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EDITORIAL

Milí Bystričania,

dovolenkové obdobie 
sa už pre väčšinu z nás 
skončilo a vy práve drží-
te v rukách septembrové 
číslo Našej Bystrice. Ve-
rím, že ste si počas leta 
do sýtosti vychutnali sl-
nečné lúče, ktorých nám 
tento rok bolo dopriatych viac než dosť, že ste si 
oddýchli a že ste plní síl úspešne odštartovali ďal-
šie obdobie svojho života.

September je veľkým medzníkom najmä pre na-
šich školopovinných spoluobčanov, a keďže sa 
nový školský rok začal iba pred pár dňami, prajem 
všetkým deťom zo Záhorskej Bystrice, aby sa do 
našej postupne renovovanej školy stále viac tešili. 

Deti si užívali mesiace prázdnin a všetci sme re-
laxovali okrem iného aj na našich tradičných podu-
jatiach, ku ktorým nepochybne patria „Hrubé hody“ 
či „Súsedé súsedom“. Aj tento rok sme potvrdili, že 
sa navzájom radi stretávame, či už ako Bystričania 
medzi sebou, alebo aj s našimi najbližšími susedmi 
z Marianky. 

Teplé letné počasie nás akosi viac ťahá von 
a mnohí si toto ročné obdobie nedokážeme pred-
staviť bez aktívneho pohybu. A tak sa niet čo ču-
dovať, že záujem o šport sme ukázali aj na tradič-
nom podujatí Bystrica Run v rámci Stupavského 
cyklomaratónu. Ale športovalo sa aj inde, mladší aj 
starší – o tom sa tiež dočítate na stránkach nášho 
časopisu.

Sme tu, aby ste sa dozvedeli, čo sa u nás deje. 
Preto sa opäť v rozšírenom vydaní nášho periodi-
ka dočítate všetko podstatné z aktuálneho života 
samosprávy, predstavíme Vám ďalšie z osobností, 
ktoré tu s nami žijú a pripravili sme aj nové inšpirá-
cie, či už k práci vo Vašich záhradkách alebo v ku-
chyni. 

Osobne veľmi rada chodím do prírody a stretla 
som tam mnohých z Vás, ktorí ste sa počas horú-
cich letných dní chodili schladiť do blízkych karpat-
ských lesov. Máme ich na skok a buďme tomu radi! 
A keď sa neprestaneme o naše prostredie starať, 
bude sa nám tu žiť ešte krajšie!

Prajem Vám, nech sú Vaše dovolenkové zážitky 
inšpiráciou do nasledujúcich dní, počas ktorých 
sa opäť stretneme na ďalších spoločných zaujíma-
vých podujatiach.

Marcela Jedináková,
predsedníčka redakčnej rady



Naša Bystrica Čo je nové

Starosta Jozef Krúpa: „O lete po lete“ 
Prežili sme mimoriadne pekné a teplé leto, 
a také máme radi. Kým občania iných loka-
lít počas letných dní utekajú z panelákov do 
prírody a merajú neraz dlhú cestu, aby sa 
dostali do hôr, my ich máme priamo v mest-
skej časti. Stačí pár minút – a človek vstúpi 
do nádherných lesov Malých Karpát. Ale čas 
dovoleniek nie je len obdobím výletov a od-
dychu: je to vzácna príležitosť zapracovať 
tam, kde to je možné práve počas prázdnin. 
Nuž a takým miestom je škola, ktorá ostáva 
v tom čase voľná – a pripravená na prípadné 
rekonštrukčné, či stavebné zásahy.

Prázdninový čas je priestorom  
na pravidelnú obnovu školy. 

Krik detí vystriedal hluk strojov, a pohyb 
v jednotlivých pavilónoch školy dostal rytmus 
diktovaný rozpisom prác. Počas týchto 
prázdnin sme uskutočnili výmenu elektroin-
štalácie v ďalšom pavilóne základnej školy. 
Žiaci prvého stupňa sa teda po prázdninách 
vracajú do budovy, ktorá má „natiahnutú“ 
nielen „novú elektrinu“, ale je aj čisto vyma-
ľovaná – a sú tu kompletne zrekonštruované 
dievčenské i chlapčenské toalety. Kedže 
tento rok prijímame aj rekordný počet prvá-
čikov (je ich viac, než 60), museli sme hľadať 
priestor pre ďalšiu triedu. Jediným riešením 
bolo zrušiť zborovňu. Nie však doslova, len 
sa presunula do pôvodnej kancelárie pani 
riaditeľky; a tá sa zase uspokojila s podstat-
ne menšou úradovňou, ktorá je však celkom 
útulná. Vznikla prestavaním bývalého skladu 
pri vchode do pavilónu. 

Napriek tropickému letu sa robili aj 
práce vonku.

Keďže sa nám z Bratislavskej župy poda-
rilo získať dotáciu 30 000 eur, mohli sme 
položiť asfalt na ulici Jána Raka a na priľah-
lom námestíčku. Vďaka príspevku jedného 
z obyvateľov sme tu obnovili pôvodnú studňu 

– a parčík sponzorsky skrášlilo drobnou vý-
sadbou záhradníctvo Siky Gardens. Keďže 
mojím zámerom je revitalizovať pôvodné ar-
tefakty, tak sme v podobnom štýle, ako na 
ulici Jána Raka, postavili studňu aj na Pút-
nickej ulici. A ďalšiu, pod cintorínom, plánu-
jeme obnoviť do konca novembra. 

Veľmi teplé leto môže predpovedať 
aj daždivú jeseň so záplavami. 
Všetky toky v Záhorskej Bystrici majú svojho 
správcu, a tým je Povodie Moravy. Osob-
ne som sa stretol s ich zástupcom. Vyčistili 
problematické miesto – nádrž na Vrbánskom 
potoku – a priebežne čistia všetky potoky. 
Pokiaľ ide o povrchové vody, zatiaľ sme uro-
bili odvodňovací žľab popri ulici Čsl. Tankis-
tov od parkoviska pred reštauráciou Kohútik 
až po Pekáreň u Floriánka. V druhej polovici 
septembra začnú práce na odvodňovacom 
žľabe na spojnici Pútnickej ulice a ulice Na 
Vlkovkách, a tesne nad týmto miestom uro-
bíme na základe požiadaviek občanov, ktoré 
zazneli na pravidelnej Kávičke so starostom, 
aj úpravu chodníka a stojisko na separovaný 
odpad. Voľne stojace kontajnery totiž obme-
dzovali dopravu.

Počas leta sa nielen stavalo, ale aj 
hodovalo.

Tento rok sme azda po prvýkrát nezažili 
dážď ani na Malé hody, ani na Hrubé hody. 
Spolu s kultúrnou a športovou komisiou sme 
sa snažili na obidve tieto príležitosti pripra-
viť kultúrny a športový program pre všetky 
generácie. Nechýbal folklór, dychovka, ale 
ani moderná pop music, či rôzne tanečné 
vystúpenia. Ponuku tohtoročného vrcho-
liaceho leta opäť zavŕšilo divadelné pred-
stavenie v podaní popredných slovenských 
hercov. Novinkou, ktorá sa dobre ujala, bolo 
letné kino, a tak každý večer počas Hrubých 
hodov sme mohli na Námestí Rodiny prežiť 
„amfiteátrovú atmosféru“, ktorú umocnila aj 
premiéra filmového dokumentu o Záhorskej 
Bystrici, za ktorý patrí moja veľká vďaka 
Mirkovi Marcišovi ako autorovi výborného 
scenára a réžie. Odozva na letné kino bola 
veľmi dobrá, takže ho pre Bystričanov pri-
pravíme aj na budúci rok. Veľkú radosť mám 
aj z toho, že počas hodov (a nielen vtedy) je 
opäť živo na futbalovom ihrisku. Okrem ho-
dových zápasov mládeže a turnaja „starých 
pánov“ O pohár starostu sme po viacerých 
rokoch mohli vidieť v akcii „Bystrické áčko“. 
Novo založené družstvo mužov Slovan Zá-
horská Bystrica pod vedením Janka Blechu 
v ligovom zápase vyhralo nad klubom DHL 
Bratislava 6:1, a tak tiež prispelo k hodovej 
radosti. Futbalový areál je krásne obnovený, 
je tu perfektný trávnik, v šatniach vymenené 
okná a podlahy, novootvorený bufet, nano-
vo natretá tribúna, ale aj nové striedačky 
pre hráčov: to všetko je výsledkom výbornej 
spolupráce miestneho úradu so zástupcami 
mládežníckeho a mužského oddielu – ako aj 
s ich podporovateľmi.  

Čaká nás jesenné obdobie s ďalšími 
prácami.

Jednou z mojich priorít je oprava ciest 
a chodníkov. Naše dobré vzťahy s magis-
trátom a s pánom primátorom sa v priebe-
hu septembra „zhmotnia“ v podobe nového 
asfaltu na Záhorskej ulici od pohostinstva 
U Iváka až po cestu do Marianky – a zre-
konštruujeme aj priľahlý chodník. Aby však 
neostalo len pri práci, všetkých pozývam na 
Slávnosti vína, ktorými sa končí vinobranie. 
Tohto roku pripadnú na sobotu 26. septem-
bra.

Som rád, že v Záhorskej Bystrici prebie-
ha živá spolupráca medzi miestnym úradom 
a tunajšími obyvateľmi. Každá stavebná 
úprava, ale aj spoločenské či kultúrne pod-
ujatie, je konštruktívnym príspevkom k tomu, 
aby „záhorská“ bola ešte krajším miestom na 
život.

Jozef Krúpa
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Keď sme sa počas krásneho slnečného víkendu na konci augusta stretávali v rámci hodových osláv na Námestí 
Rodiny, mnohí z nás konštatovali, že čas od sedemstého výročia Záhorskej Bystrice ubehol akosi rýchlo. A keďže 
to nové číslo – teda sedemstojeden rokov – vôbec nie je okrúhle, očakávali sme skôr „diétnejší“ hodový program. 
Opak bol pravdou.

Príjemným spestrením hodov bolo Letné 
kino, ktoré premietalo na Námestí Rodiny 
každý večer: v piatok film pre deti Ja, zloduch, 
v sobotu kultový český titul od režiséra Jana 
Hřebejka Pelíšky, a v nedeľu ešte kultovejšiu 
romantickú komédiu Mamma mia so senzač-
nými piesňami od skupiny ABBA a s vynika-
júcou Meryl Streepovou v jednej z hlavných 
úloh.

Týmto projekciám predchádzal v sobotu 
a nedeľu naozaj pestrý program: v sobotu sa 
začal už o desiatej predpoludním tradičným Be-
hom o pohár starostu – a od šestnástej hodiny 
pokračoval na hlavnom pódiu. V popoludňaj-
šom programe vystúpili členky Tanečnej školy 
Latiniko, ktoré temperamentným vystúpením 
v rytmoch juhoamerických tancov navodili prí-
jemnú hodovú atmosféru. Aby si na svoje prišli 

aj tí diváci, ktorí vyznávajú skôr „disciplinované“ 
severské tance, po Latiniku nastúpili tanečníci 
z Akadémie írskeho tanca Avalon pod vede-
ním majsterky Európy Adriany Šturdíkovej (áno, 
nielen športy, ale aj tance majú svoje európske 
šampionáty!). Na oboch týchto umeleckých 
zoskupeniach je sympatické to, že sú otvorené 
prijať členov najrôznejších vekových kategórií, 
že počas rokov svojho pôsobenia vychovali po-
zoruhodný počet tanečníkov – a že tí najlepší 
z nich úspešne reprezentujú Slovensko na 
medzinárodných podujatiach.

To isté možno povedať aj o ďalších dvoch 
detských súboroch, ktorých vystúpenie 
bolo ozdobou sobotného popoludnia: Det-
ský folklórny súbor Čečinka sa predstavil 
štyridsaťminútovým programom na vysokej 
umeleckej úrovni – chlapci aj dievčatá nás 
zaujali profesionálne zvládnutými speváckymi 
i tanečnými číslami. Čečinku potom vystrieda-
la Tanečná skupina Haló, Haló z bratislavskej 
Petržalky, ktorá sa venuje širokému spektru 
tanečných štýlov a techník – od Dance Show 
cez Disco Dance až po Hip Hop. Deti, ktoré 
v rámci ich programu vystúpili, sú nielen talen-
tované, ale aj vynikajúco pripravené: prezentá-
cia Haló, Haló spájala prvky tanca, gymnasti-
ky, ba v niektorých okamihoch aj akrobacie. 
K tomu všetkému sme ocenili výborný výber 
hudby – a nápadito vymyslené kostýmy. Nie 
náhodou je Tanečná skupina Haló, Haló oven-
čená celým radom majstrovských titulov na 
najrôznejších úrovniach – od Slovenska cez 
Európu až po tie celosvetové!

Medzi obomi vystúpeniami sa prítomným 
krátko prihovoril starosta našej mestskej časti 
Jozef Krúpa, ktorý vyzdvihol nielen nádherné 
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počasie (aké sme po minulé roky na hody 
nemávali), ale aj pozitívne udalosti, ktoré nás 
sprevádzali počas posledného roka. Hostí 
oslovil aj primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, 
a tiež náš pán farár otec Ľudovít Pokojný. 
Napokon prítomných krátko pozdravili aj sta-
rostovia okolitých mestských častí, ktorí prijali 
pozvanie na bystrické oslavy.

Večerný program sa začal – ako inak – vystú-
pením nášho domáceho Folklórneho súboru 
Bystričan spolu s Ľudovou hudbou Dudíci. 
Hodinový program pozostávajúci zo spevác-
kych, ale aj inštrumentálnych čísel, bol opäť dô-
kazom, že v Záhorskej Bystrici sa chvályhodne 
udržiava historická kontinuita a rozvíjajú tradí-
cie. Vyvrcholením večera bolo „novoscénické“ 
vystúpenie vynikajúceho mužského spevácke-
ho kvarteta z muzikálu BoyBand. V ich podaní 
zaznel celý rad hitov z repertoáru významných 
interpretov svetovej populárnej hudby. K čle-
nom telesa patrí herec Pavol Plevčík, ktorý nás 
po celý čas sprevádzal aj ako moderátor.

Programová skladba večera sa ukázala ako 
šťastná: prezentovali sa rozmanité detské 
i „dospelácke“ zoskupenia – a tak si na svoje 
prišli milovníci tých najrôznejších umeleckých 
druhov a žánrov. A, samozrejme, tiež gurmáni, 
„degustátori“ pivka či vínka – ale najmä deti, 
ktoré si mohli vybrať z viacerých typických ho-
dových atrakcií. 

Nesmieme však zabúdať na to, že jadrom 
každých hodov je či už sviatok patrónov kos-
tola v tej či onej obci – alebo výročie od po-
sviacky kostola. Záhorská Bystrica oslavuje 
jedno i druhé z týchto výročí. Hlavnou a naj-
dôležitejšou súčasťou hodov je teda sláv-
nostná svätá omša: tú sme spoločne slávili 
v nedeľu o desiatej. Poďakovali sme na nej 
za všetko dobré, čo Záhorskú Bystricu počas 
uplynulého roka sprevádzalo. 

Nedeľný hodový program doplnili tradičné 
futbalové zápasy – a večer spestrilo svojim 
vystúpením zoskupenie vynikajúcich muzi-
kantov – Bodnár trio. Film Mamma Mia bol 
príjemným „dovetkom“ za krásnym, ešte stále 
letným, víkendom.           

 red
foto: Pavol Bohunický
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Súsedé súsedom
Dobré susedské vzťahy sa budujú po celé generácie. Sme radi, že môžeme byť svedkami 
príjemného spolunažívania so susednou obcou Marianka, čoho nezvratným dôkazom je už 
mnohoročné pravidelné stretávanie sa v mesiaci august na rozhraní medzi Záhorskou Bys-
tricou a Mariankou. Tohto roku to nebolo inak. Na začiatku podujatia Súsedé súsedom nás 
privítal starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa spolu so zástupcom starostu Marianky Mar-
celom Porgesom (na snímke vo vzájomnom rozhovore). Moderovania sa zhostil na pro-
fesionálnej úrovni Miroslav Prokop, člen záhorskobystrickej kultúrnej komisie. Po krátkych 
príhovoroch oboch zástupcov obcí nám na počúvanie zaspieval spevácky zbor Bystričan 
pod vedením Štefana Martinkoviča, mládežnícky spevácky zbor Melodar a  jedenásťročná 
nádejná speváčka Veronika Bubničová z Marianky. Pripravené sme mali aj súťaže pre deti aj 
dospelých. Výhercom oboch kategórií gratulujeme. Aj napriek nastupujúcej noci a citeľné-
mu ochladzovaniu zábava pokračovala do neskorých hodín. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli! 
Stretneme sa opäť o rok, priatelia!                                              dk
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Rovnako ako pred rokom sa na futbalovom ihris-
ku v Záhorskej Bystrici hral hodový futbalový tur-
naj O pohár starostu. V posledných horúcich au-
gustových dňoch sa uskutočnil už jeho 3. ročník.

Turnaja sa zúčastnili „futbaloví internacionáli“ 
zo Záhorskej Bystrice, Marianky a z tímu MFK 
Záhorská Bystrica, zloženého z trénerov a rodi-
čov našich futbalových nádejí. Hralo sa za krás-
neho  slnečného počasia na perfektne pripra-
venom ihrisku a s výbornou diváckou kulisou. 
Prekvapujúcim víťazom turnaja sa stalo družstvo 
rodičov a trénerov z MFK Záhorská Bystrica, kto-
ré nenašlo v oboch stretnutiach premožiteľa. Naj-
lepším strelcom turnaja bol Peter Piaček z druž-
stva rodičov, ktorý rozvlnil brány súperov trikrát.

Výsledky turnaja :
MFK Záhorská Bystrica – Marianka 2 : 1 
Marianka – Internacionáli Z. Bystrica 1 : 0
Internacionáli Z. Bystrica – MFK Z. Bystrica 1 : 1

Umiestnenie:
1. MFK Záhorská Bystrica  4 body
2. Marianka  3 body
3. Internacionáli Záhorská Bystrica 1 bod
                                                      Jozef Prokop

Hodový futbal v Záhorskej Bystrici

Internacionáli Záhorská BystricaVíťazi turnaja – MFK Záhorská Bystrica

Marianka



Naša Bystrica Rozhovor

Matica a spevokol Bystričan v Chorvátsku

Nadišiel pekný slnečný deň, piatok 10. 
júla 2015, keď sa kolektív spevoko-
lu Bystričan a matičiari zo Záhorskej 

Bystrice vybrali opäť po čase na cestu do 
Marija Bistrice v Chorvátsku. Starší i mladí 
Bystričania si istotne spomínajú na nedávne 
recipročné návštevy v Marija Bistrici a v Zá-
horskej Bystrici, keď sa vystriedali celé rodi-
ny a z oboch strán sa vymieňala kultúra, de-
dičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia.

Tentoraz prišlo pozvanie na medziná-
rodný festival, ktorý organizuje obec Ma-
rija Bistrica každý rok. Pozvanie cestovať 
s nami prijal i náš pán starosta Ing. Jozef 
Krúpa, a – ako povedal – neobanoval, na-
opak: bol nadšený Marijou Bistricou, ľuď-
mi aj atmosférou celého nášho zájazdu. 
Výpravu posilnil aj náš dlhoročný priateľ 
z Brumovíc Janko Zaviačič s manželkou, 
ktorému vďačíme za úspešnú spoluprácu 
s našim súborom – a naviac: počas náš-
ho vystúpenia v Marija Bistrici bol platným 
spevákom a sólistom. 

V prvý deň sme navštívili Záhreb, osobitne 
sme sa pozdravili so slovenskými matičiarmi, 
teda Slovákmi žijúcimi v Záhrebe, organizo-
vanými v Miestnom odbore tamojšej Matice 
slovenskej. Bolo to veľmi milé stretnutie, plné 
spevu a diskusií o našej vlasti, o živote Slo-
vákov v zahraničí, ale aj o tom, ako si vážia 
každý časopis či knihu v slovenskom jazyku. 
A preto aj vďaka Matici slovenskej, jej ústre-
diu v Martine a v Bratislave, sme mohli medzi 
krajanov priniesť kus slovenského slova. No 
a o pesničky a spev nebola núdza. Záhreb-
skí matičiari si medzi nás pozvali aj zástupcov 
menšín z Poľska a Ruska, takže sa spievali 

slovenské, české, ruské i poľské piesne, 
naše ženy priniesli do Záhrebu dobré koláče, 
chlapi dobré víno, bolo veru veselo! Ďakova-
nia záhrebských matičiarov nemali konca, že-
lali by si takých podvečerných stretnutí viac!

Nadišla sobota a naša skupina hneď ráno, 
zbalená na ďalšiu cestu, navštívila najprv sve-
toznámu záhrebskú tržnicu, ochutnala všeli-
jaké dobroty a nakúpila dobrého ovocia, syry 
a suveníry. O desiatej hodine nás už pred 
Katedrálou sv. Ladislava čakali dve šarmant-
né Chorvátky, študujúce slovenský jazyk na 
univerzite v Záhrebe, aby nás voviedli do ka-
tedrály a oboznámili s jej históriou.

Hlboké stopy zanechali v nás spomienky 
na Alexandra Alagoviča, záhrebského bis-
kupa narodeného v Malženiciach, a Juraja 
Haulíka, rodáka z Trnavy, ktorý sa stal bis-
kupom po Alagovičovi a ako prvý chorvát-
sky biskup bol vyznamenaný kardinálskym 
purpurom. Boli sme hrdí, v akej úcte si 
Chorváti uchovávajú tieto osobnosti, ktoré 
sa pričinili o ich povznesenie v duchovnej 
a národnej oblasti.

Na záver návštevy Záhrebu sme ešte stihli 
autobusom absolvovať prehliadku centra 
a po milej rozlúčke s budúcimi „Slovenkami“ 
sme nasmerovali náš autobus do Marija Bis-
trice. Tam nás srdečne privítala pani Vesna 
Brlek, riaditeľka školy a dlhoročná kultúrna 
činovníčka. Po občerstvení a po vyštafíro-
vaní sa do krojov sme sa zaradili do sprie-
vodu obcou, ktorý nás doviedol do Baziliky 
Panny Márie, kde sa pre účastníkov festivalu 
slúžila slávnostná svätá omša. Po tomto du-
chovnom zážitku na najdôležitejšom mieste 
mariánskej úcty chorvátskeho národa sme 

prešli spolu s ostatnými súbormi na blízke 
Námestie Jána Pavla II., kde sme podve-
čer absolvovali naše festivalové vystúpenie, 
ktoré zachytil kamerou osobne pán starosta 
Jozef Krúpa. 

Po dvojhodinovom festivale nasledova-
la spoločná večera všetkých účinkujúcich 
a po večeri na námestí veľká zábava. Sta-
rosta Jozef Krúpa sa počas slávnostného 
večera stretol so svojim chorvátskym kole-
gom – starostom Marija Bistrice Josipom 
Miličkým a s vedením miestneho Kultúrno- 
umeleckého družstva, vymenili si skúsenos-
ti a hovorili o možnostiach spolupráce do 
budúcna. Náročný deň sa chýlil ku koncu, 
nasledoval ešte transfer do hotela, posede-
nie na terase pri bazéne s pohárikom dobré-
ho chorvátskeho vínka. Nedeľu sme využili 
na relax v moderne vybudovanom rozsiah-
lom akvaparku Tuheljske Toplice.

V popoludňajších hodinách nasmeroval 
milý a zodpovedný vodič pán Pavol Han-
ke autobus s účastníkmi zájazdu domov 
na Slovensko. Zostali milé spomienky, pri 
zachovaní starých dobrých priateľstiev sa 
nadviazali aj nové kontakty. Nemuseli sme 
príliš často skloňovať slová slovanstvo, 
mier, či bratská spolupráca. Bolo to pri-
rodzene v nás, sme predsa Slovania, už 
spoločná história v Uhorsku spojila naše 
národy, spoločné úsilie o vlastnú identitu 
a národný život. Pán starosta, naši hostia 
z Moravy, priatelia zo spevokolu, ďakujeme 
za to, že ste prijali naše pozvanie a mohli 
sme spoločne prežiť príjemné chvíle! 

 Štefan Martinkovič

7Naše podujatia
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Letný tábor, ktorý sa konal už po piatykrát v priestoroch základnej školy na Hargašovej ulici počas prvého 
a druhého slnečného prázdninového týždňa.

„Hurá, prázdniny, ideme sa učiť! Učiť sa nové 
veci z oblasti gymnastiky!“ Tieto slová mohli zvo-
lať deti, ktoré tento rok navštívili v poradí už piaty 
ročník letného gymnastického tábora predo-
všetkým pre malé i väčšie dievčatá, ale aj chlap-
cov. Deti sa skutočne učili, ale nie v školských 
laviciach, ale na ihrisku a v telocvični, ktoré sa 
premenili na veľké gymnastické športovisko.

Vyskúšať si mohli napríklad gymnastické 
kruhy, ale aj manipuláciu s gymnastickým ná-
činím. Každý rok vítame v tábore športovkyne, 
ktoré sa začínajú pripravovať na novú sezónu, 
ale aj „negymnastky“, ktoré sa priučia akro-
batickým cvičebným zostavám a všeobecnej 
gymnastike. Všetky deti spoločne zažívajú 

veľa zábavy, nájdu si nové priateľstvá, vyšan-
tia sa, ale si aj oddýchnu.

 V poobedňajších hodinách mali deti pripra-
vený ďalší program. Okrem nácviku vystúpenia 
ich čakala aj aktivita s názvom ,,tvorivé ruky“, 
pri ktorej preukázali schopnosť kreatívne mys-
lieť. Mohli si vyskúšať kresliť na plachtu, vyrá-
bať rôzne módne doplnky, pozvánky, zúčastniť 
sa súťaže Miss – a venovať sa množstvu iných 
zaujímavých činností. 

Ako je už tradíciou, v posledný táborový 
deň popoludní sa prezentovali pred rodičmi 
na záverečnom vystúpení, kde predviedli, 
čo všetko sa v tábore naučili. Hlavnou témou 
ročníka 2015 bolo cestovanie – a rodičia boli 

nadšení, keď videli, ako ich deti tancujú na 
hudbu z rôznych kútov sveta. Naši malí tábor-
níci sa vrteli na piesne z ďalekej Ameriky, Rus-
ka, Číny, ale – samozrejme, nevynechali ani 
Slovensko. Ďalej mohli rodičia tlieskať deťom, 
keď sa predviedli v zostavách so švihadlom, 
obručou, loptou, či stuhou. Celé vystúpenie 
vyvrcholilo spoločným tancom detí a rodičov 
a odovzdaním cien účastníkom tábora.

Už teraz dúfame a tešíme sa, že ďalší roč-
ník Summer Campu bude rovnako úspešný 
a leto si prídu spestriť deti, ktoré sa zúčast-
ňujú každý rok, ale aj deti, ktoré v tábore 
ešte neboli. „Hurá na prázdniny o rok!“

 Text a foto: Kristínka Šumská, trénerka

GYMNASTICKÝ SUMMER CAMP 2015

 Škola

Aj tak sa dá pomáhať škole!
Nadácia Volkswagen Slovakia dlhodobo podporuje dobrovoľné angažovanie sa svojich zamestnancov.  
A tak, keď sme dostali ponuku od jedného z nich, rodiča Mgr. Dušana Lišku, zapojiť sa do grantového programu vlastným 
projektom, neváhali sme ani chvíľu. 

Projekt sme zamerali na dopravnú výcho-
vu. Jej cieľom je nielen získavanie teoretic-
kých poznatkov, ale aj praktických skúse-
ností. Náš projekt „Cestujeme bezpečne po 
dedine, po meste“ zahŕňa niekoľko aktivít:

Prostredníctvom aktivity „Bezpečne na ces-
te“ sa deti naučili správne používať ochranné 
prostriedky – prilbu, chrániče na kolená a lak-
te pri jazde na dopravnom prostriedku (bicyk-
li, kolobežke...) a uvedomili si potrebu nosiť 
reflexné prvky na odeve, prípadne obliecť si 
reflexnú vestu. V hre „Panáčik Dopraváčik“ 

sa deti oboznámili s dopravnými značkami – 
zvislými i vodorovnými – a učili sa ohľaduplne 
viesť svoj dopravný prostriedok tak, aby sa 
vyhli vzájomným stretom a kolíziám. 

Deti často upozorňujeme na to, že medzi 
nami žijú aj postihnutí ľudia, ktorým môžeme 
v niektorých situáciách pomôcť. V hre „Pomá-
hame slabším“ si deti vyskúšali rolu postihnuté-
ho – napríklad slepého, starého človeka, zdra-
votne znevýhodneného – i rolu pomocníka. 
Navzájom si pomáhali pri prechode cez cestu 
na mieste na to určenom, teda cez zebru.

Vďaka tomuto projektu sme získali 1000 
eur na nákup kolobežiek, bicyklov a do-
pravných značiek na vybavenie dopravného 
ihriska, ktoré budeme postupne budovať 
v areáli školy. Z prostriedkov OZ RZ pri ZŠ 
s MŠ sme dokúpili ochranné prilby, kolobež-
ky a knihy do školskej knižnice s dopravnou 
tematikou v celkovej hodnote 600 eur.

Vďaka materiálnemu zabezpečeniu pro-
jektu budeme jeho ciele a úlohy plniť dlho-
dobo aj v nasledujúcich školských rokoch.  

Viera Mazáčková, ZŠ s MŠ Hargašova 5
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Letné prázdniny 2015 boli naozaj horúce. Také, ako majú byť. Verím, že ste si ich všetci vychutnali plnými dúškami, 
oddýchli si a načerpali veľa síl a energie do nového školského roka. 

Škola ani počas letných prázdnin neutíchla, 
ale neozýval sa z nej džavot žiakov a detí, ale 
rachot vŕtačiek a iných nástrojov. A dnes je 
znova čistá, zrekonštruovaná. V pavilóne žia-
kov prvého stupňa sa počas letných prázd-
nin vymenila elektroinštalácia a kompletne 
sa zrekonštruovali toalety pre chlapcov aj 
dievčatá. Všetky triedy a ostatné priestory sa 
vymaľovali. Vo všetkých triedach sa vymenili 
umývadlá a obklad okolo nich. V dvoch kance-
láriách sa vymenila podlaha. Všetko toto niečo 
stálo. Finančné prostriedky nám poskytol náš 
zriaďovateľ, niečo sme hradili z nášho rozpoč-
tu, nemalou čiastkou prispelo OZ Bystric ký 
svet najmenších a ďalší sponzori. 

V školskom roku 2015/2016 otvárame opäť 
tri prvé triedy, ktoré budú na rozdiel od pred-
chádzajúcich rokov plné. Bude v nich po 21 
žiakov. Všetci žiaci primárneho vzdelávania – 
1. stupňa sa budú vyučovať v prvom pavilóne. 
Ako je to možné? V rámci rekonštrukcie 
elektroinštalácie sme urobili aj rekonštrukciu 
priestorov prvého pavilónu. V učiteľskej zbo-
rovni sme vytvorili ďalšiu kmeňovú triedu, z ria-
diteľne sme urobili zborovňu – zasadačku pre 
učiteľov. A riaditeľňa? Príďte sa pozrieť! 

Na čo sa môžu ešte žiaci prvého stupňa te-
šiť? V dvoch triedach ich čakajú nové interak-
tívne tabule, ktoré sme zakúpili vďaka OZ RZ 

pri ZŠ s MŠ. Už štyri kmeňové triedy prvého 
stupňa a dve kmeňové triedy druhého stupňa 
máme vybavené interaktívnymi tabuľami, vďa-
ka čomu môžeme poskytnúť žiakom atraktív-
nejšie a názornejšie vyučovanie. 

V pavilóne žiakov druhého stupňa sa počas 
prázdnin nič nezmenilo, ale triedy, ktoré boli 
vymaľované minulé leto, sa vyčistili a dôklad-
ne vyumývali. Materská škola počas mesiaca 
júl bola otvorená, pre deti sme zorganizovali 
letnú činnosť. V auguste sa triedy na prvom 
poschodí materskej školy vymaľovali – a tiež 
sa všetky priestory vyumývali a vyčistili. 

Vzdelanie je veľký dar a bohatstvo. Práve 
základná škola je miestom, kde žiaci získava-
jú prvé vedomosti, učia sa písať prvé písmen-
ká a počítať prvé príklady. Okrem základného 
vzdelania však ponúkame oveľa viac. Podpo-
rujeme výučbu cudzích jazykov, šport, ochra-
nu životného prostredia a mnoho iných aktivít. 
Vydávame vlastný školský časopis Pod lavi-
cou. Každoročne organizujeme množstvo ak-
cií, podujatí, aktivít a taktiež súťaží, kde môžu 
žiaci uplatniť svoj talent a schopnosti. Svojimi 
úspechmi nám dokazujú, že naša snaha nie-
čo ich naučiť nie je zbytočná. 

Zmeny v novom školskom roku súvisia 
najmä s inováciou štátneho vzdelávacieho 
programu pre základné školy. Prírodoved-

né predmety budú posilnené počtom vyu-
čovacích hodín a žiakom na prvom stupni 
základnej školy pribudne nový predmet, 
prvouka. Povinným cudzím jazykom zostáva 
naďalej anglický jazyk. V snahe orientovať 
našich žiakov na nadobúdanie praktických 
zručností už na základnej škole sme posilni-
li vyučovacie predmety Pracovné vyučova-
nie a Technika. Zmeny budú nabiehať po-
stupne od 1. a 5. ročníka základnej školy. 

Okrem toho v novembri čaká žiakov 5. roč-
níka testovanie z predmetov Slovenský jazyk 
a Matematika. Jeho cieľom je vstupné hodno-
tenie vedomostí a zručností detí na začiatku 
druhého stupňa a ich monitorovanie v ce-
loštátnom meradle. Testovanie nám poskytne 
spätnú väzbu o tom, ako sme pripravili žiakov 
na prechod z prvého na druhý stupeň. Záro-
veň bude vstupnou informáciou pre učiteľov 
na druhom stupni, ako postupovať v ďalšom 
výchovno-vzdelávacom procese. 

V školskom roku 2015/2016 bude v ob-
dobí školského vyučovania spolu 191 vy-
učovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní 
prázdnin, z ktorých 6 dní pripadne na sviat-
ky – a ďalšie 3 voľné dni sviatkov. Obdobie 
školských prázdnin, letné prázdniny, bude 
trvať 64 dní.

PaedDr. Zuzana Kaliariková, riaditeľka ZŠ s MŠ

Na začiatku nového školského roku

Škola

Letné činnosti v materskej škole
Počas prázdnin, v mesiaci júl, mali deti možnosť navštevovať ma-
terskú školu na Hargašovej ulici. I keď dni boli veľmi horúce, sna-
žili sme sa im pobyt v škôlke spríjemniť. V ranných hodinách mali 
k dispozícii terasu, kde si kreslili, stavali zo stavebníc a skladačiek. 
V plnej miere sme využívali zariadenie ihrísk v školskom areáli. Me-
dzi obľúbené činnosti patrili hry v piesku, lozenie na preliezkach, 
hojdanie sa na hojdačkách, ale aj loptové hry. Pozitívom bolo, že 
sme sa pred páľavou mohli ukryť do tieňa stromov a osviežiť sa „voj-
nou“ s vodnými pištoľami a striekacími fľašami.

Deti s radosťou využívali novovytvorené dopravné ihrisko. Prak-
ticky si vyskúšali jazdu na kolobežkách a bicykloch podľa doprav-
ných značiek. 

V júlových horúčavách sme počas celého dňa dbali na zabez-
pečenie pitného režimu detí.                             Lenka Kapustová
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Koniec leta je tu a s ním aj návrat našich detí do školských lavíc.  
V dnešnej uponáhľanej dobe my, rodičia, často nemáme dostatok času, 
ktorý by sme inak radi venovali našim ratolestiam. Každý rodič však chce 
pre svoje dieťa to najlepšie, a chce, aby svoj voľný čas trávilo hodnotne.

Mnohé materské a základné školy posky-
tujú vyplnenie voľnočasových aktivít našich 
detí záujmovými krúžkami. Od čias, keď 
sme chodili do školy my, sa krúžky rozhod-
ne zmenili. Spektrum možností je veľmi širo-
ké, avšak treba si vyberať rozumne. 

„Pre rozvoj dieťaťa je veľmi dôležité, aby 
si našlo tú svoju jedinečnú cestu, ktorou sa 
chce v živote uberať. Preto je vhodné dať 
mu zakúsiť viaceré typy aktivít – a možno 
váš malý futbalista zistí, že ho viac lákajú 
skúmavky, alebo malá nádejná lekárka náj-
de samu seba v modernom tanci,” hovorí 
riaditeľ OZ Krúžky v škole Ľubomír Tomko.

Aké krúžky je teda dobré uprednostniť? 
Na čo si pri ich výbere treba dať pozor? Ro-
dičia, všímajte si tieto kritériá:

FLEXIBILITA
Mnohí rodičia sa zdráhajú prihlásiť svo-
je deti na krúžok v obave, že sa im ne-

zapáči a budú to pre nich vyhodené peniaze. 
Je skvelé, ak je prvá hodina v krúžku nezáväz-
ná, a dieťa si môže krúžok vyskúšať.

MIESTO
V súčasnosti väčšina krúžkov prebie-
ha v priestoroch mimo školy. Avšak 

z praktického pohľadu je najvhodnejšie, ak 
sú krúžky priamo v budove školy alebo škôl-
ky. Je to prostredie, ktoré je bezpečné, je 
deťom dobre známe a rodičov nestavia do 
úlohy taxikára.

LEKTORI
Dôležité! Informujte sa o tom, kto 
bude s vašimi deťmi tráviť voľný čas. 

Učitelia majú výhodu v tom, že deti už poz-
najú a majú ich „pod palcom“, externí lek-
tori zase prinášajú rozmanitosť a pomáhajú 
spestriť bežné školské dni.

UČEBNÉ POMÔCKY A METODIKA
Posvieťte si na to, aké učebné po-
môcky sa na krúžkoch používajú. Má 

krúžok svoju metodiku? Každá hodina musí 
mať zmysel a mala by nadväzovať na zruč-
nosti, ktoré deti získali skôr.  

SPÄTNÁ VÄZBA
V dnešnej dobe by malo byť samo-
zrejmosťou, aby ste boli informovaní 

o tom, ako vaše dieťa trávi voľný čas. Je prí-
jemným bonusom, ak ste pravidelne obozna-
movaní o dianí na krúžkoch, napríklad e-ma-
ilom. Spýtajte sa v škole, či krúžok ponúka 
otvorené hodiny, na ktoré sa môžete prísť 
pozrieť. 

Vhodne zvolené a kvalitne organizované 
krúžky sú ideálnym priestorom, kde môžu 
deti získať užitočné skúsenosti do života. 
Všetko, čo sa počas života naučíme, sa 
nám jedného dňa môže zísť. Voľný čas by 
deti mali tráviť zábavne, ale rozhodne aj 
zmysluplne. No my, rodičia, by sme nema-
li zabúdať na to, že naše deti môžu mať aj 
iné ciele, než tie, čo sme si pre ne vysnívali 
my. Pozorne im načúvajme, lebo iba tak im 
môžeme dať do budúcna to najcennejšie 
– skúsenosti, ale aj schopnosť rozhodovať 
sa.

Vybrať správny krúžok  

1

2

3

4

5
Päť rád

2. september – štart nového školského roka
Horúce prázdninové dni sú už skoro minulosťou a opäť sa otvorili školské brány. Naša ZŠ 
s MŠ v Záhorskej Bystrici privítala 334 žiakov, z toho bolo 63 prváčikov, ktorých ešte pred 
budovou 1. stupňa pozdravili a „omašličkovali“ pani učiteľky Helena Straková, Katarína Boč-
kayová a Beata Hricová. Prváci svoj prvý školský rok oficiálne odštartovali o 8.00 hodine na 
školskom basketbalovom ihrisku, kde ich privítala pani riaditeľka Zuzana Kaliariková, pán 
starosta Jozef Krúpa, predseda Rady školy pán Jozef Masarik, predseda Komisie školstva 
a informatizácie Miloslav Sajan, predsedkyňa rodičovskej rady Mária Okálová a starší spolu-
žiaci s krátkym kultúrnym programom. Po skončení uvítacieho programu prváci a ich rodičia 
odišli spoločne do tried. Určite sa naši najmenší veľmi tešili na svoju prvú pani učiteľku, 
svoju prvú triedu a určite aj na to, ako si prvýkrát odložia školské potreby do svojej novej 
voňavej aktovky.

Dôležité je, že školský rok nezačal iba pre prvákov, ale aj pre našich starších žiakov. Všet-
kým prajeme veľa úspechov v učení, v reprezentovaní školy a aj samých seba.

         Mgr. Mária Šebíková, zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ
foto: Daniel Novomeský

Spolupráca pokračuje
Na konci júna k nám do Materskej školy bl. 
Zdenky Schelingovej zavítal, už po druhýkrát, 
celý personál z arcibiskupskej Materskej školy 
Ovečka z Olomouca, spolu s jej duchovným 
otcom Mgr. Antonínom Baslerom, ktorý je aj 
riaditeľom Arcibiskupského úradu v Olomouci. 
Cieľom prvej návštevy bolo oboznámiť sa s pe-
dagogikou spoločenstva, ktorá vychádza zo 
spirituality jednoty a vzájomnej lásky Chiary Lu-
bichovej. Vzájomná výmena skúseností oboch 
našich škôl vtedy ukázala, že vhodnou pomôc-
kou na to, aby sa deti i dospelí efektívne učili 
a posilnili v umení výchovy, teda v umení milovať, 
je hra, ktorá sa stala známou pod názvom Kocka 
lásky. Po dvoch rokoch sme sa teda opäť stretli 
a podelili o ďalšie naše skúsenosti, najmä o to, 
ako sa nám darilo rásť vo vzájomnej láske, ktorá 
napĺňa nielen radostné, ale i bolestné situácie 
života. „Kostka lásky měla v našem povědomí 
nanápadný růst. S její realizací jsme zača-
li prostřednictvím evangelia a života s ním. 
Zjištění, že lásku a pozitivní pedagogický 
přístup lze realizovat Kostkou lásky, nás vedlo 
k navázání kontaktu s vámi. Díky vašemu 
láskyplnému přijetí, rodinným přijetím, poko-
ju, jsme si mohli ujasnit další cestu. Vše bylo 
znamením, že na základě toho všeho si mů-
žeme upevnit, jak děti správně vést k Bohu 
a lásce k sobě. Velice vám děkujeme za sdíl-
nost, otevřenost a vřelost.“ (Mgr. et Bc. Ilona 
Hamplová, Ph.D., riaditeľka MŠ Ovečka)
           ĽP a JH
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V SLUŽBÁCH KRÁĽOVNEJ 
ŠPORTU

  

PaedDr. Mária Mračnová tohto roku kandidovala na ocenenie „Slovenka roka“ (v oblasti športu), ktorú už siedmy rok orga-
nizuje časopis SLOVENKA. Takže je evidentné, že ide o elitnú osobnosť, ktorá sa usadila v elitnom prostredí Strmých vŕškov. 
Podľa dievčenského mena Faithová ju priatelia športu volajú jednoducho Faja. So stále najúspešnejšou skokankou do výšky 
v histórii slovenskej atletiky sa poznám už dlho. V rozbúrených vlnách olympizmu sa spoločne plavíme už od roku 1987. Zažili 
sme krásne slnečné dni s dobrým vetrom v plachtách, ale tiež som jej trochu pomáhal zdolávať nebezpečné úskalia. Teraz vo 
forme otázok miešam farby, aby Faja odpoveďami domaľovala svoj autoportrét. A keďže sme priatelia, nebudem predstierať, 
že si netykáme. 

Odkedy bývaš v Záhorskej Bystrici a ako 
sa ti pozdáva život v nej? 

Do Záhorskej Bystrice na Strmé vŕšky sme 
sa nasťahovali v lete 2000. V tom čase to 
bolo ešte stavenisko, ale prekrásne prostre-
die a lesy naokolo nás nadchýnali a považu-
jeme to za najväčší klad nášho bývania. Za 
tie roky sa postupne veľa vylepšuje, najmä 
vybavenosť, aj keď stavebný boom v našom 
okolí neutícha. Chýba mi jedine aspoň na 
jednej strane chodník, kde by sme bezpeč-
ne mohli chodiť a nie obávať sa o bezpeč-
nosť. Páči sa mi bohatý kultúrny program 
Záhorskej Bystrice, podujatia pre seniorov, 

športové podujatia, oceňujem každoročné 
vyhlasovanie najúspešnejších športovcov 
v jednotlivých vekových kategóriách. Páči sa 
mi zanietenie rodičov v našom okolí zlepšo-
vať prostredie okolo nás čistením a natiera-
ním zariadení detského ihriska, či zveľaďo-
vanie školského ihriska, v zime vyrábanie 
klziska na ňom. Sme najstaršími obyvateľmi 
v našej časti, ale teší nás, že naši mladí su-
sedia nás prijali medzi seba a trávime s nimi 
spoločné voľné chvíle.

Okrem rodičov ťa formovalo aj školské 
a športové prostredie. Máš svojho obľú-

beného pedagóga? Kto z tvojich tréne-
rov ti najviac imponoval? 

Mala som výborných učiteľov telesnej vý-
chovy na základnej aj strednej škole, ktorí 
ma viedli ku všetkým druhom športu. Na 
strednej škole Ján Stopka, ktorý bol aj atle-
tickým trénerom, usmernil moju orientáciu 
na atletiku. Z Košíc som prišla do Bratislavy 
študovať Fakultu telesnej výchovy a športu, 
odbor telesná výchova-biológia, dostala som 
sa do výbornej partie výškarov známeho 
trénera docenta Jaromíra Šimoneka. Pod 
jeho vedením som sa postupne zlepšovala 
technicky aj výkonnostne až do reprezentá-
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cie ČSSR. Šéf, ako sme mu všetci hovorili, 
bol obrovský pedant, zodpovedný človek, 
vzor pre každého z nás. Posledným mojim 
trénerom bol Viliam Lendel, ktorý napriek 
môjmu „vysokému športovému veku“ (mala 
som už 27 rokov), zmenil môj rozbeh, a tým 
som mohla skákať ešte vyššie, po rekordnú 
hranicu 192cm, čím som preskočila svoju 
výšku o 20cm. 

Učarovala ti atletika a si stále kráľovnou 
ženskej „výšky“, hoci si na ňu prinízka. 
Keby si dnes začínala, volila by si iný 
druh športu? 

Myslím si, že by som aj tak ostala pri sko-
ku do výšky. Je to prekrásna disciplína, máte 
pred sebou konkrétnu prekážku, ktorú mu-
síte prekonať, čo je samozrejme najťažšie, 
ale aj najkrajšie, keď tú latku posúvate vyššie 
a vyššie. Veľmi rada som hrala basketbal, ale 
aj tam sú preferované vysoké typy, vidím to 
na našej dcére, ktorá je reprezentantkou SR 
v basketbale. Uvítali by sme, ak by bola na-
rástla ešte aspoň o 10 cm. 

Už si môžeš dovoliť bilancovať svoju ži-
votnú púť. Ktorí ľudia sú tvojím celoživot-
ným športovým a životným vzorom? 

V mojich začiatkoch som obdivovala Rus-
ku Taisiu Čenčikovovú, ktorá skákala rovna-
ko prevalením obkročmo, získala striebro 
na OH v Tokiu. Na začiatku mojej kariéry 
olympijskej funkcionárky som sa stretla so 
vzácnym človekom, tiež olympionikom, kto-
rý ako veľmi mladý viedol olympijský výbor 
svojej krajiny. Jaques Rogge, neskorší prezi-
dent Medzinárodného olympijského výboru 
(MOV), zaviedol prekrásne „malé olympijské 
hry“, tzv. Európske olympijské dni. Na nich 
sa mladí športovci po prvýkrát mohli stretnúť 
s rovesníkmi z iných športov, zažiť olympij-
ské ceremoniály v celej ich kráse. Tieto hry 
sa teraz pravidelne uskutočňujú pre vekovú 
kategóriu do 18 rokov. Roggeho považujem 
za vzor športovca, olympionika, funkcionára.

V športe si sa rozhodla pre skokanský 
sektor. Aký sektor si zvolila v profesij-
nom povolaní a prečo?

Po skončení štúdií na FTVŠ UK som uči-
la 25 rokov na Katedre telesnej výchovy 
Chemickotechnologickej fakulty SVŠT, čo 
bola prekrásna, pestrá a inšpirujúca práca 
s mladými ľuďmi. Veľký zlom v mojom živote 
nastal v roku 1990, keď som bola zvolená 
za predsedníčku Olympijskej spoločnosti 
Slovenska. Začala moja úplne odlišná život-
ná rola. Nadšenie pre olympizmus, ktoré sa 
nám vtedy podarilo na Slovensku vytvoriť, 
ma dodnes hreje pri srdci. Najlepším kro-
kom bolo vytváranie olympijských klubov 
(OK), ktoré v jednotlivých mestách združo-
vali olympionikov a prívržencov olympizmu. 
Od prvého bratislavského OK z roku 1991 
vzniklo doteraz už 21 takýchto klubov, ktoré 
pokrývajú skoro celé Slovensko. Postupne 

PaedDr. Mária MRAČNOVÁ
- narodila sa v r. 1946 v Košiciach
-  v r. 1962 – 1965 pretekala za Sláviu Košice a v r. 1965 – 1978 za Sláviu SVŠT Brati-

slava v disciplíne skok do výšky (doplnkovo v štafete 4 x 100 m a vo vrhu guľou)
-  najväčšie športové úspechy: 3. miesto na ME 1969 v Aténach, 4. a 6. miesto na OH 

1976 v Montreale a 1968 v México City
-  štvornásobná majsterka Československa (1966, 1967, 1975, 1976), sedemkrát zlep-

šila čs. rekord (od 170 cm v r. 1966 po 192 cm v r. 1976)
- v r. 1970 absolvovala FTVŠ UK Bratislava, odbor telesná výchova-biológia 
-  v r. 1971 – 1999 pôsobila na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT ako asistentka na 

Katedre telesnej výchovy
- v r. 1987 získala titul PaedDr.
-  v r. 1987 – 1992 členka VV Československého olympijského výboru a VV Čs. olym-

pijskej akadémie
- v r. 1990 – 1995 predsedníčka Olympijskej spoločnosti Slovenska
- v r. 1992 – 2008 podpredsedníčka SOV
- v r. 1998 – 2012 predsedníčka SAZ
Za svoju pretekársku a funkcionársku činnosť dostala množstvo ocenení: 
1967: Majster športu
1968: Zaslúžilý majster športu
1996: Výročná trofej MOV (Za jednotu olympijského hnutia)
1997: Zlatá medaila Ministra kultúry za vzornú reprezentáciu na hrách OH v Atlante
2002: Cena Jeana Borotru za celoživotné vystupovanie v duchu fair play (Medzinárodný 
výbor Fair play UNESCO)
2007: Trofej prezidenta MOV
2007: Zlatá medaila Slovenskej technickej univerzity
2013: Zlatý odznak a diplom za záslužný prínos v prospech svetovej atletiky Medziná-
rodnej asociácie atletických federácií (IAAF)
2013: Uvedenie do Siene slávy SAZ
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som sa dostávala do úlohy podpredsedníč-
ky Slovenského olympijského výboru (SOV), 
zastrešovala som komisie – fair play, život-
ného prostredia, Ženy a šport, Slovenskú 
olympijskú akadémiu, ďalšími boli Komisia 
filatelie, Kultúrna komisia, komisia Športom 
proti drogám a už spomínané olympijské 
kluby. Táto širokospektrálna práca ma napĺ-
ňala a stala sa mojím poslaním. Popri tom sa 
mi dostalo cti viesť prvú výpravu v ére samo-
statnosti SR na storočnicové olympijské hry 
v Atlante 1996. V ďalšom období som bola 
poverená viesť organizačný výbor Európ-
skych olympijských dní v Poprade – Tatrách 
1999, čo bola neľahká úloha: vytvoriť pre 
účastníkov z 39 krajín podmienky v zimných 
olympijských športoch na európskej úrovni. 
Podarilo sa a na záverečnom ceremoniáli 
vyhlásil Jaques Rogge (vtedy ešte prezident 
Európskych OV) Poprad – Tatry za najlepšie 
zorganizované hry. Podpredsedníčkou SOV 
som bola do roku 2008, členkou výkonného 
výboru (VV) ešte ďalšie štyri roky, potom som 
už nekandidovala do žiadnej funkcie. Počas 
môjho olympijského pôsobenia sme na Slo-
vensku vytvorili vynikajúci tím, ktorý s veľkým 
nasadením začal presadzovať u nás dovtedy 
nevídané olympijské aktivity. Bývalí olympio-
nici, tréneri, učitelia všetkých druhov škôl, 
umelci, starostovia, primátori – všetci sa 
zapájali do prekrásneho kalokagatického 
snaženia vychovávať z našich mladých ná-
dejí ľudí zapálených pre olympizmus a šport. 
Tie roky boli najkrajšie a títo ľudia vytvorili 
slovenské olympijské hnutie, na ktoré som 
hrdá. Zložitejšia úloha na mňa čakala od 
roku 1998, keď som na žiadosť mnohých at-
letických funkcionárov bola zvolená za pred-
sedníčku Slovenského atletického zväzu 
(SAZ). Obstáť v dvoch takých funkciách bolo 
to najnáročnejšie, čo si kto môže predstaviť. 
Podarilo sa mi to napĺňať iba nesmiernym 
úsilím, ale hlavne spoluprácou s vynikajúcimi 
ľuďmi, na ktorých som sa mohla stopercent-
ne spoľahnúť. Predsedníčkou SAZ som bola 
do roku 2012 a viac som nekandidovala, 
stala som sa čestnou predsedníčkou SAZ; 
podobne som aj čestnou členkou SOV.

Vrcholový šport okráda človeka o hodi-
ny, dni, roky. Dalo sa skĺbiť štúdium s vr-
cholovým športom?  

Dalo sa to zvládnuť najmä tým, že pre mňa 
bolo štúdium vlastne celodenným trénin-
gom, ktorý prispieval k môjmu športovému 

rastu. Horšie to bolo so štúdiom biológie na 
Prírodovedeckej fakulte, naučiť sa všetky 
systémy dalo zabrať. Náročnejšie bolo zladiť 
šport so zamestnaním a rodinou, pretože 
aj po narodení syna som sa k vrcholovému 
športu vrátila. Bez pomoci a pochopenia 
manžela, ktorý popri náročnom povolaní 
chirurga bol aj lekárom futbalistov Interu Bra-
tislava, by sa to nedalo úspešne realizovať.

Dostala si od MOV Cenu Jeana Borotru 
za celoživotné vystupovanie v duchu fair 
play, ktorého v športe nie je nikdy dosť. 
Čo by si navrhovala, aby sa súťažilo vždy 
v duchu fair play?

Myslím si, že všetko sa začína výchovou 
doma, postojom a vzorom rodičov – ako pô-
sobia na deti. Pokračovať v rovnakom duchu 
by sa malo v školách každého typu a samo-
zrejme potom v športových krúžkoch a oddie-
loch. Rodič, učiteľ, tréner musia postupovať 
v zhode, vychovávať deti a športovcov k úcte, 
slušnosti, dodržiavaniu a rešpektovaniu všet-
kých pravidiel športu a života. Samozrejme: 
olympionici musia byť mládeži príkladom.

Porušením zásad fair play je aj použí-
vanie dopingu. V časoch tvojej aktívnej 
činnosti sa v bývalej ČSSR začal na vr-
cholových športovcov robiť nátlak, aby 
cielene používali doping pod hlavičkou 
„regeneračných a výživných prostried-
kov“. Zažila si to aj ty osobne?

Za mojich čias ešte nebola rozšírená do-
dávka „podporných prostriedkov“, ja som 
končila športovú kariéru po ME 1978 v Prahe 
a „systém“ začal pracovať v osemdesiatych 
rokoch. Po prvýkrát som sa stretla s testova-
ním „ženskosti“ v Budapešti 1966 a na OH 
v Mexiku, čo bol pre mňa prvý šok, pretože 
ma tým upodozrievali z neférovosti. Dopingo-
vé testovanie podľa určitých pravidiel nasta-
lo okolo roku 1970, moja jediná dopingová 
skúška sa uskutočnila na majstrovstvách 
republiky v Třinci, kde som skočila 192 cm, 
rekord, ktorý odolával celých 14 rokov.

Za svoju úspešnú činnosť si bola neraz 
ocenená. Ktoré z množstva vyznamenaní 
si ceníš najviac?

Po prvýkrát som dostala od MOV trofej 
„Za jednotu olympizmu“ v náročnom období 
delenia republiky, ktoré sme zvládli a zjed-
notili smerovanie slovenského olympijského 
hnutia k jeho prospechu, čo si doteraz veľmi 
vážim. Ale najvýznamnejšie je pre mňa Oce-
nenie za celoživotné pôsobenie v duchu fair 
play, ktoré som dostala od Medzinárodného 
výboru Fair play ako jediná na Slovensku.

A ktoré športové úspechy si ceníš naj-
viac?

Snom každého športovca je zúčastniť sa 
olympijských hier, mne sa to podarilo do-
konca dvakrát, dvakrát som bola vo finále, 

to sú vrcholy, na ktoré sa nezabúda. Jedinú 
medailu, bronzovú, som si vyskákala na ME 
v Aténach rovnakým výkonom ako víťazka, 
pri slávnostnom vyhlasovaní stúpali na sto-
žiar dve československé vlajky a hrala sa 
naša hymna, to bol ten najúžasnejší pocit, 
aký som mohla zažiť. V tých časoch, nie ako 
teraz, sme mali oveľa menej príležitostí – iba 
raz za 4 roky ME a OH. O to vzácnejšie boli 
takéto vybojované úspechy.

V športovom drese si precestovala veli-
kánsky kus sveta. Ktorá krajina a ktoré 
mesto v zahraničí sú tvojou „srdcovkou“? 

My atléti sme väčšinou poznali letiská, 
hotely a štadióny, málokedy sme sa dostali 
niekde inde. Najdlhšie sme kvôli nadmorskej 
výške a aklimatizácii boli tri týždne pred OH 
v Mexiku, kde sme naozaj zažili to, o čom 
sme dovtedy iba čítali v kinách. Vystúpili sme 
na pyramídy, pozreli sme si hlavné mesto 
a jeho pamiatky. Navyše ovácie, ktoré nás 
čakali na hlavnom štadióne počas slávnost-
ného otváracieho ceremoniálu (bolo to v ok-
tóbri po okupácii 1968), na to sa nedá nikdy 
zabudnúť.

Stručne na záver: čo ti šport dal a čo ti 
vzal?

Nevzal mi nič, čo by stálo za úvahu. Drob-
né šrámy a zranenia, či následky dlhodobé-
ho športovania patria k dani, ktorú si každý 
športovec odnáša do života. Šport mi však 
dal obrovský rozhľad oproti mojim rovesní-
kom, stretla som množstvo vzácnych ľudí, 
nadviazala veľa priateľstiev, ktoré pretrváva-
jú dodnes, navštívila som všetky kontinenty 
a zažila neopakovateľnú atmosféru na všet-
kých OH a ZOH (ako funkcionárka na desia-
tich), ktorých som sa zúčastnila. 

A ešte záver záveru: aké je tvoje celoži-
votné krédo? 

Nevzdávať sa, pozbierať všetky sily na pre-
konanie prekážok, bojovať čestne na športo-
visku aj v živote, uznať kvality súpera. 

Foto: archív M. Mračnovej
Rozhovor viedol: - jg -

„Rodič, učiteľ, tréner  
musia postupovať  

v zhode, vychovávať  
deti a športovcov  
k úcte, slušnosti, 

dodržiavaniu 
a rešpektovaniu všetkých 

pravidiel športu  
a života.“

„Najvýznamnejšie  
je pre mňa  

Ocenenie za celoživotné 
 pôsobenie  

v duchu fair play.“
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Putovať do Marianky
Už tradične býva v Marianke na konci leta hlavná púť a oslava Narodenia Panny 
Márie. Schádzajú sa tam ľudia z blízkeho i ďalekého okolia, ba nechýbajú ani 
pútnici z celého Slovenska, aby si pripomenuli narodenie Márie, ktorú si Boh 
vybral za matku svojho Syna. 

Je zvykom, že našej farnosti býva zverená pútnická svätá omša v sobotu 
o 21.00, v predvečer slávnosti. Nezvyčajná hodina a čaro tohto sviatku priťa-
huje mnohých z nás do baziliky, v ktorej sa prejavuje úcta a láska k Panne Márii 
už 635 rokov. Schádzame sa tam ako jedna veľká rodina, lebo všetci cítime, že 
toto miesto patrí nám a že my patríme sem. Mária je totiž Matkou a ako matka 
prijíma všetkých, veriacich i vzdialených od kostola či od Cirkvi. 

Je dobré uvedomiť si tento význam mariánskych miest, význam nielen kres-
ťanský, ale aj ľudský. Narodenie Márie z Nazaretu je totiž začiatkom plnej prítom-
nosti Boha v tomto svete. Pomáha nám stíšiť sa, premýšľať a modliť sa, všetko 
to, čo človek dnes v menšom či väčšom strese každodenných povinností ne-
nachádza ľahko. 

Scuola Cadine
Začiatkom augusta sme sa ako mládež z far-
nosti sv. Petra a Pavla spolu s otcom Ľudoví-
tom Pokojným zúčastnili na stretnutí Scuola 
Cadine 2015 (Škola v Cadine 2015) v tesnej 
blízkosti severotalianskeho mesta Trident. 
Išlo o konferenciu organizovanú hnutím Fo-
colare, ktoré založila tridenťanka Chiara Lu-
bichová so svojimi spoločníčkami, neskôr 
nazvanými fokolarínky, počas druhej sveto-
vej vojny práve v tomto meste. 

Preto sa mnohé prednášky, ktoré tvorili 
väčšinu programu Scuoly, zaoberali ži-
votom zakladateľky hnutia Focolare a sa-
motným vznikom tohto hnutia. V Tridente 
a v okolitých Dolomitoch sme navštívili 
miesta neodmysliteľne spojené so životom 
jeho zakladateľky, na ktorých sa odohra-
li udalosti dôležité pre vznik a život hnutia 
Focolare. 

Asi by bolo vhodné vysvetliť, čo toto hnu-
tie vlastne predstavuje. Focolare je v súčas-
nosti už celosvetovou organizáciou s cie-
ľom šíriť medzi ľuďmi bratstvo a jednotu. Už 
v prvopočiatkoch Chiara Lubichová spolu 
so svojimi spoločníčkami oddane pomáhala 
chudobným v Tridente. Snaha o bratstvo sa 
ale prejavuje aj v dialógu a spolupráci s inými 
kresťanskými konfesiami a dokonca aj s iný-
mi náboženstvami. Hnutie Focolare bolo síce 
založené katolíčkou, no vstup do tohto hnutia 
nie je vyhradený len katolíkom. Je zaujímavé, 
že práve v Tridente, meste, kde sa kedysi ko-
nal koncil, ktorý sa neúspešne pokúsil zabrá-
niť rozdeleniu po Lutherovej reforme, vzniklo 
takéto významné hnutie šíriace jednotu!

Samozrejme, nie všetky prednášky sa za-
oberali históriou hnutia, mali sme možnosť 
vypočuť si rozprávanie viacerých zaujíma-
vých ľudí o rozmanitých ďalších aktuálnych 
témach. No zazneli aj veľmi silné svedectvá 
iných účastníkov o stopách, ktoré zanechalo 

v ich vlastných životoch a v životoch ľudí na-
okolo minuloročné stretnutie v Benevente. 
Mnohí podali výpovede o svojej osobnej ces-
te k viere.

Ako už určite tušíte, Scuola Cadine 2015 
nebola obyčajnou konferenciou: mala totiž 
hlboký duchovný rozmer. Možno by to bolo 
presnejšie povedať naopak: že táto duchovná 
udalosť bola obohatená o mnohé prednášky. 
A to, čo sme si z Cadine odniesli, bol práve 
silný duchovný zážitok. Na tom sme sa zhodli.

Stretnutia s mnohými ľuďmi, ktoré sme za-
žili, mali zjavný duchovný ráz. A práve ony, 
teda vzájomné stretnutia, boli ďalším dôleži-
tým bodom programu. Stretnutiam a rozho-
vorom bol, rovnako ako prednáškam, vyhra-
dený samostatný čas. A v atmosfére prijatia, 
akú sme v Cadine zažili, ľahko vznikali nové 
priateľstvá. Účastníci pochádzali z najrôznej-
ších kútov sveta, takmer zo všetkých kon-

tinentov. Možno aj preto bol každý kontakt 
s inými účastníkmi zaujímavou udalosťou. 
Jednotlivé krajiny dostali možnosť predsta-
viť svoju kultúru prostredníctvom krátkeho 
programu, ktorý si pripravili.

Výnimočným bodom programu bola pre 
slovenskú výpravu aj pozvánka na budúco-
ročné stretnutie. To sa, zásluhou otca Ľudo-
víta, na budúci rok uskutoční v Jasnej, teda 
na Slovensku. Bude časovo nadväzovať na 
Svetové dni mládeže v nie príliš vzdialenom 
Krakove.

Veríme, že, aj našim pričinením bude 
stretnutie v Jasnej aspoň také obohacujúce 
ako to tohtoročné, že budúce leto sa budú 
od nás do celého sveta vracať ľudia zapálení 
pre ideál hnutia Focolare. A už teraz sa teší-
me na opätovné stretnutie so všetkými tými, 
ktorých sme stretli na Scuola Cadine 2015!

Jozef Masarik ml., foto Martin Ivančo
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Stalo sa už tradíciou, že každoročne sa 
organizuje farský letný tábor. Tradíciu 
sme neporušili ani tento rok a 40 detí 

spolu s naším kňazom otcom Ľudovítom, pani 
doktorkou a animátormi sa vydalo na Hore-
hronie opäť spolu stráviť týždeň plný zážitkov 
a zábavy. 

Hneď po príchode do oblasti, ktorá sa na-
zýva Jasenie, na nás v doline medzi horami 
vykúkalo niekoľko chatiek, ktoré sa stali na 
celý týždeň našim dočasným domovom. Kaž-
dá chatka bola prístreškom pre niekoľko detí 
a jedného animátora, ktorí sa snažili spolu čo 
najlepšie spolunažívať a byť si vzájomne nápo-
mocní. Ako každý rok, tak aj tohtoročný tábor 
mal hlavnú myšlienku, ktorá nás sprevádzala 
po celý týždeň. Inšpirovala nás, že máme 
Boha často prosiť o milosť: „Pretvor naše srd-
ce podľa svojho srdca.“ Aby sme však spo-
ločne mohli o túto milosť prosiť a spoločne sa 
snažiť o jej dosiahnutie, museli sme sa najprv 
spoznať. Tak sme hneď v prvý večer začali 
„ice-breakingom“ – „lámali sme ľady“ v komu-
nikácii a prostredníctvom rôznych zábavných 
spoločných aktivít sme sa lepšie spoznávali. 
Každý deň sme začínali „duchovnou rozbu-
škou“, ktorá bola vždy inšpirovaná myšlien-
kou, vychádzajúcou zo Sv. Písma a zároveň 
dotvárala mozaiku hlavnej myšlienky nášho 
tábora. Niekedy bolo náročné prijímať svoje 
limity, dôverovať Bohu, svojmu Otcovi, alebo 
premeniť bolesť na lásku; ale toto všetko nás 
učí Ježiš a v každom dni sme sa snažili byť 
trochu ako on a prostredníctvom týchto myš-
lienok byť pomocou aj príkladom pre iných. 
V dopoludňajších hodinách animátori pripravi-
li zaujímavý program, v ktorom nechýbali hry, 
pri ktorých museli všetci zúčastnení zapojiť do 
pohybu nielen svoje telo, ale aj myseľ. Keď-
že sme však všetci zvedaví a chceli sme sa aj 
niečo zaujímavé dozvedieť či naučiť, animátori 
mali pripravené workshopy na rôzne témy, pri 
ktorých sa mohli zúčastnení dozvedieť niečo 
o fotografovaní, zašportovať si, naučiť sa čosi 

zo sebaobrany, dozvedieť sa niečo o zasvä-
tenom živote, o tom, čo je to svätosť, ale aj 
o tom, čo všetko sa môže skrývať v hudbe – 
alebo si vyskúšať rôzne techniky maľovania 
a vplyv hudby na výtvarnú tvorbu. 

Okolie a príroda boli priamou výzvou spo-
znávať kraj, v ktorom sme sa nachádzali, 
a tak sme jeden celý deň venovali turistike 
do okolitých lesov a na lúky. Výzvou pre nás 
bola najmä lúka na vysokom kopci, na ktorý 
sme každý deň videli priamo od našich cha-
tiek. Výstup na tento kopec bol pre mnohých 
inšpiráciou nie prijímať, ale skôr prekonávať 
svoje limity. Výhľad, ktorý sme však nakoniec 
mali z takej výšky, nám bol odmenou za ná-
mahu, ktorú sme vynaložili. Keďže sme sa na-
chádzali v kraji nám nie veľmi známom, chceli 
sme sa dozvedieť niečo aj z jeho histórie a ne-
vynechali sme preto ani návštevu Slovenskej 
Ľupče a hradu, ktorý sa tam nachádza. Naj-
väčšou výzvou pre nás všetkých však bol 
splav rieky Hron, pri ktorom sme si otestovali 
svoju odvahu, fyzickú silu, ale aj schopnosť 
spolupracovať pri veslovaní, pretože posádka 
raftu musela byť zjednotená a zabrať spoloč-
ne. Vedúci v každom člne nás naučili veľa uži-
točných vecí a počas prestávok pre nás mali 
pripravené aj rôzne aktivity na brehoch rieky 

Hron. Na zvýšenie adrenalínu bol pre nás pri-
pravený aj skok z mostíka do rieky, niektorí 
odvážlivci si ho zopakovali aj viackrát. Na zá-
ver po odparkovaní raftov na nás v bufete ča-
kala posila v podobe chutného guláša. Všetky 
zážitky, dojmy a pocity, ktoré sme prežili, sme 
potom vzájomne zdieľali v skupinkách, ktoré 
viedli animátori. 

Nemalo by však zmysel zažívať toto všetko 
bez jedného veľmi dôležitého člena našej vý-
pravy – Ježiša, ktorý bol s nami každý deň vo 
večernej omši, v modlitbe pri jedle, vo vzájom-
nej pomoci jeden druhému, v radosti, ktorú 
sme prežívali, alebo vo chvíľach, keď sme 
prekonávali svoj strach – pri nočnej hre, niek-
torí možno pri skoku z mostíka do rieky alebo 
pri iných aktivitách. Na záver tábora sme svoje 
modlitby, prosby a chvály predniesli Ježišovi 
v adorácii, ktorá bola zároveň aj naším poďa-
kovaním Bohu za všetky krásne chvíle, ktoré 
sme spolu prežili, za nové kamarátstva, ktoré 
sme získali a hlavne za to, že aj v tomto spo-
ločne strávenom čase Boh o kúsok pretvoril 
srdce každého z nás, aby sa podobalo na to 
Jeho srdce plné lásky.

 Eva Holišová, 
foto: Martin Ivančo

Mať srdcia bližšie k Bohu
Letný farský tábor Jasenie 2015



Stavba súčasného kostola sv. Petra a Pavla  
a jeho slávnostné posvätenie

Potreba nového kostola v Bystrici bola 
aktuálna už v druhej polovici 18. sto-
ročia. Starší neskorogotický kostol zo 

začiatku 16. storočia už svojimi rozmermi ani 
zďaleka nemohol postačovať potrebám far-
skej komunity, ktorá mala podľa kanonickej 
vizitácie z roku 1782 vyše 1300 farníkov. Za 
zmienku stojí zaujímavosť, že starý kostol sa 
stal v roku 1784 miestom lúpeže, pri ktorej 
zlodeji z kostola odniesli všetku cennú výba-
vu, viaceré kalichy, cibórium, monštranciu 
a relikviáre. 

Veľkú zásluhu na realizácii stavby mal 
vtedajší farár Jozef Dergovič. Teológiu 
študoval v Generálnom seminári v Bratisla-
ve. Po vysviacke pôsobil od roku 1791 ako 
kaplán v Čachticiach, neskôr slúžil sedem 
rokov ako kaplán v Stupave. V roku 1801 
bol menovaný farárom v Záhorskej Bystrici, 
kde pôsobil až do svojej smrti v roku 1824, 
keď vo veku 58 rokov podľahol mozgovej 
mŕtvici. V kanonickej vizitácii z roku 1812 sa 
o bystrickom kňazovi Dergovičovi píše: „Fa-
rár je človek snaživý, má veľké zásluhy na 
budovaní kostola od základov.“ 

Finančné prostriedky na stavbu kostola 
pripravoval farár Dergovič krátko po svojom 
príchode do Záhorskej Bystrice: 24. novem-
bra 1802 boli na verejnej licitácii predané 
tri farské vinice a jeden dom, ktoré vlastnila 
farnosť, spolu za 1840 zlatých. Podľa účtov 
z roku 1803 bolo na stavbu kostola vyda-
ných 3300 zlatých. 

Stavba chrámu sa začala slávnostným 
požehnaním základného kameňa kostola. 
Za účasti zemepána grófa Leopolda Pálfi-
ho, viacerých kňazov a veriacich z okolitých 
obcí ho 26. apríla 1803 požehnal pomocný 
ostrihomský biskup Jozef Vilt. O slávnosti 
požehnania základného kameňa kostola 
sa zachoval zápis farára Jozefa Dergoviča 
v matrike pokrstených. Po slávnostnej spie-
vanej svätej omši udelil biskup Vilt všetkým 
zhromaždeným plnomocné odpustky. Na 
slávnosti sa okrem grófa Leopolda Pálfi-
ho a jeho manželky Karolíny zúčastnil aj 
stupavský archidiakon a farár v Lábe Ján 
Evanjelista Salamom, farári Štefan Tahy 
z Lamača, Ján Zelenka z Devínskej Novej 
Vsi, Ján Neuber z Lozorna, Michal Rajchét 
zo Stupavy, Kajetán Ďuriš z Plaveckého 
Štvrtka, Michael Freureisz z Devína, Šimon 
Zárecký z Vysokej pri Morave, Ján Bosko-
vič zo Zohora, Jozef Brix z Jablonového, 
František Hörvök z Marianky a kapláni Ignác 
Šebánek z Devína a Adalbert Kochňák zo 
Stupavy. Spomedzi úradníkov stupavského 
panstva sa na slávnosti zúčastnili provízor 
Jozef Scheffer, účtovník Juraj Szaidel, fru-
mentarius Jozef Trojer, správca lesov Ján 

Kölbl a špáni Licsauer a Jozef Rosznyaki. 
Bystrickú obec na slávnosti zastupovali: 
richtár Jozef Brutenič a prísažní Matej Gra-
nec, Ján Megliť, Jakub Ivánek, Ján Mrázek 
a Štefan Polák. 

Z dnešného pohľadu prebiehala stavba 
kostola nečakane rýchlo. V roku 1805 boli 
bridlicovo-tehlové múry kostola zaklenuté 
a kostol bol pokrytý škridlovou strechou. 
Materiál na stavbu kostola dal dobrodinec 
kostola a farnosti gróf Leopold Pálfi, manu-
álne práce na stavbe za veľkého úsilia vy-
konávali bystrickí farníci. Ako je známe z pí-
somností i svedectiev, počas obdobia stavby 
kostola sa veriaci na bohoslužbách schádza-
li v kaplnke, ktorá stála na mieste dnešného 
hostinca „U Iváka“. Práce na dokončovaní 
a zariaďovaní kostola trvali celé nasledujú-
ce desaťročia až do posviacky v roku 1834. 

Z vizitácie z roku 1812 sa dozvedáme, že 
„v kostole ešte nebol dokončený oltár, 
no napriek tomu sa v ňom už uchováva-
la sviatosť oltárna. Kostol bol požehnaný 
k úcte sv. apoštolov Petra a Pavla, nebol 
však slávnostne posvätený“.

Slávnostná posviacka nového farské-
ho kostola sa konala v nedeľu 31. augusta 
1834, obrady konsekrácie viedol ostrihom-
ský pomocný biskup Alexius Jordánsky. 
Biskup zároveň posvätil aj nový hlavný oltár 
s relikviami svätých mučeníkov Simplicia 
a Aurélie. Listinu o konsekrácii vydal biskup 
Jordánsky v Bratislave 5. septembra 1834. 
Originál tohto dokumentu sa dodnes nachá-
dza vo farskom archíve, jeho kópia je v sa-
kristii kostola. 

Preklad listiny o konsekrácii kostola:
„My Alexius Jordánsky, z Božej Milosti 

a z milosti pápežskej stolice biskup knin-
ský, kantor metropolitnej cirkvi ostrihom-
skej, na uvoľnenom arcibiskupskom stol-
ci v dištrikte trnavskom titulárny biskup, 
apoštolský protonotár, doktor teológie 
dávame na známosť, že v prítomnosti 
pána grófa Ferdinanda Leopolda Pálffy-
ho z Erdodu, komorníka svätého cisár-
skeho a kráľovského majestátu, dedič-
ného kapitána Bratislavského hradu a na 
veky grófa slávnej Bratislavskej stolice 
ako aj jeho manželky princeznej Sidónie 
z Lobkovíc s pomocou prosieb a obetí 
dôstojného pána Jozefa Taincznera, fa-
rára všetkého verného bystrického ľudu 
v dištrikte stupavskom, sme 31. augus-
ta roku 1834 v XV. nedeľu po Turícach 
spôsobom predpísaným v Rímskom pon-
tifikáli slávnostne posvätili novoposta-
vený farský kostol v Bystrici medzi Bra-
tislavou a Stupavou na počesť svätých 
apoštolov Petra a Pavla. Tiež aj hlavný 
oltár, v ktorom sa uchovávajú relikvie 
svätých mučeníkov Simplicia a Aurélie 
sme z rovnakého dôvodu vysvätili. Tým, 
ktorí v zbožnosti a pokore navštívia 
kostol každoročne na výročie zasvätenia 
kostola (Slávnosť sv. Petra a Pavla, pozn. 
red.), získajú úplné odpustky v tento deň 
na jeden rok a na výročie tohto zasväte-
nia štyridsaťdňové odpustky.

V Bratislave počas našej komiciálnej 
návštevy 5. septembra 1834, podpísal ten 
istý, kto je aj hore menovaný: Alexius Jor-
dánsky, vlastnou rukou, titulárny biskup“.

Obrad posvätenia kostola
„Od najstarších čias ‚kostol‘ bol pokladaný 
za budovu, v ktorej sa kresťanské spoločen-
stvo schádza počúvať Božie slovo, spoloč-
ne sa modlí, prijíma sviatosti a slávi Eucha-
ristiu. Kostol, ako budova, je raz a navždy 
určený na zhromažďovanie Božieho ľudu 
a slávenie posvätných tajomstiev, stáva sa 
domom Božím a patrí sa podľa starobylej 
obyčaje Cirkvi zasvätiť ho Bohu slávnost-
ným obradom.“ (Caeremoniale episcopo-
rum). Posvätenie kostola (konsekrácia) je 
liturgický obrad, ktorý vykonáva biskup, ale-
bo ním určený kňaz. Medzi najdôležitejšie 
časti obradu patrí pokropenie stien chrámu 
a zhromaždených veriacich svätenou vodou, 
vloženie pozostatkov svätých pod oltárnu 
menzu, pomazanie oltára a stien kostola kriz-
mou, pálenie tymianu na oltári a incenzácia 
stien kostola kadidlom. Miesta, na ktorých 
boli krizmou pomazané múry kostola, ozna-
čuje 12 konsekračných krížov.

História16

Martin Besedič
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Hody, nazývané na strednom a východ-
nom Slovensku výstižnejšie ako odpust, 
sa slávia vo výročný deň posvätenia chrá-
mu a v deň titulu jeho zasvätenia. Preto sa 
v Záhorskej Bystrici slávia hody na slávnosť 
patrónov chrámu sv. Petra a Pavla 29. júna 
(maué hody) a v deň posvätenia chrámu 
31. augusta (hrubé hody). Hody mali v mi-
nulosti v našej obci predovšetkým duchovný 
rozmer. Spájali sa najmä s možnosťou získať 
pri návšteve kostola plnomocné odpust-
ky. V Direktóriu farnosti z medzivojnového 

obdobia čítame, že ústredným bodom 
osláv patrónov chrámu bola slávnostná sv. 
omša pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, 
v predvečer slávnosti sa konali slávnostné 
vešpery. Podobne sa slávila aj výročná sláv-
nosť posvätenia chrámu. 

Okrem duchovného mali hody aj spolo-
čenský rozmer. Rodiny sa stretávali pri sláv-
nostných hostinách, prijímali cezpoľných 
hodovníkov, do obce sa vracali odsťahovaní 
rodáci. Atrakciou pre deti bývali kolotoče 
a potulní predavači. V krčmách sa pri muzike 
konali tanečné zábavy. Tradíciou bolo v pon-
delok po hodách (hodky) usporadúvať na 
ihrisku futbalové zápasy.

 Hoci dnes hrubé hody slávime v Záhorskej 
Bystrici v najbližšiu nedeľu k 31. augustu, 
nebolo tomu vždy tak. Listina biskupa Alexia 
Jordánskeho o posvätení chrámu je datova-
ná na 15. nedeľu po slávnosti Zoslania Du-
cha Svätého (Turíce). Keďže sa táto slávnosť 
viaže na veľkonočný cyklus a je pohyblivým 
sviatkom, vychádza podľa výpočtov slávenie 
15. nedele po Turícach v intervale medzi 16. 
augustom a 26. septembrom. V roku 1834 to 
bolo 31. augusta. 

Pri niektorých starších kostoloch nevie-
me s určitosťou potvrdiť dátum ich konse-
krácie, preto sa v nich slávnosť posvätenia 
chrámu slávi každoročne 26. októbra. Ako 

sviatok sa vo všetkých kostoloch diecézy 
slávi výročie posvätenia katedrálneho chrá-
mu, bratislavská Katedrála sv. Martina si 
túto udalosť pripomína od roku 1452 vždy 
10. marca. Osobitne slávi rímskokatolícka 
cirkev na celom svete aj výročný deň po-
svätenia štyroch hlavných rímskych bazilík: 
Lateránskej baziliky 9. novembra, bazilík sv. 
Petra vo Vatikáne a sv. Pavla Za hradbami 
18. novembra a hlavnej mariánskej baziliky 
Santa Maria Maggiore 5. augusta.    

Som vďačná
Rodená Bystričanka. Po celý 
život pracovala v sociálnej 
sfére, vychovala dve deti, 
dlhý čas bola predsedníčkou 
záhorskobystrického Klubu 
dôchodcov. V týchto dňoch  
oslávila okrúhle životné  
jubileum – a vzápätí nás prijala,  
aby sme spolu urobili pre náš 
časopis rozhovor. Jubilantka  
– pani Ľudmila Moková  
(14. 8. 1935).

Pani Ľudmila: Vitajte, poďte ďalej! Som 
rada, že ste prišli. Prejdite do obývačky, 
nech sa páči!... Tak, kvietky sú na stole. A ja 
k dispozícii na rozhovor.
Redakcia: Máte za sebou náročný ví-
kend, však?
Pani Ľudmila: Náročný, ale veľmi pekný. 
Oslavovali sme v kruhu rodiny. Ani sa mi 
nechce veriť, že ten vek patrí mne. Osmič-
ka na začiatku mi tak trochu pripomína oto-

čené označenie pre nekonečno... Vôbec 
sa však na tie roky necítim. Akoby som ich 
mala len „požičané“. 
Redakcia: Prekvapili vás deti niečím výni-
močným?
Pani Ľudmila: Tak to teda áno! Ale viete: 
pre staršieho človeka by nejaké veľké vec-
né dary už nemali význam.
Redakcia: Aké prekvapenie to teda bolo?
Pani Ľudmila: Ja mám štyri vnúčatá. Z nich 

dve vnučky žijú mimo Slovenska – jedna 
v Nemecku a druhá dokonca až v USA. 
Pôvodne som si myslela, že práve ony mi 
budú na oslave veľmi chýbať. O to väčšie 
bolo moje prekvapenie, že obidve so svo-
jimi rodinami na oslavu docestovali! Veľkú 
radosť som tak mala užiť si na oslave aj 
moje tri zlaté pravnúčatá – Silvinku, Samka 
a malú desaťmesačnú Selinku. Viete: deti 
sa rýchlo menia – a ja som ich už dlhšie 

Odtlačok pečatidla farnosti z 1. polovice 
19. storočia

Rekonštrukcia gotickej fázy priečelia 
starého Kostola sv. Petra a Pavla

História / Rozhovor
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nevidela. No a keď teda hovoríme o osla-
ve, moje dcéry ma prekvapili aj napečením 
dobrých koláčikov. V deň mojich narodenín 
sme sa spolu zúčastnili i na ďakovnej svä-
tej omši. Škoda len, že na nej už so mnou 
nemohol byť môj manžel, moji rodičia, ani 
brat Rudolf. Pánu Bohu som vďačná, že 
som sa dožila takého krásneho veku v re-
latívnom zdraví. Že vládzem, nie som na 
ťarchu sebe ani druhým – a že ešte stále 
dokážem aj pomôcť! 
Redakcia: Čiže oslavy máte za sebou.
Pani Ľudmila: No – celkom ešte nie. To 
bola rodina. Zakrátko prídu na rad moji 
priatelia. Mnohé z tých priateľstiev som 
nadviazala počas môjho pôsobenia v tunaj-
šom Klube dôchodcov.
Redakcia: Okrúhle jubileum sa zvykne 
spájať s bilancovaním. Aký život ste pre-
žili v rodnej Záhorskej Bystrici?
Pani Ľudmila: Boli sme deti roľníkov. Naša 
rodina nebola ani veľmi chudobná, ale ani 
bohatá. Všetok náš čas určoval prirodzený 
celoročný rytmus hospodárskych prác. 
Popri škole sme veľmi veľa pomáhali rodi-
čom okolo hospodárstva. 
Redakcia: Aká bola vtedy medzi ľuďmi 
atmosféra?
Pani Ľudmila: Srdečnejšia, než teraz. Aj 
napriek ťažkej práci sme sa dokázali zaba-
viť, bolo veselo, tešili sme sa na vzájomné 
stretnutia. Viete: nerozptyľovali nás iné veci 
– cestovanie, televízia... Na detstvo a mla-
dosť mám krásne spomienky, hoci sa aj žilo 
ťažšie, než teraz. Žiadne dobro sme vtedy 
nepovažovali za samozrejmosť, a tak sme 
sa vedeli tešiť aj z drobností. Mám pocit, že 
dnes si odvykáme od vďačnosti. A takého 
človeka ťažko niečím príjemne prekvapiť!
Redakcia: Prišla dospelosť, rodina, za-
mestnanie.
Pani Ľudmila: Áno. Spočiatku som praco-
vala v justičných službách. Venovala som 
sa sociálno-právnej tematike. No a potom 
som sa na takmer celých tridsať rokov upí-
sala tunajšiemu diagnostickému ústavu pre 
mládež. Tam som riešila tiež sociálno-práv-
nu agendu, ale neskôr som si doplnila pe-
dagogické vzdelanie – a na šesť rokov som 
sa stala aj vychovávateľkou.
Redakcia: Pôsobíte veľmi jemne a kulti-
vovane. Nemali ste problém zvládnuť ta-
mojších problémových chlapcov?
Pani Ľudmila: To zariadenie je pre nich len 
akousi prestupnou stanicou. Pobudnú tam 
dva-tri mesiace, a idú ďalej. Nie, výraznej-
šie problémy sme nemali. Skôr naopak: 
počas tých pár týždňov som sa usilovala 
vypestovať si ku každému z nich materin-
ský vzťah. Bolo to poslanie. Preto pre mňa 
prostredie v ústave nebolo frustrujúce.
Redakcia: Popri rodine a práci vás vždy 
zaujímala aj kultúra.
Pani Ľudmila: Kedysi sme tu, v Záhorskej 
Bystrici, vyrastali pri tanečných zábavách, 

plesoch, bolo tu kino, ale aj divadlo. Mô-
žem povedať, že viacerí z našich divadel-
níkov podávali priam profesionálne výko-
ny. Záhorskobystrické divadlo bolo veľmi 
populárne a hojne navštevované. A po 
duchovnej i kultúrnej stránke nás formovali 
bohoslužby v našom kostolíku. 
Redakcia: Ale kultúrne dianie v obci ste 
ovplyvňovali aj vy osobne, však?
Pani Ľudmila: To bolo tak, že pred mno-
hými rokmi som sa stala členkou sociálnej 
komisie pri vtedajšom národnom výbore. 
Ako iste viete, v Záhorskej Bystrici nariadili 
na dlhé roky stavebnú uzáveru. Mladí od-
chádzali, pretože nemohli stavať – a obec 
začala starnúť. Mali sme naozaj veľa senio-
rov, mnohí z nich boli opustení, bolo im tre-
ba vytvárať lepšie podmienky na život, sta-
rať sa o nich. Popri sociálnej agende sme 
sa pre nich usilovali organizovať aj kultúrne 
a spoločenské podujatia.

Redakcia: To už bolo v rámci práce v Klu-
be dôchodcov?
Pani Ľudmila: Klub dôchodcov sa sformo-
val priebežne, počas týchto našich aktivít, 
v osemdesiatom ôsmom roku. Stala som sa 
členkou, hoci som ešte nebola na dôchod-
ku. A po pár rokoch, čerstvo po zavŕšení dô-
chodkového veku, ma zvolili za predsedníč-
ku. Tá predošlá z akéhosi dôvodu odstúpila 
– a načas ju bolo treba zastúpiť.
Redakcia: A to „načas“ trvalo celých 
dvadsať rokov...
Pani Ľudmila: Áno. Od februára 1995 do 
apríla 2015. Život občas veci zariadi inak, 
než si ich človek plánuje.
Redakcia: Nebolo to na vás priveľa – rodi-
na, práca, predsedníctvo v klube?
Pani Ľudmila: Klubovú činnosť som sa usilo-
vala brať veľmi vážne a zodpovedne. Vďaka 
senzačnému kolektívu mal klub celý rad vyni-
kajúcich podujatí a výsledkov. Radosť z nich, 

ale aj uznanie ľudí naokolo – to pre mňa bolo 
veľmi motivujúce. Vec, ktorú máte radi a teší-
te sa na ňu, obyčajne aj dokážete zvládnuť. 
A ja som okrem toho mala doma vynikajúce 
zázemie. Môj manžel bol veľmi tolerantný – 
a pomáhal mi ako sa len dalo. Keď som už 
mala vnúčence a doma sa plánovalo nejaké 
rodinné podujatie, prípravy sa vždy začali 
otázkou: „No ale spýtajme sa najprv babky, 
či má vtedy čas!“ Deti mi aj občas vyčítali, že 
ja mám v prvom rade tristo kamarátov v klube 
– a až potom rodinu (smiech). Ale to bolo len 
zo žartu. Rodina bola pre mňa vždy na prvom 
mieste, o tom nie je pochýb.
Redakcia: Necnie sa vám za prácou 
v klube?
Pani Ľudmila: Nie, pretože časť kompeten-
cií mi ostala. Stále sa usilujem spolupraco-
vať s výborom klubu, pomôcť novej pred-
sedníčke, udržiavam kontakty. Ale nemám 
takú veľkú zodpovednosť ako predtým. 
A to je celkom príjemné uľahčenie.
Redakcia: Počas dlhého pôsobenia v po-
zícii predsedníčky ste získali aj niekoľko 
ocenení.
Pani Ľudmila: Áno. A zo všetkých ma naj-
viac teší to, ktoré mi odovzdal pán starosta 
Jozef Krúpa pri príležitosti sedemstého vý-
ročia od prvej písomnej zmienky o Záhor-
skej Bystrici. Ale to nie sú ocenenia, ktoré 
by patrili len mne. Záhorskobystrickí dô-
chodcovia vytvorili senzačnú partiu a vždy 
si boli navzájom natoľko nápomocní, že 
akékoľvek podujatie bola radosť organizo-
vať. A bolo ich veru neúrekom! – fašiangy, 
oslavy Mesiaca úcty k starším, predvianoč-
né posedenia, zlaté či diamantové svadby. 
A hromada relaxačných pobytov, ale aj veľ-
kých zájazdov – doma i v zahraničí. Za dve 
desaťročia sme zbrázdili celú Európu!
Redakcia: O klube dôchodcov má človek 
skôr predstavu, že seniori tam sedia pri 
kávičke a tichých rozhovoroch.
Pani Ľudmila: No náš klub bol už od začiat-
ku iný. Veľmi činorodý. Naši dôchodcovia, 
pokiaľ im to zdravie dovolí, majú veľa práce 
okolo domov, mnohí stále – aspoň v ma-
lom – hospodária. Do Klubu dôchodcov 
dobehnú, aby si od toho všetkého oddých-
li. Ale, keď tak nad tým uvažujem, ani tam si 
veľa toho oddychu neužijú! Program býva 
veľmi bohatý, a neraz aj náročný! 
Redakcia: Aký pocit vo vás prevláda te-
raz, po tieto vaše sviatočné dni?
Pani Ľudmila: Ako som spomenula už skôr, 
je to vďačnosť. Viete – ja to nemyslím len 
ako nejakú frázu. Veď sa len pozrite, koľko 
mladých ľudí sa borí s obrovskými zdravot-
nými problémami, aké ťažké a kompliko-
vané osudy ich tlačia k zemi! Aj preto som 
v tomto mojom veku tak veľmi vďačná za dar 
života!

ps
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Stupava Trophy  
a MTB & Run 2015

Stalo sa tradíciou, že na prelome mesiacov júl a august sa 
v Stupave koná cyklomaratón, ktorého súčasťou je aj súťaž Bystri-
ca Run. Beží sa zo Záhorskej Bystrice z Námestia Rodiny. V tomto 
roku odštartovalo 209 bežcov, pretekalo sa na dvoch tratiach – 8 
km a 17 km, v prírode Malých Karpát. Prvé kolo bežcov odštar-
toval primátor mesta Stupava Roman Maroš. Druhé kolo starosta 
mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica Jozef Krúpa. Obaja 
predstavitelia obcí sa na pretekoch aj aktívne zúčastnili. Starosta 
Jozef Krúpa sa okrem bežeckej súťaže na osemkilometrovej trati, 
kde sa umiestnil na treťom mieste vo svojej kategórii, zúčastnil aj 
cyklomaratónu. Gratulujeme!

Na štart štvrtého kola pretekov ŠKODA BIKE OPEN TOUR sa 
postavilo 872 cyklistov. Pretekalo sa na štyroch MTB tratiach: 
25 km, 42 km, 76 km a 105 km, tiež v Malých Karpatoch. Na 
detskom cyklomaratóniku sa zúčastnilo 193 detí vo veku 1,5 až 7 
rokov, a na JUNIOR MTB TROPHY – pretekoch pre deti vo veku 8 
až 14 rokov, sa zúčastnilo 97 cyklistov.

ŠKODA STUPAVA TROPHY 2015 absolvovalo spolu 1371 
účastníkov.                                                                                     dk

Šiesty rok stolného tenisu  
v Záhorskej Bystrici
Občianske združenie Spoločenstvo priateľov stolného tenisu, ktoré združuje vyše 30 členov, hodnotilo na výročnej 
členskej schôdzi (12. 6. 2015) pôsobenie za rok 2014, ako aj svoje šesťročné účinkovanie v Záhorskej Bystrici. 

Program výročnej schôdze bol bohatý, obsahoval dvadsať bodov 
rokovania. K najdôležitejším patrili: správa o činnosti za rok 2014, plán 
činnosti a hlavné úlohy na rok 2015, návrh rozpočtu na rok 2015, 
vyhodnotenie najproduktívnejších členov OZ v minulom roku, správa 
o založení a činnosti detského klubu pri OZ Ping-Pong, King-Kong, 
ako aj kontrola plnenia uznesení. Rokovanie trvalo bezmála tri hodiny 
a nieslo sa v príjemnej priateľskej atmosfére.

Hlavným bodom bola správa o hodnotení činnosti za uplynulý rok, 
ktorú otvorilo hodnotenie Novoročného turnaja, v poradí už piateho. 
Tak ako po minulé roky, organizácia turnaja i jeho priebeh boli na vy-
sokej úrovni, za čo patrí vďaka všetkým členom združenia a tiež spolu-
organizátorovi - Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica. Dôkazom 
výkonnostného rastu hráčov nášho združenia bola skutočnosť, že 
v obidvoch kategóriách zostali všetky prvé tri miesta doma, v Záhor-
skej Bystrici. V kategórii od 16 do 50 rokov zvíťazil J. Šultys pred Z. 
Juríkovou a F. Kružicom, v kategórii nad 50 rokov získal prvenstvo J. 
Straňák, ďalšie priečky obsadili D. Fusek a M. Tomšo.

Ďalším turnajom bol prvý ročník O pohár starostu vo štvorhrách, 
ktorý prebiehal ako sprievodný program tradičných Vínnych slávností 
– a zúčastnili sa ho aj hráči zo Stupavy, Lamača a ostatných mest-
ských častí Bratislavy. Prvé miesto taktiež zostalo doma, a to zásluhou 
„mixu“ J. Šultysa a N. Belianskej.

Tretie, takisto dôležité podujatie, ktoré sa konalo pod názvom Miku-
lášsky turnaj, bolo vyhradené deťom a mládežníkom. Turnaj dal podnet 
k založeniu detského klubu King-kong, Ping-Pong, ktorý naštartoval 
svoju činnosť vo februári tohto roku pod vedením Zuzany Juríkovej, 
Ľubice Gogovej a Táne Forgáčovej. Klub sa veľmi úspešne rozvíja 
a združuje takmer dvadsať detí, ktoré od februára do mája odohra-
li vyše 700 tréningových hodín. S deťmi sme zožali úspech už aj na 

medzinárodnom poli, ako sa o tom píše v treťom tohtoročnom čísle 
Našej Bystrice.

Hlavnou činnosťou je každoročná ligová sezóna. Do nej zasiahli dve 
naše družstvá: družstvo A postúpilo zo siedmej bratislavskej ligy do 
šiestej a družstvo B poskočilo z ôsmej ligy do siedmej. Družstvá re-
prezentovali: N. Belianska, Ľ. Gogová, T. Forgáčová, Z. Juríková, M. 
Bušo, R. Črep, D. Fusek, Š. Grman, V. Hudec, J. Ingeli, F. Kružic, O. 
Matlovič, I. Miškiv, P. Sivák, J. Šultys, M. Tomšo, V. Vandák, A. Vojko-
vič. Ako „skokan roka“ bol vyhodnotený P. Sivák.

Pochopiteľne, tréningové hodiny vo vyhradených dňoch v Spolo-
čenskej sále MÚ sú k dispozícii aj rekreačným hráčom, nielen členom 
OZ; a za mierny poplatok aj záujemcom z radov verejnosti.

Na to, aby sme mohli dosahovať kvalitné výsledky, potrebujeme mať 
i dobré materiálno- technické vybavenie. V priebehu rokov 2014/2015 
sme kúpili štyri nové stoly a stolnotenisový tréningový robot, čo pred-
stavuje hodnotu okolo 2650 €. 

Aktivity členov OZ nekončia pri zelených stoloch. Každoročne sa 
zúčastňujeme na podujatiach, ktoré organizuje MČ, kde prikladáme 
ruku k spoločnému dielu. K týmto aktivitám patria napríklad: jarná bri-
gáda pri čistení extravilánu obce od čiernych skládok, návšteva dru-
žobných obcí v ČR a Rakúsku, organizovanie stolného tenisu v rámci 
MDD, varenie guľáša počas Slávností vína v Záhorskej Bystrici, vare-
nie kapustnice v rámci akcie Posedenie pod Krispánkem v Ľudovom 
dome.

Na záver verejnej členskej schôdze sa predseda OZ SPST poďako-
val hráčom i ďalším členom za aktívnu spoluprácu, ako aj poslancom 
miestneho zastupiteľstva za významnú podporu.

Miloslav Sajan, predseda OZ SPST
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 PÉTANQUE MI ZMENIL ŽIVOT

Tak so všetkou vážnosťou hovorí Peter 
Sedláček a pokračuje: „Ak by existoval 
stroj času a my sme sa vrátili  
o 13 rokov do minulosti, na škvarové 
ihrisko vedľa známeho bratislavského 
kúpaliska „Matadorka“, stretli by sme 
tam hŕstku nadšencov ako hádžu 
železnými guľami a hrajú pétanque 
(čítajte petang, pozn. red.). Vtedy 
nemali ani len tušenie, ako niektorým 
z nich táto hra zmení život.“ 

Medzi nich patril aj vtedy bláznivý študent 
vysokej školy, dnes 35-ročný Peter, ktorý sa 
pred tromi rokmi usídlil spolu so svojou rodi-
nou v Záhorskej Bystrici. Tá im učarovala naj-
mä svojou polohou a blízkosťou prírody v pri-
ľahlých Malých Karpatoch. 

K športu mal náš spoluobčan odjakživa blíz-
ko. „Šport v akejkoľvek podobe som miloval 
už od raného detstva. V šiestich rokoch som 
začal so športovou gymnastikou, ktorej som 
sa vrcholovo venoval viac ako 10 rokov. Ne-
skôr to boli in-line korčule či bojové umenie 
aikido. K pétanque som sa dostal už ako 
študent masmediálnych štúdií na Univerzite 
Cyrila a Metoda. Na svoju prvú hru si pamä-
tám dodnes. Vtedy, v roku 2002, práve keď 
som dopisoval bakalársku prácu, mi zavolal 
kamarát, či si nejdem zahrať pétanque. Ne-
tušil som celkom čo to je, ale prikývol som 
– a tak sa to celé začalo,“ spomína na svoje 
začiatky s pétanque. 

Od roku 2002 reprezentoval Peter Sedlá-
ček v tomto športe, ktorého kolískou je Fran-
cúzsko, našu krajinu na vrcholných podu-

jatiach už veľakrát. Za zmienku stoja najmä 
roky 2004 a 2008, keď sa zúčastnil na Maj-
strovstvách sveta v pétanque, najprv vo fran-
cúzskom Grenoble a neskôr v senegalskom 
Dakare. 

„Na svoje prvé majstrovstvá sveta v Gre-
noble si pamätám akoby to bolo dnes. 
Reprezentovať Slovensko na významnom 
športovom podujatí bol vždy môj veľký sen. 
Gymnastike som s radosťou obetoval viac 
ako jednu dekádu svojho života a napriek 
drobným regionálnym úspechom a tvrdej 
drine sa mi nepodarilo reprezentovať krajinu 
v tomto športe. A odrazu, v športe, ktorý veľa 
Slovákov vôbec nepozná, sa sen zmenil na 
realitu. Hoci sa nám v tom čase nepodaril 
výraznejší úspech, predsa len sme boli pio-
nieri tohto športu na Slovensku, bol to pocit, 
ktorý sa mi navždy vryl do mysle a srdca,“ 
hovorí Záhorskobystričan.

Tento rok v máji uspel v národnej kvalifikácii 
opäť, keď spolu so svojimi spoluhráčmi vyhral  
Majstrovstvá Slovenska trojíc mužov, čím zís-
kal možnosť reprezentovať Slovensko na Maj-
strovstvách Európy v pétanque v Bulharsku. 
„Za viac než 11 rokov od prvých majstrov-
stiev sveta v roku 2004 sme s kamarátmi 
a spoluhráčmi prešli kus cesty. Absolvovali 
sme množstvo medzinárodných turnajov, 
tvrdo trénovali a zúčastnili sa na škole-
niach a kurzoch legendy pétanque Claudea 
Raluyho priamo v kolíske tohto športu vo 
Francúzsku. Verím preto, že sa nám tento 
rok podarí uspieť a Slovensko sa zapíše do 
histórie tohto športu, hoci to bude v konku-
rencii krajín so špičkovou úrovňou pétanque 
veľmi náročné,“ vysvetľuje s úsmevom Peter 
Sedláček.

 
Možno raz aj olympijský šport
Okrem toho, že bude mladý obyvateľ Záhor-
skej Bystrice tento rok reprezentovať našu 
krajinu a de facto aj našu mestskú časť na 
prestížnom podujatí v Bulharsku, je spolu 
s ďalšími viac než tridsiatimi tisícmi hráčov 
a nadšencov tohto športu podporovateľom 
pétanque ako možného kandidáta na olym-
pijský šport. Po tom, ako Paríž oznámil svoju 
kandidatúru na olympijské hry v roku 2024, 
sa na sociálnej sieti Facebook rozbehla ma-
sívna kampaň, ktorej súčasťou sú fotografie 
hráčov, fanúšikov i podporovateľov pétanque 
s guľou pred okom. A tak víťazstvo Paríža ako 
usporiadateľskej krajiny OH v roku 2024 dáva 
šancu pétanque stať sa jedným z troch navr-
hovaných športov, ktoré začnú celkom novú 
éru svojej histórie. Držíme palce a dúfame, 
že francúzska metropola nebude nasledovať 
príklad tých miest, ktoré sa vzdali kandidatúry.

Stručne o pétanque
Potom sa Peter rozhovoril o histórii jeho mi-
lovanej hry. „Podľa archeologických nálezov 
sa hra pétanque vyvinula už deväť tisíc ro-

kov pred Kristom na území dnešného Turec-
ka. V starovekom Grécku sa vrhalo guľami 
s cieľom dohodiť ich čo najďalej. Pravidlá 
tejto hry však zdokonalili Rimania, ktorí pri 
dobývaní Gálie, okolo r. 600 pr. n. l., priniesli 
hru podobnú dnešnému pétanque aj do 
mesta Massilia (dnes Marseille). Následne 
sa pétanque rozšíril po celom Francúzsku 
a vďaka kolonizačným aktivitám národa 
aj po celom svete. V roku 2007 oslávil pé-
tanque ako šport 100 rokov. Slovenská fe-
derácia pétanque vznikla ešte v roku 1994, 
no nevyvíjala žiadnu činnosť. Obnovili ju až 
v roku 2002, keď Francúzsko-slovenská ob-
chodná komora usporiadala prvý oficiálny 
turnaj pétanque na Slovensku. Slovenská 
federácia pétanque funguje ako občianske 
združenie, ktoré v súčasnosti združuje 240 
licencovaných hráčov. V roku 2002 sa Slo-
venská federácia pétanque stala členom 
Svetovej federácie pétanque (FIPJP).

Pétanque sa hrá na neupravenom teréne 
s kovovými guľami. Terčom je malá drevená 
guľôčka nazývaná „košón“. Hádže sa z kru-
hu s priemerom približne 50 centimetrov. 
Proti sebe môžu hrať jednotlivci, dvojice ale-
bo trojice. Cieľom hry je hádzaním umiestniť 
gule tak, aby boli čo najbližšie ku košónu, 
ktorý sa do priestoru vhodí hneď na začiatku 
hry. Súperi si môžu gule navzájom aj vyrážať. 
Na konci hry sa spočíta skóre. Vyhráva ten, 
kto prvý dosiahne trinásť bodov. Okrem pres-
nej ruky je dôležitá technika a sústredenosť, 
ale tiež taktika a stratégia.“ 

jg  
foto: P. Sedláček

Peter sníva svoj olympijský sen

Sústredený na hru
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Naša Bystrica 

-

NAŠI FLORBALISTI OSLÁVIA 9 ROKOV 
Náš florbalový tím Tsunami v septembri 
vstupuje už do svojej desiatej sezóny. Po-
čas deviatich rokov úspešne reprezentoval 
Záhorskú Bystricu na medzinárodnej, celo-
slovenskej i regionálnej úrovni. Desiatky veľ-
kých turnajov vo Švédsku, Česku, Maďarsku 
a na Slovensku, pravidelná účasť v ligových 
súťažiach, stovky hodín florbalovej driny, toto 
všetko už prináša športové ovocie vo forme 
slovenských reprezentantov. Po Martinovi 
Kubovičovi, Marošovi Kovaľovi a Oliverovi 
Kubaskom dostal pozvánku do juniorskej re-
prezentácie aj Dávid Leskovský. 

V uplynulej sezóne 2014/2015 oblieka-
lo dres Tsunami približne 120 Bystričanov 
vo všetkých vekových kategóriách. Od se-
demročných mladších prípravkárov až po 
štyridsiatnikov v rekreačnej lige „33+“. His-
torický úspech sme dosiahli v najvyššej muž-
skej lige MEX, kde sme obsadili 3. miesto 
za víťaznými Žilinčanmi a druhými ATU Koši-
ce. Pod trénerskou taktovkou Rola Blúsku 
a Dana Madleňáka už naši muži pravidelne 
zarezávajú v letnej príprave na ďalší ročník 
extraligy. Dúfame, že ich čoskoro uvidíme aj 
v záhorskobystrickej domácej aréne. Radi by 
sme predstavili ovocie nášho deväťročného 
úsilia tu, v Záhorskej Bystrici, kde by sme 
spoločne s domácim publikom určite vytvorili 
úžasnú športovú atmosféru. 

Starší žiaci pod vedením Ruda Krušinu 
a Stana Huja vyhrali bratislavskú ligu a po-
stúpili na majstrovstvá Slovenska do Košíc, 
kde potvrdili svoje postavenie a obsadili 
nádherné druhé miesto po finálovej prehre 
s ATU Košice. Zahanbiť sa nedali ani ďalšie 
generácie. V každej vekovej kategórii vzbu-
dzujeme rešpekt a v celoslovenskom po-
rovnaní určite patríme medzi najúspešnejšie 
družstvá. 

Svoje miesto si u nás našli aj rekreač-
ní hráči nad 30 rokov. Pod vedením Jožka 
Kubaského obsadili v rekreačnej seniorskej 
lige druhé miesto. 

Sezóna 2015/2016 sa pomaly začína. 
Názov Tsunami Záhorská Bystrica sa objaví 
až v ôsmich vekových kategóriách hráčov, 
preto nám držte palce, aby sme boli čo naj-
úspešnejší. 

Realizačný tím a tréneri: Šimon Dudík, 
Juraj Hvozdík, Roland Blúska, Stano Hujo, 
Rudolf Krušina, Daniel Madleňák a Jozef 
Kubaský. 

 
 

1. SP Stupava 

2. Tsunami Záhorská Bystrica

3. Tempest Bratislava

Sezóna 2014/2015 v tabuľkách:

 

1. FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina

2. ATU Košice

3. Tsunami Stupava

... 12 družstiev

 

1. Grasshoppers Žilina

2. ATU Košice

3. ŠK 1. FBC Trenčín

4. Tsunami Záhorská Bystrica

5. Snipers Bratislava

6. FBC Mikuláš Prešov

 

1. Snipers Bratislava

2. Tsunami Záhorská Bystrica

... 6 družstiev

 

1. Tsunami Záhorská Bystrica 

2. Snipers Bratislava

... 10 družstiev

 

1. Snipers Bratislava

2. FBC Lions Bratislava

4. Tsunami Záhorská Bystrica

... 8 družstiev

 

1. Snipers Orange

2. TJ Sokol Gajary

6. Tsunami Záhorská Bystrica A

... ...

9. Tsunami Záhorská Bystrica B

... 10 družstiev

  
Z 8 družstiev sme sa pravidelne na 
miniturnajoch dostávali do prvej štvorky. 

Rekreanti pod vedením Jožka Kubaského

Starší žiaci: v Košiciach strieborní na maj-
strovstvách Slovenska

Naši reprezentanti, zľava Maroš Kovaľ, Oliver 
Kubaský a Martin Kubovič – voláme ich aj 3K

Muži s bronzovými medailami na majstrov-
stvách Slovenska v Žiline

Text a foto: Šimon Dudík
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Veľké Himaláje v Malých Karpatoch
„Zaparkovali sme v Lamači, ale už sa nachá-
dzame v Záhorskej Bystrici,“ povie mi ces-
tovateľ a spisovateľ Ján Vasil. Sme na kraji 
Záhorskej Bystrice, v chatovej oblasti, kde 
sa začína les. Keď vojdem do dvora, ocit-
nem sa na prvom schode, vedúcom hore 
k domu. Za ním je chodník, ktorý pokraču-
je vyššie do kopca a rozvetvuje sa do strán. 
Zem nad nami je rozdelená, vyzerá ako veľ-
ké schody stúpajúce do lesa. Podobné zá-
hrady majú v Nepále. Lesná cesta pokračuje 
ku kamennému domčeku s nápisom Hotel 
Karma, podľa Jána najlepší hotel v Nepá-
le, v ktorom sa pri každej návšteve ubytuje. 
Kúsok od neho je drevená terasa a jazier-
ko. „Ty máš veľmi rád prírodu.“ Smiech. 
Zbytočná poznámka vyslovená nahlas. „Celý 
môj život je spätý s prírodou, preto som si 
našiel toto miesto.“

Sadáme si pod strom na záhradné stolič-
ky. Tu ma víta pani domu so zmrzlinou v ruke. 
Zapáči sa mi, ako priateľsky a otvorene ku 
mne majitelia pristupujú. Cítim sa vítaná.

Život v Nepále, Nepálčania
„Pamätáš si na svoju prvú cestu do Nepálu?“ 
Ján sa usmeje akoby si práve spomenul na 
veselý zážitok. Na prvú cestu sa očividne 

nedá zabudnúť. „Pri prvej ceste do Nepálu 
som objavil pre mňa úplne neznámy svet“, 
začne svoje rozprávanie. Predstava, ktorú 
si utvoril z prečítaných kníh, sa len vzdiale-
ne podobala realite. Sprvu prevládal strach 
z nepoznaného. Po stretnutiach s tamojšími 
ľuďmi spoznal, že sú rovnakí ako my a za 
krátku dobu sa cítil ako doma. Po návrate na 
Slovensko začal hneď plánovať ďalšiu cestu 
do Nepálu. „Odvtedy tie krajiny a ľudí spozná-
vam. Nehľadal som rozdiely, ale to čo máme 
spoločné – a to stačí na to, aby ich človek 
začal mať rád a naučil sa od nich veľa vecí.“ 
Väčšina Nepálčanov je veľmi dobrosrdečná 
a otvorená. Oni žijú a snívajú v rámci svojich 
možností; a to je dôvod, prečo sú šťastnejší.

Otvára krabičku cigariet a ponúka mi. 
A tak si sedíme, pofajčievame a rozprávame 
sa o Nepále. „Aký je rozdiel medzi životom 
v meste a na dedine?“ „V mestách sa do-
máci prispôsobujú zvyšku sveta a na vidieku 
si žijú o niekoľko storočí v minulosti. Nepál 
pozostáva z mnohých etník, ktoré majú svo-
je zvyky, svoju kultúru, svoj nový rok, svoj 
kalendár, svoj jazyk. Jeden ľudský život by 
nestačil obsiahnuť celú škálu kultúrnej roz-
manitosti, ktorá sa tu nachádza.“ Môžete tu 
stretnúť Indov alebo Tibeťanov. V porovnaní 

s Indiou je Nepál malá krajina, takže je všet-
ko oveľa dostupnejšie. Stačia dve hodiny au-
tom z hlavného mesta a ocitnete sa niekoľko 
storočí v minulosti. Vidiečania nevedia čítať 
ani písať, nemajú elektrinu, nepoznajú pe-
niaze, pretože ich nepotrebujú. Fungujú na 
výmennom obchode. Žijú si svoj život v tradí-
ciách nezávisle od miest. „Kto bol len v mes-
tách, nemôže si povedať, že navštívil Nepál, 
lebo skutočný život sa odohráva mimo turis-
tických centier.“

Stredná a bohatá trieda tvorí asi päť per-
cent. Čiže asi päť percent detí chodí pra-
videlne do školy a zvyšných deväťdesiat-
päť percent vychodí dve alebo tri triedy. 
„Všeobecné vzdelanie je tam na veľmi nízkej 
úrovni. Donedávna tam bolo viac než šesť-
desiat percent obyvateľstva negramotného, 
ale, pravdupovediac, v živote im to nepreká-
žalo.“

Ľudia žijú súčasne bežný život a nábožen-
stvo – a všetko, čo vytvoria, je určitá oslava 
božstva. Keďže tam je veľa kláštorov, pretr-
vávajú určité zvyky. Napríklad rodiny posiela-
jú svojich druhorodených synov za mníchov, 
čo je určitý spôsob školskej dochádzky. 
V kláštore sa učia okrem filozofických náuk 
bežné predmety a nadobúdajú aj rôzne 
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remeselné zručnosti. Po dovŕšení určitého 
veku môžu buď opustiť kláštor, alebo svoj 
život zasvätiť meditáciám a hľadaniu nirvány.

„Muzikoterapia“ s tibetskými misami
Výroba originálnych misiek je stráženým ta-
jomstvom Tibeťanov. V súčasnosti žije iba 
zopár rodín, ktoré si zachovali tradičný ná-
vod na ich výrobu.

Vchádzame do Galérie a ja neviem kam sa 
mám pozrieť skôr. Som obklopená farbami. Sto-
jím na vzorovanom koberci, vo vitrínke sú rozlo-
žené malé aj väčšie sošky bohov. Na nízkom 
stolíku ležia ručne robené náramky a náhrdel-
níky. Ján položí na vankúš veľkú tibetskú misu, 
do ktorej by som sa bez problémov zmestila. 
Sadnem si na zem, čelom k mise, zatvorím oči 
a čakám, čo sa bude diať. Obkolesí ma zamato-
vý, hlboký zvuk, ktorý nenásilne plynie. K nemu 
sa pridá tenší hlas malej misy. Spoločne vytvoria 
dokonale dopĺňajúce sa duo. Zrazu si uvedo-
mím, že mi začína padať hlava. Vypínam vystre-
sovanú myseľ a zaspávam. Hudba doznie, ale ja 
sa neponáhľam otvoriť oči. Keď sa mi to koneč-
ne podarí, zbadám Jána s čerstvo uvareným jaz-
mínovým čajom v ruke. „Dobré ránko.“ Neviem 
presne, koľko minút som takto relaxovala, ale 
v mojich subjektívnych prepočtoch to boli dva 
roky na dovolenke.

Zemetrasenie v Nepále
Ján bol v Nepále viac ako tridsať krát. Prvú 
cestu absolvoval v roku 1992. Stal sa sved-
kom vývoja života v Nepále za posledných 
dvadsaťtri rokov. Po zničujúcom zemetrasení 
z 25. 4. 2015 a neskôr aj 12. 5. 2015, sa 
krajina veľmi zmenila. Ján odišiel do Nepá-
lu, aby pomohol svojmu druhému domovu. 
V okolí nebol žiaden turista, všade len popa-
dané budovy a chaos. Po prezretí fotografií 
zo zničenej krajiny ma zamrazí. Je to celkom 
iný pohľad ako ten, čo nám v krátkej repor-
táži ponúknu správy v televízii. Zahynulo tam 
skoro 9000 ľudí, popadalo veľa kultúrnych 
pamiatok a približne polovica domov, ktoré 

obyvatelia z vlastných zdrojov nemajú šancu 
opraviť.

Znovubudovanie Nepálu
Všetci mladí ľudia, ktorí žijú v centre, majú 
svojich príbuzných na vidieku. Všetka pomoc 
zo sveta prichádza do Kathmandú, ale mimo 
mesta, na vidiek, sa nedostáva skoro nič. Pri 
vzniku zemetrasení je problémom nestabilný 
povrch krajiny, ktorý sa skladá z vysokých hi-
malájskych kopcov a dolín zároveň. Zosunu-
tie jedného svahu môže zabrániť prístupu do 
celej oblasti. „Šli sme do jednej dedinky, kde 
spadlo 200 domov, do slova a do písmena,“ 
povie vážne a zapáli si cigaretu. „Teda 199, 
jeden dom zostal zachránený. Zrovna rodi-
čov môjho kamaráta, ktorí v ňom aj tak neži-
jú. Tridsaťpäť rodín z toho nemalo ani fuka.“ 
Platí dodnes, že domy, ktoré nespadli, majú 
narušenú statiku a stačí malé zemetrase-
nie, aby sa zrútili aj ony. Ľudia preto bývajú 
mimo svojich domovov. Buď si postavia stan 
pár metrov od domu, alebo bývajú so svoji-
mi zvieratami pod prístreškami. „Bolo úplne 
úžasné, keď sme sa stretli pod komunitným 
stromom a robili zoznam potrebných vecí 
a z 200 rodín sa 35 prihlásilo, že potrebuje 
pomoc. Ostatní boli s nami, nikto si nevypý-
tal ani cent, nič.“

Nepálčania si odľahčovali život humorom. 
„Aj čierny humor bol lepší ako nič. Oni sa 
báli, tak spali na prízemí a ja na piatom po-
schodí. Keď sa posteľ a celá izba zatriasla, 
zišiel som dole povedať im, že bolo zemet-
rasenie. Oni ale nič necítili.“ Otvorili apliká-

ciu pre online sledovanie zemetrasení. Po 
niekoľkých minútach sa skutočne zobrazilo 
zemetrasenie v Nepále s magnitúdou 5,2 
a epicentrom 60 km od Káthmandu. Na to 
vtipne zareagoval Jánov miestny kamarát: 
„Jano, ty si rýchlejší, než zemetrasenie!“ „To 
sú také malé momenty, pre ktoré mám rád 
Nepál.“

Ako sa dá pomôcť Nepálu
Ján vytvoril projekt, v rámci ktorého sa kto-
koľvek môže zapojiť do pomoci Nepálu. 
V jeho Galérii sa nachádzajú rôzne orien-
tálne sošky bohov, ručne robené náramky, 
masky, šatky, alebo „spievajúce“ tibetské 
misy. Po dohode s Jánom môžete aj vy prísť 
a bližšie sa zoznámiť s orientálnou kultúrou. 
Zároveň pomôžete ľuďom v Nepále. Galéria 
ponúka najrozmanitejšie veci, od sošiek z je-
denásteho storočia až po jemný náramok. 
Polovica z predaja pôjde priamo do Nepálu 
ľuďom, ktorí to potrebujú.

Web: himalaja.sk
Tel.: 0911 494 881
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Podľa starodávnych textov 
Upanišád (védske poučenia, 

mýty a legendy) sú dve 
absolútna – zvuk a ticho: 
„Zaplavený absolútnom, 

ktorým je zvuk, vstupuje človek 
do absolútna, ktorým je ticho.“
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Rozhovor s Martinom Starým 
o histórii, osudoch  
a o dnešnej podobe  
Hostinca U Iváka

Ešte prednedávnom boli priestory 
legendárneho záhorskobystrického 
Hostinca U Iváka pre verejnosť načas 
neprístupné – a medzi obyvateľmi na-
šej mestskej časti sa povrávalo, že vo 
vnútri sa dejú veľké premeny. Čo sa 
teda vlastne zmenilo – a prečo?
Aby odpoveď dávala nejaký širší zmysel, 
treba zájsť hlbšie do histórie. Hostinec po-
stavila rodina Ivákovcov, z ktorej pochádza 
moja mamička, v roku 1928. Táto skutoč-
nosť je známa z historických prameňov, 
ale pri rekonštrukčných prácach nám ju 
potvrdila aj fľaša, ktorú sme našli skrytú 
v jednom z múrov: bola v nej zvinutá listi-
na o vzniku hostinca. V roku 1948 mojim 
prarodičom Štefanovi a Paulíne Ivákovcom 
podnik zoštátnili. Vyše štyridsať rokov po-
tom fungoval ako štátne pohostinské zaria-
denie, to však vtedy bolo „mimo nás“. Vrátili 
nám ho v žalostnom stave v rámci reštitúcií 
v roku 1991 – a širšia rodina sa rozhodla 
v krčmárskej tradícii pokračovať. Ponuka 
bola orientovaná na nápoje a dobré jedlo 
s nižšími cenami: veď práve robotníci, čo 
pracovali v Záhorskej Bystrici a blízkom 
okolí, sem boli navyknutí chodiť na obedy. 
Prevádzkovať taký podnik však bolo vtedy 
pre nás z rôznych dôvodov náročné a chod 

hostinca príliš zaťažoval celú našu rodinu. 
Preto sme po pár rokoch začali „Iváka“ pre-
najímať, s čím ale súvisel jeho úpadok.

Takže impulzom na zmenu bol práve 
tento úpadok?
Áno. Rodinný podnik s takmer storočnou 
tradíciou sa nedá hodiť len tak za hlavu. 
Urobili sme teda dôležité rozhodnutie. 
Hostinec prešiel zásadnou rekonštrukciou. 
Dnes má, zatiaľ zvnútra, celkom novú tvár.

To je zjavné už na prvý pohľad. Zrejmé 
je však aj to, že ste ho nezmenili na lu-

xusný podnik pre vyššiu spoločnosť, ale 
zachovali ste istý ráz „ľudovosti“.
Áno. Ale z krčmy sme de facto vytvorili Pub.

Nebolo to riskantné? Veď to automatic-
ky znamená aj zmenu klientely.
Riskantné to, samozrejme, bolo. Ale už 
dnes sa nám ukazuje, že sme sa rozhodli 
dobre. Zvlášť medzi mladými si budujeme 
novú klientelu. Veď pri zmenách sme vy-
chádzali aj zo skutočnosti, že v Záhorskej 
Bystrici doteraz žiadny Pub nefungoval.

Na jednej strane spomínate Pub, ale 
názov U Iváka, teda Hostinec U Iváka 
ostal...
Veľa sme nad tým premýšľali. Nakoniec 
sme sa rozhodli zachovať tradičnú rodinnú 
značku. Z krátkodobého hľadiska to mož-
no nevyzerá ako múdre riešenie, ale som 
presvedčený, že z dlhodobého pohľadu to 
bude dobrá marketingová investícia. Zabo-
jujeme. Ak Boh dá, v roku 2028 úspešne 
oslávime storočnicu, značka „Hostinec 
Ivák“ bude mať svoj cveng. Dúfam ale, že 

Naše prevádzky

V strede stojí stĺp
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príchod „nového Iváka“ nebude trvať tak 
dlho . 

Vráťme sa k podobe interiéru. Ste ar-
chitekt. Čím ste sa pri jeho premene 
inšpirovali?
Pokiaľ chcete zachovať genius loci priesto-
ru, ktorý rekonštruujete, musíte nadviazať 
na jeho dominantné rysy, a tie vás potom 
pri práci vedú. Miestami sme odkryli steny 
s pôvodnými nátermi, ostali aj dvere, staré 
liatinové rádiatory, prechod medzi dvomi 
hlavnými miestnosťami ozvláštňuje odkrytý 
pôvodný tehlový oblúk. Ale ostali napríklad 
aj „krčmové“ stoly, ktoré sme sem dali pred 
vyše dvadsiatimi rokmi. Zachovanie týchto 
starších prvkov sa kombinuje s modernými 
stavebnými postupmi, inšpirovanými do is-
tej miery estetikou „industriálneho priesto-
ru“. Čisté plochy stien, ako podlaha brú-
sený betón poliaty epoxidom, na pohľad 
jednoduché okná, ktoré však poskytujú 
ochranu pred slnečným žiarením – a z uli-
ce sú nepriehľadné, čo podporuje intimitu 
priestoru. 

Zaujali ma aj lampy.
Áno. Sú to fľaše s odrezaným dnom.

Vyrobiť ich – to muselo byť technolo-
gicky náročné. Zadávali ste to nejakej 
firme?
(Smiech). Ale kdeže! „Vygooglil“ som si, 
ako možno v domácich pomeroch spoľah-
livo rezať sklo takéhoto zložitejšieho tvaru. 
Fľašu „načnete“ obyčajnou rezačkou na 
sklo a potom ju striedavo kúpete v horúcej 
a ľadovej vode. Stačí malé klepnutie – a na 
mieste rezu dno krásne odpadne. Pokazí-
te približne len desatinu fliaš. To je celkom 
dobrá štatistika, nie?

Dobrá štatistika, ale aj inšpirácia. No 
okrem týchto moderných prvkov priam 
udiera do očí jeden pôvodný, ktorému 
ste dali celkom dominantné miesto.
Myslíte ten stĺp?

Áno.
To dominantné miesto sme mu nedali my, 
on ho mal odjakživa. Je to oporný stĺp, na 
ktorom, nielen obrazne, krčma stojí. Je to 
symbol trvácnosti a kontinuity. Máme ho aj 
v logu.

Zmenilo sa aj zázemie?
Iste. Je to krásny veľký priestor, s kto-
rým sa dá dobre pracovať. Okrem iného 
sme obnovili najmä kuchyňu, pretože po-
pri nápojoch ponúkame aj kvalitné jedlá. 
Na každý týždeň pripravujeme špeciálne 
menu. Orientujeme sa na stredoeurópsku 
kuchyňu. Preto sa zatiaľ úspešne bránime 
pečeniu pizze. Aby sme neboli obmedzo-
vaní zmluvnými záväzkami, vyhýbame sa 

výhradným zmluvám s akýmkoľvek dodá-
vateľom. Prezentujeme tu napríklad širšie 
spektrum pív od menších výrobcov.

Rekonštrukcia sa teda skončila?
To vôbec nie. Popracujeme ešte s exte-
riérom, pričom chceme obnoviť pôvodný 
vstup do sály zo Záhorskej ulice. A radi by 
sme v podkroví vytvorili pár izieb pre hostí, 
čím by vznikol tradičný hostinec, kde sa dá 
aj prespať. Nie nadarmo sa po slovensky 
hovorí práve HOSTinec!

Spomenuli ste povestnú sálu v zadnej 
časti budovy. Tá zohrala v kultúrnej 
histórii obce významnú úlohu. Čo je 
s ňou?
Je k dispozícii. Zatiaľ tam podľa potreby 
a dopytu organizujeme väčšie spoločen-
ské podujatia ako sú svadby, rodinné osla-
vy alebo, naopak, kary a podobne. A beží 
tu paralelne niekoľko turnusov organizova-

ných hlavne s o. z. „Pozitívum v nás“ s rôz-
nymi druhmi cvičení pre záujemcov a záu-
jemkyne z blízkeho i širšieho okolia. 

Neinšpiruje vás tento priestor obnoviť 
starú tradíciu divadelných či filmových 
produkcií?
Klasické kino asi nie, to by dnes, v čase 
multikín so širokým výberom, podľa mňa 
nefungovalo. Filmové predstavenia v inej 
forme ale zvažujeme. A pokiaľ by malo 
ísť o obnovenie starších kultúrnych tradí-
cií v akomkoľvek smere, tomu sme určite 
otvorení. Pre budúcnosť podniku by to 
mohli byť perspektívne inšpirácie. 

Máte ešte čas na vaše hlavné povola-
nie, na architektúru?
Teraz vôbec nie. Všetok čas nechávam 
„u Iváka“, ale keď ho „vypipleme“, určite 
sa k počítačovej myši a navrhovaniu vrátim! 

PS

Naše prevádzky



Na pravidelnej Kávičke so starostom sa 
v júli stretol starosta Jozef Krúpa aj so 
svojim zástupcom Martinom Besedi-
čom s obyvateľmi, bývajúcimi v bytovke 
Rezidencia a v domoch na tzv. hlavnej, 
Bratislavskej ulici. Kosiť pozemky za 
Rezidenciou, ako aj za domami na Bra-
tislavskej v časti pri TV Markíza, mož-
nost pridať další prechod pre chodcov, 
obnoviť vodorovné značenie a odvodne-
nie na Bratislavskej, odstrániť hranaté 
obrubníky popri chodníku pri prechode 
vedľa zelovocu, rozšíriť miestny rozhlas, 
zabezpečiť čistotu okolo smetných košov 
pri bytovkách, upraviť detské ihrisko, ale 
aj zabezpečiť väčší počet košov na psie 
exkrementy – to boli témy, na ktoré ľudia 
poukázali.

„Ešte v tom istom týždni sme na det-
skom ihrisku doplnili piesok a natiahli naň 
kryciu plachtu. V spolupráci s magistrá-
tom sme zabezpečili vodorovné značenie 
na Bratislavskej ulici. Vlastníkov pozemkov 
sme upozornili, aby si pokosili svoje ne-
upravené plochy – čo aj na základe tejto 
našej výzvy urobili. Taktiež sme do parčíku 
umiestnili ďalší kôš na psie exkrementy. 
V priebehu septembra vymeníme obrubní-
ky – tak, aby cez prechod pri zelovoci na 
Bratislavskej ulici mohli mamičky s kočík-
mi chodiť bez veľkej námahy“ – reagoval 
starosta Jozef Krúpa na stav riešenia pod-
netov, s ktorými sa ludia naňho obrátili.

Ďalšie stretnutie Kávička so staros-
tom je naplánované na 14. septembra 
v reštaurácii U Iváka. Pozývame poroz-
právať sa o problémoch a požiadavkách 
najmä obyvateľov zo Záhorskej, Záhu-
menskej, Trstínskej, Brumovickej, Kút-
skej, Gajarskej a Lozornianskej ulice.  
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Prehľad uznesení a rozhodnutí ustanovujúceho 
zasadnutia Miestneho zastupiteľstva (MZ) Bratisla-

va-Záhorská Bystrica (MZ) zo dňa 29. júna 2015
ZASTUPITEĽSTVO SCHVÁLILO

- záverečný účet mestskej časti za rok 
2014

- návrh na zmenu rozpočtu mestskej 
časti spočívajúcu v presune bežných roz-
počtových prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu z marca 2015, pričom sa nezmenili 
celkové príjmy ani výdaje mestskej časti

ZASTUPITEĽSTVO ZOBRALO NA VEDOMIE
- správu o stave pohľadávok mestskej 

časti uvedenú v záverečnom účte
- správu o vyúčtovaní dotácií poskytnu-

tých z rozpočtu pre organizácie pôsobiace 
v mestskej časti za rok 2014

PRENÁJOM POZEMKOV
Zastupiteľstvo schválilo:
-  prenájom ½ podielu o výmere 316,5 

m2 na pozemku registra KN „C“ parc. č. 
2679/1 k. ú. Záhorská Bystrica, záhrady 
o celkovej výmere 633 m2, odčleneného 
z pozemku reg. „E“ KN parc. č. 5851//5, 
zapísaného na PKV č. 2, pre žiadateľa Poľov-
nícka spoločnosť Záhorská Bystrica. Cena za 
prenájom je 0,33 €/m2/rok, doba prenájmu 
do roku 2025, t. j. 10 rokov

- predĺženie prenájmu časti pozemku 
parc. č. 2164/19, ostatná plocha, diel 8, 
v zmysle GP ž. 2/05 zo dňa 7. 2. 2005 o vý-
mere 148 m², zapísaného na LV č. 3558, pre 
žiadateľku Boženu Kubíkovú ako prípad hod-
ný osobitného zreteľa; cena za prenájom je 
0,33 €/m2/rok, doba prenájmu 5 rokov

SCHVÁLENÉ VZN 
- č. 2/2015 o prevádzkovom režime 

a predajnej dobe v obchode a poskytovaných 
službách na území MČ

- č. 3/2015 o evidencii pamätihodností 
na území MČ

- č. 4/2015, ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov na území MČ

VSTUP DO OZ DOLNÉ ZÁHORIE
OZ Dolné Záhorie vzniklo za účelom pod-

pory budovania a rozvoja miestnych part-
nerstiev medzi obcami a podnikateľskými 
subjektmi pre efektívne využitie vnútorného 
rozvojového potenciálu. Jednou z hlavných 
priorít je aj vykonávanie aktivít na získavanie 
nenávratných finančných prostriedkov na 
spracovanie mikroregionálnych rozvojových 
stratégií a pripravenie miestnej odbornej ka-
pacity pre čerpanie prostriedkov z fondov Eu-
rópskej únie v programovacom období rokov 
2014 – 2020, fondov na podporu cezhranič-
nej spolupráce a rôznych podporných fondov 
a schém.

Vstup Mestskej časti Bratislava-Záhorská 
Bystrica do Občianskeho združenia Dolné 
Záhorie je dôležitý z hľadiska možnosti čerpa-
nia finančných dotácií pre aktivity integrovanej 
stratégie regionálneho rozvoja v okrese Ma-
lacky za účelom zaradenia do Miestnych akč-
ných skupín (MAS) Ministerstvom pôdohos-
podárstva SR, s možnosťou čerpania zdrojov 
z OP pre rozvoj vidieka.

Zvukový záznam zo zasadnutí MZ, znenie zá-
pisníc a materiálov z rokovaní nájdete na we-
bovej stránke MČ: www.zahorskabystrica.sk.

Najbližšie zasadnutie MZ je naplánované 
na 16. 9. 2015 o 13:00 hod. vo veľkej zasa-
dačke MÚ.

dk

 Kávička so starostom

ZÁHORSKÁ BYSTRICA – moderná v tradíciách!
Slovo od autora nového dokumentu o našej mestskej časti

Každé miesto na Zemi je niečím výnimočné a vryje sa človeku do pamäti. Jedným takým je aj naša 
Záhorská Bystrica, ktorá si zaslúžene získala prívlastok „moderná v tradíciách“. Pestrá svojimi zvykmi 
a tradíciami, históriou, ale aj bohatým kultúrnym a spoločenským životom. 

Zhostiť sa úlohy režiséra bolo pre mňa veľkou výzvou. Zachytiť Záhorskú Bystricu v celej kráse 
bolo náročné, ale aj pretkané úsmevnými okamihmi z natáčania, ktoré chvíle strávené za kamerou 
spestrili. Každé natáčanie bolo jedinečné. Niektoré momenty, zachytené v tomto dokumente, sa už 
nikdy nezopakujú. 

Dokument by som chcel venovať môjmu dedkovi Štefanovi Kahánkovi, s ktorým som ako malý 
spoznával Záhorskú Bystricu a ktorý ma o nej veľa naučil – za čo mu veľmi ďakujem. Navždy zostane 
jej súčasťou. 

Poďakovanie patrí starostovi Jozefovi Krúpovi za myšlienku vytvoriť takýto dokument, aj všetkým 
tým, ktorí sa podieľali na jeho tvorbe a pomohli vytvoriť toto svedectvo o našej Záhorskej Bystrici pre 
budúce generácie.                                                     Miroslav Marciš

DVD si môžete pozrieť na webovej stránke mestskej časti, alebo kúpiť na miestnom úrade.
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Všeobecne záväzné nariadenia v Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica  
za prvý polrok 2015

Počas prvého polroka 2015 prijali poslanci 
mestskej časti štyri nové všeobecne záväzné 
nariadenia:

VZN 1/2015, ktorým sa vyhlasuje záväz-
ná časť Územného plánu zóny Bratislava, 
Záhorská Bystrica – Krče, Zmeny a doplnky 
1/2014

Záväzná časť Územného plánu zóny Bratisla-
va, Záhorská Bystrica – Krče, Zmeny a doplnky 
1/2014, stanovuje zásady a regulatívy podrob-
nejšieho priestorového usporiadania a funkč-
ného využitia pozemkov, stavieb a verejného 
dopravného a technického vybavenia územia, 
umiestnenia stavieb na jednotlivých stavebných 
pozemkoch, do urbánnych priestorov a zasta-
vovacie podmienky jednotlivých stavebných 
pozemkov, nevyhnutnej vybavenosti stavieb 
a napojenie na verejné dopravné a technické 
vybavenie územia, začlenenia stavieb do oko-
litej zástavby a do ostatnej krajiny. „Zmeny 
a doplnky č. 1/2014 Územného plánu zóny 
Bratislava, Záhorská Bystrica – Krče, Sekto-
ry A,C“. Upravený návrh – čistopis je uložený 
s možnosťou do neho nahliadnuť na Okresnom 
úrade v Bratislave, na Miestnom úrade mestskej 
časti Bratislava-Záhorská Bystrica, na Magistrá-
te hlavného mesta SR Bratislavy a na prísluš-
nom stavebnom úrade.

VZN 2/2015 o prevádzkovom režime 
a predajnej dobe v obchode a poskytova-
ných službách na území Mestskej časti Bra-
tislava-Záhorská Bystrica

Najdôležitejšou zmenou, ktorá nastala pri 
schvaľovaní tohto nariadenia, je vymedzenie zá-
kladných pojmov bytový dom, obývaná zóna, 
spoločenský dom, samostatná prevádzka, 
prevádzka v bytovom dome, prevádzka v obý-
vanej zóne, prevádzka v spoločenskom dome, 
prevádzka mimo obývanej zóny a verejné prie-
stranstvo. Na základe tohto vymedzenia sa jed-
notlivo schvaľoval čas predaja v obchode a čas 
prevádzky služieb. 

Prevádzková doba v prevádzkach s preda-
jom tovaru a s poskytovaním služieb sa určuje 
denne od 6,00 hod. do 22,00 hod. 

Prevádzková doba v prevádzkach, ktorých 
predmetom činnosti je v zmysle povolení vy-
daných príslušným úradom podľa osobitných 
právnych predpisov pohostinská, reštauračná 
činnosť a výroba jedál pre výdajne, ako aj 
rýchle občerstvenie v spojení s predajom na 
priamu konzumáciu vrátane prevádzok typu 
kaviareň, pub, denný bar, nočný bar, sa určuje 
nasledovne: 

pondelok – nedeľa od 6:00 hod. do 
22.00 hod. u prevádzok v bytovom dome,

nedeľa – štvrtok od 6:00 hod. do 22:00 
hod. u prevádzok v obývanej zóne,

nedeľa – štvrtok od 6:00 hod. do 23:00 
hod. u prevádzok v Spoločenskom dome 
a u prevádzok mimo obývanej zóny,

piatok – sobota od 6:00 hod. do 24:00 
hod. u prevádzok v obývanej zóne,

piatok – sobota od 6:00 hod. do 02:00 
hod. u prevádzok v Spoločenskom dome 
a u prevádzok mimo obývanej zóny.

V prevádzkach v Spoločenskom dome 
a v prevádzkach mimo obývanej zóny, v kto-
rých sa koná podujatie charakteru uzavretej 
spoločnosti (svadobné hostiny, životné výročia, 
firemné oslavy a pod.), je prevádzková doba 
neobmedzená. Povinnosťou usporiadateľa je 
podať písomné oznámenie na miestny úrad naj-
menej 7 dni pred konanou akciou.

V prevádzkach v obývanej zóne, v ktorých sa 
koná podujatie charakteru uzavretej spoločnos-
ti (svadobné hostiny, životné výročia, firemné 
oslavy a pod.), je prevádzková doba neobme-
dzená za predpokladu, že prevádzkovateľ spolu 
s oznámením podľa nasledujúcej vety predloží 
na miestny úrad aj písomný súhlas všetkých 
vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa vo 
vzdialenosti do 25 metrov od prevádzky. Povin-
nosťou usporiadateľa je podať písomné ozná-
menie vrátane písomného súhlasu dotknutých 
vlastníkov nehnuteľností na miestny úrad najme-
nej 7 dni pred konanou akciou.

Prevádzkam, ktoré majú zriadenú letnú te-
rasu (v mesiacoch máj – september) sa určuje 
prevádzková doba nasledovne: pondelok – ne-
deľa od 08:00 hod. do 22.00 hod.

Hudobná produkcia na letných terasách zria-
dených na verejnom priestranstve je povolená 
nasledovne: pondelok – nedeľa od 09:00 
hod. do 20.00 hod.

VZN 3/2015 o evidencii pamätihodností 
Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje 
spôsob vytvorenia evidencie pamätihodností, 
vedenia ich evidencie, upravuje podmienky ich 
ochrany a využívania evidencie pamätihodností 
a evidenciu pamätihodností MČ Bratislava-Zá-
horská Bystrica. Zoznam pamätihodností evi-
dovaných v mestskej časti je možné vidieť na 
webovej stránke MČ. 

VZN 4/2015, ktorým sa upravujú pod-
mienky držania psov na území Mestskej 
časti Bratislava-Záhorská Bystrica

Toto VZN upravuje podmienky držania psov 

na území MČ, vedenie evidencie psov, vyme-
dzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný, 
vymedzenie miest, kde je vstup so psom za-
kázaný. Každý pes držaný nepretržite viac ako 
90 dní na území Slovenskej republiky podlieha 
evidencii psov. Evidenciu a vydávanie evidenč-
ných známok pre psov chovaných v Mestskej 
časti Bratislava-Záhorská Bystrica zabezpeču-
je Miestny úrad v Záhorskej Bystrici. Vstup so 
psom je zakázaný:

a) do detských ihrísk a pieskovísk a k nim pri-
liehajúcich plôch verejnej zelene,

b) do areálov školských a predškolských za-
riadení,

c) do športovísk a štadiónov prístupných ve-
rejnosti,

d) do zdravotných zariadení,
e) na trhovisko, tovarové burzy,
f) do všetkých verejnosti prístupných budov 

a plotom ohradených priestorov,
g) na všetky plochy verejnej zelene a na 

ostatné miesta, označené zákazom vstupu so 
psom.

Voľný pohyb psa v intraviláne mestskej čas-
ti Bratislava-Záhorská Bystrica je všeobecne 
zakázaný. Každý, kto psa vedie po verejnom 
priestranstve, je povinný mať pri sebe vhodný 
obal a pomôcky na odstraňovanie psích výka-
lov. 
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:

a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie je 

spôsobilá a schopná psa ovládať v každej situ-
ácii,

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez 
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovo-
kovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo 
v krajnej núdzi,

d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo 
stratu známky.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak:

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu 
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol,

b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným 
spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez 
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovoko-
vaný, ak sa nepožil v nutnej obrane alebo v kraj-
nej núdzi,

d) evidenčnou známkou nepreukáže totož-
nosť psa,

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo 
zákaz voľného pohybu psa,

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými 
pes znečistí verejné priestranstvo,

g) ten, kto venčí psa v čase od 22:00 hod. 
do 05:00 hod.

dk

      

11/04/2015

Samospráva
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Tri otázky pre poslanca 
miestneho zastupiteľstva  
Ing. Jána Janatu

1. V čom spočíva jadro Vašej činnosti 
v zastupiteľstve?

Ako každý z poslancov miestneho za-
stupiteľstva sa snažím svojimi rozhodnu-
tiami podporovať záujmy obyvateľov našej 
mestskej časti. K tomuto mi pomáha i prá-
ca v dvoch stálych komisiách zriadených 
pri miestnom zastupiteľstve. Ako predse-
dovi Komisie finančnej, pre podporu in-
vestícií a rozvoj podnikania sa mi podari-
lo zložiť tím z členov, ktorí vynikajú svojou 
odbornosťou a pragmatickým prístupom 
– za ich záujem som im vďačný. V Komisii 
školstva, mládeže a informatizácie som 
členom a vidím hlavne pozitívne zmeny, 
ktoré v našej základnej škole s materskou 
školou už nastali, alebo sú plánované. 
V uplynulom období som bol tiež zapoje-
ný do dvoch špecializovaných komisií pre 
verejné obstarávania, a to Pre elektronizá-
ciu služieb samosprávy a Pre viacúčelo-
vú športovú halu.

2. Ako hodnotíte uplynulé obdobie, 
teda etapu po posledných komunál-
nych voľbách?

Pozitívnym signálom je jednotnosť a vzá-
jomná spolupráca všetkých členov zastupi-
teľstva vo veciach verejného záujmu, ktorá 
bola ukážková pri schvaľovaní rozpočtu, ako 
i pri zostavovaní nových VZN. Ako technicky 

zameraný človek 
kladne hodnotím 
i také drobnosti, akou je prvá solárna lampa 
v našej mestskej časti, alebo využívanie slu-
žieb elektronického kontrakčného systému 
(elektronické trhovisko) zo strany miestneho 
úradu, ktoré vedie k optimalizácii nákladov.

3. Aké rezervy, výzvy a plány nám pri-
nesie budúcnosť?

Z pozície predsedu finančnej komisie 
mi vyplýva povinnosť angažovať sa v otáz-
kach hospodárenia mestskej časti, a to 
nie iba pri schvaľovaní, ale i pri kontrole 
dodržiavania platných nariadení a opatrení. 
Hospodárenie mestskej časti je na dobrej 
úrovni, vždy je však priestor na zlepšenie, 
alebo na drobné „kozmetické úpravy”. Táto 
téma úzko súvisí s jednou z mojich priorít – 
zvyšovaním transparentnosti vynakladania 
financií samosprávy.

Pokiaľ ide o budúcnosť, obyvatelia s tr-
valým pobytom v Záhorskej Bystrici by mali 
cítiť, že sú tu doma. S pánom starostom 
zdieľam predstavu zriadiť vernostné karty 
pre Bystričanov. Vytvorili by priestor, ako 
ponúknuť obyvateľom s trvalým pobytom 
ešte väčšie množstvo benefitov a zároveň 
podporiť služby ponúkané našimi podni-
kateľmi.

Mestský poslanec Ing. Roman Weinštuk informuje
V poslednom vydaní Našej 

Bystrice som ako predseda 
Komisie grantového progra-
mu pri MsZ Bratislava ponúkol 
všetkým občianskym združe-
niam či neziskovým organizá-
ciám v Záhorskej Bystrici mož-
nosť uchádzať sa o finančné 
prostriedky z rozpočtu hl. 
mesta SR Bratislavy. Som rád, 

že túto možnosť využilo päť subjektov.
Komisia pod mojim vedením nezaháľa-

la ani počas prázdninových mesiacov a na 
svojom júlovom zasadnutí posudzovala cel-
kom 85 oprávnených projektov zameraných 
na zmysluplné využívanie voľného času detí 
a mládeže, na podporu športu a sociálne 
orientované aktivity.

Nároky jednotlivých subjektov takmer troj-
násobne prevyšovali rozpočtované zdroje ko-
misie. I preto som veľmi rád, že sa mi podarilo 
presvedčiť kolegov z komisie o zmysluplnosti, 

originalite a význame projektov našich bystric-
kých organizácií. Maximálna výška dotácie, 
ktorú mohla komisia odporučiť, bola 1500,- 
eur na projekt. Nie všetky naše subjekty však 
požadovali maximálnu výšku.

Komisia po dôkladnom oboznámení sa 
s jednotlivými projektmi odporučila primá-
torovi hl. mesta SR poskytnúť z rozpočtova-
ných zdrojov dotácie pre naše organizácie 
nasledovne:
OZ ŠK Hargašova 1.500,-  
florbalová príprava
OZ Hlas nádeje 1.400,-  
letný tábor „Kto sa nebojí, nech nejde do lesa“
OZ SPST 1.300,-  
detský ping-pong
OZ RZ pri ZŠ a MŠ   900,-  
„Keby som bol spisovateľ“
Bystrický prameň, n. o.  800,-  
preprava seniorov
Celkom     5.900,- eur

 

Po pomoci pri získaní dotácie na rozšírenie 
kapacity našej materskej škôlky (60.000,- 
eur) ide o ďalší finančný impulz, ktorý sme-
ruje do našej mestskej časti. Tentokrát ako 
finančná podpora pre občianske združenia, 
ktoré pracujú s našimi mladými ľuďmi, ale aj 
ako pomoc službe Senior Taxi, ktorú zabez-
pečuje n.o. Bystrický prameň.

Milí Bystričania, za každých okolností sa 
snažím zabezpečovať podporu činnosti bys-
trických organizácií – a nie je dôležité, či ide 
o mladých, starších, seniorov, ani či je to 
podpora na pôde mestského, alebo miest-
neho zastupiteľstva. V každej z týchto mož-
ností postupujeme na základe dohodnutých, 
platných zásad a nariadení. 

V prípade akýchkoľvek podnetov, otázok, 
či návrhov ma môžete kontaktovať na adre-
se: roman.weinstuk@gmail.com, prípadne 
prostredníctvom FB.

Roman Weinštuk, poslanec mestského 
zastupiteľstva Bratislava

Petícia za 
Bratislavu bez 
hazardných hier
Podpísaní obyvatelia Hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorí do-
siahli osemnásť rokov veku, vzhľadom na 
to, že na území Bratislavy dochádza k na-
rušovaniu verejného poriadku v súvislosti 
s hraním hazardných hier, touto petíciou 
žiadame Mestské zastupiteľstvo Hlavné-
ho mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
aby prijalo všeobecne záväzné na-
riadenie, ktorým bude ustanovené, že 
hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. 
b), d), e) a i) zákona č. 171/2005 Z. z. 
o hazardných hrách v znení neskorších 
predpisov nie je možné prevádzkovať 
na území Hlavného mesta Slovenskej re-
publiky Bratislavy.

Petičný výbor – primátor Hlavného 
mesta Bratislava a starostovia mest-
ských častí:

Ivo Nesrovnal, Vladimír Bajan, Dušan 
Pekár, Radoslav Števčík, Rudolf Kusý, 
Dana Čahojová, Martin Zaťovič, Alžbeta 
Ožvaldová, Peter Pilinský, Martin Kuruc, 
Milan Jambor, Peter Šramko, Ján Mrva, 
Jozef Krúpa, Dušan Antoš, Pavel Škodler, 
Ľubica Kolková, Gabriela Ferenčáková. 

Petíciu, ktorú v plnej miere pod-
poruje aj vedenie našej mestskej 
časti, môžete podpísať na miest-
nom úrade v Záhorskej Bystrici.

Samospráva
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Letné aktivity nášho Klubu dôchodcov

Občianske združenie Klub dôchodcov v Záhorskej Bystrici vo svojej činnosti 
nepoľavuje, o čom svedčí aj veľký záujem jeho členov o spoločné výlety.

Dňa 28. 5. 2015 dopoludnia sa členovia klu-
bu odviezli autobusom do centra Bratislavy 
a odtiaľ cestovali ďalej. Do Rakúska. Tam 
vystúpili na zrúcaninu hradu Schlossberg, 
občerstvili sa, pofotili, pozreli si z výšky krás-
ne mesto i nádhernú prírodu naokolo. Všetci 
šestnásti členovia „výpravy“ sa v podvečer 
vrátili do Záhorskej Bystrice spokojní – a bez 
ujmy na zdraví. Výlet sa vydaril, aj počasie 
mu prialo.

  
Cieľom ďalšieho turistického podujatia 

bolo naše milé Záhorie – konkrétne Plavec-
ké Podhradie. Od náročnej cesty na hradný 
vrch turistov zo Záhorskej Bystrice neodra-

dilo ani horúce slniečko. Na nádvorí hradu 
si oddýchli – a v rámci siesty sa oboznámili 
s históriou hradu a Plaveckej jaskyne. Do-
zvedeli sa o prácach zacielených na zá-
chranu hradu, ktoré sa vykonávajú od roku 
2012. Späť prišli o piatej popoludní, spokoj-
ní a obohatení o nový zážitok. 

Inou vydarenou akciou bola „guľášová 
párty“ vo štvrtok 9. júla, na ktorú si členovia 
klubu vybrali pekné prostredie na bystrickom 
„Plácku“. Takéto podujatie sa konalo po pia-
ty krát. Stáva sa z neho obľúbená tradícia. 

Stretnutie prebiehalo v príjemnej nálade. 
Dopravu zabezpečil pán inžinier Peter Mu-
šitz. Bez nároku na odmenu. Ďakujeme! 
Posedenie na „Plácku“ otvoril pán starosta 
Ing. Jozef Krúpa spolu s predsedníčkou klu-
bu Vierou Marošovou. Srdečne sme privítali 
aj hostí z denného stacionára pre seniorov, 
tamojšiu pani riaditeľku Polákovú aj s členmi 
jej pracovného kolektívu. Guľáš sa vydaril, 
všetci účastníci si ho pochvaľovali. Jeho prí-

pravu zabezpečila osvedčená partia piatich 
kuchárov: Eva Čechová, Ján Hasoň, Dušan 
Prokop, Peter Prvonič a Miro Mackovič. Sr-
dečná vďaka! Dobrý chlebík sponzorovala 
pekáreň U Floriánka. Sme zaň vďační rodi-
ne Kubaskej, ale ďakujeme aj za fantastické 
mäsko, ktoré darovala poľovnícka spoloč-
nosť v zastúpení: Ing. Rudolf Hurbanič, Ing. 
Milan Brštiak a Ján Hasoň. Poďakovanie 
patrí aj pánovi starostovi Ing. Jozefovi Krú-
povi za sudové pivo a kofolu. Ďakujeme tiež 
organizácii MS SČK, ktorá prispela pohoto-
vostnou službou (p. Hanka Iváneková a Bet-
ka Važanová). 

 K výbornej nálade a príjemnej atmo-
sfére prispel spevácky súbor pod vedením 
pána Jozefa Bindera zo Stupavy. Akcie sa 
zúčastnilo 145 členov klubu a hostí. Dobrá 
a úspešná akcia. Ďakujem celému výboru za 
jej obetavú prípravu. 

 
Viera Marošová

 predsedníčka OZ KD 

Nová predsedníčka OZ KD  
pani Viera Marošová sa predstavuje

Do klubu dôchodcov 
som sa prihlásila v roku 
2012. Program klubu 
sa mi javil ako zaujíma-
vý, pestrý na rôzne ak-
tivity, ktoré sa tu usku-

točňovali, či už to boli spoločenské, kultúrne, 
turistické alebo iné záujmové činnosti.

Na členskej schôdzi OZ KD dňa 25. 4. 
2015 som bola zvolená za predsedníčku klu-
bu. Ďakujem výboru, že mi preukázal dôveru.

Od počiatku vstupu do klubu som sa zú-
častňovala na jeho akciách. V tom období 
som organizovala kreatívne kurzy pod vede-
ním lektorky pani Mrázkovej, ktoré navštevo-
vali aj členky klubu. Napadla mi myšlienka, že 
pri rôznych podujatiach nášho klubu pripravím 
výstavy kreatívnych prác z rúk týchto našich 

členiek. Výstavy sa stali pravidelnými, a sú 
veľmi kladne hodnotené. Budem rada v tejto 
činnosti pokračovať aj naďalej, teraz už ako 
predsedníčka klubu. Mám predstavu, že by 
sme klubovú miestnosť mali otvorenú častej-
šie, teda dva alebo trikrát do týždňa, aby sa 
tam naši členovia mohli častejšie stretávať pri 
kávičke, zahrať si šach, alebo iné spoločen-
ské hry.

Bude mi cťou naďalej pokračovať v aktívnej 
činnosti, do ktorej sa zapájajú naši seniori, 
a to: organizované akcie VČS, fašiangy, osla-
vy jubilantov, oslavy Dňa matiek, Mesiac úcty 
k starším, Vianoce v klube. Chcem podpo-
rovať tiež činnosti, ktoré prospejú psychickej 
a fyzickej kondícii našich seniorov. Uskutoč-
ňovať opekanie v prírode, navštevovať turis-
tické chodníčky v našom okolí, organizovať 

zájazdy, objavovať krásy Slovenska a v rámci 
finančných možností i zahraničia. Z môjho po-
hľadu je činnosť klubu zaujímavá a pestrá, je 
na čo nadväzovať.

Vzorom mi bude dnes už čestná predsedníč-
ka klubu pani Ľudmila Moková, ktorá má veľkú 
zásluhu na úspešnej a bohatej spoločenskej 
a kultúrnej činnosti OZ KD v Záhorskej Bystrici.

Práca na plnení všetkých úloh podľa plánu 
na rok 2015 je náročná a zodpovedná. Na 
prvom výbore dňa 9. 5. 2015 sme si meno-
vite určili funkcie členov výboru a ja verím, že 
v spolupráci s nimi zrealizujeme pre tri stovky 
našich členov program, ktorý bude interesant-
ný a osožný.

Do ďalšej práce prajem členom výboru zdra-
vie a bohaté nápady na ďalšie zaujímavé podu-
jatia, ktoré sa budeme snažiť uskutočňovať spo-
ločne pre našich členov Občianskeho združenia 
Klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici.

 Predsedníčka OZ KD Viera Marošová
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Akadémia  
tretieho veku 

V júni 2015 tridsaťdva študentov-senio-
rov ukončilo štúdium v Akadémii tretieho 
veku v Záhorskej Bystrici. Títo duchom 
mladí absolventi prejavili záujem v štúdiu 
pokračovať i v novom školskom roku. Na 
základe ich záujmu sme pripravili študijný 
plán na školský rok 2015/2016, zamera-
ný na zdravotnícku problematiku. 

Začíname 10. septembra 2015 
o 18.00 hod. slávnostným otvorením no-
vého školského roka a prvou prednáškou 
imunologičky MUDr. Dagmar Cingelovej, 
PhD., pod názvom „Alergia 21. storočia“. 
V trojtýždňových intervaloch budeme až 
do konca školského roka pokračovať 
v prednáškach, ktoré popri možnosti ce-
loživotne sa vzdelávať nám prinesú aj prí-
ležitosti nadväzovať nové kontakty v mies-
te bydliska, sebarealizovať sa. 

Pokiaľ ste i vy dosiahli seniorský vek 
(50 rokov) a oslovila Vás ponuka predná-
šok, ktorú pre Vás pripravilo Občianske 
združenie POZITÍVUM V NÁS v spoluprá-
ci s Mestskou časťou Bratislava-Záhorská 
Bystrica, môžete sa stať študentmi aka-
démie, ste vítaní. Stačí zaslať prihlášku 
na štúdium prostredníctvom emailu, vypl-
niť prihlášku na štúdium v kancelárii prvé-
ho kontaktu na Miestnom úrade v Záhor-
skej Bystrici, alebo prísť 10. septembra 
2015 o 17.00 h na zápis do záhorsko-
bystrického Spoločenského domu. 

Informácie o štúdiu v Akadémii tretieho 
veku získate na www.pozitivumvnas.sk, 
alebo info@pozitivumvnas.sk

Alena Janatová
koordinátorka aktivít 

v Akadémii tretieho veku

Akadémia tretieho veku, školský rok 2015/2016
Študijný plán na zimný semester

Termín: Názov prednášky:

10. 09. 2015
(18.00 h)

Alergia 21. storočia
MUDr. Dagmar Cingelová, PhD., imunoalergologička 
Nemocnica Akademika Ladislava Dérera, Kramáre 

01. 10. 2015
(18.00 h)

Črevné parazity v našich podmienkach a ich prevencia
RNDr. Anna Totková, PhD.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, LFUK Bratislava 

22. 10. 2015
(18.00 h)

Starostlivosť o srdce v pokročilom veku
MUDr. Zora Haviarová, PhD.
Ústav anatómie, LFUK Bratislava

12. 11. 2015
(18.00 h)

Netradičná liečba chronických rán u starších pacientov
MUDr. Simona Polakovičová, PhD. 
Ústav histológie a embryológie, LFUK Bratislava

03. 12. 2015
(18.00 h)

Návod na dlhovekosť
RNDr. Gustáv Murín, CSc., spisovateľ a odborník na vzťahy, vedec
Ústav bunkovej biológie, UK Bratislava

14. 01. 2016
(18.00 h)

Pozitívne myslenie a jeho vplyv na zdravie človeka
Doc. PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc.
Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej psychológie

Študijný plán na letný semester
04. 02. 2016

(18.00 h)
Anestéza, čo je potrebné o nej vedieť 
Zdenka Fašangová
Nemocnica Akademika Ladislava Dérera, Kramáre

25. 02. 2016
(18.00 h)

Biochemické vyšetrenia (meranie cholesterolu, tukov, cukru, 
porúch zrážania krvi...)
Ing. Jana Netriová, Nemocnica Akademika Ladislava Dérera, Kramáre

17. 03. 2016
(19.00 h)

Plesne (Bytová hygiena – súčasť zdravého života)
MUDr. Valéria Mišeková
hlavná hygienička Ministerstva vnútra SR

07. 04. 2016
(19.00 h)

Základy anatómie človeka a jej aplikácie v joge. Joga pre Vás, 
seniori 
Ing. Danka Apalovičová, certifikovaná cvičiteľka jogy a pilates

05. 05. 2016
(19.00 h)

Sila rodinného zázemia a zázemia priateľov a ich vplyv na zdravie 
človeka, Doc. PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc.
Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej psychológie

26. 05. 2016
(19.00 h)

Návšteva hvezdárne
(Digitálne planetárium)

16. 06. 2016
(19.00 h)

Slávnostné ukončenie štúdia. Odovzdávanie diplomov (ocenení) 
študentom 2. ročníka. Vyhlásenie víťazov záverečných (diplomových) 
prác

 Červený kríž oslavuje
Tohto roku si pripomíname 50-te výročie od významnej konferencie Červeného kríža vo Viedni (1965), na ktorej sa ustanovilo sedem 

základných princípov tejto organizácie:
Humanita – chrániť život a zdravie a zaručiť úctu k človeku;
Nestrannosť – pomáhať ľuďom podľa rozsahu ich utrpenia;
Neutralita – udržať si odstup od sporov politického, rasového, náboženského a ideologického charakteru;
Nezávislosť – zachovať si autonómiu, ktorá dovoľuje konať vždy podľa svojich zásad;
Dobrovoľnosť – hnutie je založené na dobrovoľnej a nezištnej pomoci;
Jednota – v jednej krajine môže pôsobiť len jedno hnutie, a to buď Červený kríž alebo Červený polmesiac. Musí byť pre všetkých 

otvorené a jeho humanitárna pomoc sa musí vzťahovať na celé územie krajiny;
Univerzálnosť – hnutie, v rámci ktorého majú všetky spoločnosti právo a povinnosť vzájomne si pomáhať, je celosvetové.

Presadzovanie princípov Červeného kríža je „behom na dlhé trate“. Preto vznikol nápad, aby sa na podporu každého z uvedených 
princípov bežal samostatný maratón. V období od marca do novembra 2015 sa postupne beží v Bratislave, Zürichu, Salzburgu, Ulme, 
Budapešti, Ľubľane a nakoniec vo Verone. 

Tak bude mať autor myšlienky, rakúsky učiteľ Michael Dorfstätter, ktorý sa aktívne zúčastní na všetkých maratónoch, spolu odbehnu-
tých takmer 300 kilometrov – a v srdci dobrý pocit nielen zo svojho výkonu, ale aj z upriamenia pozornosti na existenciu a nezastupiteľ-
nú úlohu Červeného kríža v spoločnosti.            Anna Weinštuková, Predsedníčka Miestneho spolku ČK v Záhorskej Bystrici

Akadémia tretieho veku / Červený kríž
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Eva Koprena: „Redaktorská práca v regionálnej 
a celoplošnej TV sa nelíši“
Popri televíznych staniciach s celoslovenskou pôsobnosťou máme aj vlastnú bratislavskú televíziu. 
Tá pre nás môže byť cenným zdrojom informácií o dianí v našom hlavnom meste. V týchto dňoch 
práve TV BA Bratislavčanov informovala o oslavách „Hrubých hodov“ v Záhorskej Bystrici. O práci 
v tejto televízii sme sa porozprávali so šéfredaktorkou publicistiky, pani Evou Koprena.  

Sedemnásť rokov si pracovala v STV/RTVS, Hlavnej redakcii spravodaj-
stva a publicistiky. Svoju profesionalitu si obhájila aj v CNN, pre reláciu 
CNN World Report si pripravovala krátke reportáže o Slovensku. Zrejme 
sa ťa ľudia pýtajú, čím to je, že si dala prednosť regionálnej televízii...

Keď dostanete novú pracovnú ponuku, pri rozhodovaní, či ju prijať, 
zaváži viacero vecí. V mojom prípade v prvom rade rozhodlo to, že aj 
naďalej budem pôsobiť v oblasti, ktorú mám rada, v ktorej môžem napl-
no uplatniť kreativitu. Ďalším podstatným momentom bolo, že s riaditeľ-
kou TV Bratislava Ing. Máriou Urlandovou, ktorá ma s ponukou oslovila, 
máme podobné názory na obsah vysielania a ďalšieho smerovania tele-
vízie. TV Bratislava je najväčšia regionálna televízia na Slovensku, vysiela 
nepretržite 9 rokov od svojho vzniku. Denne vyrába 2 hodiny nového 
programu, čo je dosť vzhľadom na počet ľudí, ktorí sa na jeho tvorbe 
momentálne podieľajú. Pracujú tam profesionáli, ktorí majú aj skúsenosti 
s prácou v celoplošných médiách.

 
V čom vidíš význam regionálnej televízie a odlišnosti oproti celoploš-
nej TV?

Regionálna televízia môže viac osloviť divákov, ktorí v danom regióne 
bývajú, a to najmä konkrétnymi občianskymi a sociálnymi témami. Ne-
konkuruje celoplošnej TV, ale kvalitným spracovaním určitej témy, mož-
nosťou detailnejšie ju rozvinúť v diskusii a viackrát sa k nej vrátiť, ponúka 
komplexnejší pohľad na istý problém v danej lokalite. Napríklad kauza 
výstavby podzemných garáží v areáli Bratislavského hradu, či najnovšie 
zrušenie bezplatného cestovania v MHD pre zdravotne postihnutých sú 
témy, ktoré ľudí v Bratislave naozaj zaujímajú – a my sa im vo vysielaní 
podrobne venujeme.

 
Ty si sa donedávna venovala iným témam a na inej pracovnej pozícii.

V STV/RTVS som začínala ako redaktorka zahraničného spravodaj-
stva. Boli sme perfektný tím, každý z nás mal vyčlenenú určitú oblasť, 
ktorej sa prioritne venoval. U mňa to bol západný Balkán. Veľa sme ces-
tovali. Takmer samozrejmosťou bolo okrem iného priniesť zo služobnej 
cesty exkluzívny rozhovor s najvyššími politickými predstaviteľmi. Robiť 
interview „one-on-one“ s významnými osobnosťami je veľmi dobrá no-
vinárska skúsenosť, posúva vás profesionálne dopredu. Potom som sa 
presunula do publicistiky a okrem iného som za STV pripravovala krátke 
reportáže o Slovensku pre CNN. To bola fantastická práca s perfektnými 
profesionálmi. V CNN ma naučili spracovať tému do pútavého príbehu 
tak, že musí zaujať. To bol krôčik k mojej ďalšej profesionálnej méte, k vy-
tvoreniu relácie o zaujímavostiach Slovenska. „Slovensko v obrazoch” je 
týždenný magazín, vysiela sa už štvrtý rok a podľa prieskumov sledova-
nosti je divácky úspešný. Reláciu som moderovala, bola som dramaturg, 
scenárista, editor a ako autorka projektu som si mohla vybrať redakčný 
tím. Tiež krásna, tvorivá práca a veľmi dobrý kolektív. Myslím si, že tieto 
moje pracovné skúsenosti dobre využijem v súčasnej pracovnej pozícii. 
Šéfredaktor by mal byť predovšetkým novinársky profesionál, schopný 
riadiť kolektív a zároveň aj tímový hráč.

 
Veľa ľudí začína v regionálnej TV iba preto, aby sa mohli prepracovať 
do celoplošnej TV. Čo si o tom myslíš?

Každý má svoj cieľ. Ale nemyslím si, že redaktorská práca v regio-
nálnej televízii sa odlišuje od tej v celoplošnej TV. V oboch televíziách 
pracujú, alebo by mali pracovať profesionáli. Samozrejme, v regionálnej 
televízii nemôžem pripravovať napr. príspevky zo západného Balkánu, ale 
žurnalistické pravidlá pri spracovaní reportáže sú rovnaké – či ide o lokál-
nu, alebo zahraničnú tému. Každá reportáž má svojho autora-redaktora. 
Ak je dobrý, divák si ho zapamätá. Je pravda, že v celoplošnej TV je 
redaktor viac viditeľný. Otázkou je, či je pre neho prioritou „byť len na 

obrazovke”, aby ho videlo čo najviac ľudí. Dobrému redaktorovi by malo 
predovšetkým ísť o kvalitný obsah, nielen o formu: čiže v tomto prípade 
o to, koľko má stand-upov v jednej reportáži.

 
Nie je ti teda ľúto, že nebudeš na obrazovke? – pretože práve to býva 
najväčším motívom pre prácu v televízii.

Ako som už spomenula, kvalitná reportáž predáva a zviditeľňuje aj jej 
autora. Ja som vždy mala radšej reportérsku, než moderátorskú prácu. 
Samozrejme, televízia je o tom, že máš byť aj „videný“. Ale nepovažujem 
za tragédiu (ako sa to stáva moderátorkám), keď „videná” nebudem. Mňa 
baví tvoriť, na to budem mať teraz dosť príležitostí. A ktovie – možno vy-
myslím nejaký formát, na ktorom sa budem aj moderátorsky podieľať. Ale 
to teraz nie je pre mňa podstatné.

 
Ak porovnáš podnikovú kultúru malého podniku TV BA a veľkej or-
ganizácie, v čom sa odlišujú? Zvykneš si na iné pravidlá a postupy?

Veľká organizácia má zložitejšiu štruktúru a s tým súvisí aj pracovné 
prostredie a pracovné vzťahy. Keď som prišla do redakcie TV BA, v striž-
ni sedel kameraman, pripravoval reportáž a vedľa neho priateľsky vrtel 
chvostom nádherný čierny labrador. Povedané televíznym žargónom: 
„kanisterapia live“. To ma dostalo, ja mám veľmi rada psy! Útulná, takmer 
rodinná atmosféra, ale pritom vysoké pracovné tempo, kde je každý sú-
stredený na svoju prácu – takáto podniková kultúra sa mi páči!

 
Ako sa Ti pozdávajú noví kolegovia, najmä redaktori v TV Bratislava?

Musím sa priznať, že predtým, ako som prijala ponuku pracovať v TV 
BA, som si spravila podrobnú rešerš reportáží a diskusných relácií jed-
notlivých redaktorov a moderátorov TV BA. Vedela som, že idem do ko-
lektívu profesionálov. Viacerí z nich pracovali v celoplošných médiách. 
Odchádzajúca šéfredaktorka Ľubka Pilzová ma tiež upozornila, že pri-
chádzam do veľmi dobrého kolektívu. Som rada, že môžem pracovať 
v takom tíme.

 
Aké osobitné vlastnosti by mal mať redaktor/moderátor v TV BA?

Samozrejme mal by byť profesionál, ovládať základné žurnalistické 
pravidlá a mal by byť podľa možnosti kreatívny.

 
Aký bude Tvoj osobný prínos? Čo považuješ za svoje silné stránky 
a naopak, na čom potrebuješ popracovať?

Ako šéfredaktorka som zodpovedná za celkovú stratégiu a dramatur-
giu formátov a za objektivitu, relevantnosť a nestrannosť medializovaných 
informácií. Medzi moje silné stránky patrí tvorivosť. Keďže pôsobím aj 
ako externý pedagóg na Fakulte masmédií PEVŠ, kde učím audiovizu-
álnu tvorbu, musím sledovať najnovšie trendy, ktoré so sebou prináša aj 
digitalizácia a diverzifikácia médií. V tejto súvislosti vidím veľký potenciál 
pre rozvoj regionálnych televízií. V TV Bratislava má šéfredaktor okrem 
dramaturgie a editovania na starosti aj réžiu v štúdiu – tam mám rezer-
vy, ale verím, že ich v krátkej dobe prekonám, pretože pravidlá strihovej 
skladby ovládam.

 
Aké je tvoje pracovné a životné motto?

V práci i v živote pre mňa platí, že všetko sa dá, keď veľmi chcete. Ale 
musíte pre to veľa urobiť. TV Bratislava má jeden veľmi dobrý slogan: 
„Všetko o meste na jednom mieste“. A to presne vystihuje môj ďalší pra-
covný cieľ: aby ľudia, ktorí žijú a pracujú v našej metropole vedeli, že v TV 
Bratislava nájdu všetky potrebné a užitočné informácie z mesta. A ako 
rodená Bratislavčanka by som bola rada, keby si v tomto kráľovskom ko-
runovačnom meste našli obľúbené miesta – tak ako ja. Ak budú sledovať 
naše vysielanie, určite ich objavia.
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Bystrické trnky za „kazeťák“
V Záhorskej Bystrici boli ešte pred štyridsiatimi rokmi trnky (sliv-

ky) skoro na každom hospodárskom dvore, či na brázdach medzi 
roľami. Bolo ich veľa a boli žiadané. U gazdiniek v kuchyni na 
lekvár, kompót alebo kysnutý koláč a u gazdov na „tekutý sveter“, 
ktorý vždy po kvalitnej destilácii zahrial telo a dokázal ho aj nále-
žite „dezinfikovať“ – ak bolo treba. O naše bystrické trnky bol pre 
ich vysokú kvalitu záujem v celej krajine. V čase oberania sliviek 
zriadili v Záhorskej Bystrici vždy minimálne dva výkupné dvory, 
kde sa od miestnych obyvateľov vykupovalo toto mimoriadne žia-
dané ovocie. 

V puberte bolo pre mňa obdobie zberu sliviek nenávideným 
časom. Moji rovesníci z mesta sa venovali svojim typickým chlap-
čenským zábavám, zatiaľ čo ja som sa pohyboval u starých rodi-
čov na majeri v korunách stromov a oberal som do zástery, omo-
tanej okolo pása, slivky. Museli sa oberať aj so stopkami a musel 
na nich po odtrhnutí a uložení do prepravných debničiek zostať 
neporušený matný fialový povlak. Len tak bolo zaručené, že ich 
od nás v poľnonákupe vzali za najlepšiu cenu. Ach, ako som len 
nenávidel túto prácu! No len do okamihu, keď som ako každý do-
spievajúci chalan nezatúžil po prenosnom kazetovom magnetofó-
ne japonskej výroby. Rodičia nemali peňazí nazvyš, a tak som od 
nich prijal ponuku zarobiť si naň, ako ináč, slivkami. Moja cesta 
do Tuzexu k vysnívanému „kazeťáku“ nebola teda vydláždená žu-
lovými mačacími hlavami, ale práve tým nádherným, sladučkým, 
šťavnatým a zdravým ovocím (mimochodom s najväčším počtom 
odrôd, je ich viac ako 2000!). Apropos: Tuzex, to bola za čes-
ko-slovenského socializmu sieť obchodov, v ktorých sa za valuty 
– peňažné prostriedky v cudzej mene, alebo za tuzexové poukáž-
ky (tzv. bony) dal kúpiť zahraničný, väčšinou západný tovar, ktorý 
obvykle nebol v bežnej sieti predajní k dispozícii. A ja som tam 
nakúpil za bystrické trnky! No nie doslova, ale iba v prenesenom 
význame. Nikdy som tak rýchlo a tak precízne tú bystrickú kôst-
kovinu neoberal a s takou chuťou neodvážal na káre do výkupu 
ako vtedy. 

Ďakujem Vám, bystrické slivky, za môj prvý „kazeťák“! Len mi 
je veľmi ľúto a smutno, že moje deti si ich oberaním už asi neza-
robia...!

Miroslav Prokop 

Keď záhrada prináša 
ovocie
Túžite po záhrade, ktorá vám poskytne priestor na relax, 
no prinesie aj úžitok v podobe chutných šťavnatých plo-
dov? September – to je čas, keď si záhrada zaslúži zre-
generovať a mali by sme jej dopriať dávku láskyplnej sta-
rostlivosti. Je to i čas, keď sa pomaly začína nová ovocná 
sezóna. Pripravili sme preto pre vás niekoľko tipov, ako sa 
tešiť každoročne z bohatej ovocnej úrody.

Rešpektujte vyšší poriadok a systém 
Piesčitá pôda, typická pre Záhorie, nemusí byť príčinou malej 

úrody. Dôležité je vybrať vhodné odrody a správne ich umiestniť. 
Kvalitu pôdy môžete zlepšovať i postupným pridávaním kompo-
stov a mulčov do okolia stromov. Či si už vyberáte ovocné stro-
my na bezprostrednú konzumáciu plodov, alebo by ste si chceli 
založiť ovocný sad – a na oberačku si počkať dlhšie, skúsený 
ovocinár vám s plánovaním výsadby rád pomôže. 
Venujte pozornosť detailom 

Aby ste získali bohatú úrodu ovocia, je dobré všímať si detaiy. 
Ovocné stromy vyžadujú pozornosť po celý rok. Okrem pravidel-
ných rezov by ste si mali všímať zmeny na listoch, či už farebnosť, 
škvrnitosť, dierkovitosť – stromy vám svojimi listami prezradia, 
čo ich trápi a ako im môžete pomôcť. Ak nie ste si istý, urob-
te si fotografie a ukážte ich odborníkom v záhradnom centre. 
Len žiadne extrémy 

Ak chcete stabilnú úrodu, mali by ste docieliť rovnováhu úrody 
a vzrastu. To znamená, že ak vám jeden rok strom prehnane zaro-
dí, urobíte prebierku plodov, čím docielite zväčšenie ponechaných 
plodov a predídete striedavej rodivosti. Namiesto veľkej úrody ma-
lých plodov v aktuálnom roku a žiadnej úrody v nasledujúcom roku 
získate optimálnu úrodu ideálne veľkých plodov každý rok. 

Využite vhodnú príležitosť na výsadbu
Jeseň je čas, keď môžeme okrem črepníkovaných stromov, 

ktoré vysádzame počas celého vegetačného obdobia, sadiť 
aj voľnokorenné, a to od polovice októbra až po prvé mrazy. 
Stromy sa nám poďakujú skorším vyrašením na jar. Najlepšia 
ovocná sezóna sa začína koncom septembra: vtedy si budete 
môcť vyberať z najširšej ponuky kvalitných stromčekov. K dispo-
zícii budú i očakávané zriedkavejšie formy – trpasličie, stĺpové 
a odrody vhodné i do náročnejších podmienok.

Chceli by ste sa poradiť o vašich ovocných stromoch ale-
bo si rozšíriť ovocnú záhradu? Príďte do Záhradného neba 
Siky Gardens v Záhorskej Bystrici.

Siky Gardens Heaven, s.r.o. 
Záhradné centrum – Návrhy záhrad – Realizácie a údržba

Areál družstva za Markízou 
Otvorené PO – NE: 8,00 – 18,00 hod., tel.: 0907 265 644

www.sikygardens.sk  

ZáhradkaZáhrada

13/04/2015
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              Palec hore 

V rámci revitalizácie pamätníka sv. Floriánka 
sme v spolupráci s firmou Velvet Hammer pána 
Romana Hanúska osadili pri soche kovové zá-
bradlie.

Po rokovaniach s Dopravným podni-
kom Bratislava pribudol na Bratislav-
skej ulici nový prístrešok pre potreby 
autobusovej zastávky smerom do 
Stupavy.

V areáli futbalového ihriska je po 
dlhom čase opäť v prevádzke bufet 
s občerstvením. Otvorený bude den-
ne počas celého týždňa.

Promptne sme opravili prepadnutý 
poklop na komunikácii pri Kostole sv. 
Petra a Pavla.

Ospravedlnenie
Pri prešetrení videozáznamu sa zistilo, že basketbalový kôš na školskom 
ihrisku nezničili žiaci siedmeho ročníka, ako sme uviedli v predošlom čísle, 
ale neznámi účastníci „Bystrickej hokejky“. Poškodený kôš je už opravený.
Žiakom siedmeho ročníka sa ospravedlňujeme.

Polívka s nudlemi
Vezmi na vál něco přes čtvrt kila mouky, udělej v ní důlek, vraz 

do něho dvě celá vejce a zadělej na tuhé těsto, pak je rukama 
hodně prohněť, při čemž stále moukou podsejpej, načež těsto 
válečkem rozválej na tenké placky, až jsou skoro průhledné, po-
lož je na čistý ubrousek a nech je uschnout; potom vezmi každou 
placku zase na vál, přeřízni ji v půli, z těch půlek pak nakrájej na 
dva prsty široké stužky, tyto polož na sebe a krájej z nich tenké 
nudličky; musíš je ale častěji protřásti, aby se neslepily; potom 
jich poměrně zavař do dobré hovězí polívky, zamíchej jimi a nech 
jenom několik varů přejít, aby se nepřevařily, načež vlej polívku na 
mísu a nes ji na stůl. Připojí-li se dušené houbičky, anebo rozkrá-
jené žaloudky od drůbeže, dodají polívce lepší chuti.

Smažené vemeno
Uvař vemeno do měkka ve slané vodě, pak ořež s něho všecky 

kůžičky, rozkrájej ho na pěkné ouhledné, ne příliš tlusté kous-
ky, popraš je ještě krapýtkem soli, obal je nejdříve v mouce, pak 
v rozšlehaném vejci, konečně ve strouhané žemličce, a nech je 
na kastrolu v rozpáleném přepouštěném másle do zlatova usma-
žit. — Může se jím poklásti mrkev nebo také jiná zelenina.

 

Magdaléna Dobromila Rettigová

Kuchynka 

CHUTNALI SME ZDRAVIE
V pondelok 22. 6. sa v Komunitnom centre podnika-

nia – AV Mobilita v Záhorskej Bystrici konala avizovaná 
„Ochutnávka, ktorá Vám zmení život“. Námestie Rodiny sa 
tak na pár hodín dostalo do opojenia výbornými chuťami 
a vôňami produktov ORGANO GOLD. Pozitívne účinky 
tejto kávy spočívajú predovšetkým v blahodarnom pôsobe-
ní „Božskej huby nesmrteľnosti“, známej ako Ganoderma 

lucidum. Čínsky názov Ganoderma, Ling-zhi, znamená duchovnú silu, 
zatiaľ čo japonské označenie Reishi možno preložiť ako „kráľ bylín“. 
Ganoderma lucidum je veľmi dôležitý druh huby, a to vďaka tomu, že ju 
v značnej miere používali tradiční ázijskí bylinkári.

Huba je mnohými expertmi považovaná za „Kráľa liečivých rastlín“, 
obsahuje viac ako 150 antioxidantov, 200 fytonutrientov (živín), enzýmy, 
aminokyseliny, vlákninu, vitamíny, minerály, zinok, draslík a mnoho ďal-
ších. Vďaka svojmu zloženiu je považovaná za najdokonalejšie prírodné 
liečivo. Keďže Ganoderma lucidum obsahuje prírodné účinné látky, môže 
sa užívať spoločne s bežnými liekmi a dokonca znižuje ich vedľajšie účin-
ky. Pravidelné užívanie produktov ORGANO GOLD má priaznivé účinky 
pri rôznych zdravotných problémoch.

V našej ponuke nájdete okrem vynikajúcej kávy aj tri druhy organických 
čajov, horúcu čokoládu, ktorá je vhodná aj pre deti, a výživové tobolky. Nie-
koľko dní pred konaním prezentácie navštívili naše komunitné centrum deti 
z materskej školy Zdenky Schelingovej, ktoré obohatili pondelkové stretnu-
tie svojimi maľovanými obrázkami a zapriali tak komunitnému podnikaniu.

Kvôli objednávkam a informáciám nás navštívte priamo v komunit-
nom centre podnikania AV Mobilita, na Námestí Rodiny v Záhorskej 
Bystrici denne od 9:00 do16:30, prípadne nás kontaktujte na avmobilita2@
avmobilita.sk, alebo na telefónnom čísle +421 904 547 538.

Príďte si pre svoju šálku zdravia a  povzbuďte svoje telo i myseľ.
Iba jedno vrecúško kávy Vám dodá energiu na celý deň.
www.avmobilita.sk

Chránená dielňa| Držiteľ Európskej ceny za podporu  
podnikania|Gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP

Námestie RodiNy

7. RoČNík

slávnosti 

     vína
15.00

– drobné občerstvenie  
k vínu (guláš, cigánska, 
hamburgery, klobásky  
a sladké dobroty od 
našich starenek, syry, 
šunky, paštéty)

–	ochutnávka kávy
–	cimbálová hudba Dudíci
– Reg time jazz band  
s Mišom Jaškom

–	príhovor starostu  
a spoluorganizátora 
firmy PROVINO s.r.o., 
Bratislava

–	vyhlásenie výsledkov 
degustácie o najlepšie 
víno 7. Ročníka 
Slavností vína 2015

–	,,prekvapenie večera“

-	detský kútik -	súťaž o najťažší zemiak  
a najlepší bystrický závin

Domáci aj zahraničný vinári

SprievoDné akcie 

Partneri:
Hlavné mesto Slovenskej republiky
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Oberačka u Butkovičovcov – vinohrad v Dolnej hore, 1969

Tanečný kurz u Iváka, 1936-37 Pamiatka z púte do Mariazellu, 1916

Členovia roľníckej besedy s Pavlom Blahom  
a Ľudevítom Okánikom v roku 1926


