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Mladá Záhorská Bystrica

Záhorská Bystrica každým dňom 
rastie a dotvára svoj charakter. Nie je 
to len časť zeme, na ktorej sú posta-
vené domy a oplotené záhrady. Skladá 
sa hlavne z ľudí, ktorí v nej žijú a ktorí 
ju životom neustále napĺňajú. Odkedy 
som tu vyrástla, všimla som si, že naša 
sedemstoročná Záhorská Bystrica 
omladla. Je živšia a otvorená novým 
možnostiam.

Žijeme vo svete, kde je stres hlavným programom dňa. 
Trochu hektická doba, to je pravda. Je síce dôležité pra-
covať, ale my nezabúdame ani na svoj osobný život. V obci 
stretávam mladé rodiny, ktorých členovia sa poznajú odma-
lička. Chodili spolu do škôlky, do školy, spoločne vyrastali, 
hrali sa na ulici, neskôr si založili rodiny – a aj teraz sú často 
spolu a plánujú spoločné víkendy. Naši seniori, vekom star-
ší, ale mladí duchom, si zasa založili klub, v ktorom aktívne 
trávia čas a chodia na výlety. Pre deti sa organizujú rôzne 
športové a kreatívne súťaže. A pre športových nadšencov 
preteky či futbalové zápasy. 

Tvorivosti však nikdy nie je dosť. A Záhorská Bystrica po-
núka každému možnosť realizovať sa. Chcelo by to teda 
ďalšie nové nápady!

Petra Brštiaková

Naša Bystrica
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Základná škola otvorila dve nové triedy
Leto už pomaly odovzdáva štafetu jeseni, väčšina z vás sa po dovolenkovom období zase naplno venuje práci, 
deti zasadli do školských lavíc. V našej mestskej časti je leto vždy spojené aj so stavebnými aktivitami. Hlavná 
pozornosť sa venuje školským zariadeniam, ale dobré počasie sa využíva aj na ďalšie rekonštrukčné práce. Spýtali 
sme sa preto starostu Jozefa Krúpu, aké bolo pre mestskú časť tohtoročné leto. 

Počet detí v Záhorskej Bystrici v posled-
ných rokoch narastá. Predpokladám, že 
sa tým zvyšuje záujem  rodičov umiestniť 
deti aj do našej základnej školy. Stačí 
ešte jej kapacita? 

Už zďaleka nie. Od septembra začne cho-
diť do našej základnej školy rekordný počet 
detí – takmer 390. Je to o 50 viac ako v mi-
nulom roku. Aby sme uspokojili dopyt rodi-
čov umiestniť sem deti, museli sme vytvoriť 
dve nové, komplexne vybavené triedy. S tým 
súvisia dve správy. Tá horšia je, že kvôli roz-
širovaniu priestorov na vyučovanie sme boli 
nútení zrušiť tanečnú (tzv. zrkadlovú) miest-
nosť. Dobrou správou je však to, že sme pre 
ňu našli náhradné priestory: v priebehu ok-
tóbra ju presunieme do starého miestneho 
úradu, kde sídli aj knižnica. Na tejto budove 
sme v lete aj kvôli tomu vymenili strechu. 
Všetky aktivity detí, ako aj činnosť základnej 
umeleckej školy, sa teda presunú do nových 
priestorov a budú pokračovať v nezmene-
nom rozsahu.

Podobne ako sa zvyšuje počet detí na-
stupujúcich do základnej školy, rastie 
aj dopyt umiestniť dieťa do školy mater-
skej. Jej rozširovanie sa začalo. V akom 
je štádiu?

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní 
vyhrala súťaž pri výbere dodávateľa na rozší-
renie materskej školy firma Veldmont. Zmluv-
ný termín bol stanovený jednoznačne – do 
konca augusta. Napriek tomu práce postu-
pujú pomalým tempom. Upozorňovali sme 
na to dodávateľa viackrát počas kontrolných 
dní. Osobný list so sťažnosťou dostalo aj ve-
denie spoločnosti. Práce však neboli schop-
ní urýchliť, takže zmluvný termín nedodržali. 
Zvažovali sme aj zmenu dodávateľa, ale tým 
by sa proces rekonštrukcie mnohonásobne 
predĺžil. Voči firme Veldmont si, samozrej-
me, budeme uplatňovať všetky sankcie vy-
plývajúce zo zmluvy. Viem, že toto situáciu 
rodičov, ktorí chceli umiestniť svoje deti do 
škôlky, nevyrieši. Budeme aj naďalej vyvíjať 

tlak na dodávateľa, aby stavbu čo najskôr 
odovzdal. Chcem všetkých rodičov poprosiť 
o trpezlivosť a pochopenie situácie. 

Letné mesiace sú ideálne aj na stavebné 
práce v exteriéri. Kde môžeme v rámci 
mestskej časti vidieť ich výsledok?

Počas leta sme obnovili poslednú z troch 
pôvodných studní v lokalite ulíc Pútnická 
a Jána Raka. Sú plne funkčné a zároveň do-
stali nový jednotný šat. Rekonštrukciu studní 
finančne podporil aj Bratislavský samospráv-
ny kraj.  Stali sa súčasťou malých parčíkov, 
ktoré nám zase bezplatne vytvorila spoloč-
nosť Siky Garden. Som rád našej dohode 
s okolitými obyvateľmi, že sa budú o tieto 
parčíky starať.  Všetkým im, ako aj obom 
sponzorom, patrí moja veľká vďaka. 

V uplynulom období sa podarilo opraviť 
viacero rozbitých chodníkov. Pokračuje-
te v týchto rekonštrukciách?

Áno. Prvá časť nového chodníka na Teše-
díkovej od trafiky U Macánka je hotová. Dru-
há časť, ktorá pokračuje smerom na Plácek, 
je vo výstavbe. Po jeho dokončení sa tam po 
našej dohode s Bratislavským samospráv-
nym krajom vymení aj asfaltový povrch na 
ceste. Koncom septembra by sa mala začať 
aj plánovaná výstavba svetelnej križovatky na 
uliciach Čsl. tankistov a Bratislavskej. 

Občania sa stále zaujímajú, v akom 
štádiu je žiadosť spoločnosti Kovohuty 
o zriadenie prevádzky s nebezpečným 
odpadom (opotrebované batérie a aku-
mulátory). Je v tejto veci niečo nové?

Jediným subjektom, ktorý môže uvedenú 
činnosť povoliť alebo zamietnuť, je Okresný 
úrad Bratislava. Tento vydal koncom júla  roz-
hodnutie, že navrhovaná činnosť spoločnosti  
Kovohuty sa nebude hodnotiť podľa zákona 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
V procese konania sa budú zohľadňovať  po-
žiadavky, ktoré vzišli zo stanoviska mestskej 
časti, ako aj obyvateľov Záhorskej Bystrice. 
Stanovisko mestskej časti poukázalo na to, 
že navrhovaný objekt je v rozpore s platným 
územným plánom. Preto sa tam táto čin-
nosť nemôže vykonávať. Okrem tohto pod-
statného dôvodu existuje však ešte viacero 
ďalších, na ktoré vo svojom stanovisku po-
ukázala mestská časť i obyvatelia. Aktuálne 
informácie k tejto téme nájdete na webovej 
stránke Záhorskej Bystrice. 

Poďme ešte na záver k príjemnejším té-
mam. Aj keď leto nebolo z hľadiska po-
časia úplne ideálne, kultúrnym aktivitám 
zväčša prialo. Tak si Bystričania mohli 
naplno vychutnať aj nedávne Bystrické 
hrubé hody. Čo je pripravené na septem-
ber? 

Áno, leto sa stále ešte neskončilo – ani to 
kalendárne, ani to naše kultúrne bystrické. 
Všetkých srdečne pozývam na ďalšie pripra-
vované akcie. V polovici septembra budeme 
mať v Spoločenskom dome opäť divadelné 
predstavenie. Verím, že si vychutnáte skvelé 
herecké výkony Zuzany Mauréry, Csongora 
Kassaia a Pavla Plevčíka v hre Ach, Júlia!. 
Posledná septembrová sobota bude už tra-
dične patriť Slávnostiam vína. Teším sa na 
všetky ďalšie stretnutia s vami. 

–red– 



Slávnosť

Koncom augusta oslavujú obyvatelia Zá-
horskej Bystrice Bystrické hrubé hody. Slo-
vo „hrubé“ je u nás v Záhorskej synonymom 
niečoho veľkého, či veľkolepého. A tak sa 
organizátori podujatí na tento sviatok aj pat-
rične pripravili.   

V piatok večer sme tu opäť mali letné kino. 
Naši malí mohli na vlastné oči vidieť ako sa 
zmenila rozmaznaná princezná v rozprávke 
Řachanda. 

Sobota potom patrila hlavnému hodové-
mu programu. Doobeda sa bežalo o pohár 
starostu a popoludní sa odohral futbalový 
zápas bratislavskej šiestej ligy mužov. Miest-
ny futbalový klub Slovan Záhorská Bystrica 
bojoval o  priazeň divákov i o vzácne zása-
hy do súperovej brány s Futbalovým klubom 
Vajnory.

Nasledoval hlavný koncert. Pozvanie od 
pána starostu Jozefa Krúpu prijal predseda 

Bratislavského samosprávneho kraja Pavol 
Frešo a starostovia Martin Zaťovič z Dúbrav-
ky, Peter Šramko z Lamača a Milan Jambor 
z Devínskej Novej Vsi, ako aj náš pán farár 
Ľudovít Pokojný. Všetci pozdravili hostí a za-
želali im príjemný večer a dobrú zábavu.

Hudobným večerom nás sprevádzala mla-
dá herečka zo Záhorskej Bystrice Monika 
Horváthová. Najprv sme si vypočuli  osved-
čenú „klasiku“: Spevácky zbor Bystričan 
a Ľudovú hudbu Dudíci. Potom sa domácim 
aj hosťom predstavila talentovaná speváčka 
Barbara Bajkai spolu s inštrumentalistom 
Gabrielom Berartom. 

So zapadajúcim slnkom počet návštev-
níkov na Námestí Rodiny stúpal. Kolotoče 
sa točili, deti behali a tešili sa z teplého let-
ného večera. Rodičia netrpezlivo čakali na 
„bítlsákov“ združených v kapele The Beatles 

Revival Band. Sú na nerozoznanie od tých 
pravých z Liverpoolu, ale pochádzajú z Klad-
na. No a v sobotu večer hrali iba pre nás! 
Publikum tlieskalo, spievalo – tak ako sa to 
na poriadnom koncerte patrí. Večer sa letná 
horúčava zmiernila a diváci sobotný program 
zavŕšili francúzskou komédiou Čo sme 
komu urobili?. 

V nedeľu sme si pripomenuli vysvätenie 
kostola sv. Petra a Pavla. Na futbalovom 
ihrisku prebiehali zápasy medzi domácimi 
hráčmi a hosťami z Marianky, Interom Brati-
slava a FK Jakubov. Palce sme držali našim 
Internacionálom, keď hrali proti dámam z La-
dies SR. Námestie Rodiny patrilo záhorsko-
bystrickým hudobníkom z kapely Ragtime 
Jazz Band. Bystrické hrubé hody ukončilo 
ďalšie premietanie letného kina: spokojní 
hostia si mohli pozrieť kultový francúzsky 
muzikál inšpirovaný slávnym románom Victo-
ra Huga Bedári.

text: –bb–, foto: Martin Jurček
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Hodová svätá omša

Príhovory vzácnych hostí

Náš Ragtime Jazz Band

Bystrické hrubé hody 2016

V tradičnom hodovom stane

Letné kino

Naše podujatia

Beatles a ich Žltá ponorka
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Hodový Beh o pohár starostu 2016, VI. ročník

Už tradičným „štartérom“ hodovej nálady 
je v sobotu doobeda Beh o pohár starostu 
Záhorskej Bystrice, ktorý nám dozrel do ško-
láckeho veku v podobe šiesteho ročníka. Za 
aktívnej účasti pána starostu Jozefa Krúpu sa 
ho zúčastnilo vo všetkých piatich kategóriách 
spolu 68 bežcov, pričom najsilnejšie zastú-
penie mala kategória detí od 7 do 12 rokov 
v počte 26 pretekajúcich. Pekné slnečné 

počasie sprevádzalo na-
šich atlétov na tratiach 
s dĺžkou od 450 metrov 
(pre najmenších do 7 
rokov) až po 4,6 km (ka-
tegória ženy a muži). 

Víťazkou v triede detí 
do 7 rokov sa stala Ka-
rolína Klimecká. Prvým 
v cieli z detí od 7 do 13 
rokov bol Dávid Len-
češ. S výborným ča-
som 10 minút 16 sekúnd na trati dlhej 2,5 
km zvíťazil Jakub Matúš Koreň, pričom ďal-
ším mládežníkom utiekol o celých 7 minút. 
Chorvátska účastníčka behu Maja Zupan si 
časom 23 minút 25 sekúnd odniesla pohár 
za víťazstvo v ženskej konkurencii. Medzi 
mužmi dominoval Lukáš Madleňák, ktorý trať 
dlhú 4,6 km, prevažne s pevným povrchom, 
ale aj s náročnejším lesným profilom, zabe-
hol v skvelom čase 19 minút a 4 sekundy.

Milým spestrením tohto ročníka bola po-
sádka v športovom kočíku v podobe bratov 

Miška a Maťka 
Krajčírovcov, kto-
rých sprevádza-
la bežecky veľmi 
dobre disponovaná 
Marcela Krajčírová. 
Možno sa nám do 
budúcnosti rysuje 
aj nová kategória... 

Tomáš Lendel
foto: Martin Jurček  

Tohtoročný tradičný turnaj O pohár starostu sme zúžili na jediný zápas bystrických seniorov proti 
OLD LADIES SR. Za pekného počasia, vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére, sa uskutočnilo 
stretnutie, v ktorom nešlo len o výsledok: bol to súboj  „ostrých dám“ od futbalu s pánmi, ktorí sa 
s futbalovou loptou po prvý raz stretli už hodne dávno. Pre milovníkov štatistík však predsa len výsle-
dok uvádzame: Internacionáli ZB – OLD LADIES SR 4:2 (1:0). 

Góly: 28. a 55. minúta M. Bilačič, 48. a 58. minúta J. Grega, 62. minúta B. Benediková, 65. 
minúta A. Vnuková.

Bohuš Pilváň
foto: Barbora Besedičová

Futbalistky Monika Geržová  
a Monika Pavlíková

V tradičnom hodovom stane

Keď víťazmi sú všetci 

Internacionáli verzus OLD LADIES

Tak pome!

Úspešný tandem

Naše podujatia

Naše mladé talenty
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Vatra zvrchovanosti  
V Záhorskej Bystrici sme si aj tento rok pripomenuli výročie Slovenské-

ho národného povstania a Deň Ústavy Slovenskej republiky. Pri Pamätníku 
obetiam prvej a druhej svetovej vojny na Námestí sv. Petra a Pavla si prí-
tomní uctili padlých vojakov položením kytice. Zástupca starostu mestskej 
časti Martin Besedič spolu s predsedom miestnej organizácie Slovenské-
ho zväzu protifašistických bojovníkov Miroslavom Rácom položili veniec aj 
k pamätníku Slovenského národného  povstania. 

Slávnosť pokračovala za prítomnosti oboch menovaných, ale aj pred-
sedu miestneho odboru Matice slovenskej Štefana Martinkoviča a členov 
Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Záhorská Bystrica v príjem-
nom prostredí na Plácku. Rečníci vo svojich prejavoch vyzdvihli obetavosť 
mladých, ktorí v Slovenskom národnom povstaní nasadili vlastné životy.

Spevácky zbor Bystričan zaspieval štátnu hymnu Slovenskej republiky 
a hymnickú pieseň Kto za pravdu horí.

Vatru zvrchovanosti zapálili po prvý raz 17. 7. 1992 pri príležitosti prijatia 
Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Odvtedy sa občania každý 
rok stretávajú pri takýchto vatrách, aby si pripomenuli jeden z medzníkov 
v našich dejinách.

–bb–

Susedia pri príjemnom posedení

Starostovia Jozef Krúpa a Peter Hasoň

Obľúbené skákanie vo vreci

Martin Besedič a Miroslav Rác pri kladení kytíc

Vatra zvrchovanosti

Súsedé súsedom
Počas tradičného podujatia bolo príjemné, slnečné počasie. Na obľúbe-

né miesto pri vodárničke na Pútnickej ulici prišli Bystričania aj Mariančania 
s dobrou náladou. Po úvodnom vstupe Speváckeho zboru Bystričan prí-
tomných pozdravili hostitelia: pán starosta Jozef Krúpa a pán starosta Peter 
Hasoň. „Hoci toto podujatie je tu už pätnásty raz, susedmi sme odjakživa“,  
povedal starosta Záhorskej Bystrice. Hostí privítal aj nový starosta Marian-
ky: „Ďakujem všetkým, ktorí dnešný večer pripravili a stretnutie pripravovali 
aj po minulé roky.“ Po hudobnom vystúpení SZ Bystričan patril čas deťom. 
Nachystané súťaže sa im veľmi páčili, o čom svedčili úsmevy na ich tvári. 
Každé dieťa si odnieslo na pamiatku malý darček. O tanečnú zábavu sa po-
staral DJ Alex. Išlo mu to naozaj veľmi dobre. Pri dobrom jedle a nápojoch 
si Bystričania a Mariančania posedeli do neskorých večerných hodín. Na 
„súsedov“ dohliadali členovia Dobrovoľného hasičského zboru Záhorská 
Bystrica, príslušníci mestskej polície a členovia miestnej organizácie Čer-
veného kríža.  

–bb–



Naša Bystrica RozhovorNaše podujatiaŠkola 7

Štart školského roka 2016 / 2017
Letu už odzvonilo a s príchodom jesene sa opäť začína obdobie školských povinností. Prázdniny v nás zostanú už 
len ako spomienka. Oddýchnutí sme nasadli do školského kolotoča. 

Čo sa dialo v našej škole počas leta?
Počas mesiaca júl sa prevádzka materskej 

školy presunula kvôli realizovanej prístavbe 
novej triedy do priestorov základnej školy, 
kde sme upravili jednu triedu na herňu a jed-
nu na spálňu. Aj keď vybavenie herne nebolo 
také bohaté ako v materskej škole, deti si na 
nové priestory rýchlo zvykli. Veľa času trávili 
na detskom ihrisku a nerušene, bez kompli-
kácií sa presúvali obedovať do školskej je-
dálne. Pani učiteľky, ktoré sa striedali  počas 
celého júla podľa harmonogramu, svojou 
kreativitou vytvárali podnetné podmienky na 
bohatú letnú činnosť. Ostatní zamestnanci 
školy čerpali vytúženú dovolenku, samo-
zrejme nie celé dva mesiace, pretože prvý 
júlový týždeň dokončievali práce spojené so 
zavŕšením školského roka – a posledný au-
gustový týždeň už pripravovali triedy na nový 
školský rok. 

Koncom júla sa zrkadlová – tanečná 
miestnosť v pavilóne žiakov druhého stupňa 
odstránením zrkadiel a vymaľovaním preme-
nila na kmeňovú triedu. Začalo sa aj s re-
konštrukciou skladu, z ktorého plánujeme 
vybudovať učebňu na vyučovanie techniky 
– dielňu. V auguste sa začalo s upratovaním 
tried a ostatných priestorov školy. Do troch 
tried sa nainštalovali nové interaktívne tabu-
le, ktoré sme kúpili z financií OZ RZ pri našej 
škole. V materskej škole sme začali uprato-
vať neskôr ako po iné roky, pretože aj v sta-
rých priestoroch sa prestavovalo. S malou 
dušičkou sme túžobne očakávali ukončenie 

stavebných prác, aj keď nie všetkých, preto-
že v prístavbe sa bude pokračovať aj v me-
siaci september. 

Krásny zelený školský areál vďaka dosta-
točnej vlahe vo forme búrok a dažďa počas 
leta sa rozbujnel, tráva rástla ako divá a krí-
ky dosiahli veľké rozmery. Aj o ten sme sa 
počas leta museli postarať. Za veľkú pomoc 
ďakujeme zamestnancom miestneho úradu 
a firme PRIMA, ktorú zabezpečilo OZ Bys-
trický svet najmenších.     

Školský rok 2016/2017 sa začal 5. sep-
tembra po 64 prázdninových dňoch, keď 
vyčistený areál a priestory celej školy – ma-
terskej aj základnej – privítali deti a žiakov 
v plnej paráde pripravené na desaťmesačné 
užívanie. S úsmevom ich vítali aj učitelia, kto-
rých čaká náročná, ale krásna a vznešená 
práca. Osobitne sme v škole privítali našich  
prvákov, ktorí prvýkrát sadli do školských 
lavíc a s očakávaním počúvali slová svojej 
novej pani učiteľky. 

V základnej škole sa tento školský rok 
bude vzdelávať o päťdesiat žiakov viac ako 
vlani. V materskej škole po úplnom dokonče-
ní jej prístavby bude viac o dvadsať detí. Zvý-
šením počtu detí a žiakov narastie aj počet 
pedagogických zamestnancov. Na prvom 
stupni a v materskej škole pribudli po dve 
pani učiteľky a v ŠKD dve nové pani vycho-
vávateľky. Sme pripravení vyučovať v prvom, 
druhom, piatom a šiestom ročníku a tiež 
v materskej škole podľa inovovaných škol-
ských vzdelávacích programov. V ostatných 

ročníkoch budeme učiť podľa doterajšieho 
školského vzdelávacieho programu.

Štart do nového školského roka máme 
za sebou. Zaželajme si, aby bol zdravý, 
pohodový a úspešný. 

 PaedDr. Zuzana Kaliariková 

Aká bude cesta na vrchol?

Maľba na asfalt – a malé umelkyneAj kríky sa postavili do pozoru!
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Doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH

Lekár, chirurg a svojím spôsobom aj vedec, lebo k neurochirurgii sa snaží 
prispieť okrem iného i rozvojom nových metodík a skúmaním toho, ktorá 
z nich je lepšia a čo sa ešte dá pre pacientov urobiť. 

Povedzte nám, laikom, čo ako neurochi-
rurgovia presne robíte?  

Predovšetkým operujeme. Mozog, miechu 
a nervy, a samozrejme aj okolité štruktúry: teda 
lebku a chrbticu. Naša klinika sa špecializuje 
na tie náročnejšie výkony, operujeme napríklad 
nádory v mozgu vo funkčne dôležitých oblas-
tiach vrátane operácií pri vedomí, realizujeme 
náročné operácie nádorov lebkovej spodiny, 
rôznych cievnych anomálií, napríklad výdutí 
mozgových tepien. Na našom pracovisku sa 
robia aj spinálne operácie, čiže máme relatívne 
široký záber. A riešime aj úrazy. 
Práca neurochirurga je určite náročná. 
Vnímate ju aj vy ako náročnú, alebo je to 
podľa vás práca ako každá iná? Čo ste 
museli absolvovať, aby ste sa stali neu-
rochirurgom? 

Áno, je ťažká, ale na druhej strane mimo-
riadne zaujímavá. Každá práca je svojim spô-
sobom ťažká, ak ju chcete robiť špičkovo. Na 
to, aby sa človek stal neurochirurgom, nestačí 
mať niektoré danosti, uchádzač si musí predo-
všetkým veľmi, naozaj veľmi veľa vecí oddrieť. 
Študoval som šesť rokov na Lekárskej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave, kde som 
skončil s vyznamenaním. Štúdium medicíny je 
náročné vzhľadom na objem aj obsah informá-
cií, ktoré na seba nadväzujú. Potom som sa 
ďalších šesť rokov vzdelával v špecializačnej 
príprave. A keď som sa konečne stal neu-
rochirurgom, čakalo ma znovu ďalšie vzdelá-
vanie sa, lebo na to, aby chirurg mohol opero-

vať nádory v ťažko dostupných oblastiach, je 
potrebné vzdelávať sa celý život. Môj pracov-
ný deň sa nekončí v práci, doma pokračujem 
v písaní článkov, alebo sa pripravujem na ope-
rácie. Ja vlastne mojou prácou žijem. Inak sa 
však neurochirurgia ani robiť nedá – videl som 
to po celý život: môj otec je neurochirurg, má 
68 rokov a stále sa vzdeláva, stále ho zaujíma-
jú nové technológie a najnovšie postupy.    
Do akej miery ovplyvnilo vaše profesijné 
smerovanie lekárske rodinné zázemie? 

Pochádzam z rodiny, ktorá mala vždy blízko 
k zdravotníctvu. Ako som už spomenul, otec 
je lekár. Lekárka je aj moja mama (venuje sa 
anatómii), no a mamin otec bol vedec, ktoré-
ho objektom skúmania bolo okrem iného aj 
poznávanie nervovej sústavy človeka. Okrem 
toho je lekárom aj môj strýko a moji bratranci 
sú tak isto lekári. Takže k medicíne som mal 
vždy blízko. 
Ako vyzerá váš pracovný deň ?

Každý deň je iný. V hrubých rysoch – za-
číname o 7.00, skontrolujeme pacientov 
a o 7.15 príde na rad vizita, kde referujeme, 
aký je ich aktuálny stav. Následne odchádza-
me na sedenie, kde preberáme dokumentáciu 
nových pacientov, diskutujeme o spôsoboch 
operácií a kolektívne pod vedením prednostu 
a primára hodnotíme optimálne spôsoby lieč-
by. Potom, okolo 8.00, odchádzame na ope-
račnú sálu a operujeme. Po operácii idú lekári 
ešte na oddelenie, kde prijímajú a prepúšťajú 
pacientov.

Máte pred operáciou nejaký rituál? 
Mojím rituálom je príprava. Keď idem 

na operáciu, musím mať do detailov naštu-
dovaný prípad i operačný postup. Predtým sa 
musím s pacientom porozprávať, vysvetliť mu, 
aké sú riziká a, naopak, prínosy operácie.
Je pre vás ťažké rozprávať sa s pacientom 
o rizikách pred operáciou? Ste pragmatik, 
alebo dávate najavo aj emócie? 

Ku každému pacientovi sa snažím správať aj 
ako lekár, aj ako človek. Lekár by mal byť em-
patický, na druhej strane poučenie pacienta 
musí spĺňať aj požiadavky slovenskej legisla-
tívy. Má právo byť poučený o všetkých rizikách 
aj prínosoch operácie. Je dôležité nájsť si 
naň ho čas a vysvetliť mu, o čo sa bojuje. 

Zvlášť pri operáciách mozgu, ktoré sa rea-
lizujú pri vedomí, môže pacient veľmi prispieť 
k úspešnému priebehu zákroku svojou sna-
hou – je totiž jeho priamym účastníkom. Pri 
týchto operáciách využívame fakt, že mozog 
nemá nervové zakončenia vnímajúce bolesť. 
Teda nebolí. Keď operujeme mozgový nádor, 
ktorý sa nachádza v blízkosti alebo vo vnútri 
rečových štruktúr mozgu, vieme ich funkcie 
kontrolovať tak, aby pri odstraňovaní nádoru 
neprišlo k ich poškodeniu. A to sa týka aj po-
hybových a zrakových funkcií. Mimochodom, 
sme druhým pracoviskom na svete, ktoré 
publikovalo úspešnú stimuláciu zrakovej dráhy 
u pacienta pri vedomí. 
Mozog je veľmi dôležitý orgán v našom 
tele. Čo zaujímavé nám o ňom poviete? 
Do akej miery využívame jeho kapacitu? 

To, že mozog nevyužívame naplno, je zná-
me. Keby jeho kapacita bola využívaná celá, 
tak by napríklad neexistoval fenomén mozgo-
vej plasticity, čo je aj ochranný mechanizmus 
mozgu. Znamená to, že niektoré časti doká-
žu, napr. po úraze alebo po operácii, prebrať 
funkcie inej priľahlej časti mozgu. A pacient po 
resekcii niektorých oblastí vie fungovať v pod-
state normálne. Samozrejme, to neplatí pre 
všetky oblasti mozgu. 

Na operačnej sále pri skenovaní mozgu najmodernejším ultrazvukom
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Ako by sme sa mali o mozog starať a čo by 
sme mohli urobiť pre jeho zdravie? 

Namáhať ho, študovať, čítať, vzdelávať sa, 
neprijímať pasívne hlúposti v zmysle triviálnej 
zábavy, ktorá sa na nás chrlí z mnohých zdro-
jov. Pomáhajú aj riešenia krížoviek a čítanie 
kníh. Neviem, do akej miery  ich mladá gene-
rácia ešte číta. Konzumná zábava pre mozog 
určite nie je vhodná. Každý orgán, podobne 
ako sval, keď sa nepoužíva, tak zakrpatie. A to 
platí aj pre mozog. Na to, aby človek ostal vi-
tálny do vysokého veku, je potrebné mozog 
namáhať a, samozrejme, zdravo žiť. 
Máte za sebou bohatú publikačnú činnosť. 
Na čo ste zo svojej tvorby najviac hrdý? 

Mal som tú česť byť vybraný talianskymi 
editormi novej knižky, pojednávajúcej o využití 
ultrazvuku pri operáciách mozgu, za prvého 
autora jednej z dôležitých kapitol. S intraope-
račným ultrazvukom máme totiž rozsiahle skú-
senosti a v tejto oblasti patríme k popredným 
medzinárodným pracoviskám. Knižka, ktorú 
spomínam, je dôležitá tým, že ju vydalo jedno 
z najvýznamnejších vydavateľstiev medicínskej 
literatúry vzhľadom na to, že využitie sonografie 
v neurochirurgii zažíva v súčasnosti obrovskú 
renesanciu. Ultrazvuk sa síce pri operáciách 
mozgu používal už dávno, ale na to, aby bol 
podstatným prínosom pri operácii mozgu, ul-
trazvukové prístroje v minulosti technologicky 
jednoducho nestačili. V súčasnosti sú však mo-
derné trojrozmerné ultrazvukové prístroje pod-
statne lepšie a umožňujú nám operáciu urobiť 
jednak bezpečnejšou a taktiež umožňujú roz-
siahlejšie odstránenie mozgových nádorov a  
lepšie ošetrenie cievnych anomálií. Na našom 
pracovisku sme vyvinuli niektoré nové techniky 
ultrazvukového skenovania, ktoré boli medziná-
rodne akceptované a v súčasnosti ich využívajú 
viaceré pracoviská vo svete. 
Kde ešte publikujete a o čom? 

Venujem sa najmä operáciám mozgu pri 
vedomí, operáciám hypofýzy, ako aj nádorov 
a cievnych patológií s využitím trojrozmerného 
ultrazvuku. O každej z uvedených problema-
tík som napísal články, ktoré vyšli v zahranič-
ných karentovaných časopisoch. Za moju 
najhodnotnejšiu publikáciu považujem prácu 
z februára tohto roka, v ktorej sme predstavili 
úplne novú metodiku identifikácie drobných, 
ale mimoriadne dôležitých cievok s prieme-
rom menším ako jeden milimeter, ktoré bývajú 
často uzavreté do vnútra tumoru mozgu, ktorý 
chceme odstrániť. Zistili sme, že tieto cievy 
je možné pri použití viacerých ultrazvukových 
sond jasne zobraziť, identifikovať a predísť ich 
poškodeniu. Naša práca, popisujúca danú 
techniku, bola uverejnená v najvýznamnejšom 
neurochirurgickom časopise na svete „Jour-
nal of Neurosurgery“. 
Hovoríte v množnom čísle...

Neurochirurgia je vždy tímová práca. Pri 
našich operáciách je okrem neurochirurga 
prítomný jeho asistent, ktorý je tiež neurochi-
rurgom, mimoriadne dôležitý je anestéziológ, 
pri operáciách realizovaných pri vedomí je 
zvyčajne aj neurológ a logopéd. Mimoriadne  
dôležitá a zodpovedná je aj úloha sestier – 
inštrumentárky, obsluhujúcej inštrumentárky 

a sálových sanitárov, ktorí pomáhajú obsluho-
vať niektoré prístroje. Na operácii sa teda zú-
častňuje viacero ľudí a úloha každého z nich 
je nezastupiteľná. Reťaz je taká silná ako jej 
najslabšie ohnivko: čiže náš tím musí byť celý 
silný a držať pokope. 
 Z čoho vznikajú mozgové nádory? 

Na to dnešná veda nevie odpovedať, ale  
príčina je určite multifaktoriálna. Je to ďaleko 
zložitejšie ako si vie bežný laik predstaviť. 
Spomeniete si na najťažšiu operáciu? 

Ťažko vybrať najťažšiu, ale najdlhšia trvala 
trinásť hodín.
Máte v živote vzor? 

Pre mňa je samozrejme vzorom môj otec. 
Mám aj iné vzory, osobne poznám viacerých 
špičkových neurochirurgov vo svete. Od otca 
sa veľmi rád učím, je sa od neho čo učiť a dú-
fam, že sa ešte dlho bude. Na druhej strane 
ale sú oblasti, napríklad využitie ultrazvuku, 
v ktorých on rád prijme pomoc odo mňa. 

Nedávno ste sa vrátili z Nórska, čo ste tam 
robili? 

Zúčastnil som sa ako lektor medzinárodné-
ho kurzu intraoperačnej sonografie mozgu. 
Bol som pozvaný prednášajúci a účastníkmi 
boli lekári z dvanástich krajín. Jednou z po-
zvaných prednášajúcich bola aj profesor-
ka Alexandra Golby z Harvardu, ktorá patrí 
k  neurochirurgickej svetovej špičke. Je pre 
mňa česť prijať účasť na tom istom podujatí 
spolu s odborníkom takéhoto významu. Kurz 
sa uskutočnil v Trondheime v Nórsku, na naj-
významnejšom svetovom pracovisku v oblasti 
intraoperačného ultrazvuku.
Čo hovoríte na mladú generáciu, majú 
vaši mladší kolegovia záujem byť dobrými 
chirurgmi? 

Nechcem to zakríknuť, ale zdá sa mi, že 
všetci lekári, ktorí sa na našom pracovisku 
pripravujú na neurochirurgickú atestáciu, sú 
ľudia na vysokej úrovni po odbornej aj po ľud-
skej stránke. Z mojich mladších kolegov mám 
v súčasnosti naozaj veľmi dobrý pocit.
Ako relaxujete, ako si čistíte hlavu a dobí-
jate energiu? 

Zatiaľ veľmi nerelaxujem, ale mám to v plá-
ne. Štrnásť rokov som mal psa, francúzske-
ho ovčiaka, to bol pre mňa obrovský oddych. 
Chodil som s ním na prechádzky. Tento rok si 
chcem opäť kúpiť psa, aby som mohol relaxo-
vať ako predtým.
Športujete? 

Keď mám čas, idem si občas zabehať. 
Ako dlho bývate v Záhorskej Bystrici ? 

Bývali sme tu v prenajatom byte od roku 
2012, teraz už máme vlastný dom. 
Prečo ste sa rozhodli práve pre Záhorskú 
Bystricu? 

Záhorská Bystrica je podľa mňa jedno z naj-
lepších miest na život. Pochodil som pracovne 
viaceré krajiny a rozličné miesta a môžem po-
tvrdiť, že Záhorská Bystrica poskytuje všetko, 
čo potrebujem. V blízkosti sú nádherné lesy 
– ak chcem ísť do prírody, poloha je úplne 
fantastická. A čo je pre mňa osobne veľmi dô-
ležité: keď sme s manželkou hľadali stavebný 
pozemok, tak sme sa nikde nestretli s takým 
srdečným prístupom ľudí ako tu. Nehľadali 
sme pozemok na inzerát, ale radšej sme vždy 
dali na rady miestnych. Keď sme sa v Záhor-
skej Bystrici kohokoľvek spýtali na jeho názor, 
vždy sme sa stretli s ochotou pomôcť a pora-
diť, prístup v iných častiach Bratislavy až taký 
otvorený a úprimný nebol. Z ľudí tu mám sku-
točne dobrý pocit. Musím navyše pozname-
nať, že máme aj veľmi dobrých susedov, čo 
je jeden z dôvodov, prečo sme tu ja a moja ro-
dina veľmi spokojní a určite by sme nemenili.
Vaša rodina? 

Máme s manželkou Veronikou dcérku 
Zuzku. Keď budeme mať šťastie, verím, že 
nás v budúcnosti pribudne.
Ako vidíte pracovnú budúcnosť, ktorým 
smerom by ste chceli pokračovať? 

Trinásť rokov som strávil na jednom praco-
visku, teda okrem stáží v New Yorku, Helsin-
kách, v Nemecku a v Brne. Kam by som chcel 
smerovať? No, v prvom rade je v neurochirur-
gii stále čo zlepšovať. Snažíme sa dosiahnuť, 
aby bol neurochirurg v maximálnej možnej 
miere schopný pacientovi pomôcť. Ďalej 
máme rozbehnutých niekoľko výskumných 
projektov, v ktorých máme predbežne výbor-
né výsledky. 

Neurochirurg rastie pomaly, k tým úplne 
najťažším výkonom treba dorásť. Každý chi-
rurg sa vyvíja skúsenosťami, čím ich má viac, 
tým je lepší. Čiže sa treba rozvíjať, chodiť do 
zahraničia, študovať nové operačné postupy, 
ktoré bývajú často šetrnejšie a lepšie. Naprí-
klad: nedávno sme začali operovať nádory na 
hypofýze čisto endoskopicky. Tieto nádory 
lokalizované takmer v strede hlavy vieme teda 
už odstrániť prístupom cez nos, len s pomo-
cou endoskopu bez toho, aby sme potrebovali 
robiť akýkoľvek viditeľný rez. Doteraz sme ich 
operovali so súčasným použitím mikrosko-
pu a endoskopu, pričom bol potrebný rez 
v ústach. V blízkej budúcnosti plánujem zdo-
konaľovať sa v tejto technike na Neurochirur-
gickej klinike vo Viedni. 
Nech sa Vám darí, ďakujem za rozhovor.

Marcela Jedináková

S manželkou Veronikou a dcérou Zuzkou
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Začiatok tohtoročných prázdnin sa 
opäť niesol v znamení nášho tradičného 
farského tábora. Miesto, kam sme sa všetci 
spolu vybrali stráviť pekný čas plný zážitkov, 
nebolo vybrané náhodne, pretože väčšina 
z nás už v roku 2013 prežila na Hutách 
týždeň plný zábavy a krásnych spoločných 
chvíľ. Nielen nádherná príroda, ale aj milí 
ľudia boli podnetom na to, aby sme sa sem 
vrátili opäť. A keďže každý náš tábor má 
vždy  nejakú hlavnú myšlienku, ani teraz to 
nebolo inak. Tento rok je rokom milosrden-
stva. Túžili sme, aby táto skutočnosť rezon-
ovala v každom dni a vo všetkých srdciach 
účastníkov tábora. A tak sme si za motto 
podujatia spoločne vybrali citát: „Milos-
tivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi 
láskavý.“

Úlohou našich farských táborov nie je 
len deťom vyplniť voľný čas, ale naučiť ich 
aj niečo nové, prebudiť v nich hlbší záu-
jem o vieru a reálny vzťah s Bohom. V ce-
lom svete sa ozýva téma konfliktov medzi 
ľuďmi odlišných náboženstiev. Preto sme 
sa rozhodli deťom a mladým priblížiť rôzne 
náboženstvá a krajiny, v ktorých sa prak-
tizujú. Z každého z nich (islam, budhizmus, 
hinduizmus, animizmus) sme na každý 
deň vybrali jednu myšlienku, podobnú 
kresťanským myšlienkam. Deti sa o danom 
náboženstve dozvedeli základné informá-
cie, čím je od kresťanstva odlišné, v čom 
podobné – ale hlavne to, že ak niekto 
vyznáva iné náboženstvo, nie je to dôvod 
na nenávisť alebo konflikt. Hovorili sme 
o vzájomnej odlišnosti, ale aj o tolerancii. 

Ako povedal pri príprave tábora jeden z an-
imátorov: „Sme iní, ale podobní.“  Týždeň 
bol plný hier a zábavy, počasie nám prialo, 
a tak sme mnoho našich aktivít sústredili 
vonku na čerstvom vzduchu. Pohybovali 
sme sa aj v ťažšom teréne Oravských kop-
cov, no neúnavným deťom to vôbec ne-
prekážalo. S nadšením a oduševnením pre 
hru vložili do toho celé svoje úsilie. Tábor 
bol spestrený aj workshopmi, kde sa deti 
mohli dozvedieť zaujímavé veci z oblasti 
fotografie, športu, indických tancov, ochut-
návky čajov a iné. Účastníčkou tábora bola 
aj majsterka sveta v karate, a tak sme mali 
možnosť naučiť a dozvedieť sa niečo aj 
o tomto japonskom športe. V Oraviciach 
sme navštívili termálne kúpalisko. Duše sme 
si občerstvovali každý deň svätou omšou, 
jeden večer aj veľmi peknou spoločnou 
adoráciou, ktorá bola silným zážitkom pre 
nás všetkých a zároveň chvíľou strávenou 
špeciálne s Duchom Svätým. Na záver 
tábora dostal každý účastník odznak, ktorý 
mu bude pripomínať podstatu našich vzťa-
hov v tábore aj mimo neho: že si máme na 
ceste k Ježišovi vzájomne pomáhať.

Eva Holišová

Letná Zoška 2016
OZ Hlas nádeje organizovalo po prvý-

krát letný pobytový tábor pre deti vo 
veku od päť do desať rokov. Našli sme 
prekrásne miesto v Malých Karpatoch, 
na chate Zoška. Detičky boli nadšené, 
keďže sme stihli letné kúpanie, ale aj iné 
pohybové aktivi-
ty – prechádzky 
lesom či návšte-
vu jaskyne Driny 
(cestou domov 
sme na Červe-
nom kameni videli 
aj sokoliarov!). 
Naša „výprava“ za 
päťdňovým dob-
rodružstvom mala 
spolu 33 členov. 
Na deti dozeralo 
šesť dobrovoľníkov-vedúcich, o zdravie 
a zábavu sa starala Monika Antalová, kto-
rej chceme veľmi pekne poďakovať.

Deti sa rozdelili do troch oddielov a  
spolu s vedúcimi si pre ne aj vymysleli 
názvy: Horskí kamzíci, Šelmičky a Orly. 
Tematicky pokreslili vlajky a tričká, ktoré 
predviedli na záverečnej vydarenej mód-
nej prehliadke.

Tábor sa uskutoč-
nil za pomoci grantu 
od Tatra banky a ďal-
ších štedrých dar-
cov, za čo sme veľmi 
vďační. 

Toto krásne pod-
ujatie sme mohli 
zorganizovať vďaka 
dobrovoľníckej práci 
našich učiteľov, štu-
dentov a členov OZ 
Hlas nádeje.

Ďakujeme a tešíme sa na budúci rok!

Ľubka Jankechová 
vedúca tábora Zoška

Denný tábor Nádej
Počas tretieho augustového týždňa sa 

v našich farských priestoroch stretlo v rámci 
denného tábora 23 detí. Je to už desiaty rok, 
čo naša farnosť takéto tábory pripravuje.

Myslím, že sme si to spoločne užili, 
hlavne štvorhodinovú túru do Marianky, 
kde sme prešli na lesnú cestičku po-
pri potoku a vyšli na Krásnu lúku zaliatu 
slnkom (tak ju nazvali deti). Boli sme aj 
v ZOO. Na ihrisku sme súťažili, hľadali 
poklad, zahrali sme sa s kamarátmi. 

Verím, že organizovaním táborov sme 
nápomocní rodinám v našej farnosti.            
     Ľubka Jankechová 

Huty 2016
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Pred odchodom na Svetové dni mládeže 
do Krakova som nemala veľké skúsenosti 
s dobrovoľníctvom. Najväčšia akcia, na kto-
rej som sa zúčastnila, bol Festival Lumen. 
No vďaka tejto skúsenosti som vedela, že 
byť dobrovoľníčkou na Svetových dňoch 
mládeže bude neuveriteľne náročné.

Celé dobrovoľníctvo bolo rozdelené na dva 
týždne. Prvý prebiehal od 18. 7. do 24. 7. 
a druhý od 25. 7. do 31. 7.

Prvý týždeň mal slúžiť na spoznávanie Kra-
kova v individuálnych skupinách i na prehĺ-
benie nášho vzťahu s Bohom  v rámci du-
chovných programov, pretože mnoho z nás 
nemalo možnosť priamo sa zúčastniť hlav-
ných udalostí s pápežom. Rovnako sme sa 
však museli pripravovať na našu prácu, na 
čo slúžili general a special trainings. Gene-
ral training bol určený pre všetkých a každý 
sa ho musel zúčastniť. Oboznámili nás tam 
s bezpečnosťou, zásadami prvej pomoci 
a so všetkým tým, čo sa od nás bude počas 
dní mládeže vyžadovať. Specific trainings 
boli určené už jednotlivým dobrovoľníkom 
podľa ich konkrétneho pracovného zara-
denia.

Mojou prácou bolo podávať informácie 
na Bloniach, kde sa konala otváracia svätá 
omša s kardinálom Dziwiszom v utorok, uví-
tací ceremoniál s pápežom vo štvrtok a krí-
žová cesta za účasti svätého otca v piatok. 
Potom sa všetko prenieslo z Blonie do Cam-
pu Misericordie, ktorý bol vzdialený približne 
šest kilometrov od najbližšej zastávky. Moja 
práca ma veľmi bavila, bohužiaľ, stretla som 
sa s mnohými organizačnými chybami, ktoré 
by sa dali jednoducho vyriešiť. Pri infostán-
koch sme stáli osem hodín denne a mali sme 
rozdelené smeny na rannú (od ôsmej hodiny 
ráno do štvrtej popoludní) a poobednú (od 
štvrtej do polnoci). Hlavne v pondelok a stre-

du, keď sa nič na Bloniach nekonalo, sme sa 
cítili na stanoviskách trochu zbytoční.

Keďže dobrovoľníctvo spočíva v pomo-
ci, aj my sme sa snažili pomáhať ostatným 
dobrovoľníkom, ktorí boli vyťaženejší, a tým 
pádom aj vyčerpanejší. Keď bol pápež na 
Bloniach, tak po skončení našej služby in-
formátorov sme odišli pomáhať do jednotli-
vých sektorov s hosťami, kde sme kontrolo-
vali vstupenky. Vo štvrtok som pracovala pri 
hendikepovaných ľuďoch – a bola to naozaj 

krásna skúsenosť, pretože práve v nich sa 
odráža prítomnosť Boha.  

V sobotu, keď sa celé dianie prenieslo do 
Campu Misericordie, tak sa náš informačný 
pult na Bloniach oficiálne zatvoril. No ani to 
nás neodradilo a v dobrovoľníckej činnos-
ti sme pokračovali. Ja som odišla rozdávať 
jedlo na jeden zo siedmich bodov pri Cam-
pe Misericordie. Mojou úlohou bolo zobrať 
poukážky na jedlo a dať dotyčnému člove-
kovi určený počet balíčkov. Táto služba ma 
veľmi bavila a hoci to bolo manuálne dosť 
náročné, užívala som si to viac ako prácu na 
informáciách.

Mojím najsilnejším zažitkom bola sväta 
omša určená iba dobrovoľníkom v Sanktu-
áriu Jána Pavla II. Túto omšu celebroval kar-
dinál Dziwisz, a hoci trvala viac než dve ho-
diny, čas nehral žiadnu úlohu. Všetci sme si 
tam rozumeli, pretože aj keď sme rozprávali 
odlišnými jazykmi, reč Ježišovej lásky sme 
mali spoločnú.

Stretnutie s  pápežom
Mnohým ľuďom a dokonca i mne samej sa 
pošťastilo stretnúť pápeža úplne náhodne 
na miestach, kde na neho nečakali davy. 
Tí, ktorí toto štastie nemali, ho mohli vidieť 
iba na oficiálnych podujatiach. Ja som 
mala to šťastie spolu trikrát s tým, že ani 
raz som od neho nebola vzdialená viac ako 
desať metrov. Prvýkrát sa mi k nemu poda-
rilo priblížiť na Bloniach. Tam prišiel vo štvr-
tok na papamobile a všetkým rozdával milé 
úsmevy. Druhýkrát som ho náhodne stretla 
pri svojom odchode z Campu Misericor-
die. Vtedy išiel v aute so stiahnutými okna-
mi spoločne s kardinálom Dziwiszom. Po-
slednýkrát som ho videla na jeho stretnutí 
s dobrovoľníkmi, ktoré sa konalo v nedeľu 

o sedemnástej hodine v Tauron Aréne. Pá-
pež sa nám poďakoval a povzbudil nás. Jeho 
slová o tom, že sa máme po týchto sveto-
vých dňoch na chvíľu utiahnuť do seba, som 
naplnila v Jasnej, kde sa zakrátko uskutočni-
lo medzinárodné stretnutie. Veľmi mi to po-
mohlo, pretože som začala o dobrovoľníctve 
na SDM myslieť pozitívne. Naozaj som rada, 
že som tam bola, hoci nás v Krakove sprevá-
dzali veľké organizačné problémy. Teším sa, 
že som využila šancu, ktorú nám poskytol 
pápež František, pretože SDM asi už nikdy 
nebudú tak blízko ku Slovensku – iba ak by 
sa konali práve tu. Veď pre nás kresťanov nie 
je nič nemožné!

Selfie – aspoň s maketou...

Svetové dni mládeže 
očami dobrovoľníčky 
Alexandry Antalovej

Dostať sa bližšie k pápežovi  
nebolo jednoduché.
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Úspešní ľudia vždy radi pomôžu
V Záhorskej Bystrici odštartuje už 18. septembra 2016 charitatívna akcia Rallye Krištáľové krídlo s Matadorom 
– jazda na historických vozidlách za účasti známych osobností. Zbierka je určená aj pre chorú Sašku Dzurila 
zo Záhorskej Bystrice. O tomto benefičnom podujatí sme sa zhovárali so správkyňou Nadácie Krištáľové krídlo 
Katarínou Srkala. 

Pre štart rallye ste si vybrali Záhorskú 
Bystricu. Čo vás k tomu viedlo?

Práve tu žije mnoho významných osob-
ností Krištáľového krídla, napríklad laure-
át ocenenia Dalibor Jenis, Vít Bojňanský, 
ktorý bol tiež nominovaný a v súčasnosti je 
členom poroty Krištáľové krídlo v kategórii 
Výtvarné umenie. Bystričanom je aj Vla-
dimír Kobielsky, ktorý sa našej rallye zú-
častnil už v minulých ročníkoch, ale aj po-
pulárny operný spevák Miroslav Dvorský. 
Priazeň umelcov, ochota pána starostu 
Jozefa Krúpu a v neposlednom rade aj to, 
že som v Bystrici vyrastala a moja mama 
(Mária Vaškovičová) tu stále žije – to bolo 
pre nás rozhodujúce. 

Rallye Krištáľové krídlo je dôkazom, že 
ani charitatívne podujatia nemusia byť 
vždy vážne. Prečo ale historické autá? 

Historické vozidlá prinášajú so sebou 
eleganciu a noblesu. Zároveň sme s auta-
mi dobovo zladení, je to zábava pre všet-
kých zúčastnených. 

Pre divákov bude zaujímavé, že niekto-
ré z prezentovaných historických auto-
mobilov boli vyrobené ešte v medzivoj-
novom Československu. 

Presne. Tu sa vyrábali jedny z prvých 
automobilov. Aj dnes máme byť na čo pyš-
ní. Slovensko opätovne obhájilo svetové 
prvenstvo vo výrobe automobilov na počet 
obyvateľov. Slováci ako Jozef Kaban a Bra-
nislav Maukš patria medzi top dizajnérov 
áut na svete. Štefan Klein získal Krištáľové 
krídlo za zostrojenie prototypu lietajúceho 
automobilu, tzv. AeroMobilu, vďaka ktoré-
mu získalo Slovensko celosvetovú pozor-
nosť. Určite to nie je náhoda.

Aké autá zaplnia naše námestie?
Bude to veľmi pestré. Diváci sa môžu 

tešiť na historické autá od 30-tych až po 
70-te roky. Medzi značkami, ktoré vete-
ranisti predvedú, budú napríklad Dodge 
a Tatra z roku 1932, BMW z roku 1940, 
Rolls Royce z roku 1963, ďalej Corvette, 
Morris, Chrysler, Mercedes, Buick, Cadil-
lac či Jaguár, nebudú chýbať miestni hasi-

či na historickom hasičskom aute, ktoré je 
dnes už raritou.

Je náročné sa k takýmto unikátnym 
kúskom dostať?

Majiteľov veteránov nebolo treba dvakrát 
prehovárať. Sú to úspešní ľudia, ktorí vždy 
pomôžu a našich podujatí sa radi zúčast-
ňujú. Tešia sa, že môžu historické vozidlá 
prezentovať verejnosti v spojení s charitou.

Na svoje si prídu určite nielen milovní-
ci veteránov. Na čo všetko sa v rámci 
programu môžeme tešiť? 

Okrem prehliadky historických vozidiel 
sme pripravili rôzne prekvapenia a súťa-
že. Ľudia majú jedinečnú príležitosť stráviť 
príjemné nedeľné dopoludnie v spoloč-
nosti známych osobností a vrátiť sa s nami 
v čase.  Na štarte nás bude zabávať kape-
la The Susie Haas Band s ich šarmantnou 
speváčkou Zuzkou Haasovou. Podujatie 
slávnostne odštartuje podpredseda vlády 
SR Peter Pellegrini, ktorý nad akciou pre-
vzal záštitu. Za dobrovoľný príspevok 

Rallye Krištáľové krídlo s Matadorom12
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z osláv 50. výročia

do našich pokladničiek budeme roz-
dávať zmrzliny, rôzne pochutiny a ná-

poje s heslom: „Čím viac zješ, tým viac 
pomôžeš“. 

Novinkou v tomto ročníku je, že ste sa 
spojili so značkou Matador.

Každé veľké charitatívne podujatie po-
trebuje silného partnera. Matador Group 
je jednou z najstarších a najrešpektova-
nejších spoločností na Slovensku, ktorá 
napriek úspechu a pozícii v ekonomike 
nezabúda na svoje okolie. Vyznávame 
spoločné hodnoty. Rallye Krištáľové krídlo 
pre spoločnosť Matador Group predsta-
vuje jedinečnú príležitosť ako zmysluplne 
prepojiť dlhoročný vzťah k automobilové-
mu priemyslu a vášeň k historickým vo-
zidlám s pomocou ľuďom s rôznymi po-
stihnutiami. 

A to je posolstvo celej akcie – pomoc 
tým, ktorí to potrebujú. Aké projekty 
podporuje vaša Nadácia Krištáľové 
krídlo?

Podporujeme dlhodobé projekty ob-
čianskych združení, ktoré sa špecializujú 
na liečbu telesných a psychických ťažkos-
tí chorých detí, a zariadení sociálnych slu-
žieb, ktoré sa starajú o deti a dospelých 
s rôznymi formami zdravotného znevý-
hodnenia. Tento rok podporíme aj Sašku 
Dzurila zo Záhorskej Bystrice, ktorá sa na-
rodila s rázštepom chrbtice. Má 14 rokov, 
v škole sa jej darí, je talentovaná - spieva 
a hrá na klavíri. Dokonca sa chce venovať 
športovej streľbe. Potrebuje na to veľa síl, 
oveľa viac ako iné deti. Od narodenia je 
na invalidnom vozíku, má skoliózu a ďal-
šie pridružené choroby. Býva s mamkou, 
ktorá sa o ňu stará 24 hodín denne, otec 

ich opustil. Musia vyžiť z opatrovateľské-
ho príspevku, ktorý je 300 eur mesačne. 
Kvôli opakovaným zápalom močových 
ciest im lekár odporučil liečebný pobyt 
v Turčianskych Tepliciach. Nemajú však 
dostatok financií, a preto sme sa rozhod-

li im pomôcť. Považujeme za povinnosť 
pomáhať tam, kde zlyháva štát, zákony, 
predpisy, no najmä primárny ľudský cit – 
cit solidarity a spoluúčasti. Preto vás sr-
dečne pozývam na štart Rallye Krištáľové 
krídlo s Matadorom už 18. septembra!

Katarína Srkala so Saškou Dzurila  

Osobnosti, ktorých podpore sa Krištáľové krídlo tešíMária Vaškovičová s dcérou Katarínou Srkala
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Osobnosti Krištáľového krídla 
Mária Vaškovičová, Dalibor Jenis, Vít Bojňanský, Štefan Rosina,  

a starosta MČ Záhorská Bystrica Jozef Krúpa 
Vás srdečne pozývajú na štart

                 O príjemnú atmosféru sa postarajú 
Celeste BUCKINGHAM/Miroslav DVORSKÝ/Karin HAYDU/Dano DANGL/Marek MAJESKÝ

Jozef VAJDA/Jozef GOLONKA/Richard LINTNER/Sisa LELKES SKLOVSKA/Nikita SLOVÁK
Marián MITÁŠ/Kamila MAGÁLOVÁ/Danka BARTEKOVÁ/Ján ĎUROVČÍK/Majo LABUDA

Martin MADEJ/Filip TŮMA/Vladimír KOBIELSKY/Richard RIKKON/Štefan KOCÁN
THE SUSIE HAAS BAND/a ďalší

Pod záštitou 
podpredsedu vlády SR 
Petra Pellegriniho

RALLYE

KRIŠTÁLOVÉ
KRÍDLO

,

Okrem Vašej účasti nás poteší aj Váš dobrovoľný príspevok. Ďakujeme! 
Číslo účtu: SK12 0200 0000 0029 6279 5958

www.kristalovekridlo.skSledujte nás na facebooku       /KristaloveKridlo
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18. 9. 2016 
od 10:00 do 11:30

Záhorská Bystrica, 
Námestie Rodiny

s MATADOROM
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Záhoráci na olympijských hrách

Dojmy z Ria sú ešte čerstvé, tak je prí-
hodné pripomenúť si účasť rodákov zo 
Záhoria na olympijských hrách. V Riu 
malo Záhorie iba Jozefa Repčíka, ro-
dáka z Brezovej pod Bradlom. Ale ani 
na predchádzajúcich hrách veľa záhor-
ských rodákov nepotilo štátny dres – len 
16, z toho päť na zimných olympiádach. 
A dodajme, že ani jeden z nich nemá 
ako miesto narodenia uvedenú Záhor-
skú Bystricu. Bystričania nemohli rušiť 
Archimedove kruhy, a olympijské rušiť 
nechcú...

Začnime zimnými olympijskými hrami. 
Na ne dodala najviac rodákov Skalica, 
pravdaže samých  hokejistov.  V prvom 
rade štvornásobného účastníka Žiga 
Pálffyho (1994 – 6. miesto, 1998 – 
bez umiestnenia, 2002 – 13. miesto, 
2010 – 4. miesto). Dva olympijské štar-
ty absolvoval Pavol Rybár (1998 – bez 
umiestnenia, 2002 – 13. miesto). Po 
jednom štarte majú Eduard Hartman 
(1994 – 6. miesto) a Miroslav Záleš-
ák (2006, ale ako náhradník do súťaže 
nezasiahol). Piatym zimným olympioni-
kom je myjavský rodák Lukáš Heřma-
novský, ktorý na ZOH 1992 pomohol 
československému družstvu v severskej 
kombinácii družstiev získať 9. miesto. 

O čosi viacej rodákov zo Záhoria štar-
tovalo na letných olympiádach – dokopy 
11 športovcov. Najviac ich dodala Myja-
va, ktorú ako rodisko udáva päť repre-
zentantov. 

Zatiaľ konštatujme, že prvenstvo vstu-
pu na olympijské kolbištia spomedzi 
záhoráckych rodákov patrí Zoltánovi 
Imrichovi Halmajovi (oficiálne Zoltán 
Imre Halmay), ktorý reprezentoval býva-
lé Uhorsko na OH trikrát (1900, 1904, 
1908).  

Po Halmajovi sa Záhorie na svojho ro-
dáka, v tomto prípade rodáčku, načakalo 
až do OH 1968,  keď sa v družstve čes-
koslovenských volejbalistiek predstavila 
Pavlína Štefková, ktorá uzrela svetlo 
sveta v Rohožníku a pomohla nášmu 
tímu získať 6. miesto. 

O štyri roky sa pod piatimi kruhmi 
predstavil Anton Tkáč (Lozorno), ale 
k trojnásobnému účastníkovi OH (1972, 
1976, 1980) sa ešte vrátime.  

No OH 1976 v Montreale štartoval vo 
vzpieraní myjavský rodák Dušan Drš-
ka, kde však neuspel a na ďalších OH 

v Moskve v hmotnosti do  67,5 kg získal 
9. miesto. 

Na moskovských OH o stupienok lep-
šie umiestnenie získal Drškov spoluro-
dák Vladimír Sirvoň ako člen českoslo-
venského volejbalového tímu. 

Na OH 1984 v Los Angeles českoslo-
venskí športovci na príkaz Moskvy ne-
mohli štartovať, olympijské dvere im otvo-
ril až juhokórejský Soul v roku 1988. Tam 
naše farby v družstve hádzanárok repre-
zentovali myjavské rodáčky Alena Damit-
šová a Anna Hradská, ženy si vybojovali 
uspokojivé 5. miesto.  

Posledný raz štartovali Česi a Slová-
ci v spoločnom drese na olympijských 
hrách v r. 1992. Záhorskí rodáci sa na 
spoločnom štarte podieľali v dvoch prí-
padoch. Peter Mesiarik (Myjava) po-
mohol k 6. miestu hádzanárov, atlét Ján 
Záhončík (Skalica) si v chôdzi na 20 km 
vypochodoval 28. priečku. 

V roku 1993 nastúpila éra slovenskej 
športovej samostatnosti. Na OH 1996 
Ján Valach (Myjava) v cestných prete-
koch jednotlivcov s hromadným štartom 
obsadil 68. miesto, na OH 2008 si o 6 
priečok polepšil. 

Atlét v behu na 800 metrov  Jozef 
Repčík (Brezová pod Bradlom) mal 
olympijskú premiéru v Pekingu 2008 
(skončil na 46. mieste), OH 2012 v Lon-
dýne vynechal a teraz v Riu vypadol v roz-
behoch. 

Kde je málo olympionikov, tam je aj 
málo medailí. Medailovú žatvu slávili len 
dvaja rodáci – plavec Halmaj ešte z uhor-
skej éry a cyklista Tkáč z éry bývalej Čes-
koslovenskej socialistickej republiky. 

Jednotkou nielen v poradí, ale aj 
v úspešnosti, je Zoltán Imrich Halmaj 
(18. 6. 1881 Dúbrava, Vysoká pri Morave 
– 20. 5. 1956 Budapešť). Halmajov otec 
Jozef bol správcom majetku v Dúbrave, 
dnes súčasti „Hochštetna“, ale keď mal 
Zoltán 11 rokov, rodina sa presťahovala 
do Budapešti, kde potom Halmaj natr-
valo zakotvil. V drese miestneho MTK 
Budapešť sa predstavil ako všestranný 
športovec. Okrem dominantného pláva-
nia hral aj vodné pólo a futbal, venoval sa 
veslovaniu, v zime hokeju (ešte s loptič-
kou) a rýchlokorčuľovaniu, v ktorom bol 
dokonca majstrom Uhorska. 

Na parížskych OH 1900 získal v pláva-

ní dve druhé miesta (200 a 4000 m voľ-
ný spôsob) a jedno tretie miesto (1000 
m voľný spôsob). Nemôžeme hovoriť 
o medailách, lebo zlato, striebro a bronz 
sa začali udeľovať až od OH 1908 v Lon-
dýne. 

Obidve olympijské prvenstvá získal 
Halmaj na OH 1904, opäť v plávaní voľ-
ným spôsobom. Na 50 yardov bol jeho 
najväčším súperom domáci Američan 
Scott Leary a rozhodcovia sa v určení 
víťaza rozchádzali, preto sa súboj, už len 
prvých dvoch plavcov, musel opakovať. 
Halmay zreteľne vyhral za rovných 28 
sekúnd, Leary zaostal o 6 desatín. Na 
100 yardov už bolo Halmajovo víťazstvo 
jasné, dosiahol čas 1:02,8. V decembri 
1905 zaplával Halmaj vo Viedni svetový 
rekord na 100 m voľný spôsob (1:05,8). 

Na OH 1908 si Halmaj vybojoval dve 
tentoraz už rukolapné strieborné medai-
ly (100 m voľný spôsob, člen štafety 4 x 
200 m voľný spôsob). 

Ďalšieho olympijského zlata sa Zá-
horie dočkalo až o 72 rokov zásluhou 
lozornského rodáka Antona Tkáča 
(30. 3. 1951). Takisto ako Halmaj súťažil 
na OH trikrát, lenže nie v bazéne, ale na 
cyklistickej dráhe.  V roku 2003 dostal 
Tkáč od Medzinárodného olympijského 
výboru výročnú trofej „Šport a výnimoč-
nosť“. 

Tóno Tkáč je naozaj výnimočný. Vďa-
ka olympijskému víťazstvu a trom titulom 

Zoltán Imrich Halmaj

Šport
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Rozhovor na diaľku

V rokoch, keď Glasgow videl prvý ofi-
ciálny zápas vo futbale žien v roku 1892 
a keď vznikol prvý ženský futbalový klub 
British Ladies‘ Football Club (1894), na 
patriarchálnom Slovensku ešte platila zá-
sada: „Ak žena nemá čo robiť, nech pára 
a znovu šije“. Kdeže tráviť voľný čas ne-
jakým športom, tobôž futbalom! Ešte aj 
zakladateľ moderných olympijských hier 
Pierre de Coubertin konštatoval, že vý-
konnostný šport zdraviu žien škodí a bol 
proti ich aktívnej účasti na olympiádach. 
Mnohé dámy možno aj súhlasili, veď čo 
je to za nápad, aby 11 žien nosilo rovnaký 
kostým? 

Od tých čias ubehlo veľa vody 
a emancipácia žien prerazila aj v športe. 
V súčasnosti už futbalistky majú svoju 
medzinárodnú futbalovú asociáciu Wo-
man's FA (zal. r. 1969), svoje majstrov-
stvá Európy (od r. 1984) i  majstrovstvá 
sveta (od r. 1991) a olympijskú premiéru 
mali v roku 1996. V marci 2015 evido-
vala federácia 177 krajín, kde ženy na-
háňajú „koženú“. 

Záujem o ženský futbal neobišiel ani 
Slovensko, v sezóne 2013/2014 bolo 
registrovaných 1 420 hráčok v 39 klu-
boch. Počet ženských rozhodkýň bol 
25. Medzi ženy s futbalovým srdcom sa 
radí aj bystrická rodáčka Monika Pavlíko-
vá. Pretože už dlhšie býva v Prahe, náš 
rozhovor prebehol na diaľku a štýlovo 
sme Monike položili  jedenástku otázok.

1. Odkedy žijete v Prahe a aký je váš 
vzťah k Záhorskej Bystrici?

V Prahe žijem od roku 1994 a k Záhor-
skej Bystrici mám len ten najlepší vzťah, je 
to môj domov. Pred odchodom do Čiech 

som sa zúčastnila na rozlúčkovom zápa-
se, ktorý mi usporiadali „starí páni“ zo Zá-
horskej Bystrice a na toto stretnutie rada 
spomínam dodnes. Domov sa snažím 
jazdiť v takých intervaloch, ako mi to len 
moja práca v Čechách dovolí. Inak, sa-
mozrejme, sledujem dianie a akcie, ktoré 
v Záhorskej Bystrici prebiehajú, keď som 
doma, rada sa na nich aj zúčastňujem.

2. Takže sa predstavíte aj 24. sep-
tembra v zápase internacionálok Slo-
venska proti Českej republike?

Samozrejme, že sa spomínaného zápa-
su zúčastním. Ale ešte predtým naše druž-
stvo zohrá hodový priateľský zápas 28. 8. 
2016 proti starým pánom Záhorskej Bys-
trice. Na septembrový zápas všetkých či-
tateľov pozývam. 

3. Poďme však k začiatkom. Prečo 
ste sa rozhodli práve pre futbal? Kto 
vás k tomu priviedol a kto vás inšpiro-
val ako vzor?

Futbal som hrala už od detstva jednak 
s mojím otcom Martinom, ktorý bol fut-
balistom, následne s kamarátmi a v ne-
poslednom rade so svojím bratom. Pred 
futbalom som pretekársky plávala a hrala 
hádzanú, kde sme v rámci rozcvičiek hrá-
vali aj futbal. Čisto náhodne som jedno 
popoludnie šla okolo Štrkoveckého jaze-
ra a videla som na ihrisku hrať dievčatá 
futbal. Nedalo mi a opýtala som sa, kedy 
majú tréning a či môžem prísť. Po kladnej 
odpovedi som teda prišla na prvý tréning 
a tým sa to všetko začalo. Futbal bol vždy 
„rodinnou záležitosťou“, celá rodina sme 
ho sledovali. Vzor som mala v hráčoch 
Realu Madrid a toto mužstvo obdivujem 
dodnes. 

majstra sveta v cyklistickom šprinte 
sa po zásluhe stal druhým najlepším 
slovenským športovcom 20. storočia, 
hneď za krasokorčuliarom Nepelom. 
Práve Nepelovo víťazstvo na maj-
strovstvách sveta 1973 v Bratislave 
Tóna po momentálnych športových 
neúspechoch, keď chcel pretekársky 
bicykel zavesiť na klinec, opätovne 
naštartovalo. Prerušil štúdium práva 
a narukoval do Dukly Trenčín, kde od 
jazdy na pevnom kilometri presedlal 
na šprint, čo viac vyhovovalo jeho vý-
bušnému naturelu. Tóno sa stal trojná-
sobným majstrom sveta v cyklistickom 
šprinte (1974, 1976, 1978), dvakrát 
československým športovcom roka 
1976 a 1978 a hlavne – olympijským 
víťazom na OH 1976 v Montreale! 

Vráťme sa aspoň na montrealskú 
olympijskú dráhu. Vo finálovej jazde 
mu ako súper stál majster nad maj-
strov – trojnásobný olympijský víťaz 
a desaťnásobný majster sveta Fran-
cúz Morelon. Po dvoch jazdách mali 
obaja borci po jednom víťazstve, ale 
v rozhodujúcej tretej jazde triumfoval 
rodák z Lozorna! 

Tkáč štartoval aj na OH 1980 
v Moskve a tam získal „iba“ štvrté 
miesto. Čo by sme za to štvrté miesto 
pod olympijskou zástavou dali dnes, 
škoda hovoriť. A škoda hovoriť aj 
o tom, že ďalšia olympijská účasť ro-
dákov zo Záhoria by už bola žiaduca...  

Foto: http://www.google.sk 

 - jg -

M. Pavlíková v najcennejšom drese...

Olympijský víťaz a trojnásobný majster 
sveta Anton Tkáč
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4. Cristiano Ronaldo mal asi šťastie, že 
ste hrávali za ženy a neobliekali dres Re-
alu. Vy ste obliekali dres iných klubov. 
Ktorých konkrétne?

Vo svojej hráčskej kariére som hrala za 
družstvá Slovan Bratislava, Slávia Filozof 
Bratislava (tu sme vyhrali posledný federál-
ny titul Československa v roku 1993) a po 
tomto zápase som prestúpila do tímu nášho 
finálového súpera, do Slavie Praha. Násled-
ne som hrala aj za družstvá Jiskra Otrokovi-
ce, ČSAD Havířov, FK Čadca a po prestupe 
do zahraničia za KS Goleszów z Poľska.

5. Ale hrali ste aj za reprezentáciu Slo-
venska. Mohli by ste nám povedať koľ-
kokrát a v ktorých rokoch?

Za reprezentáciu som odohrala minimum 
zápasov, pretože som futbalovú kariéru zača-
la dosť neskoro –  ako dvadsaťročná. Okrem 
toho časť mojej kariéry prebiehala mimo Slo-
venska, kde som sa stratila zo slovenských 
očí a tým pádom ma ani nikto na reprezen-
tačné zápasy nepozýval. 

6. Ale naozaj ste internacionálka v pra-
vom zmysle slova. Čo považujete za svoj 
najväčší športový úspech?

Jednoznačne spomínaný federálny titul, 
ktorý sme získali v zápase proti Slavii Praha. 

7. Futbalové profesionálky sú v našich 
končinách prakticky neznámym poj-
mom, hrali ste popri zamestnaní. Aké 
povolania to boli a akej profesii sa venu-
jete v súčasnosti?

Začínala som ako inštruktorka plávania 
v kúpeľoch Centrál v Bratislave, potom som 
krátku dobu pracovala v mestskej knižnici, 
následne vo VAKUP ako kontrolórka pošto-
vých poukážok. Po presťahovaní do Čiech 
som pracovala ako predavačka, potom 
som si zriadila dve predajne so športovými 

trofejami a v súčasnej dobe som sa vrátila 
k pôvodnej profesii a zase vyučujem ako in-
štruktorka plávania.

8. Ale aj futbalu ste zostali verná. Po 
zavesení kopačiek na klinec ste sa dali 
na rozhodovanie. Ktorý zápas považu-
jete za vrchol svojej rozhodcovskej ka-
riéry?

To musím spresniť, pretože ako rozhodca 
som začínala ešte v čase aktívneho „futbalo-
vania“, a to v roku 2003. Po ukončení hráč-
skej činnosti som sa od roku 2006 venovala 
iba rozhodovaniu. Ako rozhodkyni sa mi po-
darilo dostať sa na listinu FIFA ako asistent-
ka rozhodcu a tu som rozhodovala niekoľko 
veľmi kvalitných stretnutí či turnajov, ako 
boli kvalifikačné turnaje žien alebo skupiny 
U17 v Českej republike. Takže menovať iba 
jedno stretnutie nie je možné.

9. Otázka na telo: pamätáte si, koľko 
červených kariet ste ako rozhodkyňa 
udelili a koľko ste ich ako hráčka dosta-
li?

Ako hráčka som žiadnu nedostala (asi 
som bola „hodná“), ako rozhodkyňa som 
v stretnutiach žien i mužov nejaké udelila, 
ale evidenciu si nevediem. Odhadujem, že 
za uplynulých 13 rokov ich bolo okolo 50.

10.  Čo navrhujete, aby sa vylepšil stav 
slovenského ženského futbalu?

V tomto prípade môžem odporučiť po-
znatky z Česka, kde jednak riadim zápasy, 
jednak som v kontakte s bývalými i súčas-
nými hráčkami. Záujem Futbalovej aso-
ciácie Českej republiky o ženský futbal na 
všetkých úrovniach jednoznačne prevyšuje 
záujem Slovenského futbalového zväzu. 
Úplne minimálny (skoro nulový) záujem je 
aj o naše družstvo internacionálok, kde si 
všetko musíme zabezpečovať samy, ma-
ximálne za pomoci sponzorov, ktorých si 

samy zháňame. Tieto rozdiely môžu potvrdiť 
aj slovenské hráčky, ktoré odchádzajú zo 
Slovenskej republiky radšej hrať futbal do 
Čiech. 

11. Na záver: akú otázku by ste dali 
sama sebe a na akú otázku by ste nech-
celi reagovať?

Namiesto otázok radšej chcem vysloviť 
poďakovanie predovšetkým pánovi staros-
tovi Záhorskej Bystrice Ing. Jozefovi Krúpo-
vi a pánovi Bohušovi Pilváňovi za ústretovosť 
a pomoc pri organizovaní zápasu medzi in-
ternacionálkami SR a ČR v Záhorskej Bys-
trici 24. 9. 2016.

Foto: archív M. Pavlíkovej
Otázky kládol: - jg –

Šport

Výsledkový servis – 
tenis

Výsledok súťaže mužov

1  ProSet Bratislava (A)

2  TK Jednotka (A)

3  ProSet Bratislava (B)

4  TK BRIA Bratislava

5  Pezinok

6  TJ Záhorák (A)

7  ŠK TC Dúbravka

8 TK Spoje Bratislava (B)

Výsledok súťaže seniorov 35+
1. ŠK Slávia Filozof
2. TK Slovan
3. TK ONE Bratislava
4. TJ Záhorák

Výsledok súťaže seniorov 55+ 
1.- 2. TJ Záhorák C
1.- 2. Pro Set
3. Dynamo Energia A
4. Dynamo Energia B
5. TJ Záhorák D
6. Strojár Malacky

Výsledok súťaže seniorov 65+
1. Tenisová škola Petržalka
2. TJ Záhorák A
3. Dynamo Energia A
4. TJ Záhorák B
5. Salus
6. Dynamo Energia B

Text: M. Fillo

… a v drese rozhodkyne M. Pavlíková s rodičmi



Cyklistika a beh18

Inšpirácia pre našich cyklistov 
a bežcov 
Na základe podnetu od našich čitateľov sme sa rozhodli vytvoriť cyklistickú mapu s trasami v Záhorskej 
Bystrici a jej okolí. Juraj Jánošík, ktorý sa aktívne venuje cyklistike, je jedným z hlavných organizátorov 
Stupavského maratónu a má za sebou kilometre odjazdené v Záhorskej Bystrici a v jej okolí, sa s nami podelil 
o pár „cyklo rád“.

Pre našich občanov pripravujeme cyk-
listickú mapu. Vy máte Záhorskú Bystricu 
a jej okolie prejazdené. Aké trasy by ste 
odporučili?

V Marianke už cyklistická mapa existuje, 
sú v nej zaznačené rôzne okruhy. Sčasti sú 
spojené aj so Záhorskou Bystricou. Dali by 
sa však prepojiť aj v širšom meradle: medzi 
Mariankou, Záhorskou Bystricou a Stupa-
vou. Cyklisti s lepšou kondíciou môžu ísť až 
do Rače, do Svätého Jura alebo do Limba-
chu. Pre niekoho to je celodenný výlet, my 
to „dáme“ za poobedie. V Záhorskej Bys-
trici je ideálny okruh cez Kačín smerom na 
Malý Slavín do Marianky. Ľahšia alternatíva 
trate je zo Záhorskej Bystrice do Marian-
ky  cez Stupavu smerom k Morave, kde sa 
už dá napojiť na tamojšiu cyklistickú trasu. 
Pre náročnejších cyklistov je ideálna trať 
z Marianky smerom hore na Malý Slavín, kde 
sú už označené rôzne okruhy podľa dĺžky 
a náročnosti trate, napríklad až na Biely kríž.

Aký bicykel je vhodný pre rôzne terény, 
s akými sa môžeme pri takýchto výletoch 
stretnúť?

Horský bicykel s menšími zdvihmi s pred-
nou odpruženou vidlicou je úplne všestranný. 
Môže sa na ňom jazdiť po lese aj po rovine. 
Potom sú trekingové bicykle. Tie však majú 
v lese a v nerovnom teréne isté obmedzenia. 
Užšie kolesá vykazujú horšiu stabilitu v blate, 
na kameňoch a podobne. Ak by niekto chcel 
jazdiť kombinovane, určite by som odporú-
čal klasický horský bicykel s kolesami 27,5  
alebo 29 palcov podľa výšky postavy. Všetky 

dôležité dispozície bicykla vám odporučia 
v obchode – veľkosť bicykla, aké vysoké 
má mať sedadlo, do akého terénu je vhod-
ný a tak ďalej. Naším partnerom je bicyklový 
obchod Koliesko v Stupave, kde každému 
poradia, aký bicykel by si mal kúpiť a za akým 
účelom. Rovnako majú veľký výber obleče-
nia, čo je dôležitá vec zvlášť na zimu. Keď je 
plus päť stupňov, to neznamená, že sa nedá 
bicyklovať. 

Ľudia sa v poslednom čase aktívnejšie 
začali venovať bicyklovaniu. Prečo?

Cyklistiku odborníci odporúčajú ako kardio 
šport aj starším ľuďom. Menej zaťažuje kole-
ná, preto sa jej venujú športovci, ktorí dlho 
behávali alebo hrávali futbal a majú s kolena-
mi problémy. V tomto je cyklistika výhodnej-
šia, avšak finančne náročnejšia. Na druhej 
strane, beh je veľmi „nenákladný šport“, 
kúpiš tenisky a môžeš ísť. Pre zvýšenie vý-
konnosti pri cyklistike je práve beh ideálnym 
doplnkom. Cyklistika je stále populárnejšia, 
vidím to aj na našich pretekároch. Každý rok 
k nám prichádza okolo dvesto nových ľudí, 
takže cyklistická komunita sa rozrastá.

Ako vznikli preteky Stupavský maratón?
Maratón vznikol v Záhorskej Bystrici a vy-

myslel ho môj kamarát. Prvé preteky sa 
uskutočnili pred štrnástimi rokmi na ihrisku 
a mali dvadsaťpäť účastníkov. Zrealizovali 
sme ešte dva ročníky a potom sme prešli do 
Stupavy. Tieto podujatia však stále podporu-
je aj Záhorská Bystrica. Stupavský maratón 
má svoju letnú a zimnú verziu. V lete sa koná 
trojdňová akcia, ktorá sa začína v piatok. 

Hlavným dňom je sobota, vtedy sa uskutoč-
ní maratón, ktorý má štyri trate na horských 
bicykloch, a to na 25, 42, 76 a 105 kilo-
metrov. V nedeľu v spolupráci so Záhorskou 
Bystricou na Námestí Rodiny štartujú dva 
behy: osem a sedemnásťkilometrový beh 
s cieľom v Stupave. Tento rok mal Stupav-
ský maratón rekordnú účasť. V sobotu priš-
lo takmer tisíc pretekárov na bicykli. Máme 
však aj veľa zahraničných pretekárov z Ma-
ďarska, Česka, Rakúska aj Nemecka.

Čo by ste odporučili ľuďom, ktorí by sa 
chceli zúčastniť takýchto akcií?

Je rozdiel ísť 25 kilometrov do Devínskej 
Novej Vsi popri Morave, teda po rovine, a je 
rozdiel šliapať do kopca na Biely kríž. Aby si 
človek preteky naplno užil, musí trénovať po 
celý rok. Ten, kto jazdí raz týždenne, môže 
pokojne ísť na 25 kilometrovú trať, no iste ne-
získa prvé miesto. Dajme tomu, že začiatoč-
ník začne jazdiť na jar po rovine, napríklad do 
Devínskej Novej Vsi, to zvýši jeho vytrvalosť – 
a potom prejde na cyklotrasy, napríklad prá-
ve na Biely kríž. Je dôležité získať skúsenosti 
v teréne. Veľa ľudí si myslí, že keď zvládne 
cestu po rovine, tak mu to v lese pôjde rov-
nako dobre. Jedna vec je fyzická kondícia 
a druhá technická zručnosť. V teréne sú ka-
mene, jamy, blato, to všetko si človek musí 
postupne „najazdiť“, aby si užil preteky v bez-
pečí. Na 25 kilometrovej trati môžu jazdiť aj 
rodičia s deťmi, môj syn to zvláda súťažne od 
deviatich rokov. Naším cieľom je viesť deti 
k cyklistike už odmalička.

Petra Brštiaková

15/4/2016
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Letné kino v rámci 
Bystrického Cooltúrneho leta 

v Záhorskej Bystrici bolo 
zrealizované v spolupráci 

s Bratislavským 
samosprávnym krajom

vďaka poskytnutej dotácii 
vo výške 2 000.- EUR.

Ďakujeme.

    

Revitalizácia pôvodnej studne 
v Záhorskej Bystrici bola 
zrealizovaná v spolupráci 

s Bratislavským 
samosprávnym krajom

vďaka poskytnutej dotácii 
vo výške 2 000.- EUR.

Ďakujeme.

Lekárska starostlivosť v Záhorskej Bystrici – stanovis-
ko k podnetom

Sociálna komisia pod vedením MUDr. Dagmar Cingelovej, 
PhD., zorganizovala prieskum spokojnosti obyvateľstva s kva-
litou zdravotnej starostlivosti v Záhorskej Bystrici. V súvislosti 
s nárastom počtu mladých rodín a detí a prejavenou nespokoj-
nosťou obyvateľov najmä s poskytovanou pediatrickou starostli-
vosťou sme uskutočnili kroky smerujúce k vyriešeniu podnetov 
od obyvateľov a zlepšeniu zdravotnej starostlivosti  pre deti i do-
spelých. Z uvedeného dôvodu aktívne monitorujeme činnosť 
všeobecného lekára a pristúpili sme k hľadaniu nového pediatra 
do našej mestskej časti. Všetkým ďakujeme za spoluprácu. Prí-
padné informácie o vhodnom pediatrovi môžete poskytnúť mai-
lom na: socialnakomisia@zahorskabystrica.sk alebo priamo na 
miestnom úrade. 

 Robím podvojné účtovníctvo pre 
podnikateľov, mám dvadsaťročnú prax 
v odbore, FINRES, s. r. o., Ota Holúska 
46, Bratislava-Záhorská Bystrica. Kon-
takt: 0902 044 674, denisavorosova@
yahoo.com.

 Vymením päťizbový rodinný dom (no-
vostavbu s garážou na sedemárovom 
pozemku s okrasnou a úžitkovou záhra-
dou a so studňou) v Záhorskej Bystrici 
za menší obývateľný rodinný dom, resp. 
troj-štvorizbový byt v Záhorskej Bystrici, 
Dúbravke, Lamači alebo Stupave. Dopla-
tím. Kontakt: 0903709565.

 Mladá rodina kúpi byt, prípadne starší 
rodinný dom v Záhorskej Bystrici. Volaj-
te, prosím, 0904/448 086.

Divadelné predstavenie  
,, Ach, Júlia!“  a kultúrne podujatie  
Slávnosti vína  v Záhorskej Bystrici  

sa realizujú v spolupráci  
so spoločnosťou UNIMEDIA  

vďaka poskytnutej dotácii  
vo výške 2 000.- EUR.

            Ďakujeme.

ŠKODA STUPAVA TROPHY 2016  
pritiahla takmer 1400 cyklistov a bežcov.

Na podujatí organizovanom počas po-
sledného júlového víkendu sa podieľala aj 
Záhorská Bystrica, kde bol v nedeľu v do-
obedňajších hodinách štart BYSTRICA 
RUN. Bežalo sa na dvoch tratiach: osemki-
lometrovej a sedemnásťkilometrovej zo Zá-
horskej Bystrice cez Kačín do Stupavy, kde 
bol cieľ a slávnostné vyhlásenie výsledkov. 
Na kratšej trati skončil na prvom mieste za 
32 minút 25 sekúnd Tibor Kakaš z Veľké-
ho Bielu. Na dlhšej sa ako prvý umiestnil 
s časom 1 hodina 10 minút 24 sekúnd Ma-
rián Dávidík z Bratislavy. Starosta Záhorskej 
Bystrice Jozef Krúpa odovzdal pohár abso-
lútnemu víťazovi v kombinácii MTB 105 km 
a RUN 17 km Ľubomírovi Konôpkovi. Časť tímu zo Záhorskej Bystrice

Najstarší účastník zo Záhorskej Bystrice 
Štefan Jánoš

 Predám päťizbový rodinný dom (obý-
vačka s kuchyňou a jedálňou, pracov-
ňa, tri spálne, tri WC, kúpeľňa) s gará-
žou na sedemárovom pozemku. Objekt 
je v Záhorskej Bystrici. Cena: 400.000 
EUR. Kontakt: 0903709565.

16/4/2016

19/4/2016

17/4/2016

18/4/2016
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Návrh na zmenu organizácie dopravy 
v Záhorskej Bystrici

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystri-
ca dostala od občanov podnet na zmenu or-
ganizácie dopravy na uliciach: Záhumenská, 
Tatranská, Pri Vápenickom potoku a Strmý 
vŕšok. Pracovníčka referátu výstavby a do-
pravy Ing. Lívia Štulajterová požiadala o zau-
jatie predbežného stanoviska pána kapitána 
Ing. Martina Hranca z Krajského dopravné-
ho inšpektorátu Policajného zboru SR (ďalej 
KDI PZ SR) a projektanta Ing. Viliama Slam-
ku. Menovaní sa na konci júla stretli a osob-
ne si predmetné komunikácie obzreli. 

Návrh č. 1:
V súčasnosti je Záhumenská ulica jed-

nosmerná s možnosťou prejazdu od Brati-
slavskej smerom k Záhorskej ulici. Obyvatelia 
tejto ulice kvôli obmedzenej možnosti príjazdu 
k svojim nehnuteľnostiam žiadajú zmeniť or-
ganizáciu dopravy na obojsmernú prevádzku.

Stanovisko KDI PZ SR:
S ohľadom na šírkové parametre komuni-

kácie obojsmerná premávka v zmysle STN 
7361 10, ako aj s ohľadom na bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky, nie je možná. 
Pozn.: odstrániť dopravnú značku „Zóna 
s dopravným obmedzením“ (40).

Návrh č. 2:
Obyvatelia Tatranskej ulice požadujú ob-

medzenie rýchlosti prechádzajúcich moto-
rových vozidiel na 30 km/hod. a osadenie 
zrkadla na križovatku Tatranská – Gbelská, 
nakoľko výjazd z Gbelskej na Tatranskú nie 
je prehľadný.

Stanovisko KDI PZ SR:
S ohľadom na parametre komunikácie ako 

aj na zaradenie do II. triedy Ing. Hranec od-
porúča zníženie rýchlosti až od úseku, kde 
nie sú chodníky,  spolu s osadením doprav-
nej značky „Pozor chodci“. S osadením zr-

kadla na križovatku Tatranská – Gbelská pán 
Ing. Hranec súhlasí. 

Návrhy č. 3:
Na komunikácii Pri Vápenickom potoku sa 

požaduje obmedzenie rýchlosti prechádza-
júcich vozidiel na 30 km/hod., a to v úseku 
od križovatky s Donskou ulicou až po koniec 
ulice Pri Vápenickom potoku.

Ďalej je tu návrh na zmenu organizácie do-
pravy v celom obytnom súbore Strmé vŕšky: 
momentálne je premávka na križovatkách 
riadená pravidlom pravej ruky. Obyvatelia 
požadujú určenie hlavných a vedľajších ciest 
dopravnými značkami. 

Stanovisko KDI PZ SR:
KDI odporúča osadiť dopravné značenie 

„Prednosť vozidiel prichádzajúcich z pravej 
strany“ obojsmerne za križovatku Pri Vá-
penickom potoku – Bystrické sady, taktiež 
dopravnú značku „Zóna s dopravným ob-
medzením“ a „ Koniec zóny s dopravným 
obmedzením“ osadiť na križovatke Donská – 
Strmý vŕšok a Donská – Donská, prepojenie 
na Strmý vŕšok. Tiež je potrebné jestvujúcu 
značku „Zóna s dopravným obmedzením“ na 
ul. Pri Vápenickom potoku odstrániť.

Návrh č. 4:
Obyvatelia Pútnickej ulice požadujú ob-

medzenie rýchlosti prechádzajúcich mo-
torových vozidiel na 30 km/hod. Uvedená 
komunikácia nespĺňa normové šírkové pa-
rametre a kvôli stiesneným pomerom nie je 
možné vybudovať chodník. Znížená rýchlosť 
by čiastočne zabezpečila bezpečnosť cest-
nej premávky. 

Stanovisko KDI: 
Pán Ing. Hranec odporúča osadiť do-

pravné značenie „Zóna s dopravným ob-
medzením“ a „ Koniec zóny s dopravným 
obmedzením“ spolu s dopravným značením 
„Najvyššia dovolená rýchlosť“ (30) a „Pozor 
chodci“ na ulici Pútnická – križovatka s ul. 
Jána Raka; a na križovatke Tešedíkova – Na 
Vlkovkách umiestniť značku „Zóna s doprav-
ným obmedzením“.

Mestská časť pripravuje v spolupráci s do-
pravným inžinierom Ing. Viliamom Slamkom 
projektovú dokumentáciu navrhovaných 
zmien v organizácii dopravy, ktoré budú ná-
sledne predložené Operatívnej komisii Ma-
gistrátu Hl. m. SR Bratislavy. Osadiť dopravné 
značenia bude možné až po schválení projek-
tovej dokumentácie v spomínanej komisii.

Na záver si čitateľom dovoľujeme pripome-
núť, že aj na komunikáciách bez dopravných 
značiek je potrebné jazdiť „s otvorenými oča-
mi.“                                                        –red–

Výber z uznesení 
Miestneho 
zastupiteľstva  
Bratislava-
Záhorská Bystrica 
z 26. júla 2016

POZEMKY V MČ

Zastupiteľstvo schválilo:

- prenájom pozemku reg. „C“ KN 
parc. č. 2714/4 o výmere 3511 m2, 
zapísaného na LV  č. 3891 vo vlast-
níctve Hl. mesta SR Bratislavy v sprá-
ve Mestskej časti Bratislava-Záhorská 
Bystrica, pre žiadateľky Ing. Gabriela 
Kristlová, Prídavkova 49, 841 06 Bra-
tislava, Zuzana Likierová, Mariánska 
33/a, 900 31 Stupava, Ing. Jana Oro-
línová, Bratislavská 23/a, 841 06 Bra-
tislava ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. Cena za prenájom je 0,50 €/
m2/rok, doba prenájmu 5 rokov.

Zastupiteľstvo neschválilo:

- prenájom  pozemku reg. „C“ KN 
parc. č. 2678/2, orná pôda o výme-
re 579 m2, k. ú. Záhorská Bystrica vo 
vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe Mestskej časti Bratislava-Zá-
horská Bystrica, vedeného Okresným 
úradom Bratislava, katastrálny odbor, 
na liste vlastníctva č. 1,  žiadateľovi 
spoločnosť West park – Záhorská 
Bystrica, s. r. o., so sídlom Starorím-
ska 2, 851 10 Bratislava ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. Cena za 
prenájom je 2,- €/m2/rok, doba prenáj-
mu 2 roky, účel – vybudovanie a užíva-
nie podzemných parkovacích miest.

Pozvánky na zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva, ako aj celé znenie zá-
pisníc a materiálov z rokovaní miest-
neho zastupiteľstva, môžete nájsť na 
webovej stránke mestskej časti www.
zahorskabystrica.sk.
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Pripravujeme valné zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva
Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) Lesného pozemkového spo-

ločenstva v Záhorskej Bystrici (ďalej len „LPS“) sa pripravuje na deň 
22. 10. 2016. V súvislosti s tým bude potrebné, aby vlastníci, ktorí 
nemajú prehľad o svojich vlastníckych podieloch na spoločných ne-
hnuteľnostiach, si ich prišli prekonzultovať na výbor LPS ešte pred 
konaním VZ. Vykonávať konzultácie o veľkosti vlastníckych podie-
lov počas priebehu  VZ pôsobí rušivo a odvádza tiež pozornosť od 
sledovania problematiky, ktorú VZ prerokúva. V prípade, že niektorý 
vlastník má prístup k internetu, je možnosť postupovať aj týmto spô-
sobom. Na kontaktnej mailovej adrese vlcekl@chello.sk je potrebné 
požiadať o zaslanie výpisu z evidencie LPS. V prípade, že medzi evi-
denciou vlastníka a evidenciou LPS sú rozdiely, budeme ich násled-
ne vzájomne riešiť.

V súčasnosti v katastrálnom území Záhorská Bystrica vykonáva 
Geodézia a.s. Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). 
Spracovateľ ROEP preveruje správnosť postupu pri dedičských 
konaniach aj o niekoľko generácií naspäť a má právo opraviť chy-
by, ktoré sa tam vyskytujú. Ide predovšetkým o nesprávny preklad 
čísloviek vedených v pozemkovoknižných vložkách v maďarčine. 
Ďalej ide o podvojné dedenia rovnakých pozemkov viacerými ro-
dinami. Stáva sa tiež, že notári do osvedčenia uviedli len dedenie 
lesa a pozabudli na dedenie pasienkov. V takom prípade zostávajú 
vlastníkmi pôvodné osoby, aj keď už medzi nami nie sú. Dá sa to 
riešiť žiadosťou na Okresný súd Bratislava IV. o určenie vlastníctva 
novoobjaveného majetku. V evidencii LPS na pozemkoch vložky 
č. 418 máme ešte stále vedených cca 27 % vlastníkov, po ktorých 
neprebehlo dedičské konanie alebo sa pri nich pozabudlo na de-
denie spoločných nehnuteľností. Takýto zoznam je zverejnený na 
webovej stránke LPS.

Osobitným a v súčasnosti veľmi zložitým problémom je navráte-
nie vlastníckych práv k pozemkom z vložky č. 26. Tieto pozemky 
kupovali od Grófa Károlyiho členovia Spolku bývalých urbarialis-

tov a tiež členovia troch lesných spoločností (družstiev). Prehľad 
o všetkých pozemkoch v správe nášho LPS je v priloženej tabuľke. 
Kúpa týchto pozemkov nebola zapísaná do pozemkových kníh. Na-
vrátenie vlastníckych práv sa začalo riešiť až po roku 1990. V sú-
časnosti Odbor pozemkový a lesný Okresného úradu v Bratislave 
podľa platnej legislatívy priznáva vlastnícke právo k predmetným 
pozemkom iba v prípade, ak si vlastníci uplatnili požiadavky na ich 
reštitúciu. Princíp vlastníctva k pozemkom z vložky č. 26. v novom 
urbáre je napríklad taký, že vlastník v starom urbáre (resp. dedič) 
uvedený vo vložke č. 418 by mal mať rovnaké podiely aj v novom 
urbáre, ako ich mal v čase kúpy dňa 16. 1. 1942. V tejto súvislos-
ti je možné len konštatovať, že v novom urbáre sú zatiaľ priznané 
práva iba 30,94 % vlastníkov. Je to podľa môjho názoru neodô-
vodnená tvrdosť zákona a zjavná nespravodlivosť. Užívanie týchto 
spoločných nehnuteľností prešlo rozhodnutiami vtedajšieho ONV 
Bratislava-okolie v roku 1958 a Západoslovenských štátnych lesov. 
Podľa mňa štátny orgán to mal podobnými rozhodnutiami aj vrátiť 
a nevyžadovať uplatnenie reštitúcií. Objektívne je potrebné pove-
dať, že medzi kúpou pozemkov, ich odovzdaním štátu a možnos-
ťou uplatniť si požiadavku na ich vrátenie uplynula doba niekoľkých 
generácií a v máloktorej rodine sa vie, čo vlastnili ich starí rodičia. 
V podstate sú dve možnosti ako navrátiť vlastnícke práva k týmto 
pozemkom, a to, že vlastníci sú podpísaní na podpisových hárkoch 
z roku 1992 (je ich tam cca 250), alebo si nároky na reštitúciu spo-
ločných lesných pozemkov uplatnili osobne. LPS ale o individuálne 
uplatnených nárokoch na reštitúcie nevie.

V tomto príspevku je len náznak problémov, ktoré v súčasnosti 
musí riešiť naše LPS. Podrobnejšie sa tým bude zaoberať VZ. Je na 
každom vlastníkovi, aby svojou účasťou (splnomocnením na zastupo-
vanie) prispel k tomu, aby pripravované VZ bolo schopné uznášania.

RNDr. Leonard Vlček

Naše lesy 21

 Prehľad o výmere spoločných nehnuteľností  v správe Lesného pozemkového spoločenstva v Záhorskej Bystrici  (LPS)

P. č. Názov urbáru a lesného družstva

1
6249 a 6338 1415453 20,53 11532 122,74

2
5935 a 6363 932626 13,53 11532 80,87

3
Borinský urbár, vložka č. 226 1388 819975 11,89 11532 71,10

4
2352700 34,13 11532 204,01

Spolu urbár 5520754

5
5041 703717 10,21 266 2645,55

6
410070 5,95 7 58581,43

7
5043 259179 3,76 150 1727,86

1372966

 LPS v Záhorskej Bystrici celkom 6893720 100,00

Spracoval: RNDr.  L. Vlček, august 2016 * o pozemky sa vedú súdne spory

Pozemky vedené v 

katastri 

nehnuteľností na 

listoch vlastníctva

Výmera parciel 

zapísaná v katastri 

nehnuteľností v m2 

Podiel na celkovej 

výmere pozemkov 

v správe LPS v %

Počet vydaných 

podielov

Výmera  jedného 

podielu v m2 

Starý, tzv. „Tereziánsky“ urbár - 

les, vložka č. 418

Starý, tzv. „Tereziánsky“ urbár - 

pasienok, vložka č. 418

Nový urbár, „od grófa Károlyiho“, 

vložka č. 26

4780, 6392, 6393, 

6394 a 6395

Lesné spoločenstvo Bilačič a 

spol., vložka č. 26

Lené spoločenstvo Ivák a spol., 

vložka č. 26 *

2508, 3901, 3904 a 

4721

Roľnícke lesné družstvo 

Malinovský a spol., vložka č. 26

Spolu lesné spoločnosti 

(družstvá)



22 Pozvánky

Pozývame vás na podujatia  
v septembri a októbri 2016

11. 9. Turešina fest – farské ihrisko, organizuje OZ Hlas nádeje, o 16:00 hod. 
Kukurica v rôznych kulinárskych podobách. Súťaže pre deti. 

11. 9. divadelné predstavenie „Ach, Júlia!“
Starosta Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica Jozef Krúpa vás pozýva 

na divadelné predstavenie, ktoré sa bude konať v nedeľu 11. 9. o 19.00 hod. 
v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. Vstupenky si za 10 eur môžete kúpiť 
na miestom úrade počas úradných hodín a v miestnej knižnici v pondelok, stredu 
a piatok od 15.00 do 18.00 hod. 

Účinkujú: Zuzana Mauréry, Csongor Kassai a Pavol Plevčík
Hudba: Peter Vlčko Texty piesní: Ján Štrasser 
Scéna a kostýmy: Eva Kleinová Réžia: Peter Oravec

18. 9. Rallye Krištáľové krídlo s Matadorom
Osobnosti Krištáľového krídla Mária Vaškovičová, Dalibor Jenis, Vít Bojňanský, 

Štefan Rosina a starosta Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica Jozef Krúpa 
vás srdečne pozývajú na štart 5. ročníka Rallye Krištáľového krídla s Matadorom. 
Stretneme sa v nedeľu 18. 9. od 10.00 hod. na Námestí Rodiny v Záhorskej Bys-
trici. Podujatie sa uskutoční pod záštitou podpredsedu vlády SR Petra Pellegriniho.

Okrem účasti divákov nás veľmi poteší dobrovoľný príspevok, za ktorý vám 
vopred ďakujeme. Prispieť môžete na číslo účtu: IBAN: SK12 0200 0000 0029 
6279 5958. Sledovať nás môžete aj na facebooku a na www.kristalovekridlo.sk. 
Pomôcť môžete aj zaslaním prázdnej sms na číslo 832. Cena sms je jedno euro.

23. 9. Výstava fotografií Pavla Bohunického vo foyeri Spoločenského domu. 
Autor zachytil Záhorskú Bystricu v nezabudnuteľných obrazoch. 

24. 9. Stolnotenisový turnaj
vo štvorhrách v Spoločenskom dome na Gbelskej ulici, ktorý organizuje Spolo-

čenstvo priateľov stolného tenisu. 
Registrácia hráčov bude od 8.30 do 9.30 hod. Začiatok turnaja od 10.00 hod.

24. 9. Futbalový zápas 
Popoludní si milovníci futbalu určite nenechajú ujsť medzinárodný futbalový 

zápas medzi internacionálkami Slovenska a Česka. Slávnostný výkop sa usku-
toční o 14.00 hod. na futbalovom ihrisku na Tatranskej ulici. Výťažok zo zápasu 
bude venovaný Diane Šilonovej – dlhoročnej futbalistke, ktorá sa lieči z ťažkého 
zranenia chrbtice a miechy a potrebuje absolvovať náročnú operáciu. Číslo účtu: 
SK 55 1111 0000 0066 7284 3008.

24. 9. Slávnosti vína 
Na Námestí Rodiny od 16.00 hod. pod veľkým párty stanom sa návštevníci a mi-

lovníci vínka na pár hodín stanú degustátormi. Na podujatí sa prezentujú rôzne 
značky slovenských aj zahraničných vín. Mestská časť podujatie organizuje v spo-
lupráci s firmou zaoberajúcou sa vinárstvom. Návštevníci okrem „božského moku“  
môžu ochutnať aj výborné syry, pagáče, lokše a iné delikatesy. Pre deti pripravu-
jeme detský kútik. Popoludnie nám spríjemnia: Ľudová hudba Dudíci, Andrea Zi-
mányiová a Juraj Burian. Slávnosti vína moderuje Jana Hospodárová. Sprievodným 
podujatím je súťaž o najchutnejší bystrický závin z kysnutého cesta. 

8. 10. Šarkaniáda – organizuje OZ Hlas nádeje, popoludňajšia aktivita pre 
milovníkov šarkanov.

8. 10. Jesenné trhy v Ľudovom dome – popoludní.

9. 10. Úcta k starším – posedenie členov klubu dôchodcov v Spoločenskom 
dome.

Viac info na www.zahorskabystrica.sk alebo na facebooku.
Zmena programu je vyhradená.

Aktivity 
Občianskeho 
združenia  
Klub dôchodcov 
v Záhorskej Bystrici

Podľa časového plánu činnosti OZ 
Klub dôchodcov v Záhorskej Bystrici 
na rok 2016  plánujeme tieto stretnu-
tia:

9. 10. 2016 Október, „mesiac úcty 
k starším“ – stretnutie v klube dô-
chodcov o 15.00 hod.

13. 11. 2016 Oslava jubilantov za 
druhý polrok 2016 – stretnutie v klu-
be dôchodcov o 15.00 hod.

11. 12. 2016 Vianoce v klube dô-
chodcov 2016 – stretnutie o 15.00 
hod.

V septembri pokračujeme v klu-
be s kreatívnymi kurzami pod vede-
ním lektorky pani Mrázkovej. Záu-
jemkyne srdečne pozývame. Kurzy 
sa budú konať každý druhý štvrtok 
v mesiaci. Bližšie informácie mož-
no získať u pani Mrázkovej na čísle 
0905 857 055. Materiál na kurz 
zabezpečuje lektorka. Prinete si so 
sebou len dobrú náladu a chuť tvoriť 
pekné veci.

V  termíne od 5. 9. 2016 do 14. 
9. 2016 prebieha dovolenkový pobyt 
tridsiatich účastníkov klubu v Chorvát-
sku. 

Na október pripravujeme jed-
nodňový zájazd. Bližšie informácie 
budú k dispozícii priebežne. 

Od 27. 11. 2016 do 3. 12. 2016  
sa zrealizuje zájazd do Vysokých Ta-
tier. Účastníci pobytu budú ubytovaní  
v Hoteli SOREA  na Štrbskom plese. 
Počet účastníkov je 37.

Na záver stručných informácií 
účastníkom zájazdov, ale aj všetkým 
členom klubu, prajeme pekné poča-
sie a veľa zaujímavých zážitkov.

Viera Marošová, OZ KD  



23Kuchynka / Bystrická hliadka 

Bystrický závin:

Cesto:
1 kg hladkej múky 
½ l mlieka
150 g kryštálového cukru
125 g palmarínu
štipka soli
kocka droždia

Do mlieka dáme droždie, pridáme štipku cukru a ostané ingre-
diencie, vypracujeme hladké a vláčne cesto. Necháme nakysnúť.

Plnka: 
750 g hrudkovitého tvarohu
vanilkový cukor
2 žĺtka
2 vyšľahané bielka
kôra z celého citróna
4 lyžice detskej krupice
½ balíka hrozienok

Pečieme potreté vajíčkom  cca 1 hodinu na 160 stupňov Celzia.

Jana Richterová

Kuchynka VÝZVA PRE BYSTRICKÉ PEKÁRKY

V poslednú septembrovú sobotu ako sprievodné 
podujatie Slávností vína pripravuje kultúrna komisia 
súťaž o najlepší bystrický závin. Po minulé roky nám 
niektorí súťažiaci priniesli závin z lístkového cesta, 
bol síce výborný, ale nebol to pravý bystrický závin. 
Ten sa pripravuje z kysnutého cesta. Plnka môže byť 
rôzna – tvarohová, jablková, maková, orechová, ka-
pustová.  

Súťažný závin prineste v sobotu 24. 9. od 
15.00 do 16.00 hod. na Námestie Rodiny. Dĺžka 
závinu má byť 50 cm, nezabudnite ho nakrájať!

BYSTRICKÁ  
HLIADKA  
INFORMUJE

STOP odpadu vedľa kontajnerov!
 

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica má v rámci nášho 
mesta najviac kontajnerov na separovaný odpad (pokiaľ be-
rieme do úvahy počet obyvateľov). Napriek tomu občania pri 
triedení smetí dostatočne nespolupracujú. 

Je veľmi dôležité udržiavať čistotu v okolí kontajnerových sto-
jísk na triedený odpad a vhadzovať do kontajnerov len také sme-
ti, ktoré tam patria. V poslednom období sledujeme, že okolie 
kontajnerových stojísk je čoraz znečistenejšie. Ľudia ukladajú ku 
kontajnerom tabuľové sklo, ale často je tam aj odpad, ktorý do 
kontajnerov vôbec nepatrí; alebo sú kontajnery preplnené a pa-
piere alebo plasty sa hromadia pri nich. Podľa platného VZN je 
však zakázané ukladať odpad mimo nádob na to určených alebo 
inak znečisťovať verejné priestranstvo. Preto by sme chceli vyzvať 
všetkých obyvateľov mestskej časti, aby – ak sú kontajnery pre-
plnené – neukladali odpad k nim, ale aby sa snažili vyhľadať iné 
najbližšie stojisko kontajnerov a umiestnili ho tam – alebo v Eko-
centre na konci ulice Československých tankistov. Takto môže-
me spoločne prispieť k čistejšiemu a krajšiemu prostrediu v našej 
mestskej časti.

Miroslav Marciš, Dominik Neradovič

14/4/2016



24 Listujeme v albume

Z histórie bystrického športu

Hokej Na rybníku, 60. roky 20. storočia

Detské družstvo ŠK Záhorská Bystrica, 5. jún 1933

Na zápase v Brumoviciach, 1999

Na futbalovom zápase v roku 1956

Na futbalovom ihrisku na Krčoch, 50. roky 20. storočia


