ti povinný riešiť dočistením za poplatok. Novou službou by spoločnosť OLO  a. s. chcela 
predchádzať aj vytváraniu čiernych skládok. 

Novú službu si môže objednať 
každý občan žijúci na území Brati-
slavy, buď mailom na olotaxi@olo.
sk alebo telefonicky na Oddelení 
služieb zákazníkom na čísle 02/ 
50 110 111.

Ďalšie informácie o novej službe 
nájdete aj na webstránke www.olo.sk 

V prípade otázok nás neváhajte 
kontaktovať:

Mgr. Beata Humeníková
Hovorkyňa spoločnosti a zodpo-
vedná za Oddelenie marketingu

Odvoz a likvidácia odpadu a. s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava
Tel: +421/2/50 110 107
Mobil: +421/918 110 107
e-mail: humenikova@olo.sk
www.olo.sk 

Mestská polícia 
chráni životné 
prostredie 
Bratislavčanov 
Mestská polícia v Bratislave v súvislosti 
s prichádzajúcim jarným obdobím upo-
zorňuje Bratislavčanov na zákaz vypa-
ľovať trávu, páliť lístie, dreviny alebo iný 
biologicky rozložiteľný odpad v záhra-
dách. Takýmto konaním sa totiž porušu-
jú viaceré zákony: zákon o odpadoch, 
zákon o ochrane pred požiarmi, aj Ob-
čiansky zákonník. 

Podľa zákona o ochrane pred požiarmi 
je zakázané vypaľovať porasty bylín, krí-
kov a stromov či zakladať oheň v priesto-
re, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. 
Zákon o odpadoch zakazuje spaľovať 
biologicky rozložiteľný odpad. Podľa Ob-
čianskeho zákonníka  nikto nesmie nad 
mieru obťažovať susedov popolčekom, 
dymom či prachom. Mestská polícia 
v minulosti evidovala počas jarného ob-
dobia zvýšený výskyt požiarov, spôsobe-
ný najmä spaľovaním biologického odpa-
du zo záhrad, vypaľovaním suchej trávy 
a iných trávnatých porastov. Bratislavskí 
mestskí policajti budú preto v najbliž-
šom období vo zvýšenej miere dohliadať 
na dodržiavanie súvisiacich predpisov. 
Náčelník bratislavskej mestskej polície 
Peter Krajíček povedal: „Chceme čis-
tejšiu Bratislavu. Vypaľovanie ohrozuje 
ľudské životy, ničí životné prostredie, 
zabíja živočíchy a môže spôsobiť škody 
na majetku. Ak občania zbadajú niekoho 
spaľovať odpad, prípadne uvidia neprí-
jemný dym, môžu sa obrátiť na mestskú 
políciu“. Podľa zákona o priestupkoch 
môže mestská polícia udeliť za takéto 
počínanie v blokovom konaní pokutu do 
výšky 33 €, prípadne zistenie postúpi prí-
slušnému úradu, kde v správnom konaní 
hrozí vyššia pokuta.  

Mestská polícia v súvislosti s jarnou 
úpravou záhrad odporúča Bratislavča-
nom kompostovať biologicky rozložiteľ-
ný odpad, prípadne obrátiť sa na obec. 

SALÓN LIFE STYLE 
na Námestí Rodiny hľadá ďalšiu 
posilu na pozíciu manikérky. 

Ak si milá, šikovná a máš chuť 
pracovať, ozvi sa nám buď 
osobne v salóne, alebo na 
telefónnom čísle 0902 170 823.  

OLO TAXI 
MOBILNÝ ZBERNÝ DVOR

NEVIETE KAM SO STARÝM NÁBYTKOM, 
KOBERCOM, MATRACMI A ĎALŠÍM 

OBJEMNÝM ODPADOM?

Všetko za vás odvezieme 
a ekologicky zlikvidujeme 

už od 25 Eur!

Kontaktujte nás:
 olotaxi@olo.sk 
 02/50 110 111

Odvoz realizujeme len na území Bratislavy. Viac informácií na www.olo.sk

www.olo.sk

8/2016 9/2016
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Ako ste na tom, priatelia?
Župa testuje pohybové nadanie študentov  

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) podporuje športové akti-
vity mládeže, preto v piatok 18. marca na Gymnáziu Hubeného 
ul. v Bratislave začal realizovať  projekt SportAnalytik, ktorým bra-
tislavská župa plánuje testovať individuálne fyzické predpoklady 
detí pre konkrétne športy. BSK tak nadväzuje na výsledky už skôr 
uskutočneného projektu Rešpekt pre zdravie. 

„Počiatočné výsledky projektu Rešpekt pre zdravie boli alar-
mujúce. Stredoškoláci majú vysoký krvný tlak, katastrofálne stra-
vovanie a tretina z nich pravidelne fajčí. Preto sme sa opätovne 
rozhodli podporiť športovanie mládeže. V projekte „SportAnalytik“ 
odhalíme talent detí na jednotlivé športy. Pre decká má byť táto ak-
tivita v prvom rade motiváciou zlepšiť si kondíciu a najmä zdravie,“ 
povedal projektu predseda BSK Pavol Frešo. 

BSK aj prostredníctvom tohto pilotného projektu podporuje 
športovú aktivitu u žiakov škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 
Ide o konkrétnu pomoc rodičom pri výbere a odporučení správ-
neho športu pre deti. Projekt župa realizuje v spolupráci s Ob-
čianskym združením SportAnalytik, ktoré prináša na Slovensko 
program-diagnostický systém, ktorý dokáže na základe hravého 
testovania odhaliť u každého dieťaťa jeho prirodzené športové vlo-
hy a zároveň rodičom presne odporučí najvhodnejšie športy, v kto-
rých má dieťa potenciál napredovať a vytrvať. Odporučením správ-
neho športu je možné u každého dieťaťa podstatne zvýšiť šancu, 
že sa bude vybranej športovej aktivite venovať dlhodobo. 

Ďalšie kolo projektu bude prvého apríla na Gymnáziu na Senec-
kej ulici v Pezinku.

BYSTRICKÁ HLIADKA INFORMUJE
Starostlivosť o životné prostredie, 

v ktorom žijeme, je veľmi dôležitá. Čisté 
prostredie je súčasťou zdravého rozvoja 
spoločnosti a podstatným faktorom ži-
votnej úrovne obyvateľstva. Prinášame 
Vám pravidelnú rubriku Bystrickej hliadky, 
v ktorej sa budeme čistotou v našom okolí 
zaoberať.  

Bystrická hliadka ponúka všetkým oby-
vateľom možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít, ktoré napomôžu 
robiť miesto, kde žijeme, krajším. K hlavným aktivitám Bystrickej 

hliadky patrí oblasť životného prostredia, ktorá sa cielene zame-
riava na likvidáciu a prevenciu vzniku čiernych skládok, podporu 
a propagáciu separovania odpadu, tvorbu a realizáciu projektov na 
úpravu a skrášlenie okolia, alebo obnovu a výsadbu zelene. 

Dobrovoľníci, ktorým záleží na krajšom a čistejšom prostredí Zá-
horskej Bystrice, zapojte sa aj vy a buďte jednými z nás!

 Vzájomná pomoc je najdôležitejšia!

Text a foto: Miroslav Marciš

Miesto v bývalých jabloňových sadoch pri hlavnej ceste oproti krematóriu je opäť čisté! Matrace, igelity, stoličky, koberce, použitý stavebný materi-
ál a iný komunálny odpad pútali pozornosť  vodičov a čierna skládka na tomto mieste postupne naberala na rozmeroch. Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa starajú o čistotu prostredia v našej mestskej časti. Všetky informácie o pripravovaných udalostiach nájdete na facebooku (Bystrická hliadka).
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stavebný materiál
a zmesi

tvárnice, murivo,
preklady, stropy, 
izolácia, fasády,
sadrokartón, dlažba, 
ploty, náradie, prístroje, farby, laky... 

skruže a kanalizačné
systémy

plastové kanalizácie,
šachtové prvky,
studňové skruže,
odvodňovacie žľaby,
drenážne rúry, tvarovky...

hutnícky a spojovací
materiál

elektroinštalačný
materiál

ohybáreň betonárskej
ocele

profily I, U, L, T
štvorcové, kruhové 
a ploché tyče, jokle,
rúry, plechy, drôty,
klince, ohýbanie bet. ocele

,

vky...

voda, plyn, kúrenie
tlakové rúry,
hadice, tvarovky
a fitingy, ventily,
armatúry, sifóny,
izolácie, tesnenie,
vykurovacie telesá,
kotly, ohrievače, podlahové kúrenie...

káble a vodiče,
vypínače, zásuvky,
rozvádzače, bleskozvodný
materiál, senzory, svetelné zdroje,
elektromery, svorkovnice a svorky,
ističe a poistky, meracie prístroje

výroba strmienok, strih
a ohyb betonárskej
ocele podľa vášho výkazu
výstuže z projektu, KARI siete,
dištančné podložky, viazací drôt,
zabezpečenie dopravy na stavbu

všetko najlepšie pre kompletnú

stavbu vášho domu

UNIKÁTNA
VÝSTAVNÁ PLOCHA

STUPAVA

Borinka

Devínska 
Nová Ves

M
A

B
A

Malacky
Lozorno

Záhorská Bystrica
Bratislava

D2

Vysoká
(CSARDA)pri Morave

DOHODNITE SI SVOJE PREDSEZÓNNE ZĽAVY

SEZÓNA
ZAČÍNA

STUPAVA Malacká cesta 39 • 0917 559 142
krajn@krajn.sk • www.krajn.sk
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Pozvánky 
Máj 8. 5. 
Oslava Dňa matiek v Spoločenskom dome

Jún 

3. 6.  
Oslava Medzinárodného dňa detí v areáli zá-
kladnej školy na Hargašovej ulici

4. 6. 
BYS3CA PICYGL – Medzinárodný deň detí 
na bicykli, Námestie rodiny od 15:00 hod.
Aj tento rok pre naše väčšie či menšie ratolesti 
pripravil športový obchod BikeWine v spolu-
práci s MČ Bratislava-Záhorská Bystrica popo-
ludnie plné športu, radosti a zábavy. Opäť sa 
môžete tešiť na množstvo súťaží na bicykloch, 
ako je jazda pomalosti, slalom, ale aj obľúbené 
preteky. O zábavu sa bude starať DJ Fredy a na 
svoje si prídu aj dospelí. Tešíme sa na Vás!
 
4. 6.  
Country Rag Day, na Plácku,  
14:00 – 22:00 hod.
Tradičné hry a aktivity v prírode pre celú rodinu 
s country kapelou. Pred zotmením táborák a lu-
kostrelecké preteky.

Palec dole
KTO SPADNE PRVÝ?

Krátky pohľad na stav schodov pred verejnými priestranstvami  
v našej mestskej časti

Dobrý deň,
dovoľujem si Vás osloviť v mene čitateľov dvojmesačníka 
Naša Bystrica, ktorých by zaujímalo, či Slovenská pošta 
plánuje rekonštrukciu schodov pri vstupe na pobočku 
v našej mestskej časti, prípadne prestavbu vstupu do po-
šty na bezbariérový. Za odpoveď vám vopred ďakujem. 
Odpoveď: 
„Budova Pošty Bratislava 48 je vo vlastníctve SP, a. s. Odborným útvarom Slovenskej po-
šty bola v roku 2015 spracovaná projektová dokumentácia na plánovanú rekonštrukciu. 
V súčasnej dobe sa vybavuje stavebné povolenie a vlastná realizácia je naplánovaná v roku 
2017 – tá je však závislá od pridelených finančných prostriedkov a schváleného investič-
ného plánu na príslušný rok.“ S pozdravom a prianím príjemného dňa Ing. Alena Sláviková, 
oddelenie zákazníckeho centra, Slovenská pošta, a. s.

Dobrý deň,
dovoľujem si Vás osloviť v mene čitateľov dvojmesačníka 
Naša Bystrica, ktorých by zaujímalo, či Slovenská spori-
teľňa a. s. plánuje rekonštrukciu schodov pred svojou po-
bočkou v Záhorskej Bystrici, prípadne prestavbu vstupu do 
sporiteľne na bezbariérový. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď Slovenskej sporiteľne, a. s., sme do uzávierky toh-
to čísla nedostali. 

Rekonštrukcia schodov na miestny úrad aj 
do Spoločenského domu bude podľa plánu 
prebiehať v letnom období.



Marcipánky
Utří 3 loty čerstvého másla na mísce, dej do něj čtvrt libry tlučené-
ho cukru, půl lotu tlučené skořice, čtvrt lotu tlučeného hřebíčku, 
z půl citronu drobně pokrájenou kůru, lot sladkých a 4 hořké man-
dle, na struhadle i se šlupkou ustrouhaných , vraz do toho jedno 
celé vejce, dobře to umíchej, dej do toho čtvrt libry pěkné mouky, 
vyndej to na moukou posypaný vál, rozválej to na dvě stébla tlu-
stě, nakrájej z toho čtyrrohé tabulky, jako jsou ty malé marcipán-
ky, klaď je na bílým voskem pomazaný plech, pomaž vejcetem, 
poklaď rozpoltěnými mandlemi a zvolna je peč. 

(Lot je 16 gramov, libra česká je 0,512 kilogramu).

Polívka ze žab
Dej na rendlík kousek másla, několik vařečíček mouky, nech to 
spejchnout, dej k tomu dobře očištěné žáby, pak zelenou pokrá-
jenou petružel, nech tak asi čtvrt hodiny dusit, pak to nalej dobře 
povařenou hrachovou a petruželovou vodou, nech vařit, dej květu 
do toho a buď ty žabky nech v tom, anebo to proceď a vlej na 
smaženou žemličku.

Magdalena Dobromila Rettigová:  Domácí kuchařka (1844)

Recepty
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Pamiatka z púte do Maria Zell, 1911

Publikované fotografie sú z rodinného 
archívu Angely Drahošovej, Márie Hrdinovej, 
Jána Blechu, Petra Prvoniča, Rudolfa Iváka, 
Márie Pokornej a Magdalény Horváthovej.

Ateliérová fotografia manželov v čase  
1. svetovej vojny

Ateliérový portrét mladej ženy,  
pred 1. svetovou vojnou

Genovéva Drahošová, 1923

Pavlína Prvoničová s dieťaťom v čase  
1. svetovej vojny

Rodina Leonarda Žernoviča, 1920


