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ROZŠÍRENIE
KAMEROVÉHO
SYSTÉMU
V MESTE
Mesto Stupava získalo v rámci
projektu na rozšírenie kame
rového systému v roku 2014
dotáciu, ktorú poskytla Rada
vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality. Vďaka to
muto projektu, ktorý spolufinan
covalo mesto, sa kamerový sys
tém rozšíril o 3 kamery, tie sú
nainštalované na Námestí Slo
venského povstania, na Mlyn
skej ulici pri mestskom parko
visku a na Budovateľskej ulici
oproti potravinám CBA. Nové
monitorovacie miesta budú
24 hodín denne nepretržite
snímať dané lokality v rozsahu
niekedy až 360° v horizontálnej
rovine. Systém bol spustený
s oneskorením, dôvodom boli
nepriaznivé poveternostné
podmienky. Rozšírením kame
rového systému sa zabezpečí
vyhľadávanie, identifikácia
a pomenovanie problémov,
monitorovanie priestranstiev
na zabezpečenie dôkazov
pre potreby objasňovania
spáchaných trestných činov
a priestupkov, lepšiu kontro
lu dopravnej situácie ako aj
prínos pri dokazovaní páchania
priestupkov a trestných činov
v súčinnosti s Policajným
zborom SR pri využití zázna
mov kamerového systému.
Vďaka kamerovému systému sa
v meste darí neustále znižovať
počet páchaných priestupkov,
čo poukazuje na to, že je to
jedna z najlepších primárnych
preventívnych aktivít. Čo sa
týka sekundárnej preven
cie, aj tu zohráva kamerový
systém dôležitú úlohu, pretože
objasnenosť už spáchaných
deliktov na miestach
s inštalovanými kamerami je
cca 90 %.
Milan VÁLEK
náčelník MsP



BOLI SME
PRI TOM
Veľkonočná
pátračka
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Máme v meste
„súkromné“ ulice?

Foto: redakcia

Psie problémy
P

es v rodine je pre mnohých
samozrejmosťou. Podľa psy

cho
lógov je ideálnym spo
loč
níkom
pre
všetkých
osa
me
lých, ale aj pre tých, ktorí
potrebujú do svojho života zaviesť
pravidelný režim či viac pohybu.
Pes pomáha prekonávať smútok,
depresie, stmeľuje rodinu, pomáha
nadväzovať kontakty. Pes však môže
byť tiež zdrojom mnohých problé
mov a susedských sporov, pretože
nie každý chovateľ je zodpovedný

a berie ohľad na svoje okolie. Ako
sme na tom v Stupave? Podľa pani
Zdenky Obermárovej, ktorá má
na starosti dane a poplatky, je
na mestskom úrade momentálne
evidovaných okolo 1 300 psov,
ktorých majitelia si zodpovedne pl
nia každoročnú daňovú povinnosť.
Ako nám povedala Ing. Ľubica Kon
swaldová z referátu odpadového
hospodárstva, v našom meste sa
na rôznych miestach nachádza
16 zberných nádob s vrecúškami

na exkrementy, ktoré pracovníci
technických služieb vynášajú raz
do týždňa. Psičkári majú k dis
pozícii tiež verejné „venčovisko“
za základnou školou, kde si psi pod
dohľadom svojich majiteľov môžu
voľne pobehať.

Na prechádzke
Ako nás informoval náčelník mest
skej polície Milan Válek, na mie
stach, kde je voľný pohyb psov

19

L

aická verejnosť sa nevie
dostatočne zorientovať v rôz
nych druhoch vlastníc
kych
vzťahov a ich súvislostiach so
stavebným zákonom a zákonom
o obecnom zriade
ní. K nejasnos
tiam prispievajú informačné tabule
a zábrany s označením „súkromný
pozemok“ osadené v niektorých
nových uliciach. Tento stav je
často vnímaný ako neštandardný,
odráža však novodobé politické
a spoločenské zmeny v našej
spoločnosti. S otázkami týkajúci
mi sa užívania, správy a údržby
„súkromných ulíc“ sme sa obrátili
na Ing. Katarínu Macákovú, vedúcu
Oddelenia územného rozvoja
a životného prostredia mesta Stu
pava a Ing. Branislava Balúna, do
pravného inžiniera z Okresného
dopravného inšpektorátu v Malac
kách, ktorí sa k danej téme spoločne
vyjadrili.

V
 Stupave je momentálne 142 ulíc,
kto je ich vlastníkom?
Ing. Katarína Macáková: Vlast
níctvo ulíc je rôzne, závisí od typu
pozemnej komunikácie, ktorá danú
ulicu tvorí a v prípade nových ko
munikácií i skutočnosť, kto danú
komunikáciu budoval.
Ing. Branislav Balún: Vlastní
kom drvivej väčšiny komunikácií
na území mesta Stupava je samotné
mesto.
(pokračovanie na str. 2)

zakázaný, je možné psa vodiť len
na vôdzke, bezpečne pripevnenej
na obojku alebo prsnom postroji.
Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia
byť primerané veľkosti a tempera
mentu psa, aby sa ňou zviera dalo
ovládať v každej situácii. Okrem
toho, venčiť, respektíve vodiť psa
mimo chovný priestor, môže len
osoba fyzicky a psychicky zdatná.
Nemusí byť plnoletá, musí však byť
schopná psa ovládať v akejkoľvek
situácii, privolať ho a dať mu pokyn,
ktorý poslúchne. Toto by si mali
uvedomiť rodičia a iní dospelí, ktorí
psa zveria dieťaťu. Aj to najlepšie
vychované a disciplinované zvie
ra totiž môže v nevšednej situácii
zareagovať skratovo.
(pokračovanie na str. 4)

téma mesiaca
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VÝROČNÁ
SCHÔDZA
JEDNOTY
DÔCHODCOV

Ing. Branislav Balún: Ďalej je vlast
níkom Slovenská správa ciest (cesty
I. triedy) a Bratislavský samos
právny kraj (cesty II. a III. triedy).
Nesmieme zabudnúť na súkrom
ných vlastníkov, ktorí z rôznych
dôvodov nepreviedli nové komu
nikácie po vybudovaní mestu, ale
ponechali si ich vo svojom vlast
níctve.

 esty označené tabuľami „súk
C
romný pozemok“ sú prístupné len
tým obyvateľom, ktorí v tých uli
ciach bývajú?
Ing. Katarína Macáková: Mu
síme konštatovať, že tabule s týmto
znením neboli zo strany mesta
povoľované. Tabuľa je dopravným
značením, ktoré v zmysle cestného
zákona určuje obec po prechádza
júcom schválení príslušným do
pravným inšpektorátom, to isté platí
i pre závory či iné dopravné zaria
denia. K takémuto kroku však podľa
dostupných informácií nedošlo, ta
bule a závory si svojvoľne osadili
vlastníci komunikácií.
S ú teda takto označené cesty
prístupné všetkým? Pribúdajú
sťažnosti, že vlastníci bránia
iným obyvateľom vstupovať
na tieto komunikácie.
Ing. Katarína Macáková: Mesto
Stupava ako príslušný špeciálny
stavebný úrad povoľovalo súkrom
né komunikácie ako verejné účelové
komunikácie, nemali pri povoľovaní
charakter neverejných komunikácií
v uzavretých priestoroch a objek
toch. Neverejnými, čo v praxi zna
mená, že môže dôjsť k obmedzeniu
či vylúčeniu práva užívania inými
účastníkmi cestnej premávky zo
strany vlastníkov komunikácie,
by sa stali iba v tom prípade, keby
rozhodnutím mesta boli vyhlásené
za neverejné. Takýto krok však
zo strany mesta nenastal a pokiaľ
máme vedomosť, ani jedna súkrom
ná komunikácia nebola vyhlásená
za neverejnú účelovú komunikáciu.
 a Bazovej ulici osadili súkrom
N
ní vlastníci komunikácie rampu.
Táto prekážka však môže brániť
vjazdu nákladným hasičským
autám, prípadne autám rýchlej
zdravotníckej pomoci, je osade
nie takejto prekážky v súlade so
zákonom?
Ing. Katarína Macáková: Komu
nikácia Bazova ul. nebola zo strany
špeciálneho stavebného úradu po
volená. Takže i osadenie rampy je
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(pokračovanie zo str. 1)

 ké typy cestných komunikácií
A
definuje zákon a ktoré z nich
máme v našom meste?
Ing. Katarína Macáková: V našom
meste máme cestu I. triedy (tvoria
ju ulice Hviezdoslavova, Hlavná
a Malacká). Ďalej je tu sieť ciest II.
a III. triedy (Devínska cesta, časť
Záhumenskej ul., Nová ul. a Ul. F.
Kostku). Veľkú časť pozemných
komunikácií tvoria miestne komu
nikácie vo vlastníctve mesta. Nové
komunikácie sú účelovými komu
nikáciami a boli povoľované ako
verejné účelové komunikácie. Ich
vlastníctvo je rôzne.

noviny@stupava.sk I

Foto: redakcia

bez príslušného povolenia, a preto
v rozpore zo zákonom.
Ing. Branislav Balún: Navyše, ak
dôjde k poškodeniu zasahujúceho
vozidla, resp. k horšej udalosti
(úmr
tie a pod.), ten, kto takéto
zariadenie umiestnil, nesie priamu
trestnoprávnu zodpovednosť a bude
za tento čin následne riešený.
 á mesto povinnosť vykonávať
M
verejné služby (údržba, osvetle
nie, odvoz odpadu) v uliciach,
ktoré nie sú v jeho vlastníctve?
Ing. Katarína Macáková: Mesto je
povinné vykonávať verejné služby
spojené so správou a údržbou ko
munikácií len na miestnych ko
munikáciách a účelových komu
nikáciách vo vlastníctve mesta.
Čo sa týka iných služieb, závisí to
od skutočnosti, či je napr. verejné
osvetlenie vo vlastníctve mesta.
Podľa cestného zákona sú vlast
níci povinní zabezpečovať správu
a údržbu pozemných komunikácií,
čo musia rešpektovať i vlastníci súk
romných komunikácií bez ohľadu
na to, či ide o účelovú komunikáciu
verejnú, alebo neverejnú. Žiaľ, je
tu aj určitý počet ulíc, kde nedošlo
k vybudovaniu komunikácie, resp.
neboli po vybudovaní skolaudované.
Foto: redakcia

Š tandardom býva, že cesty a verej
né osvetlenie vybuduje investor,
prípadne súkromní stavitelia
a následne ich odovzdajú do ma
jetku a správy mesta. V čom je
tento model výhodný pre obe
strany?
Ing. Katarína Macáková: Výho
dou pre stavebníkov je, že
po odovzdaní do majetku mesta už
nie sú povinní udržiavať pozemné
komunikácie, nemusia po čase
zabezpečovať práce spojené s opra
vou či rekonštrukciou komunikácií.

Mesto zase z pohľadu komunálnych
záujmov zabezpečuje na miestnych
komunikáciách a účelových komu
nikáciách vo vlastníctve mesta pre
obyvateľov služby, na ktoré majú
právo a súčasne má vytvorený
komplexný systém správy, údržby
a opráv siete komunikácií.
 ravdepodobne v najhoršom
P
technickom stave je Lesná ulica,
východný úsek tejto cesty tvorí
len nespevnená plocha. Prob
lémom je aj dočasná výnimka
na napojenie lokality Dúbravyjuh na prístupovú cestu. Komu
zostane v rukách „čierny Peter“
a bude musieť tieto problémy
riešiť a financovať?
Ing. Katarína Macáková: Lesná
ul. je vo vlastníctve mesta Stupava
a sčasti je miestnou komuniká
ciou. Napriek tomuto zatriede
niu je jej fyzický stav taký, že vo
východnom úseku ide o komu
nikáciu s nespevneným povr
chom a aj v nižšie položených
častiach je úsek, ktorý v súčasnosti
nemá spevnený bezprašný povrch.
Príčinou sú mnohé skutočnosti.
Pred výstavbou, ktorá tu prebie
ha v posledných rokoch, komu
nikácia sprístupňovala iba zopár
domov, záhradiek a záhradných
chát. Na tento účel bola i prispôso
bená. Teleso komunikácie i samot
ný povrch neboli stavané na budúci
charakter komunikácie, a tou je
dnes komunikácia slúžiaca staveb
nej doprave a prístupu k rodin
ným domom postaveným v rámci
rozsiahlejšej zástavby. Samozrejme,
situáciu nevylepšili ani pokládky
inžinierskych sietí. Dúbravy-juh
a ich dočasné napojenie na štátnu
cestu I. triedy je problém, ktorý
bude spoločným problémom vlast
níkov komunikácie a mesta Stu
pava. Keďže do dnešného dňa nie
je právoplatné kolaudačné rozhod
nutie, je ťažko predpokladať ďalší
vývoj a postup.
 o je príčinou tohto stavu, kto
Č
urobil chybu? Mesto, veľkí inves
tori, jednotliví stavitelia?
Ing. Katarína Macáková: Dnes
je veľmi ťažko hľadať príčiny
vzniknutej situácie. Môžeme len
konštatovať, že v začiatkoch, keď
došlo k boomu výstavby v Stupave
a začali sa budovať nové loka

lity, už bolo budúce vlastníctvo
komunikácií riešené zmluvami
o budúcich prevodoch vlastníct
va na mesto. Tento právny akt sa
apli
koval pri vydávaní územných
rozhodnutí na lokality. Následne
sa povolili a vybudovali inžinierske
siete, ktoré stavebníci samostatne
odovzdávali do vlastníctva mesta,
ale akosi sa opomenulo v niek
torých prípadoch dobudovať ko
munikácie alebo ich skolaudovať,
resp. previesť do vlastníctva mesta.
Skolaudovali sa rodinné domy a ko
munikácie sa následne neriešili.
Samozrejme, okrem lokalít, kde
stavebníci splnili záväzky zo zmlúv
o budúcich prevodoch a previedli
spolu so sieťami aj komunikácie
do vlastníctva mesta.
Dnes to tvorí veľký problém a nie
je jednoduché túto situáciu vyriešiť.
V minulom volebnom období
mestské zastupiteľstvo prijalo sta
tus preberať do vlastníctva mesta
kompletné celky. To znamená, že
predmetom daru alebo kúpy boli
všetky inžinierske siete (tie, ktoré
môže vlastniť mesto), komunikácia
a pozemok pod ňou. Neschvaľovali
sa separátne zmluvy na inžinierske
siete a následne po čase na komu
nikácie a pozemky pod nimi. Pri
aplikovaní tohto postupu by sa ne
mala opakovať situácia, že na súk
romnom pozemku a súkromnej
komunikácii sa nachádzajú verejné
siete vo vlastníctve mesta.
Ing. Branislav Balún: Stav ko
munikácií v zastavanom území
spomínaných lokalít je, bohužiaľ,
taký preto, že stavebníci si nesplnili
svoje povinnosti v zmysle staveb
ného poriadku už pri výstavbe.
Bohužiaľ, došlo aj k pochybeniu
mesta – stavebného úradu, pretože
zmienený zákon vo svojom znení
uvádza, že stavba môže byť po
volená, len pokiaľ je zabezpečený
prístup k stavbe, čo v preklade
znamená, že stavebné povolenie
na rodinný dom – stavbu môže
stavebník obdržať len za pod
mienky, že v tesnom dotyku sa
nachádza alebo v čase kolaudácie
bude vybudovaná komunikácia.
Z toho vyplýva, že stavebník môže
obdržať kolaudačné rozhodnutie
na užívanie rodinného domu –
stavby len vtedy, ak bola príslušná
komunikácia skolaudovaná.
(mg)

Jednota dôchodcov Sloven
ska v Stupave 27. marca 2015
hodnotila za veľkej účasti
členov svoju činnosť za up
lynulé obdobie. Na výročnej
členskej schôdzi sa zúčastnilo
89 členov, navštívil nás aj
primátor mesta Stupava Ro
man Maroš s prednostkou
Zuzanou Lovíškovou. Ďalšími
milými hosťami boli krajská
predsedníčka Jednoty dôchod
cov Slovenska pani Žofia Lom
nická a okresná predsedníčka
pani Ružena Mrázová. Pro
gram schôdze bol bohatý,
po zhodnotení našej činnosti
sa o kultúrny program postaral
spevácky súbor STUPAVJAN,
v sprievode harmoniky sme si
spolu všetci zaspievali. Na záver
výročnej členskej schôdze
bola tombola, za darované
vecné ceny chceme poďakovať
jednotlivým firmám: FALADRO,
mäsiarstva RODAN – RH
a DANIEL HORECKÝ, kader
níctva VERONIKA a HANA,
POTRAVINY HRICA, MIPAMIX –
pani Mikušová, pánom Milanovi
Balogovi, Rudolfovi Rácovi,
Ivanovi Hornovi, Ladislavovi Rá
covi a ostatným našim členom.
Viera ŠTEFKOVÁ

Foto: redakcia

ZAPOJILI SA AJ
BEZDOMOVCI
V jarných mesiacoch prebie
hajú v našom meste brigády
na úpravu a zveľaďovanie
zelene a okolia našich bydlísk.
Do týchto aktivít sme zapojili aj
našich spoluobčanov – bez
domovcov. Spolu sme vyčistili
časť potoka Mláka a jeho
brehy, od reštaurácie U Maxa
po obchod na Budovateľskej
ul. Uvedomujeme si, že vlastne
upratovali po sebe samých, že
neporiadok, ktorý tam vzniká,
sa pripisuje hlavne im, o to viac
si ceníme, že sa zapojili do tejto
aktivity. Výsledkom našej práce
bolo 10 vriec naplnených
odpadkami. Za odmenu
dostali brigádnici obed, ktorý
im padol vhod. Touto cestou
ďakujeme komisii zdravotníctva
a sociálnych vecí, ktorá obed
zabezpečila. Dúfame, že táto
v poradí už tretia brigáda ne
bola posledná a v podobných
akciách chceme pokračovať.
Mgr. Soňa TOMEKOVÁ
Oddelenia sociálnych vecí

samospráva
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Zasadnutie mestského
zastupiteľstva v Stupave
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Riadne 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave
sa konalo 26. marca 2015 vo veľkej sále v budove MKIC.

Z

astupiteľstvo bolo uznášania
schopné, zúčastnilo sa na ňom
15 poslancov, MVDr. Robert
Kazarka sa z dôvodu prácene
schopnosti ospravedlnil. Zasadnutie
malo výnimočnú dĺžku, začalo sa
o 16. hodine, ukončené bolo o jednej
hodine a dvadsiatej minúte po pol
noci. Prvú hodinu poslanci veno
vali rozprave o situácii, ktorá vznikla
pri preložení pôvodného termínu
2. zasadnutia. Jednotlivé stanoviská
k tejto téme boli uverejnené v pred
chádzajúcom vydaní Stupavských
novín. Na zasadnutí sa zúčastnil aj
predseda BSK a poslanec NR SR
Pavol Frešo spolu s riaditeľkou Od
boru regionálneho rozvoja a územ
ného plánovania BSK Ing. arch.
Janou Zlámalovou. Po ich privítaní
poslanci združení v iniciatíve Spolu
za Stupavu v dvojhodinovej dis
kusii oboznamovali hostí so svo
jimi názormi na Zmeny a doplnky
územného plánu mesta Stupavy.
Ing. arch. Jana Zlámalová vyjadrila
svoj odborný názor na jednotlivé
otázky, župan Pavol Frešo navrhol,
že zorganizuje pracovné stretnutie
s poslancami a zástupcami mesta
Stupava, odbornými pracovník
mi z BSK a Národnej diaľničnej
spoločnosti. Ďalším, živým a na dis
kusiu bohatým, bodom progra
mu
bolo schvaľovanie rozpočtu mesta
Stupava na roky 2015 – 2017.

Z uznesení
zastupiteľstva
vyberáme:
 sZ v Stupave odvolalo na vlast
M
nú žiadosť z funkcie zapisovateľky
Mgr. Soňu Tomekovú, do tejto
funkcie zvolilo Bc. Miroslavu
Herákovú.
MsZ v Stupave určilo plat hlavnej
kontrolórke mesta Stupava v sume
1 682 € mesačne s účinnosťou
od 1. 1. 2015.
MsZ v Stupave uložilo pred

nostke úradu, aby zabezpečila
na webovom sídle mesta Stupava
www.stupava.sk novú sekciu
„Poslanci MsZ informujú“ podľa
nasledovných kritérií:
1. 
Sekcia bude mať odkaz
na hlavnej stránke.

2.V tejto sekcii bude umožnené
poslancom (po autentifikácii
pomocou užívateľského mena
a hesla) vkladať nové príspev
ky a upravovať len svoje prí
spevky.
3. Bude technicky zamedzené,
aby pracovníci mestského
úradu mali možnosť ma
ni
pulovať (upravovať, vkladať,
mazať) s príspevkami poslan
cov v tejto sekcii.
4. Každý príspevok bude obsa
hovať dátum zverejnenia a me
no poslanca, ktorý príspevok
zverejnil.
5. Každý nový príspevok sa zob
razí automaticky v zozname
oznamov na hlavnej stránke.
 sZ v Stupave uložilo prednostke
M
úradu pripraviť materiál o prebe
raní verejného osvetlenia na uli
ciach časti Dúbravy – juh.
 sZ v Stupave delegovalo nových
M
zástupcov zriaďovateľa do rád škôl
a školských zariadení: Mgr. Zuzanu
Lovíškovú, Mgr. Soňu Tomekovú
a Rudolfa Draškoviča.
MsZ v Stupave odvolalo na vlast
nú žiadosť podpredsedu Komi
sie územnoplánovacej, staveb
nej a životného prostredia Dipl.
Ing. Petra Baloga, na jeho miesto
menovalo poslanca Františka Lach
koviča.
 sZ v Stupave zvolilo nových
M
členov do Komisie školstva, športu
a kultúry: Mgr. Vladimíra Streška,
Mag. phil. Martu Marošovú,
Ing. Jána Papaja, PaedDr. Petru
Škultéty Dieškovú a Mgr. art.
Ľudmilu Ghillány.
 sZ v Stupave schválilo nájomnú
M
zmluvu so spoločnosťou Medicín
ske zariadenie Mlynská dolina, s. r. o.
– ambulancia všeobecného lekára
pre deti.
 sZ v Stupave zrušilo vlastné
M
uznesenie prijaté dňa 26. 6. 2014
pod bodom B/304 záverov, ktorým
boli schválené zmeny a doplnky
č. 1a/2012 územného plánu mesta
Stupava.

Foto: redakcia

 sZ v Stupave uložilo prednostke
M
mestského úradu, aby v súčinnosti
s Komisiou majetkovou a legislatív
no-právnou pripravila, v zákon
nej lehote zverejnila a na MsZ dňa
14. 5. 2015 spolu s vyhodnotením
pripomienok predložila návrh VZN,
ktorým sa ruší VZN prijaté dňa 26.
6. 2014 pod bodom B/306 záverov,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 1/2006 o vyhlásení záväzných
častí územného plánu v znení nes
korších zmien a doplnkov.
 sZ v Stupave uložilo prednostke
M
mestského úradu, aby v súčinnosti
s Komisiou územnoplánovacou,
stavebnou a životného prostredia
zabezpečila prípravu nového kom
plexného návrhu územného plánu
mesta, v ktorom bude prioritne
riešená dopravná situácia, rozvoj
služieb, technickej infraštruktúry
a ochrana životného prostredia,
a v ktorom budú zachované všetky
doterajšie funkčné plochy lesa,
ornej pôdy a funkčné plochy určené
na šport, oddych a rekreáciu.
 sZ v Stupave odporučilo primá
M
torovi mesta, aby ukončil zmluvný
vzťah mesta so spoločnosťou AU
REX, spol. s r. o., Dúbravská cesta 9,
841 04 Bratislava ako zhotoviteľom
územnoplánovacej dokumentácie
s názvom „Územný plán mesta
Stupava“ v zmysle zmluvy o dielo
uzavretej medzi mestom Stupava
a uvedenou spoločnosťou.
MsZ v Stupave odporučilo primá
torovi mesta, aby verejným a trans
parentným výberovým konaním
vybral nového zhotoviteľa územ
noplánovacej dokumentácie s náz
vom „Územný plán mesta Stupava“
a uzatvoril s ním zmluvu o dielo,
predmetom ktorej bude spraco
vanie novej územnoplánovacej do
kumentácie.
 sZ v Stupave uložilo prednostke,
M
aby zabezpečila prípravu a podanie
súdnej žaloby na vecne a príslušný
súd Slovenskej republiky voči
odporcovi Polygón Stupava, a. s.,
IČO: 35813580, so sídlom: Mar
tina Benku 15, 811 07 Bratislava,
predmetom ktorej bude určenie
absolútnej neplatnosti právneho
úkonu vkladu nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta Stupava do za
kladacej listiny vyššie uvedenej
spoločnosti v zmysle ustanovenia
§ 39 zákona č. 40/1996 Zb. v znení
neskorších predpisov.
Zápisnica, závery, hlasovanie jed
notlivých poslancov a zvukový
záznam z 3. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Stupave sú verejnosti
prístupné na internetovej stránke
mesta Stupava www.stupava.sk.

Foto: Ľudmila MÓZOVÁ

70 ROKOV SLOBODY
Dňa 2. apríla 2015 sme si pripomenuli 70. výročie oslobodenia nášho
mesta položením kytice k pamätníku pri kultúrnom dome a v Obore,
kde sú pochovaní traja ruskí vojaci, ktorí vtedy neváhali za slobodu
položiť to najcennejšie, svoj život. Niektorí z účastníkov boli svedkami
toho, ako bolo, aký bol fašizmus. Dnes sme strážcami budúcnosti,
aby sa taká tragédia nikdy viac neopakovala. Mrzí nás, že staršia
či mladšia, ale ani súčasná generácia nevie alebo vôbec netuší, až
na malé výnimky, čo napáchal fašizmus, nemecký fašizmus na Slo
vensku. Takúto dobu nikdy viac. Pri tejto príležitosti naša organizá
cia SZPB zorganizovala súťaž pre žiakov základnej školy. Súťažilo
5 družstiev pod vedením pani učiteľky Foltýnovej, ktorá svedomito
žiakov na súťaž pripravila. Otázky sa týkali 2. svetovej vojny a kpt. Jána
Nálepku. Na súťaži sa zúčastnil aj pán primátor ako hosť, ktorý nám
na záver poďakoval za dobrú spoluprácu so žiakmi. Súťaž mala živý
vstup – rozprávanie pani Holičovej a pána Gašparoviča, ktorí voj
nu zažili. Prvé miesto získalo družstvo v zložení Matej Paľo a Lucia
Angerová s plným počtov bodov. Gratulujeme. Všetci odchádzali
spokojní a aj tí, čo nevyhrali, boli tiež odmenení.
Antónia TURANSKÁ
ZO SZPB

Najbližšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva sa uskutoční 14. mája 2015
v budove MKIC.

ZMENA STRÁNKOVÝCH
HODÍN NA MESTSKOM
ÚRADE V STUPAVE
Od 1. mája 2015
Pondelok 7.00 hod. – 16.30 hod.
Streda 8.00 hod. – 17.30 hod.
Piatok 7.00 hod. – 12.00 hod.
ODDELENIE ÚZEMNÉHO KONANIA
A STAVEBNÉHO PORIADKU
Pondelok 7.00 hod. – 16.30 hod.
Streda 8.00 hod. – 17.30 hod.
Mestský úrad v Stupave bude
od 1. mája otvorený pre stránky
aj počas obedňajšej prestávky.

Nová aplikácia, ktorá rieši Vaše podnety

(mg)

www.facebook.com/stupava.sk

www.stupava.sk
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KRÁTKE SPRÁVY

(pokračovanie zo str. 1)

V stredu 13. mája sa bude konať ďalšie stretnutie s primátorom
mesta Stupava. Záujemcovia môžu prísť medzi 17.00 – 18.00 hod.
do zasadačky na prízemí Mestského úradu v Stupave. Netreba sa
objednávať vopred, prijímať sa bude podľa poradia príchodu. Cieľom
stretnutí je vzájomne sa porozprávať o problémoch občanov a nájsť
možnosti ich riešenia.

Foto: redakcia

VEĽKÉ ZMENY
V MALOM PARKU
Malý park (za hasičskou zbrojnicou) sa dostal po zámene a scelení
pozemkov do výlučného vlastníctva mesta Stupava, ktoré v ňom plánu
je vybudovať verejnú centrálnu oddychovú zónu. Počas tohtoročnej
sezóny sa tu uskutoční viacero kultúrnych podujatí, preto pracovníci
Technických služieb mesta Stupava v dňoch 14. - 16. apríla vyčistili
park od náletových krovín, zlikvidovali časti nepôvodného oplotenia
vnútri parku a vykosili celú plochu. Zo zanedbaného a dlhodobo
neudržiavaného Malého parku vyviezli 16 traktorových vlečiek bio
logického odpadu. V sobotu 18. apríla usporiadalo mesto Stupava
v spolupráci s MKIC dobrovoľnícku brigádu na dočistenie plochy
Malého parku. Brigáda sa začala o 10. hodine, zúčastnilo sa na nej
približne 30 dobrovoľníkov, od detí až po dôchodcov, veľkú časť
tvorili pracovníci Mestského úradu v Stupave a MKIC. Brigádnici mali
k dispozícii pracovné náradie a iné pomôcky, pohostili ich obedňajším
gulášom a minerálkou. Počas niekoľkých hodín vyhrabali z plochy
parku trávu, lístie a konáre, ktoré zaplnili kopcom dva kontajnery. Ďalší
kontajner do polovice naplnili vyzbieraným komunálnym odpadom.
Brigáda sa skončila približne o 16. hodine, všetkým zúčastnením patrí
veľká vďaka za obetavú prácu. Rovnako ďakujeme Jakubovi Kováčovi
(firma Trees Art) za odborné prerezanie urastenej borovice, túto prácu
(mg)
urobil bez nároku na honorár.

POĽOVNÍCI ČISTILI
OKOLIE STUPAVY
Poľovnícke združenie Stupava-Mást zorganizovalo 11. apríla brigádu
na zber odpadu v okolí Stupavy. Na brigáde sa zúčastnilo 45 osôb
a podarilo sa im vyčistiť veľkú časť stupavského chotára. Odpad
vyzbierali v revíroch Rybník, Spálená, Sedličky, Bažantnica, Dúbravy,
Vinohrady a v okolí Marianskej cesty. Spolu bolo vyvezených 6 veľko
kapacitných kontajnerov odpadu, ktorý ľudia vyviezli za mesto. Týmto
by sme chceli apelovať na občanov, aby na tieto účely využívali
zberný dvor na Mierovej ulici, kde sa môžu zbaviť odpadu a stavebnej
sute bez toho, aby znečisťovali okolie Stupavy.
Monika IVÁNKOVÁ

Foto: Milan SVETLÁK

Dieťa v strese ho nielenže neudrží,
najmä keď ide o väčšie plemeno, ale
neraz ho chce chrániť, čím sa zaple
tie do bitky a psi ho môžu poraniť.
Každý pes, ktorý sa pohybuje
mimo chovného priestoru, musí
mať evidenčnú známku. Tú majiteľ
musí na požiadanie mestskej polície
predložiť rovnako ako svoj preu
kaz totožnosti. Ak sa tak nestane,
dopúšťa sa priestupku, za ktorý
môže byť uložená pokuta do 65 eur.

Nebezpeční psi
Pes sa nerodí ako zabijak,
nebezpečného z neho spravia
nesprávna výchova a nevhodné
podmienky, v ktorých vyrastá.
Dôležitá je socializácia, šteňa by
nemalo vyrastať v izolácii od iných
psov a pod dohľadom by si malo
zvykať na cudzích ľudí, deti a rôzne
situácie. Pravdou je, že tak ako my
ľudia sme rôzni, tak isto existujú psi
mierumilovnejší, temperamentnejší
či doslova bitkári. Zodpovedný
majiteľ, ktorý si vyberie vhodné
plemeno, dôsledne ho odmalička
vychováva a pozná jeho povahu,
dokáže zvládnuť väčšinu kon
fliktných situácií. Ktorého psa
zákon považuje za nebezpečného?
Každého, ktorý pohrýzol alebo po
ranil človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak ho nepoužili v nutnej obrane
(§ 25 Trestného zákona) alebo
v krajnej núdzi (§ 24 Trestného
zákona). Nebezpečný pes musí byť
označený špeciálnou evidenčnou
známkou, ktorá sa farebne líši
od bežných evidenčných známok.
O jej vydanie musí požiadať každý
majiteľ, ktorého pes uhryzol alebo
napadol človeka či zviera. Vodiť ho
na verejnosti môže iba osoba, ktorá
má na jeho zvládnutie fyzické a psy
chické predpoklady a je plne právne
zodpovedná. Podľa slov náčelníka
polície, keď sa pri kontrole zistí, že
psa viedla osoba, ktorá ho neovláda
a na povely ktorej pes nereaguje,
alebo nebezpečného psa vedie

osoba, ktorá ešte nie je plnoletá, ide
o priestupok. Majiteľovi hrozí po
kuta do 165 eur.

Zodpovednosť
za psa
Pes môže spôsobiť rôzne škody, na
príklad môže pohrýzť alebo usmrtiť
iné zviera, zničiť niekomu odev či
poškodiť zeleň. Zodpovedný je vždy
majiteľ. Ako informuje náčelník
polície: Ak osoba zodpovedná za psa
nezabráni, aby ohrozoval človeka
či zviera, dopúšťa sa priestupku,
za ktorý môže byť uložená pokuta
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Atmosféra Paríža?
Mnoho psičkárov si uvedomu
je, že jednou z ich povinností
je odstraňovanie exkrementov
z verej
ného priestranstva. Stav
chodníkov a trávnikov v mnohých
častiach nášho mesta však tomu
nezodpovedá. Občania sa síce
môžu obrátiť na mestskú políciu, jej
príslušníci však musia postupovať
v zmysle platnej legislatívy. To
znamená, že pokiaľ vinníka ne
pristihnú pri čine a nedokážu, že
sa skutočne dopustil priestupku,
nemôžu konať a udeliť mu po
kutu do výšky 65 eur. V takom

Foto: redakcia

do 165 eur. Rovnako dôležité je, aby
majiteľ zabránil opakovaným úte
kom psa z dvora, prípadne na pre
chádzke. Kto poruší tieto povinnos
ti, dopúšťa sa priestupku, za ktorý
hrozí pokuta do 33 eur. Ak sa stane,
že pes niekoho zraní alebo uhryzne,
majiteľ alebo ten, kto psa viedol,
je po
vinný oznámiť svoje meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu
poškodenej osobe. Ak odmietne
tieto údaje poskytnúť, dopúšťa sa
priestupku, za ktorý mu môže byť
uložená pokuta do 165 eur. Rovnaká
pokuta hrozí v prípade, ak držiteľ
psa túto udalosť bezodkladne neo
hlási na príslušnom úrade obce, kde
je pes evidovaný.

prípade musia postupovať podľa
zásady: „V prípade pochybnosti –
v prospech obvineného“. Väčšinou
teda zostáva iba na svedomí jed
notlivých psičkárov, či sú ochotní
z chodníka alebo trávnika odpratať
to, čo vypadlo spod chvostaich
psíka.
O Paríži sa hovorí, že turisti si
z neho okrem zážitkov odnášajú aj
nechcený suvenír v podobe psieho
exkrementu na podrážke. Verme,
že Paríž sa pre nás stane inšpiráciou
najmä v tom, že sa ulicami nášho
mesta bude šíriť vôňa kávy a dob
rého jedla.
Daša ČEJKOVÁ

Opravená cyklotrasa
V
predchádzajúcom
vydaní
sme informovali o vandal
skom zničení betónových
palisád
na
cyklotrase
v úseku od diaľničného nad
jazdu po železničné priecestie.
Torzá palisád odviezli pracovníci
Technických služieb mesta Stu
pava do zberného dvora a v dňoch
16. – 17. apríla tento úsek cyklotra
sy vyčistili zametacím vozidlom.
Projektant cyklotrasy Karol Šmelík
navrhol na miesta zničených pali
sád – dopravných zariadení, ktoré
majú zabrániť prejazdu vozi
diel po telese cyklotrasy – osadiť
nové zábrany, ojazdené pneuma
tiky. Takéto riešenie sa použilo aj
v sused
nom Rakúsku, výhodou
osadenia tohto druhu zábran je ich
nízka finančná náročnosť a najmä
väčšia bezpečnosť v prípade kolízie.

Toto dopravno-technické riešenie
odobril i zástupca Okresného do
pravného inšpektorátu OR PZ
v Malackách. Pneumatiky sú
tretinovým objemom zapustené
a zaliate betónom do cesty, ich
povrch je zatiaľ zvýraznený ná

Foto: redakcia

padnou žltou farbou a bude dopl
nený čiernymi pruhmi v zmysle
platnej normy. Je predpoklad, že
drôtené výstuhy v pneumatikách
budú dostatočnou prekážkou pred
vandalskými pokusmi odstrániť
ich. V prípade, že by sa to van
dalom predsa len podarilo, bude
jednoduchšie ich opäť nahradiť.
Na nedisciplinovanosť vodičov mo
torových áut doplácajú prekážkami
v ceste cyklisti a korčuliari. Bez zá
bran však hrozí cyklotrase v tomto
úseku poškodenie, jej oprava by
bola pre mesto značnou finančnou
záťažou. Osádzanie nových zábran
sa začalo 20. apríla, ukončené bude
podľa prevádzkových a technic
kých možností. Predpokladaný čas
na osadenie 22 nových zábran je
minimálne jeden týždeň. 
(mg)
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Deti potrebujú vľúdnosť,

hovorí pediater MUDr. Alexander Černák
Vláčiť dieťa s horúčkou k lekárovi
do iného mesta? To je minulosť, naše
zdravotné stredisko má novú posilu.

MUDr. Alexander Černák

P

o niekoľkých mesiacoch
neutešenej situácie v posky
tovaní zdravotnej starostli
vosti pre deti a dorast v našom
meste svitlo na lepšie časy. Od 1. aprí
la si priestory ambulancie v zdravot
nom stredisku prenajalo Medicínske
zariadenie Mlynská dolina, s. r. o.,
a do Stupavy prišiel nový pediater
MUDr. Alexander Černák. Aktu
alizované ordinačné hodiny, počas
ktorých bude k dispozícii malým
i väčším pacientom a ich rodičom,
nájdete na konci textu a tiež na inter
netovej a facebookovej stránke mesta.
 án doktor, ste skúsený pediater,
P
máte za sebou niekoľko rokov
praxe. Môžete nám prezradiť, kde
všade ste pôsobili?
Po ukončení štúdia na Lekárskej
fakulte UK v Bratislave v odbore
pediatria som začal pracovať v Det
skej fakultnej nemocnici v Brati

slave. Najprv ako sekundárny lekár
na rádiodiagnostickom oddelení
a následne na II. detskej klinike
DFNsP ako asistent a odborný asis
tent. Okrem pedagogickej činnosti
pre študentov LF UK som pracoval
ako lekár na rôznych oddeleniach
II. detskej kliniky – dojčenskom,
internom i hematologicko-onko
logickom. Vykonával som aj po
hotovostné služby v ambulancii
a na oddeleniach II. DK.

občas však strácajú prehľad
v tom, ktoré správy vychádzajú
zo serióznych podkladov, a ktoré
sú výplodom rôznych konšpirácií.
Ako ich pediater presvedčí, že mu
môžu dôverovať?
Zodpovedným a odborným prístu
pom k rodičom, pričom je dôležité
poskytnúť im potrebné informácie
založené na vedeckom podklade
a podložené konkrétnymi štúdiami
a praxou.

 eti sú nároční pacienti. Le
D
kár sa musí okrem trpezlivosti
vyzbrojiť aj poriadnou dávkou
diplomacie a taktizovania. Čo
zaberá na malého pacienta, ktorý
sa napríklad bojí očkovania?
Mali by rodičia svoje dieťa vo
pred pripraviť na nepríjemný či
bolestivý zákrok?
K deťom treba vždy pristupovať
vľúdne a milo, hovoriť im pravdu
o tom, čo plánujú lekár a sestrička
urobiť a či daný zákrok bude neprí
jemný, alebo nie. Len tak si možno
získať dôveru malého pacienta.

 ri akých príznakoch zhoršeného
P
zdravotného stavu dieťaťa by
s ním rodičia mali prísť do ambu
lancie a pri akých stačí počkať, čo
sa z toho vyvinie?
Pri každom závažnejšom zhoršení
zdravotného stavu, sprevádzanom
napríklad horúčkami, kašľom,
vracaním, hnačkami, bolesťami
rôznych častí tela a podobne, je
vhodné vyhľadať odbornú po
moc, a to najmä u dojčiat a malých
detí. V ostatných prípadoch záleží
aj na skúsenostiach samotných
rodičov. V prípade akejkoľvek
pochybnosti o závažnosti zdravot
ného stavu dieťaťa je lepšie prísť sa
poradiť do ambulancie.

 nešné mamy a otcovia majú ľah
D
ší prístup k množstvu informácií,

Daša ČEJKOVÁ

PLATNÁ
AKTUALIZÁCIA
ORDINAČNÝCH
HODÍN
MUDr. ALEXANDER
ČERNÁK, CSc.,
VŠEOBECNÝ LEKÁR PRE DETI
Pondelok:
7.00 – 8.00 (odbery)
8.00 – 12.00 (akútni)
Utorok:
7.00 – 8.00 (odbery)
8.00 – 10.00 (prevencie)
10.00 – 11.30 (akútni)
Streda:
13.00 – 15.00 (prevencie)
15.00 – 17.30 (akútni)
Štvrtok:
7.00 – 8.00 (odbery)
8.00 – 10.00 (prevencie)
10.00 – 11.30 (akútni)
Piatok:
7.00 – 8.00 (odbery)
8.00 – 12.30 (akútni)
Zmluvní partneri:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Telefonický kontakt
do ambulancie:
0911 664 266
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 ké základné lieky by mala
A
obsahovať domáca lekárnička
v rodine, kde sú deti?
Veľmi častým sprievodným znakom
rôznych ochorení je horúčka, preto
by mali rodičia mať doma k dis
pozícii prípravky na znižovanie
telesnej teploty vo forme čapíkov,
sirupov pre najmenšie deti a tab
liet pre staršie deti. Pri ochore
niach dýchacieho systému sú to
kvapky do nosa, odsávačka hlienov
z nosa, prípravky na tlmenie kašľa
a uľahčenie vykašliavania. V sezóne
je vhodné mať k dispozícii gély
s tlmivým a protisvrbivým účinkom
pri poštípaní hmyzom.
Nemá zmysel držať v zásobe väčšie
množstvo liekov, majú obmedzenú
lehotu použitia, po uplynutí ktorej
sa nesmú užívať.
 na záver mi ešte dovoľte trošku
A
osobnejšiu otázku: Ste pôvodom
zo Záhoria? Čo vás prilákalo
do Stupavy a čo sa vám tu na prvý
pohľad zapáčilo?
Som rodený Bratislavčan, ale
niekoľko rokov sme bývali v Ma
rian
ke a do Stupavy sme chodili
za nákupmi, službami, s vnukom aj
do zámockého parku a na výbornú
zmrzlinu.
Po odchode miestnej pediatričky
do dôchodku ma oslovili z vedenia
mesta, či by som neprišiel do Stu
pavy zabezpečiť pediatrickú zdra
votnú starostlivosť. Moje rozhod
nutie túto ponuku prijať ovplyvnili
aj moje predchádzajúce skúsenosti
so Stupavou a s jej obyvateľmi.
Za rozhovor ďakuje

noviny@stupava.sk I

=
www.stavmix-plus.sk
stavmixplus@stavmix-plus.sk

domáce spravodajstvo
STUPAVSKÉ NOVINY I máj 2015	

noviny@stupava.sk I
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Čarovná noc s Osmijankom

Štvrtok 26. marca bol pre deti výnimočným dňom, pretože sa chystalo Veľké spanie
v škole. Deti sa už nevedeli dočkať, kedy sa to všetko začne.
Foto: autor

D

o školy prichádzali v sprievode
rodičov o 17.00 hod., rozlúčili
sa s nimi a odišli do tried, ktoré
boli prichystané na prenocovanie.
Deti mali čarovnú večeru, ktorú im

MATEMATICKÁ
SÚŤAŽ
V ZŠ na Záhoráckej ul. v Malackách sa dňa 16. 3. 2015 konalo
okresné kolo matematickej súťaže
Pytagoriáda. Na súťaži sa z našej
školy zúčastnilo 22 žiakov
z prvého stupňa a 2 piataci.
Všetky prvé miesta obsadili žiaci
ZŠ Stupava. Úspešných v tejto
súťaži bolo 13 žiakov, osem
tretiakov: Lucia Chladná, Samuel
Bogner, Teo Sirota, Adam Eliáš,
Radoslav Pastva, Lucia Stanová,
Klára Kralovičová, Alexandra
Kopková a päť žiakov štvrtého
ročníka: Šimon Linczényi, Artur
Janáček, Sebastián Nezník,
Matej Nemček, Peter Novo
ta. Žiakom patrí poďakovanie
za úspešnú reprezentáciu školy.
Mgr. Oľga BUJNOVSKÁ
ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

podávali naši slávnostne oblečení
šéfkuchári. Nachystali nám samé
dobroty, za čo im patrí veľká vďaka.
Deti plnili Osmijankove úlohy,
prvých šesť vo štvrtok a ďalšie dve

na ne čakali v piatok. Prvá z úloh
spočívala v tom, že sa deti mali
prezliecť za Osmijanka a čo najviac
sa mu podobať. Ďalších 5 úloh plni
li v jednotlivých triedach, tam na ne
čakali hádanky, šípky, hra na detek
tíva, začarované čítanie a postreh.
Po tomto namáhavom maratóne sa
pobrali do postieľok, lepšie pove
dané do spacákov a na karimatky.
Niektoré z detí ešte nikdy nespali
v spacáku či na karimatke, nie to
ešte v škole. Mali z toho veľkú
radosť a neopakovateľný zážitok.
Pani učiteľky im na dobrú noc
čítali
rozprávky,
samozrej
me, Osmijankove.
Ďalší deň sa zobúdzali s kni
hou v ruke a čítali si aj navzájom.

Raňajkovali sme v školskej jedálni,
kde sa zasa o nás perfektne postaral
zohraný tím našich profesionálnych
kuchárov. S plným bruškom sme
vyrazili plniť ďalšie Osmijankove
úlohy, a tie boli veru tvorivé. Deti
mali za úlohu vytvoriť Osmijanka
a vymyslieť na melódiu ľudovej
piesne pesničku o Osmijankovi.
Musím ich pochváliť, pretože boli
kreatívne a zvládli to perfektne.
Nakoniec sa v triedach vyhodno
tilo, ako ktorá skupina dopadla
v jednotlivých úlohách, prezen
tovali sa s vyrobeným Osmijankom
a s pesničkou o ňom. Každý žiak bol
odmenený. 
Mgr. Anna HUDÁKOVÁ
ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Oslava Dňa učiteľov
D
ňa 27. marca 2015 sa pod
záštitou
mesta
Stupava
a primátora Ing. Mgr. art. Ro
mana Maroša uskutočnilo pri
príležitosti osláv Dňa učiteľov po
sedenie učiteľov ZŠ kpt. J. Nálepku
v Chorvátskom Grobe. Na oslavách
sa pod vedením riaditeľky školy
PhDr. Bohdany Cibuľovej a zástup
cov zúčastnili učitelia 1. aj 2. stupňa
a vychovávateľky ŠKD. Svojou
prítomnosťou nás potešil primátor
mesta Stupava, ktorý poprial veľa
pracovných a osobných úspechov
všetkým prítomným pedagógom.
Pozvanie prijal aj Mgr. Ladislav
Csillaghy (bývalý riaditeľ ZŠ)
a potešiť sa s nami prišli i bývalí
pedagogickí pracovníci našej školy.
Podobne ako minulý rok, prebeh
la táto akcia v príjemnom pros

SPOZNAJME
SPOLOČNE
NAŠE MESTO
Milí Stupavčania,
naše mesto prešlo v uplynulých
rokoch nebývalým rozmachom,
pribudli noví obyvatelia, nové
domy, nové ulice. Aby sme
s občanmi nestratili kontakt
a lepšie spoznali, ako žijú, čo ich
trápi a čo teší, rozhodli sme sa
uskutočniť prieskum. V spolupráci
s Geografickým ústavom SAV sme
vypracovali dotazník, ktorý nájdete
v aktuálnom vydaní Stupavských
novín. Veríme, že prostredníc
tvom otázok a vašich odpovedí
prispejeme k ďalšiemu skvalitne
niu života pôvodných aj nových
obyvateľov nášho mesta. Dotazník
si z novín vystrihnite a vyplňte –
červený je určený pre obyvateľov
Stupavy, ktorí žijú v našom meste
menej ako 10 rokov, zelený pre
Stupavčanov, ktorí žijú v našom
meste viac ako 9 rokov. Vyplne
né dotazníky môžete odovzdať
do označenej zbernej škatule
v potravinách COOP Jednota
na Hlavnej a Záhumenskej ulici,
na pošte a na mestskom úrade.
Elektronickú verziu dotazníka
nájdete na internetovej stránke

www.prieskumbyvania.sk.
Dotazníkový prieskum
bude ukončený 31. mája,
o jeho výsledkoch vás budeme
informovať prostredníctvom
Stupavských novín.

Ďakujem za spoluprácu.
Foto: autor

tredí, kde nechýbali výborné
občerstvenie, hudobný sprievod
a skvelá nálada všetkých prítom
ných.
V mene kolektívu našej základ
nej školy by som chcel poďakovať

Roman MAROŠ
primátor mesta Stupava

pánovi primátorovi za peknú akciu,
za poďakovanie vo forme kvetov pre
pani učiteľky a následné pozdravy
všetkým učiteľom.
Mgr. Vojtech KUBICSKO
zástupca riaditeľa školy pre 2. stupeň
i 201502002
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OBHL IADKU
vášho nového domu
si dohodnite na
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né

0948 484 235
Mgr. Andrej Ščasný

www.reality-stupava.sk

VŠ
nezamestdôchodca
materská
naný

Blízkosť rodiny, priateľov
Kultúrne tradície v obci
Členstvo v miestne spolkoch, združeniach
Príslušnosť k miestnej farnosti
Blízkosť lesa, parku
Rozmanitosť služieb (obchodov)
Blízkosť verejnej dopravy
Blízkosť školských zariadení
Možnosti pre šport a rekreáciu

minút

Koľko vám trvá cesta do práce?

minút chôdze

Ako ďaleko od miesta bydliska máte zástavku
verejnej dopravy?

Zriedkavo
Nevyužívam

Využívate integrovanú dopravu? (SAD + MHD)
Pravidelne
Príležitostne

Ako by ste ohodnotili kvalitu cestovania verejnou

Aké zlepšenia v obci by ste privítali pre
skvalitnenie vašich voľnočasových aktivít?

Rozšírili, môžem vykonávať rozmanitejšie formy voľnočasových aktivít
Zúžili, na voľnočasové aktivity je menej možností
Ostali bez zmeny

Vaše možnosti pre trávenie voľného času v Stupave sa v ostatnom období: (jedna z možností)

Ako najčastejšie trávite voľný čas? (napíšte aspoň
jednu aktivitu)

Voľný ČAS

Cestovanie koordinujeme každodenne
Cestovanie koordinujeme príležitostne
Každý člen rodiny cestuje prevažne individuálne

Ako by ste charakterizovali koordináciu cestovania vo vašej domácnosti? (jedna z možností)

Za akých podmienok by ste uvažovali o presťaho- dopravou? (známkujte ako v škole)
vaní? (viac možností)
1 2 3 4
5
neviem posúdiť
Zmena pracoviska
Ako by ste ohodnotili kvalitu parkovania
Zmena rodinných pomerov
v Stupave? (známkujte ako v škole)
Zhoršenie dopravnej situácie v Stupave
1 2 3 4
5
neviem posúdiť
Zhoršenie životného prostredia vo vašom okolí
Zníženie cien nehnuteľností v inej obci (napr. v Bratislave) Ktorú z možností pri výbere cesty preferujete?
Iné.......................................................................
Dlhší prepravný čas, nižšie náklady
Nepresťahoval by som sa do inej obce.
Kratší prepravný čas, vyššie náklady
Ako sa pozeráte na novú výstavbu v Stupave?
Som rád, že sa mesto rozrastá a výstavbu nových
domov vítam
Nových domov je už priveľa, ďalšiu výstavbu by
bolo vhodné regulovať
Neviem sa vyjadriť
Ako hodnotíte vzhľad nových domov v Stupave?
Nové domy sa mi väčšinou páčia a zapadajú do
prostredia mesta
Nové domy sa mi väčšinou nepáčia a nezapadajú
do prostredia mesta
Neviem sa vyjadriť

DOPRAVA
Ako najčastejšie cestujete do práce?
Bicykel
Chôdza

Bratislava

Služby

Oslava sviatkov, narodenín a pod.

Organizovanie spoločenských aktivít

Starostlivosť o čistotu vo vašom okolí

Spolužitie

býVAnie

SAmoSpráVA
DOPRAVA

trVAlý pobyt

Kde
trávite
najčastejšie
(jedna z možností) Aké problémy občianskeho spolužitia pociťujete
Môžete
vybrať
viacerovíkendy?
odpovedí
vašom okolí?faktorov
(napr. neporiadok,
hlukza
a pod.)
Ktoré zvo
nasledovných
ste považovali
V Stupave
okolí odpoveď
Vyberte
iba ajednu
dôležité pri vašom rozhodnutí presťahovať sa do
Aký je Váš názor na súčasné fungovanie
V Bratislave a okolí
Ako najčastejšie cestujete do práce?
Stupavy?
(viac
možností)
a
smerovanie
mesta?
(jedna
z možností)
dotAZníK
môžete
Vyplniť Aj
Cestujem na
dlhšie vzdialenosti
Auto Súhlasím so súčasným smerovaním
Bicykel mesta
Túžba bývať v rodinnom dome
eleKtronicKy nA AdreSe:
SAD, MHD
Túžba byť nezávislý na susedoch a majiteľoch domu
Vnímam ho skôr pozitívne Chôdza
poznáte sa s niekým z nových obyvateľov Stupavy?
WWW.prieSKumbyVAniA.SK
Necestujem,
domu
Mám pracujem
neutrálny zpostoj
Túžba bývať v kľudnejšom prostredí
Áno
Nie
Kde najčastejšie nakupujete vybrané
Vnímam ho skôr negatívne
Potreba
väčšieho
priestoru
na
bývanie
V
ktorej
obci
pracujete?
druhy
tovaru?
Nesúhlasím so súčasným smerovaním mesta
Ako dlho
bývate
v Stupave?
Potreba
nasledovať
rodinu, príbuzných,
kamarátov
pri akých
príležitostiach
prichádzate
do kontaktu
StupavaNeviem sa vyjadriť
Bratislava
s novými
obyvateľmi
bývať bližšie
k prírode mesta?
Stupava Bratislava
Inde Túžba
Menej ako 1 rok
iná obec ............................................................
Väčší priestor
na sebarealizáciu
a voľnočasové aktivity
Stretnutie
na ulici
tovar AK býVAte V StupAVe
1 –Potravinový
3 roky
Ste nejakým spôsobom zapojený do aktivít v meste?
ViAc AKo 9 roKoV,
Koľko
vám
trvá
cesta do práce?
Vhodnejší
priestor
pre
výchovu
detí
Akým
spôsobom?
4 –Zeleninu
6 rokov a ovocie použite Zelený dotAZníK
Pri práci okolo domu, záhrady
Potreba mať väčšie súkromie
minút
7 –Domáce
9 rokov potreby
Pri venčení psa
Túžba bývať v bezpečnejšom prostredí
V ktorejOblečenie
časti mesta bývate? (lokalita, ulica)
obchode
Ako ďaleko od miesta bydliska máte zástavku
Túžba maťV záhradu
Aký typ obchodných prevádzok preferujete?
verejnej dopravy?
Neprichádzam
s
nimi
do
kontaktu
Znížiť náklady
na bývanie
Kto má podľa vás najväčší vplyv na rozvoj mesta
malý
nákupné
supermarket
chôdze
Priblížiť sa prostrediu, v ktorom ste vyrastali
(priamo ajminút
nepriamo)?
obchod
centrum
prisťahovalcov by ste označili skôr ako:
Priblížiť sa miestu zamestnania (školy)
Potravinový
tovarbývanie:
charakterizujte
vaše
Mestská
samospráva
Využívate
integrovanú
dopravu? (SAD + MHD)
skôr priateľských
menej priateľských
Zeleninu a ovocie
Občianske združenia,Zriedkavo
aktivisti
Z
predchádzajúceho
bydliska
ste
sa
odsťahovali
Samostatne stojaci rodinný dom
Pravidelne
vzdelaných
menej
vzdelaných
Domáce potreby
najmä pre (viac možností):
Miestni podnikateliaNevyužívam
Dom v radovej zástavbe
Príležitostne
bohatých
chudobných
Oblečenie
Developeri
Nedostatočný
pre
výchovu
detí
Byt v bytovom dome
majúpriestor
radi novousadlíkov
Ako by ste ohodnotili kvalitu cestovania
Ako často nakupujete potravinový tovar?
nemajú
radi novousadlíkov .
Nedostatočný priestor pre
sebarealizáciu
Aký dopravou?
je váš postoj
k ďalšiemu
rozvoju
V akej vekovej kategórii sa nachádzate?
verejnou
(známkujte
akostavebnému
v škole)
Nedostatočná
kvalita bývania
Stupavy? (jedna z možností)
Ktoré z uvedených
podujatí ste už navštívili?
Skoro každý deň
1 krát týždenne
do 20 rokov
41 – 50 rokov
1
2
3
4
5
neviem
posúdiť
Vysoké
náklady
na
bývanie
2-3 krát za týždeň
Veľmi nepravidelne
Stavebný rozvoj Stupavy vnímam pozitívne
Slávnosti kapusty - Deň zelá
21 – 30 rokov
51 – 60 rokov
Nepríjemní
susedia,
problematické
spolunažívanie
Ako by ste
ohodnotili
Stavebný
rozvojkvalitu
by som parkovania
obmedzil len na výstavbu
Stupavské a mástské hody
nákupných centrách?
31Ako
– 40často
rokov nakupujete
61 avviac
rokov
Väčsia vzdialenosť do práce (školy)
v Stupave?
(známkujte
ako v škole)
rodinných
domov
Miestne trhy
Skoro každý deň
Osamostatnenie sa od rodičov
najvyššie dosiahnuté
vzdelanie: 1 krát týždenne
Stavebný rozvoj by som obmedzil len na výstavbu
Kultúrne podujatie v Stupavskej synagóge
1 2 3bytových
4
5domov neviem posúdiť
2-3 krát za týždeň
Veľmi nepravidelne
iné...........................................................................
Premietanie v Kine X
ZŠ
SŠ
VŠ
Ktoré nákupné centrum navštevujete najčastejšie?
Stavebný rozvoj
by somcesty
obmedzil
len na výstavbu
Čo bolo pre vás dôležité pri výbere konkrétnej loka- Ktorú z možností
pri výbere
preferujete?
Aké je zaradenie členov vašej domácnosti?
Aké spoločenské aktivity by ste v Stupave
verejnoprospešných stavieb
lity na bývanie? (viac možností)
Dlhší prepravný čas, nižšie náklady
privítali?
Stavebný rozvoj vnímam negatívne
dieťa /
nezamestCena (za pozemok / byt)
pracujúci
dôchodca
materská
Kratší prepravný čas, vyššie náklady
študent
naný
Estetika prostredia
Ktoré z nasledujúcich potrieb vykonáva podľa vás
Zosúlaďujete v rámci domácnosti cestovanie tak,
Kde navštevujú členovia vašej domácnosti školské
Blízkosť verejnej dopravy
mesto
Stupava
nedostatočne?
(viac možností)
aby ste mohli cestovať spoločne?
zariadenia?
príklad:
dvaja pracujúci a dve deti
Vybavenosť službami
Čistotakoordinujeme
verejných priestranstiev
Cestovanie
každodenne
Stupava
Bratislava
Inde
2
2
Možnosť
ihneď
stavať
(bývať)
Údržbakoordinujeme
zelene
Cestovanie
príležitostne
Materská škola
Blízkosť lesa, parku
dopravných
KaždýÚdržba
člen rodiny
cestujekomunikácií
prevažne individuálne
Základná škola
Blízkosť
školských
zariadení
Organizovanie spoločenských podujatí
Stredná škola
Možnosti
pre
šport
a
rekreáciu
Budovanie verejnoprospešných zariadení
Kde ste bývali pred prisťahovaním sa do Stupavy?
Blízkosť rodiny (priateľov) v susedstve
spokojný
s kvalitou
školských
zariadení
iné.......................................................................
(uveďteSte
miesto
posledného
reálneho
bydliska,
aj keď
Kde ste prihlásený na trvalý pobyt?
Čo vás najviac vystihuje? (jedna z možností)
v Stupave?
(známkujte
ako v škole)
sa nezhoduje
s trvalým
bydliskom)
bývanie
v
Stupave
je
pre
vás:
(jedna
z
možností)
konkrétne
problémy
pozorujete
vAké
Stupave
(pokračujte
na ďalšej
strane)
Som Stupavčan, Másťan
1 2 3 4
5
neviem posúdiť
bezprostrednom okolí vášho bydliska?
Domovom,
ste hľadali a pevný bod v živote
vvBratislave
Somktorý
Záhorák
Ste spokojný s úrovňou zdravotníckych
Príjemným
bez hlbšieho
vzťahu
k lokalite
v.............................. (iná obec)
Sombývaním
Bratislavčan
žijúci mimo
mesta
v Stupave? (známkujte
ako v škole)
Dočasným
riešením
vašeho bývania
Ako byslužieb
ste charakterizovali
vaše predchádzajúce
Som
... Stredoslovák
/ Kysučan / ... / žijúci pri Bratislave.
pokiaľ nemáte trvalý pobyt v Stupave, aké sú
bývanie? (viac možností)
1 2 3 4
5
nevyužívam zdrav. službyVaše bývanie vnímate skôr ako: (jedna z možností)
vaše
dôvody?
(viac
možností)
Čím
sa
podľa
Vás
odlišuje
Stupava
od
ostatných
Bývanie v osobnom vlastníctve
obcí
Čím
je
výnimočná,
jedinečná?
Čo
si
predstaAké zdravotnícke služby by ste v Stupave privítali?
Byrokracia
spojenáza
so najväčší
zmenou bydliska
Krátkodobé
a plánujete
sa v dohľadnej
dobe presťahovať
Čo považujete
problém Stupavy
Bývanie u rodičov / rodiny / známych
víte,
keď
sa
povie
„Stupava“?
Nechcem
chodiť na úrady do Malaciek
Stabilné, ale nevylučujete v budúcnosti zmenu bydliska
v súčasnosti?
Bývanie v podnájme
Nehcem mať ŠPZ „MA“
Definitívne a v dlhodobom horizonte sa neplánujete
Rodinný dom vo vidieckom prostredí
sťahovať
Bývam v Stupave len dočasne
Rodinný dom v mestskom prostredí
Prihlásenie na pobyt mi neprináša žiadne výhody
Aké negatíva bývania v Stupave najviac pociťujete?
Starší bytový dom
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyjadruje najlepšie iný dôvod ...............................................................
Panelový bytový dom
váš pocit zo Stupavy? (jedna z možností)
vyjadrenie najlepšie vystihuje vaše vzťahy so
BytKtoré
v novostavbe
pokiaľ nemáte v Stupave trvalý pobyt,
Malé mesto
susedmi? (jedna z možností)
Koniec
dotAZníKA
plánujete to v blízkej
budúcnosti
zmeniť?
Väčšia dedina
bývanie v Stupave je pre vás (viac možností)
ďAKujeme ZA Váš ČAS!
Áno
Nie
Vôbec ich nepoznám
Bratislavské
predmestie
Výsledkom pragmatického riešenia bývania (cena,
Vyplnený
dotAZníK
proSím
Vhoďte
veľkosť)Zdravíme sa, ale inak o nich nič neviem
Čo
by
vás motivovalo,
aby ste
sa prihlásili
na do
niektorí
novoprisťahovaní
obyvatelia
sa
neprihlaPoznáme
a občas
porozprávame
umieStnených nA týchto
Splneným
snom osa
bývaní
na sa
vidieku,
ale v blízkosti
trvalýSchránoK
pobyt v Stupave?
sujú na trvalý pobyt v miesto svojho aktuálneho
Za
akých
podmienok
by
ste
uvažovali
o
presťahovamieStAch:
mesta Sme priatelia a navštevujeme sa
bydliska. Aký je váš postoj? (jedna z možností)
ní
do
bratislavy?
(viac
možností)
1. poštA
Investovaním finančných prostriedkov do kvalitnejšiena akých aktivitách sa podieľate spolu s vašimi
Nevidím
v
tom
problém
Zmena
pracoviska
2. predAjňA billA
ho bývania
susedmi? (viac možností)
3. meStSKý úrAd
Vnímam
to
ako
problém
Zmena
rodinných
pomerov
pociťujete nejaké obmedzenia vyplývajúce z toho,
prečo ste sa
rozhodli opre
posúdiť
Starostlivosť
detibývanie práve
ZhoršenieNeviem
dopravnej
situácie
že v obci nie ste prihlásený na trvalý pobyt?
v Stupave?
Zhoršenie
prostredia
vo vašom
okolí aby sa prihláRozvoz detí do školy
Čo byživotného
ich podľa
Vás viedlo
k tomu,
Zníženie
cien
nehnuteľností
sili na
trvalý
pobyt? v Bratislave
Vzájomná starostlivosť o dom a záhradu
Iné.......................................................................
Nepresťahoval by som sa do Bratislavy

identitA

dotAZníKoVý
prieSKum
V StupAVe:
pre obyVAteľoV
býVAjúcich
V meSte
ViAc
AKo
10 roKoV
dotAZníKoVý
prieSKum
V StupAVe:
pre obyVAteľoV
býVAjúcich
V meSte
menej
AKo
10 roKoV

PRIESKUM BÝVANIA V STUPAVE. DOTAZNÍK VYPLŇTE A ODOVZDAJTE NA ZBERNÝCH MIESTACH. ĎAKUJEME.

býVAm V StupAVe: dotAZníKoVý prieSKum
Vážení spoluobčania,
Stupava zažíva v ostanom období nebývalý rozvoj. Mesto sa rozrastá
o nové ulice a stáva sa domovom pre množstvo nových obyvateľov.
Prostredníctvom dotazníka chceme zachytiť každodenný život pôvodných
aj nových obyvateľov Stupavy a spoznať ich preferencie vo viacerých
oblastiach. Veríme, že vďaka získaným poznatkom budeme môcť lepšie
porozumieť potrebám obyvateľov Stupavy a prispieť tak skvalitneniu ich
života v meste.
Zelený dotAZníK je určený pre obyvateľov, ktorý žijú v meste
ViAc AKo 10 roKoV.
ČerVený dotAZníK je určený pre nových obyvateľov, ktorí žijú
v meste 0–9 roKoV.
Prieskum je realizovaný v spolupráci s Geografickým ústavom SAV
a jeho výsledky budú prezentované v Stupavských novinách.
Dotazník má aj elektronickú verziu, ktorú môžete pohodlne vyplniť na
stránke WWW.prieSKumbyVAniA.SK
Budeme radi, ak sa do prieskumu zapojíte!
ďAKujeme ZA Spoluprácu!

2

Čo je pre vás dôležité v mieste vašeho bydliska?
(viac možností)

dotAZníKoVý prieSKum V StupAVe: pre obyVAteľoV býVAjúcich V meSte ViAc AKo 10 roKoV
Môžete vybrať viacero odpovedí
Vyberte iba jednu odpoveď
dotAZníK môžete Vyplniť Aj
eleKtronicKy nA AdreSe:

WWW.prieSKumbyVAniA.SK

AK býVAte V StupAVe
menej AKo 10 roKoV,
použite ČerVený
dotAZníK

Ako dlho bývate v Stupave?
10 – 14 rokov
15 – 19 rokov
20 – 24 rokov
25 a viac
V ktorej časti mesta bývate? (lokalita, ulica)

charakterizujte vaše bývanie:
Samostatne stojaci rodinný dom
Dom v radovej zástavbe
Byt v bytovom dome
41 – 50 rokov
51 – 60 rokov
61 a viac rokov

V akej vekovej kategórii sa nachádzate?
do 20 rokov
21 – 30 rokov
31 – 40 rokov

SŠ

najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

ZŠ
dieťa /
študent

Aké je zaradenie členov vašej domácnosti?
pracujúci

2

príklad: dvaja pracujúci a dve deti

býVAnie

Auto
Verejná doprava
Necestujem, pracujem z domu
Ako sa vám býva v Stupave?
Býva sa mi tu veľmi dobre a nechcel(-a) by som žiť inde V ktorej obci pracujete?
Som tu spokojný(-á) ale nie je to ideálne
Stupava
Nie som tu spokojný(-á) a radšej by som žil niekde inde

iná obec ............................................................

Vypracoval: Geografický ústav SAV, Mgr. Martin Šveda, PhD., geogsved@savba.sk
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Čím sa podľa Vás odlišuje Stupava od ostatných
obcí? Čím je výnimočná, jedinečná? Čo si predstavíte, keď sa povie „Stupava“?

Bratislavské predmestie

Malé mesto
Väčšia dedina

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyjadruje najlepšie
váš pocit zo Stupavy? (jedna z možností)

býVAnie

Služby

Vypracoval: Geografický ústav SAV, Mgr. Martin Šveda, PhD., geogsved@savba.sk

3. meStSKý úrAd

Som ... Stredoslovák / Kysučan / ... / žijúci pri Bratislave.

identitA

DOPRAVA

Voľný ČAS

Bez zmeny
Ste nejakým spôsobom zapojený do aktivít v meste?
Zmenšili a obmedzili
Akýmtrvá
spôsobom?
Koľko vám
cesta do práce?
Čo je pre vás dôležité v mieste vašeho bydliska?
Môžete vybrať viacero odpovedí
Ktoré vyjadrenie najlepšie vystihuje vaše vzťahy
(viac možností)
minút
Vyberte iba jednu odpoveď
so susedmi? (jedna z možností)
Blízkosť rodiny, priateľov
Ako vám bývanie v Stupave zmenilo
Ako ďaleko od miesta bydliska máte zástavku
nepoznám
Kultúrne Vôbec
tradícieich
v obci
podmienky pre nasledovné aktivity?
Kto
má podľa vás najväčší vplyv na rozvoj mesta
verejnej
dopravy?
dotAZníK môžete Vyplniť Aj
Zdravíme
sa,
ale
inak
o
nich
nič
neviem
Členstvo
v
miestne
spolkoch,
združeniach
(priamo aj nepriamo)?
Zlepšilo Obmedzilo
Ostalo
eleKtronicKy nA
AdreSe:
minút chôdze
Poznáme
sa afarnosti
občas sa porozprávame
Príslušnosť
k miestnej
možnosti
možnosti bez zmeny
Mestská samospráva
Sme parku
priatelia a navštevujeme sa
Blízkosť lesa,
WWW.prieSKumbyVAniA.SK
Výchova detí
Občianske
združenia,
aktivisti
Využívate integrovanú
dopravu?
(SAD + MHD)
Rozmanitosť
služieb
(obchodov)
Rodinný život
na akých
aktivitách
sa podieľate spolu s vašimi
Miestni podnikatelia
Pravidelne
Zriedkavo
Blízkosť
verejnej
dopravy
susedmi?
(viac
možností)
Športové aktivity
Developeri
Príležitostne
Nevyužívam
Ako dlho bývate v Stupave?
Blízkosť Starostlivosť
školských zariadení
Spoločenský život
o deti
Aký
je
váš postoj k ďalšiemu stavebnému rozvoju
MožnostiRozvoz
pre šport
ado
rekreáciu
10 –Cestovanie
14 rokov do práce
Ako
by
ste
ohodnotili
kvalitu
cestovania verejnou
detí
školy
AK býVAte V StupAVe
Stupavy?
15 –Voľnočasové
19 rokov aktivity
Vzájomná starostlivosť
o dom a záhradu
menej AKo 10 roKoV,
Za akých podmienok
by ste uvažovali
o presťaho- dopravou? (známkujte ako v škole)
Stavebný rozvoj Stupavy vnímam pozitívne
použite ČerVený
20 –iné.............................
24 rokov
vaní? (viac Starostlivosť
možností) o čistotu vo vašom okolí
1 2 3 4
5
neviem posúdiť
dotAZníK
Stavebný rozvoj by som obmedzil len na výstavbu
25 a viac
Organizovanie spoločenských aktivít
Zmena
pracoviska
Kde trávite najčastejšie víkendy?
Ako by ste rodinných
ohodnotili
kvalitu parkovania
domov
Oslava sviatkov,
narodenín a pod.
Zmena rodinných
pomerov
V ktorej časti mesta bývate? (lokalita, ulica)
v Stupave? Stavebný
(známkujte
akobyvsom
škole)
Doma (v okolí Stupavy)
rozvoj
obmedzil len na výstavbu
Nemáme
spoločné
aktivity
Zhoršenie
dopravnej
situácie
v Stupave
bytových domov
V Bratislave a okolí
1 2 3 4
5
neviem posúdiť
Zhoršenie životného prostredia vo vašom okolí
Stavebný rozvoj by som obmedzil len na výstavbu
poznáte sa s niekým z pôvodných obyvateľov
Cestujem na dlhšie vzdialenosti
pri výbere stavieb
cesty preferujete?
Zníženie
cien nehnuteľností v inej obci (napr. v Bratislave) Ktorú z možností
verejnoprospešných
mesta?
charakterizujte vaše bývanie:
Iné.......................................................................
Dlhší prepravný
nižšie
náklady
Stavebnýčas,
rozvoj
vnímam
negatívne
Áno
Nie
Nepresťahoval by som sa do inej obce.
Kratší prepravný čas, vyššie náklady
Samostatne stojaci rodinný dom
Kde najčastejšie nakupujete vybrané
Ktoré z nasledujúcich potrieb vykonáva podľa vás
Starousadlíkov by ste označili skôr ako:
Dom v radovej zástavbe
Ako sa pozeráte na novú výstavbu v Stupave?
Ako bymesto
ste charakterizovali
koordináciu cestovadruhy tovaru?
Stupava nedostatočne?
Byt v bytovom dome
priateľských
menej priateľských nia vo vašej domácnosti? (jedna z možností)
Stupava Bratislava
Inde Som rád, skôr
že sa mesto rozrastá a výstavbu nových
Čistota verejných priestranstiev
vzdelaných
menej vzdelaných
V akej vekovej kategórii sa nachádzate?
Cestovanie
koordinujeme
každodenne
domov vítam
Potravinový tovar
Údržba
zelene
bohatých
Cestovanie
koordinujeme
Nových domov
je už priveľa, ďalšiu výstavbuchudobných
by
do 20
rokov a ovocie
41 – 50 rokov
Zeleninu
Údržba
dopravnýchpríležitostne
komunikácií
majú
radi novousadlíkov
bolo vhodné
regulovať
Každý člen
rodiny cestuje
prevažne individuálne
21 –Domáce
30 rokov
51 – 60 rokov
potreby
Organizovanie
spoločenských
podujatí
nemajú radi novousadlíkov .
Neviem sa vyjadriť
31 –Oblečenie
40 rokov
61 a viac rokov
Budovanie verejnoprospešných zariadení
Ktoré z uvedených podujatí ste už navštívili?
iné.......................................................................
najvyššie
vzdelanie:
Akýdosiahnuté
typ obchodných
prevádzok preferujete? Ako hodnotíte vzhľad nových domov v Stupave?
Nové domy
sa mi kapusty
väčšinou- páčia
a zapadajú do
Slávnosti
Deň zelá
Ako
najčastejšie
trávite
voľný čas?
(napíšte aspoň
malý
nákupné prostredia mesta
Aké konkrétne
problémy
pozorujete
ZŠ
SŠ
VŠ
supermarket
Stupavské a mástské hody
jednu aktivitu)
obchod
centrum
v bezprostrednom okolí vášho bydliska?
Nové domy
sa mitrhy
väčšinou nepáčia a nezapadajú
Aké je zaradenie
Miestne
Potravinovýčlenov
tovar vašej domácnosti?
do prostredia
mesta
Kultúrne
podujatie v Stupavskej synagóge
Zeleninu
a ovocie
dieťa
/
nezamestNeviem sa vyjadriť
pracujúci
dôchodca
materská
Premietanie v Kine X
Domáce
potreby
študent
naný
Vaše možnosti pre trávenie voľného času v StupaOblečenie
Aké spoločenské aktivity by ste v Stupave ve sa vČo
považujete
za najväčší
ostatnom
období:
(jedna zproblém
možností)Stupavy
privítali?
príklad:Ako
dvaja
pracujúci
a dve detipotravinový tovar?
v súčasnosti?
často
nakupujete
Rozšírili, môžem vykonávať rozmanitejšie formy voľAko najčastejšie cestujete do práce?
2
2 každý deň
nočasových aktivít
Skoro
1 krát týždenne
Auto
Bicykel
Zúžili, na voľnočasové aktivity je menej možností
2-3 krát za týždeň
Veľmi nepravidelne
Verejná doprava
Chôdza
Ostali bez zmeny
Ako často nakupujete v nákupných centrách? Necestujem, pracujem z domu
Koniec dotAZníKA
Aké zlepšenia v obciďAKujeme
by ste privítali
preČAS!
Ako sa vámSkoro
bývakaždý
v Stupave?
ZA Váš
deň
1 krát týždenne
skvalitnenie
vašich
voľnočasových
obci pracujete?
Býva sa mi tu veľmi dobre a nechcel(-a) by som žiť inde V ktorejČo
Vyplnený
dotAZníK
proSím aktivít?
Vhoďte do Schrávás najviac vystihuje? (jedna z možností)
2-3 krát za týždeň
Veľmi nepravidelne
noK umieStnených nA týchto mieStAch:
Som tu spokojný(-á) ale nie je to ideálne
Stupava Som Stupavčan
Bratislava
1. poštA
centrum
navštevujete
najčastejšie?
NieKtoré
som tunákupné
spokojný(-á)
a radšej
by som žil niekde
inde
2. predAjňA billA
iná obec ............................................................
Som Bratislavčan žijúci mimo mesta

Spolužitie

SAmoSpráVA

Zelený dotAZníK
je určený
pre rozmanitejšie
obyvateľov, formy
ktorývoľžijú v meste
Rozšírili, môžem
vykonávať
1 2 3 4
5
neviem posúdiť
ViAc AKo 10
roKoV. aktivít
nočasových
Ste
spokojný
s
úrovňou
zdravotníckych
Zúžili, na voľnočasové
aktivity
menej
času
ČerVený dotAZníK
je určený
pre mám
nových
obyvateľov,
ktorí
žijú v Stupave? (známkujte ako v škole)
služieb
Ostali bez zmeny
v meste 0–9 roKoV.
2 3 4
5
nevyužívam zdrav. služby
Prieskum je realizovaný v spolupráci s Geografickým ústavom 1SAV
Ktoré aktivity môžete vykonávať vďaka bývaniu
Aký je Váš názor na súčasné fungovanie
a jeho výsledky budú prezentované v Stupavských novinách.
Ktoré zdravotnícke služby by ste v meste privítali?
v Stupave a nemohli ste ich vykonávať vo vašom
a smerovanie mesta?
Dotazníkpredchádzajúcom
má aj elektronickúbydlisku?
verziu, ktorú môžete pohodlne vyplniť na
Súhlasím so súčasným smerovaním mesta
stránke WWW.prieSKumbyVAniA.SK
Vnímam ho skôr pozitívne
Budeme radi, ak sa do prieskumu zapojíte!
Mám neutrálny postoj
ďAKujeme ZA Spoluprácu!
Vnímam ho skôr negatívne
Aké zlepšenia v meste by ste privítali pre
Nesúhlasím so súčasným smerovaním mesta
Vaše spoločenské aktivity sa po prisťahovaní :
skvalitnenie vašich voľnočasových aktivít?
Neviem
sa vyjadriť
a skvalitnili
dotAZníKoVý prieSKum V StupAVe: preRozšírili
obyVAteľoV
býVAjúcich V meSte
ViAc
AKo 10 roKoV

Prostredníctvom dotazníka chceme zachytiť každodenný život pôvodných
Základná škola
aj nových obyvateľov Stupavy a spoznať ich preferencie vo viacerých
Stredná škola
oblastiach. Veríme, že vďaka získaným poznatkom budeme môcť lepšie
Ste ich
spokojný s kvalitou školských zariadení
porozumieť
obyvateľov
Stupavy
a prispieť
Vašepotrebám
možnosti
pre trávenie
voľného
časutak
sa skvalitneniu
v Stupave? (známkujte ako v škole)
života v meste.
po presťahovaní do Stupavy :

Kde navštevujú členovia vašej domácnosti nasledujúce školské zariadenia?
Vážení spoluobčania,
najčastejšie
čas?rozvoj. Mesto sa rozrastá
Stupava
Bratislava
Inde
StupavaAko
zažíva
v ostanomtrávite
obdobívoľný
nebývalý
aspoňsa
jednu
aktivitu)pre množstvo nových obyvateľov.
Materská škola
o nové (napíšte
ulice a stáva
domovom

Voľný ČAS

dotAZníKoVý prieSKum V StupAVe: pre obyVAteľoV býVAjúcich V meSte menej AKo 10 roKoV
býVAm
V StupAVe: dotAZníKoVý prieSKum

Stupava

Bratislava

Inde

1 krát týždenne
Veľmi nepravidelne
1 krát týždenne
Veľmi nepravidelne

Stupava

Bratislava

Inde

2

3

4

5

neviem posúdiť

Nie

Čistota verejných priestranstiev
Údržba zelene
Údržba dopravných komunikácií
Organizovanie spoločenských podujatí
Budovanie verejnoprospešných zariadení
iné.......................................................................

Ktoré z nasledujúcich potrieb vykonáva podľa vás
mesto Stupava nedostatočne? (viac možností)

Stavebný rozvoj by som obmedzil len na výstavbu
rodinných domov
Stavebný rozvoj by som obmedzil len na výstavbu
bytových domov
Stavebný rozvoj by som obmedzil len na výstavbu
verejnoprospešných stavieb
Stavebný rozvoj vnímam negatívne

Stavebný rozvoj Stupavy vnímam pozitívne

Aký je váš postoj k ďalšiemu stavebnému rozvoju
Stupavy? (jedna z možností)

Mestská samospráva
Občianske združenia, aktivisti
Miestni podnikatelia
Developeri

Kto má podľa vás najväčší vplyv na rozvoj mesta
(priamo aj nepriamo)?

Ste nejakým spôsobom zapojený do aktivít v meste?
Akým spôsobom?

Súhlasím so súčasným smerovaním mesta
Vnímam ho skôr pozitívne
Mám neutrálny postoj
Vnímam ho skôr negatívne
Nesúhlasím so súčasným smerovaním mesta
Neviem sa vyjadriť

Aké konkrétne problémy pozorujete
Som Stupavčan, Másťan
v bezprostrednom okolí vášho bydliska?
Som Záhorák
Som Bratislavčan žijúci mimo mesta
Som ... Stredoslovák / Kysučan / ... / žijúci pri Bratislave.

Čo vás najviac vystihuje? (jedna z možností)

identitA

Aké spoločenské aktivity by ste v Stupave
privítali?

Slávnosti kapusty - Deň zelá
Stupavské a mástské hody
Miestne trhy
Kultúrne podujatie v Stupavskej synagóge
Premietanie v Kine X

Ktoré z uvedených podujatí ste už navštívili?

skôr priateľských
menej priateľských
vzdelaných
menej vzdelaných
bohatých
chudobných
majú radi novousadlíkov
nemajú radi novousadlíkov .

prisťahovalcov by ste označili skôr ako:

Neprichádzam s nimi do kontaktu

V obchode

Pri venčení psa

Pri práci okolo domu, záhrady

Stretnutie na ulici

pri akých príležitostiach prichádzate do kontaktu
s novými obyvateľmi mesta?

Áno

poznáte sa s niekým z nových obyvateľov Stupavy?

Aký je Váš názor na súčasné fungovanie
a smerovanie mesta? (jedna z možností)

SAmoSpráVA

Oslava sviatkov, narodenín a pod.

Organizovanie spoločenských aktivít

Starostlivosť o čistotu vo vašom okolí

Vzájomná starostlivosť o dom a záhradu

Rozvoz detí do školy

Starostlivosť o deti

na akých aktivitách sa podieľate spolu s vašimi
susedmi? (viac možností)

Vôbec ich nepoznám
Zdravíme sa, ale inak o nich nič neviem
Poznáme sa a občas sa porozprávame
Sme priatelia a navštevujeme sa

Ktoré vyjadrenie najlepšie vystihuje vaše vzťahy so
susedmi? (jedna z možností)

Spolužitie

Čo by ich podľa Vás viedlo k tomu, aby sa prihlásili na trvalý pobyt?

Nevidím v tom problém
Vnímam to ako problém
Neviem posúdiť

niektorí novoprisťahovaní obyvatelia sa neprihlasujú na trvalý pobyt v miesto svojho aktuálneho
bydliska. Aký je váš postoj? (jedna z možností)

Malé mesto
Väčšia dedina
Bratislavské predmestie

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyjadruje najlepšie
váš pocit zo Stupavy? (jedna z možností)

Vypracoval: Geografický ústav SAV, Mgr. Martin Šveda, PhD., geogsved@savba.sk

Vyplnený dotAZníK proSím Vhoďte do
SchránoK umieStnených nA týchto
mieStAch:
1. poštA
2. predAjňA billA
3. meStSKý úrAd

Koniec dotAZníKA
ďAKujeme ZA Váš ČAS!

1 2 3 4
5
nevyužívam zdrav. služby
Čím sa podľa Vás odlišuje Stupava od ostatných
Aké zdravotnícke služby by ste v Stupave privítali? obcí Čím je výnimočná, jedinečná? Čo si predstaČo považujete za najväčší problém Stupavy
víte, keď sa povie „Stupava“?
v súčasnosti?

Ste spokojný s úrovňou zdravotníckych
služieb v Stupave? (známkujte ako v škole)

1

Ste spokojný s kvalitou školských zariadení
v Stupave? (známkujte ako v škole)

Materská škola
Základná škola
Stredná škola

Kde navštevujú členovia vašej domácnosti školské
zariadenia?

Ktoré nákupné centrum navštevujete najčastejšie?

Skoro každý deň
2-3 krát za týždeň

Ako často nakupujete v nákupných centrách?

Skoro každý deň
2-3 krát za týždeň

Ako často nakupujete potravinový tovar?

Aký typ obchodných prevádzok preferujete?
malý
nákupné
supermarket
obchod
centrum
Potravinový tovar
Zeleninu a ovocie
Domáce potreby
Oblečenie

Potravinový tovar
Zeleninu a ovocie
Domáce potreby
Oblečenie

Kde najčastejšie nakupujete vybrané
druhy tovaru?

Služby

Kde trávite najčastejšie víkendy? (jedna z možností) Aké problémy občianskeho spolužitia pociťujete
vo vašom okolí? (napr. neporiadok, hluk a pod.)
V Stupave a okolí
V Bratislave a okolí
Cestujem na dlhšie vzdialenosti

dotAZníKoVý prieSKum V StupAVe: pre obyVAteľoV býVAjúcich V meSte ViAc AKo 10 roKoV

PRIESKUM BÝVANIA V STUPAVE. DOTAZNÍK VYPLŇTE A ODOVZDAJTE NA ZBERNÝCH MIESTACH. ĎAKUJEME.

domáce spravodajstvo
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U

Zúbkove pramene

ž ôsmy rok je Základná škola
kpt. J. Nálepku v Stupave
hostiteľom a organizátorom ob
vodného kola recitačnej súťaže Zúb
kove pramene. V tomto školskom
roku sa na obvodnom kole zúčastnilo
spolu 35 recitátorov zo Stupavy, Jab
lonového, Kuchyne, Lozorna, Ma
rianky, Záhorskej Vsi a Zohora.
Adam Eliáš získal v 1. kategórii
v próze 3. miesto. Úspešné reci
tátorky sme mali v 3. kategórii.
V poézii sa na 3. mieste umiest

noviny@stupava.sk I

9

NAŠE-VAŠE

nila Viktória Zorkócyová, žiačka
7. ročníka. Víťazkou sa stala, a teda
1. miesto v 3. kategórii v próze
získala Eva Sajanová, žiačka 7. roč
níka, s textom od A. Šulejterovej:
Čo videli detské očká.
Žiačka Eva Sajanová nás reprezen
tovala aj na okresnom kole v Ma
lackách, ktoré sa konalo 27. marca.
Tu získala vo veľkej konkurencii
pekné 3. miesto.
Blahoželáme víťazom a ďakujeme
pani učiteľkám za prácu so žiakmi

TVORIVÉ DIELNE

Foto: autor

pri zveľaďovaní nášho jazyka pros
tredníctvom krásneho slova – reci
tácie.
PaedDr. Adriana KUBICSKÓOVÁ
ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

V rámci spolupráce školy
a rodiny sme uskutočnili
v našej triede 2. C tvorivú
dielňu pod odborným
vedením keramikára
Petra Lužáka, rodiča
jedného zo žiakov našej
triedy. Pútavým rozprá
Foto: autor
vaním o Habánoch a ich
hrnčiarskej zručnosti p. Lužák zaujal žiakov a oboznámil ich s tradí
ciou hrnčiarstva v našom regióne. Priblížil im aj spôsob prípravy hliny
potrebnej na výrobu keramiky. Deti mali možnosť vytvoriť si svoj vlast
ný hrnčiarsky výrobok. Na záver im predviedol prácu na hrnčiarskom
kruhu. Deti odmenili p. Lužáka veľkým potleskom. Toto podujatie
Mgr. Dana ŠULÍKOVÁ
bolo veľmi vydarené. 
ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

OPÄŤ UMELECKÝ ZÁŽITOK
V SĽUK-U V RUSOVCIACH
Foto: autor

Letové ukážky dravcov
D
ňa 14. 4. 2015 navštívili ZŠ
v Stupave dravé vtáky zo
Zámku Lednice. Orly, sokoly,
sovy, dokonca aj sup čakali deti
na školskom dvore. Na úvod pred
stavili odborníci deťom všetky
dravce a porozprávali im zaujíma

vé fakty a informácie z ich života.
V druhej časti deti odpovedali
na otázky a za správne odpovede si
odniesli domov zaujímavé ceny. Vy
vrcholením návštevy bola ukážka
letu a lovu, pri ktorej si mohli aj
žiaci vyskúšať, aký je to pocit, keď

vám dravec pristane na ruke. Akcia
bola veľmi dobre zorganizovaná a aj
svojím obsahom dokázala upútať
nielen prváčikov, ale aj deviatakov
a učiteľov.

SĽUK, špičkový profesionálny súbor, naštudoval a pripravil dve
predstavenia aj pre deti. Vlani prváci, druháci a 3. D boli očarení
tanečno-hudobnou rozprávkou Gašparko (22. 4. ju zažijú tohoroční
prváci) a muzikantskú veselohru Zvuky nie sú muky alebo od píšťalky
k husličkám. Boli sme tam 13. 4. všetci druháci, tretiaci a 1. G.
Opäť úžasné! Nielen pre nás pedagógov, ale aj pre deti, ktoré tvorili
výborné, spontánne obecenstvo. Evidentnú radosť z toho mali aj
protagonisti. Naše deti ich „vyhecovali“ do stálych úsmevov a nesmier
nej, nielen profesionálnej chuti hrať. Dobrý pocit musel mať aj autor
a režisér, vynikajúci folklorista Juraj Hamar, ktorý celú inscenáciu
sledoval zo zvukovej kabínky. Odporúčam všetkým rodičom, aby tento
zážitok sprostredkovali svojim deťom. So zatajeným dychom a ab
solútne vtiahnutí do deja budú aj predškoláci.

Mgr. Beáta JANOČKOVÁ
ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Mgr. Zuzana TRNKOVÁ
ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Zákazníci spoločností Skupiny
COFELY zaplatia za teplo menej
Obyvatelia v mestách, v ktorých teplo dodávajú spoločnosti Skupiny COFELY,
zaplatia tento rok za teplo menej. Cenu tepla okrem miernejšej zimy ovplyvnila
aj nižšia cena zemného plynu a investície do rozvoja a modernizácie tepelných
hospodárstiev, ktoré Skupina COFELY prevádzkuje.
K 31. marcu 2015 väčšina spoločností Skupiny COFELY
pripravila pre svojich odberateľov vyúčtovanie cien tepla.
Uplynulú vykurovaciu sezónu výrazne ovplyvnila teplá
zima, ktorá patrila k najmiernejším za posledných 10 ro
kov. Okrem počasia náklady na teplo ovplyvnila aj cena
zemného plynu, ktorá bola v medziročnom porovnaní
nižšia. „S dodávateľom plynu sa nám pre uplynulú, ale aj
budúcu vykurovaciu sezónu, podarilo dohodnúť na výhodnejších
podmienkach, čo je určite dobrá správa pre našich zákazníkov.
Maximálne ceny plynu sú pre rok 2015 nižšie v porovnaní s rokom
2014 približne o 5 %.,“ hovorí Martin Žigo, riaditeľ Divízie
výroby a distribúcie energií v Cofely.

do rozvoja a modernizácie tepelných hospodárstiev zvyšovať
účinnosť a znižovať straty pri výrobe tepla, čo má samozrejme
pozitívny vplyv aj na konečnú cenu tepla pre našich odberateľov,“
dopĺňa Martin Žigo.

Konkrétnym príkladom je rekonštrukcia tepelné
ho hospodárstva v Pezinku. Termming, spoločnosť
Skupiny COFELY, plánuje v Pezinku celkovo pre
investovať 5,3 milióna eur. V prvej etape rekon
štrukcie, ktorá bola ukončená minulý rok, Term
ming vymenil teplovodné rozvody a nainštaloval
60 odovzdávacích staníc tepla priamo v domoch. Vplyv
investície, ktorý sa na cene tepla naplno prejaví budúci
„Pokles nákladov na teplo pozitívne ovplyvnilo aj mierne zníženie rok, pozitívne ovplyvnil cenu už aj počas tohtoročnej vy
variabilnej zložky ceny tepla. Cofely sa darí vďaka investíciám kurovacej sezóny.

„V mestách, v ktorých prevádzkujeme tepelné hospodárstva sa
nám darí pripájať nové objekty a budovať nové zdroje tepla.
Zvyšuje sa tak regulačný príkon, fixná zložka sa rozrátava
na väčšie množstvo odberateľov, čo v konečnom dôsledku znižuje
celkovú cenu za teplo. Okrem toho plánujeme v tepelných hos
podárstvach v Bratislave a v Malackách vybudovať kogeneračné
jednotky, vďaka ktorým sa zvýši energetická efektívnosť,“ ho
vorí Martin Žigo. Všetky spomenuté pozitívne vplyvy sa
premietajú do nižších nákladov za teplo pre koncových
odberateľov spoločností Skupiny COFELY. Skutočná
cena tepla za rok 2014 dodávaného spoločnosťami
Skupiny COFELY je v priemere vo variabilnej zložke
približne o 3 % nižšia a vo fixnej zložke o približne
6 % nižšia, ako schválená maximálna cena pre rok
2014.
„Teší nás, že našim zákazníkom môžeme ponúkať kvalitné
služby za stabilné a konkurencieschopné ceny. Moder
nizácia a investície do rozvoja tepelných hospodárstiev,
ktoré majú významný vplyv na výšku ceny tepla, pa
tria medzi prioritné ciele našej spoločnosti,“
uzatvára Martin Žigo.
i 201502003
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Exotika na Vrchnej hore

Možno to bude niekomu pripadať ako mystifikácia, ale pri Stupave,
v lokalite starousadlíkom známej ako Vrchná hora, rastú hneď štyri
druhy orchideí. Pravda, veľkosťou kvetov sa nemôžu porovnávať
s veľkými tropickými druhmi, ale krásou dozaista.

V

šetky začínajú kvitnúť práve teraz v máji
a kvitnú postupne až do júna. Exoticky
pôsobí určite hmyzovník včelovitý
(Ophrys holosericea). Je to nenápad
ná, pomerne nízka rastlina s byľou vysokou
priemerne 20 centimetrov, vo vysokej tráve
ho preto nájdete, len ak budete veľmi trpe
zliví. Krásu hmyzovníka oceníte, najmä ak
sa k nemu skloníte bližšie. Uvidíte nádherné
kvety, veľké približne dva centimetre, ktoré sú
zložené z ružových zeleno žilkovaných okvet
ných lístkov a zo zamatovo chlpatého pysku
hnedo-červenej farby s nádhernou žltou
kresbou. Väčšina iných rastlín ponúka svoj
mu opeľovačovi niečo na výmenu, napríklad
sladký nektár alebo väčšie množstvo peľu ako
potravu. Hmyzovník je však skúpy a rafino
vaný beťár.

Účel svätí prostriedky
Opeľovacia taktika hmyzovníka je dokonalá
– jeho kvety sa podobajú na samičky istého
druhu hmyzu. Prilákané samčeky, ktoré sa
liahnu približne o mesiac skôr ako ich part
nerky, zosadnú na rastlinu a netušiac, že ide
len o atrapy, sa s nimi snažia páriť. Pritom si

Život s hubami

Jazýčkovec jadranský

Hmyzovník včelovitý

ani nevšimnú, že kvet dokonale opelia. Aby
si hmyzovník poistil samčeky aj do budúc
nosti, vylučuje dokonca feromóny, ktorými
ich opätovne láka. V minulosti bol hmyzovník
hojný, o čom svedčí aj to, že sa kytice zložené
z desiatok týchto rastlín používali pri výzdobe
kostolov. Dnes je však na Slovensku len málo
miest, kde sa vyskytuje, preto by bolo dobré,
keby sa toto jedinečné nálezisko pri Stupave

Bylinkami voňajúci piatok

P

estujete bylinky? Zaujíma vás liečivá sila
rastlín? Tak potom ste pravdepodobne
ani vy nechýbali na akcii Deň byliniek,
ktorú zorganizovalo záhradníctvo Agroser
vis v Máste. V piatok 24. apríla o deviatej
ráno tu bolo rušnejšie ako inokedy, pozornosť
priťahoval stánok pána Šagáta, ktorý ponúkal
kolekciu hnojív a ošetrujúcich prípravkov vy
robených na čisto prírodnej báze. Ako sme
sa dozvedeli, skôr než sa výrobok dostane
k zákazníkovi, testujú ho niekoľko mesiacov
v laboratórnych a neskôr aj v prirodzených
podmienkach. Pestrou ponukou lákal tiež stá
nok bylinkárky Sone Kolenčíkovej.
Vedľa špeciálnych nožníc, sekáčikov a kníh
o liečivých rastlinách a zdravom jedle stáli
vrecúška so sušenými bylinkami a črepníky
s čerstvými rastlinami, nechýbal ani rakyt
ník, ktorého plody obsahujú veľa vitamínu C.
Na pani Kolenčíkovú sa obracali všetci, ktorí
sa chceli viac dozvedieť o liečivkách, ale aj
bylinkách na varenie a grilovanie, inšpirovať
sa mohli labužníci zameraní na medzinárod
né špeciality. Bylinkárka sa venuje aj navrho
vaniu záhrad, v ktorých využíva vzájomný

toglossum adriaticum). Napriek tomu, že
má malé kvietky, ktorých môže byť takmer
päťdesiat, pôsobí pri bližšom pohľade určite
najexotickejšie spomedzi našich orchideí.
Stredný lalok zložito tvarovaného kvetu je
nápadne dlhý, až šesťcentimetrový, na konci
rozoklaný. Jazýčkovec je veľmi vzácny a kri
ticky ohrozený druh. Botanici ho zaradili
do Červenej knihy ohrozených rastlín Slo
venska a jeho spoločenskú hodnotu vyčíslili
na 140 eur. Táto atraktívna rastlina často do
pláca na svoju krásu tým, že ju ľudia trhajú,
prípadne vykopávajú a presádzajú do svojej
záhradky. Ako sa dočítate ďalej, nemá to
zmysel.

ochranný potenciál rastlín odpudzujúcich
škodce či podporujúcich rast a hojnosť úrody.
Ako prví sa v ten deň okolo jej stánku zhŕkli
štvrtáci stupavskej základnej školy. Nielen
preto, aby sa dozvedeli, ako vyzerajú kvety
nechtíka alebo čerstvých prvosienok, ale aj
preto, aby ochutnali niektorý z bylinkových
čajov. Trúfli si na žihľavový. Našlo sa niekoľko
takých, ktorí ho vypili aj bez cukru, deti sa
však zhodli na tom, že ten z medovky či ma
terinej dúšky je nielen voňavejší, ale najmä
chutnejší.
Veselo bolo aj pred bránou záhradníctva,
kde predškoláci z Materskej školy Janka
Kráľa sadili žeruchu. Každý dostal svoju
misku s menom a do nej kus papierového
obrúska. Potom stačilo už len nasypať
semienka a zaliať ich vodou. Toto všetko si
deti odniesli so sebou, aby mohli pozorovať,
ako rastlinky klíčia a rastú. Za odmenu
priniesli a vystavili svoje obrázky, ktoré
obdivoval každý, kto sa tu zastavil. V mene
pani učiteliek sa chceme ešte raz poďakovať
pracovníkom Agroservisu za príjemne
a poučne strávený deň. 
Daša ČEJKOVÁ
Foto: Martina MITICKÁ

zachovalo. Ideálne by bolo aspoň odstraňovať
stromy a kry, ktoré orchideám tienia. Pomohlo
by aj pravidelné kosenie a vypásanie svahov.

Najexotickejšia
na Slovensku

Život a rozmnožovanie väčšiny našich or
chideí závisí od dômyselného spolunažívania
s určitými druhmi húb, s ktorými robí ras
tlina akýsi výmenný obchod. Huba poskytuje
rastline vodu, dusík, fosfor a minerálne látky,
rastlina zas odovzdáva hube výživné látky,
ktoré vznikajú pri fotosyntéze a látky, ktoré
podporujú ich rast. Odborne sa tomuto javu
hovorí endotrofná mykoríza. Práve pre toto
spolunažívanie rastlín a húb nemá zmysel or
chidey presádzať z miest, kde sa prirodzene
vyskytujú, pretože by sme nedokázali vytvoriť
špecifické pôdne prostredie pre huby, a ras
tlinky by nám po krátkom čase aj tak uhynuli.
Na Vrchnej hore rastú ešte ďalšie dva druhy
orchideí – vstavač purpurový a vstavač vojen
ský, o nich si však povieme niečo až niekedy
inokedy. 

Ďalšou vzácnou obyvateľkou Vrchnej hory
je jedinečný jazýčkovec jadranský (Himan-

Tomáš ČEJKA
Foto: autor

NAŠE-VAŠE

SÚŤAŽ NAJ NÁSTENKA JAR
Asi tak pred dvomi týždňami mi prišiel e-mail, v ktorom bola informácia o súťaži Naj násten
ka jar, pousmiala som sa a asi pol dňa som túto tému vôbec neriešila. No večer som tento
e-mail rozposlala rodičom. Veľmi ma prekvapila rýchla reakcia, ktorú som vôbec nečakala.
Pani Kovačičová, pani Johnston a pani Mikuličová sa podujali, že nástenku s deťmi uro
bia. Nebolo vôbec jednoduché vymyslieť, ako vyrobiť všetky kvietky tak, aby vyzerali čo
najreálnejšie, a tiež aby ich zvládli vyrobiť 9-ročné deti, no mamičky si s tým hravo po
radili. Deti sme rozdelili do skupín a každá skupinka vyrábala iné kvety. Strihalo sa, lepilo,
písalo... skrátka, bolo rušno a veselo. Deti si pri tom spievali svoje obľúbené pesničky
s vybranými slovami, takže nezaháľali ani rúčky, ani hlávky. Výsledok? Posúďte sami. Tu sa
však ešte príbeh nekončí. Fotografia nástenky sa dostala na stránku www.talentagent.sk
a čaká aj na vaše kliknutie. Žiaci 3. D triedy ZŠ kpt. J. Nálepku vám vopred ďakujú
za každé kliknutie, ktoré by im pomohlo vyhrať… Celkom by sa nám zišla poukážka do
Intersportu, ktorú by sme celučkú minuli na nákup rôznych športových potrieb do družiny,
ako sú rakety na bedminton či švihadlá a lopty. Ďakujeme mamičkám a všetkým, ktorí
Mgr. Ľudmila NOSKOVÁ
hlasovali alebo budú hlasovať a posunú nás bližšie k výhre. 
ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

ZÁHRADKÁRI INFORMUJÚ

Stupavskí záhradkári Základnej organizácie 6 – 19 SZZ Stupava dňa 18. 4. 2015 bilan
covali svoju činnosť na výročnej schôdzi. Za hostí sa na nej zúčastnil pán primátor Roman
Maroš, za republikový výbor SZZ Juraj Korček a za okresný výbor SZZ Milan Ondrovič.
Na schôdzi sa zúčastnilo 130 členov a rodinných príslušníkov. Organizácia má 180 členov.
Na schôdzi sme zhodnotili svoju činnosť a prijali plán práce na rok 2015.
Jednou z aktivít je zabezpečiť významnú udalosť „Deň zelá“ kvalitnými výpestkami ovo
cia, zeleniny a najmä kapusty. Aby sa nám to podarilo, musíme sa starať a ošetrovať tieto
kultúry. My záhradkári máme zásadu, čo najmenej používať chemickú ochranu. Tu nám
už pomáha moderná pomológia tým, že je čoraz viac výpestkov, ktoré sa nemusia toľko
chemicky ošetrovať. V pláne práce sme mali naplánovanú prednášku „Chemická ochrana“,
ktorú mal predniesť odborník Ing. Matlák, avšak pre chorobu bola zrušená. Tým, ktorí
chcú ísť s dobou, ZO SZZ zabezpečila náhradný termín na 22. 5. 2015 o 18.00 hod.
v sále kultúrneho domu. Na tejto prednáške sa bude dať kúpiť publikácia „Celoročná
ochrana záhradkárskych plodín“. Na prednášku si pripravte otázky o chorobách a chemic
kej ochrane, na ktoré odpovie Ing. Matlák. Záhradkár musí pozorne sledovať stav svojich
rastlín, stromov, zeleniny a v prípade potreby preventívne zasiahnuť, aby sa minimalizovali
škody. Stupavskí záhradkári vám želajú pevné zdravie, veľa optimizmu, aby ste dobre zvládli
nástrahy prírody. Dúfame, že výsledky v roku 2015 budú lepšie ako v roku 2014. Veľa síl,
priatelia. Kto by sa chcel stať záhradkárom, naše dvere sú otvorené, radi vás prijmeme
Ivan SOPÚŠEK, ZO SZZ 6 – 19, Stupava
za člena ZO SZZ. 
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Také časy boli:
20. storočie a móda

Väčšina dievčat sa vyučila, moja
teta a mama boli vyučené krajčírky,
a tak si vedeli veľa šiat ušiť samy.
10. Anna v športovom oblečení
na Agátovej ulici. Foto je z roku
1939. Vľavo je vidieť „Barónové“,
cesta vedie do cementárne. 
Svetozár PROKEŠ
Foto: rodinný archív SP

Postrehy z rodinného albumu Michala Pavlíčka zo Stupavy

1. Náš starý otec Michal Pavlíček
(1881 – 1942) bol murársky majster
v Stupave, jeho manželka Mária,
rod. Jurkovičová (1886 – 1950)
bola doma pri štyroch deťoch.
Pre tých neskoršie narodených,
ktorí by sa čudovali, že pečiatka je
v maďarskom jazyku, pripomínam,
že Stupava patrila do roku 1918
(vzniku prvej ČSR) do Uhorska.
Dôkazom je aj ďalšia pečiatka,
ktorá patrila fotografovi Hollubovi.
Názov Stupavy sa uvádzal alebo
v maďarskom tvare STOMFA, alebo
v nemeckom STAMPFEN/Ungarn.

volenke, čo je vidieť na rodinnej
zostave asi z roku 1919(20), kde
pribudla ešte dcéra Anna (1917).
Je to zase v zime, dievčatá v ná
morníckych šatách, chlapci v krát
kych kabátoch, dlhé nohavice a čižmy.
Za nimi je bridlicový plot. Z marian
skej bridlice sa vtedy stavali ploty,
bol to stavebný materiál i na domy,
dopĺňali sa kameňmi a tehlami.

2. Bolo to obdobie pred prvou sveto
vou vojnou, veľa sa nefotografovalo,
ale niečo sa zachovalo. Fotografia
troch detí pri vtedy modernom
gramofóne s ručným naťahovaním
pochádza asi z roku 1915. Vtedy
ešte nebola v Stupave zavedená
elektrina. Vpredu sedí dcéra Mária
(1914), za ňou stoja bratia Rudolf
(1913) a Ján (1912). Chlapci majú
dvojradové kabátiky, dlhé nohavice,
slamené klobúky a celé topánky.

6. Mama Mária s dcérami Máriou
(vľavo) a Annou.

4.

5. Ďalšia fotografia ukazuje rodinu
Pavlíčkovcov na dvore v letnom ob
dobí. Okrem domácich detí je tam
ešte jeden neznámy chlapec.

3. Koník na snehu. Jazdec má aj
bičík na koňa.
4. Deti postupne rástli, prišla prvá
svetová vojna, majster Michal mu
sel narukovať, bol aj doma na do

9. Ďalšia klasika v obliekaní je tiež
z roku 1935. V tých časoch malo
maturitu v Stupave veľmi málo ľudí.

Panská úradná kancelária
grófa Leopolda Pálffyho
všetkým oznamuje, že len čo
dá do prenájmu na sv. Michala
ovčiarne v Stupave, Lozorne,
Leopoldovom dvore a Dúbrave,
záverom prebiehajúceho roka
1778 prenajíma na tri alebo viac
rokov okrem pivovaru v Stupave,
ktorý končí, pálenice a šenky
čapujúce pálenku v Stupave,
Máste, Pajštúne, Hochštetne
(Vysokej pri Morave), Lábe,
Lozorne, Franzhofe (zaniknutý
majer v blízkosti Lamača)
a Devínskom jazere. Termín
na prenájom sa určuje na 25.
jún tohto roku. Preto teda tí, ktorí
premýšľajú si z tohto vziať jeden
alebo ďalší nájom, môžu sa
dostaviť v stanovený deň dopo
ludnia o 9. hodine do panskej
úradnej kancelárie v Stupave.
Preklad
Milan KUBÍČEK

STALO SA...

V máji

3.

1.

1.

2.

Preßburger Zeitung,
13. 5. 1778

5.

7. Rodinná fotografia manželov
Pavlíčkovcov ukazuje eleganciu
vtedajšej doby.
8. Veľmi pekná fotografia z terajšej
Hlavnej ulice. Pochádza z roku
1935. Na nedeľnú prechádzku sa
dievčatá vyobliekali. „Špacírovalo“
sa po ceste (autá vtedy chodili
veľmi málo) alebo pod gaštanmi.
Klobúčiky a kabelky boli súčasťou
klasického oblečenia.

NAPÍSALI O NÁS

7.

9.
6.

1. mája 1930 za začala
výroba v novovybudovanej
Stupavskej cementárni.
5. mája 1874 sa v Malac
kách narodil Jozef Krupička,
hlavný záhradník grófa Ľudovíta
Károlyiho v Stupave. Záhradníc
tvu sa vyučil u svojho otca,
záhradníka u kniežaťa Pálffyho
v Malackách. Do Stupavy prišiel
v roku 1904, zomrel 9. júla
1948 v Malackách, kde je aj
pochovaný.
13. mája 1796 sa narodil
džbánkar Ján Kostka,
zakladateľ džbánkarskej tradície
rodiny Kostkovcov. Zomrel
v Stupave 4. augusta 1854.
16. mája 1880 bol v Stupave
založený dobrovoľný hasičský
zbor.
28. mája 1440 napísal
stupavský hajtman Juraj bratis
lavskému senátu list, v ktorom
sa sťažuje, že mu Stupavčania
odohnali kone a spôsobili aj iné
krivdy.
(mg)


VIETE, ŽE...?
8.

10.

 o veži stupavského
V
kostola sú umiestnené štyri
zvony, tri z nich boli uliate
v Trnave v roku 1947, štvrtý
v Budapešti v roku 1880.
 roku 1950 bol v Stupave
V
zavedený plyn.
 roku 1966 bola otvore
V
ná vináreň na Hlavnej
ulici, dnes reštaurácia
D’Artagnan.
 roku 1967 bolo otvorené
V
zdravotné stredisko.  (mg)
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Ulice a námestia Stupavy a Mástu
BEZRUČOVA ulica
Bezručova ulica vznikla výstavbou desiatich
typizovaných rodinných domov pre zamest
nancov Stupavskej cementárne. Dokončené
boli v roku 1950, o rok neskôr na tejto ulici
pribudli ďalšie tri šesťbytové tehlové domy.
Bezručova ulica v jej severnom úseku bola
spočiatku len prašnou cestou, ktorá pre
chádzala bývalou záhradou, patriacou ku
kúrii baróna Maurera von Kronegg. Toto pre
pojenie na Cementárenskú ulicu bolo dôležité
pre zamestnancov cementárne. Predĺženie
južného úseku ulice až po areál železničnej
stanice vzniklo dobudovaním textilného
závodu Avana v roku 1972. O pár rokov
neskôr postavili Štátne majetky v Stupave
oproti dva bytové domy. Povrch Bezručovej
ulice tvorili spočiatku len zavalcované drob
né štrkové kamienky. Na málo frekventovanej
Bezručovej ulici s pevným povrchom sa často
učili bicyklovať stupavské deti, ktoré ju bežne
nazývali kaménkovou ulicou.
Ulicu nazvali podľa českého básnika Petra
Bezruča (vlastným menom Vladimír Vašek),
ktorý sa narodil v moravsko-sliezskej Opave
v roku 1867. Rodina sa po krátkom čase
presťahovala do Brna. Po otcovej smrti sa
ocitli v neľahkej finančnej situácii, matka
sa musela postarať o šesť detí. Petr Bezruč
vyštudoval gymnázium v Brne, podobne
ako jeho otec mal nadanie na cudzie jazyky,
a tak sa rozhodol študovať klasickú filológiu
na univerzite v Prahe. Väčšiu pozornosť však
venoval pražským krčmám a študentským
zábavám, štúdium nedokončil a po troch
rokoch sa vrátil späť do Brna. Jeho ďalšie roky
sú poznačené zhoršujúcou sa finančnou situá
ciou v rodine, ťažkosťami so zamestnaním,
ale aj Bezručovým nezáujmom o vlastnú
perspektívu. V tomto období vznikli aj jeho
prvé prozaické práce, ktoré časopisecky
uverejňoval pod psedonymom Ratibor Suk.
Významný je jeho pobyt v Místku, kam
odišiel pracovať, keď zložil úradnícke skúšky.
Tu sa zoznámil s miestnym učiteľom, divadel
níkom a sliezskym vlastencom Ondřejom
Boleslavom Petrom, ktorý zásadne ovplyvnil
jeho literárne smerovanie. Temperamentný
Petr zoznamoval Bezruča na prechádzkach
po okolí s históriou a sociálnymi pomermi
sliezskeho kraja. Obaja písali básne, spoločne
sa zabávali, ba dokonca boli zamilovaní
do jedného dievčaťa – Maryčky Sagonovej,
ktorá sa stala NETOLERUJEME!
aj námetom jednej z Bezručový
básní. Maryčku vystriedala ďalšia láska –

VANDALIZMUS

VANDALIZMUS

VANDALIZMUS

zbytočne oberá mesto
Stupava o finančné
prostriedky a poškodzuje
našu dobrú vizitku.
Netolerujte ani vy takéto
správanie a v prípade
potreby upozornite Mestskú políciu v Stupave:

02/ 65 934 100
0905 621 454

Bezručova ulica okolo roku 1965

Doda Bezručová, básnik si zložením mien ob
och osudových priateľstiev (Petr a Bezručová)
vytvoril svoj pseudonym. Po samovražde
priateľa Ondřeja Boleslava Petra sa Bezruč
vrátil naspäť do Brna.
Petr Bezruč je autorom jedinej básnickej
zbierky Slezské písne, ktorá prvýkrát knižne
vyšla v roku 1904. Silné a originálne básne
sa venujú sociálnym témam, sú plné vzdo
ru, sarkazmu a buričstva. Autor vo svojej
umeleckej tvorbe nepokračoval, písal len
sporadické verše, ktoré venoval priateľom.
Petr Bezruč dostal v roku 1945 titul národný
umelec, po roku 1948 získavali jeho sociálne
ladené básne ideologický význam. Napriek
stúpajúcej popularite žil utiahnutým životom,
posledných 19 rokov prežil na chate v Kostel
ci na Hané, zomrel v roku 1958. Jeho silné
básne stále inšpirujú umelcov, známe sú aj
v zhudobnenej podobe českého folkového
pesničkára Jaromíra Nohavicu. Po básnikovi
Petrovi Bezručovi je na Slovensku pomeno
vaných 13 ulíc.

dy tu totiž na brehu potoka postavili moder
nú tehlovú stavbu určenú na porážanie zvie
rat a spracovanie mäsa – bitúnok. Postavený
bol na náklady stupavského Katolíckeho
občianskeho kruhu pravdepodobne v rokoch
1909 – 1910. Tehlovú stavbu bitúnku zámerne
postavili pri potoku, v mieste vyústenia
dnešnej ulice, pretože tečúca voda bola nevy
hnutná na jeho prevádzku. Podľa pamätní
kov mal pôdorys približne s rozmermi 14 x 6
metrov, s orientáciou v smere sever – juh,
dlhšia strana viedla rovnobežne s cestou.
Význam Bitúnkovej ulice postupne narastal.

(3. časť)

Po roku 1918 na nej a v okolí pribúdala nová
zástavba, zvyšovala sa frekvencia prechádza
júcich. Cesta v svahovitom teréne s pre
tekajúcim potokom bola najmä v zimných
a večerných hodinách nebezpečná. Potok
nemal spevnené brehy, širokým a plytkým
tokom prechádzal cez cestu. Zvieratá a po
vozy prechádzali priamo cez brod na ceste,
pre peších bola určená drevená lávka. Situá
cia sa zhoršovala najmä počas prívalových
dažďov, keď bol priechod cez potok naozaj
nebezpečný.
Pri plánovaní osvetlenia ulíc v roku 1928
navrhovalo obecné zastupiteľstvo, aby lampy
na Bitúnkovej ulici svietili počas celej noci,
pre nedostatok financií sa však prvýkrát
rozsvietili až o päť rokov neskôr. Opako
vané sťažnosti obyvateľov na nevyhovujúci
stav cesty boli dôvodom aj na celkovú úpra
vu vozovky. V roku 1933 cestu splanírovali
a vyštrkovali, Stupavská cementáreň dodala
materiál na vybudovanie betónového mosta.
Dokončili ho o päť rokov neskôr, svedčí o tom
dodnes zachovaný letopočet 1937 na východ
nej strane mosta.
Objekt bitúnku sa využíval aj po roku 1945,
v porovnaní s minulosťou však pribudli aj po
rážky ošípaných. Začiatkom 60. rokov 20. sto
ročia jeho prevádzku ukončili a začal slúžiť ako
sklad umelých hnojív miestneho JRD. Budovu
bitúnku zbúrali okolo roku 1965, tehly sa zno
vu použili, tentoraz na výstavbu súkromných
domov. Jedinou pamiatkou na bývalý bitúnok
je dnes už len názov ulice. 
Milan GREGUŠ
Foto: archív autora

BITÚNKOVÁ ulica
Bitúnková ulica sa nachádza v severnej
časti mesta. Vedie naprieč terénnym záre
zom, v ktorom preteká Stupavský potok. V mi
nulosti to bola len bezmenná, neudržiavaná
cesta cez potočný brod. Ulicu najskôr pome
novali Bitung, Bitungova cesta, svoj dnešný
názov dostala až začiatkom 20. storočia. Vte

Stavanie mosta na Bitúnkovej ulici v roku 1937

Máj v prísloviach a pranostikách

M

áj je „zeleným“ mesiacom, v ktorom
kvitnú kvety a stromy, intenzívne
pokračujú práce na poli a v záhrade.
Prebúdzanie prírody po zimnom
období malo a má pre ľudí veľký význam.
Tradičným bolo stavanie májov. Mládenci
spílili rovný strom, najčastejšie smrek, boro
vicu alebo brezu. Bočné konáre a kôru kmeňa
odstránili, nechali len zelený vrcholec, ktorý
ozdobili farebnými stužkami z papiera alebo
látky. Máje stavali v prvú májovú noc pred
domami mladých dievčat. Tajomné a magic
ké zmeny naši predkovia vítali mnohými
rituálmi, ktoré sa uchovali vo viacerých
porekadlách a pranostikách: májová noc má
svoju moc, májová zelinka každá býva dobrá.
Roľníci spozorovali dôležitosť jarnej vlahy

a mierneho počasia v tomto mesiaci: studený
máj na poli (v stodole) raj, májový dážď viacej
stojí ako Viedeň. Pre vinohradníkov a roľníkov
boli nebezpečné jarné mrazy, ktoré sa mohli
objaviť až do polovice mája.
Pranosti
ky sa viazali k menám a oslavám
troch cirkevných svätcov Pankráca, Serváca
a Bonifáca (12. – 14. máj): Pankrác, Servác,
Bonifác – traja ľadoví muži. Trojicu „zmr
zlých“ uzatvárala Žofia (15. máj): Žofia víno
vypíja. Na sv. Žofiu bol ideálny čas na siatie
dôležitých technických plodín, ľanu a konopí
(Žofia ľan rozsieva), ktoré sa v Stupave a okolí
pestovali stáročia. Pevné konopné nite (drat
vy) používali ševci na zošívanie kapcov, ale
tkalo sa z nich aj plátno. Z ľanu a konopí sa
lisoval v stupách olej, ľanový kvet sa dostal

aj do stupavského erbu. Po 15. marci už
nebezpečenstvo mrazov nehrozilo, prípadne
boli pre budúcu úrodu slabé a neškodné.
Svedčí o tom pranostika, ktorá sa viaže
k ďalšiemu svätcovi, sv. Urbanovi (25. máj):
po svätom Urbanu mráz neškodí džbánu, prí
padne dokiaľ Urban z pece nezlezie, nebude
teplo. S veľkou slávou naši predkovia uctievali
ďalšieho „májového“ svätca, sv. Floriána,
ochrancu pred požiarom. Okrem cirkevných
obradov predvádzali v tento deň hasiči
ukážky svojich cvičení, organizovali zábavy
a predstavenia ochotníckych divadiel. V máji
mládenci chodievali čistiť studničky v cho
tári, ktoré boli dôležitým zdrojom pitnej vody
v období poľnohospodárskych prác. 
Milan GREGUŠ
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STUPAVSKÉ NOVINY I máj 2015	

HĽADÁ ZAMESTNANCOV
NA PRACOVNÉ POZÍCIE:
Administratívneho
pracovníka, referenta
POŽIADAVKY:
Ukončené stredoškolské vzdelanie
s maturitou.
Uchádzač musí byť minimálne
1 rok nezamestnaný a evidovaný
na úrade práce.

IT referenta
POŽIADAVKY:
Ukončené min. stredoškolské vzdelanie
príslušného zamerania s maturitou.
Prax v odbore minimálne 3 roky.
Morálna bezúhonnosť, samostatnosť,
zodpovednosť, organizačné
a komunikačné schopnosti, aktívny
prístup k práci.

TERMÍN NÁSTUPU: dohodou.

Dvoch pracovníkov
na údržbu zelene
POŽIADAVKY:
Uchádzač musí byť minimálne
1 rok nezamestnaný a evidovaný
na úrade práce.
TERMÍN NÁSTUPU: dohodou.
Uchádzači budú prijatí v rámci podpory roz
voja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
(v zmysle § 50j Zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti)

DRUH PRACOVNÉHO POMERU: dohodou.
TERMÍN NÁSTUPU: dohodou.

Kultúrneho referenta
POŽIADAVKY:
Ukončené min. stredoškolské vzdelanie
príslušného zamerania s maturitou.
Prax v odbore minimálne 3 roky.
Samostatnosť, kreativita.
Organizačné a komunikačné schopnos
ti, flexibilita a aktívny prístup k práci.
DRUH PRACOVNÉHO POMERU: TPP
TERMÍN NÁSTUPU: dohodou.

Žiadosti o prijatie spolu so životopisom je potrebné doručiť písomne
v obálke označenej „Výberové konanie“ do 22. mája 2015 na adresu:
Mestský úrad Stupava, Hlavná ul. č. 1/24, 900 31 Stupava,
prípadne elektronicky na adresu prednosta@stupava.sk.

Klobúk dole

S

tupavskí ochotníci túto jeseň oslávia
druhé narodeniny vzniku svojho Ko
morného divadla. Za ten čas sa cez
počiatočné hodiny workshopu dosta
li k prvým skúškam hry Slamený klobúk
a napokon aj k úspešnej minuloročnej júnovej
predpremiére a premiére.
Dnes už môžu hrdo povedať, že si získali svo
jich verných divákov, z ktorých mnohí hru
videli niekoľkokrát. Podľa osobných ohlasov,
aj tých, ktoré sú uverejnené na facebookovej
stránke Komorného divadla, sa herci každým
predstavením zdokonaľujú, hra získava väčší
spád a z javiska do hľadiska a naopak prúdi
energia. Nadšený aplauz pred vypredanou
sálou zakaždým získa najstarší člen ochot
níckeho súboru, pán Viliam Polák. Dokonca
dostal ponuku zahrať si s profesionálnymi
Vilko náš, ďakujeme ti, že ťa máme.
Tvoji ochotníčkovia

hercami bratislavského divadla Ludus. V hre
Hystercon od nemeckej autorky Ingrid Lau
sund si zahral postavu muža, ktorý medzi
preplnenými regálmi hypermarketu skladá
účty vlastnému životu. Dnes má Komorné
divadlo za sebou už osemnástu reprízu hry
Slamený klobúk. Posledné predstavenie malo
mimoriadny ohlas aj u skvelých divá
kov
z Kuchyne, ktorí herecké výkony ocenili nie
len smiechom a búrlivým potleskom, ale aj
listom od pani Gitky Šťastnej. Úryvok z neho
prikladáme.
Dobrý neskorý večer,
práve sme dorazili domov zo Stupavy, kde sme
sa zúčastnili divadelného predsta
venia “Slamený klobúk” a mne to nedá, aby som Vám
nenapísala pár slov: o Va
šom predstavení
som sa dozvedela od dcéry Elišky, ktorá spolupracuje v Bratislave s Vašim hereckým
kolegom Mariánom Surovkom a sama sa
zúčastnila na Vašom predstavení. Odporučila
nám – členom nášho spolku ČK, aby sme si
urobili výlet do Stupavy a zabavili sa. Môžem
skonštatovať, že všetci účastníci boli s Vašimi
výkonmi veľmi spokojní a odkazujú Vám –
všetkým hercom, že Vaše výkony v divadelnom predstavení boli vynikajúce, že sa veľmi
dobre zabavili a nebanujú, že sa prihlásili.
Ešte raz Vám za všetkých členov nášho spolku
ČK ĎAKUJEM a už teraz sa tešíme na to, keď
sa znovu uvidíme.
Týmto úspechom ochotníci Komorného di
vadla ukončili tohtoročnú divadelnú sezónu,
aby sa mohli viac venovať a sústrediť

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
apríl

MILAN MAXIAN
a ING. DAJANA ROSOVÁ

NARODILI SA:
DOMINIK HOLLÝ
ADRIAN BAHNO
NIKOLAS HOLIČ
MAXIM ŠEMETKA
JAKUB MIKLETIČ
MÁRIA HODULÍKOVÁ
NINA KRUPČÍKOVÁ
TÁŇA ŠKROVANOVÁ
ALŽBETA ORAVCOVÁ
LILIANA FUGGER
SEBASTIÁN FOLTÝN
VERONIKA SOPČÁKOVÁ
ADAM SIVÁK

ZOMRELI:
JÁN MUŠKÁT (1952)
DANIELA CINTULOVÁ
(1947)
RUDOLF BELAČIČ
(1948)
EMÍLIA GUCKÁ (1926)
ĽUDMILA MAROŠOVÁ
(1928)
FRANTIŠEK NAGY
(1936)
MARTA OBERMÁROVÁ
(1946)
ANNA RÁCOVÁ (1939)
ZOSOBÁŠILI SA: ROZÁLIA SALAYOVÁ
ING. MICHAL FRIMMER, (1932)
PHD. a ALŽBETA
MRAČKOVÁ

VŽDY ČERSTVÉ
INFORMÁCIE O ŽIVOTE
V NAŠOM MESTE
Pridaj sa k nám
na sociálnej sieti Facebook

www.facebook.com/stupava.sk
www.stupava.sk
na skúšanie novej hry Smoliar od francúzske
ho autora Georgea Feydeaua. Či sa hercom
opäť podarí zaujať, to budú môcť diváci
posúdiť už túto jeseň pri premiére. 
Skvelé publikum z Kychyne

Ďakujeme všetkým naším priaznivcom
a tešíme sa na vás v ďalšej sezóne
Komorné divadlo
Foto: archív Komorné divadlo

SPOMÍNAME
Dňa 28. marca 2015 nás
opustila vo veku nedožitých
68 rokov matka a babka
DANIELA CINTULOVÁ.
Spomína manžel s rodinou. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 6. apríla 2015 uplynulo
20 rokov, čo navždy zhasol
oka svit a dotĺklo šľachetné
srdce môjho drahého otecka
ŠTEFANA STANKOVSKÉHO. Ostala
mi úzkosť v duši a slzy v očiach a vďačná
spomienka na tvoju lásku ako drahokam,
otecko drahý. Od života si pre seba nič
nežiadal, svoje zlaté srdce celé si nám
dal. Za všetko ďakujeme, za lásku, aká
bola, za život, aký bol. Keď sa znovu
nadýchneme a slzy pominú, zapálime
sviečku. Večný pokoj nech ti Pán Boh dá
za odmenu. Za všetko srdečná vďaka,
dcéra Aneška s manželom a vnuci Vladko
a Tonko s rodinami.
Dňa 11. apríla 2015 uplynul
1 rok od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, svokor a dedko,
pán JÁN POLLÁK. Tí, ktorí ste ho pozna
li, venujte mu tichú spomienku. S láskou
spomínajú manželka, dcéry, zať a vnúčatá.
Hoci si odišiel a niet ťa medzi
nami, v našich srdciach zostaneš
stále s nami. Dňa 19. apríla
2015 sme si pripomenuli
3. výročie úmrtia nášho drahého manžela,
otca a dedka JOZEFA FEKETEHO. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomien
ku. S láskou spomína celá rodina.
Dňa 23. apríla 2015 uply
nulo 5 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel a otec
ŠTEFAN SLOBODA. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.
K tvojmu hrobu chodíme, pri
plamienku sviečky sa za teba
modlíme. Osud ti nedoprial s na
mi dlhšie byť, ale v našich srd
ciach budeš stále žiť. Dňa 15. mája 2015
uplynie smutných 6 rokov, čo nás opustil
náš milovaný syn a brat ĽUBOŠ JANČO.
Spomínajú rodičia a brat s rodinou.
Ani ubiehajúci čas nemôže
stlmiť náš zármutok nad
nenahraditeľnou stratou
našej maminky ANNIKY
SZÉKHÁZYOVEJ, ktorá nás opustila
pred siedmimi rokmi 24. mája. Spomína
dcéra s rodinou.
Odišiel si od nás ako tichý sen,
nepovedal si ani zbohom, už
neprídem. Len kyticu z lásky
na hrob môžem ti dať, zapáliť
sviečku a ticho spomínať. Dňa 6. júna
2015 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustil
manžel, otec, dedko a pradedko JOZEF
MASAROVIČ zo Stupavy. S láskou
spomínajú manželka Žofia, dcéry Jarmila
a Dana s rodinami a syn Jozef. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.
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INFO PRE VÁS

ZASTAVTE
SA V KNIŽNICI
NA ZASTÁVKE
Pracovníčky Mestskej knižnice
Ruda Morica v Stupave
dopĺňajú darovanými knihami
verejné knižničky na autobu
sových zastávkach v našom
meste. Knihy sú zadarmo,
prezrite si aktuálnu ponuku,
možno nájdete knihu, ktorá vás
poteší. Ak máte doma knihy,
ktoré nepotrebujete a chcete
ich darovať, prineste ich
do mestskej knižnice, prípadne
ich dajte rovno do políc na zas
(mg)
távkach. Ďakujeme.

Foto: Milan KUBÍČEK

Foto: Milan KUBÍČEK

Kaplnka opäť potrebuje pomoc

B

arokovú Kaplnku sv. Michala
Archanjela na Medených
hámroch
dal
postaviť
na vlastné náklady brati
slavský mešťan a majiteľ hámra Jo
hann Mayer v roku 1743. Hámor
pracoval takmer 200 rokov, jeho
prevádzka sa však pod tlakom tová
renskej konkurencie stávala neren
tabilná a v roku 1930 definitívne
skončila. Od tohto obdobia začali
postupne chátrať technické objekty
a spolu s nimi aj vzácna baroková
kaplnka, ktorá bola v roku 1983
vyhlásená za národnú kultúrnu pa
miatku. Jej degradácia postupovala
tak, že začiatkom deväťdesiatych
rokov 20. storočia bola už v de
zolátnom stave. Mala zničený in
teriér, rozkradnuté vnútorné vy
bavenie, poškodenú nakláňajúcu
sa vežu a rozbitú strešnú krytinu.
Do zavlh
nutej kaplnky zatekala

dažďová voda, smutný obraz dot
várali otvorené dvere, ktoré lákali
vandalov. V takomto stave ju našiel
stupavský rodák akademický ma
liar Milan Kubíček. Ľahostajnosť
ostatných ho začiatkom roku 1990
vyburcovala do jej záchrany. Oslovil
svojich kolegov-umelcov, na ob
novu inicioval založenie verejného
účtu, sám prispel prvým vkladom
5 000 Sk. Neúnavným úsilím sa mu
podarilo vďaka ochotným sponzo
rom vyzbierať 450 000 Sk. Medzi
významných podporovateľov patrili
bývalí majitelia hámrov manželia
Hildegard a Ľudovít Weiszovci,
operný spevák Peter Dvorský, vý
tvarník Peter Hložník s manželkou,
sochár Juraj Gavula či archeológ
a historik Štefan Holčík. Súčinnosť
a spoluprácu s mestom Stupava
zabezpečoval vtedajší prednosta
mestského úradu Jozef Zárecký.

MÁJOVÝ PROGRAM
MESTSKEJ KNIŽNICE
RUDA MORICA V STUPAVE
Máj je mesiac, v ktorom vrcholia súťaže organizované našou
knižnicou. Ukončila sa literárna súťaž PRÍRODA JE ŽIVOT PRE
KAŽDÉHO. Porota vybrala zo 49 prác jedenásť, ktoré budú uverej
nené v ZBORNÍČKU a ich autori dostanú knižný darček.
V našej knižnici privítame v piatok 22. 5. 2015 spisovateľku Martu
Šurinovú. Žiaci 3. B triedy prídu na besedu o jej knihe KRAJINKA
S KONÍKOM.
Prebehlo aj finálové kolo o KRÁĽA DETSKÝCH ČITATEĽOV
STUPAVY. Všetkých 29 finalistov bude pozvaných aj s rodičmi
na KORUNOVÁCIU KRÁĽA na rok 2015, ktorá sa bude konať
v nedeľu 24. mája 2015 o 17.00 hod. vo veľkej sále MKIC.
Na slávnostnom zápise za členov našej knižnice privítame sedem
tried prváčikov.
V oddelení pre dospelých si pripomenieme výstavkou kníh
155. výročie narodenia Martina Kukučína a urobíme aj výstavku
MÁJ – LÁSKY ČAS.
V oddelení pre deti bude výstavka kníh k výročiam narodenia
Jána Navrátila, Tomáša Janovica a Marty Šurinovej.
Počas celého mesiaca sa deti môžu zapojiť do nástenného kvízu
HÁDALI SA HÁDANKY. Beata TOMKOVIČOVÁ, Zlatica OBADALOVÁ
Mestská knižnica Ruda Morica

Oltárny stôl sponzorsky poskytla
firma Mramor Bratislava, osadil ho
sochár Juraj Gavula. Oltár zdarma
navrhol, vyhotovil a osadil známy
majster šperkár Anton Cepka,
brigádnickými prácami prispe
li viacerí umeleckí remeselníci
a nadšenci. Obnova kaplnky trvala
trinásť rokov, jej iniciátori Milan
Kubíček a Hildegard Weiszová boli
v roku 1996 ocenení cenou Hen
ryho Forda za Ochranu kultúrneho
bohatstva Európy. Hildegarde
Weiszovej udelila pamätnú medailu
Spoločnosť Ferdinanda Martinen
ga a v roku 2007 jej bolo udelené
čestné občianstvo obce Borinka.
Práce
menšieho
rozsahu
pokračovali ešte ďalších sedem
rokov, v roku 2003 bola kaplnka
slávnostne posvätená. Do vežičky
ešte zostáva umiestniť zvon, ktorý
bol zakúpený z finančnej zbierky.

D

Milanovi Kubíčkovi sa počas dl
hých rokov obetavej práce podarilo
vďaka sponzorom, odborníkom
a dobrovoľníkom kaplnku kvalit
ne zrenovovať. Každoročne je
však terčom vandalov, ktorí si
urobili z plechového ukončenia
vežičky strelecký terč, opakovane
sa snažia ukradnúť parapetné ple
chy, najnovšie pribudlo poškodenie
šindľovej strechy nákladným au
tom. Milan Kubíček, dnes už
dôchodca, na vlastné náklady opra
vuje škody po vandaloch. Pravide
lne kaplnku navštevuje a udržuje
v nej i v blízkom okolí poriadok.
Jeho obdivuhodné úsilie dodnes
nenašlo pokračovateľa. Nájde sa
dnes spoľahlivý a obetavý človek,
prípadne skupinka nadšencov, ktorí
po ňom prevezmú tento ušľachtilý
záväzok? 

Foto: autor

BESEDA SO

SPISOVATEĽKOU

Minulý týždeň zavítala
do našej školy spisovateľka
a šéfredaktorka detského
časopisu Maxík pani Danuša
Dragulová-Faktorová. Bese
dovala so žiakmi druhého
ročníka. Deti sa dozvedeli veľa
zaujímavých informácií o tom,
ako vznikajú časopisy a knihy.
Zaujímali sa o život a tvorbu
pani spisovateľky. Odpovedala
na mnohé otázky, rozdala im
časopisy a podpísala sa do kníh
a pamätníčkov.
Mgr. Dana ŠULÍKOVÁ
ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Milan GREGUŠ

Ilustrátor Miroslav Regitko

ňa 31. 3. 2015 sa stretol ilustrá
tor Miroslav Regitko so žiakmi
2. a 3. ročníka ZŠ Stupava,
s ktorými mal veľmi zaujímavú
besedu. Pri predstavovaní sa žiaci
dozvedeli rôzne zaujímavosti z jeho
života. Narodil sa v Hnúšti-Likieri
a dnes žije a tvorí v Šali. Ilustro
val niekoľko detských časopisov.
Začínal s časopisom Kamarát,
neskôr to bol Ohník a v súčasnosti
ilustruje časopis Fifik. Jeho ilus
trácie nájdeme aj na obrázkových
CD hudobného vydavateľstva
A.L.I., v učebniciach matematiky
pre 3. a 6. ročník, prírodovedy pre
1. a 2. ročník, matematiky a vlas
tivedy pre 4. ročník, dopravnej
výchovy pre 1. a 2. ročník... Zau
jímavé sú jeho ilus
trácie v kni
hách Začarovaná trieda, Striga zo
strojovne, Kráľ psov, Brata musíš
poslúchať, Škola za rohom, Chlapci
padli z višne, dievčatá z jahody...

Deti veľmi zaujalo jeho kreslenie
tušom priamo pred nimi na veľký
papier. Po skončení besedy si mohli
kúpiť knihy s jeho ilustráciami,
do ktorých im dával autogramy aj
s originálnymi kresbami tušom.
Pre deti v tomto veku je veľmi po

zitívne stretávať sa s ľuďmi, ktorí
tvoria pre ne, aby osobne zažili
a vnímali človeka, ktorý im svo
jou fantáziou sprítomňuje hrdinov
a udalosti, o ktorých čítajú. 
Mgr. Marta ZEMANOVÁ
ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Foto: autor
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N ajväčší detský Svet zábavy len
kúsok od Stupavy – v Bory Mall

Už 15. mája otvorí nákupno-zábavné centrum Bory Mall najväčší vonkajší Svet
zábavy pre deti na Slovensku, situovaný pri nákupnom centre. Na deti všetkých
vekových kategórií čaká až 57 hracích zostáv s vyše 120 rôznymi atrakciami.
Bory Mall, nákupno-zábavné centrum
pre celú rodinu, pripravilo pre svojich
návštevníkov opäť niečo nové. Po šiestich me
siacoch od svojho otvorenia, otvára brány aj
najväčší a najmodernejší vonkajší Svet zábavy
pre deti. Areál sa bude skladať z dvoch častí.
Prvou bude verejná zóna s 23 samostatne sto
jacimi zostavami vrátane hmloviska na letné
osvieženie či vzdelávacích atrakcií pod
názvom Veda hrou.

Druhá, väčšia časť, bude rozšírením Bup
pi – Detského sveta a ponúka až 34 zostáv,
na ktorých sa deti môžu dosýta vyblázniť.
Najväčším lákadlom je obrovský, 5-poscho
dový Megahrad, týčiaci sa do výšky 11 metrov.
Jeho súčasťou sú takmer šesť metrov vysoké
šmykľavky, lanové mosty, rampy,
boxovacie mechy

a množstvo ďalších atrakcií. Malí borci budú
určite nadšení najmä z 50 metrov dlhej dráhy
na spúšťanie sa na nafukovacích kolesách.
Okrem Megahradu sú samozrejmosťou aj
hojdačky, pieskovisko, dokonca lezecká veža
či autodráha so šliapacími autíčkami. Visutá

lanová dráha zasa všetkým odvážlivcom
poskytne nevšedný zážitok – spúšťať sa totiž
budú až z výšky viac ako 7 metrov nad zemou.
Ďalšou dobrou správou je, že celý areál zóny
Buppi – Detského sveta, bude od otvorenia
až do 1. júna pre návštevníkov zadarmo. Do
prajte aj vy svojim deťom zdravý pohyb, ak
tívnu zábavu, pri ktorej rozvíjajú svoje mysle
nie a motoriku a kde majú možnosť spoznať
nových kamarátov. Nezabudnite, najväčší
Svet zábavy pre deti otvára svoje brány už 15.
mája 2015! 

i 201502004

NAJVÄCŠÍ
SVET
ZABAVY
OD 15. MÁJA
www.borymall.sk

ZADARMO
až do 1. júna
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KAM V STUPAVE
piatok 1. mája

15.00 – 18.00 hod. Park Hotel Intenzíva,
štadión, Veľký park. Tvorivé dielne a ma
ľovanie na tvár, mestská akcia, vstup voľný
16.00 hod. Popoluška, nové spracovanie
klasickej rozprávky, Kino X Stupava, vstup
né 4,50 €
18.00 hod. Avengers 2: Vek Ultrona 3D,
sci-fi film, Kino X Stupava, vstupné 6,50 €
21.00 hod. Avengers 2: Vek Ultrona 2D,
sci-fi film, Kino X Stupava, vstupné 4,50 €

DO YOU SPEAK ENGLISH?
utorok 9.00 – 10.00 hod.
Angličtina pre mamičky (aj oteckov),
pokročilí (B2/C1), poplatok 5 €, deti sú
na hodine s rodičom a môžu sa hrať.

streda 9.00 – 10.00 hod.
Angličtina pre mamičky (aj oteckov), mier
ne pokročilí A2/ B1, deti sú na hodine
s rodičom a hrajú sa.
Kurzy sa uskutočnia v herni
MC Fifidlo v kultúrnom dome.

sobota 2. mája

16.00 hod. Ovečka Shaun, animovaný film,
Kino X Stupava, vstupné 4,50 €
18.00 hod. Avengers 2: Vek Ultrona 2D, scifi film, Kino X Stupava, vstupné 4,50 €
21.00 hod. V kráľových záhradách, histo
rický film, Kino X Stupava, vstupné 4,50 €

– vystúpenie detí z kurzu Folkohrátky, folk
lórneho súboru Stupavjánek, mažoretiek
MEISI a tanečnej skupiny Devil’s. Okrem
toho budú pre deti pripravené atrakcie,
detská diskotéka, maľovanie na tvár, jazda
na koníkovi, hry a súťaže.
1 6.30 hod. Detský folklórny súbor STU
PAVJÁNEK a spevácka skupina STUPAV
JAN vystúpia v rámci oslavy Dňa matiek vo
Veľkom parku.
1 7.00 hod. Pieseň mora, fantasy film, Kino
X Stupava, vstupné 4,50 €
2 1.00 hod. Avengers 2: Vek Ultrona 2D, scifi film, Kino X Stupava, vstupné 4,50 €
1 5.00 hod. Ovečka Shaun, animovaný film,
Kino X Stupava, vstupné 4,50 €
1 6.00 hod. MIA pre deti – Farbičkový kon
cert, ROZPRÁVKOVO, Hlavná 76.
1 9.00 hod. Rómeo a Júlia, záznam baletného
vystúpenia súboru Boľšoj Moskva, Kino X
Stupava, vstupné 8 €

Farbičkový koncert

MIA pre deti

Hlavná 76, Stupava
Tel.: 0948 105 688
Rozprávkovo-Stupava

pondelok 11. mája

štvrtok 14. mája

17.00 – 19.00 hod. Výroba keramických
šperkov – modelovanie, poplatok 20 €
(v cene je všetok materiál).
	Lektorka: Iveta Vachálková, OZ Pohodka,
Hlavná ul. č. 90.
	
Prihláste sa telefonicky: 0918 420 437,
e-mailom: ozpohodka@gmail.com

piatok 8. mája

17.00 hod. Komorný koncert, HUDBA
SLOV – Poézia nôt, Vladimír Ondrejčák,
Mária Schlosserová. Synagóga, vstupné
dobrovoľné.
17.00 hod. Konečne doma, animovaný
film, Kino X Stupava, vstupné 4,50 €
19.00 hod. To dievča musíš milovať, komé
dia, Kino X Stupava, vstupné 4,50 €

sobota 9. mája

14.00 hod. Ovečka Shaun, animovaný film,
Kino X Stupava, vstupné 4,50 €
15.00 – 20.00 hod. Míľa pre mamu
	Najväčšia oslava Dňa matiek na Slovensku.
O 15.00 hod. odštartujeme symbolickú
rozprávkovú míľu z Námestia sv. Trojice
do Park Hotela Intenzíva. Na trase budú
pre deti a ich maminy pripravené zábavné
úlohy a súťaže s rozprávkovými postavami.
V cieli sa môžete tešiť na kultúrny program

Sepot farieb
VÝSTAVA JE DOPLNENÁ
KERAMICKOU KOLEKCIOU
RUČNE ROBENÝCH ŠPERKOV

4. – 17. máj 2015
Vo výstavnej sále v budove Kultúrneho domu Agátová 16, 900 31 Stupava

Počas pracovného týždňa výstavu otvárajú pracovníci MKIC – vchod z Kúpeľnej ulice.
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18.00 – 20.00 hod. Cínovaný šperk, výroba
šperkov cínovaním, poplatok 15 € (v cene
je všetok materiál). Lektorka: Iveta Vachál
ková, OZ Pohodka, Hlavná ul. č. 90.
	
Prihláste sa telefonicky.: 0918 420 437,
e-mail: ozpohodka@gmail.com

ZUMBA EVA
pondelok
19:30 MKIC Stupava

21.4.2015 11:41

nedeľa 17. mája

pondelok 4. mája
10.30 – 11.30 hod.
Kurz masáže dojčiat (6 týždňov – 10 mesia
cov), CVC Sunéčko, Hlavná 26, Stupava.
V priebehu 5 týždňov sa mamičky, ockovia,
babičky aj starí ockovia naučia jemne
masírovať svoje dieťatko, aby zlepšili jeho
spánok a trávenie, pomohli prekonať koliky
a iné bolesti, zlepšili imunitu a stimulovali
vývin. Kurz povedie Lenka Hajtášová, certi
fikovaný inštruktor masáže dojčiat CIMI.
Tel.: 0903 325 003
www.sunecko.sk

pondelok 18. mája

1 7.00 – 19.00 hod. Výroba keramických
anjelov/darčekov – modelovanie, poplatok
20 € (v cene je všetok materiál). Lektorka:
Iveta Vachálková, OZ Pohodka, Hlavná ul.
č. 90. Prihláste sa telefonicky: 0918 420 437,
e-mail: ozpohodka@gmail.com

streda
19:45 MKIC Stupava

KTO SA CHCE HRAŤ?

piatok
8:30 CVČ SUNÉČKO

pondelok
9.45 – 10.15 hod.

Príďte sa zabaviť na párty, tešíme sa na
vás! Zumba vás dostane.
Kontakt: zumba.eva@gmail.com
www.zumbaeva.sk
Tel.: 0911 564 196

piatok 15. mája

18.00 – 20.00 hod. Maľovanie na plátno,
technika akryl, kurz potrvá 4 piatky až
do 15. 6. 2015, poplatok 35 € (v cene je aj
plátno a farby). Lektorka: Mgr. art. Lenka
Šeniglová. Prihláste sa tel.: 0918 420 437,
e-mail.: ozpohodka@gmail.com

Cvičeníčko (deti 6 mes. – 3 roky),
poplatok 2 €

16.30 – 17.30 hod.

Cirkuskus (deti 3 – 6 rokov), poplatok 4 €

streda
10.00 – 10.30 hod.

Rytmika (6 mes. – 3 roky), poplatok 2 €

10.30 – 11.30 hod.

MALÝ
HUEMAJ
24.máj o 16.00 hod.
Hlavná 76, Stupava, tel.: 0948 105 688,

Rozprávkovo-Stupava

nedeľa 24. mája

1 6.00 hod. Divadielkon JaJa: Malý Huemaj,
ROZPRÁVKOVO, Hlavná 76.

pondelok 25. mája

vernisáž: 4. mája 2015 o 17.30 hod.

KURZ MASÁŽE BÁBÄTIEK

Námestie M. R. Štefánika v Stupave

pondelok 4. mája

POZÝVAME VÁS NA PREDAJNÚ VÝSTAVU

1 8.00 hod. Ladíme 2, hudobná komédia,
Kino X Stupava, vstupné 4,50 €

Pietna spomienka venovaná
96. výročiu úmrtia gen. M. R. Štefánika.

4. mája 2015, 13.00 hod.,

1 8.00 hod. Prednáška pre záhradkárov
na tému Chemická ochrana záhradných
plodín, prednáša Ing. Matlák. Veľká sála
MKIC Stupava. Vstup voľný. Organizátor:
ZO SZZ 6 – 19 Stupava, Hlavná 76.

1 8.00 hod. Mad Max: Zbesilá jazda, fantasy,
akčný film, Kino X Stupava, vstupné 4,50 €

10.
mája
o 16.00 hod.

1 7.00 – 19.00 hod. Výroba keramických
šperkov, glazovanie, poplatok 20 € (v cene je
všetok materiál). Lektorka: Iveta Vachálko
vá, OZ Pohodka, Hlavná ul. č. 90.
	
Prihláste sa telefonicky: 0918 420 437,
e-mailom: ozpohodka@gmail.com

PIETNA SPOMIENKA

sobota 16. mája

piatok 22. mája

nedeľa 10. mája

nedeľa 3. mája

14.00 hod. Ovečka Shaun, animovaný film,
Kino X Stupava, vstupné 4,50 €
16.00 hod. Pieseň mora, fantasy film,
Kino X Stupava, vstupné 4,50 €
18.00 hod. Avengers 2: Vek Ultrona 2D,
sci-fi film, Kino X Stupava, vstupné 4,50 €
21.00 hod. Dajte mi pokoj!, komédia,
Kino X Stupava, vstupné 4,50 €

1 8.00 hod. Mad Max: Zbesilá jazda, fantasy,
akčný film, Kino X Stupava, vstupné 4,50 €
2 0.00 hod. Mad Max: Zbesilá jazda 3D, fan
tasy, akčný film, Kino X Stupava, vstupné
6,50 €

Montessori hernička, poplatok 2 €
Akcie sa uskutočnia
v PARK HOTELI INTENZÍVA.

1 7.00 – 19.00 hod. Výroba keramických an
jelov/darčekov – glazovanie, poplatok 20 €
(v cene je všetok materiál). Lektorka: Iveta
Vachálková, OZ Pohodka, Hlavná ul. č. 90.
	
Prihláste sa telefonicky: 0918 420 437,
e-mail: ozpohodka@gmail.com

MAMINY A TATOVIA,
ŠPORTUJTE S NAMI
utorok 17.00 – 18.30 hod.
BE FIT MOM, bodywork a spoločný beh
v parku, poplatok 1 €, stráženie pre deti
zaistené za poplatok 2 €/dieťa.

štvrtok 17.00 – 18.30 hod.
BE FIT MOM, bodywork a spoločný beh
v parku, poplatok 1 €, stráženie pre deti
zaistené za poplatok 2 €/dieťa.
Zraz vždy na recepcii penziónu Intenzíva.
Organizátor:
Materské centrum Fifidlo, Stupava,
tel.: 0917 970 407,
e-mail: fifidlo@fifidlo.sk

štvrtok 28. mája

18.00 hod. vernisáž prác žiakov Pohod
ky, v synagóge. Výstava potrvá do nedele
31. mája, otvorená bude od 15.00 do
18.00 hod. Organizované skupiny sa
môžu nahlásiť vopred telefonicky – na tel.:
0918 420 437 a po dohode si výstavu môžu
pozrieť aj mimo otváracích hodín.

sobota 30. mája

17.00 hod. Sedem zhavranelých bratov,
rozprávka, Kino X Stupava, vstupné 4,50 €

nedeľa 31. mája

17.00 hod. Sedem zhavranelých bratov,
rozprávka, Kino X Stupava, vstupné 4,50 €

ŠIKOVNÁ STREDA V ROZPRÁVKOVE
streda 17.00 – 18.00 hod.
Vaše detičky sa môžu tešiť na Tvorivé
dielničky, kde si s Naty Žúrekovou Štef
kovou vyrobia zaujímavé vecičky.
Hlavná 76, Stupava
Tel.: 0948 105 688
Rozprávkovo-Stupava
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Prvý máj – sviatok práce,
sviatok jari, alebo bozk pod
rozkvitnutou čerešňou...

PRIPOJTE SA K NAJVÄČŠEJ OSLAVE
DŇA MATIEK AJ V NAŠOM MESTE.
MÍĽA PRE MAMU je kutlúrno – zábavné popoludnie pre celé rodiny
organizované v Bratislave Úniou materských centier a v ostatných mestách
Slovenska ho organizujú materské a rodinné centrá. Podujatie sa teší
veľkému úspechu v mnohých mestách a obciach Slovenska a koná sa
tradične v predvečer Dňa matiek ako najväčšia oslava dňa matiek na
Slovensku, pod záštitou primátorov a starostov. MÍĽA PRE MAMU
v Stupave sa koná pod záštitou primátora ROMANA MAROŠA.
Priveďte starých rodičov, deti, vnúčatá. Každá rodina, ktorá príde
v troj-generačnom zastúpení dostane malý darček. Rezervujte si tento deň
pre seba a svoju rodinu. Prejdete symbolickú míľu (1 609 metrov)
a popri tom sa zabavíte, i oslávite sviatok všetkých mamičiek.

Pr ogram

Námestie sv. Trojice
14.30 Registrácia účastníkov

15.00 Slávnostné odštartovanie

symbolickej míle
do Veľkého parku
Na ceste čakajú účastníkov
zábavné hry a súťaže
s rozprávkovými bytosťami.

Veľký park od 15.00

^ Vystúpenie detí z kurzu Folkohrátky, FS Stupavjánek,
Stupavjan, Devil´s, mažoretky MEISI

^ Jazda na koníkovi
^ Maľovanie na tvár
^ Detské atrakcie
^ Výstavka obrázkov detí na tému Moja mama
^ Rodinné hry a súťaže
^ Tvorivé dielne
^ Exteriérový detský kútik
^ Detská čajovňa s domácimi koláčikmi
^ Infostánok mesta Stupava

Všetkých Stupavčanov 1. mája
čaká pestrý poobedný program.
Každý si určite nájde to svoje.

Námestie

čisten e
16. mája

9.00 hod.

13:30
prvoMáJový sprievod

Z Námestia svätej Trojice do Veľkého parku

Štadión

14:00
futbalový zápas

Živá hudba – Záhorácki muzikanti
Kolotoče a ďalšie atraKcie pre deti
infostánoK mesta STUPAVA
Exteriérový detsKý KútiK – Fifidlo
občerstvenie – Park Hotel Intenzíva
Maľovanie na tvár
a tvorivé dielne – Pohodka
MaŽoretKy Meisi

14:30
MeMoriál Jána beleša
Internacionáli ŠK Stupava
– HC TATRAN Stupava

(za hasičskou
zbrojnicou)

Veľ ký
park

16:00 – 18:00
Jazda na
KoníKovi

OŠETROVANIE A ASANÁCIE STROMOV

prajeme príjemnú zábavu...

www.malypark.sk
mila_pre_mamu.indd 1

Veľký park

FK Stupava – FK Marianka

Pre dobrovoľníkov sú prichystané rukavice, náradie a vrecia na odpad.
občerstvenie je zabezpečené. Malý park spolu so susedným kaštieľskym parkom tvoril
v minulosti jednotný celok. Prebehlo vlastnícke scelenie pozemkov medzi mestom Stupava
a bSk, Malý park sa dostal do nášho vlastníctva. Projekt revitalizácie parku je z finančného
a časového hľadiska náročný, realizácia bude prebiehať po viacročných etapách.
Mesto Stupava plánuje využívať Malý park ako verejnú centrálnu oddychovú zónu
už v tomto roku a plánuje v ňom usporiadať viacero kultúrnych a spoločenských akcií.

„PRILOŽME RUKU K MIERU!“

14:00 – 22:00

29.4.2015 15:39

cistenie_MALY_park.indd 1

21.4.2015 16:57

prvymaj.indd 1

23.4.2015 11:29

OŠETROVANIE A ASANÁCIE STROMOV

PERLA BALETU V KINE X

Občianske združenie Pour Art, Cikánek management,
s. r. o. a Kino X Stupava vás srdečne pozývajú na pro
jekciu záznamu baletu Rómeo a Júlia v podaní mosko
vského súboru Boľšoj. Nadčasový príbeh osudových
milencov od Williama Shakespeara inšpiroval hudob
ného skladateľa Sergeja Prokofjeva, ktorý dielo pôvodne
venoval leningradskému Kirovovmu divadlu. Keď táto
umelecká scéna od realizácie projektu odstúpila,
svetová premiéra sa napokon odohrala koncom decem
bra 1938 v Brne. Dnes je dielo považované za perlu
baletu 20. storočia. Príďte si aj vy vychutnať umelecký
zážitok z dramatickej hudby umocnenej pompéznou cho
reografiou Jurija Grigoroviča v podaní bravúrnych sólis
tov a neprekonateľného súboru tanečníkov baletného
súboru Boľšoj. Projekcia je súčasťou projektu záznamov
predstavení Metropolitnej opery v New Yorku a Boľšovo
baletu v Moskve, ktoré si získali priazeň tisícok di
vákov na celom svete. Iba za 8 eur sa môžete preniesť
do sveta hviezd svetového formátu, ktoré v súčasnosti
žiaria na umeleckom nebi. V cene vstupenky je zahrnuté
malé občerstvenie počas prestávky.
i 201502005
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OZ STUPAVJAN informuje

sedeli so súborom pri harmonike aj
po závere akcie.

V sobotu 18. 4. sa stupavské mažoretky MEISI zúčastnili
na 2. ročníku súťaže mažoretiek o MERCI pohár v Záhorskej Vsi.
Na súťaži sa zúčastnilo 23 mažoretkových súborov zo Slovenska
a Česka a na parkete si zatancovalo vyše 200 dievčat v krásnych
kostýmoch.

S

úťažilo sa v disciplínach ba
ton (tanec s paličkou) a pompom (tanec s pom-pom
chumľom) vo všetkých ve
kových kategóriách. Naše dievčatá
sa snažili o umiestnenie na prvých
troch priečkach v kategóriách
sólo baton kated (Ema Gajdová –
7. miesto), sólo baton junior (Bar
bora Matkovičová – 8. miesto)
a duo baton junior (Barbora
Matkovičová a Miriam Kováčová –
8. miesto). Dievčatá do Stupavy síce
nepriniesli medailu, získali však

mnoho nových skúseností, spoznali
ďalšie mažoretkové tímy a riadne sa
zabavili. Ešte nás čaká súťaž o cenu
mažoretiek TAKTIK Sobotište
a ďalšie súťaže a vystúpenia v máji
a júni. Tak im držme palce, aby
úspešne reprezentovali Stupavu aj
na ďalších podujatiach.
Mgr. Žaneta ŠTINGEROVÁ, trénerka

Ľudový spevácky súbor
STUPAVJAN vystúpil:
- dňa 21. 3. 2015 na pozvanie OZ
Pohodka v rámci akcie Prvý jarný

Ing. Jozef BINDER, umelecký vedúci

deň v Pohodke – jarmoku remesiel
v priestoroch OZ prispel súbor
dvomi vstupmi ľudových piesní
k oživeniu krásneho slnečného
(prvého) jarného dňa.
- dňa 27. 3. 2015 na pozvanie Jed
noty dôchodcov na Slovensku - ZO
Stupava vystúpil súbor v rámci
kultúrnej časti výročnej schôdze
tejto základnej organizácie. Dvomi
vstupmi ľudových piesní sa mu po
darilo rozospievať aspoň časť prí
tomných členov Jednoty; niekoľkí
milovníci ľudovej hudby si ešte po

OZ STUPAVJAN v súlade so svojím
štatútom realizuje zbierkotvornú, do
kumentačnú a prezentačnú činnosť.
Pre potreby detského folklórneho
súboru STUPAVJÁNEK zbiera
me bezodplatne obuv, šatstvo,
vlniačiky, detské oblečenie, perinky,
krčahy, súdky, domáce potreby, hu
dobné nástroje, hračky atď.
Potešia nás aj dobové fotografie,
na ktorých sú zachytené ľudové
kroje pre lepšie zdokumentovanie
a realizáciu ich kópií.
Fotografie nám môžete posielať
mailom na adresu:
stupavjanek@gmail.com
Vopred všetkým ďakujeme.

NÁBOR
DO DETSKÉHO
FOLKLÓRNEHO
SÚBORU
STUPAVJÁNEK
Nábor nových členov na školský
rok 2015/2016 sa bude konať
22. 5. o 16.30 hod. v MKIC.
Veková hranica:
od dovŕšených 5 rokov
Talentovou skúškou
sa overujú:
fyzické dispozície pre tanec
r ytmické cítenie formou
rytmických cvičení
s chopnosť opakovania pred
vedených krokových variácií
h
 lasové dispozície
Uchádzač si pripraví: jednu
ľubovoľnú pesničku (spev).
Uchádzač si so sebou prinesie
cvičky. Tešíme sa na nových
tanečníkov. ☺︎

Bc. Dominika MÓZOVÁ

PST Stupava – veľkonočné
turnaje v stolnom tenise
Priatelia stolného tenisu na veľkonočné sviatky zorganizovali v dňoch 3. – 4. apríla 2015 dva turnaje v stolnom
tenise. Pre deti v piatok, na ktorom sa zúčastnilo 41 detí zo Stupavy, Moravského Svätého Jána, Záhorskej
Bystrice, Rohožníka, Bratislavy a Angernu Rakúsko. Chlapci a dievčatá hrali spolu v jednotlivých kategóriách.
Vytvorené boli dve kategórie: do 12 rokov súťažilo 31 detí, ktoré
boli rozdelené do štyroch skupín a z každej skupiny postúpili prví dvaja
do štvrťfinále, kde sa hral už vyraďovací K. O. systém. Hralo sa na dva
vyhraté sety.

Registrovaní – štvrťfinále

Štvrťfinále
Kostoláni L. (Angern)
Baranec (Stupava)
Škápiková (M. Sv. Ján)
Zelenka (M. Sv. Ján)

–
–
–
–

Kovárová (M. Sv. Ján)
Kostoláni S. (Angern)
Kucmen (Rohožník)
Kovár (M. Sv. Ján)		

0:2
2:0
2:1
2:0

–
–

Baranec		
Zelenka		

2:0
2:0

–

Baranec		

2:0

–

Kovárová		

2:0

–
–
–
–

Lisá (Angern)		
Erdelská (Stupava)		
Zelenková (M. Sv. Ján)
Stockinger (Angern)

3:0
3:2
3:0
3:0

Semifinále
O 3. miesto
Kmoško		
O 1. miesto
Švajdlenková		

–
–

Kmoško		
Hlavatý		

Kotesa		
Švajdlenková
O 3. miesto
Kahánek		
O 1. miesto
Švajdlenková

Hromádka (Bratislava)
Šajánková (Bratislava)
Vrablic (Pl. Štvrtok)
Kovár (Zohor)

Štvrťfinále

Noskovič		
Švajdlenková

–
–
–
–

Šrámková V. (M. Sv. Ján)
Šrámková E. (M. Sv. Ján)
Kmoško S. (M. Sv. Ján)
Salai (Stupava)		

3:2
3:0
3:0
3:1

–
–

Kahánek		
Haššo		

3:0
3:1

–

Haššo		

3:0

–

Kotesa		

3:0

Neregistrovaní – štvrťfinále

V kategórii 13 – 16-ročných sa súťažilo 10 hráčov, ktorí hrali
v dvoch skupinách a z každej postúpili prví štyria do štvrťfinále.
V tejto kategórii sa hralo na tri víťazné sety.

Noskovič (Stupava)
Kmoško (M. Sv. Ján)
Švajdlenková (Stupava)
Hlavatý (Bratislava)

Kotesa (M. Sv. Ján)
Kahánek (Stupava)
Švajdlenková (Stupava)
Haššo (Stupava)

Registrovaní – semifinále

Semifinále
Kovárová		
Škápiková		
O 3. miesto
Zelenka		
O 1. miesto
Škápiková		

V sobotu sa na turnaji dospelých zúčastnilo 40 hráčov. Hralo sa v dvoch kategóriách – registrovaní, 5. – 8. liga
a neregistrovaní. Registrovaných sa prihlásilo 23 hráčov a neregistrovaných 17 hráčov. V obidvoch kategóriách
sa hral skupinový systém a z každej skupiny postúpili prví dvaja do štvrťfinále, kde sa už hral vyraďovací systém.

3:1
3:0

–

Hlavatý		

3:1

–

Noskovič		

3:0

–
–
–
–

Mikuš (Bratislava)		
Môcik (Bratislava)		
Dandar (Bratislava)		
Studenič (B. Sv. Jur)

3:2
3:0
3:0
3:0

Neregistrovaní – semifinále
Šajánková 		
Vrablic		
O 3. miesto
Hromádka		
O 1. miesto
Vrablic		

–
–

Hromádka		
Kovár		

3:1
3:0

–

Kovár		

3:2

–

Šajánková		

3:2

Na turnaji sa počas dvoch dní zúčastnilo spolu 81 súťažiacich. Ide o pomerne veľký počet hráčov na naše
priestory v telocvični, ale sme radi, že sa nám oba turnajové dni podarilo zvládnuť a prispeli sme k propagácii
stolného tenisu v Stupave.
Jozef KAHÁNEK, predseda klubu PST Stupava
Foto: autor
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Veľkonočná pátračka

Tradícia hľadania veľkonočných vajíčok pochádza z Nemecka,
organizovali ju dospelí pre deti. Vyhral ten, kto v záhrade objavil
najviac úkrytov, kde veľkonočný zajac zanechal, väčšinou
čokoládový, poklad.

DEVIL’S SA
PRETANCOVAL
AJ TENTO ROK
DO PRAHY
Tanečná skupina DEVILS pôsobiaca pri
MKIC Stupava sa zúčastnila dňa 11. 4.
2015 na semifinálovom kole tanečnej
súťaže Děti fitness, aneb sportem proti
drogám – MIA FESTIVAL, ktorá sa koná
každý rok aj v Bratislave.
Dievčatá predviedli vynikajúci výkon,
ktorý sa páčil i porote a tá im udelila
vo kategórii STREET DANCE GROUPS
deti do 12 rokov 1. miesto, takže si
svojím výkonom vytancovali aj postup
do veľkého česko-slovenského finále,
ktoré sa uskutoční v pražskej Lucerne
v Českej republike v dňoch
22. – 24. 5. 2015.
Dievčatám gratulujeme a držíme palce
vo veľkom finále.
Martina DIVIAKOVÁ
vedúca tanečnej skupiny

BUĎTE HAPPY

D

ôkazom toho, že sa táto zábava dosta
la do Stupavy už v minulosti, sú fot
ky z albu
mu Károlyiovcov – jedna
z nich zachytáva sviatočne oblečenú
grófsku rodinu v Kaštieľskom parku.
Na tradíciu nadviazala tohtoročná nultá
akcia Veľkonočná pátračka. Hoci ešte deň
predtým pršalo, v nedeľu 5. apríla slnečné
lúče zohrievali všetkých odhodlaných,
na ktorých v Kaštieľskom parku čakalo
300 dobre ukrytých veľkonočných pokladov.
Tí, ktorí našli žlté či červené vajíčka, dostali

sladkú odmenu. Tí, ktorým sa podarilo
získať oranžové alebo dokonca objavili úkryt
veľkonočného zajaca, si zaslúžili špeciálnu
odmenu. Unavení pátrači sa mohli zohriať
teplým čajom a posilniť slaným pečivom.
Záujem bol tiež o veľkonočné perníčky, ktoré
si deti samé ozdobili. Koho hľadanie nebavi
lo, mohol si vyrobiť košíček na veľkonočné
vajíčko, vystrihnúť kuriatko či zajačika,
alebo vymaľovať obrázok. Kto mal záujem,
porozprával sa v info stánku s primáto
rom, prednostkou, prítomní boli aj členovia

redakčného tímu Stupavských novín. K dis
pozícii boli propagačné materiály o budúc
nosti Malého parku, ktorý bude, verme, že
čoskoro, epicentrom rôznych akcií. Takže ne
zabudnite, veľkonočný zajac na vás čaká opäť
o rok. A tentoraz dohliadne, aby sa nezopa
kovala situácia, keď z 300 kusov veľkonočných
vajíčok polovica zmizla hneď na začiatku,
takže niektorí malí pátrači nemali po čom
pátrať. 
Daša ČEJKOVÁ
Foto: Milan GREGUŠ

HAPPY pôsobí v Stupave už od roku
2011 a ponúka rôzne aktivity pre
mamičky a detičky. Pravidelne organi
zujeme kurzy, prednášky a stretnutia,
ktoré deťom aj maminám umožňujú
plnohodnotne tráviť voľný čas,
spoznávať nových kamarátov a získavať
skúsenosti v rôznych oblastiach.
Ponuka pre detičky zahŕňa rôzne po
hybové, výtvarné, hudobné a jazykové
aktivity, mamičky si zase môžu vybrať
z rôznych druhov cvičení, stretnutí
a prednášok.
HAPPY organizuje svoje programy
väčšinou formou kurzu, s presne
stanovenými termínmi a časmi,
v malých uzavretých skupinách. Deti si
takto môžu vytvárať kamarátske vzťahy
a mamičky majú priestor na pravidelné
stretávanie sa a spoločné postupné
prehlbovanie zručností v rámci ak
tivít. Z prvých návštevníkov HAPPY
sa medzičasom síce stali škôlkari či
školáci a ich mamičky sa vrátili späť
do svojich zamestnaní, ale často sa ku
svojim obľúbeným kurzom opätovne
vracajú. Kurzy vedú kvalifikované lek
torky, pre ktoré je táto práca koníčkom
aj osobným poslaním. Ponuku kurzov
priebežne upravujeme podľa aktuál
nych požiadaviek návštevníkov. Počas
svojho pôsobenia sa škála návštevníkov
postupne rozšírila, bez zmeny však zos
tala snaha, aby sa všetci cítili v HAPPY
vítaní a aby z kurzov odchádzali šťastní.
Občianske združenie HAPPY sídli
v priestoroch MKIC na 1. poschodí,
hneď vedľa pokladnice kina.
Bližšie informácie o činnosti
združenia nájdete na
www.happy.jaspis.sk
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