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EDITORIAL

Zvoní nám leto...

Máme šťastie, že neomylná príroda zo 
zvyku dodržala svoje zákonitosti  a nepre-
hliadnuteľne  zvoní na všetky zvončeky, 
ktoré má. My v škole ich počujeme asi 
najviac. Končí sa školský rok, prichádzajú 
prázdniny – čas dovoleniek a oddychu, na 
ktorý sa všetci tešíme. Vysvedčenia v ru-
kách žiakov akoby certifikovali dlhé, tep-
lé, čarovné letné dni...  Vysvedčenia, ach 
tie vysvedčenia... V nich je odzrkadlená 
snaha vynaložená počas desiatich me-

siacov v živote žiaka, ale aj učiteľa. Akokoľvek ťažký alebo ľahký 
bol tento školský rok, je už minulosťou, ktorá sa môže vrátiť len 
v spomienkach. Viem, že v nás zostane aj pár nepríjemných spo-
mienok, lebo nie všetko vyjde tak ako by sme si želali, ale verím, 
že väčšina z nich bude fajn a bude na čo nastávajúce dva mesia-
ce spomínať. Je čas na poďakovanie. To patrí všetkým žiakom 
a ich učiteľom, ktorí sa spoločne snažili prebiť horami vedomos-
tí, poznatkov, cvičení, školských úloh i dodržiavaním školského 
poriadku ako prvého detského zákona o živote s povinnosťou... 
Pri tom všetkom im neodmysliteľne pomáhali rodičia, ktorí ne-
ustále s láskou vyhladzujú cestičky poznania a snažia sa svojim 
ratolestiam spríjemniť cestu k dospelosti.  Nastáva čas, aby sme 
si oddýchli od kolotoča školských povinností a rozbehli sa do 
všetkých kútov Slovenska, alebo aj sveta. Čas letných prázdnin 
prinesie nám všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, 
nových kamarátov, ale aj praktických skúseností. Zároveň s  tep-
lými lúčmi slnka načerpáme energiu a dostatok sily do ďalšej prá-
ce. Škola na dva mesiace pomyselne zatvára svoje brány, ale ne-
prestáva žiť svoj život. Práve naopak, ako každé letné prázdniny, 
uchopia ju do rúk ľudia, ktorí ju vylepšia, zmodernizujú, okrášlia, 
vyčistia. Zvonivý smiech detí vystrieda buchot, škripot – a atmo-
sféru  kníh, svietivých tabúľ, nahradí prenikavá vôňa maliarskych 
náterov. Na konci toho všetkého naša škola zasa ukáže svoje ste-
ny v plnej kráse, rozžiari naleštené okná, ktoré budú žmurkať ako 
dojaté oči a s úsmevom sa otvoria všetky brány, aby sa zasa na 
desať mesiacov naplnili smiechom našich žiakov a láskavým pra-
covným prostredím pre jej zamestnancov. Dovtedy však „zvoňte, 
zvonky, zvoňte“...   

Zuzana Kaliariková 
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Plánované investície mestskej časti na najbližšie obdobie
Oblasť školstva

1. Prvá etapa rozšírenia kapacity mater-
skej školy 

Hlavnou investičnou akciou v tomto roku 
je už prebiehajúca prvá etapa rozšírenia 
materskej školy. Celkové náklady,ktoré vy-
šli z verejnoobchodnej súťaže, sú 200 000 
eur. Na rozšírenie použijeme dotáciu vo výš-
ke 60 000 eur, ktorú sme aktívnym prístu-
pom získali v minulom roku od ministerstva 
školstva prostredníctvom programu na rozší-
renie kapacít materských škôl – a zvyšných 
140 000 eur dofinancujeme  z investičného 
fondu mestskej časti.V škôlke pribudne do 
konca augusta jedna trieda, upraví sa jedá-
leň a urobí sa predpríprava na jej ďalšie roz-
šírenie. Aj preto môžeme prijať od septem-
bra o dvadsať detí viac.

1. etapa rozšírenia MŠ

2. Druhá etapa rozšírenia kapacity ma-
terskej školy

Vzhľadom na veľký počet detí, ktoré ne-
môžeme prijať do škôlky, máme pripravený 
aj projekt na druhú etapu rozšírenia kapacity 
materskej škôlky, ktorá počíta s nadstavbou 
o dve triedy a s novou jedálňou. Vzhľadom 
na finančnú náročnosť, budeme žiadať pro-
striedky z eurofondov, programu na rozšírenie 
kapacity materských škôl. Predpokladané ná-
klady sú cca 450 000 eur, financované z pro-

striedkov EÚ. Spoluúčasť mestskej časti je 
5 %. Projekt sa bude realizovať v roku 2017, 
keď tento príspevok z EÚ dostaneme.

3. Rozšírenie priestorov v základnej škole
S nárastom počtu detí v škôlke bez-

prostredne súvisí aj väčší počet žiakov v zák-
ladnej škole. Už v minulom roku sme  rozšírili 
základnú školu o jednu triedu. Vzhľadom na 
to, že máme päťdesiat prihlásených žiakov 
do prvého ročníka, musíme od septembra 
tohto roku rozšíriť kapacitu o ďalšiu triedu, 
žiaľ, na úkor tzv. zrkadlovej tanečnej miest-
nosti, ktorú využívala ZUŠ. Tej vytvárame 
nové priestory v budove starého miestneho 
úradu. S ohľadom na nárast počtu mladých 
rodín a detí v Záhorskej Bystrici pripravuje-
me tento rok projekt na zvýšenie kapacity 
základnej školy o 4-5 tried, tak, aby sme sa 
mohli uchádzať o dotácie k výzvam, ktoré 
vláda  alebo EÚ plánuje zverejniť. 

4. Stavba novej telocvične – multifunkč-
nej športovej haly 

Na projekt rekonštrukcie školskej telocvič-
ne na multifunčnú športovú halu je vydané 
stavebné povolenie a vysúťažený dodávateľ 
– firma SOAR, a. s. Hala bude mať športovú 
plochu 20x40 m. Umožní hrať všetky najfrek-
ventovanejšie športy – florbal, futsal, basket-

bal... Na poschodí budú viaceré priestory na 
ďalšie aktivity, ako tanečná a gymnastická 
miestnosť. Samozrejmosťou bude komplex-
né sociálne zázemie a šatne. Celkové vysú-
ťažené náklady sú 1 120 000 eur. Na výstav-
bu si plánujeme zobrať úver do výšky 600 
000 eur a zvyšok prefinancovať z rozpočtu 
a dotácií. Vzhľadom na prioritu rozšírenia 
materskej škôlky a s tým súvisiaci nedosta-
tok financií sa realizácia haly musí presunúť. 
Zmluva s dodávateľom, firmou SOAR, a. s., 
počíta so začiatkom výstavby do polovice 
roka 2017. V prípade, že stavbu zahájime do 
júna 2017, je termím ukončenia  september 
2018.

Oblasť: Infraštruktúra a obnova ciest 
a chodníkov
Svetelná križovatka Čsl. tankistov – Bra-
tislavská.

Na túto križovatku máme vydané staveb-
né povolenie. Hlavné mesto vyčlenilo v roz-
počte na uvedenú križovatku 300 000 eur 
a zvyšných cca 80 000 eur je schválených 
v rozpočte mestskej časti. Realizáciu bude 
zabezpečovať magistrát prostredníctvom 
svojej organizácie GIB. Termín realizácie 
bude v septembri až novembri 2016.

Spracoval odbor výstavby MČ.

Do materskej školy prijmeme od jesene o dvadsať detí viac.
Čo všetko sa pre naše deti urobí v Záhorskej Bystrici počas leta – na to sme sa opýtali starostu Jozefa Krúpu.

Záhorská Bystrica sa v posledných rokoch 
výrazne omladzuje. Stúpa počet mladých ro-
dín, s čím súvisí aj akútna potreba umiest-
nenia detí v predškolskom zariadení. Rozší-
renie materskej školy patrí k našim hlavným 
prioritám. Preto jej venujeme mimoriadnu 
pozornosť. Od jesene pribudne jedna trie-
da, a tak môžeme prijať do materskej školy 
o dvadsať detí viac. 

Zvýši sa súbežne s riešením kapacity ma-
terskej školy aj počet tried v základnej 
škole? 

V novom školskom roku prijde do našej 
základnej školy doposiaľ najviac žiakov. Cel-
kovo 383, čo je o 50 viac ako v minulosti. 
Preto tak ako v minulom roku musíme aj 

teraz vytvoriť jednu novú triedu. Tá vznikne 
z doterajšej tanečnej miestnosti. 

Aby sa nezrušili záujmové krúžky, kto-
ré v nej trénovali, vypovedali sme najomné 
zmluvy niektorým firmám v priestoroch sta-
rého miestneho úradu a prerobíme ich do 
konca septembra na tanečnú miestnost 
a priestory pre ZUŠ. 

Vzhľadom na predpokladaný nárast poč-
tu žiakov začali sme s prípravou projektu na 
rozšírenie základnej školy o ďalšie 4 triedy. 

V lete pravidelne opravujete aj cesty. 
Ktoré to budú tento rok?

Počas leta vymeníme v spolupráci s BSK 
asfalt na dolnom konci Ulice Jána Raka a na 
Tešedíkovej ulici od Prídavkovej smerom na 

Plácek. A obnovíme v poradí už tretiu stud-
ňu na Pútnickej ulici pod cintorínom. Pevne 
verím, že stavebné práce nebudú občanov 
rušiť pri trávení letných oddychových dní, 
ktorých želám všetkým čo najviac!       –red–

2. etapa rozšírenia MŠ 

multifunkčná športová hala

Starosta spolu so zástupcom RCB vytyčujú 
úsek cesty určený na opravu.
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Pestrý víkend v Záhorskej Bystrici 
Obyvatelia Záhorskej Bystrice sa na nedostatok kultúry nemôžu sťažovať. Posledný aprílový deň patril už 
tradične Stavaniu mája, v nedeľu 1. mája si svojho patróna uctili miestni hasiči. Popoludní zavítali do našej 
mestskej časti  automobily v rámci Veterán Tatra Rely. Kultúrny víkend ukončil Rodinný koncert. 

Stavanie mája
Poslednú aprílovú sobotu sa už tradične v Záhor-

skej Bystrici stavia máj. Pred rokom sa na podujatí 
konala dražba menšieho mája, ktorý pre svoje dámy 
vydražili chlapi z Ulice plk. Prvoniča a Štefana Rosí-
vala. V minulom, jubilejnom roku, sme na máj viazali 
stužky symbolizujúce jednotlivé organizácie a časti 
Záhorskej Bystrice. Tento rok pred Ľudovým domom 
čakalo na organizátorov nemilé prekvapenie. Neznámy 
páchateľ narezal strom. Po preskúmaní sa zistilo, že sa 
peň mája nezlomí. Po zásahu Eko skupiny z miestne-
ho úradu a dobrovoľného hasičského zboru sa ho po-
darilo opraviť. Kone s vozom za asistencie miestneho 
dobrovoľného hasičského zboru  doviezli máj z Ľudo-
vého domu na Námestie Rodiny. Tu sa začal stavať za 
hudobného sprievodu Speváckeho zboru Bystričan 
a Folklórnej skupiny Chasa. Záhradné nebo – Siky 
Gardens – si pripravilo pre deti workshop – „Zasaď 
si svoju bylinku“ – deti si do pripravených kvetináčov 
zasadili bylinku a zobrali si ju domov. Podvečer pose-
denie pri máji spestrila známa dychová skupina Veselá 
muzika zo Stupavy. Atmosféra večera bola príjemná, 
ľudia sedeli pri dobrom jedle a hudbe, deti behali, ská-
kali a tešili sa z príjemného večera.                       –bb–

Slávnosť sv. Floriána
V nedeľu 1. mája dopoludnia si na svätej omši pripomenuli svia-

tok svojho patróna sv. Floriána členovia miestneho Dobrovoľného 
hasičského zboru Záhorská Bystrica. Počas omše pán dekan 

Ľudovít Pokojný pripomenul významnú prácu hasičov a poďako-
val im za doterajšiu dobrovoľnícku činnosť. Na záver slávnosti ich 
požehnal pri soche sv. Floriána, kde položili kyticu kvetov.    –bb–

Florián bol plukovníkom v legionárskom voj-
sku rímskeho cisára v Cetii (dnešný Zeiselmauer 
v Rakúsku). Roku 304 sa postavil na obranu 40 
zatknutých a uväznených kresťanských legionárov 
v Lorchu. Za pokus o ich vyslobodenie bol zatknutý 
a odsúdený na smrť utopením. 

Povesť hovorí, že v ôsmom storočí zachránil Flo rián 
nemecké mesto Norimberg pred požiarom. Podľa 
legendy taktiež istý uhliar, ktorý spadol do ohňa, bol 
zachránený na príhovor svätca. 

Atribúty sv. Floriána: zobrazuje sa ako rímsky dôs-
tojník alebo vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so 
zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalie-
va horiace obydlie. Katolícka cirkev oslavuje jeho 
pamiatku 4. mája. 

(zdroj internet)otec Ľudovít Pokojný a starosta Jozef Krúpa s našimi hasičmi
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Rodinný koncert
Podvečer 1. mája sa v Spolo-

čenskom dome konal koncert 
žiakov Základnej umeleckej školy 
Jozefa Kresánka a ich rodinných 
príslušníkov. Vypočuli sme si 
slovenské ľudové piesne, ale  aj 
skladby známych hudobných 
skladateľov J. S. Bacha, H. Pur-
cella, P. I. Čajkovského, J. Hayd-
na a iných. Sálou sa niesli tóny 
huslí, koncertného krídla, violon-
čela, priečnej aj zobcovej flauty. 
Spoločné muzicírovanie celých 
rodín  – ako poznamenali organi-
zátori podujatia – bolo príjemným 
ukončením nedele. Domov sme 
odchádzali príjemne naladení. 
Dúfame, že koncert sa stane tra-
díciu a povzbudí deti aj rodičov 
k ďalším spoločným projektom.

–bb–, –mt–
Foto: Ľubomír Današ

Veterán Tatra Rely
V prvú májovú nedeľu popoludní sa 

na Námestí Rodiny výnimočne mohlo 
parkovať. Povolenie dostali automo-
bily, ktoré na ceste vždy pútajú po-
zornosť. Krásne vyleštené, veľké aj 
malé, zaujali každého návštevníka. 
Tento rok sme si mohli obzrieť aj au-
tobusy a vyskúšať si ich pohodlné se-
dadlá. Nechýbali ani vojnové vozidlá, 
športové vozy, kabriolety, motorky  
(Verejná bezpečnosť, Harley David-
son), Mercedesy a hlavne Tatry – Tat-
ra 603, Tatra 111 i Tatraplán s troma 
svetlami. 

Cenu starostu si odviezol majiteľ 
autobusu s červenou hviezdou a se-
dadlami, luxusne očalúnenými bor-
dovou textíliou – Škoda RTO 706.

Dobovú atmosféru dotvárali vodiči 
automobilov, ktorí si dali záležať aj na 
typickom oblečení.

Barbora Besedičová
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V Záhorskej Bystrici sme 
oslávili Medzinárodný deň detí 
a rodiny

Areál Základnej školy s materskou školou na Hargašovej uli-
ci bol v piatok 3. 6. 2016 plný detí a rodičov. Deň detí a rodiny 
sme oslávili spoločne stráveným časom pri zábavno-športových 
súťažiach, ktoré pre nás pripravili naše pani učiteľky a učitelia. Na 
úvod nás privítala pani riaditeľka Zuzana Kaliariková. V príhovore zá-
stupca starostu Martin Besedič prítomných informoval, že Deň detí 
sa oslavuje vo svete od roku 1925, na Slovensku od roku 1952.  
Na pomyselnom pódiu budúci tanečníci zo ZUŠ Jozefa Kresánka 
preukázali svoj talent. Miestny dobrovoľný hasičský zbor pristavil 
požiarne auto, ktoré si deti obzreli zblízka, nechýbala ani dobrá 
hudba, detský kútik, maľovanie na tvár a občerstvenie. Dobrovoľ-
níčky z miestneho červeného kríža predviedli deťom poskytovanie 
prvej pomoci a  odpovedali na zvedavé otázky ohľadom zdravia. Na 
deň detí si pripravili kopýtka aj poníky z neďalekej stajne, stolnoteni-
sové rakety netrpezlivo čakali na stolnotenisovom stole, florbalové 
hokejky už neležali v kabinete telocvikára, ale do vyčerpania súťa-
žili v rukách detí. Samozrejme, že pre deti boli pripravené rôzne 
odmeny. Tento rok sme zaznamenali rekordný počet súťažiacich 
družstiev – až 111! Najväčšou odmenou pre usporiadateľov a rodi-
čov bol spokojný úsmev na tvári detí. 

Organizátori podujatia: Základná škola s materskou školou Har-
gašova 5, Komisia školstva a Komisia športu pri Miestnom zastu-
piteľstve Záhorská Bystrica

Spoluorganizátori: Spoločenstvo priateľov stolného tenisu, 
Miestny futbalový klub Hargašova

Ďakujeme: Občianske združenie Hlas nádeje, Dobrovoľný 
hasičský zbor Záhorská Bystrica, Miestna organizácia Slovenského 
červeného kríža Záhorská Bystrica, Jazdecký klub Karpatia

Ďakujeme sponzorom občerstvenia: firme UNIVA, rodičom za 
pomoc pri občerstvení a zabezpečení darčekov pre deti, firme 
Fresco

–bb–, –zk–, Foto: Peter Šteffek „Hurá na pódium!“
Na tomto podujatí vystúpilo 39 najmladších žiakov prípravné-

ho štúdia a prvého ročníka  hudobného odboru z elokovaného 
pracoviska ZUŠ Jozefa Kresánka v Záhorskej Bystrici. Po dôklad-
nom spoločnom precvičení prstov a hlasiviek v úvodnej skladbič-
ke „Ráčik“ sa predstavili malí flautisti, klaviristi, gitaristi, huslistky, 
speváčky a violončelistka v sólových číslach, aby predviedli svoje 
umenie pri interpretácií ľudových piesní či jednoduchých skladbi-
čiek –  a zvládli to bravúrne. Dôkazom bol nadšený potlesk publi-
ka. Držme im palce, aby s rovnakým elánom vystupovali na pódiá 
– a nielen tie domáce! –  aj v budúcich rokoch.

Text: Miriam Trgová
Foto: Daniel Novomeský

Vítanie občiankov 
V máji, mesiaci lásky, kvitnutia stromov a kvetov a koncom júna 

sme privítali malé púčiky – našich malých obyvateľov. A koncom 
júna pán starosta Jozef Krúpa každému odovzdal Domovský list, 
hračku a mamičke kvetinku. Povedal: „Želám vám veľa šťastia, 
lásky, zdravia a rodičom veľa trpezlivosti pri výchove.“ Slávnostný 
program spestrili deti zo Základnej umeleckej školy Jozefa Kre-
sánka a z materskej školy. 

Vitajte v Záhorskej Bystrici!  

Dievčatká: Petronela Tomšová, Kamila Hutirová, Simona Mi-
chev, Pavlína Slezáková, Olívia Mikuličová, Viktória Hradiská, Pet-
ronela Miklovicová, Michaela Suchovská, Miriam Lendelová, So-
fia Sekerová, Lucia Znamenáčková, Sára Nagyová, Hana Bilková, 
Monika Banduričová, Mia Zárecká, Alena Šteffeková

Chlapci: Matúš Lévay, Ján Takáč, Martin Kováč, Patrik Klei-
nedler, Filip Naďo, Adam Majerský, Oskar Sedláček, Matej Črep, 
Šimon Račko, Jakub Paholík, Ondrej Šujan                              -bb-

Fotografie z vítania občiankov si môžete prevziať na 
miestom úrade, číslo dverí 10. Prineste si USB kľúč.



Naša Bystrica RozhovorNaše podujatiaNaše podujatia 7

Cooltúrne leto 
Bystrické malé hody 2016
Cooltúrne leto – cool ako super, úžasné, zábavné, 
moderné, také letné kultúrne podujatia nás tento rok 
čakajú. Cooltúrne leto sa začalo v piatok 24. 6. letným 
kinom a skončí sa v sobotu 24. 9. Slávnosťami vína. 

V letnom kine pre deti, ktoré sme zaradili na prvý hodový deň, 
sme sa pod hviezdami na Námestí Rodiny z filmu dozvedeli, prečo 
„storočný starček vyliezol z okna a zmizol“.

V sobotu 25. 6. bol hlavný deň hodových osláv
Videli sme tanec v rôznych podobách: predviedli sa nám Mažo-

retky Liviana. Na ľudovú nôtu zatancovali deti z Detského folklórneho 
súboru Kobylka, moderné tance predviedli dievčatá z Devils Stupava. 
Zo susednej Stupavy prišli aj tanečníčky DFS Stupavjánek – baletky 
Arabesky. Malé baletky v ružových dresoch boli naozaj prekrásne.

Tancom nás preniesla do Latinskej Ameriky Mario Lopez Dance 
Company, ktorá to vie poriadne roztočiť! Tancovalo doslova celé pó-
dium. Voľná zábava pod holým nebom pokračovala s výbornou sku-
pinou Gin Tonic do neskorých nočných hodín.

Pán starosta Jozef Krúpa sa prihovoril návštevníkom. Spolu s ním 
na pódiu boli aj ďalší starostovia: z Lamača – pán Peter Šramko, 
z Devínskej Novej Vsi pán Milan Jambor, z Marianky prišiel novozvo-
lený starosta pán Peter Hasoň. Ten povedal: „Európska únia sa roz-
padá – Anglicko odchádza, želám vám, aby sme sa my dnes spojili 
a dobre sa zabavili.“ „Na dnešných hodoch sa nám páči, program je 
pekný“ – skonštatovali návštevníci Majka a Dominik z Lamača.

Okrem posedenia pod „párty stanom“ sa mohli návštevníci občer-
stviť v stánkoch s rôznymi dobrotami. Deti sa vybláznili a vykolotočo-
vali do sýtosti.

Bystrické malé hody pokračovali v nedeľu
Dopoludnia sme si uctili patrónov mestskej časti sv. Petra a Pavla 

v miestom kostole.
Pretože fandíme našim futbalistom – organizátori sa rozhodli pre-

sunúť vystúpenie Dychovej hudby Vajnoranka až po skončení futba-
lového zápasu. Niektorí diváci si zaspievali aj zatancovali. 

Ďakujeme sponzorom Bystrických malých hodov: BKIS, BSK, 
Hlavnému mestu SR Bratislava, Sungardens – za kvetinovú výzdobu 
Námestia Rodiny, Víno Movino a Stupavar.

Text: Barbora Besedičová
Foto: Pavol Bohunický

mažoretky Liviana

malé baletky

Jozef Krúpa, Peter Hasoň, Peter Šramko, 
moderátor Pavol Plevčík, Milan Jambor

kapela Gin Tonic

nedeľná svätá omša za účasti zastupiteľov 
mestskej časti
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Deti deťom
Deň detí sme oslavovali v našej škôlke dvakrát. Prvý raz 

počas športového popoludnia v areáli školy a druhý raz pri 
sledovaní  divadielok. Tentoraz sa o pekný kultúrny zážitok 
postarali samotné deti. Predškoláci z triedy Sovičiek  pod ve-
dením p. uč. Dankovej a Ondriskovej naštudovali rozprávku 
O Snehulienke. Ich kamaráti – predškoláci z triedy Lienky 
pod vedením p. uč. Turnerovej a Kapustovej – zdramatizovali 
rozprávku O troch prasiatkach. Do publika si zasadli nielen 
deti z MŠ, ale aj ich kamaráti z prvých ročníkov ZŠ, aby sa 
spolu s nami potešili a zaspomínali si na časy strávené v škôl-
ke. Svet rozprávok zaujal malých aj veľkých divákov. Naši 
umelci zožali veľký potlesk a  pri srdiečkach ich hrial pocit 
z darovanej radosti.

p. uč. L. Kapustová

Boli sme v škole v prírode
Po dlhej ceste autobusom, pár minutých eurách na pumpách 

a zjedení všetkých zásob od rodičov sme sa ocitli v nádhernej 
prírode Belianskych Tatier. V očakávaní týždňa plného hier, zá-
bavy a nových dobrodružstiev sme s veľkými kuframi vykročili 
smerom k horskému hotelu Magura v Ždiari. Prvý deň sa niesol 
v znamení zoznamovania sa s prostredím, ale všetky ostatné 
už boli len o pobyte v prírode... a trošku, ale naozaj len trošku 
o učení. Počasie nám prialo, a tak sme si mohli vychutnať krá-
su Tatier naplno, veľa sme sa prechádzali, chodili na túry, ale 
absolvovali sme aj jazdu vláčikom Maguráčikom a výlet do Be-
lianskej jaskyne, kde sme videli naozaj nádherné skalné útvary 
v jednej z prvých elektricky osvetlených jaskýň na celom svete. 
Boľavé nohy po dlhšej prechádzke touto tatranskou krásou ur-
čite stáli za to. Školu v prírode sme ukončili diskotékou a naplnili 
radosťou z blížiaceho sa odchodu domov za rodičmi.

Teraz už začíname premýšľať nad tým, kam nás zavedú túlavé 
topánky na budúci rok a ktorý kút nášho nádherného Slovenska 
zas uvidíme.

Lenka Banášová, učiteľka ZŠ
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Projekt Recyklohry na našej škole
Počas školského roka 2015/2016 

pokračoval projekt Recyklohry, v ktorom 
ZŠ s MŠ Hargašova spolupracuje od 
roku 2009 s neziskovou spoločnosťou 
Asekol. Jeho cieľom je prehĺbiť znalosti 
žiakov v oblasti triedenia a recyklácie od-
padov, konkrétne drobného elektroodpa-
du. Recyklohry sú dlhodobý vzdelávací 
program, ktorý má za cieľ rozvíjať vzťah 
detí k životnému prostrediu 
formou tematických úloh, 
praktických hier a kvízov, 
a tiež priamou účasťou žiakov 
na samotnom zbere. Za plne-
nie úloh a zber získavajú ško-
ly body, na základe ktorých 
môžu čerpať odmeny, ako sú 
výtvarné či športové potreby, 
hry a školské pomôcky.

S tretiakmi z našej školy 
sme splnili úlohu – z environ-
mentálneho kalendára sme 
si vybrali Deň zdravej výživy, 
po obci sme potom rozdávali 
jabĺčka a informovali našich 
obyvateľov o zdravej výžive. 
Tiež sme zrealizovali dopln-
kovú kreatívnu úlohu „totem“ 
s desiatimi ekologickými 
sviatkami ako pripomienku 
potreby ochraňovať našu pla-
nétu. K tomu nám pomohol 
„rastlinný totem“, ktorý sme 

kreatívne stvárnili. Za uvedenú úlohu 
sme získali 200 bodov.

Zbernú nádobu na drobný elektrood-
pad prišli pracovníci Asekolu vyprázd-
niť v uplynulom školskom roku celkovo 
dvakrát, od ostatného objednávania 
darčekov z katalógu odmien sme spolu 
v projekte Recyklohry získali 2 141 bo-
dov. Za časť nazbieraných bodov sme 

ku koncu školského roka zakúpili odpad-
kový kôš Orion Poker na triedenie odpa-
du, ktorý nám bude aj naďalej v našom 
ekozmýšľaní pomáhať. V zbere a súťa-
žení pokračujeme a body zbierame na 
hodnotnejšiu pomôcku na skvalitňovanie 
výchovno – vzdelávacieho procesu. 

Lenka Banášová, učiteľka ZŠ  
a koordinátorka projektu Recyklohry

Koniec školského roka 
Už je to tu! Koniec školského roka 

2015/2016! Pred nami sú vytúžené 
prázdniny. V tomto školskom roku našu 
školu navštevovalo 333 žiakov v základ-
nej škole a 118 detí v materskej škole. 
Predprimárne vzdelávanie ukončilo 50 
predškolákov a v septembri zasadnú do 
školských lavíc. Prvý školský rok a hádam 
aj ten najťažší rok v škole má za sebou 58 
prvákov. Naučili sa počas tohto obdobia 
naozaj veľa. Nie je jednoduché zvyknúť 
si na školské povinnosti. Za pomoci paní 
učiteliek a samozrejme aj rodičov to vý-
borne zvládli. Nech im usilovnosť zotrvá 
aj v ďalších ročníkoch. To, že máme za 
sebou desať mesiacov veľkého snaženia, 
platí aj pre ďalšie ročníky. Taktiež piataci 
zvládli prvý rok na druhom stupni, čo je ur-
čite dosť náročné. Až 13 z nich bude v bu-
dúcom školskom roku pokračovať v štú-
diu na osemročných gymnáziách a jedna 
piatačka na tanečnom konzervatóriu. No 

a našim deviatakom sa končí štúdium na 
základnej škole. Poďakovanie a blaho-
želanie patrí žiakom, ktorí reprezentovali 
našu školu v postupových predmetových 
súťažiach okresných, krajských ale aj 
celoslovenských, ba dokonca medziná-
rodných. (http://zshargasova.stranka.
info//). Pred nami sú letné prázdniny, po-
čas ktorých škola stíchne, ale nie na celé 
dva mesiace. V mesiaci júl bude v pavilóne 
A fungovať materská škola v obmedzenom 
režime. Pristaví sa jedna trieda materskej 
školy a bude môcť byť prijatých ďalších 
20 detí. V základnej škole tiež plánujeme 
malé zmeny. Zrkadlovú miestnosť – taneč-
nú triedu premeníme na kmeňovú triedu, 
pretože na I. stupni budeme mať o jednu 
triedu viac. Tiež z priestorov skladu začne-
me budovať dielňu. Želám všetkým peda-
gógom, aby počas leta zrelaxovali a načer-
pali novú silu do ďalšieho školského roka. 
Aj vám, žiaci, želám veľa krásnych letných 

dní a tiež vašim rodičom, aby sme sa na 
jeseň mohli postaviť na nový začiatok!

Zuzana Kaliariková, riaditeľka ZŠ 
s MŠ Hargašova 

29. júna ocenil starosta mestskej časti 
osem žiakov našej školy za reprezentáciu 
školy a obce v rôznych súťažiach. Na 
snímke sú ocenení spolu s poslancom 
Miloslavom Sajanom, riaditeľkou školy 
Zuzanou Kaliarikovou a starostom Jozefom 
Krúpom.
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Úspešná sezóna mladých stolných tenistov zo Záhorskej Bystrice  
Výborná práca detí na tréningoch prináša 

prvé výsledky a skvelú reprezentáciu Záhor-
skej Bystrice aj v tomto športe. Vyvrchole-
ním sezóny sa priebežne uzatvárajú rebríčky 
a končia súťaže. V sezóne 2015/2016 deti 
odohrali  v rámci Slovenského stolnotenisové-
ho zväzu (SSTZ) turnaje Slovenského pohára 
mládeže, v rámci Bratislavského STZ regionál-
ne bodovacie turnaje a v súťaži družstiev boli 
postavené dve družstvá v Bratislavskej lige. 
Súbežne s bodovacími turnajmi deti odohrali 
turnaje v školskej lige a zúčastnili sa medziná-
rodných a domácich turnajov, z ktorých v prie-
behu celého obdobia nosili pre Záhorskú Bys-
tricu trofeje. Bližšie informácie sú spracované 
na www.stolnytenis-zahorskabystrica.sk. 

Mladí stolní tenisti z OZ SPST Záhorská Bys-
trica sa v tomto školskom roku zapojili prvýkrát 
aj do školskej ligy, ktorá sa odohrávala medzi 
ZŠ v Bratislavskom a Trnavskom  kraji. Pozva-
nie prišlo zo ZŠ Na Bielenisku Pezinok, ktorá 
každoročne pod záštitou prof. Alexyho organi-
zuje ligu medzi základnými školami. Naše deti 
reprezentovali svoju ZŠ Hargašova. Ako nová-
čikovia súťaže v školskej lige v priebehu roka 
na jednotlivých turnajoch pozbierali cenné 

trofeje. Záverečné vyhodnotenie a výsledky sú 
nasledovné :
Kategória najmladších žiakov

1. miesto a zlato Hanka Stankovičová 
3. miesto a bronz Maťko Hauptvogel 

Kategória mladších žiakov
3. miesto a bronz Paľko Bilka 
Dňa 14. mája sa v rakúskom Angerne konal 

medzinárodný stolnotenisový turnaj, ktorého 
sa zúčastnili hráči z Rakúska, Maďarska, Čes-
kej republiky a Slovenska. Za Záhorskú Bystri-
cu štartovalo 16 detí! V kategórii najmladšieho 
žiactva tri zo štyroch miest išli domov do Zá-
horskej Bystrice: 

1. miesto a zlato Maťko Hauptvogel 
2. miesto a striebro Dušanko Liška
4. miesto Viki Bartoš 

V kategórii mladších žiakov:
3. miesto a bronz Paľko Bilka
Deťom srdečne gratulujeme a ďakujeme za 

výbornú reprezentáciu našej obce a základnej 
školy.

Súčasne dávame na vedomie úspech Vikiho 
Kohúta na regionálnych majstrovstvách kraja, 
ktoré sa konali 21. mája v ZŠ Sekule v kategórii 
mladšieho žiactva. Viki skončil medzi 8 najlep-

šími hráčmi v Bratislavskom a Trnavskom kraji! 
Je to doteraz najvyššie bodované dosiahnuté 
miesto ku koncu sezóny v kategórii mladšieho 
žiactva v Bratislavskom kraji. 

Dňa 11. júna 2016 sa na záver stolnoteniso-
vej sezóny konali Majstrovstvá Bratislavského 
a Trnavského kraja v kategóriách najmladšieho 
a staršieho žiactva v dvojhrách a vo štvorhrách. 
Za OZ SPST Záhorská Bystrica štartovalo 16 
detí, čím sme sa stali najpočetnejším stolno-
tenisovým klubom na turnaji. Výsledky sa všet-
kým deťom zapísali do rebríčka BSTZ. Prvýkrát 
v rámci BSTZ deti z OZ SPST Záhorská Bystri-
ca získali aj medailové postavenia na takomto 
významnom bodovanom turnaji:

2. miesto v kat. najmladšie žiačky, štvorhry:  
Linda Bednárová (OZ SPST Záhorská Bystrica) 
– Linda Havierová (Slovenský Grob);

3. miesto v kat. najmladšie žiačky, štvorhry: 
Hanka Stankovičová – Kika Bilačičová (obe 
OZ SPST Záhorská Bystrica);  

4. miesto v kat. najmladší žiaci, štvorhry: Pa-
vol Bilka – Martin Hauptvogel (obaja OZ SPST 
Záhorská Bystrica). 

Text: Zuzana Juríková
Foto: Z. Juríková a M. Fillo

naše stolnotenisové nádeje...

Starosta Jozef Krúpa spolu s poslancom 
MZ a predsedom Klubu priateľov stolného 
tenisu v Zahorskej Bystrici pánom Milo-
slavom Sajanom odovzdal pri príležitosti 
životného jubilea pani Zuzane Juríkovej ďa-
kovný list za jej aktivitu a prinos pri rozvoji 
mládežníckeho stolnotenisového oddielu .
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS – MÁJ – JÚN
FUTBAL Seniori 
FK Dragons – MKF Slovan Z. Bystrica 2 : 3
MKF Slovan Z. Bystrica – ŠK Kaplná 2 : 4
MKF Slovan Z. Bystrica – Iskra Petržalka 1 : 3
FC Volkswagen – MKF Slovan Z. Bystrica 3 : 0
MKF Slovan Z. Bystrica – Dunajská Lužná 2 : 1
Tím MKF Slovan ZB skončil na 11. mieste v 13-člen-
nej VI. lige.

FUTBAL Mladší žiaci – U13 
ŠK Čataj – ŠK Hargašova Z. Bystrica  1 : 2
ŠK Hargašova Z. Bystrica – FA Bratislava 7 : 2
FK Tomášov – ŠK Hargašova Z. Bystrica 4 : 3
ŠK Hargašova Z. Bystrica – ŠK Čataj 8 : 0

Tím ŠK Hargašova skončil na 16. mieste v 18-člen-
nej lige.

FUTBAL Staršia prípravka – U11
Iskra Petržalka – ŠK Hargašova Z. Bystrica 5 : 5
ŠK Hargašova Z. Bystrica – OKF Dun. Streda 10 : 0
ŠK Hargašova Z. Bystrica –  FK Šamorín 7 : 1
FK Stupava – ŠK Hargašova Z. Bystrica 4 : 4
Tím ŠK Hargašova skončil na výbornom 5. mieste 
v 12-člennej lige.

FUTBAL Mladšia prípravka – U9
FKM Karlova Ves – ŠK Hargašova Z. Bystrica 3 : 2
ŠK Hargašova Z. Bystrica – MFK Rusovce 8 : 7
ŠK Hargašova Z. Bystrica – ŠK Dun. Lužná 0 : 3

Iskra Petržalka – ŠK Hargašova Z. Bystrica 12 : 0
Tím ŠK Hargašova skončil na výbornom 5. mieste 
v 12-člennej lige.

FLORBAL – Dorastenci U17 
Vo svojej lige obsadili konečné I. miesto.
Semifinále play off:
ŠK Hargašova Z. Bystrica – ATU Košice 4 : 14
Na Majstrovstvách Slovenska skončilo Tsunami na  
3. mieste.

FLORBAL – Starší žiaci U15 
Tsunami vyhralo svoju ligu a postúpilo na Majstrov-
stvá Slovenska.



ZÁHORSKÁ HOKEJKA  
PRVÝ RAZ AJ SO ŽENAMI

V sobotu 28. 5. 2016 sa na zastrešenom 
ihrisku pri ZŠ Hargašova konal 6. ročník 
turnaja Záhorská hokejka. Za krásneho 
slnečného počasia sa zišlo 8 tímov: HC 
Bratislavská, HC Trombón, Stará Školská, 
Kapsohrad, BKP Elektro, HC Pelikán, Fara 
Angels a Mariatálski kohúti. Zápasy boli 
tento raz veľmi vyrovnané (aj vekovo) a do 
semifinále sa po ťažkých súbojoch prebojo-
vali Pelikáni, Trombóni, Elektrikári a majstri 
z Bratislavskej HC. BKP aj vďaka prefíkanej 
taktike s brankárom ležiacim tesne pred 
bránkoviskom (musíme upraviť pravidlá) zís-
kali 3. miesto. Vo finále sa stretli HC Trom-
bón, posilnení mladými aktívnymi hráčmi 
(hokejista Michal Kojda a florbalista Michal 
Steinhübel), s  tradičným víťazom HC Bra-

tislavská, dokázali ho poraziť  a odniesť si 
premiérovo zlatý putovný pohár.

Premiéru na turnaji mali ženské tímy Horný 
konec a Dolný konec. Vyrovnaný exhibičný 
zápas napokon hetrikom rozhodla kapitánka 
Dolného konca Monika Blechová. Pevne ve-
rím, že sme založili novú tradíciu na Záhorskej 
hokejke. 

Tento zápas bol najsledovanejší a aj vďaka 
nemu mal turnaj rekordnú účasť, čo sa týka 
počtu hráčov aj divákov. 

Za pomoc pri organizovaní turnaja ďaku-
jeme Rasťovi Mečiarovi za občerstvenie,  fir-
me BOBO Pubblicita za propagáciu, BODY 
Energy Clubu za ceny pre víťazov  a Miestne-
mu úradu Záhorská Bystrica za všestrannú 
podporu.              Text a foto: Vladimír Kristl 

Emancipačná novinka Záhorskej hokejky
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FLORBAL – Mladšia prípravka U9
Tsunami postúpilo na Majstrovstvá Slovenska, ale 
v Košiciach nepostúpilo medzi 8 tímov do play-off.

STOLNÝ TENIS – 6. liga Bratislava
Záhorská Bystrica A – Stupava A 10 : 8
ŠKP B – Záhorská Bystrica A 12 : 6
STK Pezinok E – Záhorská Bystrica A  4 : 14
Záhorská Bystrica A – Rovinka A  3 : 15
SPTS Záhorská Bystrica obsadila konečné 8. miesto 
v 12-člennej lige.

STOLNÝ TENIS – 7. liga Bratislava
Záhorská Bystrica B – Vinosady B 3 : 15
Mostesx A – Záhorská Bystrica B 16 : 2
Záhorská Bystrica B – Viktória B  1 : 17
Karlova Ves E – Záhorská Bystrica B 16 : 2

SPTS Záhorská Bystrica obsadila konečné  
11. miesto v 12-člennej lige a zostúpilo do 8. ligy.

TENIS seniori
muži 

Záhorák A – Proset  0:7
Záhorák A – TK Jednotka  4:3
Záhorák A – Spoje  0:7
Záhorák B – Pezinok  3:4
Záhorák B – TK Bria  3:4
Záhorák B – Dúbravka  3:4

seniori 35+
Záhorák – TK ONE  1:3
Záhorák – Slávia Filozof  0:5
Záhorák – TK Slovan  1:4

seniori 55+ 
Záhorák C – MŠK Petržalka  3:0
Záhorák C – Strojár Malacky  2:1
Záhorák C – Záhorák D  3:0
Záhorák D – MŠK Petržalka  2:1
Záhorák D – Strojár Malacky  0:2
Záhorák D – Energia A  1:2

seniori 65+ 
Záhorák A – Ten. škola Petržalka  1:2
Záhorák A – Záhorák B  3:0
Záhorák A – Energia A  3:0
Záhorák A – Energia B  3:0
Záhorák A – Salus  3:0
Záhorák B – Ten. škola Petržalka  1:2
Záhorák B – Energia A  1:2
Záhorák B – Salus  3:0
Záhorák B – Energia B  3:0

Trombónoví víťazi (stojaci) 
s organizátormi turnaja
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MLADÝ REPREZENTANT MLADÉHO ŠPORTU
Keď si vygúglujeme slovo slopestyle, dozvieme sa, že to nie je s prepáčením 
o slopaní, ale že je to disciplína akrobatického lyžovania a snowboardingu, pri ktorej 
sa pretekár spúšťa traťou s umelými prekážkami a na nich sa snaží predviesť čo 
najväčšie množstvo čo najobtiažnejších trikov. Slopestyle  patrí do rodiny zimných 
športov označovaných ako freestyle freeskiing a patrí k čoraz obľúbenejším 
adrenalínovým, čiže vzrušujúcim športom. Vygúglovať si môžeme aj meno Samuela 
Jaroša, ktorý sa tomuto športu úspešne venuje a ktorý momentálne navštevuje 8. 
triedu ZŠ v Záhorskej Bystrici. Pri odpovediach bol trošku skúpy na slovo, asi sa drží 
hesla, že slovo robí chlapa a slová, slová, slová ženu.

Už sme v Našej Bystrici predstavili nie-
ktoré menej tradičné športy (akvabely, 
petang) a k nim patrí aj slopestyle. Ve-
del by si ho podrobnejšie predstaviť na-
príklad spolužiakovi, ktorý nemá o tom-
to  športe „ani šajnu“?

Slopestyle je jedna z disciplín snowbo-
ardingu, ktorá je od roku 2014 v programe 
zimných olympijských hier. Slopestylová 
trať obsahuje dva až štyri skoky a dve až šty-
ri zábradlia alebo iné prekážky usporiadané 
za sebou. Trať je na každých pretekoch 
úplne iná a v tom je slopestyle náročný. 
Nehodnotí sa čas, za ktorý trať jazdec prej-
de, ale hodnotí sa napríklad obtiažnosť tri-
ku, ktorý jazdec skočí na prekážke, štýl pre-
vedenia, výška. Jazdec musí prejsť celú trať 
bez pádu a nesmie sa dotknúť rukou snehu.

Ako vyzerá tvoj tréningový plán? 

Môj tréningový plán je zameraný hlavne 
na slopestyle (viac skokov a prekážok za 
sebou) a big air (jeden skok). Keď napadne 
čerstvý sneh, ideme sa vyblázniť do pra-
chového snehu, ktorý je najčastejšie mimo 
zjazdoviek. 

Slopestyle ako športová disciplína 
snowbordingu patrí do kategórie tzv. 
adrenalínových športov. Pociťoval si 
niekedy pri tréningu alebo v súťaži 
strach? Nemyslím tým obvyklú trému 
či vzrušenie pred samotnými  pretekmi.

Pociťoval som skôr adrenalín, teda vzru-
šenie a napätie, než strach. Strach treba pri 
snowboardingu dať bokom, lebo často sa 
stáva, že sa ľudia kvôli strachu zrania. Idú 
skúsiť niečo nové napriek tomu, že sa boja 
a spanikária, čo sa obyčajne skončí zle. 

A teraz nám povedz niečo o sebe. Vie-
me, že navštevuješ ZŠ v Záhorskej Bys-
trici, no nevieme, koľko máš rokov, pre-
čo si sa rozhodol práve pre tento šport, 
odkedy sa mu venuješ, čo, prípadne kto 
ťa k nemu priviedol.

Mám 15 rokov a venujem sa naplno špor-
tu, ku ktorému ma doviedol otec, keď som 
mal asi štyri roky. Zostal som mu verný.

Na svoj vek si dosiahol významné špor-
tové výsledky. Skús našim čitateľom vy-
menovať tie najvýznamnejšie.

Na Majstrovstvách sveta juniorov FIS 
v Seiser Alm (Taliansko) v silnej konkurencii 
pretekárov z USA, Kanady, Talianska, Čes-
ka, Nemecka, Švajčiarska, Fínska, Rakúska, 
Francúzska som v disciplíne Big air obsadil 
9. miesto a v disciplíne Slopestyle 10. miesto. 
Organizátori majstrovstiev ma ocenili ako naj-
lepšieho nováčika sezóny 2015/2016. 

Na Majstrovstvách Slovenska som medzi 
mužmi v disciplíne Slopestyle skončil na 2. 
mieste.  

Z prvenstva som sa tešil v seriáli pretekov 
Valley Ralley v Rakúskom Penkene a Kalten-
bachu, keď som za sebou nechal pretekárov 
Anglicka, Rakúska, Nemecka, Česka a Ho-
landska. Prvé miesto som obsadil aj vo Švaj-
čiarsku na Worl rookie tour Corvatsch, kde 
štartovali Švajčiari, Nemci, Rakúšania, Česi 
a Francúzi. 

Dvakrát som skončil na 7. mieste na 
World rookie tour final Ischgl, kde sa ziš-
la silná konkurencia (Anglicko, Nórsko, 
Fínsko, Česko, Nemecko, USA, Kanada, 
Japonsko, Rusko, Rakúsko, Austrália). 
„Sedmičku“ som si zopakoval aj na podujatí 
Snowboardfest 4 star TTR.

Byť v tvojom veku medzi mužmi druhý 
na Slovensku, to už naozaj niečo zna-
mená.  Iste máš svoj športový vzor, mô-
žeš nám o tom niečo prezradiť?

Môj najväčší vzor je Shaun White, je to 
profesionálny snowbordista, ale aj spevák 
a herec, má už asi 30 rokov. Pre mňa je vý-
znamný hlavne preto, lebo robí to, čo ho baví 
a dosiahol toľko, čo v tomto športe vari nikto: 
na  snowboard  U-rampe vyhral dvakrát olym-
pijské zlato.  

Okrem vzorov je normálne mať aj špor-
tové túžby. Čo by si chcel vo svojom 
športe dosiahnuť?

Môj sen, alebo skôr cieľ, je kvalifikovať sa 
na zimné olympijské hry. 

Určite ti tu v Záhorskej Bystrici budeme 
držať palce, ale vráťme sa z budúcnosti 
k prítomnosti. Dá sa náročné športové 
účinkovanie, v tvojom prípade už na 
profesionálnej úrovni,  zvládnuť spolu 
so školskými povinnosťami? 

Je to naozaj veľmi náročné tým, že som 
stále na cestách, prevažne do zahraničia. 
Avšak mám tú výhodu, že ma škola podporu-
je a má pre moje športovanie porozumenie. 
Som jej vďačný za ústretovosť, tolerantnosť 
a podporu, dúfam, že to splatím úspechmi 
na medzinárodnej úrovni. 

Máš už konkrétne plány ako budeš po-
kračovať po ukončení ZŠ a akému po-
volaniu sa chceš venovať?

Po ukončení základnej školy chcem ísť 
na športovú školu. Ako povolanie by som 
chcel mať šport, ktorý momentálne robím. 
Chcem, aby sa moje hobby stalo mojím 
povolaním, aby som robil to, čo môj vzor 
Shaun White. 

Za odpovede ďakuje: - jg –

Miesto, na ktorom sa cíti Samko najlepšie

Samko má dôvody na úsmev...
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Činnosť oz SPST Záhorská Bystrica v roku 2015
Občianske združenie Spoločenstvo 

priateľov stolného tenisu hodnotilo 
na výročnej členskej schôdzi 20. 5. 
2016 pôsobenie za rok 2015. Činnosť 
pozostávala z viacerých aktivít: z repre-
zentácie Záhorskej Bystrice v 6. a 7. 
lige Bratislavského zväzu stolného te-
nisu dvoma družstvami dospelých, ako 
aj detských družstiev v krajských súťa-
žiach a na turnajoch, z popularizácie 
a propagácie stolného tenisu v Záhor-
skej Bystrici organizovaním turnajov re-
gistrovaných i neregistrovaných hráčov 
a detských turnajov, z umožňovania 
zahrať si rekreačne  stolný tenis pre ve-
rejnosť, z účasti na spoločenskom dia-
ní v mestskej časti pri rôznych poduja-
tiach a z podpory kladného vzťahu detí 
k pravidelnému športovaniu.  

Nový rok sme tradične začali 10. 
januára 6. ročníkom Novoročného 
turnaja v stolnom tenise jednotlivcov 
v spolupráci s MČ. Turnaja sa zú-
častnil rekordný počet prihlásených, 
pričom nechýbali hostia z Viktórie 
Petržalka, Stupavy, Malaciek, Lama-
ča a Ružinova. Turnaj sa hral v dvoch 
kategóriách. V kategórii nad 50 rokov 
súťažilo 26 hráčov, v kategórii do 50 
rokov hralo 25 hráčov. V kategórii od 
16 do 50 rokov získal víťazstvo Richard 
Vanek ml. (Amatéri Bachova) pred Eite-
richom Thorstenom (Viktória Petržalka) 
a naším Ondrejom Matlovičom (SPST 
ZB). Cenu útechy získal domáci Ľ. Stá-
rek ml. V kategórii nad 50 rokov trium-
foval Miloš Šmejkal zo Stupavy pred 
Jozefom Kahánkom (Stupava) a Du-
šanom Táborským (Amatéri Bachova). 
Cenu útechy získal domáci J. Rybár.

18. apríla sa naši členovia zúčastni-
li na jarnej brigáde v katastri obce pri 

čistení prírody od odpadkov. Hneď po 
brigáde sa niektorí z nich zúčastnili na 
výlete do družobnej obce Brumovice na 
ochutnávku moravských vín. 

V tomto roku združenie zakúpilo tré-
ningový stroj, tzv. stolnotenisový robot, 
ktorý je výbornou tréningovou pomôc-
kou najmä pre detský oddiel. 

V preloženom termíne sa dňa 7. no-
vembra odohral turnaj O starostov po-
hár vo štvorhrách. 

Počas roka sa naši hráči zúčastnili na 
viacerých turnajoch aj mimo Bratislavy 
(v Stupave, Záhorskej Vsi, Bojničkách, 
Senici, Nitre, Pate, Veľkých Levároch, 
Moravskom Svätom Jáne, Drahovciach, 
Šintave, Blatnom, Jablonici, v Bratislave 
na Spojoch, ale aj v Brne a v rakúskom 
Angerne).

Oceniť treba tiež účasť obidvoch 
družstiev dospelých v krajských súťa-
žiach BZST v 6. a 7. lige v súťažnom 
ročníku 2015/2016 a činnosť detského 
oddielu. Naše A družstvo štartovalo v 6. 
lige pod vedením kapitána Ondreja Mat-
loviča s čiastočne obmeneným kádrom 
a s cieľom dostať sa do hornej polovi-
ce tabuľky. Nemohli sme rátať s viace-
rými hráčmi (N. Belianska, I. Miškiv, F. 
Kružic). Naopak, na hosťovanie prišiel 
Adam Vojkovič, prestúpil k nám Jakub 
Krett, pribudol aj Jozef Brečka. Takže 
základný káder začal v zostave Mat-
lovič, Sivák, Juríková, Vojkovič, Krett 
a Brečka. Naše „áčko“ nakoniec skon-
čilo na peknom 8. mieste a bude štarto-
vať v 6. lige aj v budúcom ročníku. 

„Béčko“ postúpilo v ročníku 
2014/2015 z druhého miesta do 7. ligy 
hlavne zásluhou hráčov z „áčka“, ktorí 
mali právo štartu aj v 8. lige. Ukázalo sa, 
že 7. liga je oveľa náročnejšia a udržať 

sa v nej bolo nad naše sily – skončili 
sme na predposlednom 11. mieste pred 
Pezinkom F. 

Pokiaľ ide o individuálnu úspešnosť 
našich hráčov, v 6. lige sa najlepšie 
umiestnil Peter Sivák (17.), v 7. lige Ro-
bert Črep (42.). 

Všetkým hráčom ďakujeme za prí-
kladnú reprezentáciu Záhorskej Bys-
trice, za ich výkony a hru v rámci fair 
play. Osobitne ďakujeme kapitánom – 
v „áčku“ Ondrejovi Matlovičovi, v „béč-
ku“ Petrovi Sivákovi a Robovi Črepovi 
za vedenie družstiev.  Našim členom 
a priaznivcom ďakujeme za podporu 
a povzbudzovanie počas zápasov. 

Na záver schôdze sme sa poďakovali 
našim členom Petrovi Sivákovi a Ada-
movi Vojkovičovi, ktorí sa rozhodli pre 
zmenu dresu. 

SPST Záhorská Bystrica bude aj 
v roku 2016 pokračovať v napĺňaní svo-
jich hlavných cieľov – v poskytovaní 
svojim členom a verejnosti celoročnú 
možnosť pravidelného hrania stolného 
tenisu, v podpore činnosti detského od-
dielu stolného tenisu, vo vytváraní pod-
mienok pôsobenia súťažných družstiev 
detí i dospelých v konkrétnych súťa-
žiach. Hodláme naďalej participovať na 
športovom, kultúrnom a spoločenskom 
živote Mestskej časti Záhorská Bystrica 
a spolupracovať s vedením mestskej 
časti pri organizovaní spoločenských 
podujatí, ako aj popularizovať stolný te-
nis v Záhorskej Bystrici a okolí. Záverom 
opakujeme, že tréningové hodiny utorok 
a štvrtok od 18. do 21. hod. v Spoločen-
skej sále sú k dispozícii za mierny popla-
tok aj pre záujemcov z radov verejnosti.

- jg –

Šport / inzercia

Ďakujeme Mgr. Tomášovi Lendelovi, MUDr. 
Lendelovi a celému kolektívu pracovníkov ŠZ 
Gerion so sídlom v Záhorskej Bystrici na Ná-
mestí Rodiny za odbornú starostlivosť, opate-
ru a láskavý prístup k mojej mame pani Irene 
Lučeničovej počas jej pobytu v čase choroby 
v tomto zariadení. 

Dcéra Lenka s rodinou

Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, 
20-ročná prax, FINRES, s.r.o., 
Ota Holúska 46, Bratislava-Záhorská 
Bystrica, t. č.: 0902 044 674, 
denisavorosova@yahoo.com

11/3/2016 10/3/2016
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Milá redakčná rada Našej Bystrice,

ako „novoprisťahovalkyňa“ do Záhor-
skej Bystrice (bývame tu štvrtý rok) veľ-
mi oceňujem váš časopis, lebo je pre 
mňa a moju rodinu najprehľadnejším 
a najkomplexnejším zdrojom informácií 
nielen o tom, čo sa v obci deje, ale aj 
o atmosfére, spolužití a zvyklostiach 
v nej. Páči sa mi aj kvalita grafického 
prevedenia, kultúrny jazyk a snaha vy-
hnúť sa tendenčnosti – naozaj vidno 
ako si dávate záležať. Ďakujem.

Teraz k vašej ankete:
1. Mojimi najobľúbenejšími rubrikami 

sú Rozhovor a Portrét. Ďalej ma vždy 
zaujíma všetko okolo samosprávy – 
plány, rozhodnutia, problémy, návrhy, 
občianska vybavenosť, ale aj rubriky 
Bystrický prameň, Bystrická hliadka, 
info z BSK a pod. Ale zaujímam sa aj 
o iné rubriky – zo školy, rôzne úspechy 
a pod.

K témam, ktoré sa týkajú životné-
ho prostredia, lesov, čistenia potokov 
a pod., by som uvítala, keby ste pri-
kladali aspoň malú mapku, lebo často 
netuším, kde sa spomínané miesto na-
chádza.

Tiež oceňujem vašu snahu priná-
šať postoje poslancov z prvej ruky, 

musím však povedať, že z tej trošky in-
formácií, ktoré poskytnú, si neviem vy-
tvoriť žiaden ucelený obraz o ich práci, 
motivácii a pod. Možno by bolo lepšie, 
keby ste v každom čísle vyspovedali 
aspoň dvoch poslancov, ktorí o danej 
veci hlasovali rozdielne, a poskytli im aj 
viac priestoru na vyjadrenie. Viem, že 
nechcete v časopise politikárčenie, no 
na druhej strane z kusých informácií je 
ťažké mať nejaký osoh.   

2. a 3. Veľmi by som privítala, keby 
ste v každom čísle Našej Bystrice pred-
stavili niekoho, kto má v obci prevádzku 
– kto tu podniká. V podstate niečo na 
spôsob rubriky Rozhovor/Portrét. Cie-
ľom rubriky by bolo, aby miestni oby-
vatelia porozumeli tomu, že prítomnosť 
lokálnych firiem, prevádzok, podnikov 
v obci nám uľahčuje a spríjemňuje býva-
nie v nej. Spoznali by tunajších podnika-
teľov aj po ľudskej stránke, a tiež by na-
hliadli „za oponu“ fungovania prevádzky. 
Táto rubrika by snáď prispela k podpore 
miestneho podnikania.

Ďakujem, prajem Vám veľa úspe-
chov a pozitívnych ohlasov.

S pozdravom 
Lenka Potoková  

Dobrý deň,

1. Nemám obľúbené rubriky, 
možno iba Reportáž a Portrét. 
Celkovo nie je ten časopis veľmi 
zaujímavý, možno preto, že sa 
venujete hlavne deťom, zbožným 
občanom a starým ľuďom. Zabú-
date na ľudí vekovo okolo tridsať 
rokov a len v mojom okolí je ich 
dosť veľa.

2. Pokiaľ ide o rubriky, privítala 
by som niečo ako postupné pred-
stavovanie jednotlivých ulíc Záhor-
skej Bystrice  a zaujímavosti, ktoré 
sa k nim viažu. Tiež by bolo dobré 
venovať sa viac cyklochodníčkom 
a turistickým trasám, lebo tie sú tu 
na okolí zaujímavé.

3. Témy: autobusová doprava 
zo Záhorskej Bystrice a do nej 
z rôznych smerov, napríklad pre-
čo aspoň v najviac vyťažených 
hodinách nechodí veľká „tridsať-
sedmička“.

Pekný deň, želám veľa úspe-
chov s ďalšími (vylepšenými☺) 
číslami.

S pozdravom
Rosenbergová

Vážení čitatelia!
V minulom čísle sme uverejnili an-

ketu s cieľom zistiť, čo sa vám na na-
šom časopise páči a čo by ste chceli 
zlepšiť. Do ankety ste sa mohli zapojiť 
zaslaním odpovedí mailom do 27. 5. na 
adresu redakcie.

Položili sme vám tri anketové otázky:
1. Ktoré pravidelné rubriky patria me-

dzi vaše obľúbené?
2. Aké rubriky by ste v novinách pri-

vítali ako nové?
3. O akých témach by ste sa v Našej 

Bystrici radi dočítali?

Na anketovú otázku číslo 1 – Ktoré 
rubriky patria medzi Vaše obľúbené? – 
sme dostali nasledovné odpovede: 

Najobľúbenejšie rubriky – rozhovor, 
portrét, reportáž.

Na základe anketovej otázky číslo 2 
– Aké rubriky by ste v novinách privítali 

ako nové? – sme sa dozvedeli nasle-
dovné odpovede: 

Nové rubriky – predstavenie pre-
vádzok zo Záhorskej Bystrice, pred-
stavovanie ulíc, cyklotrasy, turistické 
chodníky, niektorým témam by pomoh-
la malá mapka, viac tém pre čitateľov 
okolo „tridsiatky“.

Na poslednú anketovú otázku číslo 
3 – O akých témach by ste sa v Našej 
Bystrici radi dočítali – ste odpovedali:

autobusová doprava, v každom čís-
le uverejniť názory minimálne dvoch 
miestnych poslancov, ktorí hlasovali 
rozdielne a poskytnúť im priestor na 
prezentovanie rovnakej témy.

Suveníry mestskej časti ako malé 
poďakovanie za zapojenie sa do an-
kety vyhrávajú pani Lenka Potoková 
a Diana Rosenbergerová. Za vaše 

odpovede a námety vám veľmi pekne 
ďakujeme.

Námety na nové témy a zlepšenia sa 
pokúsime zapracovať v budúcnosti do 
Našej Bystrice. 

Vaša redakcia

Naša anketa14
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Pokojne a systematicky
Tento rok si zariadenie na Trstínskej ulici, ktoré občas zvykneme nesprávne titulovať aj ako polepšovňu, 
pripomenulo pol storočia svojej existencie. Ako je to s tou polepšovňou – a v čom vlastne spočíva práca 
v Diagnostickom centre, o tom sme sa pozhovárali s jeho riaditeľom, PhDr. Mgr. Pavlom Bryndzákom, PhD.

Starší obyvatelia Záhorskej Bystrice si 
tento objekt pamätajú ako obecnú školu.

Áno, pôvodne to bola škola, neskôr 
triediaci detský domov – a od 1. 10. 
1966 Diagnostické centrum pre mládež 
s celoslovenskou pôsobnosťou.  
Občas tomu hovoríme polepšovňa.

To je omyl. Takzvané polepšovne  sú ur-
čené na prevýchovu mladých delikventov.  
Naši klienti však patria do inej skupiny. Nie 
sú to žiadni zločinci, ale len chronickí záško-
láci, páchatelia drobných krádeží, alebo 
jednoducho mládenci, ktorí si nevedia nájsť 
spoločný modus vivendi s rodičmi. Sme špe-
ciálne výchovné zariadenie pre chlapcov vo 
veku od pätnásť do osemnásť rokov, v kto-
rom sa venujeme pedagogickej diagnostike, 
resocializácii chlapcov, ich prevýchove a re-
edukácii. 
Podľa všetkého ide zväčša o mladých 
ľudí  z rozbitých rodín.

Iste. Ale divili by ste sa, že mnohí z nich sú 
práve z bohatých a finančne dobre zabezpe-
čených domovov, v ktorých však vôbec ne-
fungujú vzťahy. 

Ako dlho u vás chlapci priemerne pobud-
nú?

Tri až šesť mesiacov. Ročne ich prejde 
cez naše zariadenie 55 až 60, priebežne ich 
tu býva vyše 25. 
Čo sa s nimi deje potom?

Idú späť do rodín, alebo do iného špecia-
lizovaného zariadenia – pokiaľ to napríklad 
vyžaduje ich  zdravotný stav – alebo aj do 
reedukačných centier. Ich osudy sú rôzno-
rodé.
Úspešnosť?

Pokiaľ považujeme za úspešný taký prí-
pad, ktorý sa sem už nemusí vrátiť kvôli re-
cidíve istého problému, sme úspešní na 37 
percent. Pravda: niektorí chlapci sa vrátia 
kvôli niečomu inému, kvôli novému problé-

mu; v takom prípade však o priamej recidíve 
nehovoríme. 
Sledujete klientov aj po ich odchode? 
Ako sa dozviete, či ste boli úspešní?

Dlhodobo sa venujeme kazuistickému 
spracúvaniu ich prípadov a katamnéze – 
oslovujeme ich cez sociálne siete, kontak-
tujeme ich rodičov. Sme teda v kontakte aj 
dlhšie po ich prepustení.
Hovoríme o úspešnosti – ale nepovedali 
sme dosiaľ nič o tom, ako ju dosahujete. 
Ako ste vybavení na riešenie takých zlo-
žitých životných osudov?

Robíme rôzne druhy terapií, rozhovory – 
a to aj pre rodičov. Pracujeme individuálne 
i skupinovo – podľa potreby. Často potre-
bujú nielen chlapci, ale aj ich rodičia získať 
nový pohľad na veci.  
Ako sa sem chlapci dostanú?

Sedemdesiat percent z nich na základe 
predbežného opatrenia súdu podľa zákona 
o rodine. 
A ostatní?

Na žiadosť rodičov, ktorí ich nevedia zvlád-
nuť.
Sú ešte aj nejaké iné prípady?

Niekedy žiadajú o pobyt u nás samotní 
klienti – zo strachu pred vlastnou rodinou, 
alebo pred zlými kamarátmi, ktorí ich po-
vedzme šikanujú alebo nútia konať trestné 
činy. Niektoré takéto obete u nás hľadajú 
ochranu. 
Keby ste ich mali porovnať s bežnými 
deťmi...

Mnohí z nich sú lepší, než „obyčajné“ deti 
v školách. Ale neraz samotní rodičia ospra-
vedlňujú ich prešľapy, a tým situáciu len sťa-
žujú.
Je teda pobyt mladého človeka vo va-
šom zariadení trestom?   

Skôr dôsledkom nejakých okolností 
a udalostí. V každom prípade nie je pre niko-
ho z chlapcov jednoduché na pol roka ostať 
v novom prostredí. Automaticky sa dostane 
k otázke, o čo pobytom v centre prichádza – 

myslím teraz na kontakt s rodinou, domovom 
a s kamarátmi. Ale aj takéto uvedomenie si 
nových okolností patrí k liečbe. A myslím tým 
nielen na liečbu našich klientov, ale aj ich ro-
dičov. Jedni aj druhí trpia odlúčením.
Aby ste chlapcov zvládli a posunuli k rie-
šeniu ich problémov, na to je potrebný 
dobrý tím. 

Pracuje tu do dvadsaťpäť ľudí, z toho ako 
odborníci štyria učitelia, šesť vychovávate-
ľov, dve psychologičky, jedna sociálna pra-
covníčka a jeden liečebný pedagóg.
Chlapci prichádzajú zo škôl rôzneho 
typu. Ako sa dá zvládnuť ich výučba?

Majú individuálne študijné plány, my ich 
vedieme a kombinujeme to s konzultáciami 
v ich školách. Trvale spolupracujeme naprí-
klad s Gymnáziom na Bilikovej ulici či s Gym-
náziom Ladislava Sáru.  Z času na čas tu 
máme aj chlapca, ktorý od nás chodí denne 
do školy, ale to je skôr výnimka. A dobrá je aj 
spolupráca s obcou – po Záhorskej Bystrici 
vidno našich chlapcov pri rôznych pomoc-
ných prácach, to je tiež významná zložka 
terapie i resocializácie. 
Človek by si myslel, že keď sem vkročí, 
nájde tu niečo medzi väzením a „ťažkou“ 
psychiatriou.

Žiaľ, takáto predstava nie je ničím 
výnimočným. Ale v skutočnosti je to celkom 
inak. Pracujeme systematicky, v pokoji 
a pokiaľ možno bez stresu. Inak by sme 
chlapcom nedokázali pomôcť.  
Vy, pán riaditeľ, toto zariadenie vediete 
už dlhší čas.

V roku 1999 som sem nastúpil ako sociál-
ny a liečebný pedagóg – a povedal som si, 
že raz sa tu stanem riaditeľom. Páčila sa mi 
komorná atmosféra zariadenia a inšpirovali 
ma jeho výsledky. Tak som si neskôr toto 
predsavzatie splnil.

Zhováral sa Pavol Smolík 

ako jedna rodina

na vlnách života

z osláv 50. výročia
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Sestra Zdenka Schelingová
Narodila sa v Krivej na Orave 25. decembra 1916, zomrela 31. júla 1955 
v Trnave. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. v nedeľu 14. 
septembra 2003. Jej liturgická spomienka sa každoročne slávi 30. júla. 

Sestra Zdenka, rodným menom Cecília, po-
chádzala z kresťanskej rodiny. Jej rodičia boli 
jednoduchí, hlboko veriaci ľudia. Narodila sa 
ako desiata z jedenástich detí. Rodina pre ňu 
znamenala veľa a spájalo ju s ňou silné puto až 
do konca života. Schelingovci viedli jednoduchý 
život na dedine, bohatý však na vieru a lásku. 
V rodnej obci Zdenka spoznala aj Milosrdné 
sestry Svätého kríža. Už v mladom veku pocítila 
v srdci povolanie ísť za Ježišom a patriť mu. Ako 
15-ročná sa rozhodla nasledovať hlas svojho 
srdca a nastúpila k Milosrdným sestrám v Po-
dunajských Biskupiciach. Počas formácie sa 
vyučila za zdravotnú sestru, lebo v budúcnosti 
chcela milosrdne slúžiť ľuďom, ktorých postihla 
choroba či iné utrpenie. Ako zdravotná sestra si 
túto úlohu plnila veľmi dobre. S láskou sa stara-
la o chorých, venovala sa im a s jednoduchou 
prirodzenosťou im hovorila o Bohu. Pacienti si 
na ňu spomínali ako na anjela súcitu. 

Sestra Zdenka nerobila veľké veci, ale bola 
veľká v láske. Mala intenzívny vnútorný vzťah 
s Ježišom, ktorého veľkodušne milovala, 
a v ňom milovala i ľudí, s ktorými sa stretávala. 
A veľmi si ctila kňazov. Vážila si ich pre vzneše-
né poslanie, ktoré majú – sprítomňovať Ježiša 
na zemi. V ťažkých časoch, ktoré v slovenskej 
spoločnosti nastali s príchodom komunizmu 
a socializmu, sa práve tento rozmer jej lásky ku 
Katolíckej Cirkvi stal problematický. 

V čom sa Zdenka stala veľkou?
V päťdesiatych rokoch sa politická moc na 

Slovensku rozhodla zničiť Katolícku Cirkev (plán 
do roku 2000). Keď niekto veril v Boha, bol to 
dôvod na diskrimináciu a prenasledovanie. 
Hrozba straty zamestnania, neprijatia na vyso-

kú školu, či iné mali za úlohu z ľudských sŕdc 
a myslí vymazať všetko, čo súviselo s kresťan-
skou vierou a láskou k Cirkvi. Pre štátnu moc 
biskupi, kňazi a rehoľníci boli považovaní za od-
porcov režimu a vlastizradcov, lebo vychovávali 
ľudí k slobode myslenia a láske podľa vzoru Je-
žiša Krista. Aby nemali na tento proces ničenia 
žiadny vplyv, museli byť okamžite odstránení zo 
všetkých miest, kde mali možnosť povzbudzo-
vať ľudí, ba dokonca boli prenasledovaní a ne-
raz i väznení. To isté postihlo aj rehoľné sestry,  
zamestnané ako učiteľky. Tie, ktoré pracovali 
v zdravotníctve, boli odstránené postupne, lebo 
ak by ich odstránili okamžite, v starostlivosti 
o chorých by nemal kto pokračovať. 

V tom čase sestra Zdenka obetavo, s láskou 
a vnútornou odovzdanosťou pracovala v Štát-
nej nemocnici v Bratislave. Akákoľvek činnosť 
v prospech odovzdávania viery a veriacich bola 
v tých podmienkach veľmi riskantná. Jej zápis-
ník prezradil, s akým postojom všetko prežívala: 
„Boh nám dá práve toľko odvahy koľko trpí-
me, a keď pridá utrpenie, pridá i milosť (...) Nič 
ma nezastraší, ani vietor, čo prihnal husté mra-
ky, lebo to bude len na okamih. Moja dôvera 
vtedy rastie, lebo viem, že za mrakmi je moje 
milované Slnko“. Na inom mieste si doň zapí-
sala jednu svoju túžbu: „Keby som tak mohla 
zachrániť aspoň jedného kňaza...“ Nevedela, 
že sa jej to čoskoro vyplní. Príležitosť sa naskyt-
la, keď do nemocnice, kde pracovala, priviedli 
na liečenie kňazov, ktorých týrali v Justičnom 
paláci. Vediac o zlom osude, ktorý ich čakal 
(odvezenie na Sibír a trest smrti), sestra Zdenka 
spolu s inými využila príležitosť a pomohla jed-
nému z nich utiecť. Nahnevaný a pomstychtivý 
člen Štátnej bezpečnosti naaranžoval podobnú 
situáciu, pri ktorej sestry mali zachrániť ďalších 
kňazov, ale pri realizácii tohto úteku bola ses-
tra Zdenka aj s inými zatknutá. Pri vypočúvaní 
ju ponižovali a kruto mučili. Napriek všetkému 
zlu, čo jej spôsobili, od svojho zatknutia až do 
posledných chvíľ svojho pozemského života 
znášala všetko utrpenie s hrdinskou trpezlivos-
ťou, s vedomou ochotou i zomrieť za Boha a za 
Cirkev a bez akejkoľvek nenávisti voči tým, ktorí 
jej ubližovali. Zažiarila tak ako vzor lásky, vernosti 
a odpustenia. Ubitá skoro až na smrť, vyriekla: 
„Odpustenie je najväčšia vec v živote.“ K od-
pusteniu povzbudzovala aj svoju priateľku vo 
väzení, ktorá vyrozprávala celý Zdenkin príbeh 
z väzenia. 

Tridsaťosemročná, odvážna a vždy usmieva-
vá sestra Zdenka, pripodobnená Ježišovi pri 
narodení i na ceste kríža, dala veľkodušnou 
obetou svojho života najvyššie svedectvo lásky. 
Dnes jej telesné pozostatky odpočívajú v Kosto-
le svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach. 

sestra Beata

Deň otcov
Oteckovia si užili svoj deň, nedeľu 

19. júna, ako sa patrí. Spolu so svojimi 
ratolesťami prežili krásne slnečné po-
poludnie na farskom ihrisku, na ktorom 
nechýbali hry, súťaže, tombola a hlav-
ne smiech a radosť detí. Na záver ešte 
zápas vo futbale – oteckovia versus 
synovia. Odchádzali sme všetci  šťastní 
a vďační za krásny spoločný deň. Ďaku-
jeme všetkým čo sa podieľali na prípra-
ve tohto podujatia. Tešíme sa zas o rok.

Text: Jana Medárová 
Foto: Martin Jurček

Farnosť

Kaplnka sv. Kozmu 
a Damiána v novom šate

Ďakujeme všetkým darcom a dobro-
dincom, ktorí sa podieľali na kompletnom 
zveľadení tohto posvätného stánku na na-
šom cintoríne: najmä pani Anne Matúško-
vej, pani Márii Juračičovej a pánovi Ing. 
Pavlovi Malinovskému za citlivú a láskavú 
starostlivosť pri organizovaní celej tejto 
opravy. Po oprave plota na východnej 
strane a novom rozvode vody, po orezaní 
stromov a oprave chodníkov je toto ďalší 
krok pri zveľaďovaní miesta odpočinku 
našich drahých. Dobrotivý Boh nech po-
žehnáva svojím pokojom a radosťou všet-
kých, ktorí pomohli.               Farský úrad
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Niekoľko slov k právam členov Lesného pozemkového 
spoločenstva v Záhorskej Bystrici  

V poslednom čase sa Výbor Lesného 
pozemkového spoločenstva v Záhorskej 
Bystrici stretáva s problémami, základ kto-
rých vidí v neznalosti alebo v nepochopení 
základných práv členov Lesného pozem-
kového spoločenstva. Odráža sa to najmä 
v tom, že niektorí členovia spoločenstva 
sa obracajú, a to aj opakovane, na Výbor 
Lesného pozemkového spoločenstva so 
žiadosťami o poskytnutie informácií alebo 
kópií dokladov, ktoré sa nachádzajú na we-
bovej stránke spoločenstva, alebo na  kto-
ré nemajú právo, respektíve ich nemožno 
poskytnúť  kvôli ochrane osobných údajov. 
Výbor Lesného pozemkového spoločen-
stva preto využíva aj túto možnosť – teda 
publikovanie v našom periodiku – poskyt-
núť predovšetkým členom spoločenstva 
základné informácie o ich právach.

Odpoveď na otázku, aké sú základné 
práva členov spoločenstva, treba hľadať 
predovšetkým v legislatívnych dokumen-
toch, ktoré sú pre túto problematiku zásad-
né. Základný právny rámec pre práva čle-
nov pozemkových spoločenstiev vytvárajú 
príslušné ustanovenia zákona č. 97/2013 
Z.z. Kvôli prehľadnosti je  potrebné  na nie-
ktoré z nich upozorniť.

Podľa § 5 ods. 1 zákona o pozemkových 
spoločenstvách musí mať pozemkové spo-
ločenstvo valným zhromaždením schválenú  
spoločenskú zmluvu, ktorá musí formulovať 
okrem iného aj práva a povinnosti členov 
spoločenstva. Podľa § 5 ods. 2 zákona 
o pozemkových spoločenstvách spoločen-
stvo vydá stanovy, ktoré podrobnejšie upra-
via najmä práva a povinnosti členov spolo-
čenstva. 

Podľa § 9 tohto zákona sú členmi spolo-
čenstva všetci vlastníci podielov spoločnej 
nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve 
vzniká a zaniká prevodom alebo precho-
dom vlastníckeho práva k podielu spoloč-
nej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ vlastnícke-
ho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti 
vstupuje do práv a povinností člena spolo-
čenstva v rozsahu nadobúdaného podielu 
a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa 
nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť 
k zmluve o spoločenstve. Pomer účasti 
členov spoločenstva na výkone práv a po-
vinností vyplývajúcich z členstva v spolo-

čenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej 
nehnuteľnosti. 

Podľa § 12 zákona o pozemkových spo-
ločenstvách členmi spoločenstva sú aj 
všetci vlastníci spoločne obhospodarova-
ných nehnuteľností. Vlastník spoločne ob-
hospodarovanej nehnuteľnosti prenecháva 
túto nehnuteľnosť do správy spoločenstva 
s cieľom spoločného obhospodarovania 
a užívania, pričom spoločná nehnuteľnosť 
ani spoluvlastníctvo nehnuteľnosti nevzniká. 
Členstvo v spoločenstve  vzniká a zaniká 
prevodom alebo prechodom vlastnícke-
ho práva k spoločne obhospodarovanej 
nehnuteľnosti. Nadobúdateľ vlastníckeho 
práva k spoločne obhospodarovanej ne-
hnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom 
vlastníckeho práva stáva členom spoločen-
stva a vstupuje do práv a povinností člena 
spoločenstva v rozsahu nadobúdanej ne-
hnuteľnosti.  Pomer účasti člena spoločen-
stva na výkone práv a povinností vyplývajú-
cich z členstva v spoločenstve je vyjadrený 
podielom výmery nehnuteľnosti patriacej 
členovi spoločenstva na celkovej výmere 
spoločne obhospodarovaných nehnuteľ-
ností všetkých členov spoločenstva.

Podľa § 18 zákona o pozemkových spolo-
čenstvách  spoločenstvo vedie zoznam, do 
ktorého sa zapisuje meno, priezvisko, trva-
lý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, 
názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej 
osoby, pomer účasti člena spoločenstva na 
výkone práv a povinností, dátum a právny 
dôvod vzniku členstva v spoločenstve a dá-
tum zápisu do zoznamu. Do zoznamu sa 
zapisujú všetky zmeny evidovaných skutoč-
ností, vrátane zmien v členstve spoločen-
stva. Členovia spoločenstva sú povinní všet-
ky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť 
spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa 
ich vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať 
do zoznamu zmeny evidovaných skutoč-
ností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia. 
Člen spoločenstva má právo nahliadnuť do 
zoznamu a robiť si z neho výpisy. Orgán 
spoločenstva, ktorý zoznam vedie, je povin-
ný umožniť každému, kto osvedčí právny zá-
ujem, nahliadnuť do zoznamu, ako aj vydať 
členovi spoločenstva, ktorý o to písomne 
požiada, potvrdenie o členstve v spoločen-
stve a výpis zo zoznamu.

Podľa § 21 ods. 2 zákona o pozemko-
vých spoločenstvách  členovia spoločen-
stva majú právo nahliadať do dokladov 
týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva 
a vyžiadať si ich kópie. 

Tak, ako sme už uviedli, Lesné  pozem-
kové spoločenstvo musí mať prijatú zmluvu 
o pozemkovom spoločenstve a stanovy 
spoločenstva, súčasťou ktorých je aj úpra-
va práv a povinností členov. Platná zmluva 
o pozemkovom spoločenstve Lesné po-
zemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici 
bola prijatá na jeho valnom zhromaždení, 
konanom v Záhorskej Bystrici dňa 14. 9. 
2013. Práva a povinnosti členov spolo-
čenstva sú upravené v článku IV. Zmluvy 
o pozemkovom spoločenstve a ich úprava 
je identická s vyššie uvedenými zákonnými 
ustanoveniami. Platné stanovy Lesného 
pozemkového spoločenstva boli taktiež 
schválené na valnom zhromaždení spo-
ločenstva konanom v Záhorskej Bystrici 
dňa 14. 9. 2013. Práva a povinnosti čle-
nov spoločenstva sú v stanovách upravené 
v článku II. Ich úprava je taktiež identická 
so znením citovaných ustanovení zákona 
o pozemkových spoločenstvách. Úplné 
znenie Zmluvy o pozemkovom spoločen-
stve a stanov spoločenstva je publikované 
na webovej stránke Lesného pozemkové-
ho spoločenstva. Na uvedenej stránke sú 
publikované aj iné dokumenty Lesného po-
zemkového spoločenstva. 

Členovia Lesného pozemkového spo-
ločenstva v Záhorskej Bystrici sa môžu 
kvôli riešeniu problémov súvisiacich s člen-
stvom v pozemkovom spoločenstve obrá-
tiť na výbor spoločenstva, a to písomne 
na adresu LPS v Záhorskej Bystrici, Čsl. 
tankistov č. 134, 841 06 Bratislava, alebo 
prostredníctvom mailovej pošty na adre-
su  lspszb@gmail.com. So svojimi problé-
mami, návrhmi  a požiadavkami sa môžu 
členovia spoločenstva obracať na výbor 
spoločenstva a jeho jednotlivých členov aj 
osobne, a to každý týždeň v stredu v čase 
od 15.00 hod. do 17.30 hod. v úradných 
priestoroch Lesného pozemkového spo-
ločenstva na adrese Čsl. tankistov č. 134 
v Záhorskej Bystrici. 

Za Výbor LPS: Jozef Rác, predseda LPS 
a Peter Polák, člen výboru                             

Naše lesy / klub dôchodcov

Výročná členská schôdza Občianskeho združenia  
Klub dôchodcov

Dňa 24. 4. 2016 sa uskutočnila v sále náš-
ho Spoločenského domu výročná členská 
schôdza OZ-KD. Za účasti 270 členov klu-
bu predsedníčka pani Marošová vyhodnoti-
la ročné pôsobenie výboru OZ KD. Informo-
vala o činnosti klubu, ktorý pracoval podľa 
„Časového harmonogramu na rok 2015“. 

Vyhodnotila jednotlivé športové akcie, kul-
túrne podujatia, spoluprácu s kultúrnou 
komisiou obce. Na záver hodnotenia čin-
nosti predsedníčka privítala nových členov 
klubu a venovala tichú spomienku tým čle-
nom, ktorí nás navždy opustili. Poďakovala 
sponzorom a tiež výboru za aktívnu a dob-

rú spoluprácu. Potom sa schválil „Časový 
harmonogram činnosti klubu na rok 2016“. 
Po ukončení pracovnej časti stretnutia po-
zvala predsedníčka prítomných na malé 
občerstvenie pri počúvaní príjemnej hudby.

–vm–  
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Výlet na výstavu Flora Olomouc

Dňa 23. 4. 2016 sa niekoľkí členovia Klu-
bu dôchodcov zo Záhorskej Bystrice vybrali 
na jednodňový výlet na výstavu kvetov „FLO-
RA“ do moravského mesta Olomouc.

Na začiatku sme si prezreli starobylé cen-
trum mesta. Profesionálny sprievodca nám 
ukázal krásny gotický kostol svätého Václa-
va, ktorý patrí k dominantám mesta. Neme-
nej zaujímavý je unikátny orloj na radnici. 
Jeho súčasná podoba z roku 1955 nemá 
vo svete obdobu. Je to jediný orloj na svete, 
v ktorom sa pohybujú figuríny symbolizujú-
ce rôzne robotnícke profesie. Týmto neob-
vyklým poňatím budí neustály záujem domá-
cich aj zahraničných turistov.

Návšteva výstavy sa vydarila, počasie nám 
prialo. Na rozsiahlom výstavisku bolo čo obdi-

vovať. Okrem pavilónu s vystavenými rezaný-
mi kvetmi, dekoráciami z kvetov a krásnymi ví-
ťaznými kyticami sme mohli vidieť a obdivovať 
aj exotiku v skleníkoch – kaktusy, pomaranče 
či mandarínky. Mnohí si kúpili sadenice kve-
tov, dokonca aj ovocné stromčeky.

Po prehliadke kvetov sme navštívili blízke 
mestečko Loštice a v ňom múzeum výro-
by olomouckých tvarôžkov. Verili by ste, že 
z tejto syrovej dobroty sa robia aj zákusky 
– a dokonca zmrzlina? Tak sme to všetko 
ochutnali.

Božena Kubíková

Májové posedenie 
pri dychovke

OZ KD pripravilo dňa 22. 5. 2016 
pre svojich členov a občanov Záhor-
skej Bystrice májové posedenie pri 
dychovke spojené s počúvaním hudby 
a s tancom. Zábava sa niesla vo veľmi 
príjemnej atmosfére. Hrala nám taneč-
ná skupina Dolinečka pod vedením 
pána Skálu.

Posedenie sa začalo o tretej a trva-
lo do šiestej hodiny. Podľa vyjadrenia 
zúčastnených bolo podujatie pekným 
spríjemnením nedeľného popoludnia. 
Tešíme sa na budúci rok v máji.

Viera Marošová 

Oslava jubilantov za prvý polrok 2016
V nedeľu 12. 6. 2016 sa uskutočnila v našom Spoločenskom dome oslava jubilantov 

za prvý polrok 2016. Oslávenci si pripomenuli 70., 75., 80., 85., 90. ,91. , 92. a 96. 
narodeniny. Oslavu otvorila predsedníčka klubu dôchodcov Viera Marošová. Všetkých 
prítomných hostí srdečne privítala. Tridsiatim ôsmim oslávencom a ôsmim manželským 
párom srdečne zablahoželal pán starosta Jozef Krúpa, pani poslankyňa Dagmar Cin-

gelová a pán Ľudovít Pokojný, 
dekan našej farnosti. Po odo-
vzdaní darčekov a slávnost-
nom zápise do kroniky si čle-
novia priateľsky posedeli pri 
dobrej hudbe a občerstvení. 

V prípade záujmu o fotogra-
fie z podujatia kontaktujte ate-
liér pána Bohunického na 
Bratislavskej ulici č. 53. 

–vm–
 Foto: Pavol Bohunický

Oslávili jubileum v prvom polroku 2016
70 rokov
Lukáčová Darina, Knoško Milan, Jánoš Ján, 
Pokorná Judita, Lenártová Mária, Hajzocho-
vá Jozefa, Horňanský Ľudovít, Ulman Vladi-
mír, Bednár Milan, Marošová Viera, Gajdoš 
Vladimír
75 rokov
Starý Štefan, Poláková Františka, Fischer 
Karol, Packová Magdaléna, Hricová Anna, 
Kordiak Štefan, Grexa Ján, Hedera Ľudovít, 
Mašek Dušan, Pospišová Pavlína
80 rokov
Bielovič Jozef, Marková Mária, Bajkaj Ru-
dolf, Tadam František, Adamovičová Anna, 
Šišovičová Lýdia, Královičová Antónia, Rác 
Alojz, Poláková Helena
85 rokov
Tomkovičová Katarína, Kinašová Františka
90 rokov
Grancová Matilda
91 rokov
Hutárová Paula, Oreničová Helena, Krajčír 
Peter

92 rokov
Iváková Katarína 
96 rokov
Blecha Ján
Zlatá svadba (50 rokov manželstva) 
Štefan Starý a Mária, rod. Bilačičová – so-
báš 15. 1. 1966
Emil Liďák a Mária, rod. Bielovičová – so-
báš 5. 2. 1966
Štefan Purgiňa a Rozália, rod. Jánošíková 
– sobáš 23. 4. 1966
Dušan Prokop a Marie, rod. Turečková – 
sobáš 16. 4. 1966

Smaragdová svadba 
(55 rokov manželstva) 
Ing. Jozef Granec a Alžbeta, rod. Bilačičová 
– sobáš 14. 1. 1961
Imrich Polák a Anna, rod. Telekešová – so-
báš 14. 1. 1961

Diamantová svadba 
(60 rokov manželstva)
Stanislav Pilárik a Anna, rod. Moková – so-
báš 7. 1. 1956
Prof. Eduard Plško, DrSc. a Viktória, rod. 
Cingelová – sobáš 9. 6. 1956

Najstarší občan Ján Blecha a  
štvrtá najstaršia občianka Matilda Grancová  

v spoločnosti Jozefa Krúpu,  
Dagmar Cingelovej a Ľudovíta Pokojného
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Esterháziovcom v pätách
V tretiu aprílovú nedeľu, 16. 4. 2016, 

sa členovia a sympatizanti OZ POZITÍVUM 
v NÁS vydali na jednodňový výlet do Eisen-
stadtu a Šoprone za preskúmaním histórie 
Esterháziovcov i návštevou nádherných 
zámkov, ktoré patria do vlastníctva tohto 
rodu. Ako som už viackrát konštatoval, a te-
raz sa to znova potvrdilo, pri takýchto akci-
ách je veľmi dôležitý sprievodca. My sme 
mali opäť šťastie: pani Sopúšková nás po-
čas celej cesty autobusom a i pri samotných 
prehliadkach zámkov udivovala úžasným 
množstvom informácií, poznatkov a histo-
rických faktov, nielen o rode Esterháziovcov 
– ale napríklad už hneď po jej nastúpení do 
autobusu na Patrónke a prechádzaní cez 
Mlynskú dolinu sme sa dozvedeli, že práve 
tu na tomto kúsku Bratislavy sa objavili stopy 
človeka spred mnoho tisíc rokov. Nakoľko 
tu tiekla riečka Vydrica, vlievajúca sa do Du-
naja a bolo tu tiež veterno, stavali na Vydrici 
mlyny (preto názov Mlynská dolina) – a že 
pri razení tunela Sitina objavili stavebníci po-
zostatky mamuta.

V tomto duchu pokračovala pani 
Sopúšková tiež históriou Petržalky-En-
gerau a jej pôvodným geografickým 
začlenením k Slovensku. Všetky ostat-
né informácie, ktoré nám táto milá pani 
sprievodkyňa odovzdávala, sa už týkali 
v prevažnej miere rodu Esterháziovcov, 
ich života v Rakúsko-Uhorsku i v súčas-
nej Spolkovej republike Burgenland. Tá 
je charakteristická množstvom úrodných 
viníc ležiacich okolo Neziderského ja-
zera (Neusiedl See), rodiacich kvalitné 
odrodové vína. Mimochodom jazero 
Nezider je najväčšie stepné jazero v Eu-
rópe. Ako ubiehala cesta smerom na 
Šopron, dozvedeli sme sa o rode Ester-
háziovcov obrovské množstvo informácií, 
týkajúcich sa obdobia od 16. až po 21. 
storočie. Zapamätal som si, že napríklad 
dnes patrí jedna pätina celého pôdne-
ho fondu v Burgenlande tomuto rodu. 
K tomu, samozrejme, množstvo zámkov 
a obslužných budov. Z veľkej väčšiny sú 
tieto v prenájme rôznym inštitúciám: zo 
zisku z tohto prenájmu Esterháziovci žijú 
a podporujú  rozvoj kultúry v regióne. 
Jedným z takýchto kultúrnych projektov 
je i prírodné divadlo v kameňolome St. 
Margarethen, kde sa každoročne konajú 
operné predstavenia,v ktorých účinkujú 
mnohé svetové operné esá – v minulosti 
napríklad Anna Netrebko, či José Cura.

Prvým cieľom našej cesty bolo mesto 
Šopron, ktoré svojou blízkou polohou 
s Rakúskom spája tieto dve krajiny nie-

len historicky práve prostredníctvom Es-
terháziovcov, ale aj v súčasnosti ponúka 
Rakúšanom pomerne výhodné služby 
v oblasti gastronómie, kozmetiky či sto-
matológie, ktoré Rakúšania hojne využí-
vajú. V meste sú pomiešané historické 
budovy, niektoré na rímskych základoch, 
s novými objektmi. Je tam dosť zniče-
ných stavieb. Jedna synagóga je naprí-
klad zamurovaná, pretože nemajú finan-
cie na jej opravu. V rámci stanoveného 
času sme si prezreli historické centrum 
mesta s tzv. Prednou a Zadnou bránou, 
Ohňovú vežu (tá má 172 metrov a slúžila 
na pozorovanie tureckých nájazdov, viac-
krát vyhorela a naposledy ju rekonštruo-
vali pred desiatimi rokmi). V čase veľkých 
horúčav chodili ľudia hore nadýchať sa 
čistého vzduchu. Niektorí z nás navštívili 
Starú synagógu a Kozí kostol.

Po krátkom občerstvení sme okolo obe-
da nasadli do autobusu a vydali sa smerom 
na Eisenstadt. Cieľom našej cesty bol ta-
mojší zámok Esterháziovcov. Postavený 
bol za čias kniežaťa Anton I. Esterháziho. 
Budova vytvára uzavretý objekt s dvomi 
prakticky a reprezentatívne postavenými 
bočnými stavbami, doplnenými siedmimi 
toskánskymi stĺpmi, atikou a balustrádami. 
Skvostom zámku je koncertná sála Jozefa 
Haydna, kde sám maestro dlhé roky kon-
certoval. Je známe, že bol takmer štyridsať 
rokov dvorným hudobníkom Esterháziov-
cov. Je to nádherná obrovská miestnosť 
s bohatou výzdobou po stranách, s dre-
veným stropom pomaľovaným nádherný-
mi maľbami, autorom ktorých je taliansky 
maliar Carlucci. Sála má výbornú akustiku 
vďaka drevenej podlahe, ktorú tam pri re-
konštrukcii položili na mramorovú dlažbu, 
aby ju chránili. Súčasťou traktu je i druhá, 
menšia sála. V obidvoch sa pravidelne 
konajú koncerty. Samozrejme, že sme si 
prezreli i ostatné priestory zámku, slúžiace 
kedysi panstvu a ich komorným. Ester-
háziovcom slúži ku cti, že sa dobre starali 
o svoje služobníctvo. Okrem pravidelného 
platu im zabezpečili lekára, drevo na kúre-
nie, naturálie a vyplácali im rentu.

Už od 17. storočia majú Esterháziovci 
stanovený vlastný regulatív, týkajúci sa 

dedenia majetku po smrti niekoho z rodu. 
Tento sa nikdy nedelil a bol zárukou, že 
rod bude schopný prežiť v priebehu sto-
ročí všetky turbulencie. K  porušeniu ma-
jetku prišlo len raz, a to vtedy, keď zomrel 
Pavol III., ktorý mal za manželku Belindu 
Ottrubayovú. Po jeho smrti prešiel maje-
tok na ňu a ona si na pomoc pri jeho spra-
vovaní zavolala svojho synovca, ktorý po 
jej smrti tento majetok zdedil. Rod Ottru-
bayovcov sa zachoval férovo a ponechal 
ho v portfóliu Esterháziovcov, ale z neho 
profitoval a profituje i dnes. Dokonca Dr. 
Štefan Ottrubay je riaditeľom nadácie 
spravujúcej kultúrne podujatia, organizo-
vané rodom Esterháziovcov.     

Esterháziovci boli po celé storočia 
verní a oddaní panovníckemu rodu Habs-
burgovcov, za čo sa im títo odvďačili tým, 
že ich zachránili v čase krízy od nútenej 
správy, že im vymohli v bankách splátkový 
kalendár, zachránili ich pred bankrotom 
a pomohli im znovu sa postaviť na nohy. 

Po krátkom osviežení v reštaurácii na 
nádvorí zámku sme nasadli do autobusu: 
smer zámok Fertodt v Maďarsku. Vďaka 
pánovi vodičovi sme dorazili presne, a tak 
sme v rámci hodinovej prehliadky absol-
vovali „malý okruh“, obsahujúci Kráľovské 
apartmány, priestor s názvom Sala Terre-
na, aulu, koncertnú sálu, kaplnku a časť 
parku. Tento zámok sa hrdí prívlastkom 
„malý Versailles“. Postaviť ho dal Mikuláš 
IV. ako svoje letné sídlo. Tu s ním viackrát 
trávil 3-4 letné mesiace i Jozef Haydn. Za-
ujímavé je, že hoci zámok Fertodt i zámok 
Estreháziovcov v Eisenstadte sú majetkom 
rodu, prvý z nich je ako kultúrna pamiatka 
v rukách štátu. Mimochodom: rod Ester-
háziovcov investoval do svojich nehnuteľ-
ností (hrad Forchtenstein, zámok Ester-
háziovcov a kameňolom St. Margarethen) 
v priebehu posledných desiatich rokov 50 
miliónov Eur, z toho len do zámockého 
areálu v Eisenstadte 11 milónov Eur. 

Po prehliadke zámku Fertodt sme si 
hodinku posedeli v tamojšej reštaurácii, 
dali sme si chutný obed, vypili pohár piva 
či vínka a pobrali sme sa na cestu do-
mov: ale tento raz z druhej, južnej strany 
Neziderského jazera. 

Ďakujeme pani sprievodkyni Sopúško-
vej a dúfame, že sa ešte stretneme pri 
nejakej podobnej akcii. Ďakujeme aj 
pánovi vodičovi za super jazdu. A vďaka 
patrí i organizátorke výletu, pani inžinierke 
A. Janatovej – a všetkým účastníkom za 
dochvíľnosť a výbornú atmosféru. 

Pavel Malinovský

Kaštieľ Esterháziovcov – Fertodt
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Naša sociálna komisia mapuje spokojnosť obyvateľov s po-
skytovanou lekárskou starostlivosťou v Záhorskej Bystrici. Radi 
by sme získali vaše názory a podnety spojené s poskytovaním 
lekárskych služieb pre deti a dospelých v našej mestskej časti. 
Podnety prosíme zasielajte na mail: socialnakomisia@zahor-
skabystrica.sk

Za vaše informácie vám vopred ďakujeme.

MUDr. Dagmar Cingelová, PhD., predsedníčka,  
a členovia sociálnej komisie

Eko centrum Záhorská Bystrica
Zberný dvor sa nachádza na Ulici československých tankistov smerom 

k Družstvu podielnikov Devín. 
Činnosť zberného dvora sa riadi pri zbere odpadu týmito pravidlami: 
Stanovené množstvo pre bezplatné odovzdanie odpadu na jednu do-

mácnosť s trvalým pobytom na území MČ Bratislava-Záhorská Bystrica je 
najviac 100 kg ročne. 

Na základe Poukazu na vývoz odpadu do zberného dvora, ktorý vám 
bezplatne vydajú na Miestnom úrade BA-Záhorská Bystrica, môžu oby-
vatelia s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici bezplatne odovzdať do 
zberného dvora:
•  Drobný stavebný odpad – odpad z drobných stavebných úprav
•  Veľkorozmerný odpad – rozobratý nábytok, dosky v dĺžke max 2 m 

a šírke 1m
•  Sklo z okien, fľaše (nie autosklo a lepené sklo)
•  Biologicky rozložiteľný odpad – lístie, trávu, burinu, konáre zo stromov
Pri odovzdaní odpadu nad 100 kg sa uhrádza poplatok za skládku.
Zber a výkup odpadu od občanov a podnikateľských subjektov: 
•  Elektrošrot – chladničky, práčky, televízory, počítače, elektornáradie 

– odoberá sa bezodplatne!
•  Akubatérie – výkup
•  Kovový odpad a farebné kovy – výkup
•  Papier – výkup

Kam s bioodpadom?
Nemáte kam dávať bioodpad? Pokosenú trávu, burinu, konáre? Ne-

vyvážajte ich do lesa, ani na okraj vozovky. Keď máte odpad v aute, na 
vlečke, prípadne na inom prepravnom zariadení, odvezte ho do zberné-
ho dvora!

Mimoriadne otváracie hodiny počas letného obdobia:

Pre všetky druhy 
odpadu aj bioodpad

Len pre bioodpad od 
1. 3. do 30. 11. 2016

Pondelok 8:00 15:00

Utorok 8:00 15:00

Streda 8:00 15:00 15:00 19:00

Štvrtok 8:00 15:00

Piatok 8:00 15:00

Sobota 8:00 12:00 12:00 19:00

Na bioodpad nepotrebujete poukaz na vývoz odpadu, dovozca sa 
musí preukázať, že majiteľ bioodpadu je občanom s trvalým pobytom 
v Záhorskej Bystrici. 

Zodpovedný vedúci: Dušan Kadlečovič 
Kontakt: 0918 181 502 Info: www.zahorskabystrica.sk

Čerešne
Leto – čas prázdnin, dovoleniek, leňošenia. Niektorí z nás od-
dychujú pri práci v záhrade. Potom sa kochajú krásnymi kvet-
mi, ktoré vypestovali, alebo sa pýšia dokonalým trávnikom. 
V dnešnej dobe zdravých potravín si zakladáme aj úžitkovú 
záhradu. Naša mestská časť rozdávala v rámci jarnej akcie 
stromčeky – čerešne. Je potrebná špeciálna starostlivosť o tie-
to stromčeky v mesiacoch júl a august? Ako sa treba o tieto 
sadenice starať, aby nám priniesli ovocie? Stačí záhrade v me-
siacoch júl a august len polievanie a pletie buriny? Alebo je 
v týchto horúcich letných dňoch potrebná aj špeciálna starost-
livosť? Všetky tieto zvedavé otázky sme položili odborníkovi. 

Tento rok sme vás potešili mladými stromčekmi čerešní. 
Čerešne sú naozaj vďačným stromom, oplatí sa ich pesto-
vať najmä pre ich nízke nároky – a potešia nás ovocím me-
dzi prvými spomedzi ovocných stromov. Čerešniam sa darí 
skoro všade, no samozrejme najlepšie miesto na výsadbu 
sú mierne svahy smerujúce k juhovýchodu, juhu a západu. 
Je dobré vyhnúť sa kotlinám, kde sa zlieva studený vzduch.  
Ak zem nie je plná živín, odporúčame ju prekyprovať či už organic-
kým alebo anorganickým hnojivom, nakoľko si čerešničky potrpia 
na dobre vyživovanú zem, a to hlavne na vápnik, draslík a fosfor. 
Korunku stromčeka tvarujeme prvé 3 – 4 roky od výsadby, 
potom ju nechávame voľne rásť. Kvôli bujnejšiemu rastu naj-
častejšie pestujeme štvrťkmene s pyramidálnou korunou. 
Stromy zásadne režeme na jar a vyhýbame sa hlbokým rezom. 
Tak predídeme tvorbe glejotoku či odumieraniu časti korún. 
Počas horúcich letných dní odstraňujeme z koruny „vlky“. Sú to 
mladé letorasty smerujúce do koruny alebo rastúce vertikálne. Tie 
odstraňujeme na vetvovom krúžku a tak si zabezpečíme dostatoč-
ne presvetlenú korunku. V lete nezabúdame pravidelne polievať 
a prihnojovať. Vždy platí zásada, že len optimálne živené ovocné stro-
my budú lepšie odolávať mrazom, bakteriálnym a iným chorobám.  
Najnepríjemnejším škodcom znehodnocujúcim čerešne a nieke-
dy i višne je vrtivka čerešňová. Chemická ochrana proti nej je dosť 
ťažká, spravidla spočíva v dvoch postrekoch. Prvý asi tri týždne 
pred zberom a druhý o 7 až 10 dní. Pri použití prípravku postupu-
jeme podľa návodu. Nebezpečná je i hubovitá choroba minilióza. 
Huba spôsobuje hnitie plodov už na strome. Postrekujeme fungi-
cídnymi prípravkami. 

Prajeme vám bohatú úrodu v ďalších rokoch a veľa úspechov 
vo vašej záhradke! 

Za odpoveď ďakujeme Lucii Žílíkovej zo Siky Gardens Heaven.

20 Ekológia / záhrada
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Prehľad uznesení a rozhodnutí ustanovujúceho zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva (MZ) Bratislava-Záhorská Bystrica  
zo dňa 31. marca, 26. apríla a 17. mája 2016
SCHVÁLENIE PRENÁJMU PRIESTOROV 
V ZŠ S MŠ V ZMYSLE VYHLÁSENEJ VOS:

- firma EUREST, spol. s r. o., Miletičo-
va 40, 821 09 Bratislava, sa stala víťazom 
spomedzi uchádzačov prihlásených do 
verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na prenájom nebytových 
priestorov v areáli Základnej školy s mater-
skou školou – výdajne stravy ZŠ. Výška ná-
jomného je 19,50 €/m²/rok. Nájomné sa 
uzatvára na dobu neurčitú.

POZEMKY V MČ
Zastupiteľstvo schválilo:

- ako prípad hodný osobitného zreteľa 
prenájom pozemku reg. „E“ KN parc. č. 
455, zastavaná plocha a nádvorie o vý-
mere 94 m2, k. ú. Záhorská Bystrica, ve-
deného Okresným úradom Bratislava, ka-
tastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4995 
pre žiadateľa Generálny investor Bratislavy, 
Záporožská 5, 852 92 Bratislava. Cena za 
prenájom je 1,-€/rok, doba prenájmu ne-
určitá;

- zámer uzatvoriť dohody medzi Mest-
skou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica 
a vlastníkmi pozemkov evidovaných v kat. 
úz. Záhorská Bystrica na liste vlastníctva č. 
857, č. 4169, č. 4796, č. 5404, ktoré sú 
súčasťou športového areálu – futbalového 
ihriska na Tatranskej ulici v Záhorskej Bys-
trici, podľa ktorých Mestská časť Bratisla-
va-Záhorská Bystrica v súčinnosti s Hlav-
ným mestom SR Bratislavou s vlastníkmi 
predmetných nehnuteľností tieto nehnu-
teľnosti v súlade s ust. § 2 ods. 1 zák. č. 
66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri 
majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov 
pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štá-
tu na obce a vyššie územné celky, a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov, zamení 
za pozemky v kat. území Záhorská Bystri-

ca vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy 
a v správe Mestskej časti Bratislava-Záhor-
ská Bystrica;

- ako prípad hodný osobitného zreteľa 
prenájom pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 
4044, záhrada o výmere 914 m2,  parc. č. 
4045, zastavaná plocha a nádvorie o vý-
mere 41 m2 a parc. č. 4046, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 44 m2 k. ú. 
Záhorská Bystrica, žiadateľke Dane Kul-
čárovej, bytom Milana Marečka 6, 841 07 
Bratislava. Cena za prenájom je 1,- €/m2/
rok, doba prenájmu 5 rokov, účel prenájmu 
rekreačné a záhradkárske účely;

- ako prípad hodný osobitného zrete-
ľa prenájom časti pozemku reg. „C“ KN 
parc. č. 2665/44 o výmere 3 m2 a čas-
ti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 6440/1, 
orná pôda o výmere 25 m2, k. ú. Záhorská 
Bystrica ako pozemky reg. „C“ KN parc. č. 
2665/48 a 2665/78  žiadateľovi spoloč-
nosť Tirrellus, a. s., so sídlom Digital Park 
II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava. Cena 
za prenájom je 2,- €/m2/rok, doba prenáj-
mu 1 rok, účel – vybudovanie stavby Záhor-
ské sady – Prekládka vodovodu;

- prenájom časti pozemku registra „C“ 
KN parc. č. 1966/6, zastavané plochy 
a nádvoria, k. ú. Záhorská Bystrica, ako 
priľahlej plochy k stavbe bytového domu, 
ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou bytového 
domu na Hargašovej ulici č. 2, a to p. Vie-
re Vighovej, vo výmere 41 m2, manželom 
Gašparíkovcom vo výmere 44 m2 , p. Emílii 
Fialovej vo výmere 33 m2, manželom Osus-
kým vo výmere 39 m2, a spoločne užívané-
ho pozemku vo výmere 47 m2 v zmysle ge-
odetického zamerania. Cena za prenájom 
je 1,- €/m2/rok, doba prenájmu 5 rokov, 
účel prenájmu rekreačné a záhradkárske 
účely.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Zastupiteľstvo zrušilo: 
- VZN č. 6/2012 o zabezpečovaní fi-

nancovania všeobecne prospešných in-
fraštruktúrnych zariadení v k. ú. Záhorská 
Bystrica.

Zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- správu o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 

2015;
- správu o vyúčtovaní dotácií, poskytnu-

tých z rozpočtu MČ Bratislava-Záhorská 
Bystrica právnickým osobám a fyzickým 
osobám – podnikateľom v roku 2015;

- správu o výsledku inventarizácie majet-
ku v správe mestskej časti;

- správu o činnosti Klubu dôchodcov 
v ZB za rok 2015;

- správu o činnosti n. o. Bystrický pra-
meň za rok 2015;

- správu o činnosti Dobrovoľného hasič-
ského zboru v ZB za rok 2015.

ZMENY A DODATKY ŠTATÚTU HLAVNÉ-
HO MESTA BRATISLAVY
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie:

- návrh zmeny čl. 91 ods. 1 písm. b) Šta-
tútu Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy týkajúce sa rozpočtového urče-
nia príjmov Bratislavy a mestských častí 
s pripomienkami;

- súhlasilo so zapracovaním zmien, kto-
rými sa dopĺňajú články 73,74 a 91 Štatútu 
a s návrhom VZN o dočasnom parkovaní mo-
torových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území hl. mesta.

Pozvánky na zasadnutia miestneho za-
stupiteľstva, ako aj celé znenie zápisníc 
a materiálov z rokovaní miestneho zastu-
piteľstva, môžete nájsť na webovej stránke 
mestskej časti www.zahorskabystrica.sk

12/3/2016
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BRATISLAVA-STUPAVA 29.-31.7.2016

SKODA STUPAVA TROPHYˇ

POD ZÁŠITOU DESTINAČNÝ PARTNER

www.stupavskymaraton.sk

S PODPOROU

MTB 105 km/2 850 m 
 MTB 76 km/1850 m 
MTB 42 km/900 m
MTB 25 km/480 m

UNICYCLE 17 km/350 m
RUN 17 km/370 m

RUN 8 km/180 m

JUNIOR MTB TROPHY

DETSKÝ CYKLOMARATÓNIK

BYSTRICA RUN

ROZTOČME TO SPOLU
V STUPAVE!

OTÁZKY PRE POSLANCOV

Na tomto mieste sme vytvorili priestor 

pre poslancov mestskej časti pána Fatyku 

a pána Weinštuka, aby sa vyjadrili, aká je 

ich predstava o ideálnej forme spoluprá-

ce medzi poslancami a redakciou – teda 

aký model priestoru pre panie a pánov 

poslancov v Našej Bystrici by považova-

li za ideálny – a aké tematické okruhy by 

uprednostňovali. Do uzávierky na našu 

prosbu nereagovali a nevyužili možnosť vy-

jadriť sa k tejto dôležitej téme.

Redakcia 

Výzva na zabezpečenie údržby pozemkov  
v Záhorskej Bystrici

 
Pripomíname vlastníkom nehnuteľností v Záhorskej Bystri-
ci, aby si udržiavali svoje nehnuteľnosti pokosené. Vlastník 
nehnuteľnosti, bez ohľadu na to, či nehnuteľnosť je alebo 
nie je oplotená, je povinný odstraňovať burinu počas celé-
ho vegetačného obdobia, odstraňovať invázne druhy rastlín, 
zamedziť ich opätovnému šíreniu a zabezpečiť kosenie po-
zemku do začiatku kvitnutia, najneskôr však do 30. mája.  
Zoznam inváznych druhov rastlín ustanovilo Ministerstvo život-
ného prostredia SR vo vyhláške č. 24/2003 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Taktiež vlastník 
nehnuteľnosti susediacej s verejným priestranstvom je povinný 
susediace verejné priestranstvo na vlastné náklady udržiavať, 
kosiť a čistiť. Táto povinnosť sa vzťahuje na verejné priestran-
stvo od oplotenia nehnuteľnosti až po krajnicu vozovky (v prípa-
de, ak nehnuteľnosť nie je oplotená, 1,5 m od krajnice vozovky 
nachádzajúcej sa pred nehnuteľnosťou),  t. j. na spevnené plo-
chy, pásy zelene, chodníky, brehy a odvodňovacie rigoly.

Termín na zabezpečenie údržby pozemkov pokosením bol 
do 30. 5. 2016. Po tomto termíne mestská časť kontroluje pl-
nenie uvedených povinností vlastníkov nehnuteľností.

Súčasne vás žiadame, aby ste rešpektovali nedeľný pokoj 
a v tento deň nevykonávali rušivé činnosti, akými sú kosenie 
trávy, pílenie dreva a hlučná stavebná činnosť.

Za pochopenie ďakujeme.

13/3/2016
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BRATISLAVA-STUPAVA 29.-31.7.2016

SKODA STUPAVA TROPHYˇ

POD ZÁŠITOU DESTINAČNÝ PARTNER

www.stupavskymaraton.sk

S PODPOROU

MTB 105 km/2 850 m 
 MTB 76 km/1850 m 
MTB 42 km/900 m
MTB 25 km/480 m

UNICYCLE 17 km/350 m
RUN 17 km/370 m

RUN 8 km/180 m

JUNIOR MTB TROPHY

DETSKÝ CYKLOMARATÓNIK

BYSTRICA RUN

ROZTOČME TO SPOLU
V STUPAVE!

P O Z V Á N K Y

Pozývame Vás na tieto podujatia: 

- 29. 7. 2016 o 21.00 hod. letné kino na Ná-
mestí Rodiny s filmom Hubka na suchu (animovaná 
rozprávka)

- 30. 7. 2016 o 18.00 hod. Súsedé súsedom, 
rozhranie medzi Záhorskou Bystricou a Mariankou

26. 8. – 28. 8. 2016  
 

Bystrické hrubé hody, 
 
Námestie Rodiny:

Piatok 26. 8. 2016 
o 21. 00 hod. letné kino na Námestí Rodiny – film Ra-
chanda, bláznivé kráľovstvo 
Rozprávka o rozmaznanej princeznej (hrá Denisa Pfauserová) 
a dvoch nie úplne najpoctivejších kamarátoch (Vladimír Polívka, 
Aleš Bílík). Zhodou okolností sa táto trojica ocitne v čarovnom 
Čiernom lese, kde žijú zvláštne lesné bytosti, ktorým vládne Pani 
lesa (Vilma Cibulková). Od týchto zázračných bytostí sa naučia to, 
čo ich nedokázali naučiť ľudia –  že tak, ako sa správame k ostat-
ným, tak sa správajú aj oni k nám. Alebo že „čo dáš, to zvyčajne 
aj dostaneš“. 

Sobota 27. 8. 2016 
hlavný program hodov na Námestí Rodiny (moderuje  
Monika Horváthová a Martin Varínsky)
10.00 hod. Beh o pohár starostu
18.00 – 19.00 hod. SZ Bystričan, Cimbalová hudba 
Dudíci
18.25 – 18.30 hod. príhovor starostu MČ Jozefa Krúpu
19.00 – 19.15 hod. vyhlásenie výsledkov Behu o po-
hár starostu
19.15 – 20.00 hod. spieva Barbara Bajkai
20.00 – 22.00 hod. koncert The Beatles „Revival“
22.00 hod. letné kino – film Čo sme komu urobili? 
Francúzska komédia. Na živote je krásne to, že sa v ňom nedá nič 
dopredu naplánovať. Napríklad Verneuilovci si boli istí tým, že sa 
ich štyri nádherné a inteligentné dcéry vydajú za výnimočných mu-
žov. A výsledok?...

Nedeľa 28. 8. 2016
10.00 hod. – slávnostná hodová svätá omša v Kostole 
svätého Petra a Pavla
19.00 – 20.30 hod. na Námestí Rodiny vystúpi Rag 
Time Jazz Band
21.00 hod. letné kino – film Bedári 
Britský film režiséra Toma Hoopera z roku 2012. Jeho námetom 
je rovnomenný muzikál z roku 1980, ktorý sa inšpiroval románom 
od Victora Huga.

Palec dole
Na Hargašovej ulici si niektorí šoféri takto zjednodušujú -  
a chodcom znepríjemňujú - život.





24 Listujeme v albume

Bystrické deti  
na historických 

fotografiách

Fotografie sú zo súkromného archívu Heleny Bielovičovej, Dominika 
Besediča, Martina Besediča a z pozostalosti Jozefa Zimmermanna.


