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REKORDNÝ POČET 
PRVÁKOV

NOMINÁCIA NA 
SLOVENKU ROKA

FLORBALISTI SÚ 
MAJSTRAMI SLOVENSKA

PO ROKOCH STAGNÁCIE 
FUTBAL OPÄŤ ŽIJE

Futbalové ihrisko po dlhé roky nebolo v správe Mest-
skej časti Bratislava-Záhorská Bystrica. Prenájom 
priniesol veľa problémov: ekonomické straty, súdny 
spor, ale hlavne „pochovanie“ futbalu v Záhorskej 
Bystrici. Niekoľko rokov trvalo, kým sa podarilo 
nájsť legitímny spôsob, ako zmluvu s nájomcom 
ukončiť. Stalo sa tak v apríli roku 2014. Futbalové 
ihrisko sa opäť vrátilo do správy mestskej časti a si-
tuácia sa začala meniť. 

„Podpora športu vždy patrila a stále patrí k mojim 
prioritám. Aj napriek tomu, že situácia s ihriskom 
vyzerala dlho neriešiteľná, spolu s poslancami sme 
sa nevzdali, až kým sme nenašli spôsob, ako ho 
dostať späť. Ešte aj dnes sa tomu teším, pretože naša 
neústupčivosť priniesla svoje ovocie a futbal v Záhor-
skej Bystrici zažína ožívať,“ hovorí starosta Jozef 
Krúpa.  

Viac o téme na strane 4-5
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U   nás na Slovensku tiež prichádza jar. Nielen tá, ktorá 
ukončuje zimný spánok a celú prírodu prebúdza k 
novému životu, ale zachytil som aj iný prejav „jari“ – že 
totiž v rôznych spoločenských oblastiach sa už začína 
verejne a s úctou hovoriť o Bohu a o Cirkvi. Hoci ľudia, 
ktorí by aj vedeli laicky a príťažlivo vyjadriť, aký vzácny 
je život podľa Evanjelia, „spia ešte zimným spánkom“, 
nový život poznačený vzkriesením už klíči a čoskoro sa 
prejaví. Malé a nenápadné gestá ľudskosti inšpirované 
Kristovou obetou nezastaviteľne odsudzujú a pocho-
vávajú povrchnosť a hrubosť, pesimizmus a lenivosť. A 
taktiež osobné záujmy a krátkozrakosť mnohých poli-
tikov, ktorí nahlodávajú pokojné spolužitie bežných 
ľudí. Títo poslední sa s  citlivosťou, ticho a vytrvalo na-
sadzujú vo vzájomnej pomoci. Strážia a opatrujú život, 
ktorý je posvätný a priznávajú mu Božiu hodnotu. A to 
je predsa viac, než ničomný zisk! 

Veľkonočné sviece, ktoré sme zapálili počas dní 
Ježišovho umučenia, násilnej smrti a nevídaného 
zmŕtvychvstania, sú symbolom nového sveta. Toho 
sveta, na ktorý vo víre pracovných povinností, neus-
távajúcich mailov a rodinných sklamaní často zabú-
dame. Je to svet nádeje a nového začiatku nie iba pre 
zopár vyvolených, ale pre všetkých. Je to svet, v kto-
rom chceme deti a nie bomby, školy a nie barbarstvá, 
kultúru a nie vojnu. Chceme budúcnosť a ľudí, ktorí 
túžia aktívne pomáhať, vedia viesť dialóg a neubližujú 
druhým, ani nimi nepohŕdajú. 

Toto je jar Evanjelia. Práve tajomstvo Veľkej noci 
založilo Cirkev – Ježišovu rodinu ľudí zapálených pre 
dobro druhých. V týchto dňoch istý kňaz povedal, že 
vraj Cirkev je pozadu. Nie je to pravda. To svet je poza-
du, lebo je hysterický a necháva sa viesť násilím, kým 
Kristova Cirkev ako prvá hlása a snaží sa o život v po-
rozumení, bez sebectva a v službe druhým. 

Aj túto skutočnosť vyjadrovalo stretnutie mladých s 
pápežom Františkom. Prišli zo všetkých kontinentov, 
kresťania i veriaci iných náboženstiev, ako aj mladí, 
ktorí žiadne náboženstvo nevyznávajú. Bola to krás-
na lekcia katolíckej obnovy: nový štýl, vysoké témy a 
oživená pamäť. Títo mladí – vedení obetavosťou Ježiša 
Krista – sú schopní odstraňovať rasizmus, lenivosť, 
vyčleňovanie iných, stratu pamäte a úbytok tvorivosti. 
Vedia použiť svoje osobné ľudské bohatstvo a schop-
nosti nielen pre seba, ale aj pre obnovu sveta a Cirkvi. 
Chcú, aby sme sa o nich starali a boli im príkladom. 
Nechcú iba prázdne ľudské slová, ale túžia po takých 
slovách, hodnotách a pravidlách, ktoré sú schopné 
budovať svet, kde je miesto pre každého. Takíto mladí 
nás všetkých predbehnú: a zároveň potiahnu, aby sme 
sa vyslobodili z horkosti, v ktorej sme zapletení ako v 
pavučine.

Ľudovít Pokojný
dekan farnosti Záhorská Bystrica

Aj tento rok  zapisovali rodičia svoje deti do prvého 
ročníka našej základnej školy. Využiť mohli dva ter-
míny v dňoch 13. a 14. apríla. O miesta v škole je v 
našej mestskej časti stále väčší záujem. Na školský 
rok 2018/2019 sa spolu zapísalo 102 detí, 54 chlapcov 
a 48 dievčat. 

Zápisu, tak ako už tradične, predchádzalo informačné 
rodičovské združenie v materskej škole, na ktorom 
sa rodičia stretli s vedením školy a pani učiteľkou 
súčasných prvákov. Dozvedeli sa základné informácie 
o zápise, o možnosti odkladu školskej dochádzky, o 
krúžkovej činnosti, o fungovaní školského klubu detí, 
o priebehu prvého ročníka a na záver boli pozvaní 
na deň otvorených dverí v základnej škole, ktorý sa 
uskutočnil v piatok 13. apríla 2018. „Rodičia budúcich 
prvákov mali možnosť počas dňa otvorených dverí 
stráviť chvíľku na vyučovaní vo všetkých troch prváck-
ych triedach, nahliadnuť do odborných učební a iných 
priestorov školy,“ hovorí riaditeľka základnej školy 
Zuzana Kaliariková. Predškoláci z materskej školy na 
Hargašovej ulici a z cirkevnej Materskej školy bl. Zden-
ky Schelingovej sa prišli pozrieť na našich prvákov v 
stredu 11. apríla 2018. Strávili u nich jednu vyučovaciu 
hodinu plnú zábavných úloh, cvičení, riekaniek a 
piesní. 

V školskom roku 2018/2019 čakajú žiakov okrem 
matematiky, slovenského jazyka,  angličtiny a prvouky 
aj aktivity v oblasti environmentálnej výchovy, do-
pravnej výchovy, hudobnej výchovy a mnohé iné zau-
jímavé podujatia. V poobedňajších hodinách sa môžu 
deti tešiť na krúžkovú činnosť zameranú na rôzne 
záujmové aktivity, napríklad na tanečné, hudobné, 
výtvarné, literárno-dramatické krúžky, vyučovanie 
anglického jazyka anglickými lektormi. Pri krúžkovej 
činnosti spolupracuje naša škola so ŠK Hargašova, 
ZUŠ J. Kresánka, SZUŠ Ružová dolina, International 
House a mnohými inými organizáciami. 

„Záujem o miesta v základnej škole sa z roka na rok 
zvyšuje. Som veľmi rada, že zhruba o mesiac sa začne 
dostavba našej základnej školy o dve triedy, ktorá po 
dokončení vytvorí ďalšie  potrebné miesta pre budúcich  
žiakov,“ dopĺňa Zuzana Kaliariková.

Zapísaným deťom želáme veľa síl pri plnení školských 
povinností. 

O škole sa môžete dozvedieť viac na školskej webovej 
stránke www.zshargasova.stranka.info.

-red-

EDITORIAL
Milí priatelia, 

niekto by povedal, že je to zaujímavá súhra, keď sa 
spája začiatok jari so slávením udalostí Veľkej noci. 
Podobnú súhru som sledoval aj medzi nedávnym pra-
covným stretnutím mladých s pápežom Františkom v 
Ríme – a pochodom iných mladých v USA proti zbra-
niam a ich výrobcom. Všetci vyjadrili túžbu po radosti, 
po pokojnom stretávaní sa a po slobodnom napĺňaní 
ideálov bratstva.

REKORDNÝ POČET PRVÁKOV

Foto: zápis do školy

2 3

Naša Bystrica. Vydavateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, Bratislava, IČO: 00 604 887. Dátum vydania: apríl 2018, poradové číslo 3/2018. 
Číslo ISSN 1339-1399. Evidenčné číslo: MK SR EV 4401/11. Predsedníčka redakčej rady: Mgr. Marcela Jedináková. Redakčná rada: Mgr. Martin Besedič, PhD., Petra 
Brštiaková, prof. PhDr. Ján Grexa, PhD., Ing. Ján Janata, PaedDr. Zuzana Kaliariková, Ing. Jozef Krúpa. Šéfredaktor: prof. PhDr. Pavol Smolík, ArtD. Spolupráca: Mgr. 
Barbora Besedičová. Kontakty na redakciu: +421 2 6595 6210, nasabystrica@zahorskabystrica.sk. Inzercia: nasabystrica@zahorskabystrica.sk. Staršie čísla novín 
si môžete prečítať na webstránke Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica a  v  miestnej knižnici. Redakcia si vyhradzuje právo texty prispievateľov upraviť. 

Redakcia nezodpovedá za grafickú a  gramatickú stránku inzercií.



MÁME NAJLEPŠIEHO 
ZNALCA BIOLÓGIE V 
BRATISLAVKOM KRAJI!

Naša základná škola sa teší z veľkého úspechu. 
Jakubovi Kapánkovi z 8. A triedy sa podarilo získať  
v krajskom kole biologickej olympiády prvé miesto. 
Tejto súťaže sa zúčastnil po prvý raz. Po úspešnom 
školskom kole skúsil šťastie na okresnom kole, ktoré 
tiež vyhral. Taký istý úspech si zopakoval aj v kole 
krajskom.

Ako Jakub sám hovorí, tomuto víťazstvu bol veľmi rád. 
„Je to dobrý pocit byť najlepší medzi žiakmi z Bratislavy 
a okolia. Škoda len, že celoslovenské kolo biologickej 
olympiády neexistuje, rád by som to skúsil aj tam,“ 
dodáva Jakub Kapánek. Na olympiádu sa pripravoval s 
pani učiteľkou Bendíkovou vždy po vyučovaní. Robili 
rôzne pokusy, pozorovali vzorky pod mikroskopom a 
potom sa Jakub ešte pripravoval sám doma pomocou 
testov z internetu. „V krajskom kole som sa potešil, lebo 
praktickou aktivitou bola práca s mikroskopom, čo sme 
s pani učiteľkou preberali. Mali sme pozorovať pučanie 

kvasiniek a ich rozmnožovanie,“ popisuje svoje zážitky 
Jakub. „Treba tam naliať vlažnú vodu, no oni nám dali 
horúcu. Tým pádom všetky kvasinky zomreli, ale keďže 
som si to predtým prešiel s pani učiteľkou, vedel som, 
ako to má vyzerať. Potom sme čakali na výsledky – a 
vyšlo to!“

Keď Jakub práve nesedí pri mikroskope a nerobí 
pokusy, zbiera známky. Už druhý rok navštevuje 
filatelistický krúžok. Zaujíma sa aj o fotenie, hlavne 
o zábery prírody. Okrem toho si rád pozrie futbal, 
predovšetkým zápasy obľúbeného klubu Real Madrid. 
A aké má plány do budúcnosti? „Chcel by som ísť na 
gymnázium a potom na nejakú vysokú školu, ale  ešte 
neviem na akú. Mohlo by to byť trochu z oblasti biológie, 
ale spojené ešte s niečím iným. Uvidím.“

Jakub, želáme ti aj v budúcnosti veľa úspechov!
Ema Kopčáková (9. A.)

Deň učiteľov je výbornou príležitosťou poďakovať sa 
stále aktívnym učiteľom, či rozpomenúť sa na tých, 
ktorí v našich spomienkach zanechali trvalú stopu. 

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica pri 
príležitosti Dňa učiteľov aj tento rok ocenila prácu 
pedagógov z našej materskej i základnej školy. Každá 
pani učiteľka dostala pekný darček a kvet. Zvlášť vyz-
namenané boli pri tejto príležitosti tri z nich – Silvia 
Ondrisková z materskej školy a Slávka Vogelová s Mon-
ikou Mikolášikovou zo základnej školy. Od riaditeľky 
školy  Zuzany Kaliarikovej a starostu Jozefa Krúpu si 
prevzali špeciálnu plaketu a finančnú odmenu. 

Pri príležitosti sviatku učiteľov si dovolíme spomenúť 
ešte jedno meno: Vojtech Vígh. Dlhé roky pôsobil 
ako pedagóg v Záhorskej Bystrici. Začínal  ako učiteľ 
v Základnej deväťročnej škole na Trstínskej ulici, v 
ktorej teraz sídli Diagnostický ústav. Učil slovenský 
jazyk a dejepis. Týmto predmetom sa venoval aj po 

presťahovaní školy na Hargašovu ulicu. Jeho žiaci si 
na neho dodnes spomínajú s úctou. „Pán učiteľ Vígh 
bol mojím triednym učiteľom v ôsmom a deviatom 
ročníku. Učil nás slovenský jazyk, bol prísny, a tak sme 
mali pred ním rešpekt. Ale zato nás veľa naučil,“ hovorí 
jeho bývalá žiačka Božena Kubíková. 

Vojtech Vígh sa neskôr stal riaditeľom školy, v tejto 
funkcii pôsobil pätnásť rokov (1973 – 1988). „Bol to 
dobrý učiteľ aj riaditeľ, deti mali pred ním rešpekt. 
Dobre si s ním rozumeli učitelia aj ostatní zamestnan-
ci,“ spomína bývalá školníčka Hermína Bilačičová. 
Podobné spomienky má aj bývalá tajomníčka školy 
Anna Frolková: „V škole som robila tridsaťjeden rokov. 
S odstupom času môžem zhodnotiť, akým bol človekom. 
Veľmi dobre som s ním vychádzala, výborne sa mi s ním 
spolupracovalo, mal ľudský prístup k podriadeným a aj 
po ekonomickej stránke bol dobrým odborníkom.“

Barbora Besedičová

PANI UČITEĽKY, PÁNI 
UČITELIA, ĎAKUJEME!

Foto: Jakub Kapánek a predseda krajského kola Biologickej olympiády prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

Foto: zamestnanci základnej školy, Vojtech Vígh v strede hore
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Pokračovanie zo strany 1 

Po rokoch stagnácie sa futbalu v 
Záhorskej Bystrici začalo opäť dariť.  
Naši hráči sa zúčastňujú nielen 
domácich súťaží, ale aj súťaží s 
medzinárodnou účasťou – a ich 
výsledky sú veľmi dobré.  

MLADÍ FUTBALISTI
Ako prvý sa začal  pred štyrmi rokmi 
v Záhorskej Bystrici formovať detský 
a mládežnícky tím. Zastrešuje ho 
klub MFK Záhorská Bystrica pod 
vedením Jozefa Prokopa, Ľubomíra 
Požgaja a Marcela Horvátha. V ak-
tuálnom ročníku klub eviduje viac 
ako sto hráčov a hráčok. V súťažiach 
Bratislavského futbalového zväzu, 
resp. Oblastného futbalového zvä-
zu Bratislava-mesto hrá viac ako 
šesťdesiat z nich v štyroch súťažiach: 
Prípravka U10, Prípravka U11, Mladší 
žiaci U13 a Starší žiaci U15. 

„Stabilitu kádra a kvalitu práce s deťmi 
dokumentujú hlavne naše úspechy. 
Medzi ne môžeme zaradiť víťazstvo 
v halovom turnaji mladších žiakov 
Dúbravka cup v rokoch 2017 a 2018, 
víťazstvo mladších žiakov v halovej 
lige Bratislavského futbalového zväzu 
2017/2018 a tretie miesto mladších 
žiakov v ligovej súťaži MZM ObFZ 
Bratislava-mesto,“ hovorí predseda 
MFK ZB  Jozef Prokop. „Dôležité je 
aj to, že jednotlivé kategórie MFK 
Záhorská Bystrica sú pozývané na 
kvalitne zastúpené futbalové turnaje, 
často s medzinárodnou účasťou, ako 
je napríklad turnaj mladších žiakov 
Břeclav Cup.“

MUŽSKÝ TÍM
O niečo neskôr, v roku 2015, vznikol 
aj futbalový tím mužov. Klub OZ 
MKF Slovan vedie Ján Blecha a Mi-
loslav Sajan. V prvých rokoch od 
opätovného založenia seniorského 

klubu sa chlapom príliš nedarilo, aj 
preto, že tréningy boli iba sporadické. 
Ale aj to sa podarilo prekonať. 

„Po obnove a doplnení kádra dnes v 
súťaži patríme k najlepším,“ hovorí 
Miloslav Sajan, vizeprezident OZ 
MKF Slovan a manažér ISSF. „K 
týmto výsledkom určite dopomohol 
aj tréner Alfréd Bauer, ktorý kolektív 
hráčov stmelil a vyburcoval k lepším 
výkonom. Jesennú časť roka 2017/2018 
sme skončili na prvom mieste, čo nás 
posmelilo, aby sme postúpili do nižšej,  
kvalitnejšej kvalifikačnej triedy. Dnes 
chlapi hrajú kompaktnejšie a je vidieť, 
že ich to na ihrisku baví.“

Futbalové ihrisko sa využíva aj na 
podujatia mestskej časti. Organi-
zujú sa hodové turnaje, priateľské 
zápasy z našimi partnerskými a 
susednými obcami a exhibičné 
zápolenia „starých pánov“. Azda 
najvýznamnejším bolo stretnutie 

tradicionálok Slovenskej a Českej re-
publiky.

SPOLUPRÁCA S 
MESTSKOU ČASŤOU
Mestská časť podporuje bystrický 
futbal nielen morálne, ale aj finančne. 
Mladí futbalisti dostali dotáciu vo 
výške 10 000 eur ročne, dospelí 5 
000 eur ročne.  Mestská časť platí 
aj správcu, ktorý sa stará o údržbu 
ihriska, opravy, rekonštrukcie, 
platí energie. Náklady za tento rok 
prekročia 40.000 eur. „Stretávam 
sa so zástupcami oboch klubov a 

riešime aktuálne otázky,“ hovorí sta-
rosta Jozef Krúpa. „Spoločne sa nám 
podarilo sfunkčniť studňu, závlahu, 
urobiť nové podlahy a okná v šatniach 
a okná aj vymaľovať. Okrem toho sme 
natreli tribúny, striedačky, opravili 
sme stĺpy a siete za bránkami. V pre-
vádzke je aj bufet. Veľká vďaka patrí 
členom združení, podporovateľom, 
rodičom i futbalistom.“ 

V najbližšom čase je plánovaná 
nová fasáda na šatniach, opraví sa 
kúrenie a urobí sa nové sedenie na 
terase. Vybudovať by sa mal prístu-
pový chodník, rozšíri sa osvetlenie 

a nainštaluje tabuľa na ukazovanie 
času a aktuálneho skóre. 

NEDORIEŠENÉ OTÁZKY
Aj napriek tomu, že väčšina vecí sa 
darí riešiť, ešte stále sa mestská časť 
borí s problémami, ktoré súvisia s 
bývalým dlhoročným prenájmom 
ihriska. Pozemky pod šatňami 
sú súkromné. To znemožňuje 
šatne ďalej rozširovať či vykonať 
ich rozsiahlejšiu prestavbu. Časť 
pozemkov priamo na hracej ploche 
je v súkromnom vlastníctve,  z čoho 
vyplývajú súdne spory, ktoré si-
tuáciu komplikujú.  

„Aby sme odstránili súdne spory, 
navrhol som odkúpiť pozemky od 
vlastníkov za znaleckú cenu, ale 
väčšina poslancov s týmto riešením 
nesúhlasila,“ objasňuje situáciu Jozef 
Krúpa. „Navrhli ich zámenu s inými 
pozemkami. Takéto zámeny sú však 
v kompetencii magistrátu a poslan-
cov zastupiteľstva hlavného mesta, 
takže je to v súčasnosti veľmi ťažké 
zrealizovať. Ale, samozrejme, nevz-
dáme sa a budeme aj naďalej robiť 
pre rozvoj futbalu v Záhorskej Bystrici 
všetko, čo bude v našich silách,“ dodá-
va Jozef Krúpa. 

PO ROKOCH STAGNÁCIE 
FUTBAL OPÄŤ ŽIJE

Podpora športu zo strany Mestskej časti 
Bratislava-Záhorská Bystrica je na veľmi 
dobrej úrovni. Za MFK Záhorská Bystrica 
môžem vyjadriť iba poďakovanie za pod-
poru mládežníckeho futbalu. Mestská časť 
pomáha klubu rôznymi spôsobmi: finančným 
príspevkom, ktorý tvorí cca dvadsať percent 
rozpočtu klubu, starostlivosťou o futbalový 
areál a možnosťou využívať ihrisko a priesto-
ry bezodplatne. Vyzdvihnúť môžeme aj os-
obnú zainteresovanosť starostu Jozefa Krúpu 
a taktiež komisie športu a cestovného ruchu. 

Jozef Prokop, predseda MFK ZB

Začiatky OZ MKF Slovan boli neľahké, avšak 
všetky prekážky sme prekonali – aj vďaka 
veľmi dobrej spolupráci s Mestskou časťou 
Bratislava-Záhorská Bystrica, so starostom 
Jozefom Krúpom a poslancami miestneho 
zastupiteľstva. Zo začiatku mali poslanci 
rôzne názory na vznik ďalšieho občianskeho 
združenia, ktoré malo zastrešovať futbalové 
aktivity v Záhorskej Bystrici. Dnes je už však 
podpora spoločná a jednoznačná. Bez nej by 
sa seniorský futbal nedal hrať, čo história fut-
balu v Záhorskej Bystrici jasne ukázala.

Miloslan Sajan,
viceprezident OZ MKF Slovan ZB

Foto: hodový turnaj tradicionálok Slovenskej a Českej republiky

Foto: mladí počas tréningu
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Keď som sa dozvedel, že naša 
obyvateľka a, dovolím si povedať, 
aj moja priateľka Saša Kole-
nová,  je nominovaná na ocenenie 
Slovenka roka, nebol som vôbec 
prekvapený. Skôr mi napadlo, 
prečo táto nominácia neprišla už 
skôr.  Saša  robí už dlhé roky prá-
cu, ktorá je nielen náročná, ale aj 
mimoriadne  zodpovedná. Veď pri 
nej zachraňuje to najcennejšie, čo 
máme – životy našich detí! Sašu 
si ako človeka i odborníka hlboko 
vážim, preto som sa rozhodol, že 
sa na chvíľu vrátim do rokov mo-
jej redaktorskej práce a osobne ju 
požiadam o rozhovor.

Kedy si sa ty ako krehká žena ro-
zhodla pre túto náročnú prácu?

Bolo to v čase, keď som spoznala  
môjho manžela a hľadala som si 
miesto lekárky v Bratislave. Na 
detskej onkológii sa práve jedno 
uvoľnilo, najskôr hľadali nejakého 
lekára – muža, ale nakoniec sa ro-
zhodli pre mňa. Splnil sa mi sen. 
Už ako študentka  medicíny v Brne 
som totiž uvažovala o tomto od-
bore, ale keďže na Slovensku sú len 
tri centrá, kde sa liečia deti s rako-
vinou, nedúfala som, že bude 
možné venovať sa mu. Na jednej 
strane som vnímala a stále vnímam 
hĺbku detského a rodičovského utr-

penia, ktoré rakovina prináša, ale 
na druhej strane ma veľmi zaujímal 
veľký vedecký pokrok, nové spô-
soby diagnostiky a nové možnosti 
liečby, ktoré môžu pomôcť ťažko 
chorým pacientom. 

Čo bolo zlomovým okamihom v 
tvojom profesijnom živote? 

Jedným zo zlomových okamihov 
bolo rozhodnutie doplniť si vzde-
lanie postgraduálnym štúdiom, 
ktoré bolo zamerané na akútne leu-
kémie. Tie sú až doteraz mojou úz-
kou špecializáciou. Pracujem ako 
národný koordinátor pre liečbu 
týchto ochorení. Naším hlavným 
cieľom je, aby všetky deti na Slo-
vensku dostali najlepšiu dostupnú 
liečbu, ktorá im dá šancu úplne sa 
vyliečiť.

Druhým zlomovým bodom bolo 
to, že som v rámci programu  Slo-

vak American Foundation vyhrala 
výskumné štipendiá v USA. Jeden 
rok som mala možnosť pracovať  
v Centre pre detskú onkológiu 
v Detskej nemocnici v Colorade  
pod vedením profesora Stephena 
Hungera, svetového lídra v oblasti 
detských leukémií. Získala som tak  
neoceniteľnú profesijnú skúsenosť. 
S profesorom Hungerom doteraz 
spolupracujeme, máme pravidelné 
videokonferencie, konzultujeme 
najťažšie prípady našich pacientov 

– a zároveň vzdelávame mladých 
lekárov.
 
Ako by si hodnotila úroveň detskej 
onkológie na Slovensku? Sme 
porovnateľní so svetom?

Detská onkológia na Slovensku je 
určite porovnateľná so svetom. Pa-
cientov diagnostikujeme a liečime 
podľa medzinárodných štandardov 
a ponúkame im rovnakú liečbu akú 

ROBÍM 
PRÁCU, 
KTORÁ MÁ 
ZMYSEL
Rozhovor s Alexandrou Kolenovou, pred-
nostkou Kliniky detskej hematológie a 
onkológie LF UK a DFNsP.

dostávajú chorí v krajinách na zá-
pad od Slovenska. Rodičov našich 
pacientov vždy upokojí, ak vedia, 
že úplne rovnakým spôsobom by 
ich dieťa liečili vo Viedni, v Prahe, 
Berlíne alebo Amsterdame. Ak ide o 
nový spôsob liečby, ktorá paciento-
vi dáva nádej, ale nie je ešte na Slov-
ensku dostupná, vždy sa pokúsime 
poslať ho na príslušné zahraničné 
pracovisko.

Do akej miery sme úspešní? Darí 
sa nám vracať malým pacientov 
do života?

Patríme medzi krajiny, v ktorých je 
šanca na vyliečenie sedemdesiatpäť 
až osemdesiat percent. Pritom na 
svete sú aj také miesta, kde je to 
len dvadsať percent. Máme veľmi 
veľa vyliečených pacientov, ktorí 
môžu viesť plnohodnotný život, 
dosiahnuť vysokoškolské vzdela-
nie, založiť si rodinu. Časti pa-
cientov však po liečení ostáva 
závažný hendikep alebo znášajú 
neskoré následky liečby. Dvadsať 
až dvadsaťpäť percent pacientov 
nedokážeme vyliečiť ani my, ani le-
kári kdekoľvek vo svete. 

Viem si predstaviť, že pri svojej 
práci zažívaš aj ťažké chvíle. Čo ťa 
drží a pomáha ti ísť ďalej?

Robím prácu, ktorá ma napĺňa, 
má pre mňa zmysel a neustále 
mi pripomína, čo je v živote nao-
zaj dôležité. Mám okolo seba veľa 
dobrých, úžasných ľudí, ktorí mi 
pomáhajú prekonávať ťažké chvíle, 
ktorí ma podržia, keď mi je ťažko. Je 
to predovšetkým môj manžel, deti, 
moja mama, súrodenci, v práci ko-
legyne a kolegovia, tu v Záhorskej 
Bystrici skutoční priatelia, farské 
spoločenstvo, modlitebná skupinka 
Modlitby matiek... Všetkým som 
z hĺbky srdca vďačná. Bez nich by 
som určite nemohla žiť život, ktorý 
žijem. A potom je to intímna viera 
v Boha. Viera, ktorá mi pomáha 

hľadať zmysel nepochopiteľného 
utrpenia, bolesti  a pomáha mi 
prijímať to, čo nie je v mojich silách 
zmeniť ani ovplyvniť.

Si lekárkou, prednostkou, ale aj 
matkou troch dcér. Ako sa to dá 
všetko vzájomne skĺbiť?

Asi sa mi to ani veľmi nedarí. Každý 
deň hľadám rovnováhu. Našťastie 
mám manžela, ktorý naozaj stojí 
pri mne, podporuje ma a dáva mi 
slobodu.  Keď boli deti veľmi malé, 
bez pomoci mojej mamy by som 
to určite nezvládla. Pomáha nám 
aj teraz, keď sme na zahraničných 
cestách. A myslím, že našim trom 
dievčatám to aj prospieva, dávam 
im priestor, aby boli samostatné, 
zodpovedné a aby ony samy mohli 
k fungovaniu našej rodiny prispieť.

Aké sú tvoje najbližšie profesion-
álne plány?

V spolupráci s kolegami zo 
zahraničia pripravujeme nový pro-
tokol pre liečbu detskej leukémie. 
Stretneme sa kvôli tomu v máji v 
Helsinkách. Dúfam, že sa podarí, 
aby sme túto liečbu mohli používať 
na Slovensku, je tam zaradená aj 
často spomínaná imunoterapia. 
Testovanie nového spôsobu liečby 
môže priniesť revolúciu do boja 
s detskými leukémiami. Súvisí s 

tým veľa legislatívnej a adminis-
tratívnej práce. V júni k nám prídu 
štyri  profesorky z USA, na našej 
klinike budú celý týždeň prednášať 
na workshope  detskej onkológie 
pre lekárov zo  strednej a východnej 
Európy.
 
A čo súkromie? Prezradíš nám, čo 
zaujímavé teba či tvoju rodinu 
čaká v najbližšom čase?

Zvládnutie blížiaceho sa konca 
školského roka, slávnosť prvého  
svätého prijímania našej Stellky  
a naplánovanie leta. Všetci sa 
tešíme, keď môžeme byť spolu a 
regenerovať na Orave alebo niekde 
pri mori. 

Ďakujem za rozhovor.

Jozef Krúpa

SLOVENKA ROKA
Ak chcete aj vy podporiť Sašu 
Kolenovú v ankete Slovenka 
roka, môžete hlasovať až do 
1. júna 2018, 12:00 h., prost-
redníctvom SMS na číslo 7504 
v tvare „SR 1 – 28“, kupónmi 
z týždenníka Slovenka alebo 
online na:

www.slovenkaroka.sk/hlasovanie

Foto: Saša Kolenová s rodinou

Foto: v kolektíve spolupracovníkov a podporovateľov
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Blíži sa úvodné buly. V stupavskej 
telocvični doznie hudba, no ne-
zostane ticho. Tóny moderných 
popsongov vystriedajú rapkáče a 
po nich pulzujúce hlasité skando-
vanie pokriku Tsunami, Tsunami. 
Záhorskobystrickí florbalisti – ju-
niori aj muži – si v apríli užili vyvr-
cholenie aktuálnej sezóny 2017/18. 
A obe mužstvá ju zakončili ziskom 
majstrovskej trofeje. 

Play-off prinieslo vynikajúce výk-
ony, plnšie hľadisko a dramatický 
florbal. „Rozdiel medzi základnou 
časťou a play-off je vždy obrovský. 
Striedačka bola živšia, emócie 
vypätejšie, mužstvo nabudenejšie,“ 
povedal nám Martin Kubovič, hra-
júci tréner a líder nášho tímu Tsu-
nami Záhorská Bystrica. Slovenský 
reprezentant si zahral florbal aj 
na profesionálnej úrovni. Od roku 

2015 pôsobil v českom prvoligovom 
tíme Tatran Střešovice, odkiaľ sa 
o rok neskôr vrátil do Záhorskej 
Bystrice. Bez jeho prítomnosti 

sa hráči Tsunami v extralige trá-
pili a v sezóne 2015/16 dokonca 
bojovali v baráži o udržanie sa 
v najvyššej slovenskej súťaži. Po 

návrate Martina Kuboviča sa však 
mužstvo opäť postavilo na nohy. 
V uplynulej sezóne ho doviedol v 
majstrovskému titulu v slovenskej 
extralige aj k triumfu na medz-
inárodnom podujatí EuroFloorball 
Challenge 2017, ktoré sa vlani v 
auguste uskutočnilo v Trenčíne za 
účasti tímov zo Slovenska, Talian-
ska, Veľkej Británie, Holandska, 
Ukrajiny, Maďarska a Španielska.
 
Po roku sa florbalisti zo Záhorskej 
Bystrice opäť radovali z titulu slo-
venských šampiónov. „Ďalší maj-
strovský pohár je pre mňa odmenou 
a potvrdením, že sa mi oplatilo prísť 
späť do Záhorskej Bystrice. Vedel 
som, že ak s chlapcami budeme 
drieť, budeme pravidelne bojovať o 
titul. V oboch sezónach po mojom 
návrate sme ho získali,“ pokračoval 
šťastný Martin Kubovič. 

AKTUÁLNA SEZÓNA
Aj v tejto sezóne sa našim chlap-
com darilo držať krok s najlepšími 
extraligovými mužstvami. V 
základnej časti súťaže obsadi-
li druhú priečku s trojbodovou 
stratou na lídra Tj A-FbO Nižná a 
jedenásťbodovým náskokom pred 

tretím FaBK ATU Košice. Prvým 
kolom play-off, teda štvrťfinálovou 
fázou, prešli hladko. FBC Mikuláš 
Prešov zdolali v najkratšom 
možnom čase 3:0 na zápasy 
po výsledkoch 13:2, 5:3 a 13:1. 
Najťažšou prekážkou bolo košické 
FaBK ATU. Séria s ním sa natiahla 
až na päť zápasov, najdlhší možný 
počet, no naši chlapci ju napokon 
zvládli.  Aj vo finálovej sérii ces-
tovali hráči Tsunami na východ, 
avšak proti FK Florko Košice s 
náskokom 2:0 po prvých dvoch 
domácich stretnutiach. A v treťom 
po tesnej výhre 9:8 po predĺžení 
obhájili majstrovský titul. „Zápasy 
boli vyrovnané, ale výsledok série 
dokazuje, že titul sme opäť získali 
zaslúžene. Najťažšieho súpera sme 
zdolali už v semifinále. Tieto zápasy 
nás výborne pripravili na finále,“ 
dodal hrajúci tréner záhorskobys-
trických florbalistov. 

PRÁCA S MLÁDEŽOU
Kľúčom k úspechu bola práca 
klubu s mládežou. Pravidelné 
zaraďovanie talentovaných  ju-
niorov do extraligového kolotoča 
prinieslo svoje ovocie. „Mužský 
tím bol zložený z troch ročníkov. 

Najstarší, s rokom narodenia 1992, 
boli Stupavčania. Nasledujú mladší 
Bystričania a na záver vekom junio-
ri s rokom narodenia 1999 a menej. 
Tvrdá a poctivá práca s mládežou 
sa klubu vypláca a verím, že v nej 
budeme pokračovať,“ dodal Martin 
Kubovič.

NOVÁ ŠPORTOVÁ HALA
V uplynulej sezóne mali mužstvá 
Tsunami prechodný domov v 
športovej hale Základnej školy kpt. 
Jána Nálepku v Stupave. Na tvrdom 
podklade trénovali aj hrali domáce 
zápasy. Po obhajobe majstrovského 
titulu sa už nevedia dočkať presunu 
do domáceho prostredia, ktoré ich 
o niekoľko mesiacov čaká v Záhor-
skej Bystrici. Mestská časť realizuje 
na pôde bývalej telocvične v areáli 
miestnej základnej školy výstavbu 
športovej haly. „Konečne budeme 
mať výhodu domáceho prostredia 
v pravom slova zmysle. Záhorsko-
bystrickí chalani budú mať halu na 
desať minút pešo od domu. Teším 
sa na prvý tréning aj zápas. A verím, 
že do novej telocvične budú chodiť 
aj početnejšie návštevy,“ zakončil 
Martin Kubovič.

-tk-

FLORBALISTI OBHÁJILI TITUL 
VĎAKA POCTIVEJ PRÁCI

Foto: majstrovský tím mužov

Foto: radosť po víťaznom zápase Foto: majstrovský tím juniorov
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Najkvalitnejšie výkony kinemato-
grafie získavajú každoročne ocen-
enia nielen ďaleko za morom, ale 
už aj u nás. Kým v Amerike sa 
udeľujú Oscary, na Slovensku sú 
to filmové ceny Slnko v sieti a v 
Českej republike prestížne ocen-
enie Český lev. Jedného „leva“ si za 
minisériu Spravedlnost  tento rok 
odniesol aj Rastislav Šesták, ktorý 
býva už niekoľko rokov so svojom 
rodinou v Záhorskej Bystrici. 

Rasťo je majiteľom produkčnej 
spoločnosti. Znamená to, že je pri 
tvorbe filmu či seriálu od samého 
začiatku – teda od rokovania so 
zadávateľom (televíznou stani-
cou) cez riešenie rozpočtu, výber 
scenáristov, hercov, lokácií na na-
krúcanie až po finálny strih a výber 
hudby. 

Tento rok sa o cenu Český lev 
uchádzal s minisériou Spravedl-
nost, ktorú natočila DNA Produc-
tion, teda producent Rasťo Šesták 
s režisérom Petrom Bebjakom. 
Spravedlnost je trojdielna dráma 
o vražde. Divák síce vraha pozná 
už od začiatku, ale až do konca je v 
napätí, pretože postupne odkrýva 
okolnosti a dôvody vraždy, ktorá 
ovplyvní životy viacerých postáv. 

Čo je podľa Rasťa dôvodom tohto 
ocenenia? „Myslím si, že porote sa 
veľmi páčila téma seriálu aj to, ako 
sme pracovali s rozvíjaním príbehu. 
Veľmi dôležitá bola režijná práca 
Petra Bebjaka, ktorý patrí k tomu 
najlepšiemu, čo na Slovensku či v 
Čechách máme.“

Celý projekt vznikal v Čechách. Na-
mieste je otázka, ako sa dostane 
slovenský producent k českému 
projektu? „Veľmi jednoducho,“ ho-
vorí Rasťo Šesták, „slovenský trh 
nie je práve najväčší. Keď chcete 
produkovať stále nové formáty, tak 
automaticky skončíte v Čechách. 
Navyše – kultúrne i jazykovo sme si 
veľmi blízki.“

Český lev má v celej českej 
spoločnosti, nielen v odborných 
kruhoch, veľký význam. Aj preto si 
Rasťo toto ocenenie mimoriadne 
váži. „Pre mňa bolo úžasné sedieť 
medzi všetkými tými hercami a 
herečkami, ktorých som vnímal už 
ako malý chlapec v televízii a v kine. 
Zrazu vám všetci títo ľudia tlieskajú 
a gratulujú, to si asi vážim najviac.“

A aké má Rasťo plány v najbližšom 
čase? Spolu s režisérom Petrom Be-
bjakom chystajú mysteriózny triler 
Trhlina podľa veľmi úspešnej slo-
venskej knihy. Tiež pôjde o televíznu 
minisériu. Pre kiná pripravujú s 
medzinárodným tímom veľký film 
o úteku Wezlera a Vrbu z nemecké-
ho vyhladzovacieho tábora. 

-red-

ČESKÝ LEV SA DOSTAL AŽ 
DO ZÁHORSKEJ BYSTRICE!

Po získaní Českého leva 
sa tvorcovia minisérie 
Spravedlnost dočkali ďalšieho 
obrovského úspechu. Tento 
projekt sa už onedlho bude 
vysielať aj na americkom 
trhu, keďže práva na seriál 
kúpila produkčná spoločnosť 
vlastnená Benom Affleckom a 
Mattom Damonom. Srdečne 
blahoželáme!

Vyšší počet žiakov prináša základnej škole aj viac 
peňazí na prevádzku. Aj preto sa tu mohla obnoviť 
časť zariadenia. Do ôsmych tried sa kúpili nové 
uzamykateľné katedry na odloženie notebookov, do 
štyroch tried prvého stupňa nové skrinkové zostavy 
a do ďalšej triedy interaktívna tabuľa. Veríme, že aj 
nový nábytok prispeje ku kvalite  výučby v našej 
základnej škole.  

Nový nábytok v základnej 
škole

Foto: nová s krinková zostava
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Na rázcestí zo Záhorskej Bystrice smerom do Mari-
anky a na Mástsky vŕšek stojí Kaplnka sv. Vendelína. 
Naši poľovníci si všimli jej zanedbaný vzhľad a ro-
zhodli sa ju zveľadiť. Namaľovali strechu a opravi-
li steny. Nový náter dostala aj Božia muka. Touto 
cestou mestská časť ďakuje členom Poľovníckej 
spoločnosti Záhorská Bystrica za  aktivitu a staveb-
nej firme Milana Brštiaka za pomoc. 

Aj keď počasie  v sobotu 21. apríla pripomínalo skôr leto, v Záhorskej Bystrici sa naplno rozbehlo veľké 
jarné upratovanie. Zapojili sa doň naši občania, učitelia, zamestnanci školy, rodičia, deti, športovci, poľovníci, 
hasiči, členovia občianskych združení a pracovníci miestneho úradu. Každý priložil ruku k dielu a pri čistení 
či skrášľovaní Záhorskej Bystrice sa urobil kopec dobrej roboty. Všetkým patrí veľká vďaka. 

Obnovená kaplnka

Veľké jarné upratovanie 

Foto: kaplnka po rekonštrukcii

Foto: poľovníci upravujú ihrisko Na Plácku Foto: brigáda na školskom dvore

Foto: Rastislav Šesták s manželkou Dorotkou na slávnostnom udeľovaní ocenení
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Na základe žiadostí od občanov robí mest-
ská časť na verejných priestranstvách viaceré 
opravy a úpravy. Posilňuje sa osvetlenie na dol-
nom konci Čsl. tankistov, kde kvôli problémom s 
dodržiavaním rýchlosti pribudne aj vodorovné 
dopravné značenie. Vyše roka urguje mestská časť 
magistrát, aby opravil poškodené čadičové kocky 
pri pošte. Nestalo sa. Preto vedenie mestskej časti 
zaviazalo jedného z investorov na Krčoch, aby ich 
opravil na vlastné náklady. Okrem toho pribudne 
osvetlenie na odbočke z hlavnej cesty na Marianku, 
čo mal pôvodne tiež riešiť magistrát. 

V nedeľu 8. apríla, ktorá bola zasvätená Božiemu 
milosrdenstvu, zaspievali speváci zo Speváckeho 
zboru Bystričan pod taktovkou svojho zborma-
jstra Štefana Martinkoviča na svätej omši vo Far-
skom kostole Božského Srdca Ježišovho v Moste pri 
Bratislave niekoľko sakrálnych skladieb. Priebežne 
sa  speváci a speváčky pripravujú na nahratie CD-
nosiča s ľudovými pesničkami zo Záhoria. Spevácky 
zbor Bystričan plánuje rozšíriť svoje rady a posilniť 
u speváčok najmä soprány, ale pozýva aj mužov do 
basovej zložky.  

V nedeľu 22. apríla popoludní patrila Spoločenská 
sála v Záhorskej Bystrici vystúpeniu dychovej hud-
by Záhorienka a jej hosťom. Záhorienka predviedla 
časť so svojho bohatého repertoáru – prevažne 
skladby zo Záhoria, ale aj z blízkej Moravy, či známe 
slovenské hity. Za uplynulé roky sa v kapele vy-
striedalo veľa hudobníkov z takmer celého Záho-
ria. Snaha kapely zostáva stále rovnaká: zachovať 
tradíciu dychoviek na Záhorí a pokračovať v nej.

Drobné opravy v mestskej časti

Čím žije Spevácky zbor 
Bystričan

Záhorienka a jej hostia

Foto: dopravné značenie a nové lampy

Foto: časť delegácie zo Záhorskej Bystrice

Foto: archív

Foto: speváčky počas vystúpenia
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V rámci pravidelných stretnutí s obyvateľmi Záhor-
skej Bystrice si starosta Jozef Krúpa a jeho zástupca 
Martin Besedič sadli 19. apríla k jednému stolu s 
obyvateľmi Strmých vŕškov, lokality Pod vŕškami 
a s občanmi z priľahlých ulíc. Hlavnou témou bola 
regulácia výstavby. Počas diskusie sa hovorilo o 
tom, že stavebníci musia kontrolovať čistotu ciest 
a dodržiavať nočný pokoj. Obyvatelia požadovali aj 
umiestnenie retardérov, prechodov pre chodcov a 
zrkadla na ceste Pri Vápenickom potoku a posilne-
nie MHD smerom do mesta. Všetkými podnetmi sa 
bude mestská časť zaoberať.  

Pri príležitosti Dňa učiteľov pripravuje každoročne 
ZUŠ Jozefa Kresánka koncert Učitelia žiakom, 
žiaci učiteľom, na ktorom ako interpreti spoločne 
vystupujú pedagógovia tejto ZUŠ so svojimi zve-
rencami.  Na tohtoročnom koncerte v záhorskobys-
trickom Spoločenskom dome sme si mohli vypočuť  
v premiére skladbu pána učiteľa Romana Ďurku 
Pre Aničku, ktorú interpretovala Anna Bartóková, 
ale aj komornú skladbu Zlaté chvíle samoty. Pre 
žiakov je koncert príležitosťou poďakovať sa svo-
jim učiteľom za ich obetavú prácu. 

Na miestny úrad sme dostali pozvanie od našich 
družobných priateľov z Brumovíc na Oblastní výstavu 
vin.  V jednu aprílovú sobotu sme preto nasadli do au-
tobusu a vydali sme sa tam. Na výstave boli vzorky od 
vinárov z Brumovíc, z Kobylí aj zo Záhorskej Bystrice, 
konkrétne od Milana Brštiaka, Františka Maroša, Mi-
chala Píreka a Martina Besediča. Aj tentokrát sme si 
domov priniesli za vínka diplomy. Zabodovala Zmes 
biela (Besedič, Pírek) a Svätovavrinecké (Besedič). V 
delegácii zo Záhorskej Bystrice bol aj inšpirátor našej 
družobnej spolupráce Miroslav Miklík s rodinou.

Kávička so starostom 

Učitelia žiakom, žiaci učiteľom 

Popoludnie s vínom

Foto: na stretnutí s občanmi

Foto: koncert pri príležitosti Dňa učiteľov



Keď sa Andrej Krúpa s kamarátom Jurajom Gagom 
rozhodli ako čerství dvadsiatnici napísať motivačnú 
knihu pre mladých, zrejme viacerí z dospelých nechá-
pavo krútili hlavou. Chlapci sa však nedali odradiť 
a dielo uzrelo svetlo sveta. Knihe dali názov HLAVA 
20 hneď z dvoch dôvodov – napísali ju, keď mali v 
priemere dvadsať rokov a kniha obsahuje dvadsať 
motivačných myšlienok určených mladým ľuďom. 
Nabáda ich, aby nestagnovali, vzdelávali sa, učili sa 
cudzie jazyky, ale hlavne aby išli za svojím snom.

Kniha je na slovenskom trhu už takmer rok a pol a stala 
sa bestsellerom. A tak sa Andrej s Jurajom odhodlali 
na ďalší odvážny kúsok. „Rozhodli sme sa preložiť ju do 
angličtiny. Myslíme si totiž, že má čo povedať mladým 
nielen tu na Slovensku,“ vysvetľuje rozhodnutie Ju-
raj.  Ambíciou mladých autorov je vydať knihu aj v 
tlačenej podobe na americkom trhu, už preto podnikli 
aj konkrétne kroky. „Zatiaľ sa nám podarilo dohodnúť 
sa s najväčším elektronickým obchodom na svete a an-
glickú verziu si je momentálne možné kúpiť ako e-knihu 
na Amazone.“  

NEZOSTANE IBA PRI KNIHE
Veľký úspech knihy HLAVA 20 motivuje Andreja a Ju-
raja aj k ďalším aktivitám. „Momentálne chodíme po 
stredných a vysokých školách,“ hovorí Andrej. „Stre-
távame sa tu s mladými a snažíme sa ich aj osobne 
motivovať a dodávať im odvahu.“ Cieľom oboch auto-
rov je založiť neziskovú organizáciu PERRY TALENTS. 

„Chceme vytvoriť priestor pre všetkých mladých am-
bicióznych ľudí a poskytovať im cenné rady – napríklad 
ako začať podnikať, ako byť úspešný vo svojej profesii, 
ako sa naučiť cudzie jazyky.“ A prečo to Andrej s Jura-
jom robia? „Budúcnosť tejto krajiny a jej  ďalšie napre-
dovanie bude závisieť od toho, koľko schopných a talen-
tovaných mladých ľudí tu zostane a bude chcieť zmeniť 
veci k lepšiemu,“ vysvetľujú svoje rozhodnutie mladí 
autori.  

Držíme im palce!
-red-

HLAVA 20 IDE DO SVETA!
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S mesačným predstihom sme v nedeľu 15. 4. oslávili 
v našom Spoločenskom dome  Svetový deň rodiny. 
Na Rodinnom koncerte sa predstavili žiaci Hudob-
ného odboru ZUŠ Jozefa Kresánka v komorných 
zoskupeniach spolu so svojimi rodičmi, krstnými 
rodičmi, či súrodencami. Vďačné publikum potešili 
ľudovými piesňami, populárnymi rozprávkovými 
melódiami aj vážnymi skladbami svetových hudob-
ných skladateľov. Radosť z rodinného muzicírovania 
sa preniesla z pódia aj na publikum a pohladila dušu 
všetkým, ktorí prišli.

Naši chlapci hrali v nedeľu 22. apríla v Malackách na 
Majstrovstvách Bratislavy  družstiev starších žiakov 
v stolnom tenise. V zostave Pavol Bilka, Martin Straka 
a Šimon Saxa získali striebro. Srdečne blahoželáme! 

Počas víkendu hrali vo svojej lige aj futbalisti. Muži 
MFK Slovan vyhrali nad TJ Slávia Ekonóm 4:0. Po 
troch kolách sú prví vo svojej skupine. Tešíme sa aj z 
tohto úspechu.

Na 71. ročníku tradičného behu Devín – Bratislava 
mala Záhorská Bystrica výrazné zastúpenie. Do 
tímu sa pridali okrem dospelých bežcov aj deti. Pri 
peknom počasí si beh všetci užívali, tešili sa nielen 
pred štartom, ale aj v cieli. Športu zdar!

Rodinný koncert

Šport aktuálne

Beh Devín – Bratislava aj 
s naším tímom

1. 5.  |  cca 14:00  |  Námestie Rodiny 
Prvomájová veterán Tatra Rallye

13. 5.  |  15:00  |  Spoločenský dom 
Deň matiek
Deti s učiteľkami pripravili program pre potešenie 
svojich mamičiek.

17. 5.  |  19:00  |  Spoločenský dom 
Kandráčovci
Predaj vstupeniek na miestnom úrade (0901 795 498), 
cena vstupenky 20,- €.

12. 5.  |  19:00  |  Spoločenský dom 
Bystrický majáles
Organizujú Bystrickí futbaloví internacionáli a Miestny 
úrad ZB, moderuje Alexander Štefuca, do tanca hrajú 
Zajačkovci, vstupné 35 €, v cene je večera, neskorá 
večera, káva, alko, nealko, predaj vstupeniek je na 
miestnom úrade.

Foto: časť nášho športového tímu

Foto: Petra a Viktória Hesterové počas vystúpenia

Foto: sprava Pavol Bilka, Martin Straka, Šimon Saxa

Foto: zľava Juraj Gago a Andrej Krúpa

Foto: Hlava 20 v anglickom preklade
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S ME  VA Š A 
MIES T N A 

R E A LITN Á 
K A N CE L Á R I A

Dokonale poznáme túto lokalitu,  
preto Vám radi pomôžeme pri predaji  
alebo prenájme Vašej nehnuteľnosti.

VIVEN s.r.o. 
realitná kancelária

Ota Holúska – Záhorská Bystrica
daniela@viven.sk

0908 990 601
www.viven.sk

Práca na matričnom úrade je zaují-
mavá, je to komunikácia s ľuďmi za-
meraná na to, čo sa stalo včera, dnes 

– i pred mnohými rokmi. Aj v dobe 
automatického spracovávania fak-
tov je stále potrebné zaznamenávať 
všetky údaje do kníh, písať čitateľne, 
aby sa o nich mohli ľudia dozvedieť 
aj po rokoch. Matričné knihy nema-
jú skartačnú dobu a uchovávajú sa 
„navždy“. Pani Božena Kubíková 
pracuje na matričnom úrade v 
Záhorskej Bystrici  už dlhé roky. 
Náš rozhovor bol veľmi príjemný a 
prináša mnohé zaujímavé informá-
cie, ktoré sú užitočné pre každého z 
nás.

Čomu všetkému sa venuje matričný 
úrad?

Na úrade zaznamenávame matričné 
udalosti – narodenia, sobáše, úmrtia. 
V Záhorskej Bystrici sa matrika vedie 
od roku 1907 až doteraz. Jednotlivé 
ročníky sú uložené v štátnom archíve.

V minulom roku bolo v Záhorskej 
Bystrici dvadsaťjeden sobášov. Aké 
podmienky musia snúbenci splniť, 
aby sa tu mohli zosobášiť?

Ak má aspoň jeden zo snúbencov 
trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici, 
sobáš sa vykoná bez matričného 
poplatku. Snúbenci, ktorí u nás trvalý 
pobyt nemajú, však musia popla-
tok zaplatiť. To sa netýka cirkevných 
obradov. No žiadosť o uzavretie 
manželstva aj cirkevnou formou pre-
chádza kontrolou, aby nenastali chy-
by. Je zaužívané, že my, matrikárky, 
skontrolujeme, či sú snúbenci slo-
bodní, či nie sú maloletí a podobne. 
Aj  cirkevný sobáš sa zapisuje do 

matričnej knihy u nás – a v civilnom 
živote ľudia používajú sobášny list, 
ktorý vydáva štátna matrika.

Ako majú snúbenci postupovať, ak 
sa chcú brať u nás, ale nemajú tu 
trvalý pobyt?

V tom prípade žiadosť podávajú na 
úrade, kde má trvalý pobyt jeden zo 
snúbencov. Úrad žiadosť  preskúma a 
ak zistí, že sobáš sa môže uskutočniť, 
dá nám povolenie na uzavretie 
manželstva na našom matričnom 
úrade. 

Môže sa sobáš uskutočniť aj mimo 
obradnej siene?

Mnohí snúbenci si vyberú miesto, 
ku ktorému majú osobitný vzťah, 
napríklad záhradu pri rodinnom 
dome, alebo reštauráciu, v ktorej 
majú svadobnú hostinu. Tohto roku 
na svätého Valentína (14. februára) 
dokonca požiadali pána starostu, 
aby jeden pár zosobášil v priamom 
prenose televízie Markíza – v relácii 
Teleráno. Boli to  mladí ľudia Marcel 
a Zuzka, ktorí si tam povedali svo-

je „áno“. Veríme, že im manželstvo 
vydrží a že spolu aj zostarnú.

Podľa čoho viete, že máme nového 
občana ?

Dieťa musí byť zapísané tam, kde sa 
narodí a rodné matriky potom posie-
lajú avíza do miesta trvalého bydliska 
matky dieťaťa. Takže viem dať k dis-
pozícii zoznam novorodencov na sek-
retariát starostu, ktorý niekoľkokrát 
do roka pozýva rodičov s dieťaťkami 
na slávnosť vítania malých občanov.

Na matričnom úrade sa riešia rôzne 
agendy. Jednou z nich je určenie ot-
covstva. Ako to vyzerá v praxi? 

Sú na to dva spôsoby. Budúce matky, 
ktoré nie sú vydaté, môžu požiadať 
o vystavenie zápisnice o určení ot-
covstva nenarodeného dieťaťa. Obaja 
rodičia prídu k nám, spíšeme zápis-
nicu, v ktorej muž prizná, že je ot-
com doteraz nenarodeného dieťaťa, 
dieťaťu musia dopredu určiť priezvis-
ko – a s týmto dokumentom ide mat-
ka do pôrodnice. Potom, pri spiso-
vaní záznamu o narodení dieťaťa, sa 

tento dokument využije. Pri druhom 
spôsobe sa priznáva otcovstvo až po 
pôrode na matrike v mieste narode-
nia dieťaťa. 

Čo je osobitná matrika ?

Matričné udalosti potrebujú naši 
ľudia zúradovať aj v cudzine a spôsob 
zápisu funguje rovnako ako u nás. 
Dieťa zapíšu na ich matričnom úrade. 
Platí to aj pri sobáši a úmrtí. Tieto 
dokumenty sa potom  musia  dostať 
k nám. Na to je ustanovená osobitná 
matrika, ktorá zaznamenáva všetky 
matričné udalosti, ktoré sa našich 
občanov v cudzine môžu týkať. Do-
kumenty musia byť preložené do 
slovenského jazyka. Osobitná matri-
ka je nestránkové pracovisko, čiže 
ľudia tieto záležitosti vybavujú pros-
tredníctvom matričných úradov vo 
svojich bydliskách. Osobitná matri-
ka je jediným pracoviskom svojho 
druhu v republike, takže na zúrado-
vanie sú tam trochu dlhšie lehoty.

Evidujete aj úmrtia občanov. Čo má 
rodina zosnulého urobiť v takejto 
situácii?

V knihe úmrtí je zapísaná len smrť 
občana, ktorý zomrel v Záhorskej 
Bystrici. Mnohí ľudia si myslia, že 
keď boli zomrelí našimi obyvateľmi, 
tak sú automaticky zapísaní u 
nás, ale nie je to tak. Úmrtie sa za-
pisuje vždy tam, kde nastalo. Čiže 
keď občana Záhorskej Bystrice 
napríklad zrazí auto v Malackách, 
je zapísaný na matrike v Malackách. 
Keď je na území  Záhorskej Bystrice 
havária a zomrú pri nej obyvatelia 
napríklad z Košíc alebo z Nemecka, 
tak sú automaticky zapísaní u nás. 
Niektorí ľudia k nám zbytočne prídu 
po úmrtný list svojho príbuzného. 
Keď zomrel napríklad v nemocnici 
na Kramároch,  nie je zapísaný u nás, 
ale v matrike zomrelých v Bratislave-
Novom Meste. Pri vydávaní dupliká-
tov je potrebné vedieť, kde občan 
zomrel – a tam hľadať.

Chodia za vami ľudia, ktorí chcú 
nahliadnuť do matriky?

Áno. Vydávajú sa duplikáty pôvod-
ných dokumentov, ale samozrejme 
len tomu, koho sa to priamo týka. 
Každý musí priniesť občiansky preu-
kaz a nejakým spôsobom preukázať 
príbuzenský vzťah k príslušnej o-
sobe zapísanej v matrike. 

Stáva sa to často?

Veľmi často. V predchádzajúcich  ro-
koch toho bolo viac, lebo prišla doba 
reštitúcií, keď sa obyvateľom vra-
cali predtým odobrané majetky – a 
oni museli preukázať pôvod svojimi 
rodnými a sobášnymi listami alebo 
úmrtnými listami svojich predkov.

Mnoho občanov si dnes spracová-
va rodinný rodokmeň, pôvodné 
matričné dokumenty už doma 
nevedia nájsť a preto by záznamy 
o svojich predkoch potrebovali 
vyhľadať v matričných knihách. Dá 
sa to?

Áno. Je možné v mojej prítomnosti 
nahliadnuť do matričných kníh a 
presvedčiť sa, či ide  naozaj o vašich 
predkov. 

Petra Brštiaková

S MATRIKOU OD ZAČIATKU 
AŽ DO KONCA

Že neznáte paní Kubíkovou? 
Tu usměvavou a milou paní, 
která dává slovu „úřednice" 
zcela nový význam? Pokud 
chcete vyřídit cokoliv od 
svatby po narození dítěte, 
tak právě ona je tou správnou 
volbou. Je to osobnost úřadu 
v Záhorské Bystrici a jsme 
se ženou moc rádi, že byla i 
součástí naší česko-slovenské 
svatby a přivítala na svět obě 
naše děti. Děkujeme! 

Lukáš Drbal

Foto: Božena Kubíková pri práci
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POŠLITE ORIGINÁLNE 
POHĽADNICE!
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica sa  v tomto roku rozhodla vydať originálne 
pohľadnice. Tematicky sa všetky viažu k Záhorskej Bystrici a pripomínajú najmä zaujímavé 
podujatia, ktoré sa v našej mestskej časti konajú pravidelne každý rok. Okrem týchto motívov 
môžete mať doma aj pohľadnicu so zaujímavo spracovanou mapou obce. Využite príležitosť 
a kúpte si niektorú z nich – ako pamiatku, ale aj ako zaujímavú poštu pre vašich priateľov. K 
dispozícii sú prvé tri druhy pohľadníc, ktoré si môžete kúpiť na miestom úrade, alebo počas 
našich podujatí v stánku s propagačnými predmetmi.  Cena jednej pohľadnice je 50 centov, 
všetky získané prostriedky zostanú v mestskej časti a využijú sa na prospešné veci. 

POHĽADNICA „MAPA“
Mapu vytvorili absolventi kurzu 
kreslenia pod vedením Kamily 
Dzurňákovej Královičovej v roku 
2009.

POHĽADNICA 
„STAVANIE MÁJA, KONE“
Ozdobený máj naložia pred 
Ľudovým domom na voz ťahaný 
koňmi, ktoré ho dopravia na Ná-
mestie Rodiny. 

POHĽADNICA 
„STAVANIE MÁJA“
Na pohľadnici sú štyri motívy: oz-
dobený máj a obrázky z kultúrneho 
programu (Čečinka a Spevácky zbor 
Bystričan). 
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Spolurozhodujte o financiách mestskej časti! 

V rozpočte Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica 
na rok 2018 vyčlenili miestni poslanci čiastku 10 000.- 
Eur na tzv. participatívny rozpočet. O poskytnutie do-
tácie z tejto štruktúry sa môžu uchádzať fyzické osoby, 
právnické osoby a združenia pôsobiace v mestskej 
časti.

Finančne budú podporené projekty na rozvoj kultúry, 
turizmu, športu a voľnočasových aktivít, či záujmové 
aktivity pre deti a mládež. Projekt participatívneho 
rozpočtu je zameraný aj na vytváranie nových, alebo 
revitalizáciu existujúcich verejných priestranstiev, 
zriaďovanie ihrísk a oddychových zón. Vítané sú v 
neposlednom rade aj zámery skvalitniť životné pros-
tredie v Záhorskej Bystrici.

Predkladané zámery využiť 
príspevok z participatívneho 
rozpočtu musia niesť znaky 
všeobecného prospechu pre 
všetkých obyvateľov Záhor-
skej Bystrice. Maximálna 
výška dotácie na jeden pro-
jekt je 5 000.- Eur. Súčasťou 
predkladaného projektu musí 
byť okrem slovnej charak-
teristiky a zdôvodnenia jeho 
všeobecnej prospešnosti aj 
rozpočet návrhu a časový har-
monogram realizácie návrhu. 

Svoje projekty môžete predložiť do podateľne miest-
neho úradu najneskôr do 31. mája 2018. 

Od marca tohto roku sa už nemusíte preukazovať na 
našom zbernom dvore občianskym preukazom. Na 
podnety občanov zavádzame nový systém kontroly 
preberania odpadov, ktorých odvoz a spracovanie 
sú plne hradené z rozpočtu obce. Stačí si na miest-
nom úrade vyzdvihnúť Kartu výhod pre obyvateľov s 
trvalým pobytom. Touto kartou  preukážete na zber-
nom dvore svoj trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici – a 
zároveň sa karta použije na evidenciu odovzdaného 
odpadu.

S novou kartou výhod môžete na zbernom dvore 
odovzdať nasledovné druhy odpadu:                                 

• Pokosená tráva, lístie, rastliny: ukladajte voľne do ná-
doby, nie vo vreciach, nie zviazané.

• Konáre, haluzina: max. dĺžka 1 meter.
• Objemný odpad: nábytok, skrine, postele, koberce. 
Odovzdávajte len v rozobratom stave.

• Drobný stavebný odpad: do 100 kg ročne na jednu 
domácnosť na príslušný kalendárny rok.
 

Pomôžte aj vy šetriť obecné financie:
• Na odpad zo záhrad prednostne použite hnedé nádo-
by a kompostéry; tie sú hradené z miestneho poplatku 
za komunálny odpad, ktorý platia občania Magistrátu 
Hl. mesta SR Bratislavy.

• Snažte sa čo najviac zmenšiť objem odpadu, ktorý na 
zbernom dvore ukladáte.

PENIAZE NA VAŠE PROJEKTY

VAŠA KARTA VÝHOD

Martin Besedič, zástupca
starostu
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Účastníci jednoduchých pozemkových úprav („JPÚ“) v 
katastrálnom území Záhorskej Bystrice a Devínskej Novej 
Vsi prijali pozvanie na komentovanú prehliadku, ktorú pre 
nich pripravila spoločnosť Centrop.

Spoločnosť Centrop s. r. o. sa ako investor JPÚ na území medzi 
Záhorskou Bystricou a Devínskou Novou Vsou zavia-zala 
zabezpečiť transparentnosť a korektnosť celého procesu. Pre-
to sa začiatkom apríla rozhodla zorganizovať komentovanú 
prehliadku územia Centrop. Počas nej mali všetci účastníci 
JPÚ príležitosť obhliadnuť si jednotlivé sektory a diskutovať 
so zástupcami investora, zhotoviteľa projektu i medzi sebou. 
Stretnutie svojimi vedomosťami obohatil aj pán Štefan Turan-
ský, znalec miestnej histórie.

Investor predstavil budúce rozdelenie územia a naznačil 
možnosti využitia jednotlivých sektorov, ktoré zásadne zvýšia 
potenciál rozvoja celého územia. „Pozemkové úpravy majú za 
cieľ sprehľadniť a hospodárne usporiadať komplikované vzťahy 
na území s výmerou viac ako 600 ha tak, aby vlastníci neprišli 
ani o jediný štvorcový meter. Navyše, ako investor prispejeme 
svojimi pozemkami na potrebnú infraštruktúru,“ vysvetľuje 
Milan Šoltes, projektový manažér spoločnosti Centrop s. r. o. 

„Vo všetkých sektoroch, ktoré boli určené podľa ich rozvojového 
potenciálu stanoveného platným územným plánom, zostanú 
pôvodní vlastníci. Vlastník sa bude presúvať medzi sektormi 
len s jeho výslovným súhlasom,“ prízvukoval Martin Zaťko, 
zástupca zhotoviteľa projektu JPÚ – AGROCONS Banská Bys-
trica, s. r. o.

Na komentovanej prehliadke územia sa zúčastnil aj Jozef Krú-
pa, starosta Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica, ktorý 
hodnotí priebeh JPÚ nasledovne: „Jednoduché pozemkové 
úpravy sú dôležité pri tvorbe ďalšieho územného plánu, pretože 
jasne definujú, čo sa na danom území bude diať. Mestská časť 
nemá v danej lokalite žiadne vlastné pozemky. Vždy budem stáť 

na strane vlastníkov, aby boli ich práva a požiadavky v max-
imálnej možnej miere zakomponované a splnené.“

Čo si myslia účastníci JPÚ?

Mgr. Zuzana Pagáčová, predsedníčka predstavenstva 
Družstva podielnikov Devín

Pozemkové úpravy sú úžasný nástroj, ktorý umožňuje 
zákonne usporiadať rozdrobené pozemkové vlastníctvo. 
Pre družstvo je to výborný prostriedok ako dostať pôdu do 
administratívne prijateľnejšieho stavu. Družstvo je vždy 
účastníkom všetkých pozemkových úprav na území katastra, 
čiže máme možnosť vidieť do celého procesu. Na jeho konci 
nastavujeme spoločne s investorom ďalšie hospodárenie na 
danom území. Je veľmi vzácne, že sa do pozemkových úprav 
niekto pustí investične. Financovanie takého veľkého pro-
jektu je totiž veľmi náročné. Myslím si však, že investor vy-
chádza všetkým účastníkom maximálne v ústrety.

Dekan Ľudovít Pokojný, správca farnosti 
v Záhorskej Bystrici 

V procese pozemkových úprav chceme byť aktívni už od 
začiatku. Naším poslaním je ozdraviť spoločnosť, v ktorej 
pôsobíme cez najrôznejšie aktivity – duchovné, edukačné, 
kultúrne, poradenské, či športové. Veríme, že investor nám 
pomôže vytvoriť priestor, kde by sme tieto aktivity mohli 
realizovať.

Ing. Jozef Mok, predseda Lesného pozemkového 
spoločenstva v Záhorskej Bystrici

Na začiatku celého projektu stál iný investor a komunikácia 
bola náročná. Teraz sa však vzťahy veľmi zlepšili. Vnímame, 
že súčasný investor má rozumné plány a komunikuje s nami 
naozaj odborne a vecne. 

PREŠLI SME SA 
ÚZEMÍM CENTROP

VYNIKAJÚCI HUDOBNÍK NA 
KONCERTE V ZÁHORSKEJ 
BYSTRICI

Veľká sála Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici 
zažila 21. apríla hudobný sviatok. Divákom sa pred-
stavil vynikajúci hudobník a klavirista Jozef Hollý. 
V sprievode svojej skupiny uviedol skladby rôzneho 
žánru, medzi ktorými bola hlavne filmová hudba 
a upravené klasické diela. Zaujal aj spevom nie-
ktorých skladieb od Eltona Johna. Koncert sa stretol 
s výborným ohlasom publika. 

Talent Jozefa Hollého objavil jeho otec, všestranný hu-
dobník a spevák. Malý Jozef začal na klavíri brnkať už 
ako štvorročný. Neskôr sa zdokonaľoval na odborných 
školách, hlavne na žilinskom konzervatóriu, kde sa po-
pri klasickej hudbe venoval aj džezu. 

„Som šťastný, že ma rodičia dali práve na klavír. Je to pre 
mňa kráľovský nástroj,“ vyznáva sa Jozef Hollý. 

Začiatok jeho kariéry nebol úplne „priamočiary“, ale 
nakoniec sa presadil a vystupuje nielen na Slovensku, 
ale aj v zahraničí.  Doposiaľ vydať šesť CD nosičov.

„Mám rád klasiku, ale počas vysokej školy som pre 
zmenu hral aj v big bande. Časom som teda pričuchol k 
džezu, obľubujem aj pop. Zo všetkého najradšej spájam 
rôzne žánre dokopy.“

Za skvelý umelecký zážitok ďakujeme hlavným orga-
nizátorom podujatia Petrovi a Mirovi Drahošovcom. 

-red-

Foto: Jozef Hollý počas vystúpenia

Foto: Dianka, dcéra jedného z organizátorov, s Jozefom Hollým
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kolisky.sk

Vytvorte si svoj nový domov v komornom rezidenčnom 
projekte Kolísky. Na mieste, ktoré je bezpečné pre 
vaše deti, na mieste, kde môžete relaxovať ako len 
chcete - v komunitnej záhrade, s priateľmi na terase, 
alebo len tak v prírode priamo za domom.

UŽ STAVIAME
 vôňu
jablkového koláča

207,5x282.indd   1 28/03/2018   10:30

O MESIAC PO MESIACI

Svet dneška tlie, až nahnisá, napísal pred osemdesiatimi  
rokmi slovenský básnik. Márne však dúfal, že  nastane 
nová jar v behu stávekom, keď človek bude človekom. 
Hoci je na zemeguli stále väčšia tlačenica, človek má 
od človeka stále ďalej. Narastá egoizmus, vulgárnosť, 
arogancia. Priateľský úsmev ako  šancu prevelikú 
nahrádza cynický úškrn a zlomyseľný úškľabok. 
Hľadajú sa recepty ako dupnúť na brzdu. Napríklad 
vyhlasovaním dní na počesť toho či onoho, či vzda-
ním úcty prírode či ľuďom v nádeji, že ľudia nebudú 
reagovať ako vtáky: tie majú svoj deň 1. apríla, ale na 
túto poctu sa môžu zvysoka dobre vieme čo. 

Ale vo vytyčovaní oficiálnych uznaní sa ešte pokročilo. 
Okrem dní sa vyhlasujú aj celé mesiace, ba i roky. 
Takže ľudkovia dobrí, čítajme knižky aspoň v marci, 
v Mesiaci knihy, hádam sa niečo dobrého na nás na-
lepí. A aspoň v apríli šanujme naše lesy, keď sme im 
udelili tento mesiac, veď na pľundrovanie ostáva času 
požehnane. V októbri, Mesiaci úcty starším, zase 
uvoľňujme v MHD stáreži miesto na sedenie, však si to 
v ostatných mesiacoch odstoja. 

Vráťme sa však k marcu a zacitujme Komenského, 
ktorý sa narodil 28. marca a vtedy na počesť učiteľa 
národov svoj deň slávia učitelia (to sú tí, na ktorých 
kladieme vysoké nároky, čo našťastie kompenzu-
jeme ich nízkymi platmi). Jan Amos na margo knihy 
povedal: Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. 
Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom. 

V snahe byť členom múdreho národa by som si teda 
prial do roka dvanásť marcov, lebo dobrá (opakujem 
dobrá!) kniha je jeden z najlepších priateľov človeka: 
poučí ho, zaujme ho, pohladí mu dušu. 

Francúzsky osvietenec Denis Diderot zase povedal: 
Bojte sa človeka, ktorý prečítal len jednu knihu. 
Rozmýšľam teda, koľkých ľudí, čo si čítaním knižiek 
nechcú kaziť zrak a radšej ho oferujú na oltár televíznej 
obrazovky, sa treba na Slovensku báť. Lebo sa mi zdá, že 
v našich končinách majú prevahu tí, čo radšej počítajú 
ako čítajú, veď peniaze sú až na prvom mieste. Preto tí 
sčítaní to majú u počítajúcich zrátané. Tieto čitateľské 
mŕtve duše s plnými pudilármi a žalúdkami sú ochot-
né akceptovať výrok Maxima Gorkého Za všetko, čo je 
vo mne dobré, ďakujem knihe jedine v prípade  knihy 

kuchárskej. A pokiaľ majú doma ďalšiu knihu, tak nie 
na obohatenie ducha, ale na „intelektuálne“ skrášlenie 
obývačky, aby  nevyzerali ako negramoťáci. Keby sme 
im však položili známu otázku – povedz mi čo čítaš a ja 
ti poviem kto si, nedokážeme im odpovedať, lebo čítajú 
len peniaze, inak nič. Máme pred očami bezočivých, 
ktorí sa rozhorčene pýtajú, prečo by mali čítať a nie  
počítať. 

Aby bolo jasné – hovorím o dobrej knihe (tou samo-
zrejme môže byť aj kuchárska). Pamätám si, že za  
čias socializmu sme vo štvrtky stávali vo frontoch 
pred kníhkupectvami, keď prichádzal čerstvý tovar. 
V zásielke sa popri množstve „ideologicky nezávad-
ných“ ležiakov á lá Leninove spisy a Drevené dediny 
nachádzalo aj zopár kvalitných titulov. Dobré knihy 
boli nedostatkovým tovarom podobne ako citróny, 
sviečková či toaletný papier, bolo ich treba vystáť, kým 
tie „nezávadné“ sa zase vystáť nedali. 

Dnes už o vystávanie na knihy nestojíme, lebo ne-
musíme. V kníhkupectvách nachádzame nepreberné 
množstvo kníh rôznorodej kvality, od literárnych 
skvostov až po slaboduché gýče. Dnes si každý čitateľ 
môže nájsť „svojho“ spisovateľa, čo naopak neplatí, 
každý spisovateľ nemusí mať  svojho čitateľa, lebo mám 
pocit, že momentálne je na svete viac spisovateľov než 
čitateľov. Mnohí jedinci si totiž myslia, že keď vedia 
písať, tak vedia písať aj knihy. Iste, je to vždy lepšie 
než písať anonymné udania. Lenže kto sa považuje za 
spisovateľa, ten nechce zostať v anonymite, nanajvýš 
sa z obavy podpisuje umeleckým pseudonymom – veď 
Zlatá žila znie oveľa dôstojnejšie ako Hemeroid... 

No dosť už žalospevov, prehoďme list na peknejšiu 
stránku. V prvom tohoročnom čísle NAŠEJ BYSTRICE 
som sa s potešením dočítal o oficiálnom uznaní 
pre miestnu knižnicu v Záhorskej Bystrici: že z tých 
najmenších knižníc práve táto naša robí najviac. V 
oficiálnom uznaní sa konštatuje, že je miestom, kde 
nájdeme nielen vzdelanie a kultúru, ale aj dobrého 
človeka v osobe pani Marošovej. Takže k úvodnému 
želaniu, že si prajem do roka aspoň dvanásť mar-
cov, pridávam ešte jedno: aby Slovensko bolo posiate 
záhorskobystrickými knižnicami!

Ján Grexa
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Hľadám správcu a pani na upratovanie rodinného domu v Devíne. Ideálne spoľahlivý manželský 
pár. Požiadavky na správcu: technické zručnosti a vodičský preukaz.  V prípade záujmu ma prosím 
kontaktujte, prípadne pošlite CV. 

Telefón: 0905417083. Email: petrovicova@adsinvest.sk.

Senior taxi je služba určená predovšetkým občanom nad 60 rokov a ZŤP 
občanom s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici. Službu môžu využívať 

aj ostatní občania Záhorskej Bystrice. Senior taxi je v prevádzke  
v pracovných dňoch od 7:00 – 14:30 h. prípadne podľa dohody. 

Spoločný projekt Mestskej časti a farnosti Bratislava Záhorská Bystrica  
s podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Lokalita Sociálna cena Cena
Záhorská Bystrica, Marianka 0,50 €/ 1 cesta 2,00 €/1 cesta

Stupava, Lamač 0,50 €/1 cesta 3,00 €/1 cesta

Borinka 1,50 €/1 cesta 5,00 €/1 cesta

Ostatné MČ BA 3,00 €/1 cesta 10,00 €/1 cesta

Stojné 2,00 €/30 min. 2,00 €/ 30 min.

s e n i o r  t a x i
0948 828 293

Záhorská Bystrica

Bystrický pramen

Bystrický pramen

Bystrický pramen

Podporujú:
hlavné mesto slovenskej republiky

Joga v Lamači 

Štúdio JAKAÍ 
Centrum jogy a vzdelávania  

Bakošova 1, Bratislava - pri OD Lamač 
www.jakai.sk 

Tešíme sa na Vás  

JOGA - DYCH - MEDITÁCIA 
ŠIROKÁ PONUKA JOGY, CVIČENÍ A KURZOV 

POHYB - ENERGIA - RADOSŤ 

V našom lese „kvitne“ ľudská arogancia voči prírode. Stánky na Námestí rodiny ožili.

PALEC HORE PALEC DOLE
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Šéf firmy hovorí 
zamestnancovi:

“Teraz neviem, buď vy 
ste hlúpy alebo ja!?” 

“No, myslím si šéfe,..."

(záver je v tajničke)

Pomôcky: 
Zak, Koronis, 
Boron, ven,  

Beso, kapún, 

Skope Praští (expr.) Plytšia nádoba Osobné 
zámeno

5. časť  
tajničky Turecká  rieka Chytal

Zmotal

Omotala

Pokladnica 
(hovor.)

A podobne  
(skr.)

Nemecký 
matematik

Meno Olympie

Kryha, po 
česky

Syntetické 
vlákno

Ludolfovo číslo Posielal (bás.)

Spojka Napodobňo-val 
tetrova

Autor: Jozef 
Blaho

Ruský 
klavirista

2. časť  
tajničky

Hustá pevná 
tkanina

Plášť z ťavej 
kože

1. časť  
tajničky

Kravata, po 
anglicky 3. časť  

tajničky Meno Alberta

Udieraj Kotol, po česky

Hrabaním 
zhrnie

Akváriová 
rybka

Záľuba (hovor.)

Dôkaz neviny

 Vykonal 
(hovor.) 

Dostáva sinú 
farbu

Kupovanie

Jedovatá huba Rímskych 1001

Je vo vedení Svadba

Naša Bystrica

Postskriptum 
(skr.) Bol zavesený Jed (lek.)

Pravoslávny 
kňaz Ženské meno Francúzska 

rieka

MPZ áut Peru

Striedal Rieka v Indo-
nézii

Vlhčil rosou Produkt včiel

Ohraničia 
plotom

Stavba nad 
riekou

Otec (fam.)
Teplomilná 

drevina

Oraním obrobí

Trvalka

Nie úplne 
(prísl.)

Naša Bystrica Meno 
Stanislava

4. časť  
tajničky Nechyť

Nedôveruj Patagónsky 
hlodavec

Snívajú  (kniž.)

Prehra v šachu Ženské meno

Kožka Ani (bás.)

Telefón   (skr.)

Vykastrova-
kohút

Ozn. liet.  
Španielska

Časť poľa

Obsah žíl Kosák,  po 
česky

Značka abvoltu

Planétka Citoslovce 
údivu

Ruský súhlas Otravné látky

6. časť   
tajničky Meno Róberta

Slovenský 
región

Obchodná 
akadémia Druh paliva

KRÍŽOVKA


