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Opäť horúce a tento rok aj suché leto sa skonči-
lo. Máme tu ďalšie číslo Našej Bystrice, v ktorom 
nájdete informácie o tom, čo sa v obci dialo počas 
letných prázdnin a predovšetkým o tom, čo nás čaká 
v nasledujúcom období. 

Zaujímavosťou je, že školské prázdniny sa každý rok 
začínajú malými a končia hrubými hodmi. No verím, 
že celé leto bolo pre nás všetkých obdobím hodov 
v podobe oddychu a relaxu. Dovolenky a prázdniny 
nás prinútili trošku spomaliť. Toto leto bolo plné ho-
rúcich slnečných dní, len sem-tam prinieslo osvieže-
nie v podobe mierneho ochladenia. Letné horúčavy, 
ktoré boli často vyčerpávajúce, pominuli. Opálení 
a oddýchnutí sme znovu začali fungovať v bežnom 
pracovnom živote. Školy otvorili svoje brány, žiaci za-
sadli do lavíc a mnohí rodičia si vydýchli, že nemu-
sia organizovať program svojich ratolestí. A možno 
iní sa zase stretávajú s novými povinnosťami, ktoré 
doteraz nemali. Pravidelný režim, ranné vstávanie, 
plnenie si školských a pracovných povinností – to 
všetko nás čaká nasledujúce mesiace. Verím, že toto 
náročné obdobie si spestríme aspoň počas víkendov 
vychádzkami do prírody, ktorej máme okolo seba 
dostatok. K osvieženiu našich dní určite prispejú aj 
akcie a podujatia v našej obci, či už športové alebo 
kultúrne.

Želám nám všetkým, aby nás sila a energia, ktorú 
sme počas leta načerpali, čo najdlhšie držala v dob-
rej nálade, optimizme a spokojnosti.             

Zuzana Kaliariková
riaditeľka školy

Foto na titulnej strane: Beh o pohár starostu, snímka: Martin Ivančo
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Jozef Krúpa: Škola a doprava  
patria stále medzi priority
Po dovolenkovom spomalení sa opäť vraciame do pracovného tempa. Máme pred sebou posledné mesiace 
roku a chceme stihnúť všetko tak, ako sme si v jeho úvode naplánovali. Prinášame vám rozhovor so starostom 
Záhorskej Bystrice JOZEFOM KRÚPOM o tom, ako hodnotí uplynulé obdobie a čo čaká našu mestskú časť do 
konca roka.

Tento rok ste sa zameriavali na aktivity, kto
ré súvisia s rozširovaním či zveľaďovaním 
školských priestorov. Ako sa vám darilo?   

V tomto smere je to rok naozaj mimoriadne 
náročný. Začali sme úspešne. V materskej 
škôlke sme pristavali novú priestrannú triedu 
s veľkou vstupnou halou a rozšíreným soci-
álnym zariadením. Vytvorili sme tak dvadsať 
nových miest pre predškolákov. Len pred pár 
dňami nám schválili príspevok z európskych 
fondov, čomu sa veľmi teším. Aj vďaka tomu bu-
deme môcť v materskej škole čoskoro pristaviť 
ďalšie dve triedy a jedáleň, čo zvýši jej kapacitu 
o ďalších štyridsať detí. Ak pôjde všetko bez 
komplikácií, otvoríme ich  začiatkom budúceho 
školského roka. 

Počet detí však narastá aj v základnej ško
le. Ako to riešite?

Máme pripravený projekt rozšírenia školy. 
Jeho prvá etapa, na ktorú máme stavebné 
povolenie, počíta s prístavbou dvoch tried, čo 
bude znamenať navýšenie jej kapacity o šesť-
desiat detí. Vybrali sme už aj zhotoviteľa pre 
túto prvú etapu. Keďže sa však v súvislosti 
s viacerými legislatívnymi povinnosťami výber 
zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania pre-
dĺžil, rozhodli sme sa začať s dostavbou ško-
ly až na jar budúceho roka. Toto rozhodnutie 
ovplyvnil aj fakt, že v areáli základnej školy už 
staviame multifunkčnú športovú halu. Ak by 
sme začali súčasne rozširovať v tomto čase aj  
školu, boli by v školskom areáli dve veľké stav-
by naraz. To by mohlo značne obmedziť hlavne 
voľnočasové aktivity, ale aj bezpečnosť detí. 
Pevne verím, že nové triedy privítajú svojich žia-
kov už na budúci školský rok. Rodičom veľmi 
pekne ďakujem za pochopenie a toleranciu. 

Doprava a komunikácie sú dlhodobo naj
pálčivejšími problémami mestskej časti. 
Ako sa darilo v tejto oblasti?

Som rád, že sa nám podarilo spustiť pre-
vádzku svetelnej križovatky Bratislavská a Čes-
koslovenských tankistov. Opravili sme výtlky 
a upravili cestu na Podkerepuškách. Magistrát 
vymenil asfalt na časti Bratislavskej – od novej 
svetelnej križovatky po čerpaciu stanicu Slov-
naft. Pri odbočke na Marianku vysypal kame-
ne, ktoré majú slúžiť na odvodnenie. Mnohí 
upozorňujete, že sa tieto kamene dostávajú na 
vozovku. Viem o tom a  už viac ako mesiac to 
s magistrátom riešim. Verím, že budem v krát-
kom čase úspešný. Okrem toho sme v rámci 
obce vyznačili parkovacie miesta a zákazy par-
kovania. Osadili sme viaceré dopravné značky, 
zrkadlá a retardéry, a to aj na základe vašich  
podnetov  z  „Kávičky so starostom.“

Aké dopravné projekty máte v pláne do 
konca roka?

Komunikujem s primátorom hlavného mesta 
o zriadení novej autobusovej linky zo Záhorskej 
Bystrice cez Strmé vŕšky a Bory Mall s koneč-
nou zastávkou v Dúbravke. S ministrom dopra-
vy riešim otázku nespoplatňovania úseku diaľ-
nice Stupava/Lamač-juh. 

Bystrica sa rozrastá a s tým súvisia aj pro
jekty, voči ktorým majú niektorí obyvatelia 
výhrady. Patrí medzi ne aj protihluková ste
na pri Bille. Bola jej výstavba nevyhnutná?

Ako som už viackrát hovoril, výstavba v Zá-
horskej Bystrici prebieha podľa územného plá-
nu Hlavného mesta SR Bratislavy. Schválili ho 
poslanci magistrátu ešte v roku 2007. Máme 
voči nemu výhrady, ale pre každú mestskú časť 
je to „zákon“, ktorý musíme plniť. Inak by obci 
hrozili súdne spory. Pokiaľ ide o výstavbu Pod 
Vŕškami, investor požiadal v roku 2014 zmeniť 
plánovanú výstavbu zo 4-poschodových by-
toviek na rodinné domy. Privítali sme to a na 
miestnom zastupiteľstve schválili. Súčasťou tejto 
zmeny bola aj podmienka magistrátu postaviť 
protihlukovú stenu. S mnohými vecami sa ne-
viem stotožniť ako občan, ale ako starosta mu-
sím rešpektovať schválený územný plán a záväz-
né stanoviská magistrátu. Podoba protihlukovej 
steny, ktorú vidíme dnes, nie je finálna. Bude 
upravená tak, aby pôsobila esteticky a  aby pohl-
covala čo najviac hluku z komunikácie. 

Počet obyvateľov v Záhorskej Bystrici na
rastá a s tým sa zvyšujú nároky nielen na 

kapacitu školských zriadení či dopravu, ale 
aj na  zabezpečenie infraštruktúry a celkový 
chod mestskej časti. Ako na to reagujete?

V apríli sme prekročili hranicu 5 000 obyva-
teľov. Ako rastieme, aj potrieb a požiadaviek od 
ľudí je viac. Preto sme posilnili úrad o dvoch 
pracovníkov. Doprave a cestám sa bude ve-
novať odborníčka na dopravu a bývalá hlavná 
dopravná inžinierka Bratislavy pani Ing. Tatiana 
Kratochvílová. Životné prostredie, odpadové 
hospodárstvo a správu majetku mestskej časti 
bude riešiť pani Ing. Ivana Tunegová. 

Viacerí občania už zaregistrovali, že kandi
dujete za poslanca bratislavského kraja. Čo 
môžu Bystričania očakávať od kombinácie 
pozície starostu a poslanca župy?

Záhorská Bystrica počas šestnástich rokov 
fungovania župy nemala v bratislavskom kra-
ji svojho zástupcu. Pri svojej práci v mestskej 
časti zisťujem, že niektoré problémy nie je mož-
né bez reálneho zastúpenia v župe ovplyvniť. 
Jednoducho na to nemáme kompetencie. Pre-
to som sa rozhodol kandidovať za poslanca pre  
volebný  obvod Záhorská Bystrica-Lamač. Zá-
horská Bystrica potrebuje mať v župe svoj hlas. 

V čom konkrétne?
Na Holom vrchu v Záhorskej Bystrici už roky 

chátra areál bývalého energetického učilišťa, 
ktorý je vo vlastníctve župy. A pritom by tu moh-
la vzniknúť napríklad nová škola, škôlka, dom 
pre seniorov, viaceré športoviská, aj krytá pla-
váreň. Okrem toho máme hotový projekt štvor-
prúdovej komunikácie na úseku Záhorská Bys-
trica – Lamač, ktorý počíta aj so samostatným 
chodníkom pre cyklistov. Cyklotrasou je možno 
prepojiť Bystricu aj so Stupavou cez Marianku 
– až po Cyklomost slobody cez Devínsku Novú 
Ves. Riešiť treba aj ďalšie úlohy v doprave. Ve-
rím, že z pozície župy by sa podarilo doriešiť 
aj nespoplatnenie úseku diaľnice Stupava/La-
mač-juh.

Bystričania oceňujú, že ste dostatočne 
nablízku, aby ste si vypočuli ich problé
my a snažíte sa o ich riešenie. Budete 
v tom pokračovať? 

Určite áno. S Bystričanmi sa budem aj na-
ďalej stretávať pravidelne na „kávičkách“. Kaž-
dého, kto má problém, rád prijmem vo svojej 
kancelárii. Odpovedám aj na všetky podnety 
a listy. Pred časom som to začal pravidelne 
robiť aj na facebooku. Moje dvere sú a naďa-
lej  zostanú Bystričanom stále otvorené. Som 
presvedčený, že spoločne sa nám podaria 
zvládnuť aj tie najzložitejšie úlohy, tak,  aby sme 
našu mestskú časť posúvali stále ďalej. 
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Beh o pohár starostu
Siedmy ročník hodového Behu o pohár starostu sa konal v so-

botu 2. septembra 2017. Toto podujatie založil zanietený bežec, 
starosta Ing. Jozef Krúpa. Vďaka aktivite športovej komisie pri 
miestnom zastupiteľstve a členovi tejto komisie Tomášovi Lende-
lovi sa na Námestí Rodiny stretli športovci aj tento rok. „Počasie 
je zamračené, ale každý bežec vie, že toto je pre beh ideálne“ 
–  povedal na povzbudenie účastníkov pán starosta. Bežalo sa po 
rôznom povrchu v týchto kategóriách: deti do 7 rokov, deti od 8 
do 12 rokov, mládež od 13 do 18 rokov, ženy a muži. Celkovo sa 
súťaže zúčastnilo 86 bežcov. Najmladším účastníkom bol dvojročný 
chlapec, najstarším pán Štefan Jánoš. 

Výsledky vyhlásili podvečer v rámci programu Bystrických hru-
bých hodov. 

Víťazmi sa stali všetci, ktorí úspešne dobehli do cieľa. Priamo na 
pódiu odmenili prvých troch v každej kategórii: 

Ženy: 4 600 m
Ševčíková Natália – 18:28
Ševčíková Alena – 21:04
Krajčírová Marcela – 22:00

Naše podujatia4

Bystrické hrubé hody 2017 
V sobotu 2. 9. nám prialo pekné poča

sie. Už predpoludním sa program začal Be
hom o pohár starostu – a v športovom du
chu sa pokračovalo aj na miestnom ihrisku, 
kde sa uskutočnil hodový turnaj vo futbale.  

Poobede sme sa stretli vo väčšom počte 
pri  hudbe domáceho Speváckeho zboru 
Bystričan. 

Po vystúpení sa nám prihovoril náš pán 
starosta Jozef Krúpa spolu so županom 
Pavlom Frešom, starostom Nového mesta 
Rudolfom Kusým, starostom Lamača Pet
rom Šramkom a naším dekanom Ľudoví
tom Pokojným. Všetci nás srdečne privítali 
a zavinšovali nám príjemné prežitie sviat
kov. Pán starosta Peter Šramko vo svo
jom krátkom prejave výstižne povedal, že 
„hody spájajú nielen hranice, ale aj dobré 
susedské vzťahy“. Pán dekan Ľudovit Po
kojný nám poprial, „aby sme vedeli medzi 
sebou vychádzať a aby sme pri tejto príle-
žitosti obnovili naše priateľstvá“.

Po privítaní sa pokračovalo v programe, 
o ktorý sa postaral umelecký súbor Andalu
cia. Tanečníci zaujali ohnivým flamengom, 
tancom, ktorý pochádza z juhu Španielska.

Po tanečníkoch nasledovali speváci, 
otec a syn  Hruškovci. Starší, Ján, ktorý 
má za sebou vystúpenia s mnohými ďalšími 
významnými umelcami (naspieval napríklad 
duet s Michalom Dočolomanským alebo 
Dušanom Grúňom) a syn Jaroslav, autor 
textov i hudby mnohých ich piesní, nám 
zahrali staršie evergreeny, ale aj nové hity. 

Po nich nám spoločnosť robil Ján Han
goni so skupinou YPS. Tento výborný mu
zikant hrával v rokoch 1981 až 1984 na 
sólovej gitare v známej skupine Modus.

V sobotňajšom Letnom kine sa napokon 
premietal film Božská Florence. Po filme 
pokračovala príjemná zábava v Corona 
bare.

V nedeľu program hodov vyvr cholil sláv
nostnou svätou omšou. Popoludní vystúpili 

obľúbení hudobníci združení vo formácii 
Rag Time Jazz Band.

Petra Brštiaková

V plnom nasadení

Ján Hangoni so skupinou YPS

Pravé hodnoty pre našu mládež Rag Time Jazz Band



Muži: 4 600 m
Brunovský Simon – 16:19
Kováčik Patrik – 17:46
Madleňák Lukáš – 19:09

Deti do 7 rokov: 450 m
Hanzlíková Terezka, Katrenič Mia, Klama 

Oliver

Deti od 8 do 12 rokov: 650 m
Richter Michal, Ivančo Tomáš, Lipták 

Dominik

Mládež: 2 500 m
Koreň Matúš, Trutz Tomáš, Bartoš Patrik 

Všetkým bežcom blahoželáme!

Text: Barbora Besedičová
Foto: Martin Ivančo
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Mladí športovci brali preteky ako výzvu.

Náš Bystričan

Andalucia  K hodom patria aj neodmysliteľné atrakcie

Obľúbené Letné kino



6

Koncert v Letnej čitárni
Niektorí obyvatelia Záhorskej Bystrice si určite pamätajú nie-

kdajšie koncerty v Letnej čitárni. Konali sa vždy v letnom období, 
v čase, keď v priľahlej budove ešte nebola knižnica, ale miestny 
úrad. Na podnet pani knihovníčky Viery Marošovej sme sa roz-
hodli v tejto peknej tradícii pokračovať. V Záhorskej Bystrici máme 
Spevácky zbor Bystričan, preto sme ich oslovili ako prvých. Zbor-
majster Štefan Martinkovič sa v príhovore poďakoval organizáto-
rom za pozvanie a zároveň vyslovil návrh založiť detský spevácky 
zbor: „Radi by sme pokračovali v tradícii, v Záhorskej Bystrici 
boli a sú výborní speváci, bolo tu ochotnícke divadlo, preto po-
núkame súčinnosť pri založení detského speváckeho zboru. 
Potrebujeme mladého dirigenta a mladých spevákov.“  

V Letnej čitárni sa zišli skalní fanúšikovia speváckeho zboru, 
ale na chvíľu sa zastavili aj viacerí okoloidúci. Vystúpenie uviedla 
moderátorka večera týmito slovami: „Z  bohatého repertoáru si 
pre nás Bystričan pripravil kyticu piesní, aj tých záhoráckych, 
ktoré radi spievame a sme presvedčení, že dnes večer oblažia 
aj vašu dušu a potešia srdce.“ A naozaj oblažili.

Počas koncertu hostí pribúdalo, niektorí si pospevovali so zbo-
rom, iní tlieskali do taktu. Atmosféra bola príjemná a veselá. Urči-
te k nej dopomohli aj veselé záhorácke piesne Preneščasná ta 
hruščička, Ráno, ráno, Súsedé, súsedé, Záhorácký ty múj kraj 
a iné. Veríme, že hostia, ktorí v nedeľu 13. augusta prišli na kon-
cert, odchádzali príjemne oddýchnutí a s úsmevom na tvári. Text a foto: Barbora Besedičová

Vatra zvrchovanosti zahorela  
aj tento rok

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica si každoročne pripo-
mína dva významné dni v dejinách Slovenskej republiky: výročie Slo-
venského národného povstania (29. 8. 1944) a Deň prijatia Ústavy 
Slovenskej republiky (1. 9. 1992).

Pri Pamätníku obetiam prvej a druhej svetovej vojny na Námestí sv. 
Petra a Pavla si starosta Jozef Krúpa a predseda miestnej organizá-
cie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Miroslav Rác uc-
tili položením kytíc pamiatku padlých vojakov. Následne sa prítomní 
presunuli na „Plácek“. Tam po slávnostných príhovoroch spoločne 
zapálili Vatru zvrchovanosti. Tá nám pripomínala prijatie Deklarácie 
o zvrchovanosti Slovenskej republiky 17. júla 1992 (25. výročie). 
Deklarácia bola prvým krokom k samostatnosti Slovenskej republiky 
aj ku vzniku  Ústavy Slovenskej republiky.  

Ani nepriaznivé počasie nezabránilo uskutočniť oslavu. O bezpeč-
né ukončenie akcie sa pričinili členovia miestneho dobrovoľného 
hasičského zboru.                         Text a foto:  Barbora Besedičová

Vatru zvrchovanosti zapálil starosta Jozef Krúpa spolu s predse-
dom miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov Miroslavom Rácom.

Pred pamätníkom padlých v I. a II. svetovej vojne

 Za zvukov štátnej hymny

Naše podujatia 
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Máme tu nový školský rok
Nádherný čas prázdnin a dovoleniek, ra-

dostné chvíle v kruhu najbližších a oddych 
od školských povinností sa skončil. Verím, 
že sme všetci načerpali nové sily, najmä 
fyzickú a psychickú pohodu na úspešné 
zvládnutie nového školského roka. Pomalý 
a pokojný rytmus voľných dní teraz vystrie-
dalo dlhodobejšie pracovné tempo.

V pondelok 4. septembra sme slávnost-
ne otvorili nový školský rok 2017/2018. 
Slávnostné privítanie sme pripravili pre na-
šich prváčikov, ktorí plní očakávaní zasadli 
do svojej prvej lavice. Svojou prítomnos-
ťou sa na otvorení školského roka podie-
ľal aj pán starosta Jozef Krúpa, ktorý sa 
malým prváčikom prihovoril a odovzdal im 
darčeky. Starší žiaci ich pozdravili krátkym 
kultúrnym programom. V tento deň boli 
v škole prítomní aj rodičia našich prváči-
kov, ktorí navštívili triedu svojich detí, kde 

sa uskutočnilo krátke informatívne rodičov-
ské združenie.

Školský rok sa začal hymnou Slovenskej 
republiky a potom sa už k slovu dostali tried-
ne pani učiteľky, ktoré vítali svojich žiakov 
s úsmevom a dobrou náladou. Oboznámili 
ich so školským poriadkom a bezpečnos-
ťou počas vyučovania, cez prestávky a po 
skončení výučby. Žiaci dostali potrebné in-
formácie týkajúce sa ďalších dní, učebníc, 
školských pomôcok a pod.  

Najdôležitejšou súčasťou každej školy sú 
žiaci. Naša škola im ponúka množstvo aktivít 
nielen pri vzdelávaní, ale aj v oblasti záujmo-
vej činnosti – aby mohli zdokonaľovať svoje 
skryté talenty, túžby a sny vo sfére vedec-
kej, jazykovej, športovej, či kultúrnej. Na-
šim deviatakom prajem úspešný záverečný 
ročník a úspešné Testovanie 9. Postavte sa 
k nemu zodpovedne a urobte všetko pre to, 

aby sme mohli byť my, vaši učitelia, ako aj 
vaši rodičia na vás hrdí –  a aby ste mohli na 
základe dobrých výsledkov pociťovať hrdosť 
aj vy sami. Pre našich prvákov bude tento 
školský rok rokom mnohých zmien, preto 
im budeme všetci  pomáhať pri riešení ich 
detských problémov a prekonávaní staros-
tí. Všetkým žiakom želám úspešný školský 
rok. Učiteľov čaká náročná a namáhavá, no 
zároveň vznešená a krásna práca – prajem 
im preto veľa pozitívnej energie, množstvo 
pedagogického taktu a správnych odpovedí 
na zvedavé otázky ich žiakov. Rodičia budú 
učiteľom dennodenne zverovať to najcen-
nejšie, svoje deti. Očakávajú maximálne pro-
fesionálny prístup k práci a kvalitnú výchov-
no-vzdelávaciu činnosť. Máme teda rovnaký 
zámer, ktorý je možné docieliť cestou dobrej 
komunikácie a vzájomnej spolupráce – a  na 
tú sa všetci tešíme.

Zuzana Kaliariková
riaditeľka ZŠ s MŠ Hargašova ul.

V prvý septembrový pondelok sme privítali v triedach materskej školy 56 nových detí. Našu materskú školu bude v tomto školskom 
roku navštevovať v šiestich triedach 142 detí. O ich výchovno-vzdelávaciu činnosť sa bude starať 12 pedagogických zamestnancov 
a o prevádzkové priestory 3 nepedagogickí zamestnanci.

 Naši noví škôlkari

V základnej škole žiakov pribúda. V školských laviciach ich bude tento 
školský rok sedieť a učiť sa 440 v 19 triedach. Keďže škola má kapacitu 
len 18 tried, zriadili sme jednu triedu v priestoroch školskej jedálne.  
Bude sa v nej učiť 24 žiakov prvého stupňa

Jazykovú učebňu v druhom pavilóne sme tiež zmenili 

 na  kmeňovú triedu. Do lavíc zasadlo 29 piatakov.

Privítali sme 66 prvákov.



Slávnosť

Vintage Wine
B A C K G R O U N D

8

Pár slov o víne
Milí naši čitatelia,
Slávností vína v Záhorskej Bystrici, na ktorých 

sme mali možnosť ochutnať veľké množstvo vzo-
riek, nás inšpirovali ponúknuť vám tento text o zá-
sadách ochutnávania a požívania tohto skvelého 
moku. Niektoré z nich možno nebudete poznať, 
preto nie je na škodu pripomenúť si základné zá-
sady degustácie a pitia vína. Možno nám  pomôžu 
vychutnať si túto príležitosť s radosťou a spokoj-
nosťou a predísť nepríjemným ranným stavom tela 
a duše.

Vína zaraďujeme do skupín podľa niekoľkých 
parametrov:

1/ podľa farby – biele, ružové a červené
2/ podľa spôsobu kvasenia – tiché, šumivé 

a fortifikované (alkoholizované)
3/ podľa obsahu zvyškového cukru – suché, 

polosuché, polosladké a sladké
4/ podľa hrozna, z ktorého je víno vyrobené – 

odrodové a cuvée

Pri degustácii väčšieho množstva druhov vín exis-
tuje niekoľko zásad. Nie sú síce posvätné, ale zato 
rozumné a je dobré dodržiavať ich, aby sme vedeli 
správne vyhodnotiť senzorické vlastnosti a chuť vzo-
riek. V prvom rade je dobré začať degustáciu vína-
mi šumivými a potom pokračovať mladšími, ľahšími 
a menej aromatickými. Nasledovať by mali plnšie 
biele vína, vína rosé a neskôr červené. Úplne na zá-
ver by mali prísť vína sladké a fortifikované. Je to tak 
preto, lebo u plnších vín je obsah alkoholu, extraktu 
a cukru obvykle vyšší, a tak je intenzívnejšia aj vôňa 
a chuť vína. To spôsobuje, že ľahšie vína nevieme 
po tých plnších naplno identifikovať a objaviť všetky 
aspekty ich senzorických vlastností. 

Keď sme už pri senzorických vlastnostiach – pri 
víne sa hodnotí: 

– čírosť a odtieň farby – napovedia nám, či ide 
o víno ľahšie alebo ťažšie, mladé alebo vyzreté, 
zdravé alebo technologicky nezvládnuté a zdraviu 
škodlivé. Každá odroda má spektrum obvyklých 
farieb a odtieňov, a tak nám vizuálne posúdenie 
uľahčí hodnotenie veku, stavu vyzretia vína a odro-
du. Je preto dôležité vidieť víno na dennom svetle, 
prípadne pri dobrom umelom osvetlení s pomo-
cou bieleho podkladu za pohárom vína, samozrej-
me čistého; 

– vôňa – podľa arómy vína sa dá usúdiť, akú 
odrodu máme v pohári, aká je sladkosť a plnosť 
vína. Vôňa je spolu s chuťou najdôležitejším pa-
rametrom, ktorý zaujíma bežných konzumentov 
vínneho moku a výrazným spôsobom ovplyvňuje 
celkové hodnotenie vína. Niet dobrého vína bez 
dobrej vône. Aj tu je dôležitý správny pohár, aby sa 
aróma uvoľňovala postupne a rovnomerne;

– chuť – každému z nás chutí niečo iné. To tre-
ba mať na pamäti aj pri hľadaní „najlepšieho vína“. 
Navyše naše hodnotenie chute vína je ovplyvne-
né viacerými faktormi – naším zdravotným a psy-
chickým stavom, konzumovanými potravinami 
a pochutinami, teplotou vína, vonkajšou teplotou 
a ročným obdobím, ako aj tým, či víno popíjame 
v pokoji domova, alebo na oslave v rozjarenej 
spoločnosti. Pri dôkladnom hodnotení rôznych 
druhov vín je potrebné mať k dispozícii aj  pohá-
re  rôzneho objemu a tvaru, lebo to môže výraz-
ne ovplyvniť chuť vína. Okrem primárnej chute sa 
hodnotí perzistencia – zmena, resp. vývoj a dĺžka 
trvania chuťových vnemov po prehltnutí vína. Je to 
jeden z jeho hlavných kvalitatívnych parametrov.

Niekoľkokrát sme spomenuli dôležitosť správ-
neho objemu a tvaru degustačných pohárov, preto 
uvedieme aspoň niektoré zásady ich voľby. Prvou 
a najdôležitejšou zásadou je to, že na degustá-
ciu vína používame výhradne poháre na stopke. 
To preto, aby sme mohli držať stopku a nie telo 
pohára. Jednak by sme cez špinavé sklo nevy-
hodnotili správne farbu a čírosť vína – a jednak to 
krajšie znie pri prípitku s priateľmi... Tvar a veľko-
sť pohárov určila hlavne tradícia v oblasti pôvodu 
vína (burgundské, šampanské, vína z oblasti Bor-
deaux, portské a tokajské vína, rizlingy). Tie tra-

dície vznikli vďaka dlhodobému pozorovaniu vín 
vinármi a na základe ich skúsenosti s jednotlivými 
odrodami a druhmi vína. V „odrodovo správnom 
pohári“ vynikne aróma aj chuť vína najlepšie.

Veľmi dôležitým faktorom je aj správna teplo-
ta vína v pohári. Ak je víno veľmi teplé, prchajú 
z neho alkoholy príliš rýchlo a víno nechutí osvie-
žujúco. Ak je však príliš podchladené, alkoholy 
neprchajú vôbec a chuť vína je „zvieravo kyslá“. 
Pri podávaní vína je preto dôležité víno správne 
vychladiť. Treba myslieť aj na teplotu prostredia, 
pretože na prehriatej letnej terase sa nám aj dob-
re vychladené víno ohreje veľmi rýchlo. Vtedy je 
lepšie nalievať do pohárov menej a častejšie.

Pri výbere správneho vína na určitú príležitosť je 
vhodné riadiť sa nielen svojou vlastnou preferen-
ciou chute a odrody, ale zobrať do úvahy aj názor 
ostatných členov spoločnosti, ako aj znalcov vína. 

Pokiaľ nesiete víno ako darček hostiteľovi alebo 
oslávencovi, treba odhadnúť jeho vhodnú cenovú 
aj kvalitatívnu úroveň. Príliš lacné, ale aj neprime-
rane drahé víno môže obdarovaného nepríjemne 
zaskočiť. Zlaté pravidlo hovorí, že darovať by sme 
mali víno také, ktoré by sme aj my ocenili a potešili 
by sme sa, keby sme ho mali ako dar prijať my sami.

Veríme, že sa nám podarilo vyzbrojiť vás 
užitočnými informáciami a radami, ktoré ste 
azda aj poznali, len možno kdesi v hĺbke pamä-
ti už trochu zapadli prachom. Dúfame, že ďalšie 
pokračovanie tradičných Slávností vína v Záhor-
skej Bystrici naplnilo vaše očakávania a prinieslo 
vám dostatok nových inšpirácií z bohatého sveta 
skvelých vín.

Na zdravie a do skorého videnia!
M. Plančák

Víno – najstarší kultúrny nápoj na svete
Jeseň sa v ľudovom 

kalendári začína 29. sep-
tembra – dňom svätého Mi-
chala. Na jeseň sa zbieralo 
ovocie, ktoré bolo vždy dôle-
žitou súčasťou stravy našich 
predkov. V oblastiach, kde 
sa pestuje vinič hroznorodý, 
sa na jeseň koná vinobranie 
– slávnosť ukončenia zberu 
hrozna. Víno patrí k najstar-
ším kultúrnym nápojom na 
svete. Už v staroveku spolu 
s chlebom a olejom tvorilo 

základ ľudskej výživy. Prelína sa tísícročiami ako 
symbol života a lásky. Pestovanie viniča má na 
Slovensku dlhú tradíciu. Pravdepodobne ho na 

našom území rozšírili Rimania v 3. – 5. storočí, 
nie je však vylúčené, že sa tu hrozno pestovalo aj 
skôr. Vinohradníctvo prosperovalo v období Veľkej 
Moravy. 

K najrozšírenejším prejavom folklóru vino-
hradníkov patria pranostiky, z ktorých možno 
vyčítať stáročné skúsenosti s pestovaním viniča. 
Napríklad:

Na Vincenta slunéčko dáva chléb a vínečko.
Matej ľady láme, ale vinice spáli.
Po svätom Urbanu mráz neuškodí džbánu.
Keď na Medarda prší, budú slabé oberačky.
Keď je veľa sena, bude málo vína.
Keď páli august, bude páliť aj víno.
Štedrý večer jasný každému je milý,
dá vraj Pán Boh vína, požehná v obilí.

Vo vinárskych oblastiach bolo víno bežným 
nápojom. Zohrievané víno sa korenilo škoricou, 
klinčekmi, prisládzalo sa medom a pilo sa najmä 
v zime. Víno si ľudia pridávali aj do čaju. Skysnuté 
víno sa používalo namiesto octu. Vínny kameň zo 
sudov sa používal na okysľovanie omáčok a polie-
vok. Víno bolo aj zdrojom kalórií pri práci. Jeho 
ľahšie druhy, napríklad vodnár, sa prideľovali ro-
botníkom pri kopaní viníc, zvážaní sena, mlátení, 
oberačkách hrozna. Silnejšie vína sa ponúkali pri 
zabíjačkách mäsiarom a chlapi si ho brali na prácu 
do hory. Vo vinohradníckych oblastiach sa zvykli aj 
svadby robiť na jeseň, pri dorobení nového vína, 
keď ho bol dostatok. 

Text z knihy Slovenský rok  
od Rastislavy Stoličnej-Mikolajovej

K slávnostiam vína
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Milí Bystričania,

píšem Vám tento list, pretože sa budem 4. novembra  
uchádzať o Váš hlas. Kandidujem ako poslanec  

do Bratislavského samosprávneho kraja. Vo funkcii starostu  
som siedmy rok a so župou prichádzam do kontaktu pravidelne.  

Chýba mi však kompetencia, aby som presadil niektoré veci, 
ktoré zlepšia život obyvateľov Záhorskej Bystrice.  

Preto som sa rozhodol kandidovať za poslanca do župy.  
Ako starosta a zároveň poslanec župy budem mať väčšiu 
možnosť ovplyvniť agendu, ktorú považujem za dôležitú.  

Jedným z príkladov je dlhé roky chátrajúci priestor bývalého  
energetického učilišťa na Holom vrchu v Záhorskej Bystrici, 

ktorý chce župa predať. Chcem zastaviť tento predaj  
a zasadiť sa za to, aby tu vznikla nová škola, škôlka,  

dom seniorov, športoviská a krytá plaváreň pre nás všetkých. 
Poznám potreby našej mestskej časti a nápadov,  

ako spolu s Vami zlepšiť život v Záhorskej Bystrici, mám viac.  
 

Ak mi dáte svoju dôveru, urobím všetko pre to,  
aby bol hlas Záhorskej Bystrice počuť stále silnejšie  

aj v Bratislavskom samosprávnom kraji.  

  V Záhorskej Bystrici, 1. 10. 2017.
Jozef KRÚPA

Naša Bystrica Inzercia 9
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VÍŤAZNÝ NÁVRAT
Málokedy sa stáva, že obec ako je naša Záhorská Bystrica sa v nejakom športe stane majstrom Slovenska. 
V sezóne 2016/2017 sa to podarilo florbalistom Tsunami Záhorská Bystrica. Sláva je to veľká, toto je taká 
florbalová  Klabzubova jedenástka, ktorá však nezostala literárnou fikciou, ale sa stala reálnou skutočnosťou. 
Veľkú zásluhu na tom, že sa Záhorská Bystrica stala florbalovým pupkom Slovenska, má hrajúci tréner Martin 
Kubovič. Maťo odišiel z ideálnych podmienok v pražskom tíme a vrátil sa späť do výsostne amatérskeho klubu, 
lebo srdce ho tiahlo na rodnú hrudu. Ale tento návrat sa stal naozaj víťazným!  

Získať titul majstra Slovenska, prvý pre Zá
horskú Bystricu v jej histórii, je úžasný špor
tový úspech. Spomínate si, aké boli bez
prostredné pocity po poslednom zápase?
Bola to neskutočná eufória, veľká odmena 
pre každého z nás, tie odmakané tréningy 
a perfektná disciplína stáli za to. Už počas 
základnej časti, ktorú sme vyhrali, sme boli 
víťazne naladení – no a play off bolo pre nás 
čerešnička na torte, semifinálová séria s Niž-
nou, keď sme otočili sériu z 0:2 na 3:2, je 
pre nás asi najväčší zážitok. Práve táto séria 
nás zocelila ako kolektív ešte viac. Vo finále 
sme už nenechali nič na náhodu.  

Ste Bystričan od rodu. Takmer každého 
človeka k rodisku niečo priťahuje. Ako je 
to vo vašom prípade?  
V  posledných rokoch sa Záhorská veľmi 
rýchlo mení. Z jednej strany sme už spojení 
s Mariankou, z druhej strany s Podkerepuš-
kami a na miestach, kam som sa chodil bi-
cyklovať, stavať rôzne bunkre, alebo len tak 
si vybehol do prírody, už stoja bytovky alebo 
domy. No aj tak mám v Záhorskej väčšinu ro-
diny a veľa dobrých priateľov, s ktorými som 
tu vyrastal, a preto ju budem mať vždy rád.

Ako chalan ste robili viaceré športy, čo 
vás priviedlo práve k florbalu?
K florbalu ma priviedol pán učiteľ Šimon Dudík, 
ktorý prišiel na našu školu v čase, keď som bol 
štvrták na základnej. Šimon Dudík prišiel, napí-
sal na tabuľu florbal – nový krúžok, a tak sme 
sa prihlásili so spolužiakmi, že to vyskúšame. 
V tej dobe sme behali po vonku buď s futba-
lovou loptou alebo s hokejkami, preto nám bol 
tento nový šport blízky a veľmi rýchlo sme si 
ho obľúbili. Odmalička som bol futbalista, pre-
to som sa musel v neskoršom veku rozhodnúť 
pre jeden šport – a bol to florbal. Najmä vďaka 
skvelému kolektívu.  

Po vlaňajšej baráži, keď si tím zachraňo
val prvoligovú kožu, ste takpovediac do 
roka a do dňa získali titul. V čom vidíte 
príčiny tohto úžasného skoku? 
Nikto z nás nebol určite spokojný s predoš-
lou sezónou. Bolo treba na ňu predovšetkým 
čo najskôr zabudnúť. Za tým skokom nahor 
je veľa „drobností“. Predovšetkým sme za-
čali pracovať na hernom systéme, aby naša 
hra dostala ucelenú tvár, ďalej rozhodovala 
skvelá disciplína, perfektná nálada v tíme, 
výborná dochádzka na tréningy, kondičné 

tréningy sme mali aj počas základnej časti 
súťaže, brankári mali brankárske tréningy 
navyše, zaviedli sme si rôzne tresty a poku-
ty – a vďaka takýmto rôznym detailom každý 
pochopil, že to celé má nejaký význam. Na-
priek tomu, že všetci sme amatéri, pristupo-
vali sme k našej činnosti  veľmi profesionál-
ne, takže výsledky bolo vidno ihneď. 

Pri vašich 21 rokoch ste možno najmladší 
hrajúci tréner tímu s titulom majstra Slo
venska. Ako vás rešpektujú spoluhráči?
Snažíme sa veľa komunikovať, spolu s Jaku-
bom Horeckým, ktorý je môj asistent, rieši-
me všetko spolu a vždy hľadáme spoločné 
riešenie, takisto sa často radíme so staršími 
a skúsenejšími spoluhráčmi. Dúfam, že naše 
mladé nádeje si vážia to, čo majú teraz, na-
ďalej budú takto makať a o pár rokov budú 
možno oni na našich miestach. 

Čo okrem slovenského majstrovského ti
tulu považujete za vaše najvýznamnejšie 
športové úspechy?
Určite sezónu, ktorú som odohral v Prahe 
za 16-násobného majstra Českej republiky 
Tatran Střešovice. S týmto tímom som sa 
zúčastnil mnohých veľkých podujatí na naj-
vyššej úrovni. A cením si samozrejme repre-
zentačné štarty za národný tím, hlavne na 
majstrovstvách sveta. 

Hovoríte, že ste florbal hrali aj v Čes
ku. Môžete porovnať postavenie flor
balu u našich západných susedov a na 
Slovensku?
Je to veľmi veľký rozdiel v každom smere. 
V Česku je florbalový zväz na tom podstatne 
lepšie, podobne kluby a štátne reprezentá-
cie. Napríklad na Slovensku sa hráči sklada-
jú na rôzne poplatky ešte aj na reprezentač-
ných zrazoch, kým Česi na takýchto zrazoch 
dostávajú diéty. V kluboch na Slovensku si 
hráči platia ročné členské, v Čechách kaž-
dým rokom pribúda počet profesionálov, 
ktorí neplatia, ale sú platení. Tým pádom je 
celková úroveň florbalu úplne odlišná. 

Na koľkých MS ste štartovali a kedy do
siahlo Slovensko svoje najlepšie umiest
nenie?
Štartoval som na dvoch mužských MS 
(2014, 2016) a dvoch juniorských (2013, 

Hrajúci tréner M. Kubovič po poslednom  finálovom zápase, výhra 3:0 na zápasy 
znamenala jednoznačný zisk titulu.
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2015). V juniorskej kategórii sa nám poda-
rilo v roku 2015 naše najlepšie umiestnenie 
– a to 5. miesto. Tu som hral aj s dvomi spo-
luhráčmi z Tsunami, s Oliverom Kubaským 
a s Marošom Kovaľom. Muži SR dosiahli naj-
lepšie umiestnenie na 8. mieste. 

S florbalom ste prešli kus sveta. Ktoré 
krajiny vám najviac imponujú a prečo?
Určite Švajčiarsko. Tam to je ako v rozpráv-
ke, tá príroda je úžasná.

Hovoríte, že ste športovec telom aj du
šou. Čo zo športu robíte okrem florbalu?
Deň bez športu pre mňa nie je poriadnym 
dňom. Pred tréningom zájdeme k Peťovi 
Dobrovodskému si zacvičiť, keď nemáme 
tréning, tak je na programe futbal, bicykel, 
alebo niečo iné dohodneme na hokejbalo-
vom ihrisku. Vždy sa niečo nájde. 

Vyskúšali ste si viaceré športy. Máte svo
je športové vzory? 
Môj športový vzor je určite futbalista Lionel 
Messi, odmalička ho veľmi obdivujem a fan-
dím Barcelone. 

 Foto: archív M. Kuboviča
Rozhovor viedol – jg -

Martin v drese pražského klubu Tatran 
Střešovice

Skvelá sezóna najmladších žiakov TTC  
v stolnom tenise

Pred necelým dva a pol rokom sa zača-
li v záhorskobystrickom Spoločenskom 
dome tréningy detí v stolnom tenise. Za 
tento relatívne krátky čas sa podarilo 
dosiahnuť vysokú športovú, ale aj spolo-
čenskú úroveň stolného tenisu v kategó-
riách najmladšieho žiactva. Na turnajoch 
v Bratislave a okolí dosiahli naši žiaci celý 
rad úspechov v súťažiach jednotlivcov 
i družstiev. Organizátori Pezinskej stol-
notenisovej školskej ligy, v ktorej hralo 
deväť dievčenských a chlapčenských 
družstiev, priniesli odmeny a poháre 
práve do Záhorskej Bystrice, kde každé 
družstvo získalo medailové umiestnenie. 
Podobné úspechy dosiahli naše deti na 
turnajoch  v Angerne (Rakúsko), v Malac-
kách či v Devínskej Nove Vsi. Tí najlepší 
(P. Bilka, M. Straka a H. Stankovičová) 
sa zúčastnili aj na najväčších svetových 
turnajoch Medzinárodnej stolnoteniso-
vej federácie (ITTF) v Budapešti, Linzi či 
v Prahe. Najväčším úspechom bola účasť 

P. Bilku v osemfinále v Budapešti. Na je-
seň čaká mladých „pinpongistov“ ešte 
turnaj v Štokholme. 

Záver sezóny bol „čerešničkou na tor-
te“. V Záhorskej Bystrici sa uskutočnili 
prvýkrát v histórii oficiálne Majstrovstvá 
Bratislavy družstiev v kategórii najmlad-
šieho žiactva (9 až 11-ročných). V sú-
ťaži chlapcov zvíťazilo naše A-družstvo 
(P. Bilka, M. Straka) s ôsmimi výhrami 
a skóre 24:1. B-družstvo skončilo na 7. 
mieste a C-družstvo na 8. mieste. Diev-
čatá (Stankovičová, Reľovská, Bednáro-
vá) obsadili 2. miesto. Od prvenstva ich 
delilo len pár loptičiek. 

Začiatkom júna sa uskutočnili Majstrov-
stvá SR v Žiari nad Hronom za účasti 32 
najlepších hráčov a 24 hráčok zo Sloven-
ska. V súťaži dvojhier chlapcov Paľko Bil-
ka získal bronzovú medailu a vo štvorhre 
chlapcov spolu s Gombalom (TK Luče-
nec-Kalinovo) striebornú medailu. 

Tieto úspechy si všimol aj Slovenský 
stolnotenisový zväz a na tréning sa prišiel 
pozrieť aj špičkový slovenský  stolný tenis-
ta a člen Výkonného výboru SSTZ Ľubo 
Pištej, aktuálne 2. hráč slovenského reb-
ríčka. 

Chlapci a dievčatá okrem športových  
úspechov vytvorili aj skvelý kolektív. Na 
turnajoch sa ohromne povzbudzujú.

Ako ďalej v novej sezóne? Začnú sa tré-
ningy  a v záujme zvyšovania kvality budú 
niektorí hrať 6. ligu v kategórii mužov. 

Celkovo za TTC Záhorská Bystrica 
v Bratislavskej bodovacej lige družstiev 
nastupuje do novej sezóny už 10 tímov 
chlapcov a dievčat rôznych vekových ka-
tegórií. 

Všetky deti, ktoré by mali chuť pridať sa 
k nám, radi privítame. Bližšie informácie 
o prijímaní a výbere detí nájdete na www.
ttc-zahorskabystrica.sk. 

Text: Martin Fillo a Lubomír Stárek  
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Okienko do telovýchovnej minulosti   
Keď deti kedysi šantili po stromoch a skákali ponad ploty, hovorili im dospelí, že sa nevedia vpratať do 
kože. Dnes sa mnohé deti kvôli nedostatku pohybu nevedia vpratať do trenírok, lebo ich jediný pohyb je 
od jedálenského stola k počítaču a od počítača k posteli, pre istotu aj so smartfónom. Stačí im poraziť FC 
Barcelonu vo virtuálnom svete. Jediným miestom pre pohybovú aktivitu takejto mládeže zostáva školská 
telesná výchova, ale aj z tej sa snaží mnoho detí (aj s požehnaním rodičov a lekárskych potvrdení) uliať. 

Keby dnes Mária Terézia a jej poradcovia 
vstali z hrobu, pri pohľade na pohybovú 
pasivitu veľkej časti našej mládeže by len 
smutne pokývali hlavami.

Možno hlavou kývajú aj čitatelia – akože 
súvisí Mária Terézia s telesnou výchovou? 
Jednoducho. Panovníčka, ktorej 300. 
výročie narodenia oslavujeme v tomto 
roku, bola natoľko múdra, že sa obklopila 
múdrymi poradcami. Tak sa jej podarilo 
zjednotiť rozstrapkanú Habsburskú ríšu 
a zabezpečiť jej pokrok pomocou celého 
radu reforiem. Podnietila ekonomické 
a školské reformy, podporovala obchod, 
manufaktúry, rozvoj poľnohospodárstva 
a zreorganizovala armádu. Ako 
predstaviteľka tzv. osvietenského 
absolutizmu využívala moderné 
myšlienky osvietenstva, ideológie 
namierenej proti prežitkom feudalizmu 
a duchovnému tmárstvu. Nadväzovala na 
myšlienky osvietenstva, ktoré vyzdvihovalo 
rozum a vzdelanie, preto venovalo veľkú 
pozornosť školstvu, jeho demokratizácii, 
presadzovaniu nového obsahu vzdelania 
a výchovy, kde už našla domovské miesto 
aj telesná výchova.   

V rámci tereziánskych školských reforiem 
vyšiel v decembri 1774 Všeobecný škol-
ský poriadok. Reforma zaviedla povinnú 
šesťročnú školskú dochádzku pre deti od 
6 do 12 rokov bez ohľadu na pôvod alebo 
pohlavie. V každej dedine sa mala založiť 
škola, v ktorej deti mali zvládnuť tzv. tri-
vium (čítanie, písanie a počítanie), čím sa 
položili základy všeobecnej gramotnosti. 
Na tieto ľudové školy (triviálne, hlavné 
a normálne) nadväzovali hlavné školy, po-
tom latinské gramatické školy, gymnáziá, 
dvojročné lýceá a na vrchole pyramídy 
stáli univerzity. 

V uhorskej časti monarchie sa reforma 
školstva začala v roku 1777. Vychádzala 
z dokumentu Ratio educationis. Cieľom 
výchovy bol v zmysle osvietenských myšlie-
nok občan. Každý jednotlivý národ mal mať 
školy s vlastným vyučovacím jazykom. Me-
dzi blízkych poradcov Márie Terézie patril 
aj Adam František Kollár (1718 – 1783), 
rodák z Terchovej, ktorý je považovaný za 
autora pedagogickej časti Ratia. Podobne 
ako jeho o málo starší rodák Jánošík tiež 
chcel bohatým brať, preto navrhol, aby 
dane platila aj uhorská šľachta. Keď už 
pobúrení šľachtici nemohli upáliť samotné-
ho Kollára, dali na bratislavskom námestí 
verejne spáliť aspoň spisy tohto učeného 
„slovenského Sokrata“. 

Ratio obsahuje aj normy pre školskú 
telesnú výchovu, starostlivosť o telesnú 
výchovu bola jedným z cieľov školy, 
lebo dovtedy vládli názory, že telo 
sa vyvíja samo od seba a škola má 
formovať len dušu a náboženské cítenie. 
„Telocvik“ mala škola inštitucionálne 
organizovať,  hlavne detské hry. Ratio 
prikazovalo zabezpečenie dvoch ihrísk, 
jedného pri škole, aby sa hry konali 
pod dozorom a odborným vedením, 
druhého za mestom pri lese, aby žiaci 
mohli pookriať na čerstvom vzduchu. 
Ratio požadovalo presne určiť druhy hier, 
spôsob, metodiku a čas vykonávania. 
Telovýchovné hry mali zároveň ráz 
odmeny. 

V Ratiu je na svoju dobu dobre 
prepracovaný systém telesnej výchovy, je 

tu vidieť vplyv nemeckého filantropizmu, 
presadzujúceho školu lásky k človeku 
a k radostnej výchove formou nenásilného 
hravého vyučovania. Zakladateľ tohto 
smeru Johann B. Basedow (1723 – 
1790) zaviedol telesnú výchovu ako 
vyučovací predmet v rozsahu dvoch až 
troch hodín  denne. Chovancami ústavu 
neboli iba šľachtické deti, ale aj žiaci 
z nižších sociálnych vrstiev. K ďalším 
významným predstaviteľom patril Christian 
G. Salzmann (1744 – 1811), „praotec“ 
nemeckej gymnastiky a novodobej 
telesnej výchovy, Johann Ch. GutsMuths 
(1759 – 1839) a Gerhard U. A. Vieth 
(1763 – 1836). Prínos filantropistov je 
v tom, že do svojich súkromných škôl 
zaviedli telesné cvičenia ako predmet 
rovnocenný s ďalšími predmetmi, 
preto požadovali odbornú prípravu 
učiteľov telesnej výchovy. Filantropisti 
zároveň položili základy modernej 
európskej gymnastiky a základy vedecky 
zdôvodnenej telesnej výchovy. 

Zavedenie školskej telesnej výchovy 
v našich krajinách bolo uplatnením 
harmonického princípu vo výchove, ako 
to presadzovali už starovekí Gréci svojím 
ideálom kalokagatie – harmonického 
súladu telesnej a duševnej krásy. Ratio 
okrem pedagogického a zdravotného 
hľadiska akceptovalo aj hľadisko 
vojenské (branná zdatnosť) a ekonomické 
(pracovná výkonnosť). To nám starším 
pripomína odznak zdatnosti z éry 
socializmu: (Buď) pripravený k práci 
a obrane vlasti. 

 - jg -
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EXPO 2017 
Astana

V minulom čísle sme priniesli 
rozhovor s keramikárom Petrom 
Lužákom. Medzitým sme v redakcii 
zaregistrovali správu, že tento 
umelec reprezentuje Slovensko na 
medzinárodnej výstave Expo 2017 
v Kazachstane. Pre mňa je to prvý 
človek, o ktorom viem, že sa zúčastnil 
takejto obrovskej výstavy nielen ako obyčajný divák. On tam prezentoval svoje výrobky a aj prakticky predvádzal 
hrnčiarske remeslo. Kým mi hovoril ako v Kazachstane bolo, pripravoval a balil tovar na Dni majstrov, ktoré 
každoročne začiatkom septembra organizuje ÚĽUV. Témou medzinárodnej výstavy EXPO, trvajúcej od 10. 
júna do10. septembra, bola energia budúcnosti. Výstava sa uskutočnila v rozsiahlom komplexe na ploche 174 
hektárov, pozostávajúcom z výstaviska, národných pavilónov, ubytovacej časti, obchodov a ďalšej vybavenosti. 
Na výstave sa prezentovalo vyše 120 krajín a viac ako dve desiatky medzinárodných organizácií, ktoré sa venujú 
zelenej energii. Astana je hlavným mestom Kazachstanu len dvadsať rokov. Túto pozíciu prevzala od Alma-Aty. 
Nové hlavné mesto je obrovskou metropolou s modernými mrakodrapmi, ale aj s bohatou históriou.

Ako si sa na výstavu dostal?
Ministerstvo poľnohospodárstva 
oslovilo ÚĽUV, aby odporučili re-
meselníkov na reprezentovanie 
Slovenska. Jedným z tých reme-
selníkov som bol ja, ďalším dro-
tár a tretím výrobca fujár. Celé 
Expo bolo zamerané na ekoló-
giu a obnoviteľné zdroje. S touto 
témou slovenská remeselná tra-
dícia, vychádzajúca z prírodných 
materiálov, úzko súvisí. S rados-
ťou som privítal možnosť prezen-
tovať ju.  

Ako si tam trávil čas?
V Astane som bol len na pár dní. 
Prvý deň doobeda som sa adap-
toval na nové prostredie, popo-
ludní sme mali míting, na ktorom 

nám oznámili, aký bude priebeh 
nášho pobytu. Druhý a tretí deň 
som strávil v našej expozícii. Tam 
som mal vystavené svoje výrob-
ky a na hrnčiarskom kruhu som 
predvádzal hrnčiarske remeslo. 
Spoločnosť nám – teda výrobco-
vi fujár, drotárovi a mne – robila 
Terchovská muzika a Lúčnica. 
Počas výstavy prebehli Národné 
dni Slovenska. Do nášho paviló-
nu prišla delegácia zo Slovenska 
aj z Kazachstanu. Dni vyvrcholili 
slávnostným večerom v Ka-
zašskej opere v Astane. Návštev-
níci si mohli pozrieť módnu pre-
hliadku dvoch slovenských návr-
hárok. Modelky predvádzali šaty 
z modrotlače. Zlatým bodom ve-
čera bolo vystúpenie tanečného 

súboru Lúčnice. Večer sa zavŕšil 
slávnostnou recepciou. 

Ako vyzeral náš pavilón?
Zdal sa mi veľmi tmavý. Na jed-
nej jeho strane bola obrovská 
obrazovka, na ktorej sa síce pre-
mietali krásne fotky Slovenska, 
ale zato uberala z denného svet-
la. Pavilónu dominoval vysoký 
vodopád, bola tam umiestnená 
„ekokapsula“, teda energeticky 
sebestačný inteligentný malý 
dom. Energiu berie zo slnečné-
ho žiarenia a vetra. Je tam po-
steľ, umývadlo, skriňa, sprcho-
vací kút. Zaujal ma aj špeciálny 
dáždnik, ktorý dokáže nabiť tele-
fón, tablet alebo fotoaparát. 

Bol si aj v pavilóne Kazachstanu?
Áno. Pavilón hostiteľskej krajiny 
mal tvar gule, ktorá symbolizo-
vala kolobeh života – od zrode-
nia po smrť. Vyrobený bol zo 
sklenených panelov. Mal osem 
poschodí, z ktorých každé bolo 
venované istej téme: vietor, sl-
nečná energia... Na najvyššom 
poschodí sa klenul sklenený 
most, takže každý, čo po ňom 
prechádzal, videl priamo pod 
nohami všetkých sedem nižších 
poschodí. Výhľad to bol naozaj 
veľkolepý. 

Ďakujem za rozhovor.

Text: Barbora Besedičová
Foto: archív Petra Lužáka
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Významné ocenenie  
pre Pavla Mayera zo Záhorskej Bystrice
Pavol Mayer ukončil inžinierske štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Je súčasťou tímu, ktorý získal 
prvé miesto v medzinárodnej súťaži  Synchro University Challenge v 4D BIM plánovaní výstavby. A súťažiť 
neprestal. Ako sám hovorí: „Raz vyhráš, raz prehráš, vždy lepšie ako keď nehráš...“

Ako dlho žijete v Záhorskej Bystrici?
V septembri to bude trinásť rokov, čo som 

sa sem spolu s mojou rodinou prisťahoval. 

Kde a čo študujete?
V júni som ukončil inžinierske štúdium na 

Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Študoval 
som odbor Technológie stavieb, ktorý je za-
meraný najmä na prípravu odborníkov pra-
cujúcich na stavbách: stavbyvedúcich, ľudí 
vykonávajúcich stavebný dozor, rozpočtárov, 
ale aj vedúcich a zástupcov rôznych staveb-
ných firiem. V septembri nastupujem na 
doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa 
chcem venovať problematike BIM (Building 
Information Modeling) v stavebnej realizácii.

Prečo ste sa rozhodli pre toto zamera
nie?

Na Technológii stavieb sa vyučujú infor-
mácie zo všetkých odborov stavebníctva: 
geodézia, geológia, projektovanie, statika, 
zdravotechnika, podrobnosti o stavebných 
materiáloch, rozpočtovanie a rôzne tech-
nológie a postupy výstavby. Samozrejme 
– v jednotlivých týchto profesiách sa nemô-
žeme porovnávať so špecialistami, pretože 
ak by sme chceli byť odborníkmi na všetko, 
museli by sme študovať večne. Technológie 
však ponúkajú skvelý základ práve pre bu-
dúcich stavbyvedúcich, odborníkov realizu-
júcich stavebný dozor a pod., pretože to sú 
ľudia, ktorí sa stretávajú so všetkými meno-
vanými profesiami – a je dôležité, aby z kaž-
dej problematiky mali aspoň základné vedo-
mosti. Musia ovládať technológie a postupy 
výstavby – teda nasadenie spomínaných 
profesií do procesu, plánovanie realizácie 
jednotlivých krokov, kontrolu kvality, zaiste-
nie bezpečnosti pri práci atď.

Ako ste sa k tejto odbornosti dostali? 
Chceli ste sa jej venovať už odmala, ale
bo ste mali skôr chlapčenské sny – na
príklad stať sa požiarnikom? 

Odmalička som si s obľubou vyrábal rôz-
ne hračky a staval Lego. Na základnej škole 
som rád kreslil pohľady na mesto v 3D s rôz-
nymi mrakodrapmi, ulicami a stromami... Na 
to som si však spomenul až na vysokej ško-
le. Keď som chodil na gymnázium, stále som 
celkom nevedel, kde budem pokračovať. Išla 
mi a bavila ma matematika a fyzika, uvažoval 
som nad ekonómiou aj právom, ale hlavne 
som nechcel celý život sedieť v kancelárii za 

počítačom. Rodičia mi teda poradili „stavari-
nu“: a práve technológie umožňovali vybrať 
si ešte počas vysokej školy to, čo by ma ba-
vilo najviac. Dnes sa však človek počítačom 
nevyhne nikde, ani na stavbe – a teraz sa 
tam moderné počítačové technológie sna-
žím presadzovať aj ja.

Ste súčasťou tímu, ktorý vyhral v me
dzinárodnej súťaži v 4D BIM plánovaní 
výstavby. Viete nám, laikom, túto súťaž 
priblížiť?

Asi by bolo vhodné najprv vysvetliť, čo je 
to BIM. Je to technológia, často mylne pova-
žovaná za softvér, ktorej názov vychádza zo 
skratky anglického názvu Building Informa-
tion Modeling, teda ide o Informačné mode-
lovanie stavieb. Ako už z názvu vyplýva, ide 
o tvorbu modelov stavebných objektov, ktoré 
obsahujú špecifické informácie. Projektant 
sa už „nevyjadruje“ čiarami v 2D, ale „stavia“ 
budovu vo virtuálnom prostredí z materiálov 
a komponentov, ktoré majú reálne fyzikálne, 
mechanické, energetické a ostatné vlast-
nosti. Jednoducho povedané, kreslí steny, 
okná, dvere (aj od reálnych výrobcov) v 3D 
– a nie len čiary v pôdoryse, či reze. Tieto 
objekty môžu obsahovať veľké množstvo in-
formácií, od typu materiálu až po informáciu 
o jeho cene, montážnej firme, ktorá ho je 
schopná inštalovať – až po celý technologic-
ký popis projektu.

O čo v súťaži šlo?
Súťaž organizovala firma Synchro Softwa-

re, ktorá produkuje softvér s rovnakým 

názvom. Ten umožňuje modelovanie prie-
behu výstavby v čase. Teda stavebná firma 
dostane od projektanta BIM model stavby, 
vytvorí harmonogram a ten prepojí s mode-
lom (vznikne 4D BIM). Napríklad kliknem na 
steny na treťom podlaží a určím v harmono-
grame, že sa začnú stavať 4. augusta. Týmto 
spôsobom vytvorím  harmonogram celej vý-
stavby. Simulácia mi potom ukáže na videu 
ako sa bude daná stavba stavať. Ak chcete, 
môžete k jednotlivým konštrukciám priradiť 

Víťazi súťaže Tomáš Funtík, Pavol Mayer a Dávid Sándor



Ocenený

cenu za materiál, či prácu a v simulácii po-
tom presne vidíte, koľko financií potrebuje-
te na konkrétnu fázu výstavby (vznikne 5D 
BIM). 

Súťaže sme sa zúčastnili (ja, spolužiak 
Dávid Sándor a náš vedúci Tomáš Funtík) aj 
minulý rok, keď všetci prihlásení riešili plá-
novanie výstavby rovnakej zadanej stavby 
a hodnotila sa podrobnosť vypracovania ča-
sového plánu a množstvo použitých funkcií 
softvéru vo videosimulácii výstavby. Tento 
rok sa podmienky zmenili a každý tím mal 
riešiť ľubovoľnú problematiku zo stavebnej 
realizácie na ľubovoľnej stavbe.

 
Akú tému ste spracovali?

Riešili sme niekoľko problematík, tou hlav-
nou však bolo využitie simulácie výstavby na 
zvýšenie bezpečnosti pri práci. Je to podľa 
nás najdôležitejšia vec pri výstavbe. Aký výz-
nam má, ak sa postaví najkrajšia, najvyššia, 
alebo najkvalitnejšia stavba, prípadne sa na 
nej skvelo zarobí, alebo sa postaví za rekord-
ný čas, ak sa z nej niekomu nevráti domov 
otec, manžel, či syn? 

K dispozícii sme mali BIM model hrubej 
stavby, do ktorého sme naprojektovali bez-
pečnostné prvky ako napríklad zábradlia či 
pracovné plošiny. Tie sme museli najskôr vy-
tvoriť, nakoľko žiadny z výrobcov neposkyto-
val BIM knižnicu svojich výrobkov. Následne 
sme ich pridali do modelu stavby.

Ďalším krokom bolo vytvorenie harmono-
gramu výstavby (4D), pri ktorom sa nesmelo 
zabudnúť na postupnosť osádzania a od-
straňovania jednotlivých bezpečnostných 
prvkov. Jednotlivým činnostiam sme navyše 
pridali informáciu o ich cene (5D). Manažér 
stavby vie s takouto pomôckou presne od-
hadnúť, ktoré konštrukcie sa budú v konkrét-
ny deň stavať, ktorá firma ich vyhotoví a koľ-
ko daná práca či materiál bude stáť. Model 
tak značne napomôže pri príprave realizácie, 
eliminuje technologické a projekčné nedo-
statky, ale aj chyby spôsobené ľudským fak-

torom, akými sú zabudnutia či iné pochybe-
nia a zvýši tak úroveň bezpečnosti pri práci.

Potom sme si povedali, či by nebolo skve-
lé, keby sme sa „ocitli priamo na stavbe“ a vi-
deli konštrukcie a bezpečnostné prvky rásť 
okolo nás. To dnes umožňuje virtuálna reali-
ta, ktorá sa však v súčasnosti využíva najmä 
v architektonických kanceláriách na virtu-
álnu prehliadku bytov. Táto technológia je 
pomerne nákladná. Existuje však aj lacnejšia 
verzia, ktorú sme si vybrali my: užívateľ si 
svoj smartfón vloží do „virtuálnych okuliarov“ 
za pár eur. Simulácia sa uplouduje na You-
Tube – a tak si ju môže aj priamo na stavbe 
pozrieť lacno a rýchlo takmer každý. Dá sa 
výborne využiť hlavne pri školení pracovníkov 
o BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci), pri zadávaní úloh na stavbe a pri ana-
lýze procesu realizácie či chýb projektu.

Venovali sme sa aj „zmiešanej realite“: na 
snímanie reálneho priestoru alebo reálneho 
papierového výkresu sa využije tablet, na 
ktorom sa následne objaví 3D model (niečo 
ako hra PokémonGO). Následne sa dá vý-
kres otáčať, pričom sa rovnako otáča aj 3D 
model na tablete – akoby bol k reálnemu 
výkresu „prilepený“. Je to veľmi praktické 
a my sme túto technológiu využívali na po-
zorovanie bezpečnostných a rizikových zón 
stavby – napríklad pod žeriavom, z ktorého 
môže niečo spadnúť. 

Výnimočnosť našej práce spočíva v tom, 
že pokiaľ ide o podrobnosť, množstvo a rôz-
norodosť použitých prvkov (v 4D BIM a vo 
virtuálnej realite), patríme medzi najlepších 
na svete. Napríklad firma Synchro v sú-
časnosti spolupracuje s firmou Google na 
prepojení 4D simulácie s okuliarmi Google 
Glass s cieľom vytvoriť simuláciu, ktorú bude 
možné sledovať v priestore pomocou týchto 
okuliarov (ide o „zmiešanú“, resp. „rozšíre-
nú realitu“). Tie sú však pomerne drahé. My 
sme našli spôsob, akým sa dá využiť ich sof-
tvér, ale s okuliarmi za pár eur a so smartfó-
nom, ktorý má dnes už takmer každý. 

Ako dlho ste na tom pracovali? Stíhali ste 
popritom aj vlastné záujmy? 

Na tomto projekte sme pracovali približne 
dva až tri mesiace, posledné týždne veľ-
mi intenzívne. K tomu sa pridali povinnosti 
s ukončením inžinierskeho štúdia, čo zna-
menalo veľmi málo spánku a takmer žiadny 
čas na ostatné záujmy.

Plánujete zapojiť sa aj do ďalších súťaží? 
Áno, ako doktorand by som sa rád do sú-

ťaže zapojil znova. Na jar sa organizuje sú-
ťaž v rýchlosti BIM projektovania, v ktorej sa 
mi zatiaľ veľmi nedarilo, tak dúfam, že sa to 
zmení. Som súťaživý typ, aj keď vždy nevy-
hrávam. Raz vyhráš, raz prehráš, vždy lepšie 
ako keď nehráš.

Máte popri práci aj nejaké hobby?
Veľmi rád športujem. Obľubujem windsur-

fing a kitesurfing, v zime lyžovanie a hokej. 
Často chodím pešo či na bicykli na Kačín 
a Železnú studničku. Rád tiež čítam a ces-
tujem. 

Ako sa vám páči architektúra v Záhor
skej Bystrici?

Obdivujem kostol a iné historické stavby, 
no, pravdupovediac, nepáči sa mi ako sa 
zaobchádza s niektorými budovami (naj-
mä domami). Sú to pamiatky, ktoré musia 
byť obnovované profesionálnymi postupmi 
a pôvodnými technológiami, nie zateple-
ním polystyrénom, modernou omietkou 
a pokrytím novou škridlou. Tie pamiatky sa 
takto definitívne znehodnotia. Taktiež ne-
gatívne, a to na celom Slovensku, vnímam 
zhustenú výstavbu, absenciu zelených plôch 
a krikľavé fasády. Niektoré ulice vyzerajú ako 
rozsypané lentilky... Bolo by vhodné, aby sa 
spomínané veci viac kontrolovali a aby nie-
kam smerovali. Na to však asi musíme ako 
národ ešte dozrieť. 

Zhovárala sa Petra Brštiaková.
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Estetické kritériá platia 
rovnako v kráse i v škaredosti  
Rozhovor s obyvateľkou Záhorskej Bystrice, kostýmovou výtvarníčkou  
Ľudmilou Várossovou 

PAVOL SMOLÍK

Úloha porozprávať sa s kostýmovou 
výtvarníčkou Ľudmilou Várossovou 
o divadelnej tvorbe s požadovaným  
„žurnalistickým odstupom“ je pre mňa 
náročná úloha – keďže nezanedbateľnú 
časť umeleckej dráhy sme prešli spolu. 
Rozhodol som sa preto namiesto 
obligátnych uhladene formulovaných otázok 
predostrieť jej skôr tézy, v rámci ktorých 
by mohla čo najlepšie osvetliť špecifiká, 
radosti, ale aj úskalia svojej práce.    

Aký je rozdiel medzi  kostýmovým výtvarní
kom a módnym návrhárom?

Módny návrhár reflektuje stav súčasnej spo-
ločnosti, zachytáva túžby, potreby dnešných 
ľudí. Určuje nové trendy v obliekaní – tak, že 
rozvíja tie úspešné predošlé, alebo, naopak,  
prekvapuje celkom novými štýlmi. Zaoberá sa 
komerčnou estetikou odevu, no na druhej stra-
ne kreuje odev ako originálny objekt, ktorý má 
budúceho nositeľa inšpirovať, aby podčiarkol 
svoju osobnosť. 

 Kostýmový výtvarník naproti tomu pracuje 
s konkrétnym zadaním. Má už spravidla k dis-
pozícii literárne, či hudobné dielo, postavy, kto-
rým jeho autori vdýchli život. Môžu to byť ľudia, 
ale napríklad aj personifikované zvieratá i veci. 
Žili v ďalekej alebo nedávnej minulosti, teraz, 
alebo sa ešte len narodia. Kostýmový výtvarník 
prostredníctvom  kostýmu a masky formuje ich 
charakter, určuje societu, zdôrazňuje konanie. 
Dotvára predstavu autora či režiséra o typológii 
postavy tak, aby ožila pred očami divákov v čo 
najuveriteľnejšej podobe. Potrebuje sa opie-
rať o psychológiu, históriu, výtvarné umenie, 

sociológiu. Musí byť zveda-
vým pozorovateľom. 

A vzťah divadelného a ci-
vilného kostýmu? Súčasná 
móda takisto tvorí históriu, 
a tak ju aj divadelný kos-
týmový výtvarník  v mno-
hých prípadoch cituje, 
alebo aj rozvíja.

Ako vznikajú kostý
my k inscenácii od 
úplného počiatku?

Pred stretnutím 
s inscenačným tí-
mom (režisér, dra-

maturg, scénický vý-
tvarník) si najskôr detailne prečítam 

scenár, prípadne vypočujem hudbu. Mám 
rada, keď sú rozhovory o inscenácii s kolegami 

živé. Ak viem o diele čo najviac a navyše zane-
chá v mojej hlave výraznú stopu, mám šancu 
spoluvytvárať koncept, víziu celej inscenácie. 
Túto fázu svojej práce milujem najviac – hľadať, 
tešiť sa, mýliť sa, veriť svojej predstave a najmä 
počúvať. Naša profesia je celkom špecifická. 
Bez režiséra, dirigenta, scénického výtvarníka 
neúplná. Vytvárame kolektívny projekt, na čele 
ktorého je režisér. A my sa musíme dohodnúť.

Ako vyzerá fáza tvojej práce medzi roz
hovormi so spoluinscenátormi a vznikom 
kostýmových návrhov?

Na jednej strane sa snažím nahromadiť k in-
scenácii, ktorú vytvárame, čo najviac faktogra-
fických  odkazov, na druhej zasa hľadám literár-
ne, či výtvarné inšpirácie tam, kde cítim akúsi 
možnú paralelu s našou témou a mám potrebu 
ich ďalej rozvíjať. Je dobré, ak sme  si v tíme 
naše myšlienkové pochody jasne vydiskutova-
li a artikulovali, nechali ich nahlas plynúť, aby 
sme na ne čo najskôr zabudli, alebo, naopak, 
aby sme na ne vrstvili ďalšie nápady. Kreslenie 
kostýmových návrhov je až dôsledkom spoloč-
nej snahy dešifrovať posolstvo autora a zároveň 
predpokladom, aby som mohla odovzdať isté 
myšlienky a určité emócie divákovi.

Ako vznikajú kostýmy v samotnom procese 
realizácie?

Dorozumievací prostriedok výtvarníkov je 
predovšetkým kresba, maľba, či počítačová 
animácia. Ja svoju predstavu nakreslím, vytvo-
rím desiatky (v operách a muzikáloch stovky) 
kostýmových návrhov, tie  počas dialógov s re-
žisérom dotváram, spresňujem, dopĺňam detai-
ly. Keď máme prvú tvorivú časť práce s insce-

nátormi hotovú a keď ju premyslím a zavŕšim 
pri stole nad návrhmi, postupne sa presúvam 
medzi realizačné zložky – do divadelných diel-
ní, kde sa moja kostýmová výprava bude pre-
mieňať z výtvarných návrhov na reálne kostýmy. 
Tu mám za spolupracovníkov desiatky skvelých 
umeleckých remeselníkov – krajčírov, obuvní-
kov, vlásenkárov, šperkárov, patinérov, modist-
ky, umeleckých zámočníkov. Tým odovzdávam 
svoje návrhy spolu so strihovou a materiálovou 
dokumentáciou a všetkými ostatnými rozkres-
lenými detailmi. Na výrobných poradách, ale aj 
v rámci priebežnej realizácie pri kostýmových 
skúškach spoločne hľadáme optimálne rieše-
nia. Sú to vzácni ľudia, ktorí tvorivo prispejú 
k zhmotneniu mojich predstáv. Bez nich by 
moje snaženie nemalo význam. 

Približne dva týždne pred premiérou predve-
diem spolu s nimi hotovú výpravu režisérovi na 
kostýmovej skúške v divadle.

Koľko kostýmov si 
vyžaduje priemerná 
operná inscenácia?

Pred krátkym časom 
sme spolu s tebou pri-
pravili inscenáciu skvelej 
Španielskej hodinky od 
Mauricea Ravela, auto-
ra napr. slávneho Bolera. 
Opera je skomponovaná 
pre jednu ženu a štyroch mu-
žov. Je to skôr výnimka. Pre 
opery, kde participuje zbor 
a balet súčasne, vytvorím sto 
až tristo kostýmov. V predošlej 
sezóne som napríklad pre ND 



Naša Bystrica RozhovorNaše podujatiaPortrét 17

ĽUDMILA VÁROSSOVÁ 
(kostýmová výtvarníčka)

Narodila sa v Bratislave, navštevovala Strednú školu umeleckého priemyslu, v rokoch 1975 – 1977  študovala bábkarskú 
scénografiu na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe a v roku 1980 absolvovala štúdium scénického a kostý-
mového výtvarníctva na bratislavskej Vysokej škole múzických umení u prof. Ladislava Vychodila. Ako kostýmová výtvarníčka 
v slobodnom povolaní sa úspešne uplatnila v divadle, televízii i vo filmovej tvorbe. Doposiaľ vytvorila kostýmy takmer do 200 
divadelných predstavení, k dvom stovkám televíznych inscenácií a k viacerým filmom (Pavilón šeliem, Falošný princ, Fontána 
pre Zuzanu, Rabaka).     

Nezameniteľný výtvarný rukopis Ľudmily Várossovej, vyznačujúci sa rafinovaným citovaním a duchaplnou aktualizáciou 
historických štýlových prvkov v kombinácii s modernými výtvarnými postupmi, sa utváral v 80. rokoch najmä v spolupráci s re-
žisérmi Jozefom Bednárikom a Martinom Kákošom na činoherných inscenáciách nitrianskeho Divadla Andreja Bagara a v Slovenskej 
televízii Bratislava.

V 90-tych rokoch sa začala systematicky venovať i kostýmovej tvorbe pre hudobné divadlo. Scénické kostýmy navrhla najmä k operným a muziká-
lovým projektom, ktoré realizovali režiséri Jozef Bednárik (v Divadle Andreja Bagara, Slovenskom národnom divadle, na Novej scéne a v Národnom 
divadle Praha), Miroslav Fischer, Pavol Smolík (v Opere SND), zaujímavá bola tiež jej spolupráca s filmovým režisérom Jurajom Jakubiskom na divadel-
nej pôde Opery SND. Vytvorila kostýmy aj k baletným inscenáciám, napr. s choreografom Liborom Vaculíkom (v SND, pražskom ND a v Štátnej opere 
Praha).

V súčasnosti je autorkou kostýmových výprav v slovenských aj českých divadlách, kde spolupracovala a spolupracuje napr. s režisérmi Emilom 
Horváthom, Jánom Ďurovčíkom, Martinom Kákošom, Pavlom Smolíkom, Jaroslavom Moravčíkom, Máriom Radačovským, Petrom Oravcom, Jánom 
Uličianskym atď.

 Výtvarné práce Ľudmily Várossovej boli prezentované na viacerých kolektívnych aj individuálnych výstavách doma i v zahraničí.
Za kostýmovú tvorbu bola ocenená v STV v roku 1998. Päťkrát bola nominovaná na divadelné ocenenia DOSKY, v roku 2017 sa stala laureátkou 

Ceny ministra kultúry v oblasti profesionálneho umenia.
                                                             

Brno zrealizovala 250 kostýmov do Čajkov-
ského Spiacej krásavice. Je to síce baletná 
inscenácia, ale plná klasických balerín, ktoré 
vznikajú hádam najzložitejšie.

Zohľadňuješ pri tvorbe kostýmov indivi
duálne dispozície interpretov? Ako rea
gujú, keď sú konfrontovaní s konkrétny
mi kostýmami?

Je dôležité, ktorý herec, spevák alebo ta-
nečník postavu stvárňuje. Nevyhnutné je po-
znať jeho naturel, fyziognómiu, fyzické dispo-
zície. Niektorý sa bezvýhradne zverí do rúk 
a konceptu výtvarníka, ale sú aj takí, s ktorými  
musím – a aj chcem o ich hereckej postave ho-
voriť a dopredu kostýmové návrhy  ešte pred 
realizáciou prediskutovať. Optimálne je, ak dôj-
de k symbióze názorov. Ale robievam aj malé 
kompromisy. Nedá sa za každú cenu „tlačiť na 
pílu“. Interpret sa  musí cítiť v kostýme komfort-
ne! A po tejto stránke je jedno, či stvárňuje tr-
hana alebo kráľa.

Stáva sa, že realizácia kostýmu sa 
výraznejšie líši od jeho návrhu?

Kostýmový návrh by mal mať v sebe obsiah-
nutý výraz, akési základné ideové posolstvo 
a zároveň by mal byť aj technicky čitateľný. 
Bonusom navyše je, ak výtvarník zvláda kostý-
movú technológiu a dokáže ju jasne pretlmočiť 
výrobným zložkám. Pripraví dôkladnú striho-
vú a materiálovú dokumentáciu. Potom sa dá 
očakávať dobrý výsledok. Kostýmový návrh 
môže, ale nemusí byť v princípe umeleckým 
artefaktom. Dôležitejšie je, aby bol precíznou 
depešou smerom k realizačným zložkám. Ale 
niekedy sa stane, že keď už mám v ruke kon-
krétny materiál, žiada sa mi upraviť návrh... ale 
aj o tom je tvorba.

Koriguješ kostýmy pri veľkých skúškach, 
keď ich uvidíš spolu s dekoráciou?

Pravdupovediac, chcem sa vyhnúť veľkým pre-
kvapeniam, keď sa už všetci stretneme na tech-

nickej skúške na javisku (teda na prvej skúške, 
kde prvýkrát uvidíme reálne vyrobenú scénogra-
fiu a kostýmy), preto paralelne popri kostýmoch 
sledujem aj výrobu dekorácie. Ale, samozrejme, 
pracujem na kostýmoch až do premiéry. Inak totiž 
vyzerá kostým v dielni a inak na javisku na hercovi, 
v dekorácii a v scénickom svetle. Keď sa všetky 
zložky – réžia, choreografia, sólisti, orchester, 
zbor stretnú spolu prvýkrát na javisku, nestačíme 
sa čudovať . Je vždy treba veľa detailov doladiť, 
ale práve to je vzrušujúce.

Usiluješ sa skôr o vystihnutie charakteru 
postavy, alebo výraznejšie zohľadňuješ 
aj estetické kritériá?

Snažím sa spoluvytvoriť postave charakter, 
dať jej aj svoj výklad – a na to potrebujem her-
ca niekedy kostýmom a maskou deformovať. 
Z mladých vytváram starých, z pekných škare-
dých, z chudých tučných a opačne. Estetické 
kritériá platia rovnako v kráse aj škaredosti. 
A my máme v úväzku dokázať s nimi „žonglo-
vať“, vedieť ich používať.

Ako ťa inšpiruje hudba?
Absolútne. V mojom vnímaní búra mnohé man-

tinely, oslobodzuje ma, dáva mi krídla aj v kontex-
te s mojou prácou. Určuje farebnosť, obsah, aj 

siluety postáv. Kostýmovú výpravu v hudobnodra-
matických dielach vnímam ako maľbu na veľkom 
plátne. Hudba umožňuje (a vyžaduje si) štylizáciu, 
pretože ani ona sama nie je „realistická“.

Čo ťa čaká v blízkej budúcnosti?
Po tom ako sme v septembri spolu odpre-

miérovali na javisku Opery SND už spomenutú 
Španielsku hodinku, v novembri ma čaká pre-
miéra atraktívneho oscarového Zaľúbeného 
Shakespeara v Divadle Andreja Bagara v Nitre, 
v Čechách muzikál Cats, v SND opera Tosca 
a na Novej Scéne muzikál Bedári.

Kedy si prišla do Záhorskej Bystrice a ako 
sa ti tu žije?

Iste si pamätáš na to, ako nás táto krásna obec 
očarila, keď sme vás navštívili pri priateľskej „ko-
laudácii vášho domu“ tesne po tom, ako ste sa 
sem prisťahovali vy. Inšpirovali sme sa, kúpili si 
tu pozemok a začali sme stavať. Tak som sa ob-
lúkom po dvadsiatich rokoch vrátila na Záhorie, 
pretože detstvo, ale aj dospievanie som vo veľkej 
miere strávila u mojich milovaných starých rodičov 
v Stupave. V Záhorskej Bystrici 
sa nám žije veľmi príjemne. 

Ďakujem za rozhovor.

Turandot, Opera SNDPuritáni, Opera SND
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Pobytový tábor Zoška 2017
OZ Hlas nádeje zorganizovalo pobytový tábor pre deti vo veku štyri 

až desať rokov. Už druhýkrát sme navštívili Malé Karpaty a strávili týž-
deň s deťmi na chate Zoška. Pripravili sme pre ne pestrý program. 
Najmenšie deti zvládli  túru na vyhliadkovú vežu, navštívili sme obser-
vatórium, pozreli sme si výrobu keramiky. Nechýbala diskotéka, ale 
ani kúpanie a športové hry. Poriadok na izbách ocenila bodovacia 
komisia. Spoločne sme si to užili – a už sa tešíme na budúci rok.

Tábor sa uskutočnil za podpory Nadácie Volkswagen a z príspev-
kov od priaznivcov nášho OZ (2% z daní).

Ďakujeme dobrovoľníkom a členom OZ Hlas nádeje, že 
sme mohli zorganizovať toto krásne podujatie. 

Ľudmila Antalová, členka OZ Hlas nádeje

Štart nového školského roka 2017/2018 
v Akadémii tretieho veku

V piatok 22. septembra 2017 o 18.00 hod. sme otvorili v Spo-
ločenskom dome v Záhorskej Bystrici nový školský rok Akadémie 
tretieho veku. Začali sme ho prednáškou pána starostu Jozefa Krúpu 
„Záhorská Bystrica – moderná a plnohodnotná mestská časť Brati-
slavy s tradičným vidieckym rázom“.

V poradí už piaty ročník štúdia v Akadémii tretieho veku organizuje 
O. Z. POZITÍVUM V NÁS v spolupráci s Mestskou časťou Bratisla-
va-Záhorská Bystrica. Dvojročné štúdium je určené pre všetkých 
seniorov nad päťdesiat rokov zo Záhorskej Bystrice a okolia, ktorí 
oň majú záujem. 

Prvý polrok (semester) štúdia pozostáva z rôznorodých prednášok, 
navrhnutých podľa záujmu študentov – absolventov. Druhý polrok 
(semester) bude potom venovaný prehĺbeniu poznatkov o Sloven-
sku. Divy Slovenska študentom predstaví PhDr. Alžbeta Sopušková, 
lektorka z Univerzity tretieho veku UK Bratislava, a to na prednáš-
kach za katedrou, ale aj na troch zájazdoch, ktoré sú súčasťou študij-
ného plánu. Účasť na zájazdoch nie je pre študentov povinná. 

www.pozitivumvnas.sk

Akadémia tretieho veku, školský rok 2017/2018
Študijný plán, zimný semester

Termín: Názov prednášky:

13. 10. 2017
(piatok, 18.00 h)

„Bratislavská radnica“
PhDr. Alžbeta Sopušková, Univerzita tretieho 
veku UK Bratislava

10. 11. 2017
(piatok, 18.00 h)

„Pohybový režim a šport pre seniorov“
Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD., Univerzita 
tretieho veku UK Bratislava

01. 12. 2017
(piatok, 18.00 h)

„Filozofia, hodnoty a zmysel života“
Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc., Univerzita 
tretieho veku UK Bratislava

15. 12. 2017
(piatok, 18.00 h)

„Migračná politika EÚ“
Doc. PhDr. René Pawera, PhD., Fakulta 
manažmentu UK Bratislava

12. 01. 2018
(piatok, 18.00 h)

„Zásady spoločenského správania“
Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc., Univerzita 
tretieho veku UK Bratislava

Študijný plán, letný semester
7 x  SEDEM DIVOV SLOVENSKA

Termín: Názov prednášky:
02. 02. 2018
(piatok, 18.00 h)

„Koľko divov má Slovensko?“ 
PhDr. Alžbeta Sopušková, Univerzita tretieho 
veku UK Bratislava

23. 02. 2018
(piatok, 18.00 h)

„Slovensko plné divov prírody“
PhDr. Alžbeta Sopušková, Univerzita tretieho 
veku UK Bratislava

16. 03. 2018
(piatok, 18.00 h)

„Mesto a dedina“
PhDr. Alžbeta Sopušková, Univerzita tretieho 
veku UK Bratislava

06. 04. 2018
(piatok, 18.00 h)

„Slovensko – európska klenotnica gotiky“ 
PhDr. Alžbeta Sopušková, Univerzita tretieho 
veku UK Bratislava

28. 04. 2018
sobota

Zájazd do Trnavy –  „slovenského 
Ríma“, spojený s prednáškou „Sakrálna 
architektúra“ –  PhDr. Alžbeta Sopušková, 
Univerzita tretieho veku UK Bratislava

19. 05. 2018
sobota

Zájazd do Trenčína a Podolia spojený 
s prednáškou „Slovenské hrady“ 
PhDr. Alžbeta Sopušková, Univerzita tretieho 
veku UK Bratislava

16. 06. 2018
sobota

Zájazd do Piešťan spojený s prednáškou 
„Fenomén kúpele a ich kultúra“
PhDr. Alžbeta Sopušková, Univerzita tretieho 
veku UK Bratislava
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 

vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov 
a určil za deň ich konania sobotu 4. novembra 
2017 v čase od 7.00 do 22.00 hod.

V Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica 
budú voľby v budove Spoločenského domu na 
Námestí Rodiny v štyroch volebných okrskoch.

Do 10. 10. 2017 budú do domov a bytov v Zá-
horskej Bystrici doručené informácie pre voličov, 
v ktorých bude uvedený príslušný volebný okrsok, 
do ktorého patrí ulica, na ktorej má občan trvalý 
pobyt.

Uznesením č. 84/2017 z 23. 6. 2017 zastu-
piteľstva Bratislavského samosprávneho kraja bol 
na volebné obdobie rokov 2017 – 2022 určený 
počet poslancov 50 Bratislavského samosprávne-
ho kraja.

Počet volebných obvodov je 24.
Volebný obvod pre MČ Lamač a MČ Záhorskú 

Bystricu má č. 10.
Počet volených poslancov je 1.
Kto má právo voliť, spôsob voľby a ďalšie pod-

robné informácie nájde nižšie.

Informácie pre voliča
II
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov 

má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  
má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia sa-
mosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vo-
jenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do or-
gánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej 
len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr 
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je
– zákonom ustanovené obmedzenie osobnej 

slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
– výkon trestu odňatia slobody uložený za spá-

chanie obzvlášť závažného zločinu.

III
Právo byť volený
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho 

kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho 

kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojen-
skom obvode, ktoré patria do územia volebného 
obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň 
volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť 
zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý naj-
neskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
– výkon trestu odňatia slobody,
– právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný 

čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého poby-

tu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov 
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miest-
nosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju 
totožnosť predložením občianskeho preukazu ale-
bo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje po-
radové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi 
dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do 
zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu 
samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú od-
tlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej 
časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí 
volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. 
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do oso-
bitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích 
lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priesto-
ru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková 
volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľ-
stva môže volič zakrúžkovať najviac toľko pora-
dových čísel kandidátov, koľko poslancov má byť 
v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet 
poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je 
uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže 
volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kan-
didáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hla-
sovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlaso-

vací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hla-
sovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho 
kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného 
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov 
vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná 
komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie 
lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky 
vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých 
alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok 
pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže 
čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto 
skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo 
vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby pod-
ľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok 
a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom 
do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích 
lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí 
o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate 
trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. 
Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voli-
čom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie 
sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže po-
žiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prí-
tomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej 
volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej 
miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dô-
vodov, má právo požiadať obec a v deň konania 
volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hla-
sovania do prenosnej volebnej schránky, a to len 
v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý 
bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo ne-
správne upravené hlasovacie lístky do zapeča-
tenej schránky na odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak 
sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená 
pokuta 33 eur.

Zbierka zákonov – ROZHODNUTIE PREDSEDU 
NRSR z 23. 6. 2017 o vyhlásení volieb do orgánov 

samosprávnych krajov

Vystrieľali si trofeje
Aj tento rok sa konali tradičné strelecké pre-

teky o pohár starostu Mestskej časti Bratisla-
va-Záhorská Bystrica. V sobotu 16. septembra 
sa nám aj napriek počiatočnej nepriazni po-
časia nakoniec vyjasnilo a súťaž sa mohla za-
čať. Strieľalo sa na asfaltové terče z brokovníc 
a s malokalibrovkou zase na terče zobrazujúce 
líšku, srnca a diviaka. Svoju zručnosť si mohli 
vyskúšať muži, ženy, ale aj deti. Priebeh stre-
lieb zabezpečovali členovia Poľovníckej spo-
ločnosti Záhorská Bystrica. Celý areál strelnice 
na Plácku rozvoniaval guľášom z diviny a grilo-
vaným diviakom. Deň sa niesol v duchu dobrej 
rodinnej nálady, radosti zo streleckých úspe-
chov, dobrého jedla a pitia. V detskej kategórii 
sa najlepšie darilo Kristíne Vaňovej, ako druhý 
skončil Matej Bilačič a tretie miesto obsadil 
Martin Wolf. V ženskej kategórii si prvé miesto 
vystrielala Monika Bilačičová, druhá skončila 

Mária Sajanová a tretia Nikola Čechová. Muž-
skú kategóriu vyhral Vladimír Liďák, čo nikto 
z nás (a ani on sám) nečakal. Druhé miesto 
obsadil Rudolf Hurbanič a tretie Martin Čech. 
Poháre, medaily  a hodnotné ceny do súťaže 

venoval starosta Ing. Jozef Krúpa a Vladimír 
Liďák. O spestrenie programu sa postarali lu-
kostrelci s ukážkou svojho umenia, do ktorého 
zasvätili aj naše deti. 

-red-
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Rozmiestnenie veľko
kapacitných kontajnerov  
na jesenné upratovanie  
12. 10. 2017 – 26. 10. 2017

12. 10. 2017 
Pútnická 17 – pri bývalých potravinách
Tešedíkova – parkovisko pri trafike
Prídavkova – č. domu 59
Pútnická – pri trafostanici – č. domu 76
Strmé Vŕšky – námestie 

19. 10. 2017 
Trstínska – tenisové kurty 
Donská – č. domu 91
Reštaurácia U Muchu – na konci záhrad
Čsl. tankistov – prechod pred domom 
č. 30
Bratislavská – koniec ulice pri Markíze 
 
26. 10. 2017   
Tatranská-Hargašova – spojnica ulíc
Rošického-Hargašova – križovatka
Čsl. tankistov – prechod pri dome č. 53
Prídavkova – pri dome č. 1
Gbelská – požiarna zbrojnica

Chcete byť informovaní o udalostiach v Záhorskej Bystrici 
formou sms alebo mailom?

Zaregistrujte sa telefonicky, mailom, osobne alebo listom na miestnom úrade. Jedno-
ducho napíšte: žiadam vás o zaslanie informácie o akcii  – a uveďte vaše telefónne číslo.

Nezabudnite sa podpísať.
SMS-kou vám oznámime nielen informácie o rôznych podujatiach, ktoré sa budú 

konať, ale dozviete sa aj to, na aký dátum a čas je plánovaná odstávka vody, plynu 
alebo rozkopávka ulíc.

Kontakty na zaregistrovanie: 02 65956210, 0905 882 295, sekretariat@zahorska-
bystrica.sk

Informácie z hlásení miestneho rozhlasu na webovej stránke
Na webovej stránke Záhorskej Bystrice sú písomne zaznamenané niektoré správy, 

ktoré cez deň vyhlasuje miestny rozhlas. V prípade, že ste nepočuli celú správu, mô-
žete si ju prečítať na:  www.zahorskabystrica.sk 

Vážení spoluobčania, v záujme obyvateľov mestskej časti váš žiadame, 
aby ste rešpektovali nedeľný pokoj a v tento deň nevykonávali rušivé čin-
nosti: kosenie trávy, pílenie dreva a hlučnú stavebnú činnosť. Za pocho-
penie ďakujeme. 

Kultúrne akcie organizované 
Mestskou časťou  
Bratislava-Záhorská Bystrica

15. 10., 15.00:  Mesiac úcty k star
ším – stretnutie členov Klubu dôchodcov 

Milé deti, pripravili sme pre vás muzi-
kálové predstavenie Frozen – Ľadové 
kráľovstvo. V hlavných úlohách sa 
predstavia: Andrea Somorovská ako Elza 
a Katarína Ivanková / Lenka Debnárová 
ako Anna. Muzikál Frozen – Ľadové krá-
ľovstvo uvidíme v našom Spoločenskom 
dome 15. decembra 2017. Vstupen-
ky na predstavenie sú v predaji už na 
jeseň. Podujatie organizuje Mestská časť 
Bratislava-Záhorská Bystrica v spolupráci 
s Agentúrou Prima. 

32/4/2017

Záhorská Bystrica hospodárila  
v roku 2016 veľmi efektívne
Hospodárenie mestskej časti za minulý rok vykázalo prebytok vo výške 112 547,89.–  
eur.  Je to výsledok efektívneho narábania s financiami a prekročenia plánovaných da-
ňových príjmov obce. Časť prebytku vo výške 33 764,38. – eur ide do rezervného 
fondu, z ktorého sa robia opravy komunikácií, školských zariadení, športovísk a riešia 
sa havarijné udalosti. Zvyšok vo výške 78 783,51. – eur sa poukazuje do fondu rozvoja, 
ktorý sa používa výlučne na rozvojové projekty. Celoročné hospodárenie a záverečný 
účet za rok 2016 schválilo miestne zastupiteľstvo jednohlasne a bez výhrad.
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JUDr. Magdaléna Habreková
Hlavná 32, 900 31 Stupava

www.stupareality.sk

0907 153 422

VÁŠ REALITNÝ
PARTNER V REGIÓNE

Ak tú ite po príjemnom a pokojnom bývaní v Stupave, len na skok od
Bratislavy, vyu ite na u predkolaudačnú ponuku bytov v novom
polyfunkčnom komplexe STUPAVA - PANSKÉ a vyberte si z ponuky
posledných voľných bytov.

ž
ž š

Na Va e otázky Vám radi odpovieme v na ej realitnej kancelárii
na Hlavnej 32 v Stupave, alebo telefonicky na čísle:
š š

0907 153 422 0948 269 4840915 735 406

TERAZ TANDARD ZA CENU HOLOBYTU !!!Š

V prípade, e si Váš byt zarezervujete u teraz, máte mimoriadnu
príle itosť získať byt v prevedení

ž ž
ž TANDARD ZA CENU HOLOBYTU!Š

Predaj nových bytov v Stupave
www.stupareality.sk

0907 153 422

Do Va ej pozornosti z na ej ponuky vyberáme výnimo ný trojizbový
byt na tvrtom nadzemnom podla í, s celkovou výmerou 83,19 m a to
len za cenu 130.175,- €.

š š
š ž

č
2
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Slávnosť

kolisky.sk

OSLOBOĎTE SA
OD STEREOTYPOV

BÝVANIA

Bývajte tam, kde sa budete cítiť slobodne. Na mieste, kde sa nebudete 
báť pustiť deti von. Kde si vypestujete vlastnú zeleninu v komunitných 
záhradkách. Kde si môžete kedykoľvek zacvičiť priamo vo dvore na 
crossfitovom ihrisku alebo vybehnúť do lesov za domom. Bývajte v 
Kolískach.

KOMFORT 
MESTSKÉHO BÝVANIA,
čaro skutočného Záhoria

NAJVYŠŠÍ ŠTANDARD
pre najnáročnejších
klientov

UZAVRETÉ IHRISKO  
pre bezpečnú hru
vašich detí

30/4/2017
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21/3/2017Lanovka na Kolibe
Pozrite sa na svet zhora!

Premáva po celý rok od štvrtka do nedele v čase od 10. – 18. h

Vysokohorský zážitok priamo v Bratislave? 
Spoznajte najkrajšie miesta lesoparku 
za jediný deň! Sedačková lanovka vás 
prepraví z Kamzíka na Železnú studničku 
(alebo späť) za osem a pol minúty. 
Na kilometrovej trase prekoná 
prevýšenie 186 metrov. 
Urobte si výlet s deťmi a pokojne 
so sebou vezmite svojich štvornohých 
priateľov alebo bicykel!

31/4/2017

29/4/2017

28/4/2017

Kozmetický salón  
Andrea Beauty

Novootvorený kozmetický salón ANDREA BEAUTY na 
Námestí Rodiny v Záhorskej Bystrici  

ponúka kozmetické ošetrenie pre dámy a pánov. 
Príďte vyskúšať nové trendy v oblasti kozmetických 

procedúr kozmetikou SKEYNDOR,  
CASMARA, MESOSYSTEM. 

Otváracie hodiny:  
na objednávky.  

Tel. 0911 600 147  
33/4/2017



24 Listujeme v albume
Záhorská Bystrica na Mikovínyho mape  
z roku 1736

Záhorská Bystrica na mape I. vojenského 
mapovania (17691 – 1785)

Záhorská Bystrica a Marianka na mape  
z roku 1837


