
Nasledujúce riadky uzreli svetlo sveta 
v marci 2016. Pod lánok v Stupav-
ských novinách sa  podpísali vtedaj-

ší poslanci Mestského zastupite stva Stupava:  
Ing. ubomír Bugala, Anton Hrica, JUDr. Šte-
fan Haulík, Ing. Rudolf Kalivoda, Ing. Denisa 
Kla manová, František Lachkovi , Ing. Marek 
Lacka, Mgr. Peter Novisedlák, Ing. Michal Po-
lakovi  a Ing. Martin Smeja.

Pri poh ade na novostavby, ktoré vyrást-
li pod st pmi vysokého napätia, si náhod-
ný okoloidúci ani neuvedomuje, že s týmto 
priestorom sa už nieko ko rokov spája re a-

zec absurdít, ktoré môžu vyústi  do najvä šej 
majetkovej krádeže v dejinách mesta Stupa-
va.  Ide o priestor, ktorý sa polkruhovito zva-
žuje okolo priestorov nástrojárne, tvorí plochu 
pozemkov cca 133 000 m2 a ob ania mesta ho 
dodnes volajú – Polygón Stupava. 

Absurdita . 1:
Vznik spolo nosti 
Polygón Stupava, a. s.

Píše sa rok 2001 a mesto Stupava zakladá 
spolu s ob ianskym združením Becep obchod-
nú spolo nos  Polygón Stupava, a. s., za ve -
mi podivuhodných okolností. Mesto do tejto 

spolo nosti vkladá pozemky s celkovou výme-
rou 133 054 m2, ktoré v tom ase predstavo-
vali funk né plochy s defini ným vymedzením 
– lesy, biokoridory a vysoká funk ná zele . Znal-
com boli ocenené na sumu takmer 15 miliónov 
Sk. Druhý spolo ník – OZ Becep – sa zaviazal 
vloži  do základného imania tejto spolo nosti 
pe ažný vklad vo výške 800-tisíc Sk. Zvláštne 
na tom celom je, že mesto ako akcionár vloži-
lo do spolo nosti takmer 19-krát viac ako druhý 
akcionár, avšak majetkové postavenie, hlasova-
cie práva a celkový vplyv v spolo nosti bol do-
hodnutý pomerom 20 : 80 v neprospech mesta.

Ako sa to mohlo sta ? Ve mi jednoducho. 

Zakladatelia sa dohodli, že vklad mesta do spo-
lo nosti vo výške 15 miliónov Sk sa bude zapo-
ítava  ako vklad do základného imania len vo 

výške 200-tisíc Sk, to znamená, že na vklad do 
základného imania sa zapo ítala len 1/75-tina 
hodnoty vloženej sumy, pri om zvyšok tejto 
hodnoty pôjde rovno do obchodného majetku 
mimo základného imania. Vtip je však v tom, 
že pre ve kos  vplyvu v spolo nosti je rozho-
dujúci výlu ne podiel na základnom imaní 
a ke že mesto sa na om podie alo len sumou 
200-tisíc Sk, získalo podiel na hlasovacích prá-
vach a obchodnom imaní len vo výške 20 %. 

Pokra ovanie na strane 4
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Editoriál 

Máme tu leto a s ním aj júnové 
íslo Stupavských novín. Po-

svietili sme si v om na naj-
vä šiu kauzu aj absurditu nášho mesta 
zárove  – Polygón. Prezradíme vám nie-
o o nových cyklotrasách a vyspovedali 

sme aj najstaršieho stupavského v elára. 
Snažíme sa o to, aby naše mest-

ské noviny neboli len oznamovacím 
vestníkom, ale hodnotný informa -
ný zdroj, v ktorom nájdete  najmä za-
ujímavé a užito né ítanie. Každým 
íslom sa snažíme zlepšova  kvalitu 

a úrove  novín, došlo k zmene grafic-
kého spracovania.

Viacerí z vás nám písali kvôli neskor-
šiemu dodaniu novín. Žia , ich distribú-
ciu vieme ovplyvni  len iasto ne. Od 
druhého ísla sa o distribúciu stará Slo-
venská pošta, pobo ka Stupava. Pod a 
interných predpisov spolo nosti pošta 
doru uje noviny a letáky do troch pra-
covných dní. Stupavské noviny by ste 
si tak mali nájs  vo svojich schránkach 
vždy v prvej polovici týžd a, v ktorom 
nové íslo vychádza. 

rr

alebo krá ovstvo absurdít
Polygón,

Pri prechádzke prírodou v lokalite za bývalou stupavskou Durou (od roku 2014 nástrojáre  spolo nosti Volkswagen 
Slovakia, a. s.) môžete vidie  holé vyrúbané pláne bývalého lesa, ktoré miestami pôsobia ako mesa ná krajina. Sú 
smutnou pripomienkou závažných zlyhaní volených zástupcov mesta, ktorých povinnos ou bolo vykonáva  svoj 
mandát v prospech ob anov. Kauza Polygón, alebo aj najvä ší majetkový podvod v dejinách Stupavy, sa vle ie už 
osemnás  rokov. Podarí sa jej výsledok ešte zvráti ? 



V našom meste sa volilo v ôsmich okrs- 
koch. Celkovo bolo v zoznamoch voli-
ov zapísaných 9 228 voli ov. Najmen-

šie volebné okrsky sú dlhodobo volebné okrsky 
7 a 8, kde je v zoznamoch voli ov menej ako 
1000 voli ov. Najvä ší je okrsok 5 s 1465 zapí-
sanými voli mi.

Ú as  vo vo bách sa v jednotlivých okrs- 
koch výrazne líšila. Najnižšia ú as  bola 
v okrsku 1 (20,84 %) a najvyššia v okrsku 
6 (38,48 %). V piatich okrskoch presiahla 30 %. 
Volebná ú as  v meste Stupava dosiahla hodno-
tu 30,99 %. V porovnaní s predchádzajúcimi 
vo bami (14, 28 %) bola viac ako dvojnásob-
ná. Oproti okresu Malacky sme dosiahli ú as  
o 8 % vyššiu a takmer rovnakú ako Bratislavský 
kraj (31,56 %). Celoštátny priemer sme voleb-
nou ú as ou prevýšili o 8 %.

Vo vo bách do Európskeho parlamentu kandi-
dovalo celkom 31 politických subjektov. Ani je-
den hlas sa neušiel dvom z nich – Strane rómskej 
koalície a ma arskej kres anskodemokratickej 
aliancii. Menej ako 1 % hlasov získalo 17 kan-
didujúcich subjektov. Jedno až tri percentá hla-
sov získali tri subjekty. alšie dva subjekty zís-
kali od troch do pä  percent platných hlasov. Pä  
a viac percent platných hlasov získalo šes  poli-
tických subjektov.

V Stupave bola najúspešnejšia koalícia Pro- 
gresívne Slovensko a SPOLU – ob ianska de-
mokracia s podielom 34,87 % platných hla-
sov. Za nimi s výrazným odstupom nasledovala 
strana Sloboda a Solidarita s 16,69 % hlasov. 
Medzi osem a desa  percentami platných hla-
sov získali strany SMER – sociálna demokracia 
(9,12 %), KDH (8,55 %) a Kotleba – udo-
vá strana Naše Slovensko (8,48 %). Tesne nad 
hranicou piatich percent sa umiestnila stra-
na OBY AJNÍ UDIA a nezávislé osobnosti 
(O ANO) (5,02 %). Parlamentné strany Slo-
venská národná strana, SME RODINA – Bo-
ris Kollár a MOST – HÍD neprekro ili pä per-
centnú hranicu.

Volebným výsledkom v našom meste sa naj-
viac približujú výsledky v Bratislavskom kraji.

Porovnanie s celoštátnymi výsledkami uka-
zuje, že pä percentnú hranicu v našom meste 
prekro ili tie isté politické subjekty ako na ce-
loštátnej úrovni. Celoštátnym ví azom volieb sa 
stala koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU 
– ob ianska demokracia s podielom 20,11 % 
platných hlasov, na druhom mieste sa umiestnil 
SMER – sociálna demokracia s 15,72 %, tre ou 
je strana Kotleba – udová strana Naše Sloven-
sko (12,07 %), nasleduje KDH (9,69 %) a Slo-
boda a Solidarita ((9,62 %). Poslednou stranou, 
ktorá prekro ila pä percentnú hranicu, je stra-
na OBY AJNÍ UDIA a nezávislé osobnosti 
(O ANO) (5,25 %).

Pavol Baxa
MsÚ Stupava

Vo by do Európskeho 
parlamentu ZÁMER

Poslednú májovú sobotu sa na Slovensku uskuto nili už štvrté vo by 
do Európskeho parlamentu. O ich príprave sme informovali v predchádza- 
júcom ísle Stupavských novín. Dnes už môžeme s rados ou konštatova , 
že obavy z nízkej ú asti, ktorá v minulosti tieto vo by charakterizovala, 
sa nenaplnili. Stupava išla voli .
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Mestské kultúrne 
a informa né centrum 
Stupava ako správca 
majetku mesta Stupava
zverej uje

prenaja  majetok mesta Stupava, ku kto-
rému vykonáva správu majetku: nebyto-
vé priestory v budove Mestského kultúr-
neho a informa ného centra Stupava, t. j. 
v stavbe so súpisným íslom 1097 na par-
cele reg. „C“ KN . 295/1, zapísanej na LV 
. 2783 s celkovou výmerou 88,02 m2, po-

zostávajúcich z miestnosti . 1.04 s výme-
rou 62,83 m2 a vonkajšej terasy s výme-
rou 25,19 m2 za ú elom prevádzkovania 
kaviarne na obdobie 2 rokov za minimál-
nu cenu nájmu 500 eur mesa ne + energie 
150 eur mesa ne. Zámer bol schválený pri-
mátorom mesta Stupava v zmysle § 19 bod 
9) písm. a) VZN . 1/2016 o zásadách hos-
podárenia s majetkom mesta Stupava.

Mestské kultúrne a informa né centrum 
Stupava ( alej aj „MKIC“) v súlade so záko-
nom SNR . 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a pod a VZN 
1/2016 o zásadách hospodárenia s ma-
jetkom mesta Stupava, vyhlasuje ponu-
ku na prenájom nasledovného nebytové-
ho priestoru vo vlastníctve mesta formou 
priameho prenájmu:

nebytové priestory v budove Mestského 
kultúrneho a informa ného centra Stupava, 
t. j. v stavbe so súpisným íslom 1097 na par-
cele reg. „C“ KN . 295/1, zapísanej na LV 
. 2783 vedenom Okresným úradom Ma-

lacky, katastrálnym odborom, pre okres 
Malacky, obec Stupava, k. ú. Stupava, kto-
rých výlu ným vlastníkom je Mesto Stupa-
va a ku ktorému vykonáva Mestské kultúrne 
a informa né centrum Stupava správu ma-
jetku Mesta Stupava, s celkovou výme-
rou 88,02 m2, pozostávajúcich z miestnosti 
. 1.04 s výmerou 62,83 m2 a vonkajšej tera-

sy s výmerou 25,19 m2.

Ú el nájmu: prevádzkovanie kaviarne, 
tzn., že uchádza  je povinný preukáza  od-
bornú spôsobilos  v súlade so zákonom 
. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnika-

ní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov.

Nebytové priestory sa prenajímajú ne-
zariadené, s výnimkou vstavaného barové-
ho pultu, ktorý bude v prípade záujmu zo 
strany ú astníka po vzájomnej dohode me-
dzi Mestským kultúrnym a informa ným 
centrom Stupava a uchádza om jednora-
zovo zaplatený Mestskému kultúrnemu 
a informa nému centru Stupava.

Minimálna cena za prenájom ponú-
kaných nebytových priestorov: ur-
ená na sumu 500 eur mesa ne v súlade 

s VZN 1/2016 o zásadách hospodárenia 

VÝZVA 
NA PREDKLADANIE
CENOVÝCH PONÚK
NA PRENÁJOM



Primátor mesta v ústnej informácii o dia-
ní v meste predstavil mestskému zastu-
pite stvu novú vedúcu majetkovo-práv-

neho oddelenia a údržby majetku JUDr. So u 
Tchirovú. Následne podal informáciu o prípra-
ve menších dopravných stavieb na území mesta 
– avé odbo enie na križovatke ulíc Hviezdo-
slavova, Záhumenská, Dolná, križovatka ulíc 
Hviezdoslavova a Záhumenská, nasvietenie 
priechodu pre chodcov v Máste pri kostole, 
riešenie priechodu pre chodcov a umiestnenie 
spoma ova a na ul. Marcheggskej; priechod 
pre chodcov na ul. Vajanského a rekonštrukcia 
chodníka na ul. Zdravotníckej. 

Primátor oznámil mestskému zastupite -
stvu, že na základe výsledkov výberového 
konania na funkciu riadite a Základnej ško-
ly kpt. Jána Nálepku v Stupave vymeno-
val za riadite ku tejto základnej školy s ú in-
nos ou od 1.7.2019 Mgr. Zuzanu Šimkovú 
a na základe výsledkov výberového konania 
na funkciu riadite a Materskej školy J. Krá a 
v Stupave vymenoval za riadite ku tejto ma-
terskej školy Alenu Požgayovú, a to s ú innos-
ou od 1.6.2019. 

Zárove  poskytol informácie  o zámeroch mes-
ta reagova  na výzvy na predkladanie projek-
tov v oblasti 
– prevencie a boja proti kriminalite, kde by 
mesto mohlo získa  pä  nových kamier pre 
mestskú políciu; 
– zvýšenej ochrany pred požiarmi max. 
do výšky 30 tisíc eur; 
– bezpe nos  cestnej premávky – nasvietenie 
dvoch priechodov pre chodcov v asti Mást; 
– MAS Dolné Záhorie – rekonštrukcia a opra-
va chodníkov a 10 tisíc eur na sociálne služby 
– zakúpenie defibrilátorov pre našich ob anov.

Hlavná kontrolórka informovala mestské za-
stupite stvo o stave plnenia uznesení, pri om sle-
dovala uznesenia, ktoré zastupite stvo schválilo 
na ostatnom zasadnutí (25.4.2019). Z troch sle-
dovaných uznesení sú dve plnené priebežne a jed-
no uznesenie je splnené (uplatnenie náhrady ško-
dy – Stupava – Žabáre  – skládka odpadov).

Jedným z najvýznamnejších bodov rokova-
nia zastupite stva bol návrh zámeru výstavby 
cyklotrasy Stupava – Lozorno. Mestské zastu-
pite stvo zámer výstavby cyklotrasy jednomy-
se ne schválilo. (Poznámka redakcie – viac k tej-
to téme si môžete pre íta  na strane 6.)

Mestské zastupite stvo prerokovalo návrh na ur-
enie odmien lenom redak nej rady Stupavských 

novín, ktorí doteraz vykonávali túto prácu bezplat-
ne. Zastupite stvo ur ilo odmenu predsedovi re-
dak nej rady vo výške 200 eur a lenovi redak -
nej rady vo výške 150 eur za každé vydané íslo 
Stupavských novín.

Na májovom zastupite stve bolo preroko-
vaných osemnás  majetkových bodov, z kto-
rých pä  nebolo schválených. Schválených 
bolo šes  zámerov nájmov pozemkov, pä  
nájmov pozemkov a jeden predaj pozemku. 
Okrem toho zastupite stvo neodsúhlasilo ná-
vrh na kúpu stavby (cesta)  od spolo nosti 
Drevokon, s.r.o., nako ko má túto cestu pre-
najatú na 99 rokov. 

Z prerokovávaných majetkových bodov 
bol významný Návrh na uzavretie zmluvy 
o budúcej zmluve o nájme pozemku na Mar-
cheggskej ulici s nájomcom – ŠmakNinka, 
s.r.o., v ktorom sa našlo riešenie na ochranu 
oprávnených záujmov dotknutých vlastníkov 
pri ahlých nehnute ností, a to zabezpe ením 
prístupu na ich pozemky.

Druhým najvýznamnejším bodom rokovania 
mestského zastupite stva bol návrh na zvolanie 
zhromaždenia obyvate ov mesta Stupava na 13. 
jún 2019 s meritórnymi bodmi programu Zvy-

šovanie kapacít pre základné vzdelávanie v mes-
te Stupava, Doprava v meste Stupava – aktuál-
ne problémy a riešenia a Rozširovanie ob ianskej 
vybavenosti v meste Stupava.

Hlavná kontrolórka predniesla Správu 
o výsledku kontroly dodržiavania zákona 
. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za roz-

voj za roky 2017 a 2018. Konštatovala, že kon-
trolou neboli zistené nedostatky.

Mestské zastupite stvo na základe zákona 
o obecnom zriadení upravilo plat hlavnej kon-
trolórky v dôsledku zmeny priemernej mzdy 
v národnom hospodárstve v r. 2018.

V bode rôzne primátor informoval zastupi-
te stvo o akovnom liste od krajského riadite a 
hasi ského zboru za pomoc dobrovo ných hasi-
ov zo Stupavy pri zásahu na skládke v Zohore. 

Poslanky a Anna Vargová vyslovila pochybnos-
ti o návrhu riešenia avého odbo enia z Hviezdo-
slavovej ul. (od Bratislavy) na Záhumenskú uli-
cu. Pod a jej názoru je potrebné tento návrh 
rieši  komplexne. Poslanec Rudolf Draškovi  in-
formoval mestské zastupite stvo o cennom špor-
tovom úspechu mladších žiakov v hádzanej, 
ktorí sa stali majstrami SR.

Ing. Pavol Baxa

Pre mnohých, najmä skôr narodených, 
je pojem GDPR aj po roku ve kou ne-
známou. o vlastne znamená? GDPR 

je skratka anglických slov General Data Pro-
tection Regulation, o v slovenskom prekla-
de znamená všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov. Je to právne záväzné nariadenie Eu-
rópskeho parlamentu a Rady EÚ, ktoré sa 
za alo uplat ova  od 25. mája 2018 a vz a-
huje sa v zásade na každého, kto ako pre-
vádzkovate  alebo sprostredkovate  zhro-
maž uje a spracováva osobné údaje osôb 
– firmy, banky, pois ovne, zdravotníctvo, ve-

rejná správa, e-shopy, výroba, služby, dodá-
vatelia... 

Osobným údajom je akáko vek informá-
cia týkajúca sa identifikovanej alebo iden-
tifikovate nej fyzickej osoby, napr. meno, 
priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mail, 
telefónne íslo, IP adresa. Nedodržanie toh-
to nariadenia je sankcionované vysokými, až 
likvida nými pokutami. 

asto sa nás pýtate, pre o sme v Stupav-
ských novinách zrušili spolo enskú rubri-

ku. Nezrušili sme ju. Ako vydavate  Stupav-
ských novín však musíme rešpektova  
predpisy na ochranu osobných údajov a uro-
bi  potrebné úpravy v spolo enskej rubrike 
tak, aby bol zabezpe ený súlad spracúvania 
osobných údajov s týmito predpismi.

Momentálne aktívne spolupracujeme so 
zodpovednou osobou a h adáme riešenie, aby 
sme v blízkej budúcnosti mohli opä  vráti  
spolo enskú rubriku do Stupavských novín.

Denisa Komíneková

Zasadnutie mestského 
zastupite stva
Májové mestské zastupite stvo sa uskuto nilo v riadnom termíne 16. 5. 2019. 
Navrhnutý program bol doplnený o bod týkajúci sa návrhu na uzavretie zmluvy o budúcej 
nájomnej zmluve pozemku na Marcheggskej ulici. Zárove  bol z pôvodného návrhu 
programu vypustený bod o súhlase s umiestnením stavby pre Zelené stavby, s.r.o.
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s majetkom mesta Stupava a zákonom 
. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov.

Predpokladaná doba prenájmu: 
doba ur itá 2 (dva) roky.

Ostatné podmienky prenájmu: 
V cene prenájmu nie je zahrnutá spotre-
ba elektrickej energie, vykurovanie, vodné 
+ sto né a odvoz odpadu vo výške 
150 eur/mesiac. MKIC si vyhradzuje 
právo zmeni  podmienky priameho pre-
nájmu, odmietnu  všetky cenové po-
nuky, resp. priamy prenájom zruši .

Podmienky predloženia 
cenovej ponuky: 
MKIC stanovuje lehotu na doru enie po-
núk rešpektujúcich podmienky pre zá-
ujemcov o prenájom uvedeného majet-
ku Mesta Stupava do 8.7.2019, najneskôr 
do 13:00 hod., a to do podate ne MKIC, 
Agátová 9, 900 31 Stupava.

Návrhy ponúk je potrebné doru i  v ur-
enom termíne v písomnej forme v zale-

penej obálke ozna enej heslom „Nájom/
nebytové priestory MKIC! - Neotvára !“, 
bez akéhoko vek alšieho ozna enia zale-
penej obálky, do podate ne Mestského kul-
túrneho a informa ného centra, Agátová 
9, 900 31 Stupava (rozhodujúci je as pri-
jatia obálky do podate ne MKIC).

Ponuka musí obsahova :
1.  Presné ozna enie ú astníka:

1.1. Fyzická osoba - podnikate : ob-
chodné meno, miesto podnikania, I O, 
telefonický kontakt.
1.2. Právnická osoba: obchodné meno, 
sídlo, I O, štatutárny orgán, telefonic-
ký kontakt.

2.  Výška nájomného za predmetné neby-
tové priestory (ú astník uvedie navrho-
vanú cenu mesa ného nájmu, t.j. bez 
ceny za energie).

3.  Ú el nájmu.
4.  Ú astník predloží aj estné vyhlásenie, 

že nemá nedoplatky na daniach ani iné 
záväzky po lehote splatnosti. Ú astník 
predloží aj estné vyhlásenie, že v jeho 
prípade nejde o fyzickú osobu pod a 
§ 9a, ods. 6 zákona . 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, alebo právnickú osobu pod-
a § 9a, ods. 7 zákona . 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.

5.  Súhlas so spracovaním osobných úda-
jov v zmysle Nariadenia Európske-
ho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o vo nom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
( alej len GDPR) a zákona . 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov.

6.  Dátum a podpis ú astníka.

Bližšie informácie, prípadne obhliadka 
priestorov na tel. .:
02/659 350 96, 02/659 343 12.

Spolo enská rubrika versus GDPR

Júnové zasadnutie Mestského za-
stupite stva v Stupave sa uskuto ní 
27. júna 2019 vo ve kej sále kultúr-
neho domu od 14.00 hod.



Pokra ovanie zo strany 1
Mesto Stupava tak prišlo o možnos  dispo-

nova  so svojím majetkom vloženým do spo-
lo nosti Polygón Stupava, a. s., a pri rozhodo-

vaní o tomto majetku bolo odkázané na milos  
a nemilos  druhého akcionára. Skôr by sa dalo 
poveda , že na nemilos , o sa oskoro prejavi-
lo tak, že druhý akcionár personálne dostal pod 
svoju kontrolu výkonné a dozorné orgány spo-
lo nosti a za al sa správa  ako výsostný majite  
vložených pozemkov.

Absurdita . 2:
Schválenie zmien a doplnkov 
územného plánu . 1a/2012

Ak by si niektorý z itate ov pri ítaní vyš-
šie uvedenej absurdity povedal, že toto hádam 
ani nie je možné, musíme ho vyvies  z omylu, 
pretože fatálne zlyhanie zástupcov mesta pri 
zakladaní spolo nosti je len slabým odvarom 
toho, o sa dialo následne od roku 2012 po rok 
2018. Pre úplnú objektivitu však najprv musí-
me uvies , že jediné správne rozhodnutie v tej-
to veci urobil bývalý primátor mesta Ing. Ján 
Beleš, ktorý po nástupe do funkcie podal na 
súd žalobu o ur enie neplatnosti prevodu vlast-
níctva k predmetným pozemkom a požadoval 
vrátenie vloženého majetku. Žia , na dlhé ob-
dobie to bol jediný rozumný krok, ktorý naši 
zvolení zástupcovia v tejto veci v minulosti uro-
bili. V roku 2012 na základe dohody vtedajšie-
ho primátora Pavla Slezáka a poslancov mes-
ta došlo k stiahnutiu súdnej žaloby a k za atiu 
prác na zmenách a doplnkoch územného plá-
nu, ktoré boli schválené v júni 2014 ako zme-
ny a doplnky UP . 1a/2012. V zmysle týchto 
zmien územného plánu boli zmenené funk -
né plochy vkladaných pozemkov z funk né-

ho ur enia – lesy, biokoridory a vysoká zele , 
na nové funk né ur enie – bývanie v prírod-
nom prostredí, ktoré umož uje zástavbu byto-
vými domami a malopodlažnú bytovú zástav-

bu. Inak povedané, mesto namiesto toho, aby 
sa snažilo svoje pozemky získa  spä  do svojho 
vlastníctva, tieto pozemky zmenilo z lesných 
pozemkov na stavebné, ím zvýšilo ich cenu 
z pôvodných 3 eur/m2 na cca 50 – 100 eur/m2. 
Hodnota beznádejne stratených pozemkov sa 
tak pre druhého zakladate a spolo nosti zvýši-
la z pôvodných 500-tisíc eur na novú hodnotu 
6,5 milióna, resp. 13 miliónov eur, v závislos-
ti od aktuálnej hodnoty stavebných pozemkov. 
Bolo zrejmé, že druhý akcionár sa pri minimál-
nom riziku dopracoval k investi nej príležitos-
ti, ktorá sa vyskytne možno raz za život a pred-
stavuje jeho miliónovú výhru.

Absurdita . 3:
Vydanie územného
rozhodnutia íslo SÚ-
10022/2014 zo d a 8. 12. 2014 
pre lokalitu „Stupava-Pod
Kopcami“

Píše sa rok 2014, na Slovensku prebieha-
jú komunálne vo by a 15. novembra 2014 je 
do mestského zastupite stva v Stupave zvo-
lená vä šina poslancov z radov ob ianskych 
aktivistov, ktorí sa rozhodli vykonáva  svoj 
mandát naozaj nezávisle. Avšak poslanec sa 
ujíma svojho mandátu až po zložení s ubu, 
o bolo naplánované na 15. decembra 2014. 

Medzi 15. novembrom a 15. decembrom 
bolo tzv. hluché obdobie, po as ktorého noví 
poslanci ešte nemajú mandát na výkon innos-
ti a pôvodní zástupcovia svoj mandát už vä ši-
nou nevykonávajú (aspo  v civilizovanej kra-

jine). Práve v tomto období však odchádzajúci 
primátor Pavol Slezák vydáva najkontroverz-
nejšie rozhodnutie svojho funk ného obdobia 
– d a 8. 12. 2014 vydáva územné rozhodnu-
tie o umiestnení stavby technickej infraštruk-
túry a komunikácií s názvom „Stupava-Pod 
Kopcami“, a to na pozemkoch, ktoré stále 
boli vo vlastníctve spolo nosti Polygón Stupa-
va, a. s. Aby absurdít v tejto veci ešte nebo-
lo dos , as  tejto stavby sa mala realizova  na 
iných existujúcich pozemkoch vo vlastníctve 
mesta, ku ktorým investor nemá dodnes pre-
ukázaný žiadny právny vz ah – vecné breme-
no, nájomná zmluva, zmluva o budúcej zmlu-
ve a pod.

V snahe zastavi  tento nepretržite sa roz-
širujúci re azec absurdít prijali noví poslanci 
mestského zastupite stva ešte na svojej usta-
novujúcej schôdzi d a 15. 12. 2014 uzne-
senie, ktorým odporu ili novému primáto-
rovi mesta poda  vo i vydanému územného 
rozhodnutiu odvolanie, resp. akýmko vek 
spôsobom zabráni , aby toto rozhodnu-
tie nadobudlo právoplatnos  (revolta pro-
ti absurdite . 3). Krátko na to v januári 
2015 noví poslanci schválili uznesenie, kto-
rým zrušili uznesenie o schválení iastkovej 
zmeny územného plánu . 1a/2012 a ulo-
žili prednostke mestského úradu, aby pri-
pravila nariadenie, ktorým sa zruší aj zá-
väzná as  tohto dokumentu (revolta proti 
absurdite . 2). Následne v marci 2015 pri-
jali novozvolení poslanci mestského zastu-
pite stva uznesenie, ktorým odporu ili pri-

mátorovi mesta Romanovi Marošovi poda  
súdnu žalobu o neplatnos  vkladu pozemkov 
do základného imania spolo nosti Polygón 
Stupava, a. s., pre rozpor s dobrými mrav-
mi (revolta proti absurdite . 1). Dobré mra-
vy sú totiž vynikajúcim inštitútom platným 
v právnych poriadkoch všetkých civilizova-
ných krajín, ktoré spôsobujú nepreml ate -
nos  protiprávnych konaní a pôsobia spätne 
aj nieko ko rokov s následkom neplatnos-
ti úkonu, ktorý je v rozpore s nimi. A prá-
ve v ase, ke  sa už zdalo, že veci sa za ínajú 
obraca  k lepšiemu, ako blesk z jasného neba 
nastala absurdita . 4.

Absurdita . 4:
Nekonanie a laxný prístup 
predchádzajúceho štatutára 
mesta

Revolta vo i absurdite . 3 bola odbitá po-
známkou, že mesto sa nebude proti územné-
mu rozhodnutiu odvoláva , pretože v konaní 
sa už odvolal iný ú astník konania – Sloven-
ská správa ciest, a je potrebné po ka , ako toto 
odvolanie dopadne. Inak povedané, mesto pri-
pomína zúfalca, ktorému kompletne vykrad-
li a zni ili dom a záhradu a ktorý na otázku, 
i sa bude dožadova  svojich práv na náhradu 

škody, odpovedá, že tak nemieni urobi , preto-

že sa už svojich práv dovolal jeho sused, ktoré-
mu pri tej krádeži tiež podupali štyri kvetinky. 
Revolta vo i absurdite . 2 bola vybavená tým, 
že mesto poštvalo na legálne zvolených poslan-
cov mestského zastupite stva prokuratúru, 
ktorej dvaja zástupcovia prišli dokonca v lete 
2015, konkrétne v júli (videozáznam z tohto 
zastupite stva je na webe mesta) priamo na za-
sadnutie mestského zastupite stva vysvetli , že 
poslanci nepostupujú v súlade so zákonom.

Po sérii prí in a následkov, ktoré vyplynuli 
z absurdity . 4, sa zdalo, že jediným možným 
riešením situácie je okamžité podanie súd-
nej žaloby s návrhom na vydanie predbežné-
ho opatrenia so súdnou blokáciou alších pre-
vodov pozemkov vložených do spolo nosti 
Polygón Stupava, a. s.

Toto riešenie sa však ukázalo ako nepred-
stavite ný problém, pretože vtedajšie vedenie 
mesta nedokázalo pripravi  a poda  takúto ža-
lobu od marca 2015 do decembra 2015, a to 
aj napriek tomu, že kancelária zabezpe ujú-
ca externé právne služby mestu inkasovala za 
svoju právnu „pomoc“ cca 48-tisíc eur ro ne. 
Ke  sa už zdalo, že podanie jednoduchej ža-
loby je neriešite ným problémom, našiel sa 
jeden z poslancov, ktorý v aka svojim práv-
nickým vedomostiam návrh žaloby pripravil 
a v septembri 2015 ho predložil mestu na po-
danie. Trvalo alšie tri mesiace, do decembra 
2015, kým vedenie mesta dokázalo pre íta , 
podpísa  a poda  5-stranový text a zdalo sa, že 
všetko je opä  v poriadku. Avšak len zdanlivo, 
pretože v októbri a novembri 2015 za al ma-

sívny majetkový presun pozemkov vložených 
do spolo nosti Polygón Stupava, a. s., do šty-
roch rôznych spolo ností s ru ením obmedze-
ným. Tento presun bol ukon ený v decembri 
2015, ke  sa vedenie mesta kone ne rozhodlo 
súdnu žalobu poda .

Prevodu týchto pozemkov však predchá-
dzala ešte jedna absurdnos , ktorá tiež sved í 
o tom, akým spôsobom vedenie mesta pristu-
povalo k plneniu svojich zákonných povin-
ností smerujúcich k ochrane majetkových zá-
ujmov mesta a jeho ob anov. Platné stanovy 
spolo nosti Polygón Stupava, a. s., totiž obsa-
hovali tzv. bloka nú klauzulu, t. j. neumož o-
vali prevod pozemkov vo vlastníctve spolo -
nosti a tento prevod viazali na súhlas všetkých 
lenov dozornej rady. Zdalo sa, že prevod 

pozemkov sa nedá uskuto ni  bez vedomia 
menšinového akcionára (mesto Stupava), 
avšak toto bolo naozaj len zdanie. Stanovy 
spolo nosti sa totiž môžu kedyko vek zmeni , 
a to dvojtretinovou vä šinou hlasov prítom-
ných akcionárov. Ke  si uvedomíme, že mesto 
Stupava malo len 20-percentný podiel na hla-
sovacích právach, je zrejmé, že druhý akcionár 
mohol kedyko vek zmeni  stanovy bez oh adu 
na názor mesta. Táto skuto nos  sa naplnila 
v marci 2015, ke  sa konalo valné zhromaž-
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denie spolo nosti Polygón Stupava, a. s., na 
ktorom došlo k zmene stanov takým spôso-
bom, že bloka ná klauzula bola zo stanov od-
stránená. A akým spôsobom reagovalo vede-
nie mesta na túto skuto nos ? Mesto nielenže 
proti návrhu na zmenu stanov neprotestova-
lo (ani napriek tomu, že dostalo návrh nových 
stanov spolu s pozvánkou na valné zhromaž-
denie) pred konaním valného zhromaždenia, 
ale na valné zhromaždenie pre istotu ani ne-
poslalo svojho zástupcu, ktorý by proti tejto 
zmene protestoval. Zodpovedná osoba, kto-
rá má tieto skuto nosti zabezpe ova , je totiž 
štatutár mesta (primátor), ktorý sa tváril, že 
v zmene stanov nevidí žiadny problém a nik- 
dy proti tejto zmene neprotestoval. Svojím 
nekonaním, laxným prístupom a zanedbaním 
svojich povinností bol totiž predchádzajú-
ci primátor mesta priamo zodpovedný za ná-
sledný prevod bývalých mestských pozemkov 
na štyri súkromné esero ky, ktorý bol ukon e-
ný v mesiaci december roku 2015.

Vzápätí už na predmetnom priestore za 
Durou pobehovali geodeti, zameriavali sty né 
body budúcej parcelácie celého územia a roz-
behla sa kampa  realitných kancelárií zame-
raná na budúcich kupujúcich týchto pozem-
kov. Nebolo treba by  géniom, aby lovek 
dokázal predvída , že po ur itom ase nastane 
absurdita . 5 (vydanie územných rozhodnutí 
na stavbu bytových i rodinných domov v da-
nej lokalite) a následne aj absurdita . 6 (vy-
danie stavebných povolení), pretože tak, ako 
už avizoval zástupca stavebného úradu nášho 

mesta v roku 2016 – ak žiadate  splní všet-
ky podmienky, nie je možné mu nevyhovie .

 
Záverom tohto príbehu do nedávnej minu-

losti nášho mesta by bolo možno vhodné pri-
pomenú , že v zmysle existencionalistickej fi-
lozofie termín „absurdita“ predstavuje svet 
zbavený zvyku, významu a svojej vnútornej 
logiky. Pod a Alberta Camusa, jedného zo za-
kladate ov tejto filozofie a nosite a Nobelovej 
ceny za literatúru – absurdnú situáciu treba 
zvládnu , o umož uje „revolta“ – nesúhlas 
s absurdnou situáciou, schopnos  jej eli  a ne-
uteka  pred ou. Albert Camus to tušil, tušil 
to, o tušíte teraz už aj vy, itatelia tohto lán-
ku, že záleží aj na vás, akým spôsobom tento 
príbeh skon í…

Od vydania lánku prešli už viac ako tri 
roky. Redakcia Stupavských novín sa pre-
to rozhodla, že zistí, o je v kauze nové. Ve , 

ak si pre ítate chronológiu prevodov stupav-
ských pozemkov, možno vám, podobne ako 
nám, nasko í husia koža.

Ako sa vyvíjala situácia od roku 2016 do 
dnešných dní, spýtali sme sa poslanca MsZ 
JUDr. Štefana Haulíka:

„Kauzu Polygón Stupava sledujeme aj na-
alej, a to od momentu, ako bývalý primátor 

Roman Maroš bez predchádzajúcej konzultá-
cie v mestskom zastupite stve a po necelom me-
siaci žalobu, ktorú mu vypracovalo zastupite -
stvo, zo súdu stiahol. Následne v júni 2016 
zvolali poslanci k tomuto problému zhromaž-
denie obyvate ov, ktoré za prítomnosti množ-
stva zhromaždených ob anov odsúhlasilo za a-
tie rokovaní o návrate aspo  20 % pozemkov 
spä  do vlastníctva mesta. Na základe Závere -
ného vyhlásenia zhromaždenia obyvate ov sme 
s týmto mandátom rokovali so zástupcom spo-
lo nosti Becep a podarilo sa nám uzatvori  do-
hodu, že Becep zabezpe í vrátenie cca 20 % 
všetkých pozemkov naspä  do vlastníctva mesta 
a tam, kde už boli postavené stavby (išlo o plochy 
cca 16 tisíc m2) sa zaplatí finan ná kompenzá-
cia vo výške 323-tisíc eur. Vypracovanú Doho-
du následne odsúhlasilo mestské zastupite stvo.“

Becep ju však porušil…
„Áno, lebo mestu neuhradil finan nú kompenzá-

ciu vo výške 323-tisíc eur a ani nepreviedol stavebne 
využite né pozemky, ktoré tvorili 20 % všetkých sta-
vebne využite ných pozemkov areálu. Do vlastníctva 
mesta sa previedli len cesty, ktoré boli medzitým vy-

budované, a stavebne nevyužite né pozemky v rôznych 
ochranných pásmach.“

o nastalo potom, ako bolo 
mesto opätovne podvedené
a pozemky neboli vrátené spä  
mestu?

„Bolo potrebné vo veci okamžite poda  žalo-
bu a chráni  majetkové záujmy mesta a jeho ob-
anov. Stal sa však pravý opak. Vtedajší primá-

tor Roman Maroš, už po vo bách, ke  bolo zrejmé, 
že nebol zvolený na alšie funk né obdobie, v de-
cembri 2018 vydal na tieto pozemky množstvo sta-
vebných povolení. Mnohé z nich boli vtedajším pri-
mátorom správoplatnené už na druhý de  po ich 
vydaní. Tak ve mi sa ponáh ali, aby to všetko stihli 
ešte za funk ného pôsobenia predchádzajúceho pri-
mátora. Vydanými povoleniami bola odsúhlasená 
stavba bytových domov v tejto lokalite. Stavebné po-
volenia však boli vydané v rozpore s územným plá-
nom, pretože v zmysle týchto povolení sa umož uje 
stava  až 4 až 5-poschodové budovy, pri om územ-
ný plán umož uje len dve podlažia nad zemou. 
Je to v rozpore so zákonom, a to aj z dôvodu chý-
bajúcich vyjadrení dôležitých dotknutých orgánov 
(napríklad vodární a kanalizácií), navyše povo-
lenia boli vydané bez toho, aby sa vykonalo posúde-
nie vplyvov na životné prostredie, ktoré sa pri tom-
to objeme stavby v extraviláne vždy musí vykona .“

Aký bude alší postup,
bude nové vedenie mesta
pokra ova  v revolte?

„Nové vedenie mesta, ktoré vzniklo po komunál-
nych vo bách 2018, podalo podnet na prokuratúru 
za ú elom vydania protestu prokurátora proti tým-
to nezákonných stavebným povoleniam. Pevne dúfa-
me, že prokuratúra bude chráni  zákonnos  v tomto 
štáte, pretože je to jej zákonná povinnos . Zastu-
pite stvo navyše schválilo uznesenie, ktorým odpo-
ru ilo terajšiemu primátorovi poda  vo veci opätov-
ne súdnu žalobu o ur enie vlastníckeho práva mesta 
k predmetným pozemkom. Máme za to, že mesto je 
stále vlastníkom, pretože vklad pozemkov do spolo -
nosti Polygón Stupava, a. s,. bol realizovaný pod-
vodom na základe absolútne neplatného právneho 
úkonu. Žaloba je v štádiu prípravy pred podaním.“

Je teda možné ešte nie o z tých pe azí za-
chráni  do mestskej kasy? Plánujeme stava  
školu, škôlku, treba opravova  cesty… O o 
lepšie by sa nám plánovalo. Tento lánok 
bude ma  preto pokra ovanie, hne , ako na-
stanú nové skuto nosti.

švo
Foto: švo

dohoda mesta Stupava 
a ob ianskeho združenia 
Becep na spolo nom projekte 
výcvikového centra pre vodi ov 
z povolania

vznik akciovej spolo nosti Poly-
gón Stupava

Stupava vložila do spolo nosti 
133-tisíc štvorcových metrov 
pozemkov (20-percentný podiel)

mal vloži  800-tisíc slovenských 
korún (80-percentný podiel)

mesto  po prvýkrát podalo 
žalobu na súd

dohoda medzi sporovými stra-
nami o ukon ení sporu 

mestské zastupite stvo zmenilo 
iastkovo územný plán a  funk-

ciu  lesy a biokoridory v územ-
nom pláne zmenilo na  bytovú 
výstavbu

novozvolení poslanci sa pokúsili 
zruši  zmenu územného plánu 
z roku 2014, vtedajší primátor 
Roman Maroš to však zablokoval  

majoritný vlastník Polygónu, a. s., 
zmenil stanovy, odstránil z nich 
bloka nú klauzulu a následne 
previedol pozemky na štyri 
súkromné spolo nosti

zhromaždenie obyvate ov od-
súhlasilo návrh riešenia 

dohoda o vrátení asti pozem-
kov do vlastníctva mesta

nerealizovaná dohoda – mestu 
nebola vyplatená  nan ná kom-
penzácia a neboli prevedené 
stavebne využite né pozemky

dosluhujúci primátor Roman 
Maroš vydáva pre investora sta-
vebné povolenia v danej lokalite 
na výstavbu 4 až 5-poschodo-
vých bytových domov

novozvolený primátor Peter No-
visedlák podáva návrh na pro-
kuratúru z dôvodu, že stavebné 
povolenia sú nezákonné

mestské zastupite stvo schva u-
je návrh na podanie novej ža-
loby vo veci, predmetom ktorej 
bude ur enie vlastníctva mesta 
k pozemkom vložených do spo-
lo nosti Polygón Stupava, a. s.

 2000

 2001

 

 Becep

  2006

  2012

   jún 
2014

  2015

  2015

  2016

  2017

  2018

   dec. 
2018

  2019

  2019
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Dôvodom osadenia mechanickej zábra-
ny je pod a hovorkyne spolo nosti Kve-
toslavy Kirchnerovej zabezpe enie par-

kovania zákazníkov tejto predajne, ktorí od jej 
otvorenia poukazovali na to, že nemajú kde za-
parkova . Miesta zaberajú obyvatelia okolitých 
bytových domov i návštevníci prevádzok v mes-
te. Parkovisko je pritom vo vlastníctve spolo nos-
ti Billa a nie je mestskou plochou.

90 minút zadarmo
Ako alej informovala K. Kirchnerová, par-

kovanie po as 90 minút bude bez poplatku. 

Každá alšia na atá hodina bude spoplatne-
ná sumou dve eurá. Parkovacie rampy budú 
funk né nepretržite, avšak spoplatnené parko-
vanie bude len v ase od 7.00 do 20.00 hod. 
Ob ania tak na alej budú môc  využíva  plo-
chu pri supermarkete na no né parkovanie 
bezplatne (závory budú v prevádzke s nulo-
vým cenníkom). Súhlasné stanovisko k osade-
niu predmetných závor vydal Dopravný in-
špektorát OR PZ Malacky.

Denisa Komíneková
Foto: Peter Kubi ka

Do aktuálneho, ako aj do budú-
ceho programového obdobia, 
vy lenil BSK finan né pro-

striedky na budovanie dopravných cyklotrás, 
teda trás oddelených od automobilovej dopra-

vy so spevneným (asfaltovým alebo betóno-
vým) povrchom. Významným dokumentom 
pre rozvoj dopravných cyklotrás s napojením 
na okolité mestá a obce pre mesto Stupava je 
Koncepcia územného rozvoja cyklotrás Bra-

tislavského samosprávneho kraja vo vz ahu 
k integrovanému dopravenému systému a vý-
znamným bodom cestovného ruchu. Na zá-
klade nej mesto iniciovalo stretnutie so sta-
rostami okolitých obcí, aby sme sa spolo ne 
dohodli na všetkých potrebných podmien-
kach na ich realizáciu. Dôležitým momentom 
je tiež majetkové vyrovnanie pozemkov, na 
ktorých by cyklotrasy boli budované. Z toh-
to poh adu je najlepšie pripravený smer Lozor-
no, pretože všetky pozemky v rámci katastra 
Stupava sú vo vlastníctve mesta Stupava. Ka-
tastrálne územie Lozorno zabezpe uje obec 
Lozorno.

Trasovanie
Cyklotrasa bude za ína  na Rímskej uli-

ci pri styku so štátnou cestou I/2 Bratislava 
– Malacky, oproti autobusovej stanici na Ná-
mestí SNP. Po Rímskej ulici smerom k cinto-

rínu bude cyklotrasa vyzna ená dopravným 
zna ením (zvislé a vodorovné dopravné zna -
ky, piktogramy). Od cintorína smerom k Bio-
farme Stupava bude pre cyklotrasu vybudova-
ný asfaltobetónový chodník šírky cca 3,0 m, 
ktorý bude situovaný na mestských pozem-
koch. Od Biofarmy smerom na Lozorno pove-
die cyklotrasa po jestvujúcej prístupovej ko-
munikácii po hranicu katastrálneho územia 
mesta Stupava. Takto získame zna enú cyk-
listickú trasu nielen k Biofarme, ale až do cen-
tra Lozorna.

Úlohy
Obe samosprávy musia do konca roka 2019 

zabezpe i  geodetické zameranie, projekto-
vú dokumentáciu a stavebné povolenie. Ná-
sledne sa budeme uchádza  o finan nú do-
táciu z BSK na realizáciu projektu, ktorá by 
mala by  v priebehu roka 2020. V spoluprá-
ci so starostom Lozorna usilovne pracujeme 
na splnení našich úloh, aby bola cyklotrasa už 
v budúcom roku vybudovaná.

Budúcnos
Veríme, že sa nám tento projekt podarí 

úspešne dokon i , aby sme mohli za a  pra-
cova  na alších prepojeniach smer Borinka, 
Marianka a Záhorská Bystrica. Tu nás však 
aží majetkové vysporiadanie. Napriek tomu 

sa nevzdávame a bude našou snahou spomí-
nané prepojenia vybudova . V prospech tých-
to projektov hovorí aj iniciatíva starostov 
a pomocná ruka zo strany BSK.

Koncepciu cyklotrasy nájdete na 
www.region-bsk.sk/uzemne-planovanie-a-zivot-
ne-prostredie-koncepcne-materialy.aspx

Ing. Martin Smeja, PhD

Do Lozorna 
po cyklotrase

Oprava cesty smerom 
na Malý Háj

Budovanie cyklotrás patrí medzi dôležité rozvojové 
innosti každého moderného mesta. Stupava má v tejto 

téme dlhodobé resty. V spolupráci s Bratislavským samo-
správnym krajom (BSK) ich má však možnos  znižova . 
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Mesto Stupava oznamuje, že v prie-
behu 25. týžd a by sa mali za a  
stavebné práce na úprave povrchu 

ú elovej komunikácie do záhradkárskej osa-
dy Malý Háj až po železni né priecestie De-
vínske jazero. Stavebné práce bude zabezpe-
ova  spolo nos  FDD, s. r. o., v spolupráci 

s mestom Stupava. Vyžiadajú si zna né do-
pravné obmedzenia a v ur itých d och aj úpl-
nú uzávierku tejto ú elovej komunikácie pre 

motorové vozidlá a s asti aj pre cyklodopra-
vu. Žiadame týmto všetkých ú astníkov 
cestnej premávky, aby v období od 17. júna 
až do 15. júla 2019 túto ú elovú komuni-
káciu nepoužívali. 

Za trpezlivos  a rešpektovanie doprav-
ných obmedzení vopred akujeme.

MsÚ Stupava
Foto: Peter Kubi ka Na parkovisku 

pri Bille osadia závory
Spolo nos  Billa, ktorá prevádzkuje supermarket na 
Hlavnej ulici v Stupave, požiadala mesto o osadenie 
parkovacích závor na pri ahlom parkovisku. 

Foto: archív redakcie



Opera ným strediskom Krajského ria-
dite stva Hasi ského a záchranného 
zboru v Bratislave bola naša hasi ská 

jednotka vyslaná „iba“ k dvom udalostiam, 
ktoré si vyžadovali zásah hasi ov. Prvá sa tý-
kala záchrany domáceho zviera a a druhá lik-
vidácie požiaru.

Požiar záhradnej chatky
V utorok 28.05.2019 o 17:42 hod. bola naša 

jednotka vyslaná k požiaru na Mariánskej uli-
ci v Stupave. Po príjazde na miesto zásahu bolo 
prieskumom zistené, že ide o požiar záhradnej 
chatky. V spolupráci s príslušníkmi Policajného 
zboru Slovenskej republiky bol vykonaný vstup 
na pozemok a následne sa za ali hasiace a lik-
vida né práce s použitím dýchacích prístrojov. 
Po as prieskumu objektu neboli nájdené žiadne 

osoby ani zvieratá. Po príchode našej jednotky 
dorazili na miesto zásahu aj jednotky Hasi ské-

ho a záchranného útvaru hlavného mesta Brati-
slavy. Jednotka sa po likvidácii udalosti vrátila 
na svoju základ u o 21:50 hod. Na mieste zasa-
hovalo celkovo 18 hasi ov so štyrmi kusmi tech-
niky, príslušníci MsP Stupava a PZ SR.

Stavanie mája, De  detí
Popri zásahových innostiach sa lenovia 

zboru venovali aj výcviku zameraného na zdo-
kona ovanie sa v poskytovaní prvej pomoci 
a práci s hasi skou technikou. Okrem týchto 
inností sme po as brigády vy istili a preorga-

nizovali priestor v hasi skej zbrojnici za ú e-
lom lepšieho využitia týchto priestorov.

lenovia DHZO Stupava sa zú astnili takisto 
na znovu obnovenej, dúfajme že natrvalo, tradícii 
stavania mája pred Kultúrnym domom v Stupave.

Pri príležitosti D a detí nás 29.05.2019 
navštívili deti z materskej školy Fra a Krá-
a. Malým škôlkarom sme predstavili hasi skú 

zbrojnicu, hasi ské auto a ostatné „veci ky“ po-
trebné pre prácu hasi ov. lenovia nášho zboru 
im vysvetlili a odpovedali na všetky otázky a dú-
fame, že to bol pre nich zaujímavý zážitok.

V rámci D a detí predviedli naši hasi i ukáž-
ku hasenia požiaru aj de om navštevujúcim Zá-
kladnú školu kpt. Nálepku, a to priamo v areáli 
školy. Na vlastné o i mohli vidie , ako prebieha 
samotný zásah, po núc príjazdom hasi skej jed-
notky na miesto požiaru, cez uhasenie požiaru až 
po ukon enie celého zásahu. Následne si mohli 
pozrie  hasi ské auto, jeho vybavenie a sadnú  si 
do . Veríme, že sa im tento simulovaný požiar 
a jeho likvidácia pá ila.

DHZO STUPAVA
Foto: Hasi i Stupava

Vodárne a kanalizácie 
Stupava, s.r.o., prijmú 
do trvalého pracovného 
pomeru zamestnanca 
na pozíciu 

OBSLUHA OV
Nástup možný ihne !
Nápl  práce:
údržba a obsluha OV, pre erpávacích 
staníc, kanaliza ných potrubí, obsluha 
MV do 3,5t
 
Predpoklady úspešného uchádza a:
VP typu B potrebný, VP typu C výho-
dou, samostatnos , manuálna zru nos , 
fyzická zdatnos
 
Mzda a zamestnanecké bene  ty:
700 €/brutto + príplatky, pracovný 
pomer na dobu neur itú, stravné líst-
ky, +5 dní dovolenky nad rámec zákona, 
osobné ohodnotenie
 
Kontakt:
uctovnictvo@vak-stupava.sk, 
info@vak-stupava.sk
0905/480 010, 0911/277 909

4. 5. 2019
V ase 15.45 hod. prijala hliadka oznáme-
nie, že na ulici Nová pri športovom areáli po-
behujú po komunikácii ovce a kozy. Hliadka 
na mieste oznam preverila, zvieratá zahna-
la do oploteného areálu bývalého kúpaliska. 
Majite  zvierat bol vyrozumený o vzniknu-
tej situácii a zárove  pou ený o zabezpe ení 
chovného priestoru.

8. 5. 2019
O 11.00 hod. prijala hliadka MsP oznam o vo -
ne sa pohybujúcom psovi na ulici Pod Kopca-
mi. Oznam preverila na mieste, ale vo ne pohy-
bujúceho sa psa na základe popisu v uvedenej 
lokalite nenašla. Následne o 13.20 hod. prijala 
podobný oznam s popisom psa nápadne sa po-
dobajúcim predchádzajúcemu oznamu, ktorý 
sa mal pohybova  na ulici Platanová. Hliadka 
opä  miesto oznamu preverila, ale bez klad-
ného výsledku. V ase 16.00 hod. telefonic-
ky oznámil obyvate  ulice Liesková, že odchy-

til vo ne sa pohybujúceho psa a má ho u seba 
vo vozidle.

Hliadka sa s oznamovate om skontaktovala 
a spolu s alšími obyvate mi pátrala po maji-
te ovi psa, nako ko ten nebol ozna ený ipom 
s identifika nými údajmi majite a. V aka 
zdie aniu príspevku o túlavom psovi prostred-
níctvom ob anov cez sociálne siete sa neskôr 
podarilo majite a psa vypátra , pes bol majite-
ovi odovzdaný, majite  bol pou ený a za po-

rušenie Zákona . 282/2002 Z. z. o podmien-
kach držania psov mu bola uložená bloková 
pokuta, ktorú na mieste zaplatil.

13. 5. 2019
V poobed ajších hodinách oznámila návštevní ka 
ve kého parku, že pri prevádzke Mlyn je na chod-
níku spadnutý strom a v jeho okolí sa nachádzajú 
elektrické káble. Hliadka miesto udalosti zaistila 
a vec oznámila pracovníkom Verejnoprospešných 
služieb Stupava, ktorí zabezpe ili odpratanie stro-
mu a opravu elektrického vedenia.

27. 5. 2019
O 18.00 hod. bola hliadka MsP privolaná 
do miestneho pohostinstva „Srdie ko“, kde mal 
zákazník vulgárne nadáva  a vyhráža  sa za-
mestnancom podniku, ako aj ostatným náv-
števníkom. Hliadka na mieste vykonala úkony 
potrebné na riadne objasnenie priestupku, ná-
sledne muža vyzvala k preukázaniu totožnosti, 
o odmietol. Hliadka preto muža predviedla na 

útvar MsP, kde totožnos  zistila a za uvedený 
priestupok mu uložila blokovú pokutu.

27. 5. 2019
V ase 23.58 hod. prijal operátor MsP ozná-
menie, že pri vchode do areálu Cevaservi-
su leží na zemi po predchádzajúcej ruva -
ke zakrvavená osoba. Hliadka po príchode 
na miesto poskytla zranenému prvú predle-
kársku pomoc a privolala RZP. Z výpovede 
poškodeného vyplynulo, že bol napadnu-
tý alšími neznámymi osobami. Ošetrujú-
ci lekár na mieste konštatoval podozrenie 

na zlomenú lícnu kos  v avej asti tváre. 
Na základe zistených skuto ností a pre po-
dozrenie zo spáchania trestného inu ublí-
ženia na zdraví v súbehu s trestným inom 
výtržníctva hliadka vec odovzdala službu-
konajúcemu príslušníkovi OOPZ Stupava, 
ktorý si vec prevzal.

V mesiaci máj riešili hliadky MsP množstvo 
dopravných priestupkov, pri ktorých vodi i 
nerešpektovali ustanovenia zákona . 8/2009 
Z. z. o cestnej premávke. Medzi naj astejšie 
patrili nerešpektovanie dopravnej zna ky zá-
kaz zastavenia a zákaz státia, parkovanie na 
miestach vyhradených pre telesne postihnu-
tých, parkovanie, nerešpektovanie dopravnej 
zna ky prikázaný smer jazdy a v neposled-
nom rade všeobecný zákaz zastavenia vyplý-
vajúci zo všeobecnej úpravy zákona o cestnej 
premávke. Za uvedené priestupky ude ovali 
hliadky vodi om pokuty až do výšky 50 eur. 

Dobrovo ný hasi ský 
zbor Stupava

Zo zápisníka Mestskej polície

Mesiac máj bol z poh adu zásahovej innosti DHZO Stupava menej náro ný. Napriek 
viacerým výstrahám SHMÚ sme neboli vyslaní k žiadnej udalosti spôsobenej prudkým 
vetrom alebo množstvom spadnutých zrážok. 
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Ranný filter
Pod a zákona sú škôlky povinné vykonáva  
každé ráno takzvaný ranný filter. Ako prebie-
ha, nám vysvetlila Anna Gorbárová, zástup-
ky a riadite ky MŠ Marcheggská: „Aby deti 
mohli v materskej škole strávi  celý de  v zdra-
vom prostredí, musí predovšetkým ich zdravot-
ný stav by  v poriadku. Zabezpe enie tohto sta-
vu za ína ranným filtrom, ktorý uskuto ujú 
triedne u ite ky pri preberaní detí do mater-
skej školy pri vstupe do triedy. U ite ka prijíma 
len zdravé deti, u ktorých po vykonaní ranné-
ho filtra nezistila známky akútneho ochorenia. 
Ak zistí príznaky ochorenia, die a môže prija  
len na základe odporu enia od ošetrujúceho leká-
ra. Ak die a chýbalo v zariadení dlhšie ako pä  
dní, musí rodi  alebo zákonný zástupca predlo-
ži  písomné vyhlásenie nie staršie ako jeden de  
o tom, že die a nemá prenosné ochorenie a nebolo 
mu nariadené karanténne opatrenie. Po as d a 
pravidelne vetráme. Deti sú vedené k dodržiava-
niu zásad osobnej istoty individuálne, pod a po-
treby. Pravidelne sa osobná hygiena uskuto uje 
pred jedlom, po pobyte vonku, po použití WC a po 
polud ajšom odpo inku. Nezanedbávame ani 
otužovanie vodou a vzduchom pod a plánu prá-
ce školy. V rámci denného poriadku je vy lenený 
dostato ný as na pobyt detí vonku. Ak sa u die-
a a po as d a prejavia príznaky akútneho ocho-

renia, je povinnos ou pedagogického zamestnanca 
die a umiestni  v izola nej miestnosti, zabezpe-
i  doh ad dospelej osoby - u ite ky, príp. uprato-

va ky, a bez meškania informova  zákonného zá-
stupcu die a a.“

Nezodpovední rodi ia
Aj naša najvä šia materská škola na ulici 
J. Krá a bojuje proti šíreniu ochorení a sna-
ží sa o zabezpe enie o najvhodnejšieho pro-
stredia. Niekedy situáciu komplikujú prá-
ve neuvedomelí rodi ia, o nám potvrdila 
aj riadite ka MŠ J. Krá a, Alena Požgayová: 
„Zníženie chorobnosti v našej materskej škole vie-
me ovplyvni  len iasto ne. Nie všetci rodi ia sú 
zodpovední a dávajú svoje deti zdravé do kolek-
tívu. Sú rodi ia, ktorí ráno de om podajú rôzne 
lieky, aby v škôlke ako tak vyzerali zdravo. Ak 

sa im zhorší zdravotný stav, die a nechajú jeden 
de  doma a potom nedolie ené dajú na alší de  
do škôlky. Z našej strany sa snažíme prijíma  len 
zdravé deti, pri de och, ktoré majú nejaký prejav 
choroby, kontaktujeme rodi ov, aby si prišli pre 
die a. Medzi ostatné opatrenia, ktoré MŠ J. Krá-
a zabezpe uje, je dezinfekcia prostredia a hra-
iek, pravidelné vetranie priestorov, vypa ovanie 

tried a spální germicídnymi žiari mi. Na posil-

nenie imunity detí vplýva i pobyt vonku, ktorý 
vykonávame každý de  a takmer za každého po-
asia, tiež zdravá a vyvážená strava a denno-

denné podávanie ovocia a zeleniny de om.“

Š astie a psychická pohoda
Podobne je na tom aj naša najmenšia mater-
ská škola na Hviezdoslavovej ulici v Máste. 
Prevencia a správne hygienické návyky spre-
vádzajú deti od momentu, ke  vstúpia do 
škôlky. Ako nám prezradila pani riadite ka 
Eva Karch Hnátayová, okrem ranného filtra 
za ínajú deti de  umytím rúk. istota pro-
stredia, otužovanie, vetranie a zdravá stra-
va sú nevyhnutnos . Pravidelne sa umývajú 
a dezinfikujú hra ky. Priestory sa dezinfikujú 
horským slnkom. V prípade chrípkového ob-
dobia sa robia sanitárne dni a do dezinfekcie 
školy sa zapojí celý personál. Paplóny sú anti-
alergické, každé die a má dva. V zimnom ob-
dobí sa navlieka hrubší paplón, v jarnom ob-
dobí zase od ah ený a v lete sa navlieka deka, 

alebo sa deti prikrývajú len oblie kou. Oblie -
ky a plachty sa vymie ajú raz za dva týžd-
ne, paplóny sa perú štyrikrát do roka a pod a 
potreby. „Die a sa prichádza do materskej ško-
ly hra . Prijímané je s úsmevom a láskavým priví-
taním, lebo psychická pohoda pri vstupe do školy sa 
tiež odzrkad uje na jeho zdraví. Ak telesná a du-
ševná stránka die a a nie je v harmónii, tak die-
a je v nepohode a nie je š astné. Ak ho nie o bolí, 

dá Vám to jasne najavo, ak dá rodi  die a u liek, 
ono nám to povie hne , ako sa za rodi om zatvoria 
dvere. V spolupráci s rodi mi sa preto podie ame na 
tom, aby boli naše deti š astné. Zú ast ujú sa pla-
veckého výcviku, chodia na vychádzky do prírody, 
výlety a pod. Materská škola je zapojená do projek-
tov, ktoré vedú deti k podpore zdravia a zdravého 
životného štýlu,“ vysvetlila riadite ka Eva Kar-
ch Hnátayová.

isti ky vzduchu aj fontánky 
na pitnú vodu
„S tým, že ke  die a za ne chodi  do škôlky, bude 
ob as choré, treba ráta . Kým to nepresiahne isté 
medze, je to v poriadku, detský organizmus si tak 

buduje imunitu. Na jej podporu, ochranu zdra-
via a zníženie chorobnosti na minimum robí MŠ 
Ružová ve a. Nieko kokrát v priebehu d a sa 
upratuje a dezinfikujú sa podlahy. Postie ky sú 
rozmiestnené pod a predpísaných rozostupov, aby 
deti neboli príliš blízko seba. Dohliadame na pra-
videlné umývanie rúk detí, na dostato ný príjem te-
kutín v školskej jedálni, aj pitný režim v triedach, 
po as pobytu detí na školskom dvore prostredníctvom 
detských fontán napojených na pitnú vodu. Stra-
va je vyvážená a pestrá a pod a najnovších pravi-
diel je jej sú as ou aj erstvé ovocie a zelenina. Nie 
všetkým de om to chutí, ale snažíme sa, aby zjed-
li aspo  nie o. Každý de  sa vykonáva ranný fil-
ter detí, ktorý je jednoduchý, neinvazívny. K tomu 
treba priráta  pravidelný pobyt na erstvom vzdu-
chu a primerané oble enie. Dôležitou sú as ou je aj 
pohybová aktivita, dostatok spánku, otužovanie. 
V rámci prevencie a ochrany zdravia detí v našej 
materskej škole sme zakúpili do každej triedy ak-
tívne isti ky vzduchu s ionizátorom, ktoré sa po-
as odpo inku detí používajú aj v spál ach. iste-

nie prebieha nehlu ne, ne istoty, poletavý prach, pe , 
alergény, vírusy, baktérie sú zachytené na elektros-
tatickom filtri. Toto všetko sú opatrenia na podpo-
ru imunity a zníženie chorobnosti, ktoré robí naša 
materská škola,“ uviedla riadite ka MŠ Ružová 
Monika Snopková.

Anna Gorbárová, Alena Požgayová, 
Mgr. Eva Karch Hnátayová, 

Bc. Monika Snopková

Pre zdravie našich detí
Nie je žiadnou výnimkou, ke  die a po nástupe do materskej školy ostáva choré astejšie, než tomu bolo doposia . 
V kolektíve sa ahšie šíria baktérie a vírusy, o to jednoduchšie, ak ide o malé deti, ktorých imunita ešte nie je dostato ne 
vybudovaná. Na to, ako je to s prevenciou a podporou zdravia u tých najmenších, sme sa pozreli do stupavských škôlok. 
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Foto: MŠ Ružová

Foto: MŠ Ružová



Základnú umeleckú školu v Stupa-
ve navštevuje v sú asnosti viac ako 
700 žiakov v štyroch vyu ovacích od-

boroch (hudobný, tane ný, výtvarný a literár-
no-dramatický). Novinkou v tomto školskom 
roku je literárno-dramatický odbor, ktorý sa 
podarilo znovuotvori  takmer po desiatich ro-
koch. Medzi rodi mi a de mi sa teší mimo-
riadnej ob ube, o om sved í naplnená kapa-
cita siedmich tried.

Množstvo ocenení
K milým povinnostiam tých najlepších žiakov 

ZUŠ patrí aj ú as  na rôznych sú ažiach. Ani ten-
to rok nebol výnimkou. Najúspešnejšími žiakmi 
boli gitaristi Markéta Zelenáková a Adam Kol-
laroci z triedy pani u ite ky Zuzany Bednárovej, 
klaviristky Tamara Jano ková, Hana Haruštia-
ková a Lenka Juriová z triedy pani u ite ky Mar-
ty Schultzovej a akordeonistka Hana Lipovská 
z triedy pani u ite ky Evy Pta inovej. Hrdí mô-
žeme by  aj na žiakov výtvarného odboru, kto-
rí získali na pätnástej medzinárodnej výtvarnej 

sú aži Viano ná poh adnica ocenenie za kolek-
ciu prác v kategórii C1 a na XV. ro níku sú až-
nej prehliadky žiakov výtvarných odborov zák-
ladných umeleckých škôl Slovenska Ma ovaná 
ZUŠ-ka 2019 sa žia ky Katarína Košuthová, 
Viktória Csornaiová a Agáta Garbiarová  z trie-
dy Jany Machatovej umiestnili v zlatom pásme.

Koncertujú, vystupujú,
vystavujú…

Okrem pravidelných vyu ovacích hodín sa 
žiaci prezentovali na interných a verejných kon-
certoch, vernisážach a výstavách v škole, MKIC 
a v Mestskej knižnici R. Morica. Nechýbali ani 
na podujatiach mesta ako sú Dni zelá, Dobrý 
trh, i Viano né trhy.

Za zmienku ur ite stojí aj tradi ný decem-
brový koncert vo Farskom kostole, kde žiaci hu-
dobného a literárno-dramatického odboru svo-
jím umením dôstojne oslávili as adventu, ako 
aj viano né a fašiangové vystúpenie pre rodi ov 
a priate ov ZUŠ-ky.

Základná umelecká škola sa snaží umelecky 
pôsobi  i na tých najmenších. Tento rok zor-
ganizovala dva výchovné koncerty pre škôlka-
rov zo Stupavy a Borinky. Svet hudby, tanca 
a divadla im priblížili žiaci ZUŠ-ky originál-
nym spôsobom. Zimný výchovný koncert bol 
inšpirovaný knihou Malý princ a jarný kon-
cert zas moderovali dve „muchy“, ktoré za-
blúdili do Kultúrneho domu. Rozžiarené o ká 
detí a neutíchajúca pozornos  najmenších 
o dianie na javisku presved ili o tom, že mla-
dým umelcom sa podarilo škôlkarov zauja .

Zahrali si s profesionálmi
Neoddelite nou sú as ou Základnej ume-

leckej školy je aj Ob ianske združenie, medzi 
ktorého aktivity patrí i úspešný projekt Ro-
dinné koncerty. Malí hudobníci mali možnos  
si dvakrát zahra  s profesionálnymi umelcami 
na koncertoch Bez rytmu to nejde“ a „Na u-
dovú nôtu.

alšou novou skúsenos ou pre mladých hu-
dobníkov bolo ú inkovanie s detským folklór-
nym súborom Stupavjánek, ktorý úspešne spre-
vádzali na vystúpeniach v našom meste i v okolí.

Tradície a zvyky
Štúdium na ZUŠ nie je len o praktickom 

vyu ovaní. Sú as ou umeleckého vzdeláva-
nia sú aj pravidelné exkurzie v Dome umenia 
Bibiana, detské operné predstavenia v SND i 
návštevy SNG alebo Danubiany.

Medzi umelecké vzdelávanie patrila aj sé-
ria rozprávaní s etnologi kou Katarínou Ná-
daskou o tradíciách, zvykoch a oby ajach na 
Slovensku. V tomto školskom roku zorgani-
zovalo Ob ianske združenie spolu so ZUŠ-kou 
pre verejnos  tri takéto stretnutia. Okrem 
zvykov a tradícií spojených s ro nými obdo-
biami a sviatkami bola témou poslednej pred-
nášky i stredoveká justícia. Táto atraktív-
na téma sa stretla s ve kým záujmom hlavne 
u žiakov vyšších ro níkov.

Letom svetom za talentom
Vlani zorganizovalo OZ a ZUŠ Detský let-

ný umelecký tábor. Nebude tomu inak ani 
tento rok. Tábor za ína prvý júlový týžde  
a má dva turnusy. Deti si môžu prostredníc-
tvom workshopov na vlastnej koži vyskúša  
všetky umelecké odbory. Okrem toho spo-
lo ne pracujú na jednom projekte, ktorý na 
konci tábora predvedú rodi om. Témou toh-
toro ného tábora je tolerancia a empatia vo i 
iným národom, menšinám i sociálne vylú e-

ným. Do tábora sa môžete prihlási  na webo-
vej stránke ZUŠ a facebooku.

Kultúrna inštitúcia
V budúcom školskom roku oslávi stupav-

ská ZUŠ-ka už šes desiat rokov. Úlohou jej 
pedagógov nebolo len nau i  deti zvládnu  
nástroj po technickej stránke, prípadne zvlád-
nu  výtvarné, tane né i divadelné techniky. 
Ove a dôležitejšie bolo a je vies  deti k láske 
k umeniu, otvára  im nové obzory a vycho-
váva  kultúrnych udí, otvorených a empatic-
kých vo i iným. Zdá sa, že ZUŠ v Stupave si 
v tomto školskom roku odviedla prácu na jed-
notku. Aj vzh adom na šes desiatro nú exis-
tenciu si škola ur ite zaslúži priestory, ktoré 
by lepšie vyhovovali jej potrebám a rastúce-
mu záujmu o štúdium. Mestským zastupite -
stvom bola schválená Koncepcia rozvoja ZUŠ, 
ktorá ur uje základné východiská a požiadav-
ky na možnú relokáciu v nasledujúcich ro-
koch. Tejto téme sa budeme podrobnejšie ve-
nova  v alších vydaniach Stupavských novín.

(mip)

Úspešný rok 
Základná umelecká škola v Stupave má za sebou alší úspešný rok. Deti, ktoré ju navštevujú, získali množstvo ocení 
v sú ažiach, vystupovali na rôznych koncertoch, hrali  i s profesionálnymi hudobníkmi a prezentovali sa na výstavách.
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Hudobné úspechy žiakov 
ZUŠ v roku 2019

V. ro ník Klavírnej sú ažnej prehliadky 
Sládkovi ovo 2019
Tamara Jano ková – strieborné pásmo – 3. kat.
Hana Haruštiaková – bronzové pásmo – 4. kat.
Lenka Juriová – zlaté pásmo – 5. kat.
Žia ky sú z triedy p. u . M. Schultzovej

Klavírna Senica 2019 – regionálna sú až 
v hre na klavíri
Tamara Jano ková – zlaté pásmo – 2. kat. 
Hana Haruštiaková – zlaté pásmo – 3. kat. 
Lenka Juriová – strieborné pásmo – 4. kat. 
Žia ky z triedy p. u . M. Schultzovej

10.ro ník gitarovej sú aže Prievidza
Markéta Zelenáková – zlaté pásmo – 2A. kat., 
Laureát sú aže 
Adam Kollaroci – zlaté pásmo –  2C. kat.
Žia ky z triedy p. u . Z. Bednárovej

Celoslovenská sú až  Ružomberská 
klasická gitara 2019
Markéta Zelenáková – zlaté pásmo – 2. kat., 
Laureát sú aže RKKG 2019, Cena spolo nos-
ti J. K. Mertza 
Žia ka z triedy p. u . Z. Bednárovej

Akordeónová sú ažná prehliadka ume-
leckých škôl 2019, Nové Zámky
Hana Lipovská – strieborné pásmo – 2. kat.
Žia ka z triedy p. u .  E. Pta inovej

XV. ro ník sú ažnej prehliadky žiakov 
výtvarných odborov základných 
umeleckých škôl Slovenska Ma ovaná 
ZUŠ-ka 2019, Banská Bystrica
Katarína Košuthová – zlaté pásmo
Viktória Csornaiová – zlaté pásmo
Agáta Garbiarová – zlaté pásmo
Žia ky sú z triedy p. u . J. Machatovej

Medzi umeleckú innos  ZUŠ a OZ patria i návštevy predstavení, koncertov a výstav. 
Napríklad aj návšteva barokového zámku Schloss Hof. Žiaci si vlastnoru ne vyrobili 
šperky, vyskúšali dobové kostýmy a zatancovali menuet.

Vo výtvarnom odbore žiaci absolvujú 
predmety ako ma ba, gra  ka i deko-
ratívna innos .

V minuloro nom tábore vznikla hra Cupikando na motívy poviedky D. Heviera. 
Deti boli lenmi orchestra, hrali divadlo, navrhovali a realizovali kostýmy a masky. 
Hudbu skomponovali a scenár napísali u itelia ZUŠ. 



Ako ste sa dostali 
k v elárstvu?

Je to už dávna história, bolo 
to na jese  v roku 1966, ke  sme za ali s už 
nebohou manželkou Ani kou v elári . Dovie-
dol nás k tomu jeden príbuzný, Jožko Hrica, 
ktorý sa ponúkol, že nás tejto užito nej in-
nosti priu í. Ve a nám tiež pomohol aj Jožko 
Kubík. S manželkou sme sa dohodli, že ke  
v elári , tak ko ova  s v elami. Okrem toho, 
že to bolo rentabilnejšie, tak to zah alo aj ces-
tovanie a navštevovanie nových kútov Sloven-
ska. Od vtedajšieho predsedu spolku v elárov 
Tomáša Grambli ku sme si kúpili prvé tri úle 
aj s v elami.

o ste si už ako 
v elár preskákali?

Ke  som za ínal s v elami, každý, kto 
chcel v elári , musel by  dobrý zámo ník 
i stolár, pretože musel ráta  s tým, že si bude 
musie  ve a vecí vyrobi  sám. Nebolo to také 
jednoduché ako dnes, kedy sa dá kúpi  prak-
ticky všetko. Vyrobil som si dokonca aj me-
domet, ale ten sme používali len jednu sezó-
nu, lebo sa ve mi neujal. Sami sme si vyrábali 
úle a postavili sme si ko ovný voz, s ktorým 
sme ko ovali po Slovensku. Do Marcelovej 
sme chodili na agát, do Vyhní, Kremnice, 
pod Vtá nik i Starých hôr zase za lesným 
medom a medovicou. Bolo toho to ko, že sa 
to nedá hádam ani vymenova . Naneš astie 
som si vypestoval takú silnú alergiu, že hro-
zilo, že prestanem v elári . Bolo to z dôvo-
du, že v uzavretom ko ovnom voze, kde sme 
mali úle, bola ve mi vysoká koncentrácia 
pe u a propolisu. Ke  sme ho prestali použí-
va , vyriešila sa aj moja alergia.

o znamená by  v elárom, 
o všetko to obnáša?
Prvá podmienka je, že lovek, ktorý chce 

v elári , nesmie by  alergický na v elí jed. a-
lej by to mal by  lovek zapálený pre príro-

du, chov v iel a mal by po íta  s tým, že je 
to asovo náro ná innos . V elár musí ma  
vz ah k prírode, pozorne sledova , kedy kto-

ré rastliny kvitnú a rovnako musí pozorne sle-
dova  a plánova  všetky svoje aktivity v sú-

vislosti s po asím. V dnešnej dobe, vzh adom 
na klieštikovú chorobu, je chov v iel náro -
nejší. Prelie ovanie a prevencia zaberá takmer 

70 % asu, o sa týka starostlivosti o v ely. 
Ak by sme to zanedbali, mohli by sme z roka 
na rok prís  aj o polovicu v elstiev, alebo aj 
viac. Stále sú oraz vä šie výpadky, vzh adom 
aj na postrekové látky, ktoré používajú po no-
hospodári. Dlhovekým v elám sa skracuje ži-
votnos  a kvôli postrekom sa nemusia doži  
jari. Niekedy hynú už v decembri.

Ako vyzerá bežná sezóna 
v elára?

Ak chceme ma  silné v ely, za íname ich 
podnecova  cukro-medovým cestom od po-
lovice februára. Za iatkom jari kvitne v ba 
rakytová, potom ovocné stromy. Po as pr-
vých kvitnúcich drevín súbežne pridávame 
do ú ov medzistienky, ktoré poslúžia na ob-
menu v elieho diela. Zhruba v polovici apríla 
ko ujeme s v elami na repku olejnú, kde ešte 
zosilnejú. V prípade ve mi silných v elstiev 
odoberieme oddelky, teda dva rámiky plodu 
a krycie rámiky. Zabráni to tomu, aby sa v e-
ly rojili. Trochu máme problém s vyto ením 
medu z repky, nako ko už nás súri kvitnú-
ci agát, o je naša hlavná znáška. Pri agáte 
si robíme oddelky k budúcemu roku. Po vy-

to ení agátu akáme na znášku z lipy. V sú-
behu s lipou kvitnú aj lesné maliny. Po vyto-
ení lipy zvykneme ko ova  na slne nicu, ak 

je zasiata v okolí, ale nako ko máme v ely na 
okraji chránenej krajinnej oblasti, kde je ve -
ká biodiverzita lú nych kvetov, máme aj tu 
kvalitnú znášku medu. So slne nicou nemá-
me najlepšie skúsenosti. Ide o ve ký kvet, na 
ktorom sa naraz stretne ve a v iel a o to ah-
šie sa prenášajú choroby. Po vyto ení medu 
zo slne nice je pre nás v tejto oblasti už prak-
ticky koniec v elárskeho roku. V jesenných 
mesiacoch, po ukon ení znášok, musíme nie-
ko kokrát v ely prelie ova . Používame na 
to organické kyseliny ako kyselinu mrav iu 
alebo š ave ovú. alej používame izolátor, 
v ktorom izolujeme matky, a následne v e-
ly prelie ujeme v tepelných komorách, kde 
klieštiky pri teplote nad štyridsa  stup ov 
hynú.

Ako prebieha vytá anie medu?
Zo v elnice odoberieme medové rámi-

ky a vytá ame doma, kde máme vä šiu po-
hodu a kde v ely nerabujú a neštípu to ko, 
ako keby sme vytá ali priamo na v elnici. 
Rámiky sa musia odvie kova , ke že v e-
ly si v nich med zavie kujú (zape atia). Od-
vie kované rámiky sa dávajú do medometu, 
v ktorom sa vytá a med. Na za iatku sme 
vytá ali ru ným medometom, neskôr me-
dometom na batérie a dnes máme zvratný 
medomet riadený po íta om. Následne mu-
síme skontrolova  množstvo vlhkosti v kaž-
dej kanve medu, ktorú vyto íme. Ak by bola 
vlhkos  viac ako 20 percent, med by mohol 
za a  kvasi .

Aké v elie produkty okrem 
medu vyrábate?

Základná hodnota pre v elára je naj-
mä v elí med. Z priamych v elích produk-
tov odoberáme potom pe , vosk, propolis 
a materskú kaši ku. Následne robíme pro-
polisovú mas  a tinktúru. Pod a moderných 
trendov aj med s pe om, so škoricou, s pro-
polisom, i so zázvorom. Okrem toho už mi-
nimálne tridsa  rokov vyrábame medovinu. 
Robíme ju slovanským spôsobom, iže me-
dovinu varíme. Základom je med, kvasnice 
a špecifické zloženie korenín.

Získali ste mnoho 
v elárskych ocenení, 
ktoré si ceníte najviac?

Od roku 2012 sme pravidelne získava-
li bronzové medaily v celoslovenskej sú aži 
Medovinka roka a tento rok sa nám kone -
ne podarilo získa  aj zlatú medailu za našu 
Stupavskú medovinu. To je taký naj erstvejší 
úspech a ocenenie našej práce. Za v elársku 
innos  a rozvoj v elárstva som bol postupne 

ocenený Slovenským zväzom v elárov bron-
zovou, striebornou a potom aj zlatou v elou. 
V roku 2014, pri príležitosti osemdesiate-
ho výro ia založenie ZO SZV v Stupave, mi 
bolo udelené najvyššie možné v elárske oce-
nenie – medaila Štefana Závodníka.

Dokedy plánujete 
ešte v elári ?

Dokým mi to zdravie a fyzické možnosti 
dovolia. Naš astie môj syn Rudolf Rác ml. 
prebral toto rodinné žezlo a od ve a vecí ma 
už odbremenil. S menšími prestávkami v e-
lári so mnou od 86-teho roku, omu sa ve -
mi teším.

Erika Piesecká
Foto: autorka

Nie je to len o mede
Pre niekoho hobby, pre iného živobytie. V každom prípade je však v elárstvo poslanie. 
S najstarším aktívnym stupavským v elárom Rudolfom Rácom, ktorý sa venuje tejto 

innosti už pä desiatpä  rokov, sme sa porozprávali, o všetko pre neho 
život s v elami znamená. 
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Rudolf Rác st. je rodený Stupav an. V elárstvu sa venuje už pä desiatpä  ro-
kov. V stupavskej organizácií v elárov pôsobil dlhé roky ako hospodár. Vo 
veku osemdesiattri rokov patrí k najstarším žijúcim v elárom v našom mes-
te. Za jeho celoživotný prínos a v elársku innos  mu v roku 2014 bolo udelené 
najvyššie možné v elárske ocenenie, Medaila Štefana Závodníka. Spolu so sy-
nom Rudolfom Rácom ml. chovajú približne osemdesiat rodín v iel. 



Stupava a jej okolie je významnou v e-
lárskou lokalitou, a to v aka agáto-
vým lesom i poliam posiatych kvit-

núcou repkou alebo slne nicou. 
Nie je preto žiadnym prekvapením, že 

práve Základná organizácia Slovenského 
zväzu v elárov Stupava (ZO SZV Stupava) 

patrí medzi popredné organizácie Sloven-
ského zväzu v elárov.

Krátko z histórie
Organizované v elárstvo sa v Stupave datuje 

od apríla 1934, ke  bol založený Stupavský spo-
lok v elárov. Je tomu teda už osemdesiatpä  ro-

kov, o spolok združuje v elárov zo Stupavy a jej 
okolia (Marianka, Záhorská Bystrica, Lozorno, 
Zohor, Jablonové a Láb). Zakladajúcich lenov 
bolo tridsa štyri. Postupne sa lenská základ a 
zvä šovala, avšak v období druhej svetovej voj-
ny nastala stagnácia. Po vojne prešla stupavská 
v elárska organizácia zmenami, až sa nakoniec 

v priebehu šes desiatych rokov minulého storo-
ia jej innos  stabilizovala. Po poslednom pre-

rode v roku 1990 rady v elárov postupne rást-
li a nápl  innosti organizácie sa skvalit ovala. 
V sú asnosti má ZO SZV v Stupave stotrinás  
lenov, z toho stotri aktívnych chovate ov v iel. 

Priemerný vek jej lenov je 53,5 roka.

Bohatá innos
innos  ZO SZV Stupava je rôznorodá. Or-

ganizácia sleduje vývoj zdravotnej situácie v el-
stiev v našej lokalite, odoberá vzorky a pod a 
potreby organizuje klinické prehliadky v el-
stiev. Následne zabezpe uje nákup lie iv a ich 
distribúciu medzi miestnymi v elármi, lenmi 
spolku. Takisto sleduje najnovšie trendy ošetro-
vania v elstiev proti škodcom a nákazám.

Nieko kokrát do roka sa v elári stretávajú 
na rôznych odborných prednáškach a seminá-
roch, ktoré im organizácia pripravuje. Za ú e-
lom vzdelávania navštevujú tiež významné v el-
nice v okolí a chovate ov matiek. Zväz podporuje 
alternatívne chovy v iel a snaží sa propagova  
v elárenie a v elie produkty medzi stupavskou 
verejnos ou. Neopomenute nou úlohou organi-
zácie zväzu v elárov je zabezpe ovanie dotácií 
zo štrukturálnych fondov pod a potrieb lenov 
a spolupráca s po nohospodárskymi podnikmi 
v regióne za ú elom pastvy a ochrany v iel.
 
V elárske rodiny

Každý nový v elár je pre komunitu prínosom, 
obzvláš  ak je mladý a rozhodne sa venova  to-
muto nádhernému remeslu i hobby v jednom. 
V Stupave máme aj nieko ko starých v elár-
skych rodín, v ktorých sa podarilo odovzda  túto 
záslužnú innos  z otca na syna. Inak tomu ne-
bolo ani u Antona Grambli ku, predsedu spol-
ku stupavských v elárov. Po otcovi prevzal žezlo 
aj podpredseda spolku Rudolf Predaj a mladší i 
Jozef Kubík. So svojím otcom v elári aj hospo-
dár spolku Rudolf Rác mladší.

doc. Ing. Ján Haš ík, PhD., tajomník spolku, 
Erika Piesecká

Foto: Erika Piesecká

Kona  ekologicky a bezodpadovo – to 
sú najdôležitejšie zásady ekoto -
ky. V jej sortimente sú ekologické, 

pod a druhu tovaru 90-100 %-tne odbúrate -
né pracie a istiace prostriedky, rovnako ako 
kozmetický drogistický tovar. Navyše, zákaz-
ník si ho môže na apova  do vlastnej alebo 
v obchode zadarmo ponúkanej nádoby. Tak 
neprodukuje takmer žiaden plastový ani che-
mický odpad.

Nadšení autori myšlienky otvori  v Stupave 
takýto obchodík veria, že na dosiahnutie zmeny 
vo svete sta í, ke  zmeníme svoje správanie, i 
už spotrebite ské alebo nákupné. Ke  za neme 
od seba, krok za krokom. To ko, ko ko je v na-
šich silách. Aj preto ekoto ka vznikla. Aby nám 

pomohla urobi  aspo  krô ik k lepšiemu, istej-
šiemu svetu.

alšie EKO
Recyklovanie odpadu nie je u om z eko-

to ky takisto ahostajné, preto vyvíjajú via-
ceré aktivity aj v tomto smere. Prinies  k nim 
môžete napríklad použité kartónové škatule, 
ktoré vám doma zavadzajú. Neskon ia tak 
v preplnenom kontajneri, ale zrecyklujú sa 
a budú sa môc  znova využi .

V ekoto ke môžete odovzda  takisto aké-
ko vek zubné kefky, ktoré predstavujú ve -
ké množstvo ažko recyklovate ného plasto-
vého odpadu. Z takto odovzdaných kefiek sa 
vyrábajú koše na triedenie odpadu, ktoré ná-

sledne ako dar putujú do slovenských škôl.
V obchodíku môžete na erpa  aj novú 

energiu, a to v aka skvelej kávi ke a v ho-
rúcich d och zase v aka sviežej limonáde. 
Nechýba v om však ani oddychový a det-
ský kútik pre vás a vaše deti ky.

Plánom do budúcnosti je tiež organizova-

nie besied a seminárov na rôzne témy o ochra-
ne životného prostredia, spolo né eko-vý-
zvy, napr. na zber odpadu (FB – Upracme si 
Stupavu), a alšie sympatické aktivity.

Ekoto ka, ubica Belá ová
Foto: archív autora

Tradícia v elárenia 
V ela medonosná žije na zemi viac ako osemdesiat miliónov rokov a je to bezpochyby 
jeden z najvýznamnejších živo íšnych druhov, ktorému treba venova  zvláštnu pozor-
nos  a starostlivos . innos  každého v elára je prínosom pre nás všetkých. 
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Pre lepšie 
životné prostredie
Už aj v Stupave sa môžeme pochváli  predaj ou, ktorá 
svojím dielom pomáha chráni  naše životné prostredie. 
V centre meste ka, v budove bývalej Tatrabanky, 
zboku od parkoviska, bol otvorený nový priestor 
s názvom ekoto ka.



Koncom mája sa v Marianke konala tra-
di ná pú  detí Bratislavskej arcidiecézy. 
Deti, ktoré sa na nej zú astnili, mohli 

putova  bu  z Ra e alebo zo Stupavy. Aj z na-
šej farnosti sa vybralo nie o cez pä desiat pút-
nikov. Na za iatku trasy pri kostole v Stupave 
dostal každý pútnik svojho vlastného Pútni ka, 
do ktorého sa zapisoval splnené úlohy na trase 
alebo priamo v Marianke na jednotlivých stano-
vištiach. Podarilo sa nám pomôc  uprata  okolie 

jedného zastavenia krížovej cesty, rozosmia  ani-
mátorov, porozmýš a  o tom, aká Panna Mária 
je a dozvedeli sme sa nie o aj o ešte nenarode-
ných de och. Každá skupinka mala svoju vlajku 
a hymnu. Na obed sme dostali tradi né párky 
a pú  sme ukon ili slávnostnou svätou omšou, 
ktorú slúžil náš arcibiskup Stanislav Zvolenský. 
Domov sme sa vrátili ve er unavení, ale tešiaci 
sa na alšiu pú  zas o rok.

Dorotka

R áno sme sa zjednotili v spolo nej mod-
litbe v našom chráme a plní o akávaní 
nastúpili do autobusu. Vytvorili sme 

výnimo nú pútnickú skupinu rodi ov, starých 
rodi ov a detí spolo ne s našimi duchovnými 
pastiermi Vladimírom Stahovcom a Domini-
kom Polá kom.

Z obce Kor a sme sa na vrch Živ áková do-
stali v dvoch skupinkách. Za tou, ktorá sa 
vyviezla kyvadlovou dopravou, krá ala dru-
há, ktorej výstup netrval ani hodinu. Všet-
kých nás s otvorenou náru ou privítala Panna 
Mária Matka Cirkvi. Pre niektorých to bolo 
na tomto mieste opätovné stretnutie po nie-
ko kých rokoch, pre iných to  bolo po prvý 
raz. Odovzdali sme jej správy a pozdravy 
od všetkých vás, ktorí ste nás o to poprosili, 
i svoje vlastné. Panna Mária bola ve mi š ast-
ná a samozrejme nám pre všetkých odovzda-

la dary, ktoré sme v srdci priniesli domov. 
Stredobodom našej púte bolo polud ajšie slá-
venie eucharistie spolu s množstvom pútnikov 
a k azov z blízkeho okolia i vzdialených kon-
ín. Otec biskup Galis nás v homílii ubezpe il, 

že sme prišli k mame. „Matka je nie o také krás-
ne, že aj Boh ju chce ma . Mária vníma Ježiša ako 
osobnos . U me sa od nej deti prija , porodi , vycho-
va  a sprevádza . Matku si máme bráni . Pozývaj-
me do modlitby ruženca naše rodiny, do ktorých tak 
prinesieme požehnanie a pokoj.“ To sú slová, ktoré 
nás najviac oslovili.

Z nového chrámu Panny Márie Matky Cirkvi 
si v živej pamäti nesieme mozaikový obraz na ol-
tárnej stene od autora Rupika, obrazy zachytá-
vajúce život sv. Jozefa i obraz Panny Márie 
v lese obklopenej hviezdami.

Po ukon ení pobožnosti v kostole nás všet-
kých ve koryso pozvali domáci organizátori 

na pripravené pohostenie. Vychutnávali sme si 
pri om aj poh ad na Lysú Horu, okolité kop-
ce, lesy, lúky a roztrúsené dom eky. Akoby si 
udia, ktorí v nich žili vzdialení od civilizácie, 
vysta ili so svojím svetom. A pritom nás prá-
ve oni, žijúci spätí s prírodou v chudobnej-
ších podmienkach, bez ve kých slov presved-
ili o sile svojich duchovných kore ov. Výborne 

zorganizovali stretnutie pútnikov na mieste, 
ktoré postupne vybudovali.

Za iatky sú z roku 1958, roku stého výro ia 
zjavení vo francúzskych Lurdoch, ke  mal Háj-
nik Matúš Lašút pod a vlastných slov na tomto 
mieste videnie Panny Márie Lurdskej. Marián-
skym pútnickým miestom a miestom modlit-
by je od roku 2008.

Na základe vlastných skúseností vieme, že 
sa oplatí prekona  zdravotné problémy i fy-
zické obmedzenia. Odmenou je nám hlboký 
duchovný zážitok, spokojnos , srdce plné ra-
dosti a pokoja, povzbudenie, ob erstvenie, 
naplnenie z putovania a chu  znova si to zo-
pakova .

Všetci sme tento spolo ne prežitý de  vní-
mali ve mi pozitívne. Zakon ili sme ho mod-
litbou v kostole, v ktorej sme si boli omnoho 
bližšími. Bola to ve mi vydarená pú . aku-
jeme našim k azom za vytvorenie priate ské-
ho spolo enstva a príležitos  lepšie sa vzájomne 
spozna . akujeme za organizáciu a tešíme sa 
na alšie spolo né putovanie.

Za všetkých pútnikov 
Magdaléna, Silvia a Pavol

Pú  veriacich do Turzovky 
Je pre nás c ou podeli  sa s vami o zážitky z jarnej púte do Turzovky. Pozývame vás, 
aby ste spolu s nami prežili tento slne ný výnimo ný de .
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Zo Stupavy do Marianky

ej pomerne zachovalý stav sved í o tom, 
že v minulosti bola farníkmi riadne udr-
žiavaná. Posledná obnova strešnej kry-
tiny bola financovaná bola z rozpo tu 

mesta Stupava a realizovaná za iatkom augus-
ta 2012. Kaplnka si však vyžadovala dôslednej-
šiu obnovu, drenážny systém odvodu daž ovej 
vody z jej blízkosti a najmä celkovú rekonštruk-

ciu. Na túto náro nú a potrebnú prácu sa podu-
jali lenovia a sympatizanti ob ianskeho združe-
nia Mástsky potravinový spolok v Stupave.

Celková obnova
Práce na celkovej obnove kaplnky za ali v jar-

ných mesiacoch v roku 2013. Steny svahu okolo 
kaplnky boli spevnené vo ne uloženými kame -
mi, práce pokra ovali obitím narušenej vonkaj-
šej omietky. Prizvaný odborník, historik umenia 
Jozef Lenhart, odporu il odstráni  tehlové výpl-
ne z otvorov a navrhol technologické postupy 
na obnovu kaplnky do pôvodného stavu. Pod-
a jeho slov ide o nezvy ajný typ kaplnky, zried-
kavo sa vyskytujúci na Slovensku. Podobné typy 
kaplniek sa však nachádzajú v susednom Ra-
kúsku. V kaplnke sa slúžili bohoslužby koncom 
mája, na sviatok sv. Urbana. Pre vínnu révu a vi-
nohradníkov bolo obdobie koncom mája mimo-
riadne dôležité. Kon ila hrozba nebezpe ných 
jarných mrazov a za ínali sa práce vo vinohra-
de. Dobrá úroda zaru ovala vinohradníkom zisk 
a prosperitu. Bohoslužby v po ných kaplnkách 
boli aj preto hojne navštevované.

Mástsky potravinový spolok v Stupave ná-
sledne zrealizoval vybudovanie drenáže okolo 
stavby, odstránenie cementového poteru podla-
hy, odstránenie murovaných výplní otvorov 
v severnej a južnej stene kaplnky, ako aj otvo-
renie dutiny pod oltárnou menzou symbolizu-
júcou Boží hrob. Kone nou úpravou stien tra-
di nou omietkou zo zmesi haseného vápna 
a piesku, vápenným náterom a osadením kova-
ných mreží do vstupných otvorov získala kapln-
ka pôvodný vzh ad. Obnovená stavba vyniká 
ahkos ou a vzdušnos ou. Sú as ou obnovy bola 
aj božia muka stojaca v blízkosti kaplnky.

(Zdroj: Milan Greguš/AINova – Ocenenia za prí-
kladnú obnovu Katalóg 2014)

Pobožnos  za vinohradníkov
Zrekonštruovaná kaplnka sv. Urbana 

bola slávnostne vysvätená na Mástske hody 
v roku 2013. Nasledujúci rok získala v sú-
aži Academia Istropolitana Nova cenu od-

bornej poroty za príkladnú realizáciu obno-
vy v Bratislavskom kraji.

Pobožnos  za živých i zomrelých vino-
hradníkov ku cti sv. Urbana sa v zrekon-
štruovanej kaplnke koná opä  pravidel-
ne od roku 2013. Aj týmto spôsobom sa 
chce Mástsky potravinový spolok v Stupave 
a Rímskokatolícka farnos  v Stupave po a-
kova  všetkým, ktorí sa akýmko vek spôso-
bom podie ali na obnove tejto vzácnej histo-
rickej pamiatky na území Stupavy.

2019 © MPSS - Jozef Fabian
Foto: autor

J

Kaplnka sv. Urbana
Viete, že najstaršia po ná kaplnka v Stupave, ktorá má viac ako 300 rokov, je zasväte-
ná sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníkov? Postavená bola v období baroka v tesnej 
blízkosti pútnickej cesty do Marianky, v sú asnosti Mariánska cesta, pod bývalými 
vinohradmi na svahoch Vrchnej hory. Vlastným nákladom v sume 100 zlatých  ju dal 
v roku 1705 postavi  stupavský farár  Žigmund Uzeroczy. 
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Maxim E. Matkin 
ZVLÁŠTNE Š ASTIE

Po štyroch rokoch 
vychádza nová kni-
ha ob úbeného slo-
venského autora. 
Rovnako ako ino-
kedy v nej skúma 
milostné vz ahy, 
ktoré ale nikdy nie 
sú odtrhnuté od 
spolo nosti a poli-
tiky. A politika sa 

zrazu dotýka aj životov udí, ktorí s ou 
nemienili ma  ni  spolo né. Chceli by 
milova , bavi  sa, dedi , pi , vychová-
va , tvori  a ži .

Renata ervenková/Radkin Honzák 
VŠICHNI ŽIJEM V BLÁZINCI

Kniha s podtitulom 
Sú asnos  o ami 
psychiatra je vlastne 
knihou rozhovorov 
novinárky s renomo-
vaným psychiatrom 
a psychoterapeutom 
Radkinom 
Honzákom, mužom 
vzdelaným a tiež 

vtipným, ktorý už 50 rokov na úva ud-
ským trápeniam. V knihe sa zamýš a nad 
dnešným spôsobom života aj nad stavom 
spolo nosti, v ktorej duševný rozvoj vý-
razne zaostáva za technickým.

Gianni Rodari 
CIBU KOVE 
DOBRODRUŽSTVÁ

Kniha ur ená pre 
detských itate ov 
od 6 rokov. Cibu -
kove dobrodruž-
stvá sú príbehom 
o slabých a silných, 
o mocných a ne-
spravodlivo utlá a-
ných, a takisto sú 
aj výpo tom toho, 

o nám rastie v záhrade. Príbeh sa totiž 
odohráva v zeleninovom krá ovstve... 
Vládca, knieža Citrón a jeho pravá ruka 
zlostný rytier Raj ina, kruto zdierajú 
svojich poddaných. Musia plati  dane 
zo vzduchu, daž a, krupobitia... Rozprá-
vanie je pretkané šteklivým humorom 
a plné rôznorodých vtipných  gúrok. 
Kniha je excelentnou paródiou, v ktorej 
sa autorovi podarilo jedine ným spôso-
bom zakamu  ova  kritiku spolo nosti 
a patrí k zlatému fondu klasickej litera-
túry s pôvodnými ilustráciami 
Ond eja Sekoru.

Daniel Hevier 
VTÁ IA LEGENDA

Táto detská 
publikácia zís-
kala dve oce-
nenia v rámci 
sú aže Najkraj-
šie knihy Slo-
venska 2018, 
vyhlásenej Me-
dzinárodným 
domom ume-

nia pre deti Bibiana. Zví azila ako naj-
krajšia detská kniha a cenu získal aj 
Vladimír Král, ktorý ju ilustroval. Od-
teraz máte možnos  si ju vypoži a  aj 
vo vašej knižnici.

Knižný fond sme obohatili hlavne o det-
skú beletriu, beletriu pre dospelých, 
detektívne a skuto né príbehy a titu-

ly z oblasti psychológie. Pozývame všetkých i-
tate ov vybra  si z našich noviniek, z ktorých od-
porú ame:

Nové knihy v mestskej knižnici
Mestská knižnica Ruda 
Morica s rados ou ozna-
muje svojim itate om, že 
na nich v regáloch akajú 
úplne nové tituly. 

Po ase sa k nám opä  vrátili v atá, a to 
nie hocijaké. Mestská knižnica Ruda 
Morica otvorila brány pre nové Stupav-

ské v atá. Tento prírodovedný krúžok ve-
die zoológ Mgr. Juraj a aný, PhD. Do „svo-
jej nory“ prišlo napokon dvadsa pä  v at, aby 
sa nie o nové nau ili zo života zvierat. Do kon-

ca školského roku sa budú stretáva  každý týž-
de . Po prázdninách sa stretnú opä  vo štvr-
tok 5.9.2019, a to na tému: Môžu sa zvieratá 
správa  udsky? – morálka a etika v ríši zvierat. 

Tešíme sa na vás.

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave

Stupavské v atá



Máj bol v Stupave bohatý nielen 
na dáž , ale aj na kultúrne podu-
jatia. Desiateho mája sme si pripo-

menuli významný sviatok všetkých mami iek. 
V kultúrnom dome sme preto pre deti pripra-
vili v spolupráci s OZ Pohodka tvorivé dielni -
ky, skákací hrad, množstvo hra iek a drobné 
ob erstvenie. O deti tak bolo postarané a ma-
mi ky si mohli na pár hodín oddýchnu .

Tretiu májovú sobotu sa uskuto nili Stupav-
ské trhy, ktoré organizovalo Mestské kul-
túrne a informa né centrum Stupava v spo-
lupráci s Barborou Ko išovou. Na podujatí 
sa zú astnilo množstvo zaujímavých predaj-
cov a pre návštevníkov bol pripravený zaují-
mavý program, ktorý prebiehal po as celého 
d a. Deti sa mohli odviez  na ko och alebo 
sa zapoji  spolu so svojim rodi mi do rodin-
ného kvízu, ktorý pri príležitosti 750. výro ia 
prvej písomnej zmienky o Stupave pripravili 
zamestnanci MKIC.

Druhý rok po sebe hostilo naše mesto festi-
val nového cirkusu Cirkul´art. Podujatie, kto-

ré sa uskuto nilo posledný májový víkend, 
bolo prehliadkou umeleckých produkcií so za-
meraním na sú asné divadlo a moderný cirkus.

Posledný májový de  patril v MKIC našim 
najmenším. Pripravili sme pre nich zdravé, 
ale aj sladké dobroty, ma ovanie na tvár, ská-
kacie atrakcie, ktoré mali ve ký úspech, ako 
aj kultúrny program v podaní žiakov ZŠ kpt. 
J. Nálepku. Po as celého podujatia boli de-
om k dispozícii maskoti, ktorí sa s nimi 

ochotne fotografovali.
MKIC, Foto: autor
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Máj v znamení 
detí

V aka zaujímavým pokusom na krúž-
ku sa žia ky deviateho ro níka Zák-
ladnej školy kpt. J. Nálepku rozhodli 

zdie a  svoje nadšenie z chémie i s tými mladší-
mi. Na podporu spolupráce základnej školy so 
škôlkami sa vybrali do materských škôl a boli 
aj v našej – MŠ Marcheggská.

Hravou formou predškolákom predvied-
li množstvo krásnych pokusov, v aka ktorým 
sa zakaždým ozývali celou škôlkou nadšené vý-
kriky. Napríklad naplnili pohár oto ený hore 
dnom, nau ili sušené hrozienka tancova , po-
stavili si s de mi snehuliaka priamo v triede, 
deti si vyrobili bublifuk a hasiaci prístroj, kto-
rým bezpe ne uhasili svie ku a mnoho iných.

Pre deti to boli malé zázraky, ktoré sa im 
ve mi pá ili. Pevne veríme, že po takýchto zá-
žitkoch ich rados  z chémie neopustí a budú 
z nich šikovní chemici i po nástupe do základ-
nej školy.

OZ RZ pri Základnej škole kpt. Jána Ná-

lepku a ZŠ kpt. Jána Nálepku krúžok finan ne 
i materiálne podporujú.

Touto cestou akujeme za spoluprácu pani 
u ite ke RNDr. Kataríne Oláhovej a jej diev a-
tám z deviateho ro níka a tešíme sa na ich al-
šiu návštevu v materskej škole.

Silvia Gabrielová, 
riadite ka MŠ Marcheggská v Stupave, 

Foto: autor

Vystúpili: Karolína Bubni ová, Len-
ka Kovárová, Simona Gröneová, Remi 
Frappier, Linda Maderová, Timka Kris-

tínová, Matúš Gondek, Olívia Janušková, Vero-
nika Turo ová, ubica Belá ová, Aurel Janá ek, 
Lara Hrotková, Lucia Polláková a Katarína Ha-
verlová. Hos om sa v závere programu predstavi-
la Romana Hozlárová, ktorá zahrala na klavíri a 
na flaute so sprievodom pani Vavrovej. 

Veríme, že sa v priestoroch knižnice opä  
uvidíme na alšom hudobnom podujatí.

Mestská knižnica Ruda Morica, Foto: autor

Chémia, astokrát málo ob úbený predmet u žiakov, 
sa stáva na našej základnej škole oraz populárnejšou. 
Pri inila sa o to predovšetkým skvelá pani u ite ka RNDr. 
Katarína Oláhová, ktorá na škole vedie chemický krúžok.

V priestoroch Mestskej 
knižnice Ruda Morica sa
uskuto nil koncert žiakov 
ZUŠ Stupava z klavírnej 
triedy pedagogi ky 
Mgr. art. Kataríny 
Vavrovej. 

aro chémie

Klavírny koncert v knižnici



V apríli tak môžeme zaznamena  nie-
len prvý letný (nad +25 °C), ale aj 
prvý tropický de  (nad +30 °C). Ak 

sa obzrieme do minulosti, tropické teploty 
sme mali v Stupave napríklad 29. a 30. apríla 
2012, ke  maximálna denná teplota vystúpi-
la až nad +30 °C.

Úplne opa ná situácia nastala o rok neskôr, 
a to prvého apríla 2013, ke  ráno na Ve ko-
no ný pondelok ležalo na zemskom povrchu 
10 cm snehu. V rámci Záhoria bolo v Ku-
chyni 8 cm, na Bratislavskej Kolibe 13 cm 
a v Mlynskej doline 4 cm snehu.

Aký bol apríl 2019?
Tohtoro ný apríl bol už tretím po sebe idúcim 

mesiacom, ktorý bol po teplotnej stránke nad-
priemerne teplý. Priemerná teplota za celý me-
siac bola v Stupave na úrovni +11,9 °C, a tak 
bol apríl teplejší o viac ako 1 °C oproti dlho-
dobému normálu. Koncom apríla, presnejšie 25. 

4., sme v Stupave zaznamenali aj prvý letný de . 
O letnom dni hovoríme vtedy, ke  maximálna 
denná teplota dosiahne +25 °C. Pre zaujíma-
vos  spomeniem, že priemerný dátum nástu-
pu prvého letného d a v Stupave je až okolo 5. 
mája. Minulý rok sme v Stupave zažili najskor-
ší letný de  od roku 1987, a to 9. apríla 2018.

Zrážkovo skon il apríl v Stupave ako podprie-
merný. Za celý mesiac spadlo 29,7 mm, o je 
zhruba 62 % dlhodobého aprílového priemeru. 
Tretieho apríla sme mohli zo Stupavy sledova  aj 
prvú vzdialenú búrku, ktorá postupovala východ-
nou as ou Bratislavy smerom na Pezinok. Mne 
sa dokonca podarilo zo svojej meteo záhradky od-

fotografova  blesk smerom na Malé Karpaty.
Preh ad prvých búrok v roku za posledných 

6 rokov zaznamenaných na Meteorologickej sta-
nici v Stupave:

O vzdialenej búrke hovoríme vtedy, ke  je 
elektrický výboj od našej meteorologickej stani-

ce vzdialený nad 3 km, maximálne až do 15 km. 
Vzdialená blýskavica nastáva zase vtedy, ke  je 
vzdialená viac ako 15 km od našej stanice a na 
oblohe je vidie  len blýskanie.

Aktuálne meteo dáta zo Stupavy, ale aj vždy 
erstvé predpovede po asia pre Stupavu a okolie 

nájdete tu: 
www.pocasiepodlupou.sk

Peter Štefan in
Foto: Peter Štefan in, Stupava 3.apríla 2019

Pri príležitosti ukon enia projektu pripravu-
je rakúske meste ko Marchegg podujatie 
Renature Festival s bohatým sprievodným 

programom aj v slovenskom jazyku. Už v sobo-
tu o 10.00 hod. si budete môc  po as komento-
vanej prechádzky „Krajina“ vychutnáva  nádher-
né poh ady na okolie rieky Morava, o 14.00 hod. 
sa môžete pohodlne odviez  autobusom k no-
vootvorenému ramenu Moravy. Obe exkurzie sú 
so slovenským tlmo níkom a v rovnakých asoch 

sa zopakujú aj v nede u. Ve er o 19.30 hod. po-
teší veriacich svätá omša, ktorú bude celebrova  
bývalý dekan stupavskej fary Mons. Félix Miku-
la. Vyvrcholením sobotného programu bude sve-
tielkujúca Morava. Pre deti je pripravený zaují-
mavý program.

Oslavy sa uskuto nia po as víkendu 22. a 23. jú- 
na 2019 na zámku v Marcheggu. Všetci ste srde -
ne vítaní.

Denisa KOMÍNEKOVÁ

Po asie v Stupave
Apríl 2019
Mesiac apríl sa na Slovensku v dlhodobom priemere 
vyzna uje typicky premenlivým charakterom po asia. 
Po jarnej rovnodennosti sú dni už dlhšie ako noci 
a slne né lú e zohrievajú po as d a zemský povrch. 
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Renature Festival 
v Marcheggu aj pre Slovákov

Nieko koro ný projekt LIFE+ Revitalizácia dolnej nivy 
Moravy, ktorého cie om bolo obnovenie prirodzenej 
rie nej dynamiky, prepojenie starých ramien s Moravou, 
ako aj vytvorenie opatrení na ochranu ohrozených 
druhov vtákov a rýb, vstúpil do svojho záveru. 

Sobota 22.6.2019
10.00 Otvorenie podujatia na zámku v Marcheggu s bez-

platným programom pre deti

10.00 – 11.30 Exkurzia „Krajina“ (prechádzka nivou Mora-

vy so slovenským tlmo níkom)

10.00 – 11.30 Exkurzia „Voda“ (doprava autobusom k no-

vootvorenému ramenu rieky)

14.00 – 15.30 Exkurzia „Krajina“ (prechádzka nivou Moravy)

14.00 – 15.30 Exkurzia „Voda“ (doprava autobusom k no-

vootvorenému ramenu rieky so slovenským tlmo níkom)

15.30 Koncert skupiny Junge Paldauer

21.00 Svetielkujúca Morava (1000 svie ok plávajúcich na 

hladine rieky)

Nede a 23.6.2019
10.00 Frühschoppen – tradi né rakúske stretávanie sa 

v hostinci v dopolud ajších hodinách, s hudobným sprie-

vodom na trase Marchegg – Breitensee

10.00 – 11.30 Exkurzia „Krajina“ (prechádzka nivou Mora-

vy so slovenským tlmo níkom)

10.00 – 11.30 Exkurzia „Voda“ (doprava autobusom k no-

vootvorenému ramenu rieky)

14.00 – 15.30 Exkurzia „Krajina“ (prechádzka nivou Mo-

ravy)

14.00 – 15.30 Exkurzia „Voda“ (doprava autobusom k no-

vootvorenému ramenu rieky so slovenským tlmo níkom)

17.00 Ukon enie podujatia

Najvyššie maximum: +25,9°C (26.4.)
Najnižšie minimum: +0,8°C (7.4.)

Najvyšší denný priemer: +20,2°C (25.4.)
Najnižší denný priemer: +4,4°C (13.4.)

2014 – búrka 8. apríla 
2015 –  vzdialená blýskavica 26. marca, 

búrka 1. apríla
2016 –  vzdialená búrka 8. apríla, 

búrka 13. apríla                             
2017 –  blýskavica 10. apríla, 

búrka 11. apríla                                    
2018 –  blýskavica 12. apríla, 

búrka 13. apríla                                  
2019 –  vzdialená búrka 3. apríla, 

búrka 30. apríla

Po et dní so zrážkami: 10
Po et dní s búrkou: 1 (30.4.)

Po et dní so vzdialenou búrkou: 1 (3.4.)
Najvyšší denný úhrn zrážok: 11,3 mm (30.4.)



Obrovský nafukovací hrad so šmyk- 
avkou bol azda najvä šou zábavou 

po as celého d a, ke  sa deti ne-
vedeli zastavi  a presta  skáka . Nekon ia-
ci zástup malých detí bol od za iatku až do 
konca aj v stánku, kde sa ma ovalo na tvár. 
Deti si nechali nakresli  rôzne vzory super-
hrdinov, zvieratiek, kvetiniek alebo znakov 
a zo svojich dekorácii sa tešia sná  ešte dnes. 
Pre športovcov boli pripravené futbalové mi-
nihriská, futbalová aréna, footgolf, strie a-
nie s loptou smartball, prekážkové dráhy, ale 
takisto workout zóna, kde cvi ili deti aj do-
spelí. Školákov lákala okrem futbalu jazda 
na špeciálne upravených cyklotrenažéroch, 
kde mohli trénova  bezpe ne jazdu na zad-
nom kolese. Sú as ou programu bola aj krát-
ka prednáška o bezpe nosti cyklistov v pre-
mávke a potrebe nosi  prilbu. 

alším z bodov programu bolo spevácke vy-
stúpenie Lienky Lenky (Lenka Šimková), ktorá 
zábavným a hravým spôsobom dokázala vtiah-
nu  deti do deja pesni iek a zauja  ich pozor-
nos . O dobrú atmosféru sa po as celej akcie 
staral DJ, ktorý pre našich hostí hral z najvyš-
šieho miesta na ihrisku – zo strechy. Aby naši 
hostia neodchádzali hladní i smädní, k dispo-
zícii bol aj bufet s ob erstvením a pre mlsné ja-
zý ky cukrová vata alebo kolá iky. 

akujeme všetkým, ktorí prišli na akciu 
Family Day v Borinke a podporili tak náš spo-

lo ný cie  – budova  pozitívny vz ah k pohy-
bu a športovaniu detí a mládeže. Veríme, že 
ste si to všetci užili minimálne ako my. 

Rovnako akujeme obci Borinka a miest-
nemu klubu za poskytnutie priestorov fut-
balového ihriska a zabezpe enie ob erstve-
nia, aj všetkým obchodným a reklamným 
partnerom, ale predovšetkým dobrovo ní-
kom z trénerského a organiza ného tímu 

FKM Stupava a Pajštuná ik, ktorí sa posta-
rali o túto krásnu akciu a jej priebeh (Do-
minik Katona, Martin Havran, Mirka a Mo-
nika Šteflovi ové, Samko Janovický, Miloš 
Kment, Michal Pokorný a alší). 

Michal Pokorný, 
športový riadite  FKM Stupava

Foto: autor

Family Day 2019
Stovky dospelých a detí prichádzali predposlednú májovú sobotu na futbalové ihrisko 
v Borinke. Krásne slne né po asie predpovedalo skvelý de , plný zábavy a dobrej nálady. 
A nebolo tomu inak – na deti akal naozaj pestrý športový a kultúrny program. 
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FKM Stupava 
a Pajštuná ik 

Najmladšie deti ky za ínajú s tré-
ningami „pohybovky“ v Pajštuná-
iku od troch rokov. Neskôr v pia-

tich až šiestich rokoch sa môžu rozhodnú , i 
budú pokra ova  v špecializácii na futbal (od 
kategórie U7), alebo ostanú pri širšie konci-
povanom cvi ení – základná gymnastika (šes  
až devä  rokov), kde sa môžu teši  na množ-
stvo nového gymnastického ná inia (bradlá, 
hrazda, kruhy, švédska debna, laná, trampo-
líny a iné). Aj v prípade futbalu si môžu vy-
bra , i budú trénova  za „profi“ klub FKM 
Stupava (otvárame šes  sú ažných kategórií od 
U8 po U13), alebo si zvolia vo nejšie futbalo-
vé krúžky Pajštuná ik v rámci ŠKD. V spo-
lupráci so ZŠ Stupava plánujeme otvori  šty-
ri takéto skupiny pod a ro níka pre prvákov 
až štvrtákov.

Pri viacerých kurzoch zabezpe ujeme vy-
zdvihovanie a prevoz detí trénermi priamo zo 
ZŠ/MŠ. Prepravu mikrobusom zo škôlky do 
našej telocvi ne Svet detí Pajštuná ik a spä  
plánujeme využíva  ako doteraz pri dopolud-
ajších hodinách pre súkromné MŠ a eduka -

né zariadenia. Zo štátnych MŠ poskytujeme 
len vyzdvihnutie na pohybové prípravy pre 
deti od 4 rokov, na súhlas rodi a v ase oko-
lo 15:00 so za iatkom tréningov medzi 15:15 
a 15:30 ( pondelok – Janka Krá a, utorok – 
Marcheggská, streda – Hviezdoslavova, štvr-
tok – Ružová). Po týchto tréningoch si deti 
u nás vyzdvihnú rodi ia do 16:30.

Viac informácií, nájdete na webovej stránke 
FKM Stupava. Cez prázdniny opä  pripravu-
jeme naše ob úbené letné denné tábory.

Dominik Katona, predseda klubu 
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Na hrách sa zišlo 420 ú astníkov. 
Z osemnástich družstiev z jednot-
livých obcí ZO JDS Záhorie špor-

tovalo 285 seniorov. Ú astníci i sú ažiaci boli 
rozlíšení farebnými tri kami. Zastúpenie mala 
samozrejme aj naša ZO JDS Stupava.

Okresné športové hry otvorila predsed-
ní ka OO JDS Malacky p. Mrázová, kto-
rá predstavila starostov jednotlivých obcí, 
predsedov ZO JDS a jednotlivé družstvá. 
Po príhovore starostu Záhorská Ves sa všetci 

s chu ou vrhli do sú aženia v týchto športo-
vých disciplínach:
– vrh gu ou
– stre ba zo vzduchovky
– hod vá kom do dia ky
– hod granátom na cie
– kop do malej bránky
–  žartovná disciplína (pyramída z ple-

choviek)
– stolný tenis
– beh

V duchu hesla „Nie je dôležité vyhra , ale 
zú astni  sa“ odhodlane bojovali lenovia všet-
kých družstiev. Obloha bola k nim milosrdná 
a hoci poobede spadlo zopár kvapiek, všetky 
sú ažné disciplíny, ktoré sa z vä šej asti ko-
nali vonku, sa stihli dokon i  v as. Po dobrom 
obede mali ú astníci podujatia možnos  vyu-
ži  bezplatnú prepravy kompou do blízkeho 
rakúskeho Angernu, o samozrejme aj využili.

Potom nastalo dlho o akávané vyhlásenie 
výsledkov. Ocenenia sa ušli aj lenom našej ZO 

JDS Stupava p. Márii H blerovej za 1. miesto 
v žartovnej disciplíne a Ing. Stanislavovi Gaj-
došíkovi za 3. miesto v hode granátom na cie , 
ktorým aj touto cestou blahoželáme.

Podujatie vyvrcholilo posedením pri dobrej 
hudbe, kde prítomní seniori ukázali, že ešte 
stále vedia by  aktívni nielen na športovom 
poli, ale vedia sa aj výborne zabavi .

Hostite om tohto tradi ného podujatia a-
kujeme za zorganizovanie športového d a, ví-
azom blahoželáme a všetkým zú astneným 

prajeme ve a zdravia a optimizmu, aby sme sa 
mohli ešte dlho stretáva , zdravo si zasú aži , 
nadviaza  nové priate stvá, ako aj obdivova  
krásy nášho Záhoria.

V duchu „Hýbme sa a nese me doma“ sa te-
šíme na alší ro ník.

Mária Mihalovi ová, ZO JDS Stupava
Foto: udmila Mózová

Lukostrelecký klub Stupava má 28 le-
nov, je lenom SLA3D (Slovenská lu-
kostrelecká asociácia 3D) a v meste ku 

pôsobí už druhý rok. Na otvorených trénin-
goch sa jeho lenovia venujú 3D lukostre be 
a vzdelávaniu o tomto športe. Aktívne sa zú-
ast ujú na celoslovenských aj medzinárod-

ných lukostreleckých sú ažiach.
Svoje zastúpenie v klube majú samozrejme 

aj hobby strelci. „Trénujeme po celý rok, v zim-
nom období v hale, od jari do jesene vonku. Ve-
nujeme sa predovšetkým práci s mládežou, vítaný 
je však každý, pri lukostre be na veku nezáleží,“ 
prezradil nám vedúci klubu Ivan Filip a po-
kra oval: „Naše logo predstavuje „zelé“ s ter-

om uprostred a výrazným nápisom Lukostrelec-
ký klub Stupava. Aj takto pekne reprezentujeme 
mesto. Za sebou máme usporiadanie celoslovenskej 
sú aže Stupavská Jarná a v septembri sa chystáme 
pripravi  Stupavskú Jesennú“, dodáva Ivan Filip.

Aktuálne majú v lukostreleckom klube 
medailovú žatvu. Zú astnili sa na Turnaji 

3 krajín v 3D lukostre be (Rakúsko, esko, 
Slovensko) v Hohenau a v krutom daždivom 
po así získali štyri medaily. V druhom kole 
za riekou Morava v Hodoníne si vybojova-
li medailí šes .

švo
Foto: Tomasz Anusievicz

Medailová žatva lukostrelcov 
Ur ite mi dáte za pravdu, že lukostre ba je šport, v ktorom sa stretáva história so sú asnos-
ou. Pomáha rozvíja  nielen fyzickú, ale aj psychickú stránku loveka. 

Športový de  seniorov
Áno, aj seniori majú svoj športový de . Jeho usporiadate om je Okresná organizácia JDS 
Malacky. Každý rok sa Okresné športové hry konajú v inej obci. Tento rok sa uskuto nil 
už ich 16. ro ník, a to pod záštitou starostu obce Záhorská Ves JUDr. Borisa Šimkovi a. 

Výsledky lenov LK Stupava 
na Turnaji 3 krajín

1. kolo, Hohenau 
kategória Barebow, minis (do 12 rokov)
1. Viktória Prokopová

2. Lenka Landlová

Juniori (13 – 18rokov)
1. Eliška Filipová

2. Lucia Matyšáková

2. kolo Hodonín, 
kategória Barebow, minis 

1. Viktória Prokopová

 2. Lenka Landlová

 3. Alžbeta Vargová 

chlapci
1. Michal Mazág

juniori 
1. Eliška Filipová, 

2. Lucia Matyšáková

Finálové kolo Turnaja 3 krajín sa konalo 
16. júna v Studienke.  O výsledkoch vás budeme 
informova .



Štatistiky
2 haly, 3 krajiny, 3 dni, 6 kategórií, 6 ihrísk, 

12 skupín, 31 oddielov, 86 družstiev, 362 zá-
pasov a viac ako 800 minihádzanárov! Štarto-
valo sa už v piatok (17.5.2019) skoro ráno a 
závere ný turnajový hvizd zaznel v nede u po-
poludní.  

Nebolo všetko len o hádzanej
Nebesá sa usmiali na našu minihádzanár-

sku ríšu a poslali nám po asie, ktoré prialo aj 
vonkajším aktivitám. Okrem klasických ak-
tivít, ktoré deti poznajú z minulých ro níkov, 
sme na multifunk nom ihrisku zorganizova-
li i Laser Games, ktoré boli ve kým lákadlom 

pre malých pišto níkov. Za zmienku ur ite sto-
jí aj kútik kreslenia, ktorý bol v školskej jedál-
ni a nesmieme zabudnú  ani na bohatý bufet, 
v ktorom hrali prím hot-dogy, hranolky, to ená 
zmrzlina a iné to ené tekutiny.

Hrací systém
Hrací formát bol vlastne identický z minulé-

ho roka a nebolo potrebné ni  meni . Deti boli 
pod a veku narodenia rozdelené na dve veko-
vé kategórie a na kategórie chlapcov a diev a-
tá. Pre prvákov a druhákov prebiehal turnaj len 
jednod ovo, a to v sobotu v mestskej športovej 
hale. Deti si tak mohli dopria  rovnocenné sú-
boje vo svojich kategóriách.

HKM Ša a, HK Kúpele Bojnice 
a HK Slávia ZDA Partizánske

Zo všetkých klubov, ktoré sa zú astnili toh-
to ro níka, je dôležité spomenú  vyššie tri 
uvedené kluby. Mladší i starší chlapci z HKM 
Ša a sa stali ví azmi v oboch kategóriách a naj-
mä finále mladších prinieslo obrovskú drámu. 
Tímy chlapcov z HK Kúpele Bojnice si od-
viezli z mladšej kategórie bronz a starší chlap-
ci pod vedením pani Heleny Herákovej si mu-
seli skloni  hlavy až vo finále. Mladšie i staršie 
diev atá z HK Slávia ZDA Partizánske pod 

vedením Klaudie Michnovej si zhodne odvá-
žajú bronz.

Ako dopadol náš klub 
HC Tatran Stupava?

Na minuloro ný bronz našich mladších chlap-
cov nadviazali tento rok diev atá v staršej kategó-
rii (2008/2009) a ich pú  turnajom zastavili až 
diev atá Dunajskej Stredy „D“ vo finále. Našim 
diev atám sa ušlo zaslúžené druhé miesto pod ve-
dením Svetozára Prokeša a Romana Vigha.

Po akovanie
Po akovanie patrí najmä organiza nému tímu, 

všetkým dobrovo níkom z radov rodi ov, tak-
tiež starším hrá om a hrá kam z domáceho klu-
bu HC Tatran Stupava, všetkým trénerom, Mást-
skemu potravinovému spolku, mestu Stupava, 
Základnej škole kpt. Jána Nálepku a reklamným 
partnerom.

Daniel Jan ár
Foto: Lesanka Jánošíková a Lucia Obžerová

Tretí májový víkend 
patril Playminihandball–u
Ako z predošlých ro níkov všetci vieme, Playminihandball je najvä ším minihádzanárskym 
turnajom v strednej Európe a tento rok napísal už svoju dvanástu kapitolu. Hostite om bol 
ako vždy, náš klub HC Tatran Stupava v spolupráci so školou kpt. J. Nálepku v Stupave. 
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Hrací systém
Je trojkolový: základné skupiny, semifinálové 

a finálová skupina. Z každej základnej skupiny po-
stupujú dve najlepšie družstvá do semifinálových 
skupín a z dvoch semifinálových skupín postupu-
jú dva najlepšie celky do finálovej skupiny. V sku-
pinách sa vždy hrá systémom každý s každým. To -
ko z teórie, aby sme vedeli, akou cestou museli 
chalani prejs , kým to vo finále poriadne rozbalili!

Základné skupiny
Zo základnej skupiny postúpili naše diev atá 

z druhého miesta, ke  nad ich sily bola len ZŠ 
J. Hollého zo Šale. Ešte suverénnejší postup mali 
naši chlapci „A“. Tí v základnej skupine nestrati-
li ani bod a do semifinálovej skupiny spo-
lo ne s nimi postúpilo i naše „B“ družstvo.

Semifinálové skupiny
Semifinálová skupina diev at sa konala 

v Dunajskej Strede, kde naše diev atá na-
razili na už vyššie spomenutú ZŠ zo Šale, 
ZŠ Fándlyho zo Serede a domácu ZŠ z Du-
najskej Stredy. Diev atá z Dunajskej Stre-
dy potvrdili svoju kvalitu a do finále postú-
pili z prvého miesta. O druhú postupovú 
prie ku si to pod a predpokladov rozdali 

naše diev atá s hrá kami Šale. Po tuhom boji slá-
vili ví azstvo 13:12 naše diev atá a rovnako i po-
stup do finálovej skupiny.

Semifinálovú skupinu chlapcov hosti-
la naša školská hala v Stupave. Chalani opä  
ani raz nezaváhali a postúpili z prvého miesta. 
Z druhého miesta postúpili chlapci zo ZŠ v Po-
važskej Bystrici.

Finálová skupina – diev atá
V polovici mája si vo finálovej skupine naše 

diev atá postupne zmerali sily so ZŠ Okružnou 
z Michaloviec, so ZŠ z Tren ína a opä  so ZŠ 
z Dunajskej Stredy. Diev atám sa ušla nepo-
pulárna štvrtá prie ka, ale postupom do finálo-

vej skupiny si ur ite zaslúžia uznanie a rešpekt. 
Ako jediné družstvo dokázali pri remíze 14:14 
vzia  bod celkovému ví azovi, tímu diev at 
z Michaloviec.

Finálová skupina – chlapci
Finálová skupina chlapcov, ako aj diev at sa 

hrala v Tren íne. Na prvý zápas nastúpili naši 
chalani proti hrá om Považskej Bystrice, s kto-
rými si zmerali sily už v semifinále. Ani teraz 
nepripustili iný scenár a pripísali si dva body 
za ví azstvo 20:13. alším súperom Stupav a-
nov boli hrá i Nových Zámkov. Po vyrovna-
nom priebehu sa však z ví azstva tešil súper 
v pomere 15:16. Na našich chalanov ešte akal 
posledný duel, ktorým sa uzavrel i celý ro ník 
2018/2019. Vzh adom na vyrovnanos  a vý-
sledky všetkých družstiev živili naši chalani ná-
dej na celkový triumf. Pre jeho získanie však 
museli porazi  chlapcov zo ZŠ a MŠ Bojnice, 
aby mali tri celky rovnos  bodov, ale najlep-
šie skóre by hralo v náš prospech. V burácaní 
spoluhrá ov z lavi ky a spolužia ok z h adiska 
boli odpo ítavané posledné sekundy. Áno, cha-

lani to zvládli na výbornú a vyhrali i závere -
ný súboj 22:18. Tým spe atili zisk titulu Maj-
ster Slovenska!

Spolupráca trénerov
Pod úspech chlapcov sa podpísali najmä títo 

tréneri: Rudolf Draškovi  ml., uboš Hepner, 
Petra Varjassiová, Veronika Rumpelová, Róbert 
Popluhár, Martin Kosák a Peter Filip.

Majstrami Slovenska sa stali: Hakan Yilmaz, 
Matúš Hauskrecht, Samuel Majer ík, Matúš 
Mlynárik, Matej Pír, Šimon Vargon ík, Richard 
Stoví ek, Samuel Tomkovi , Viliam Max Maroš, 
Filip Bubni , Alex Molnár, Jakub Kme o, Ri-
chard Stulan ák, Jakub Jánoš, Ján Rigler a Mar-
tin Dlouhý.

Text: Daniel Jan ár
Foto: Rudolf Draškovi  ml.

Úspešných mladých hádzanárov slávnostne prijal na 
mestskom úrade primátor Stupavy Peter Novisedlák. 
„Som rád, že as, ktorý ukrajujete zo svojho vo na a za-
nietenos , akou sa oddávate tomuto športu, nie sú zbyto -
né,“ povedal primátor. Každému zo zú astnených osobne 
zablahoželal a odovzdal akovný list.

Sme majstri!
Slovenský zväz hádzanej usporadúva každý rok celoslo-
venskú sú až školských stredísk mladšieho žiactva 
a ani tento rok nebol výnimkou. Išlo už o 45. ro ník. 



STUPAVSKÉ NOVINY | JÚN 2019 Z NAŠEJ KUCHYNE A INÉ noviny@stupava.sk | 19

Pripravíme si:
1 kg múky, z toho pol kg hladkej 
a pol kg polohrubej
700 g mletých oškvarkov
1 ve kú kyslú smotanu
3 celé vajcia
1 + 1/2 kvasnice
4 dcl vody
1 kl cukru
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Postup:
Vo vode s cukrom necháme pracova  kvasni-
ce. Zmiešame múku s polovicou oškvarkov, 
pridáme smotanu, vajcia a kvások. Vypracu-
jeme cesto. Pod a slanosti oškvarkov ho osolí-
me a necháme poriadne vykvasi  – asi hodinu 
a pol. Potom ho na pomú enej doske rozva ká-
me a po povrchu rozprestrieme zvyšok oškvar-
kov. Preložíme a opä  rozva káme. Môžeme 
viackrát,  aby cesto pekne „lístkovalo“. 
Pagá e vykrajujeme formi kou, ím menšie, 
tým chutnejšie. Ukladáme ich na peká  vyma-
zaný brav ovou mas ou. Povrch potrieme ž t-
kom rozhabarkovaným s trochou vody a môže-
me ozdobi  sekanými mand ami alebo orechom. 
Pozor, používajte len tie svetlé. Tmavý vlašský 
orech by v rúre zhorkol. Pe ieme dozlata.

Mástske pagá e
Ešte v prvom obnovenom vydaní Stupavských novín 
sme vás vyzývali, aby ste nám poslali do redakcie svoj 
ob úbený recept (noviny@stupava.sk). A mysleli sme to 
vážne. Škoda, zatia  sa nám nikto neozval.  Naš astie 
existujú susedské linky a miestne tamtamy. A tak 
k nám doletel lokálny recept od pani Helenky z Mástu 
na klasické oškvarkové pagá e.

Kone né poradie 
Kategória B – „BOYS – 2008/2009“
1. HKM Ša a A (SK)

2. HK Kúpele Bojnice (SK)

3. Házená Velká Byst ice (CZ)

4. Sporta Hlohovec B (SK)

5. TJ Sokol Horka nad Moravou (CZ)

6. RK Vu i i A (HR)

7. TJ Strojár Malacky (SK)

8. TJ Sokol Kostelec na Hané (CZ)

9. TJ Sokol Velké Mezi í í (CZ)

10. HáO Slovan Modra (SK)

11. SK Ku im (CZ)

12. THA Martin B (SK)

13. HC Tatran Stupava A (SK)

14. ŠKP Bratislava A (SK)

15. TJ Jiskra Havlí k v Brod (CZ)

16. Sokol Cífer (SK)

17. RK Vu i i B (HR)

18. HC Tatran Stupava C (SK)

19. HC Tatran Stupava B (SK)

20. HC Tatran Stupava D (SK)

21. Sokol Sokolnice A (SK)

22. HK Ivanka pri Dunaji (SK)

23. Sporta Hlohovec A (SK)

24. Sport Club Senec (SK)

25. Házená Legata Hustopo e (CZ)

26. HKM Ša a B (SK)

27. ŠKP Bratislava B (SK)

28. Sokol Sokolnice B (CZ)

Kategória G – „GIRLS 2008/2009“
1. MŠK Dunajská Streda D (SK)

2. HC Tatran Stupava A (SK)

3. HK Slávia ZDA Partizánske (SK)

4. Iuventa Michalovce A (SK)

5. HK Slovan Duslo Ša a A (SK)

6. MŠK Dunajská Streda A (SK)

7. Iuventa Michalovce B (SK)

8. Sokol Cífer (SK)

9. Tatran Stupava B (SK)

10. MŠO Štúrovo (SK)

11. TJ Strojár Malacky (SK)

12. Sport Club Senec (SK)

13. MŠK Dunajská Streda B (SK)

14. THA Martin (SK)

15. MHáK Martin (SK)

16. MŠK Dunajská Streda C (SK)

17. Štart Trebišov (SK)

18. HK Slovan Duslo Ša a B (SK)

19. MŠK Dunajská Streda E (SK)

20. HC Tatran Stupava C (SK)

Kategória mB – „mini BOYS 2020-2011“
1.* HKM Ša a A (SK)

2.* TJ Sokol Kostelec na Hané (CZ)

3.* HK Kúpele Bojnice (SK)

4.* Házená Náchod A (CZ)

5.* Sokol Sokolnice (CZ)

6.* THA Martin (SK)

7.* ŠKP Bratislava (SK)

8.* SK Ku im (CZ)

9.* Házená Velká Byst ice (CZ)

10.* TJ Jiskra Havlí kúv Brod (CZ)

11.* Sport Club Senec (SK)

12.* Házená Náchod B (CZ)

13.* TJ Sokol Velké Mezi í í (CZ)

14.* HKM Ša a B (SK)

Kategória mG – „mini GIRLS 2020-2011“
1.* ŠKH Rohožník (SK)

2.* MŠK Dunajská Streda A (SK)

3.* HK Slávia ZDA Partizánske (SK)

4.* MŠO Štúrovo (SK)

5.* MŠK Dunajská Streda B (SK)

6.* HK Slovan Duslo Ša a (SK)

7.* ŠKP Bratislava (SK)

8.* HC Tatran Stupava (SK)

Kategórie prvákov a druhákov boli bez vyhodnotenia.
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STUPAVA TROPHY 2019 je 16. ro -
ník pretekov na horských bicykloch v oblas-
ti Malých Karpát.

Akcia za ína v piatok 21.6. 2019 o 15.00 
registráciou pretekárov na mieste podujatia 
v Stupave na lúke pri penzióne Intenzíva.

O 17.00 štartuje prvá disciplína KO-
LIESKO ELIMINÁTOR, na ktorej sa sú a-
ží na 400 m okruhu cez prekážky vyra o-
vacím systémom.

V sobotu štartujú 4 trate na horských 
okruhoch 105 km, 76 km, 42 km a 25 km. 

O 16.00 sa uskuto ní slávnostné vyhlá-

senie výsledkov.
V nede u sa pokra uje v dopolud ajších 

hodinách behom zo Záhorskej Bystrice do 
Stupavy na dvoch tratiach – 8 km a 17 km.

Po obede o 13.00 dostanú priestor deti 
od 2 do 14 rokov na tratiach od 100 m 
do 7 km.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov pretekov
bohatou tombolou pre deti bude o 16.00.

Viac informácií a prihlasovanie nájdete 
na webovej stránke Stupavský maratón.

Tešíme sa na vašu ú as .
Hlavný organizátor Juraj Jánošík

Salón výtvarníkov 2019
Pozývame vás na kultúrno-umelecké podujatie Salón výtvarníkov 2019, 
na ktorom sa predstaví 80 výtvarníkov. Do výberu autorov a diel postúpili aj tri 
lenky OZ arte.via zo Stupavy.

ELESKO Wine Park, ZOYA MUSEUM, Partizánska 2275, 900 01 Modra

Kedy: 22. jún 2019
Kde:  výstavná sála MKIC (vchod zo Sedliackeho dvora)

as: 8.00 – 11.30 hod 
Srde ne vás pozývame na alšiu charitatívnu burzu pod záštitou Stupavské-

ho srdca. Vami podarované veci môžete nosi  od pondelka 17.06.  do piatku 

21.06. v ase od 16,00 do 17,30 hod do výstavnej sály MKIC. Zbierame 

letné oble enie a obuv, spolo enské hry, knihy a hra ky (nie plyšáky, 

poškodené a nefunk né hra ky).

Vopred vám akujeme za vašu pomoc a zapojenie 

sa do zbierky. 

Bližšie info na tel. . 02/60200614, Mgr. So a Tomeková

Letná sociálna

BURZA


