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V MULTIFUNKČNEJ HALE SA UŽ 
TANCOVALO, HRALA SA AJ VYBÍJANÁ
Prvého mája roku 2017 sa začala 
búrať stará telocvičňa a deviateho 
mája 2019 sa v novučičkej, modernej, 
multifunkčnej hale tancovalo, spievalo, 
strieľali sa góly a hrala sa vybíjaná.

Je to za posledné roky jediná 
multifunkčná hala v Bratislave, ktorú 
postavila samospráva. Tá, ktorá má 
vyrásť vo Vajnoroch, sa zrejme bude 
stavať v spolupráci so Slovenským 
zväzom ľadového hokeja. Záhorská Bys-
trica môže teda byť právom na svoju 
halu hrdá.

Krásnu halu s vynikajúcim zázemím 
prišli do života vyprevadiť aj poslanci 
miestneho zastupiteľstva, členovia od-
borných komisií, učitelia a žiaci základ-
nej školy a, samozrejme, starosta Jozef 
Krúpa. 

Ako sa na starostu patrí, po dobre 
vykonanej práci odovzdal symboli-
cký kľúč od haly a oficiálny protokol 
riaditeľke základnej školy Zuzane Ka-
larikovej. Deviataci spolu so starostom 
potom slávnostne prestrihli pásku 
na futbalovej bránke a vzápätí do nej 
strelila prvý gól futbalistka Kristína 
Bartošová.

Multifunkčná hala síce začala slúžiť 
ako telocvičňa pre základnú školu, 
ale dostanú v nej priestor aj ostatní 
športovci a umelci. Preto aj v slávnost-
nom programe, ktorý pripravila učiteľka 
Valéria Kirňaková, vystúpili tanečníčky, 
speváci a speváčky zo základnej školy.

Umenie potom vystriedal šport – veľký 
turnaj vo vybíjanej. Multifunkčná hala 
teda odštartovala vo veľkom štýle. 

Starosta Jozef Krúpa zaželal hale, ale 
predovšetkým jej užívateľom, veľa spo-
kojných chvíľ, športových úspechov 
a umeleckých zážitkov a poďakoval 

tým, ktorí sa o tento úspešný projekt 
zaslúžili: architektovi Ladislavovi Slabe-
yovi, zhotoviteľovi – firme SOLAR, firme 
BKP, stavebnému dozoru  zo spoločnosti 
Raftex – Ladislavovi Dobóovi a Roma-
novi Koprdovi, prednostke MÚ Dagmar 
Krajčírovej, Jane Liďákovej a Michaele 
Kozákovej z oddelenia dopravy a výstav-
by MÚ, vedeniu ZŠ a MŠ a všetkým 
bývalým aj súčasným poslancom a pos-
wwlankyniam za podporu. 

Text: (sv)
Foto: Dominika Hanzlíková, Barbora 

Besedičová a Silvia Vnenková   



M i l í  č it atel ia ,

práve d r ž íte v r u ke d r u hé tohtoročné 
č í s lo Na šej By st r ice.  Opäť pr i ná ša n ie-
len a k t ua l it y z d ia n ia v na šej obc i,  a le 
aj  z aují mavé roz hovor y, k toré sú so 
ž ivotom v Z á hor skej By st r ic i  tesne spä-
té.

Teší m sa,  ž e od tohto č í s la sú nov i ny aj 
mojí m d ielom a ešte v iac sa teší m aj na 
spoluprác u s v a m i, na ši m i č it ateľm i.  Budem rada, keď ná m bu-
dete pí sať s voje post rehy, k r it ické pr ipom ien k y, a le aj  to,  a k bu-
dete chc ieť n iekoho pochv á l iť .  Uv ít a m aj v a še ot á z k y a budem sa 
v á m na ne sna ž iť  odpovedať č i  u ž v spoluprác i s  m iest ny m ú radom, 
posla nc a m i a lebo i ný m i odbor n í k m i.

Budem t iež rada, keď sa na st rá n k ach Na šej By st r ice budú v iac 
objavov ať ná z or y a poh ľady posla ncov, v y na sna ž í m sa v á m ich 
posla neck ú prác u v iac pr ibl í ž iť .  Sa moz rejme, pr iestor budú aj 
naďa lej  dost áv ať z aují mav í ľud ia,  k tor í  ž ijú med z i na m i.

Obsa h nov í n bude spolu so m nou t vor iť  aj  t rošk u obnovená 
reda kčná rada . Ver í m, ž e na ša spoluprác a pr i speje k tomu, aby bol i 
na še nov i ny ešte v iac z aují mavé a ž e si  v n ich v ž dy nájdete aj  t ú 

„s voju“ tému.

V tomto období v Z á hor skej By st r ic i  rez onuje najmä v ý st av ba 
– dokončen ie mu lt i f u n kčnej ha ly,  k torá u ž z ač a la s lú ž iť  na ši m 
školá kom, a nad st av ba mater skej školy,  k torá prever i la schopnos-
t i  m iest neho ú radu pr i  z abez pečen í ná h rad ných pr iestorov pre 
škôl k a rov, a le aj  učiteľ k y,  vďa k a k tor ý m sa det i  aj  v ná h rad ných 
pr iestoroch c ít ia a ko doma .

Ďa l šou dôlež itou témou, k torej sa budeme venov ať v na sledujúcom 
čí s le,  je pa rkov ac ia pol it i k a,  k torá konečne naberá reá l ne kont ú r y. 
Budeme sa venov ať tomu, a ko sa dot k ne na šej obce a a k ý ná z or 
na tento náv rh majú posla nc i  a st a rost a,  a ko ho v id ia aj  ost at né 
mest ské č a st i .

Tém je,  sa moz rejme, pod st at ne v iac a my sa i m v Na šej By st r ic i 
budeme u rčite venov ať .

Teší m sa na spoluprác u s v a m i !

Si lv ia Vnen kov á, šéf reda k tork a    
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Poslanci Záhorskej Bystrice schválili rozpočet na rok 2019 
ako vyrovnaný vo výške 4 753 487 eur. Sú v ňom všetky 
hlavné priority mestskej časti. O rozpočte, ale aj o ďalších 
prioritách sme sa rozprávali so starostom Jozefom Krúpom.

Na čo sa teda použijú penia-
ze z rozpočtu?

Najviac financií (takmer 
milión štyristotisíc), ako 
každý rok, ide na prevádz-
ku základnej a materskej 
školy. Medzi naše priority, tie 
investičné,  patrí dokončenie 
multifunkčnej športovej haly 
vo výške 840 000 €, čoho 
súčasťou je aj vybavenie haly 
zariadeniami pre výučbu 
telocviku, ako basketbalové 

koše, hrazdy, atď. Na rozšírenie škôlky o dve triedy a jedáleň je 
vyčlenených 813 000 €, na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 
54 500 €. K ich 140-temu výročiu sme im schválili príspevok 
vo výške 10 000 €. Podobne aj pre občianske združenia našich 
chatových oblastí ako sú Plánky, Podkerepúšky a Devínske 
jazero sme vyčlenili celkovo 10 000 €. Novinkou je fond na 
rekonštrukciu domu smútku, kde sme vyčlenili prvú časť vo 
výške 10 000 €. Na obnovu detských ihrísk pôjde 17 000 €. Na 
rekonštrukciu miestnych komunikácií je vyčlenených 65 000 €. 
Pozornosť sme venovali aj práci našich učiteľov a zamestnan-
com školy s materskou školou, kde sme im na mimoriadne od-
meny schválili 15 000 €.

Máte však pripravené aj ďalšie projekty.

Áno, ak v rozpočte zostanú peniaze navyše, prípadne získame 
dodatočné financie, napríklad z poplatku za rozvoj, začneme 
s úpravou areálu základnej školy. Chceme tiež revitalizovať 
SOU Elektrovod tak, aby tu mohla vzniknúť   nová základná 
a materská škola. Pri tomto projekte úzko spolupracujeme s 
BSK, keďže ide o ich majetok. Chceme tiež prikúpiť pozemok 
k futbalovému  ihrisku, kde by sme chceli vybudovať šatne. Ak 
by bol pozemok dostatočne veľký,  mohli by sme tu postaviť aj 
novú základnú alebo materskú školu. V tomto prípade úzko 
spolupracujeme s majiteľom pozemku, spoločnosťou Pod 

vŕškami. Okrem toho sme v procese nadstavby materskej školy 
zistili, že pristavením jedného poschodia existujúcej prístavby 
jedálne by mohla vzniknúť ďalšia trieda, prinajmenšom však 
by sa zvýšila kapacita nadstavovanej materskej školy o päť 
detí. Verím, že sa nám všetky tieto plány podarí zrealizovať.

Uchádzali ste sa ešte aj o iné možnosti, ako získať financie?.

Áno. Hlavné mesto sme požiadali  o dotáciu na výstavbu 
športovej haly vo výške 200-tisíc eur z peňažného fondu na ro-
zvoj športových aktivít. Z pozície mestského poslanca, člena 
rady fondu sa vynasnažím, aby sme dostali čo najviac peňazí. 
Z BSK nám schválili 9-tisíc eur na výsadbu stromov a reago-
vali sme na výzvu Malej akčnej skupiny Dolné Záhorie na do-
táciu z eurofondov  na zakúpenie ďalšieho auta na prepravnú 
službu pre našich seniorov.  

(sv)

NAŠA BYSTRICA

JOZEF KRÚPA: „NAŠIMI 
PRIORITAMI JE ŠKOLSTVO
A ŠPORT“
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V utorok, 30. apríla, to so stavaním tradičného mája vyze-
ralo všelijako. Predpoveď počasia totiž hovorila o tom, že 
popoludní bude v Záhorskej Bystrici pršať a bude zima. 
Nasvedčovalo tomu aj počasie z predchádzajúcich dní.  
A – aký by to bol sprievod mestom a stavanie mája v ta-
kom nečase? Nebesá sa ale nad nami zľutovali a nielenže 
nespustili na nás dážď, ale prepustili pomedzi mraky aj 
slnečné lúče.

Pred Ľudovým domom bolo živo už dávno pred šiestou. 
Členovia nášho Dobrovoľného hasičského zboru chystali 
vyzdobený máj na prevoz kočom na Námestie rodiny, súbor 
Bystričan si precvičoval svoje hlasivky a chystal repertoár. 
Zvedaví občania, najmä tí s deťmi, obdivoval máj a koníky 
dlho predtým, než všetko vypuklo. 

Máj sa hasičom podarilo bezpečne naložiť na voz a s pomo-
cou kočiša Juraja Nagya previezť aj ostrou zákrutou. Spre-
vádzal ich Bystričan s veselými melódiami, aj starosta v kro-
ji. No a nechýbali, pochopiteľne, ani obyvatelia, ktorí spolu s 
májom prišli na námestie. Jozef Krúpa pripevnil na máj pos-
lednú ozdobu – fľašu pálenky a potom sa už mohol stavať. 
Okrem hasičov a chlapov z miestneho úradu pomáhal aj 
žeriav zo spoločnosti DEKOS, lebo náš tohtoročný máj mal 
až 23 metrov. Všetkým, ktorí sa postarali o to, aby máj mo-
hol zdobiť Námestie rodiny, patrí naša vďaka.

Dobrá vec sa, napokon, podarila a potom sa už predvečer 1. 
mája oslavoval pesničkami v podaní skupiny Bystričan, pri 
dobrej cigánskej, vínku či pivku a iných dobrotách. A schuti 
sme si ich užili všetci.

Text a foto: (sv)

ZÁHORSKÁ BYSTRICA MÁ 
NAJVÄČŠÍ MÁJ

NAŠA BYSTRICA
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JOZEF KRÚPA AKO MESTSKÝ POSLANEC 

Okrem toho, že sme požiadali hlavné mesto 
o dotáciu na výstavbu športovej haly, tak 
som rád, že definitívne máme novú auto-
busovú linku č. 36 bez akéhokoľvek príplat-
ku. Chcem však ísť ešte ďalej a po ustano-
vení nového vedenia dopravného podniku 
a v súlade so zása-dami parkovacej politiky 
budem usilovať o to, aby autobusová linka č. 
37 mala kratšie intervaly a aby chodila aj do 
lokality Pod vŕškami namiesto linky č. 36. 
V minulých dňoch som pozval na návštevu 
náčelníka mestskej polície Mareka Gajdoša. 
Hovorili sme najmä o zvýšení bezpečnosti 
v Záhorskej Bystrici. Hovoril som o tom, že 
naša obec potrebuje vlastnú stanicu mest-
skej polície s každodennou službou mest-
ských policajtov. Verím, že moje argumenty 
padli na úrodnú pôdu.

JOZEF KRÚPA AKO ŽUPNÝ POSLANEC 

S vedením župy komunikujeme najmä o 
revitalizácii SOU Elektrovod. Štúdiu už 
máme na stole a keď ju BSK odobrí, pred-
stavíme ju verejnosti. Okrem toho som na 
župe mal už dve stretnutia s predstaviteľmi 
Marianky a Stupavy, kde sme hovorili o cyk-
lotrasách, ktoré by nás prepojili. Myslím 
si, že v najbližšom čase by mohli vzniknúť 
minimálne projekty na ich výstavbu.

MESTO A MESTSKÉ ČASTI SÚ ZAJEDNO: 
„CHCEME KVALITNEJŠIE OVZDUŠIE!“ 

Jedným zo spôsobov, ako prispieť ku 
kvalitnejšiemu ovzdušiu v Bratislave je 
znižovanie emisií spôsobených automobi-
lovou dopravou. Zhodli sa na tom starosto-
via mestských častí aj primátor Matúš Vallo 

na zasadnutí Regionálneho združenia 
mestských častí.

Zavedenie nízkoemisných zón bude 
znamenať, že do týchto zón budú môcť vojsť 
len autá označené emisnouplaketou s uve-
dením príslušnej emisnej kategórie. Vstup 
bez emisných obmedzení bude povolený 
len vozidlám obyvateľov, ktorí v nich býva-
jú a prevádzkovateľom vozidiel, ktorí majú 
výnimku. „Nízkoemisné zóny však musia 
byť zriadené tak, aby boli zabezpečené ob-
chádzkové trasy a aby nedošlo k obmedze-
niu prejazdnosti územím Bratislavy,“ 
doplnila Zuzana Aufrichtová. Určite sa teda 
tento koncept nebude uvádzať do praxe v 
najbližších mesiacoch, ale všetci starosto-
via sa aj s primátorom zhodli, že stojí za to 
začať na ňom pracovať.

Nielen emisie ovplyvňujú čistotu ovzdušia. 
„Hovoríme predovšetkým o zriaďovaní 
nízkoemisných zón, lebo dominant-
ným zdrojom znečisťovania ovzdušia je 
cestná doprava, ale jeho kvalita súvisí aj 
s vodozádržnými opatreniami, s rozvo-
jom a ochranou zelene, zelenými stre-
chami, zelenými stenami, informačnými 
kampaňami k prevencii zmeny klímy, 
znižovaním energetickej náročnosti budov, 
s modernizáciou vykurovacích systémov a 
podobne,“ pripomenul predseda Regionál-
neho združenia mestských častí a starosta 
Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. .

POSLANCI HOVORILI NAJMÄ O PAR-
KOVACEJ POLITIKE 

Na májovom zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva poslanci venovali najviac 
pozornosti návrhu Všeobecne záväzného 
stanoviska o dočasnom parkovaní moto-
rových vozidiel a návrh dodatku Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorý s parkovacou politikou 
úzko súvisí.

Oba materiály predstavili Bruno Konečný 
a Ivan Bútora z magistrátu a odpovedali 
na otázky poslancov. Tých zaujímalo na-
jmä rozdeľovanie výnosov z pokút medzi 
mestom a mestskými časťami, aké benefity 
budú mať tí majitelia motorových vozidiel, 
ktorí parkujú vo dvoroch svojich domov a 

nezaťažujú verejné komunikácie, či by sa 
nemal predĺžiť bezplatný čas parkovania 
v iných mestských častiach z dvoch hodín 
aspoň na tri, ako to bude s čistením už 
existujúcich parkovísk a či sa budú stavať 
aj záchytné parkoviská. IvanBútora vys-
vetlil, že starostlivosť o komunikácie bude 
v takom režime, ako to bude doteraz a že 
magi-strát už vytypoval 30 lokalít, kde by 
sa mohli vybudovať záchytné parkoviská. 
Jedno z nich by takmer určite malo byť pri 
Ružinovskom cintoríne. Definitívna podo-
ba parkovacej politiky sa však bude ešte 
upresňovať na stretnutiach odborníkov z 
magistrátu s poslancami miestnych častí a 
aj na verejných rokovaniach s občanmi.   

Na programe rokovania poslancov bola aj 
správa o činnosti dobrovoľného hasičského 
zboru, ktorú predložil predseda zboru, An-
ton Urdovič. Poslanci ju vzali na vedomie 
a starosta Jozef Krúpa hasičom poďakoval 
za dobrú spoluprácu a zdôraznil dôležitosť 
revitalizácie požiarnej zbrojnice, na ktorú 
prispelo dotáciou aj ministerstvo vnútra.

Poslanci okrem iného schválili aj návrh na 
vytvorenie Peňažného fondu na obnovu 
Domu smútku v MČ Bratislava – Záhorská 
Bystrica vo výške 10-tisíc eur. Starosta Jozef 
Krúpa informoval, že projekt je už hotový 
a že s farou je dohoda aj o finančnej spolu-
práci pri tejto obnove. Dodal, že sa mestská 
časť usiluje o získanie aj iných finančných 
prostriedkov.

Viera Marošová oboznámila poslancov 
so správou o činnosti Klubu dôchodcov. 
Poslanec Martin Besedič jej osobne, aj 
celému kolektívu, poďakoval za ochotu 
a ústretovosť členov klubu pomôcť pri 
rôznych podujatiach miestneho úradu. 
Jozef Krúpa členov Klubu dôchodcov 
ubezpečil, že aj v budúcnosti môžu rátať s 
pomocou a podporou mestskej časti.

Poslanci tiež schválili návrh zámeru 
rozšírenia kapacity Materskej školy, na 
ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný 
príspevok.

Celé komuniké z miestneho zastupiteľstva 
nájdete na našej webovej stránke.

(sv)

Starosta Jozef Krúpa prešiel s náčelníkom 
mestskej polície Marekom Gajdošom 
všetky problematické miesta. Foto: archív

INFORMÁCIE Z MESTA A ŽUPY
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NEZÁVISLÁ KONTROLA 
JE ZÁRUKOU DOBRÉHO 
FUNGOVANIA SAMOSPRÁVY

Kto je Vladimír Mráz?

Takmer 30 rokov pôsobím v rôznych funkciách a pracovných 
pozíciách samosprávy  na území hlavného mesta. V  roku 
1979 som ukončil štúdium na Fakulte riadenia VŠE v odbore 
automatizované systémy riadenia. Do komunálnej sféry som 
vstúpil v roku 1992 vo funkcii prednostu miestneho úradu v 
Devínskej Novej Vsi, neskôr od roku 1994 som bol starostom 
tejto mestskej časti počas 4 volebných období, teda 16 rokov. 
Súčasne som bol v tých rokoch aj mestským poslancom, kde 

som bol podpredsedom komisie financií, nakladania s majet-
kom a kontroly obchodných spoločností založených hlavným 
mestom. Po roku 2010 som pôsobil ako prednosta miestneho 
úradu vo Vrakuni, neskôr ako prednosta miestneho úradu v 
Jarovciach aj ako kontrolór v mestskej časti Rusovce. Súbežne 
vykonávam  poradenstvo pre starostov Lamača a Jaroviec v 
oblasti externých zdrojov financovania projektových zámerov 
financovaných z eurofondov, resp. iných výziev jednotlivých 
rezortov v SR a BSK.

Dnes vám predstavíme novozvoleného kontrolóra  Záhorskej Bystrice,  Ing. Vladimíra Mráza, ktorý bol do funkcie 
ustanovený k 15.3. 2019. Uspel vo výberovom konaní, kde po vypočutí získal plný počet hlasov poslancov miestneho 
zastupiteľstva.

NAŠA BYSTRICA
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Prečo ste sa uchádzali o túto funkciu?

O funkciu miestneho kontrolóra Záhorskej Bystrice som 
sa uchádzal aj s prihliadnutím na miestnu znalosť tejto 
mestskej časti a historicky dlhodobú výbornú spoluprácu 
samosprávy Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrice ako 
bezprostredných susedov pri riešení spoločných komunál-
nych problémov.

Aká je vaša koncepcia kontrolnej činnosti? 

Vo svojej koncepcii výkonu kontrolnej činnosti v Záhor-
skej Bystrici chcem postupovať v súlade s platnou legis-
latívou. Mojimi prvými krokmi bude zabezpečenie súladu 
interných predpisov mestskej časti s platnými zákonmi, 
teda ako svoju prvú úlohu predložím na schválenie nove-
lizované Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach sa-
mosprávy mestskej časti Záhorská Bystrica, na základe 
ktorých  sa bude realizovať výkon kontrolnej činnosti v 
podmienkach mestskej časti. Čiže, kontrola dodržiavania 
zákonnosti, účelovosti, účinnosti, hospodárnosti a efek-
tívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majet-
kovými právami MČ, ako aj s majetkom, ktorý MČ užíva 
podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a 
finančných operácií MČ, kontrola vybavovania sťažností 
a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných naria-
dení MČ, kontrola plnenia opatrení na nápravu nedostat-
kov a na odstránenie príčin ich vzniku, ktoré boli prijaté 
na základe vykonanej kontroly, kontrola plnenia uzne-
sení miestneho zastupiteľstva, kontrola dodržiavania 
vnútorných predpisov mestskej časti a kontrola plnenia 
ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Čo je vaším cieľom na poste kontrolóra?

Mojím cieľom je zabezpečiť predchádzanie porušovania 
všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných 
predpisov mestskej časti, dodržiavanie hospodárnosti, 
efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri hospodárení s 
verejnými financiami, spoľahlivosť vedenia účtovníctva a 
výkazníctva, ochranu majetku v správe alebo vo vlastníc-
tve mestskej časti, odhaľovanie podvodov a nezrovnalostí 
a zabezpečenie nápravy či overovanie plnenia opatrení 
prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin 
ich vzniku. Treba zdôrazniť, že miestny kontrolór organi-
zuje a vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle od miestneho 
úradu a organizácií zriadených alebo založených mest-
skou časťou. Svoju kontrolu vykonáva na základe uzne-
senia miestneho zastupiteľstva, plánu kontrolnej činnosti, 
vlastnej iniciatívy, vychádzajúc z podnetov, oznámení a 
obsahu sťažností a petícií. Kontrolór je povinný vykonať 
kontrolu, ak ho o to požiada miestne zastupiteľstvo  alebo 
starosta, ak vec neznesie odklad.

Čo všetko bude predmetom vašej kontroly?

V zmysle zákona o obecnom zriadení tejto kontrolnej činnosti 
podlieha miestny úrad mestskej časti, rozpočtové a príspev-
kové organizácie zriadené mestskou časťou, právnické oso-
by, v ktorých má mestská časť majetkovú účasť, a iné osoby, 
ktoré nakladajú s majetkom mestskej časti alebo ktorým bol 
majetok ponechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom 
sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu 
mestskej časti účelové dotácie, alebo návratné finančné 
výpomoci podľa osobitných predpisov v rozsahu nakladania 
s týmito prostriedkami.

Je niečo, čo nemôžete kontrolovať?

Kontrola sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, 
právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach 
právnických alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom 
konaní, na kontrolnú činnosť vykonávanú ako súčasť riade-
nia na všetkých jeho stupňoch v rámci kontrolovaných 
subjektov. Vedúci kontrolovaných subjektov zodpovedajú 
za vytvorenie a realizáciu funkčného a účinného systému 
vnútornej kontroly vo svojej pôsobnosti. Rovnako sa postup 
podľa nových Pravidiel nevzťahuje ani na výkon finančnej 
kontroly podľa zákona  o finančnej kontrole a audite, ktorý 
je upravený pre podmienky mesta  interným predpisom.

(sv) 14/2/2019
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Máloktorá obec na Slov-
ensku sa môže pochváliť 
uceleným územím, ktoré môže 
súčasne spĺňať požiadavky 
na viacero funkčných využití 
pre najrôznejšie skupiny 
obyvateľov počas celého 
týždňa. Našou ambíciou bolo 
vytvorenie takéhoto miesta v 
areáli na Hargašovej ulici. 

Areál bol prvotne vytvorený pre deti a mládež všetkých 
vekových kategórií, čo stále zostáva hlavnou prioritou.  
Výzvou pre nás však bolo posunúť možnosti využitia 
tohto výnimočného areálu aj na čas určený na oddych 
a rekreáciu všetkých obyvateľov obce rôznych vekových 
kategórií.  Na základe týchto požiadaviek prišlo vedenie 
obce už v roku 2011 s požiadavkou na spracovanie štúdie 
revitalizácie areálu. Celý proces bol dlhodobý a možno ho 
porovnávať s tým najnáročnejším  behom na dlhé trate.  
Všetky jednotlivé stavby v mozaike areálu prešli zložitým 
kolektívnym rozhodovaním v obecných zastupiteľstvách 
počas troch volebných období, schvaľovacími procesmi 
na úradoch, rozpočtovými a výberovými procedúrami.  
Postupne, podľa stratégie a priorít obce, boli zrealizované  
stavby ako napríklad prekrytie hokejbalového ihriska, 
prístavba materskej školy 1. etapa, prístavba základnej 
školy, prestavba jedálne. V tomto roku obyvatelia asi na-
jviac vnímajú  stavbu viacúčelovej športovej haly a nad-
stavbu a prístavbu materskej školy (2. etapa).  

Mnohé otázky, ktoré dnes dostávame, boli v priebehu  ro-
kov viackrát zodpovedané. Pripomeňme si ich.

1. Prečo majú tieto stavby taký netradičný vzhľad?    

Chceli sme, aby stavby v areáli mali spoločného 
menovateľa.  Práve hra atypických geometrických tva-
rov a farieb bola naším zámerom, aby sme v deťoch, ale 
aj v dospelých, vzbudili pozitívne, inšpirujúce a možno 
až provokujúce  emócie.   Chceli sme sa vyhnúť unifor-
mite, čo je asi tou najlepšou cestou ako vzbudiť  záujem, 
ktorý je prostriedkom pre zobudenie sa z letargie.  Geo-
metrické tvary spolu s hrou svetla a tieňov v architektúre 
materskej školy budú mať aj edukatívny význam pod-
porujúci obrazotvornosť malých deti.  Výrazná farebnosť 

športových stavieb umiestnených v zadnej časti areálu 
rovnako nie je náhodná.  Treba mať na zreteli, že ambíciou 
týchto stavieb je aj ich využívanie cudzími športovcami 
a divákmi širšieho okruhu. V budúcnosti, keď bude areál 
dokončený, tieto športové objekty zakryje dostavba 
materskej školy a vysadená zeleň, čím budú relatívne 
ťažko vnímateľné  smerom od ulice. Za týchto okolností 
sa stane pre cudzích návštevníkov z celého Slovenska 
tyrkysová farba striech dôležitým orientačným bodom.   
Zrekonštruovaná materská škola už bude mať jemnejšie, 
menej provokujúce  pastelové odtiene farieb, ktoré budú 
zapadať do existujúcej zástavby ulice.  

2. Prečo je športová hala taká veľká, prečo sa tam nedajú 
otvoriť okná, nebude tam teplo?

Od začiatku navrhovania športovej haly si všetci zain-
teresovaní spolu so starostom a poslancami povedali, 
komu má takáto hala v budúcnosti slúžiť.  Ak by mala 
slúžiť iba na školské účely, tak je, samozrejme, priveľká.  
Ambíciou však bolo, že ju budú využívať všetky kategórie 
obyvateľov obce v podstate "od rána až do večera" každý 
deň, dokonca aj v nedeľu. Navyše, naša obec je "f lorba-
lovým gigantom" v rámci celého Slovenska a očakáva 
sa, že našu halu budú navštevovať športovci a diváci do-
konca aj zo zahraničia.  V týchto súvislostiach sa už javí 
stavba takejto haly so  špičkovými rozmerovými aj tech-
nologickými parametrami primeraná. Rozmery haly vy-
chádzajú z predpísaných rozmerov ihrísk, na ktorých sa 
dajú hrať aj majstrovské medzinárodné zápasy. Pri takej-
to investícii sme nechceli zabudnúť aj na iné aktivity detí, 
ale napríklad aj ich mamičiek. Na poschodí haly môžu 
byť priestory využívané na tanec, pilates, aerobic, ale aj 
napríklad karate.  Umožňuje to špeciálna pružná športová 

NETRADIČNÝ AREÁL V CENTRE 
ZÁHORSKEJ BYSTRICE
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podlaha zabezpečujúca zdravý pohyb nepoškodzujúci 
kĺby a chrbticu cvičencov.  

Čo sa týka odvetrania vnútorných priestorov haly, pri 
takýchto rozmeroch a parametroch by odvetranie cez ot-
vorené okná nebolo hygienicky dostatočné.  Pri väčších 
športových výkonoch a veľkom počte divákov musí takú-
to výmenu vzduchu zvládnuť iba vzduchotechnika.  V ta-
komto prípade by otváranie okien naopak škodilo výmene 
vzduchu a energeticky znefunkčnilo celý objekt. Pri 
použití špičkových technológií rekuperácie "vy-
dýchaného" vzduchu bude mať hala veľmi priaznivú 
energetickú bilanciu s nízkou spotrebou a zároveň op-
timálnymi teplotnými a hygienickými parametrami 
vzduchu.

3. Prečo je dnes areál na Hargašovej ulici taký 
neprehľadný?

Práve jasná prehľadnosť a prístupnosť všetkých častí 
areálu  bola pre nás najväčšou výzvou. Dôležité bude 
nemeniť hlavné urbanistické princípy, podľa ktorých sa 
už väčšina stavieb zrealizovala alebo realizuje. V záujme 
nekríženia jednotlivých skupín návštevníkov je dôležité 
dodržanie členenia areálu na sektory základnej školy, 
materskej školy a športového areálu.  V tomto duchu 
bola navrhnutá najmä športová hala, ktorá má viacero 
vstupov podľa toho, kto ju bude v danom čase využívať.  
Smerom od školy sú vstupy pre žiakov a smerom od 
ihrísk vstupy pre "externých" športovcov. Takto sa bude 
dať  hala podľa potreby využívať v rovnakom čase dvomi 

úplne odlišnými skupinami návštevníkov. Pri vstupe pre 
externých návštevníkov haly je navrhnutý vonkajší par-
kový bezbariérový priestor, kde sa budú môcť stretávať  
návštevníci areálu  hlavne v letných mesiacoch. 

Čakajú nás ešte investície v areáli súvisiace s rozšírením 
kapacity základnej školy a dotvorením okolia.  Keď sa 
to spoločnými silami podarí, vznikne ucelené územie s 
kvalitnou občianskou vybavenosťou obecného aj širšieho 
významu.

Ladislav Slabey

NAŠA BYSTRICA
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NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA Z ÚZEMIA MAS 
2019 
Do 31.5. 2019 sa môžete zúčastniť na 9. ročníku súťaže 

"Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019". Ak teda máte doma 
pekné fotografie z nášho územia či nejaké unikátne zábery, 
pošlite nám ich! Chceme využiť príležitosť prezentovať krásy 
prírody nášho regiónu, zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, 
ľudové tradície, zvyky aj miestne pozoruhodnosti...

Súťažné kategórie sú: 
1. Naša príroda
2. Naši ľudia
3. Naše tradície
4. Naša budúcnosť
5. Naše „naj“
6. Život v našej MAS  (MAS – miestna akčná skupina)
7. Naše kroje

Fotografie môžete posielať na info@masdolnezahorie.sk Pri-
dajte aj informácie o autorovi fotografie a názov fotografie.

NEZABUDNITE! BLÍŽIA SA VOĽBY DO 
EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019
Termín

  • Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú v sobotu, 25.         
mája 2019.
  • Volebné miestnosti budú podľa zákona otvorené od 7.00 
hod. do 22.00 hod.

Kto môže voliť

• Občania SR s trvalým pobytom v SR.
• Občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR ani v členskom 
štáte EÚ.

• Občania iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na 
území SR.

• Veková hranica je 18 rokov.
• Volič musí dovŕšiť stanovený vek najneskôr v deň konania 
volieb.

• Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách 
možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

• Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie 
osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Kde môžete voliť

• Vo volebnej miestnosti podľa trvalého bydliska.
• Ak chcete voliť v inom volebnom okrsku, musíte požiadať o 
voličský preukaz.

MESTSKÁ ČASŤ INFORMUJE

18. 5.  |  9:00  |  Futbalový štadión
Futbalový zápas Staršia prípravka U11 vs MŠK Senec B. 

18. 5.  |  10:15  |  Futbalový štadión
Futbalový zápas Staršia prípravka U10 vs MŠK Senec B.  

18. 5.  |  17:00  |  Futbalový štadión
Futbalový zápas MFK Slovan Záhorská Bystrica vs ŠK 
Igram. 

18. 5.  |  19:00  |  Spoločenský dom
Majáles. Organizujú Futbaloví internacionáli Záhorskej 

Bystrice a Komisia športu pri MČ BA ZB.

25. 5.  |  7:00 – 22:00  |  Spoločenský dom
Voľby do Europarlamentu. 

26. 5.  |  10:00  |  Futbalový štadión
futbalový zápas Mladší žiaci U10 vs TJ Malinovo. 

31. 5.  |  15:00  |  Futbalový štadión
Medzinárodný deň detí. Organizuje MČ BA ZB, ZŠ s 
MŠ Hargašova.
Srdečne Vás pozývame!
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V pondelok, 29. apríla, mali obyvatelia z lokality Krče, Strmé 
vŕšky a priľahlých ulíc stretnúť sa so starostom Jozefom 
Krúpom. Starosta na úvod informoval prítomných občanov o 
aktuálnych aktivitách miestnej samosprávy, predovšetkým o 
prebiehajúcej nadstavbe materskej školy a kolaudácii novovy-
budovanej multifunkčnej haly. Ľudí zaujímali najmä otázky 
súvisiace s dopravou a pripravovanou parkovacou politikou 
hlavného mesta.

Obyvatelia sa zaujímali aj o napredovaní tvorby územného 
plánu zóny v lokalite Ivance a o možnosť vzniku obchodných 
priestorov v tejto lokalite. Viacero podnetov smerovalo k zhus-
teniu intervalu autobusovej linky MHD č. 37 a zabezpečeniu 
lepšej nadväznosti liniek č. 37 a 36 pri obsluhe lokality na 
Strmých vŕškoch a pri Vápeníckom potoku. 

(mb), foto: (dk)

AKTUÁL PRE BYSTRIČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV ZÁHORSKEJ BYSTRICE. VYDAVATEĽ MČ BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ BYSTRICA · 2019/MÁJ · BEZPLATNÉ

Kávička so starostom

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole 
ZŠ s MŠ Hargašova 5 sa uskutočnil v dňoch 23. – 25. apríla. 
Zákonní zástupcovia podali 148 žiadostí. Najviac žiadostí sa 
týka 3 – 4-ročných detí (62), 4 – 5-ročných sa zapísalo 55, 
5 – 6-ročných 14 a 3-ročných 17.

Je potešiteľné, že po rozšírení materskej školy o 2 triedy 
budeme môcť pre šk. rok 2019/20 spolu prijať približne 95 
detí. Presný počet určíme a rozhodnutia vydáme po prijatí 
a vyhodnotení všetkých žiadostí o odklad povinnej školskej 
dochádzky.

Aj  Materská škola bl. Zdenky Schelingovej, ktorú famil-
iárne voláme „farská škôlka“, má za sebou zápis detí do 
nového školského roka. „Celkovo sme prijali 67 žiadostí,“ 
povedala riaditeľka Janette Hüblová, sestra Kristína. „Prijať 
však môžeme len 20 detí,“ dodala so smútkom v hlase. V 
najbližších týždňoch sa budú v úzkej spolupráci oboch MŠ 
prehodnocovať jednotlivé prihlášky do škôlok. Ide o to, aby 
sa vylúčili duplicitné prihlášky, ktoré rodičia podali do „far-
skej“  aj do „štátnej“ škôlky, aby sa zreálnili počty podaných 
prihlášok. 

 (red), foto: archív

Do materskej školy 
sa zapísalo 160 detí
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Veľkonočnými sviatkami ožila aj naša škola. Týždeň pred 
nimi sa konali tvorivé dielničky pre deti aj rodičov. 

Malí aj veľkí návštevníci si mohli vyrobiť čokoľvek s 
veľkonočnou tematikou. Domov si odnášali vlastnoručne 
vyrobené kuriatka, kohútikov, sliepočky, ovečky, zajačikov 
a pestrofarebne vymaľované kraslice.

V úvode si žiaci zo základnej školy pripravili pod vedením 
učiteľky Kirňakovej a vychovávateľky Ostertágovej krát-
ky program plný spevu a tanca, ktorý sa rozliehal celou 
vstupnou halou školy. Jarná tematika v piesňach a tan-
coch vyčarila nejeden úsmev na tvári, čím navodila veselú, 
sviatočnú a tvorivú atmosféru veľkonočných dielničiek.

Text: Tatiana Súlovká, foto: Mária Šebíková

V apríli sme v rámci zabezpečenia komplexnej starostlivosti o 
dreviny v priestoroch areálu základnej a materskej školy  ošetrili viac 
ako 60  drevín. Spravili sme im zdravotný aj  redukčný orez, väzbu  a 
odstránili suché dreviny. Cieľom bola najmä bezpečnosť našich detí, 
ktoré hľadajú pod stromami tieň najmä v horúcich dňoch. Niektoré  
dreviny deti využívajú v rámci svojich zážitkových a pohybových ak-
tivít.

Celková dosadba a revitalizácia celého areálu sa bude riešiť po 
ukončení stavebných prác na viacúčelovej športovej hale a nadstavbe 
materskej školy.

Naša vďaka patrí aj vlastníkom nehnuteľností, ktorí reagovali na upo-
zornenie a orezali  dreviny prerastajúce  na komunikácie. Prerasta-
júce dreviny sú totiž prekážkou pri údržbe  komunikácií nákladnými 
autami, pre vozidlá vykonávajúce odvoz a likvidáciu komunálneho 
odpadu a pri nepriaznivých poveternostných podmienkach môžu 
ohrozovať aj chodcov.

Sme radi, že aj našim obyvateľom záleží na skvalitňovaní životného 
prostredia a venujete ošetreniu drevín zvýšenú pozornosť. 

Vlasta Hubková, MÚ

Jarné tvorenie v našej škole

Dreviny sú orezané, k bezpečnosti prispeli aj samotní obyvatelia 

Naša ZUŠ Jozefa Kresánka  sa 1. mája pripojila ku Dňu 
Základných umeleckých škôl Rodinným koncertom. V 
Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici sa na pódiu pred-
stavili súrodenecko-rodičovské duá, triá a rodinné zoskupe-
nia v skladbách všetkých štýlových období  a žánrov. Har-
móniu rodinného krbu priniesli aj na pódium a koncert bol 
opäť pohladením duše.

Miriam Trgová, ZUŠ Jozefa Kresánka

Prvomájový Rodinný koncert 
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V rámci svojho turné navštívila skupina Fragile aj tento rok 
Záhorskú Bystricu. Opäť spojila svoje sily s Ligou proti rakovi-
ne. Každý, kto si zakúpil vstupenku na predstavenie, venoval 
Lige proti rakovine 1€. Prispieť sa dalo aj zaslaním sms na 
číslo 848 – ako povedal Martin Madej – „Mám mnemotechnickú 
pomôcku: snehuliak stolička snehuliak“. Fragile sa predstavila 
ako výborná a cappella, zohraná hudobne aj ľudsky. Na javisku 
sme privítali Janu Golis, Svetlanu Rymarenko, Sláva Košeckého, 
Martina Madeja, Joža Hečka, Anabelu Mollovú, a, samozrejme, 
lídra Braňa Kostku. Svojimi vycibrenými hlasmi nám zaspievali 
staršie aj nové svetové hity. Pri niektorých mali nacvičené aj 
malé choreografie. Ich predstavenie vždy poteší ucho aj dušu 
a veríme, že si každý, kto v ten večer prišiel, dobre oddýchol.

Barbora Besedičová, foto: Pavol Bohunický

Fragile opäť potešil dušu 

Sobota 6. apríla bola bohatá na spoločenské udalosti. Členovia 
Lesného pozemkového spoločenstva zorganizovali sadenie 
stromčekov a mestská časť rozdávala svojim obyvateľom s 
trvalým pobytom pivónie. Na sadení stromčekov sa zúčastnilo 
menej ľudí ako sme čakali, pivónie sa rozdali všetky.

„V mene Lesného pozemkového spoločenstva ZB ďakujem 
všetkým, ktorí si našli čas a prišli v sobotu 6. aj 13. apríla na 
brigádu,“ povedal Milan Rác z LPS a dodal: „Dúfam, že na budúci 
rok sa nájde viac priateľov prírody, ktorí prídu sadiť stromčeky.“

Mestská časť sa rozhodla tento rok obdarovať obyvateľov s 
trvalým pobytom sadenicou pivónie. „Objednali sme 800 kusov 
pivónií. O pol jedenástej boli všetky rozdané,“ s úsmevom na 
perách skonštatovala  Jaroslava Liďáková z referátu životného 
prostredia. „Pre ostatných, ktorí prišli do dvanástej a nechali 
na seba telefonický kontakt, sme pivóniu objednali a od utorka 
si ju mohli prevziať na miestnom úrade. Spolu sme rozdali ti-
síc sadeníc.“ Dúfajme, že pivónie budú kvitnúť tak krásne ako 
ruže alebo levandule, ktoré mestská časť rozdávala v minulých 
rokoch. Jarnú akciu organizuje Mestská časť Bratislava Záhor-
ská Bystrica každý rok, vždy začiatkom apríla. Po sadenice si 
obyvatelia môžu prísť k obvyklým miestam na trhové miesto 
na Tešedíkovej ulici a k požiarnej zbrojnici na Gbelskej ulici.

Článok BB, foto: Nina Martinčičová

Sadili sme stromčeky, rozdávali pivónie

O tom, že aj chatári z Plánok sú lokálpatrioti a že im 
záleží na životnom prostredí v Záhorskej Bystrici, svedčí 
aj ich prvomájová brigáda. Počas sviatku práce zorgani-
zovali veľkú brigádu a pekne vyčistili okolie Lamačského 
potoka a chatovej oblasti. 

Text a foto: (red, fb)

Prvomájová brigáda na Plánkach
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Začiatkom apríla sme v škole privítali nádejných prvákov a ich 
rodičov. Prišli nielen na zápis, ale aj na sprievodné akcie, ktoré 
sa konali počas celého týždňa. V pondelok, 1. apríla, sa konalo 
rodičovské združenie v Materskej škole na Hargašovej ulici 
pre rodičov predškolákov, kde sa dozvedeli všetky dôležité 
informácie o zápise, o vstupe dieťaťa do školy a aj o školskej 
zrelosti. V stredu, 3. apríla, zavítali deti z Materskej školy na 
Hargašovej ulici a z Materskej školy bl. Zdenky Schelingovej do 
prváckych tried v sprievode svojich učiteliek. Zápis sa konal 
v piatok, 5. apríla, od 15.00 do 18.00 h a v sobotu, 6. apríla, 
od 8.00 do 12.00 h. Na zápis s deťmi prichádzali obaja rodičia, 
zákonní zástupcovia, alebo mohli jeden druhého splnomocniť. 
Tento rok boli pre zapisované deti otvorené dve triedy, kde sa s 
nimi rozprávali učiteľky a  aj učiteľ. V novovybudovaných trie-
dach rodičia mali možnosť vypísať tlačivá potrebné k zápisu, 
prípadne ich už len odovzdali, ak si ich vyplnili doma. Všetko 
potrebné sa nachádza na našom školskom webe. V sobotu sme 
zápis ukončili a všetky deti spočítali. Zapísaných bolo 114 detí 
- 56 chlapcov a 58 dievčat. 

Mária Šebíková, zástupkyňa RŠ pre ZŠ

Tešíme sa na nových prváčikov

Predveľkonočné obdobie patrilo aj príprave na veľkonočnú 
výzdobu či pletenie korbáčov. V sobotu, 13. apríla sa v 
Ľudovom dome konal Kurz pletenia korbáčov u dvoch strýcú 
– Martina a Braňa. Strýci organizujú pletenie už tretí rok a 
veľmi ich to baví. OZ Hlas nádeje pripravilo vnútri Ľudového 
domu  veľkonočné ozdoby, mašličky a kvetinky, ktorými sme 
si mohli vyzdobiť svoje aranžmány. Aj napriek nepriaznivému 
počasiu si mládenci prišli upliesť korbáč, s ktorým vyobšívali 
svoje „dzífčence“. 

Text a foto: (BB)

V Ľudovom dome sme plietli 
korbáče

7/2/2019



Nadstavba materskej školy ide podľa harmonogramu, mo-
mentálne sa zastrešovalo, aby sa mohli demontovať pôvodné 
stropné konštrukcie, na ich mieste vyrastie nadstavba. Osá-
dza sa oceľové schodisko, čoskoro sa bude oplášťovať a budú 
sa osádzať okná, potom sa pôjde do interiéru. 

Na stavbe teda panuje čulý ruch, v škôlke sú namiesto detí 
stavbári. „Kvôli bezpečnosti detí sme už s pokračujúcou nad-
stavbou materskej školy museli hľadať náhradné priestory. Dve 
triedy sme umiestnili v Spoločenskom dome, jedna je v hale, 
druhá v sobášnej sieni, v športovej hale sú najstaršie deti a tie 
najmladšie vo farských priestoroch,“ hovorí Viera Mazáčková, 
zástupkyňa riaditeľky ZŠ a MŠ pre MŠ. „Aby sme situáciu 
stopercentne zvládli, pomohli aj rodičia. Ktorým to dovoľovali 
podmienky a mali možnosť, tak si deti, najmä tie najmenšie, 
nechali doma. Veľmi nám to pomohlo a týmto rodičom patrí 
naša vďaka, dodáva Viera Mazáčková.

„Jej“ deti sa učia v hale v Spoločenskom dome.  Deti sa azda 
novej situácii prispôsobili skôr ako rodičia a učiteľky. Je to 
pre ne istým spôsobom dobrodružstvo. Napríklad, keď o pol 
štvrtej prídu stolní tenisti trénovať. Zvedavo na nich naze-
rajú cez medzeru, ktorá je medzi halou a „hlavným“ priesto-
rom Spoločenského domu. „Áno, deťom sa tu celkom páči a 
neprekáža im, že tu nemajú komfort, ako v škôlke. Náhrad-
ným priestorom sme prispôsobili aj náš denný režim, deti 
odchádzajú o štvrtej do sobášnej siene, aby ich stolní tenisti 
nerušili. A ak sú v Spoločenskom dome nejaké víkendové akcie, 
napr. schôdze členov Červeného kríža alebo Klubu dôchodcov, 

prípadne koncert skupiny Fragile, tak v piatok musíme halu 
vypratať a v pondelok ráno zase premeniť na škôlku. Ale, nie je 
to až taký problém,“ usmieva sa Viera Mazáčková.

V športovej hale sú najstaršie deti. Majú asi najnáročnejšie 
podmienky aj preto, že sa hala aj počas ich pobytu stava-
la. „Počiatočné problémy sme pomerne rýchlo prekonali a v 
športovej hale sme sa udomácnili. Najväčšou nevýhodou tohto 
priestoru ale je to, že sociálne zariadenia máme na prízemí a 
triedy na poschodí, čiže deti musia chodiť pomerne často po 
schodoch. Navyše je ich málo. Okrem toho tu máme prob-
lémy aj so vzduchotechnikou, ale veríme, že sa vyriešia. A 
je nám aj ľúto, že mnohé aktivity, ktoré sme robili v našich 
škôlkarských priestoroch, teraz robiť nemôžeme,“ povedala 
nám učiteľka, Eva Danková. 

Silvia Kardošová učí v priestoroch fary. Deti tu majú k dis-
pozícii tri miestnosti – herňu, jedáleň a spálňu. „Výhodou je, 
že všetko máme na jednom podlaží, deti tak nemusia chodiť 
po schodoch. Aj keď sú to menšie priestory, cítime sa tu dobre, 
je to podľa mňa vhodné náhradné riešenie. Všetko je tu čisté, 
pekné, spokojní sú aj rodičia. Deti boli spočiatku prekvapené, 
ale trvalo asi len dva dni, kým si zvykli. Dôležité bolo, že sme 
boli všetci spolu,“ vysvetľuje Silvia Kardošová.

Text a foto: (sv)

NAŠA ANKETA

A čo na toto provizórium hovoria rodičia?  

Mirka: „Je super, že sa našli náhradné priestory, v 
opačnom prípade by deti museli  zostať doma, čo by určite 
nebolo dobré. Takže veľká vďaka za to, že mestská časť 
našla náhradné riešenie.“

Angelika Grancová: „Je to síce provizórium, ale päť 
hviezdičiek za to, ako to mestská časť aj učiteľky zvládli. 
Ja som veľmi spokojná.“

Anna: „Ani som neverila, že sa to bude dať takto 
zmenežovať. Klobúk dolu pred učiteľkami, ako to s našimi 
deťmi zvládajú. Čo ja viem, deťom sa toto provizórium 
veľmi páči.“    

ŠKÔLKE RASTIE NADSTAVBA, 
DETI SA RÝCHLO UDOMÁCNILI 
V NÁHRADNÝCH PRIESTOROCH

NAŠA BYSTRICA

15



Začiatok apríla je v našej škole príznačný pre zaujímavý nadnárodný 
projekt s názvom Noc s Andersenom. Túto noc si každoročne užívajú 
žiaci 5. a  6. ročníka.

Tento rok to bolo 5. a 6. apríla. Zavítal k nám aj sám Andersen. Deti osob-
ne privítal, neskôr vyrozprával rozprávku Iduškine kvety a divadelne 
nám ju  stvárnili minuloročné absolventky našej školy. Okrem toho deti 
pracovali v skupinách na vlastných príbehoch, v ktorých sa nám samy 
predstavili ako herci.

Bolo vyhlásené aj pátranie po Andersenovi a deti neostali chlad-
né, rýchlo sa pustili do pátrania. Detektívi pracovali  v skupinách a 
na základe indícií, ku ktorým sa dostali tvrdou prácou, Andersena 
vypátrali. Samozrejme, boli za to aj odmenení.

Polnoc však odbila a noc sa priblížila. Deti pozaliezali do spacákov a 
zaspávanie im spríjemnilo filmové spracovanie  Andersenových  roz-
právok. 

Za prípravu programu ďakujem bývalým žiačkam – „Andersenovkám“ 
a kolegom za pomoc pri organizovaní. Vďaka patrí aj spoločnosti RAJO 
a pani Bednárovej za občerstvenie.        Monika Mikolášiková, učiteľka

NOC S ANDERSENOM

LA DANSA SCHOOL®  
Záhorská Bystrica a Stupava / vek 5 – 11 

 
 
 
 
 
 
 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
21. 5. / 28. 5. / 4. 6. / 11.6.  
príďte si nás pozrieť 

 
 
 
 
 
 
info 0905 557113, www.ladansa.sk 

11/2/2019
10/2/2019
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V apríli sme začali s úpravami kvetinových záhonov 
pri Ľudovom dome a v parku na Bratislavskej ulici pri 
rezidencii. Na Námestí rodiny boli vysadené muškáty 
a pri obidvoch vstupoch do Záhorskej Bystrice sme 
vysadili letničky. 

Po zime sme začali s čistením okolia detských ihrísk 
a dopadov ých plôch pod hracími prvkami a v ýmenou 
piesku v pieskoviskách. V tomto období sa tiež koná 
pravidelná ročná revízia detských ihrísk, aby sme zis-
tili, čo všetko treba opraviť, prípadne v ymeniť. 

Zelené plochy sa kosia podľa harmonogramu. Všetky 
zelené plochy na Ulici Čsl. tankistov sú v správe magi-
strátu a ostatné plochy kosia zamestnanci EKO-SKU-

PINY miestneho úradu. Kosenie sa vždy v ykonáva v 
pravidelných intervaloch a to aj v závislosti od počasia. 

Text a foto: Dominik Neradovič

JAR PREBÚDZA KVETY, 
OŽIVUJE IHRISKÁ

NAŠA BYSTRICA
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Na 19. Youth Championchips  v rakúskom Linzi, ktorý 
sa konal počas veľkonočných sviatkov  v tamojšej Tips 
Arene, sa na 72 stoloch predstavilo 500 hráčov z 24 
krajín sveta a medzi nimi aj naši mladí reprezentanti 
zo Záhorskej Bystrice.

Hanka Stankovičová v Mini Cadet Girls Singles bola v 
osmičke najlepších hráčok ako jediná Slovenka.

Hanka nastúpila v MCGS už  v piatok večer. Hneď v 
prvom kole v yradila hráčku talianskeho tímu Lombar-
gia Martinu Etturovou  3:2. V sobotu  v druhom kole 
jednoznačne v yhrala s Janou Stugerovou (OOE) 3:0, čím 
si zabezpečila postup zo skupiny z prvého miesta a ako 
jediná Slovenka sa dostala medzi 8 najlepších dievčat. 
Nakoniec boj o medailu prehrala v pondelok ráno s 
domácou Rakúšankou 3:0.

Hanka Stankovičová si v ypýtala pozornosť 
reprezentačného trénera a v dňoch 29. apríla až 3. mája 
absolvovala päťdňov ý v ýcvikov ý tábor minikadetiek 
v Prievidzi spolu s ďalšími hráčkami; V. Vanišovou, B. 
Dikovou, A. Kubjatkovou, N. Ondrušovou a Dadejovou.

Výborné umiestnenie si vybojoval aj Palko Bilka, v 
Younger Cadet Boys Singles, ktorý skončil v prvej 
šestnástke chlapcov.

V prvom kole v yradil Alexandra Dura (AUT) hladko 
3:0 a pokračoval v ýhrami. V pavúku, žiaľ, nemal dobré 
rozlosovanie a žreb mu určil nórskeho reprezentanta, 
ktorému o postup do osmičky podľahol 3:0.

V družstvách Young Cadet Boys Teams  naše 
chlapčenské družstvo Pavol Bilka a Martin Straka  
výrazne bodovalo a zaradilo sa medzi špičku mladých 
európskych stolných tenistov.

V družstvách v prvom kole hneď v piatok ráno v yhrali 
s BTU 3:1 na zápasy, o dve hodiny neskôr porazili silný 
tím srbskej reprezentácie  STAK BeogradSerbia (BEO) 
3:1 a v popoludňajších hodinách prehrali s talianskym 
tímom Veneto 3:2 a zabezpečili si postup zo skupiny.

Všetkým trom reprezentantom TTC Záhorská Bystrica 
patrí veľké poďakovanie za skvelý prístup a ,,goodjob,, 
za stolami!

Text a foto: Zuzana Juríková

MEDZINÁRODNÝ ÚSPECH 
NÁŠHO STOLNÉHO TENISU 

NAŠA BYSTRICA
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Aj v tomto súťažnom ročníku Extraligy mužov vo flor-
bale, organizovanej pod hlavičkou Slovenského zväzu 
florbalu, naše družstvo  Tsunami Záhorská Bystrica 
tvrdilo muziku. Do playoff súťaže vstupovalo z druhej 
pozície po základnej časti, ktorú si zabezpečilo poc-
tivým tréningom od augusta 2018 a prenesením jeho 
prínosu na palubovky počas súťažných zápasov.

Družstvo pod vedením trénera Jána Purca, asistenta 
trénera pri mužskej reprezentácii Slovenska, nenechalo 
nikoho v neistote, či aj tentoraz medaila urobí cink-cink. 
Urobila a poriadne zvučne.

Cez štvrťfinále, do ktorého si náš tím vybral rivala 
z Bratislavy – Snipers Bratislava, Tsunamáci prešli 
v najkratšom možnom čase a po celkovej výhre 3:0 
(3:2, 12:2, 9:5) na zápasy potvrdili svoju prevahu nad 
húževnatým súperom počas celého ročníka a zároveň 
ušetrili množstvo síl do ďalších kôl nadstavby. 

V semifinálovom kole ich čakal východoslovenský tím, 
ktorý po základnej časti skončil v tabuľke v tesnom zá-
vese za Záhorsko-Bystričanmi – FaBK ATU Košice. Zápasy 
s týmto družstvom sú vždy, či už v prvej časti súťaže alebo 
v súbojoch o medaily, viac ako len zápasmi o body alebo o 
postup. Prinášajú f lorbal na najvyššej úrovni, odohráva-
júci sa medzi hráčmi so skvelou technikou a kondíciou, 
ktorí vedia hrať výborne aj na taktickej úrovni. 

V úvodnej časti súťaže sa vzájomné meranie síl skončilo 
v podstate remízou. Záhorská Bystrica vyhrala doma 
5:2, vonku prišla o body po výsledku 3:5.  Toto semi-
finále sľubovalo napätie, emócie a drámu až do posled-
ného hvizdu rozhodcu. Stalo sa. Naťahovačka kto z koho 
prinášala až infarktové stavy pre plné tribúny a pre di-
vákov pred kamerami. 

Zápasy 11:5, 3:7 v domácom prostredí a 4:3 po samostat-
ných nájazdoch v náš prospech, 3:5 na košickom ihrisku 
vrátili sériu domov na rozhodujúci 5. zápas. Nakoniec 
platilo staré známe „Môj dom, môj hrad.“ Súperenie do-
spelo po obojstranne kvalitnom florbale do 9. min a 59. 
sekundy predĺženia, v ktorej Martin Kubovič rozhodol 
krížnou strelou o celkovom triumfe Tsunami Záhorská 
Bystrica 5:4pp. Takéto niečo ostáva v pamäti a zazname-
nal to aj široký f lorbalový svet na rôznych domácich a 
zahraničných sieťach.

Do finále sa išlo s pokorou, ale s vierou vo svoje schop-
nosti a za plnej koncentrácie. Druhý finalista, Florbalový 
klub AS Trenčín, znamenal opakovanie finálovej série 
z ročníka 2016/2017, kedy Tsunami získalo historicky 
premiérový titul v Extralige mužov, ktorý Záhorská Bys-
trica dosiahla po konečnom stave 3:0 na zápasy. 

V terajšom finále však nič nebolo dané dopredu, pretože 
súper po poriadnom posilnení na záver základnej časti 
a odohraných zápasoch v playoff nesmierne túžil po od-
plate a, žiaľ, vyšlo mu to. Nie však pre slabé nasadenie ale-
bo hru Tsunami. Séria bola vyrovnaná ešte viac ako semi-
finále. Výsledky 4:5, 5:4, 4:5pp, 6:2 predurčili napínavé 
rozuzlenie 5. rozhodujúceho zápasu. 

V stupavskej hale sa pred výbornými fanúšikmi z oboch 
strán odohrala vysoko taktická bitka s naťahovaním 
sa gólik po góliku. Hra kto z koho sa neskončila ani v 
predĺžení. Rozhodli až samostatné nájazdy, ktoré vyšli 
o niečo lepšie hosťujúcim hráčom, a tak mohli hráči a 
realizačný tím Florbalového klubu AS Trenčín zdvihnúť 
po prvýkrát majstrovskú trofej nad svoje hlavy.

Náš tím predviedol v sezóne fantastickú jazdu, na konci 
ktorej striebornými medailami - po zlate z rokov 2018 a 
2017 a bronze z roku 2015 - skompletizoval svoju medai-
lovú zbierku. Jednoducho výnimočná generácia. 

A teraz pozor! Toto všetko a ešte niečo lepšie sa od sep-
tembra 2019 bude môcť odohrávať už naozaj v domácich 
podmienkach – v novej športovej hale na Hargašovej 
ulici, ktorá prispeje k výchove ďalších majstrov svojho 
f lorbalového remesla. A za takúto možnosť ĎAKUJEME 
najmä Záhorskej Bystrici, jej vedeniu, zastupiteľom, a 
obyvateľom.

Text a foto: Juraj Hvozdík

SKOMPLETIZOVALI SME 
MEDAILOVÚ ZBIERKU 
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(tabuľky sú vo formátoch Zápasy - Výhry - Remízy - Prehry - Skóre - Body)

PRÍPRAVKA U8
Tabuľka PMD - Skupina C

Výsledky - Apríl

Lokomotíva Devinska Nová Ves : MFK Záhorská 
Bystrica  1 : 6

MFK Záhorská Bystrica : FKM Stupava  5 : 3

FKP Dúbravka : MFK Záhorská Bystrica  3 : 3

PRÍPRAVKA U10
Tabuľka PMB2

Výsledky - Apríl

FK Dúbravka : MFK Záhorská Bystrica  8 : 1 (5:0)

MFK Záhorská Bystrica : FKM Stupava  0 : 11  (0:0)

MFK Záhorská Bystrica : SDM Domino B  9 : 1  (5:1)

PRÍPRAVKA U11
Tabuľka PMA2

Výsledky - Apríl

FK Dúbravka : MFK Záhorská Bystrica  4 : 8  ( 3:2) 

MFK Záhorská Bystrica : FKM Stupava  3 : 4  (2:1)

MFK Záhorská Bystrica : SDM Domino B  5 : 3  (2:1)

MFK ZÁHORSKÁ BYSTRICA
VÝSLEDKOVÝ SERVIS
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MLADŠÍ ŽIACI U13
Tabuľka MZM A

Výsledky - Apríl

MFK Záhorská Bystrica : FC Ružinov  0 : 3  (0:2)

ŠK Tomášov : MFK Záhorská Bystrica 3 : 0  (2:0)

MFK Záhorská Bystrica : MŠK Iskra Petržalka  0 : 1 (0:1)

MFK Záhorská Bystrica : TJ Jarovce  7 : 1  (3:0)

TJ Rovinka : MFK Záhorská Bystrica  3 : 4  (2:2)

MŠK Senec C : MFK Záhorská Bystrica  2 : 9  (0:8)

STARŠÍ ŽIACI U15
Tabuľka SZM A

Výsledky - Apríl

MŠK Kráľová pri Senci : MFK Záhorská Bystrica  1 : 4 
(1:2)

MFK Záhorská Bystrica : FK Inter Bratislava  0 : 7 (0:5)

Skupina o titul

Výsledky - Apríl

MFK Záhorská Bystrica : FK Slovan Ivanka pri Dunaji  
0 : 6  (0:3)

TJ Jarovce : MFK Záhorská Bystrica  3 : 1  ( 0:1)

NAŠA BYSTRICA
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Apríl bol pre niektorých Bystričanov mesiacom cestovania. 
Určite pre tých, ktorí sa prihlásili na výlety organizované 
Občianskym združením Pozitívum v nás. Začiatkom apríla 
zorganizovali poznávací výlet pre dva turnusy do Brna na 
prehliadku slávnych víl.  V strede apríla sa niektorí Bystričania 
zúčastnili na poznávacom výlete do Bavorska. Prvú sobotu v 
máji sme spoznávali Rakúske mesto Melk. 

SLÁVNE VILY V BRNE
Do Brna sme išli s cieľom pozrieť si slávne české vily. Nakoľko 
bol o zájazd veľký záujem, museli sme sa rozdeliť na dve sku-
piny, teda do dvoch autobusov. V dobrej nálade sme teda vyr-
azili zo Záhorskej Bystrice smer Brno. V autobuse nás privítala 
zástupkyňa cestovnej kancelárie Liber, pani Chrapanová, ktorá 
nás po celý čas informovala a sprevádzala. Vďaka nej bolo 
všetko bezchybne zabezpečené a zorganizované. Po príchode 
do Brna sme ako prvú navštívili vilu STIASSNI. Pre verejnosť ju 
sprístupnili v roku 2014 po rozsiahlej rekonštrukcii a patrí medzi 
objekty spravované Národným pamiatkovým ústavom. Vzoro-
vá obnova z nej urobila luxus a pôvab Prvej republiky. Nechal ju 
postaviť Alfréd Stiassni s manželkou Hermínou v rokoch 1927 

– 1929 a je dielom architekta Ernsta Weismana. Zvonku je cítiť 
puristický štýl architekta, ale vo vnútri je prvorepublikový luxus 
s reprezentačnými salónmi, bohatým dreveným obložením, 
mramorovými krbmi a historickým nábytkom. Je tu rozľahlá 
terasa, logie, záhrady, bazén či tenisový kurt. 

Pred 2. svetovou vojnou musela majetná židovská rodina 
emigrovať a vila zostala opustená. Počas vojny v nej bol štáb 
nemeckého velenia, po príchode sovietskych vojsk bola vila 
rozkradnutá a zničená. Po vojne sa z nej stala vládna vila pre 
významné štátne návštevy až do roku 1989. Prehliadku sme 
ukončili prechádzkou po záhrade. Po dobrom obede, ktorý nám 
zabezpečila naša sprievodkyňa, sme pokračovali do vily TU-
GENDHAD. V roku 2001 bola zapísaná medzi klenoty svetové-
ho dedičstva Unesco ako dielo architekta Ludwiga Miesse der 
Rohe. Postavil ju pre manželov Grétu a Fritza Tugendhadových. 
Na to obdobie (v rokoch 1929 – 1930) bola postavená v moder-
nom pokrokovom štýle. Veľké presklené izby, vysoké stropy či 
spúšťacie okná. Z technických vymožeností tu bola napríklad 
klimatizácia, ale aj požiarne hlásiče. Najzaujímavejšou časťou 
je ónyxová stena uprostred veľkej obývacej miestnosti či jedáleň 
obložená vzácnym drevom. Po 2. svetovej vojne bola rovnako 
ako vila  STIASSNI zničená a rozkradnutá. Po vojne prešla 
rekonštrukciou, bola v nej baletná škola, rehabilitačné stredisko 
pre deti aj vládna vila. Teraz slúži verejnosti na prehliadky a na 
rôzne podujatia - konferencie a pod. Patria k nej aj záhrady, kde 
sa dá príjemne posedieť a poprechádzať. 

Posledným cieľom našej návštevy bola vila LöW- BEER.  Zaují-
mavé bolo vyrezávané zábradlie na schodisku, či jedáleň zaria-
dená historickým nábytkom. K nahliadnutiu bola aj výstava 
fotografií zo života rodiny a práce v ich továrňach. Vila patrí tiež 
medzi kultúrne pamiatky. Výlet bol veľmi vydarený, dobre zor-
ganizovaný a zaujímavý. Poďakovanie patrí sprievodkyni pani 
Chrapanovej, ale aj pani Janatovej za uskutočnenie tejto akcie. 

OZ - Pozitívum v nás     
Text: Zdenka Fašangová,

foto: Peter Richter, Barbora Besedičová

ŠTYRI DNI  V BAVORSKU 
Zaujímavý bol aj štvordňový výlet do Bavorska. Vo štvrtok 
ráno sme odišli zo Záhorskej Bystrice k jazeru Chiemsee, kde 
sme sa plavili loďou na ostrov Herrenchiemsee, na ktorom 

ROZCESTOVANÍ BYSTRIČANIA 
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si kráľ Ľudovít II. dal postaviť posledný zo svojich zámkov. V 
piatok nás svojou krásou ohromili zámky Hohenschwangau a 
Neuschwanstein. Počasie sa neumúdrilo, tak sme si zámky poz-
reli cez hmlu a dažďové kvapky. Sobota patrila Mníchovu. Tam 
sme navštívili zámok Nymphenburg – kde sa v roku 1845 naro-
dil  Ľudovít II. a zároveň je to jedno zo sídiel rodiny Wittelsba-
chových. Mníchov je pekný, aj keď pre našinca trochu pridrahý. 
V nedeľu nás čakal najmenší a najobľúbenejší z Ľudovítových 
zámkov – Linderhof. Kláštor Ettal bol našou poslednou zas-
távkou na ceste domov. Poznávací zájazd bol naozaj zaujímavý, 
veľkou výhodou je, že účastníci boli väčšinou Bystričania. Aj na 
takýchto zájazdoch lepšie spoznáme svojich susedov, alebo sa 
pozhovárame so starými známymi a tak utužíme svoje staré 
priateľstvá. 

ZÁMOK ARTSTETTENE A MELK
Ešte sme si poriadne nevybalili veci z Bavorska, a už sme se-
deli v autobuse smerom do rakúskeho Melku. V sobotu sme 
navštívili zámok Artstettene – ktorý doteraz vlastnia potom-
kovia Františka Ferdinanda. Kláštor benediktínov v Melku je 
zaujímavý svojou knižnicou so 100-tisíc zväzkami písomností. 
Benediktíni pestovali v kláštornej záhrade množstvo byliniek, 
kvetov a stromov. 

Text: Jana Richterová
Foto: Peter Richter, Barbora Besedičová 

Československých Tankistov 134, Záhorská Bystrica 
Viac info: www.ubransa.sk, info@ubransa.sk, 0948 820 423, 0918 883 999 
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