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Je Stupava bezpečným Riešenie havarijného stavu objektov
Múzea Ferdiša Kostku v Stupave
mestom?
Na sociálnych sieťach a medzi občanmi sa rozprúdili horúce diskusie o tom, či je Stupava stále bezpečným mestom
a hlavne miestom pre život.
Opýtali sme sa teda kompetentného . Na naše otázky odpovedal náčelník MsP Stupava, Miroslav Válek.
Zaznamenali ste viacero
prípadov zvyšujúcej sa kriminality v meste Stupava za
posledné obdobie? Ak áno,
môžete ich prosím menovať
a popísať, ako ich polícia riešila, resp. či sa podarili vyriešiť?
MsP Stupava zaznamenala
v poslednom období viacero prípadov drobných krádeží
napríklad v obchodných reťazcoch, kde páchatelia odcudzili
z predajní tovar, ale aj iné veci
ako napríklad zabudnutú peňaženku s finančnou hotovosťou.
Tieto prípady sa hliadkam v pomerne krátkom čase podarilo
objasniť a tovar, alebo už spomínanú peňaženku s peniazmi
vrátiť. V týchto prípadoch boli
páchatelia vyriešení udelením
blokovej pokuty. Samozrejme,
že MsP Stupava spolupracuje s Obvodným oddelením PZ
Stupava a Odborom kriminálnej polície Malacky a to najme
v oblasti pátrania po osobách
a veciach, po ktorých bolo vyhlásené pátranie, alebo po osobách, ktoré sú podozrivé zo
spáchania trestných činov rôznej kriminálnej povahy. Môžem
povedať, že táto spolupráca prináša výsledky, nakoľko miestna
znalosť mestských policajtov je
na vysokej úrovni. Túto úroveň
zvyšujú denným hliadkovaním,
všímavosťou a písomným spracovaním zistených informácii,
ktoré si medzi sebou hliadky
bezprostredne
odovzdávajú.
Chcem dodať, že aj spoluobčania, ich všímavosť a včasné
oznámenie, mnoho krát viedlo
k rýchlemu zadržaniu páchateľa, často krát na mieste činu, ale
aj k záchrane ľudského života.

Osobne si myslím, že kriminalita v našom meste, je rovnaká ako v každom inom meste na
Slovensku, ak nie menšia. Nie
každý trestný čin alebo priestupok spáchal občan Stupavy, je
to dané aj polohou mesta, jeho
blízkosťou s hlavným mestom
SR. V rámci prevencie kriminality MsP Stupava rozširuje podľa finančných možností
mesta kamerový systém, monitoruje pohyb TZV. bezdomovcov a záujmových osôb, snaží
sa preventívne pôsobiť na mládež a to rôznymi prednáškami
a praktickými ukážkami práce
policajtov.
Myslíte si, že potulujúce sa
skupinky bezdomovcov a drogovo závislých sú hrozbou pre
slušných občanov a ich majetok?
„Bezdomovci“, drogovo závislí a iní neprispôsobiví občania, sú svojim spôsobom vždy
hrozbou pre slušných občanov.
Hrozba spočíva v nevyspytateľnosti ich správania, keď sú
pod vplyvom omamných, alebo iných psychotropných látok,
alkoholu. Ale nebezpečenstvo
hrozí aj od každej osoby, ktorá
nad mieru požije alkoholické
nápoje, alebo iné látky – napríklad lieky. V našom meste si MsP
eviduje presný počet osôb bez
domova, ich mená, miesto pohybu a pobytu týchto osôb a to
v denných a nočných hodinách.
Zvýšený dohľad a monitorovanie týchto osôb má za následok minimalizovanie páchania
trestnej činnosti a priestupkov
a tým sa zvyšuje bezpečnosť
občanov mesta.
V tejto súvislosti MsP spolupracuje s Mestským úradom
(pracovníčkou sociálnych vecí
a rodiny ), ktorá sa snaží kladne
na tieto osoby vplývať, zabezpečovať im lekársku, alebo inú
starostlivosť a podľa možností
ich navrátiť k riadnemu životu.
Viac o bilancii činnosti MSP
Stupava za rok 2013 sa dočítate
na str.4.


Spracovala Lucia Menclová

Medzi priority Bratislavského
samosprávneho kraja patrí riešenie havarijného stavu národnej
kultúrnej pamiatky - objektov
Múzea Ferdiša Kostku v Stupave.
Od roku 2011 sa začala markantne zvyšovať vlhkosť stavieb, čo
sprevádzali aj statické poruchy.
Zbierkové predmety boli ešte
v roku 2011 deponované do vyhovujúcich priestorov a následne
konzervátorsky a reštaurátorsky
ošetrené. V roku 2012 BSK zabezpečil vypracovanie statického posudku, nevyhnutného na bezprostrednú záchranu objektov múzea.
V súlade s odporúčaniami statika
správca (Malokarpatské múzeum
Pezinok) realizuje opatrenia, ktoré
priniesli relatívnu stabilizáciu vlhkostných pomerov a súvisiacich
statických deštrukcií. No počas
väčších dlhších dažďov, či počas
topenia snehu, sa stavebno-technický stav týchto vzácnych objektov tradičnej ľudovej architektúry
opätovne zhoršuje. Ako možné
príčiny uvedeného stavu nemožno
vylúčiť zmenu hydrogeologických
pomerov (navýšenie cestných komunikácií, zánik odvodňovacích

rigolov pozdĺž ciest..), zvýšenie
nivelety susedných pozemkov
(„lícujú“ s pôdorysom stavebných
objektov múzea), ani stavebné
úpravy na susedných parcelách.
Odborníci predpokladajú spolupôsobenie viacerých faktorov.
Z uvedených dôvodov BSK pri
hľadaní riešenia intenzívne komunikuje s Krajským pamiatkovým
úradom, príslušným stavebným
úradom mesta Stupava a odborníkmi z oblasti sanácie vlhkostných stavebných porúch. Posledné spoločné pracovné stretnutie
sa uskutočnilo 23.9.2013 na MÚ

v Stupave. Najzávažnejším problémom je “dedičstvo“ z čias ešte
pred delimitáciou múzea z majetku bývalého KNV do majetku
BSK. Jeden z objektov formálno-právne neexistuje – nie je zavedený v evidencii nehnuteľností
katastra, ani zapísaný v ústrednom
zozname pamiatkového fondu.
Uvedená skutočnosť je závažnou
administratívnou prekážkou vynakladania verejných finančných
prostriedkov na záchranu objektu.
V súčasnosti vec riešia príslušné
organizačné útvary Úradu BSK
(právne oddelenie a oddelenie
správy majetku).
BSK na základe monitorovania
situácie a predbežných konzultácií
s odborníkmi pripravuje obstaranie komplexného plánu záchrany
objektov Múzea Ferdiša Kostku,
ktorý po vyriešení majetkovoprávnych a evidenčných náležitostí
predpokladá doplnenie relevantných prieskumov (hydrogeologický) a vypracovanie projektu
vlhkostnej a statickej sanácie predmetných stavebných objektov.
BSK

Projekt Svoge - Stupava pokračuje
Mesto Stupava je partnerom
projektu Nové prístupy pre sociálnu integráciu ohrozených
skupín v meste Svoge, ktorý
realizuje partnerské bulharské
mesto od apríla minulého roku.
Projekt je zameraný na výmenu
skúseností, porovnávanie legislatívy a najmä na praktický výkon
sociálnej starostlivosť a sociálnej práce na úrovni samospráv.
Cieľovou skupinou sú starší
ľudia, osoby v ťažkej sociálnej
situácii, v sociálnej núdzi a tiež
problematické skupiny na okraji
spoločnosti. Doteraz sa uskutočnili dve návštevy bulharskej
pracovnej skupiny v Stupave,
ktoré sa stretli s našimi zástupcami mesta, organizácií a združení,
ktoré sa venujú sociálnej práci.
Partnerská strana prezentovala
systém sociálnej práce v meste
Svoge a Lakatnik a novootvorené Centrum všeobecnej podpory
detí – pedagogicko – psychologické centrum vo Svoge. V uto-

rok 18. februára sa v Stupave
začalo druhé pracovné stretnutie
za účasti desaťčlennej delegácie,
ktorú viedol starosta mesta Svoge Žoro Cvetkov . Oboznámili
sa činnosťou opatrovateľského
centra Gerion v Borinke, navštívili zariadenie Gaudeamus
na Mokrohájskej v Bratislave.
Zúčastnili sa na podujatí zameranom na prevenciu, ktorú pre
žiakov stupavskej školy pripravili príslušníci mestskej polície.
V stredu sa uskutočnil pracovný

seminár zameraný na prezentáciu legislatívy, sociálnej práce na úrovni obcí a spoluprácu
s neziskovými organizáciami.
Starosta Cvetkov ponúkol mestu
Stupava spoluprácu pri príprave
projektov zameraných na vzdelávanie, školstvo a šport, ktorých
financovanie je v Bulharsku podporované zo strany EU. Projekt
pokračuje pracovným stretnutím
vo Svoge a začiatkom apríla sa
ukončí v Stupave.

Soňa Tomeková
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Mestské spravodajstvo

Opýtali sme sa primátora
1.Na
poslednom
zasadaní
mestského
zastupiteľstva dňa
30.1.2014 prijalo
mesto Stupava
finančný dar v hodnote 105.000,€ od spoločnosti BILLA, s.r.o.
Uvedená suma má byť použitá na
verejnoprospešný účel. Máte predstavu na čo konkrétne bude suma
alebo jej časť použitá?
Musím poopraviť informáciu
– mestské zastupiteľstvo dňa
30.01.2014 uznesením schválilo
uzavretie darovacej zmluvy so
spoločnosťou BILLA, s.r.o. a až
po obojstrannom podpise zmluvy môže dôjsť k jej plneniu. Okrem tohto daru bola schválená
aj zmluva o spolupráci medzi
mestom a spoločnosťou Billa
s tým, že sa spoločnosť zaväzuje vybudovať stavbu – tunel
na zastrešenie skladového priestoru a vybudovať zásobovaciu

rampu tak, aby hluk spojený so
zásobovaním rušil okolie stavby
čo najmenej. Splnili sme tak požiadavku obyvateľov bytového
domu, ktorý s prevádzkou susedí. Finančný dar bude použitý
na rozvoj mesta, v tomto prípade
uvažujeme najmä s rekonštrukciou chodníka na ulici Mlynská,
s rekonštrukciou miestnej komunikácie od mostíka smerom
na Agátovú ulicu a bude na rozhodnutí poslancov, ktoré projekty uznajú za prioritné, aby sa
financovali z tohto daru. Podobným spôsobom formou zmluvy
o spoluprácu budú v tomto roku
realizované stavby a rekonštrukcie chodníka na ulici Marcheggská, chodník na ulici Ferdiša
Kostku, rekonštrukcia asfaltového povrchu na ulici Marcheggská, zateplenie a rekonštrukcia
schodiska materskej školy na
ulici Janka Kráľa, rekonštrukcia
komunikácie na Bezručovej uli-

Opýtali sme sa poslancov
Ako by ste motivovali „prisťahovalcov“, ktorí nemajú v meste
Stupava nahlásený trvalý pobyt
k tomuto kroku?

V prvom rade by
sme si mali položiť
otázku čo viedlo týchto našich nových spoluobčanov ku tomu
aby sa prisťahovali do nášho
Mesta?
Tak asi to že sa im Stupava
páči a vyhovuje im jej geografická poloha blízko od Bratislavy a
umiestnenie v krásnom lesnom
prostredí.
Ak týmto našim novým spoluobčanom záleží na tom v akom
meste a okolí žijú, mali by prispieť ku jeho udržiavaniu a zveľaďovaniu len malým krokom a
to tak že si na Mestskom úrade
nahlásia trvalí pobyt v Stupave a
naše mesto tak z toho získa podielové dane práve na chod a zveľaďovanie nášho Mesta!

Miroslav Mackovič
V prvom kroku považujem za najdôležitejšie
vybudovať
vzťah založený na dôvere občan a mesto.
Občan musí vedieť ako sa s jeho
peniazmi zaobchádza a čo spätne dostane. Preto cestu vidím v
transparentom a profesionálnom
úrade, v informáciách a v otvorenej komunikácii a v schopnosti
správne pomenovať a kvantifikovať čo občan získa.
Mesto musí súčasne vypracovať stratégiu na pozitívnu motiváciu pre všetkých Stupavčanov, s dôrazom na obyvateľov s

neprihláseným trvalým bydliskom (mestská karta, zľavy a podobne). Úspech závisí od snahy
oboch strán mesta a občana.

Ing. Roman Maroš

Vážna a mnohokrát
diskutovaná téma. Je
pravdou, že naše mesto
prichádza o nemálo finančných prostriedkov
práve tým, že podielovú daň za
občanov žijúcich v našom meste,
ktorí tu nemajú trvalý pobyt, dostanú obce a mestá, kde títo „naši
bývajúci “majú trvalé pobyty prihlásené. Neviem, koľko krát sa
človek na Slovensku v priemere
rozhoduje vo svojom živote nad
kúpu či výstavbou domu, bytu,
ale myslím si, že väčšina to robí
jeden max. dvakrát za život. Je
pre mňa preto dosť nepochopiteľné, že keď už také závažné
rozhodnutie ten človek urobil, a
našu Stupavu si pre svoje bývanie vybral, neuskutočnil potom
aj tie následné kroky s trvalým
pobytom. Bez ohľadu na to, prečo takto niektorí konajú, je treba
zo strany mesta zvýšiť atraktivitu pre prihlásenie sa k trvalému
pobytu. Z môjho pohľadu mi
vychádzajú tieto dva základné
faktory, ktoré by situáciu mohli
zlepšiť.
Prvým je ponúknuť zvýhodnenie cien komunálnych služieb
pre občanov mesta s trvalým pobytom (to, čo by sa dalo, v zmysle platnej legislatívy, rozdeliť na
skupiny platcov, zvýhodniť občanov mesta s trvalým pobytom
a postihnúť zvýšením cien tých,
ktorí obývajú stavby na bývanie
bez trvalého pobytu ).

ci a výstavba parkovacích miest,
vybudovanie parkovacej plochy
pri zdravotnom stredisku. So zástupcami spoločnosti Holcim rokujeme o rekonštrukcii povrchu
starej betónovej komunikácie ul.
Záhradná, ul. Marcheggská.
2. V minulom roku sa hovorilo o rozšírení mestskej kotolne
o novú technológiu – kogeneračnú jednotku na výrobu
elektrickej energie. Nakoľko
kotolňa stojí uprostred sídliska,
obyvatelia nie sú s takýmto riešením spokojní. Bude mesto tento zámer podporovať ?
Mesto
Stupava
uzatvorilo
v roku 2010 zmluvu o prenájme
mestskej kotolne, kde okrem
iných podmienok sa uvádza, že
prevádzkovateľ Termming a.s.
sa zaväzuje hľadať a zrealizovať
alternatívne riešenia – myslí sa
tým alternatívne zdroje energie
pre výrobu teplej vody. Pôvodne
sa uvažovalo s využitím štiepky, čo však v tejto časti mesta
je nereálne riešenie náročné na
Druhým je diferenciácia základov a sadzieb pri dani z nehnuteľností. Pravdepodobne, by sme
pri tejto diferenciácii „narazili“
hlavne pri stavbách na zákonný
problém, preto by bolo možno
rozumné sa zamyslieť nad príkladom z mesta Púchov. V tomto
meste od 1.1.2014 platia tzv. zásady podpory individuálneho bývania v meste, kde mesto poskytne finančnú podporu za účelom
hmotnej podpory a pomoci pri
zabezpečovaní a udržiavaní individuálneho bývania v rodinných
domoch a bytoch vlastníkom nehnuteľností, pričom podmienkou
priznania finančnej podpory je,
že vlastník nehnuteľnosti musí
mať v tejto nehnuteľnosti trvalý pobyt a zároveň musí mať aj
vyrovnané všetky svoje finančné
záväzky voči mestu.
Ak by sa mestu podarilo,
v medziach zákona, nastaviť iné
podmienky platieb pre občanov
mesta a iné podmienky platieb
pre „našich bývajúcich“, ktorí by
tým každoročne finančne doplácali na to, že prihlásene trvalo
bývajú inde, určite by brali nižšie platby, sadzby a poplatky ako
benefit a nad prihlásením sa k trvalému pobytu, v našom meste,
by už neváhali.

Vladimír Holúbek
Pri prihlásení sa k
trvalému pobytu jednoročné daňové prázdniny z dane z nehnuteľností vzťahujúcej
sa na nehnuteľnosť, v ktorej má
občan Stupavy trvalý pobyt.
Pri neprihlásení zvýšenie ročnej sadzby dane z nehnuteľností
(rodinné domy a byty) v ktorých
daňovník nemá trvalý pobyt.
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dopravu, manipuláciu s materiálom a tiež aj s priestorom,
kde by takéto zariadenie mohlo
byť vybudované bez negatívnej
odozvy verejnosti. Zástupcovia
spoločnosti prišli s návrhom investičného zámeru vybudovania
zdroja vysokoúčinnej kombinovanej výroby tepla a elektriny. Investíciu mala zabezpečiť
spoločnosť Cofely- Termming
z vlastných prostriedkov. Mesto
Stupava má zriadenú spoločnú
komisiu zo zástupcov mesta,
odberateľov tepla, zástupcov
prevádzkovateľa kotolne, ktorá
odporučila, aby bolo zvolané
stretnutie zástupcov odberateľov tepla, ktorým bude zámer
predložený. Stretnutie sa uskutočnilo s tým, že treba posúdiť dopad novej technológie
na životné prostredie, najmä
hlučnosť. Využili sme ponuku
spoločnosti Termming na zorganizovanie obhliadky takéhoto
zariadenia, ktoré funguje v skalickej nemocnici. Na obhliadke
sa zúčastnili aj obyvatelia byto-

vých domov v blízkosti kotolne.
Zistenie potvrdilo tušenie, že
monotónny zvuk z kogeneračnej jednotky, cez deň i v noci,
v lete i v zime určite neprispeje
k lepšiemu životnému prostrediu. V decembri bol materiál na
podnet predsedu komisie Ing.
Ukropca ešte pred rokovaním
stiahnutý. V januári som sa stretol so zástupcami spoločnosti
Termming a.s. s tým, že budú
hľadať iné prijateľnejšie riešenie. Záujmom mesta je, aby sa
na mestskú kotolňu pripájali aj
nové bytové domy, aby odberateľov tepla bolo viac, čo určite
má dopad na cenu vyrobeného
tepla. V tomto roku sa na mestskú kotolňu pripojí novostavba
bytového domu na ulici Bezručovej – komplex Avana, čo
predstavuje cca 50 bytov. Mesto sa na požiadanie zástupcov
spoločnosti projektom kogeneračnej jednotky zatiaľ zaoberať
nebude.

Spracovala Lucia Menclová

Dôvod: zvýšenie dane - aspoň
čiastočné vykrytie straty spôsobenej výpadkom podielovej
dane za trvalý pobyt, pretože aj
občania Stupavy, ktorí nemajú
v Stupave trvalý pobyt používajú komunikácie, verejné osvetlenie a ostatné služby "vo svojom
meste", na ktoré musia ostatní
občania s trvalým pobytom "prispievať".

Marek Móza

Váž. pani redaktorka, dovolil by
som Vám navrhnúť,
aby ste obdobnú
otázku položili občanom SR, ktorí prišli do Stupavy bývať, ktorí rozšírili rady
starousadlíkov, ale trvale sú
prihlásení v iných lokalitách
na území Slovenska. Osobne som sa vo svojej funkcii
stretol s občanmi SR, ktorí tu
majú nie len rodinné domy,
alebo žijú v bytových domoch
a pritom majú trvalé bydlisko
v Brezne, Prahe, Košiciach, Bratislave a pod.. Svoj návrh chcem
smerovať aj na tzv. Stupavčana,
ktorý v celoslovenskej súťaži
RTVS sa predstavil, že býva
v Stupave, ale cíti sa Bratislavčanom a vy chcete, aby som takýchto podľa Vás prisťahovalcov motivoval na trvalý pobyt?
Hľadať nejakú motiváciu len
kvôli tomu, že občania, ktorí
v Stupave riešia svoju krátkodobú, ale najmä dlhodobú budúcnosť sa neprihlásili na trvalý
pobyt je diskutabilné. Či už súčasní, ale aj predošlí poslanci si
svoje povinnosti voči občanom
bývajúcim v Stupave bez trvalého pobytu priebežne plnia. Postavili si svoje paláce v lokalite,
ktorá bola na tento účel schválená v územnom pláne, Stupava
je takmer na 100% odkanalizovaná, technická a obchodná
infraštruktúra je na primeranej
úrovni, školské a predškolské zariadenia sú v plnej réžii
financované mestom Stupava
a v celoslovenskom priemere je
mesto v ich vybavenosti na dobrej úrovni a pod. Preto sa domnievam, že i keď je potrebné
viaceré problémy riešiť, sú na

Slovenská
legislatíva nám dáva len
málo možností, aby
sme prijali nejaké
exekutívne opatrenia
v súlade so zákonom. Preto si
myslím, že naše kroky by mali
smerovať k informovanosti občanov, ktorí nie sú prihlásení
v Stupave na trvalý pobyt, ako
sa táto skutočnosť prejavuje
na príjme mesta z podielových
daní. Treba apelovať na občiansku lojálnosť k nášmu mestu v
duchu hesla:"STUPAVA VÁS
POTREBUJE"
Tiež by bolo vhodné pravidelne
štatisticky
informovať obyvateľov Stupavy
o úspechoch tejto kampane
s názvom:"ĎAKUJEME"

Ing.Roman Gašparek
Môj názor je taký,
že by sme nemali dávať nejaké výhody za
prihlásenie a znevýhodňovať ostatných "starousadlíkov", skôr treba hľadať
nástroje v rámci zákonnosti na to,
aby sme znevýhodnili neprihlásených v poskytovaných službách
či platbách za ne resp. zvýšenie
poplatkov za odpady atď.

Ing. Ľuboš Ivica
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Komunálny odpad aj do vriec Ročné vyhodnotenie výsledkov separácie jednot-

Od februára 2014 si občania Stupavy a podnikatelia na území mesta
môžu zakúpiť vrece na komunálny
odpad ako doplnkový systém
zberu. Môžu tak učiniť iba občania
a podnikatelia, ktorí sú vedení ako
platcovia za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území
mesta Stupava a teda majú nádobu
na komunálny odpad.
Prax ukázala, že veľa domácností
a podnikateľov vykladá v deň zberu
odpadu spolu s nádobou aj vrecia.
Vrecia od kontajnerov však organizácia poverená zberom nemá povinnosť zbierať. Pretože chápeme,
že sa občas vyskytne stav, kedy je
odpadu viac a nestačí nádoba, zaviedli sme doplnkový systém zberu
odpadu. Občan alebo podnikateľ
si môžu zakúpiť jednorazové 120

l vrece, ktoré vyloží v deň zberu
spolu s nádobou na komunálny
odpad. Ide o žlté vrece označené
nápisom „Odpadové hospodárstvo
Stupava“. Iba takéto vrecia organizácia poverená zberom odoberie.
Tieto vrecia je možné zakúpiť na
Mestskom úrade v Stupave, na
Technických službách v Stupave,
s.r.o. alebo v knižnici v Máste.
Cena za jedno vrece je 2,40 €.
V cene je zahrnutý nákup samotných vriec, manipulácia, doprava a
zneškodnenie odpadu.
Do vriec je možné dávať komunálny odpad bežne vyprodukovaný v domácnosti alebo v prevádzke, nepatrí tam biologicko
rozložiteľný odpad - zeleň, konáre,
lístie.
MsÚ, referát odpadového hospodárstva

Odberné miesta Podpajštúnskych zvestí
Faladro Mást, Faladro SNP, Potraviny Hrica, Billa,
Potraviny Brbuch, Tabak Emília, Moza Elektro,
Domov dochodcov, Mestký úrad, Knižnica, Stánok
námestie SNP, Horn potraviny.
rade aj podľa Vašej otázky tzv.
„prisťahovalci“. Môžem, ako
poslanec mesta hľadať motiváciu pre zmenu trvalého pobytu
len v rámci platnej legislatívy
a tá mi v mojej poslaneckej
funkcii nedáva takmer žiadny
priestor. Je pravda, že mesto vo
svojom rozpočte nemá z týchto občanov žiadny príjem, napriek tomu musí zabezpečovať
svoje samosprávne funkcie. Aj
motivačný letáčik „VITAJTE
V STUPAVE“ určený pre prisťahovalcov, je financovaný
z rozpočtu, na plnení ktorého
sa tzv. Stupavčania nepodieľajú. Chcem len povedať, že
dotknutí občania bývajúci v
Stupave bez trvalého pobytu to
dobre vedia. Záleží len na ich
prístupe, morálke a charaktere.

Ing. Jozef Ukropec
Je to veľký problém, ktorý sa viacmenej
neúspešne
vo svoj prospech /
vzhľadom k tomu,
že v zmysle platnej legislatívy
môže byť každý občan prihlásený len k jednému trvalému
pobytu aj napriek tomu, že
užíva na bývanie viac nehnuteľností / snaží vyriešiť väčšina
miest resp. obcí.
Jednou z možností je osobám
s trvalým pobytom poskytnúť bonusy resp. zľavy / napr.
v daňovej oblasti a poplatkoch,
v poskytovaní služieb na území
mesta, pri návšteve kultúrnych,
spoločenských a športových
podujatí organizovaných mestom a pod./, čo však môže byť
napadnuté ako diskriminácia.
Ďalšou možnosťou je po zavedení novoprijatého zákona

č. 305/2013 Z.z. "O elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci..." do
praxe podrobná informovanosť
občanov o možnosti vybavovania svojich žiadostí elektronickou formou/napr. prihlásenie
k trvalému pobytu touto formou, ako i vybavenie ostatných
náležitostí, ktoré sú spojené
so zmenou trvalého pobytu/.
Spropagovanie takéhoto spôsobu vybavovania žiadostí by
tiež mohlo priniesť zlepšenie
súčasného stavu.

Ing. Anton Gorbár
Nakoľko
pracujem ako štátny zamestnanec,
viem,
že akýkoľvek pokus
o zvýhodnenie prihlásených občanov je kvalifikované ako diskriminácia
ostatných občanov. Bohužiaľ,
ešte v parlament SR neschválil
žiadny zákon, ktorý by umožňoval akúkoľvek formu motivácie na prihlásenie pobytu.
Samozrejme, že sa môžeme baviť o znížení daní a miestnych
poplatkov, avšak by to malo
nepriaznivý vplyv na rozpočet
a takisto by to mohlo byť chápané ako tá nešťastná diskriminácia. Ja to vidím len v tej
rovine, že sa bude permanentne v médiách apelovať na neprihlásených občanov, nakoľko
je to aj tak len na ich svedomí
a vedomí, ako sa k tejto otázke
postavia.

Ing Ján Rigler
Ostatní poslanci MsZ Stupava
nevyužili možnosť vyjadriť sa
k téme do uzávierky.

livých zložiek rok 2013

V roku 2013 sa v meste Stupava odovzdalo na ďalšie
zhodnotenie alebo zneškodnenie v rámci separovaného
zberu komunálneho odpadu spolu 367 635 kg odpadu,
z toho:
174 970 kg papiera a lepenky,
65 240 kg plastov,
49 230 kg skla,
28 368 kg textílii,
23 360 kg opotrebovaných pneumatík,
8 948 kg vyradených el. zariadení s obsahom
nebezpečných častí,
6 088 kg vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhľovodíky,
4 970 kg tetrapakových obalov,
2 430 kg obalov obsahujúcich zvyšky
nebezpečných látok,
2 211 kg vyradených el. zariadení bez obsahu
nebezpečných častí,
1 270 kg olovených batérií,
540 kg obaly z kovu,
10 kg žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Na jedného obyvateľa pri počte obyvateľov 11 301
(prihlásení ako platcovia za odpady v roku 2013 priemer) pripadlo za rok 2013 – 32,53 kg odovzdaného
vyseparovaného odpadu.

Odberateľmi pre jednotlivé komodity v roku
2013 boli:

Papier, sklo - .A.S.A. Slovensko, Bratislavská 18, 900

51 Zohor

Tetrapakové obaly - Kuruc Company spol. s r.o.,

Nitrianska 59, 941 01 Šurany

Plasty – General Plastic a.s., Priemyselný areál

3677, 946 03 Kolárovo, ROMAG spol. s r.o.,
Hviezdoslavova 1, 903 01 Senec a ecorec Slovensko,
s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok
Akumulátory a batérie - MACH Trade s.r.o., Niklová
ul., 926 01 Sereď
Nebezpečný odpad, elektroodpad, opotrebované oleje,
akumulátory a batérie, oleje – .A.S.A. Slovensko,
Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Vyradený elektroodpad – V.O.D.S. a.s., Podnikateľská
2, 040 01 Košice a ASEKOL SK, s.r.o., Lamačská
cesta 45, 841 03 Bratislava
Opotrebované pneumatiky - V.O.D.S. a.s.,
Podnikateľská 2, 040 01 Košice
Textílie – REVENGE a.s., organizačná zložka,
Panenská 24, 811 Bratislava
Obaly z kovu – Milan Barcaj, Záhumenská 770/9,
900 31 Stupava
V roku 2013 sa v meste Stupava vyprodukovalo
3 494 600 kg ostatného komunálneho odpadu (KO),
z toho:
2 660 100 kg zmesového KO
834 500 kg objemného odpadu
Tento odpad bol ukladaný na skládku spoločnosti
.A.S.A. Slovensko v Zohore.
Pri spomínanom počte obyvateľov 11 300, prislúcha
za rok 2013 na 1 obyvateľa vyprodukovaných 309,23 kg
ostatného komunálneho odpadu.
Celkovo bolo zhodnotených alebo zneškodnených
v rámci separovaného zberu 9,52 % odpadov
a zneškodnených skládkovaním 90,48 % odpadov.


MsÚ, referát odpadového hospodárstva

Oznam k novele zákona o cestnej premávke - chodci

Vážení občania, s ohľadom na
bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky všetkých účastníkov
cestnej premávky a to najmä s
prihliadnutím na účastníkov cestnej premávky - chodcov, si Vás
dovoľujeme aj takouto formou
upozorniť na účinnosť novely zákona o cestnej premávke.
Od začiatku kalendárneho roka
2014 majú chodci povinnosť za
zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným
odevom počas pohybu po vozovke
nielen mimo obce, ale aj v obci.

Vyzývame preto všetkých občanov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich
blízkych si zabezpečili reflexné
prvky pre všetkých členov domácnosti a dbali na to, aby nimi
boli vždy dôsledne označení.
Toto reflexné značenie Vám
zaručí byť videný nielen za zníženej viditeľnosti, ale aj v daždivom a hmlistom počasí. Reflexné prvky je možné zakúpiť
v rôznych predajniach napr. v
hypermarketoch, papiernictvách,
v obchodoch so športovými po-

trebami či elektronikou.
V prípade, že by ste sa ako
chodci vo vlastnom záujme za
zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo
mimo nej reflexnými prvkami
nechránili, hrozí Vám v zmysle
už spomínanej novely bloková
pokuta až do výšky 100,- eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a
dodržujte rady a odporúčania
polície, ktorými zvýšite svoju
bezpečnosť pri pohybe na cestnej
komunikácii.

Polícia SR.

V meste pribudli ďalšie kontajnery na textil

Spoločnosť REVENGE, a.s., s ktorou má mesto Stupava uzatvorenú zmluvu, umiestnila na území mesta
k pôvodným 6 kusom kontajnerov na textil ďalších 5 kusov. Kontajnery sú rozmiestnené na nasledovných
miestach:
1. Ulica F. Kostku na p. č. 3770/5, k. ú. Stupava (pri novinovom stánku),
2. Ulica Mlynská na p. č. 193/34, k. ú. Stupava (mestské parkovisko),
3. Ulica Zdravotnícka na p. č.176/35, k. ú. Stupava (pri zdravotnom stredisku),
4. Ulica Vajanského na p. č. 292, k. ú. Stupava (na križovatke s ulicou Dlhá pri
kontajneroch na separovaný odpad),
5. Ulica Hlavná na p. č. 825/3, k. ú. Stupava (vedľa autobusovej zastávky pred
starou budovou školy),
6. Ulica Hviezdoslavova na p. č. 299/1, k. ú. Mást 1 (pri knižnici),
7. Ulica Devínska cesta na p .č. 1947/1, k. ú. Mást I (pri matracárni),
8. Ulica Mierová na p. č. 4137/8, k. ú. Stupava (areál zberného dvora),
9. Ulica Marcheggská na p .č. 772/1, k. ú. Stupava (pri potravinách),
10. Ulica Jilemnického na p. č. 3899/6, k. ú. Stupava (pri stojisku na kontajnery),
11. Ulica Nová na p. č. 740/12, k. ú. Stupava (pri autobusovej zastávke nad štadiónom).
Do všetkých kontajnerov je možné umiestňovať šatstvo, textil akéhokoľvek druhu (látky, posteľnú
bielizeň, záclony, obrusy, periny, vankúše, spacáky...), obuv a hračky. Použitie kontajnera je jednoduché:
vrecia s textilom, obuvou alebo hračkami sa položia do rámu v hornej, prednej časti a preklopením rúčky
smerom hore sa vrece dostane do nádoby.
Kontajnery sa vyprázdňujú každý týždeň, príp. podľa potreby. Správu a údržbu týchto kontajnerov, ich
vyprázdňovanie ako aj čistotu v ich okolí zabezpečuje spoločnosť REVENGE, a.s.


Referát odpadového hospodárstva, MsÚ Stupava

4

Mestské spravodajstvo

24. február 2014

Pribudla nová zastávka Správa o činnosti MsP Stupava za rok 2013
V septembrovom čísle minulého
roku sme Vás v Podpajštúnskych
zvestiach informovali o príprave
zriaďovania nového miesta pre zastávku v Stupave. Od 1. februára
sa tak aj stalo a do cestovných poriadkov pribudla nová autobusová zastávka na avizovanej Dlhej
ulici. Zastávka s názvom Stupava,
Technické služby sa nachádza pred
výjazdom z areálu Technických služieb Stupava. Obslúžia ju autobusy
pri výjazde z nocovne dopravcu v
ranných hodinách pracovných dní
na spojoch do Rohožníka, Malaciek a Bratislavy. Táto zastávka
bola zriadená na podnet mesta, aby
sa zlepšila obslužnosť a dostupnosť
autobusovej prepravy aj pre obyvateľov žijúcich na „Kolónii“. Zatiaľ
sa jedná o prvé ranné spoje. Mesto
akceptovalo aj požiadavku Slovak
Lines a.s. a umožnilo parkovanie
autobusov v areáli podniku technických služieb. Nová zastávka uľahčí
cestovanie obyvateľom tejto časti
mesta a bude aj rozumným využitím
autobusov, ktoré predtým odchádzali z areálu bývalého Cevaservisu
prázdne. Napriek technickým a organizačným problémom sa napokon
zriadenie zastávky podarilo, veríme,
že v prospech našich občanov.
Aký má nová zastávka na Dlhej
ulici za necelý týždeň existencie
ohlas? Koľko občanov „z Kolónie“
(občania, ktorí bývajú na Dlhej
ulici, pozn. redakcie) využíva možnosť nastupovať práve tu a ako
očakávate, že sa tento počet zvýši?
Na otazky nam odpovedala Eva
Vozárova, hovorkyňa spoločnosti
Slovak Lines, a.s.
Na zriadenie zastávky zaznamenávame od cestujúcich pozitívne
ohlasy a cestujúci túto zastávku na
nastupovanie využívajú. Od zriadenia zastávky však uplynul krátky
Zastávka(zóna)
Linka,Linka IDS BK-spoj

Bratislava

AS(100)

Linka,Linka IDS BK-spoj

Bratislava

Patrónka(100)
Linka,Linka IDS BK-spoj

Bratislava

Volkswagen(101)
Linka,Linka IDS BK-spoj

Lozorno

Plastic Omnium INERGY(225)
Linka,Linka IDS BK-spoj

Lozorno

pož.zbroj.(225)
Linka,Linka IDS BK-spoj

Malacky

žel.st.(255)
Linka,Linka IDS BK-spoj

Plavecký Štvrtok

žel.st.(235)

Linka,Linka IDS BK-spoj

Rohožnı́k

aut.st.(269)

Linka,Linka IDS BK-spoj

Rohožnı́k

Holcim a.s.(269)
Linka,Linka IDS BK-spoj

Stupava

aut.st.(215)
10
22
25

čas, zatiaľ máme k dispozícii len
predbežné (čiastkové) štatistiky.
Presné vyhodnotenie budeme mať
po skončení kalendárneho mesiaca.
Očakávame, že počet cestujúcich, ktorí budú využívať uvedenú zastávku bude ešte rásť.
Momentálne majú možnosť ľudia
na zastávke nastupovať v skorých
ranných hodinách, poobede a večer
spoje zatiaľ na zastávke nestoja.
Uvažujete v blízkej budúcnosti aj
o pridelení viacerých spojov, okrem skorých ranných, aby tak ľudia
mohli napr. aj po príchode z práce
vystúpiť v blízkosti svojho bydliska
v tejto časti Stupavy?
Podporujeme akékoľvek zlepšenie dostupnosti autobusovej prepravy pre cestujúcich a ak to bude technicky možné, privítame zriadenie
zastávky aj v opačnom smere. Vieme si tiež predstaviť doplnenie resp.
presmerovanie niektorých ďalších
spojov tak, aby končili pred areálom
Technických služieb.
V prvom rade je však nevyhnutné,
aby ďalší krok urobil opäť najskôr
zriaďovateľ, čiže mesto. Aby bola
vybudovaná zastávka aj v opačnom
smere, a aby sme ju my aj cestujúci
mohli využívať, musí byť v zmysle
platnej legislatívy zriadená a odsúhlasená dopravným policajtom.
(Poznámka len pre vysvetlenie –
ak je zastávka zriadená v jednom
smere, neznamená to automaticky,
že môžu autobusy stáť aj v opačnom
smere.)

Odchody zo zastávky Stupava,Technické služby(215)

(102401,215, 219 -12) (102401,215, 219 -18) (102401,215, 219 -40)

22

10

5 20

22

5 30

Príslušníci MsP Stupava a pracovníci
kamerového systému, v hodnotenom
období od 01.01.2013 do 31.12.2013 boli
zaraďovaní do 12 hodinových denných
a nočných zmien tak, aby bola zabezpečená
nepretržitá 24 hodinová služba, ktorá
plnila úlohy v zmysle Zákona o obecnej
polícii,
nariadení
primátora
mesta
a nariadení náčelníka a zástupcu náčelníka
MsP. Úzko spolupracovali s príslušníkmi
policajného zboru, hasičským a záchranným
zborom SR, záchrannou zdravotnou
službou. V nasledujúcich tabuľkách sú
bližšie uvedené štatistické údaje o činnosti
hliadok MsP.

1
1
2
3
4
5
6

Počet vykonaných zákrokov
Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka
obecnej polície
Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície
Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru
Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

§ 50

§ 22

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Ostatné
Zákon
282/2002

Spolu

396

0

2

1748

28

74

2248

168

2

8

241

13

93

525

0

0

4

0

0

1

5

Celkový počet odložených

1

0

0

0

0

0

1

Celkový počet odovzdaných

0

0

1

8

0

1

10

Celkový počet oznámených

0

0

1

8

0

1

10

161

1

5

1989

24

14

2194

720,-€

1140,-€

21.580,-€

Celkový počet zistených

1 priestupkov vlastnou činnosťou

25

5 05
(102417,245-27)

Celkový počet oznámených

22

4 55

2 priestupkov na útvar obecnej

(102402,269-1) (102417,245-27)

22

4 50

polície
Celkový počet uložených
3 priestupkov

22

4 55

(102417,245-27)

22

4 55

4 priestupkov

(102417,245-27)

22

4 55
(102402,269-1)

5 priestupkov

22

4 50
(102402,269-1)

6 Priestupkov príslušnému orgánu

22

4 50
(102402,269-1) (102417,245-27) (102415,260-116) (102401,215, 219 -12) (102401,215, 219 -18) (102401,215, 219 -30) (102401,215, 219 -40)

22

4 50

22

4 55

25

5 05

22

5 20

10

5 30

10

6 15

22

7 00

7

premáva v pracovné dni
nepremáva od 23.12.2013 do 7.1.2014,3.2.2014, od 24.2.2014 do 28.2.2014, od 17.4.2014 do 22.4.2014, od 30.6.2014 do
28.8.2014, od 30.10.2014 do 31.10.2014
nepremáva 31.12.2013
nepremáva 27.12.2013,30.12.2013,31.12.2013

Celkový počet priestupkov
pre jednaných v blokovom konaní
Výška finančnej hotovosti
odovzdaná do pokladne mesta

3300,-€ 30,-€ 140,-€ 16.250,-€

Informácie pre občana už aj formou krátkych SMS správ
Mesto Stupava spúšťa od
01.marca 2014 novú bezplatnú službu pre občanov
– SMS Hlásnik. Prostredníctvom tejto aplikácie môže
samospráva – Mesto Stupava jednoduchým spôsobom

prevádzkovať vlastný informačný portál, ktorý zabezpečuje rozosielanie krátkych
správ registrovaným občanom prostredníctvom SMS.
Služba slúži na rýchle a aktívne informovanie občanov

o verejných záležitostiach
a je modernou obdobou
mestského rozhlasu, popri
zverejňovaní informácií na
www alebo úradnej tabuli.
Pre správy rôzneho druhu
a obsahu – napríklad šport,
isybus
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Priestupky (Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov)
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V roku 2013 sa podarilo rozšíriť kamerový
systém mesta Stupava z prostriedkov
investora Billa s.r.o. o 2 kamery. Tieto sú
umiestnené v priestore parkoviska na ulici
Mlynská a na ulici Rúžová. Investor zároveň
doplnil pracovisko operátora o veľkoplošnú
obrazovku, ktorá uľahčuje operátorom
prácu s kamerami a systém sprehľadňuje.
Ďalej sa podarilo mestu Stupava získať
dotáciu na rozšírenie kamerového systému
z prostriedkov Rady vlády pre prevenciu
kriminality. Z týchto prostriedkov boli
zakúpené 3 kamery, ktoré boli umiestnené
v okolí MKIC a to na uliciach Agátová,
a Kúpeľná. Samozrejme že v tomto trende
rozširovania chce mesto pokračovať a preto
sa opäť aktívne zapojilo zo svojim projektom
k získaniu ďalších finančných prostriedkov.
Prostredníctvom rozmiestnených kamier
sa účinne eliminuje pouličná kriminalita,
znižuje sa počet priestupkov a zároveň
sa preventívne chráni majetok občanov
a mesta. Prostredníctvom kamerového
systému sa podarilo vypátrať hľadané osoby
a veci.
Milan Válek, Náčelník MsP Stupava

Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov mestskej polície

(102401,215, 219 -12) (102401,215, 219 -30) (102401,215, 219 -40)
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Kamerový systém

kultúra, samospráva, dopravné správy, mimoriadne
udalosti. Občan si vo svojich
nastaveniach pri registrácií
určí, ktorý druh správ chce
prijímať.
Robert Bubnič, MsÚ

Spoločnosť Západoslovenská distribučna vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností,
na ktorých sa nachádzajú nadzemné i
podzemné elektrické vedenia v správe
ZSDI a.s. na odstránenie a okliesnenie
stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.
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Mestské spravodajstvo

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných
Voličské
miestností pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky preukazy
Rozhodnutím
predsedu
Národnej rady Slovenskej
republiky č. 430/2013 Z.z.
bol určený deň konania voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 15. marca 2014.
Ak ani jeden z kandidátov
na prezidenta Slovenskej
republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,
deň konania druhého kola
voľby prezidenta Slovenskej republiky bol určený
na sobotu 29. marca 2014.
Podľa § 3 odsek (2) zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta
Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho
odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov
v znení neskorších predpisov, v meste Stupava
určujem pre výkon voľby
nasledovné volebné okrsky
a volebné miestnosti:
Miestom konania voľby
v okrsku č. 1 je:
Mestský úrad Stupava,
Hlavná 1/24 – zasadacia
miestnosť pre voličov bývajúcich v ul.:
Družstevná, F. Kostku, Jilemnického, Kalinčiakova,
Nám. Slovenského povstania, Malacká, Pažitná, Poľná,
SNP

Miestom konania voľby
v okrsku č. 2 je:
Domov
dôchodcov
a domov sociálnych služieb pre seniorov Kaštieľ,
Stupava, Hlavná 380/13–
spoločenská miestnosť na
prízemí pre voličov bývajúcich v uliciach:
Bitúnková, Borovicová,
Brezová, Domov dôchodcov, Dubová, Duklianska,
Jána Ondruša, Jedľová,
Lesná, Liesková, Ľ. Kraskovskej, Mateja Bela, Na
Kopcoch, Nová, Nad potokom, Obora, Osiková,
Platanová, Pod vŕškom, Pri
artézskej studni, Pri majeri,
Pri potoku, Prof. Ondroucha, Rímska, Ruda Morica,
U Kozánka, Václava Honzu, Vincenta Šikulu
Miestom konania voľby
v okrsku č. 3 je:
Základná
umelecká
škola v Stupave, Cintorínska ulica č. 440/2 pre
voličov bývajúcich v ul.:
Bazová, Cintorínska, Čakanková, Debnáreň, Hlavná č.d. 1 – 57 a 2 – 46, Gaštanová, Hroznová, Jaseňová, Javorová, Kalvárska,
Karpatská, Konvalinková,
Kvetná, Lúčna, Marcheggská, Muštová, Na vyhliadke, Nevädzová, Nám.
M. R. Štefánika, Nám. sv.

Trojice, Orechová, Park,
Pod Kremenicou, Pri borníku, Pri Greftoch, Révová,
Slovenská, Viničná, Vinohradská, Žabárňa
Miestom konania voľby
v okrsku č.4 je:
Materská škola, Stupava, ul. J. Kráľa č. l592/1
pre voličov bývajúcich
v ul.:
Bezručova, Budovateľská, J. Kráľa, Keltská, Krížna, Kukučínova, Mlynská,
Továrenská, Záhradná, Zemanská

Miestom konania voľby
v okrsku č. 7 je:
Klub seniorov Pohoda, Hlavná ul. 90, Stupava pre voličov bývajúcich
v ul.:
Hlavná 59 až 99, Hlavná 48 – 96, Krajná, Rovná,
Miestom konania voľby
Sama Chalupku, Stredná,
v okrsku č. 5 je:
Zadná, Zdravotnícka, ŽeKultúrny dom , Stupalezničná
va, Agátová ul.č. 1097/9
– výstavná sieň MKIC /
Miestom konania voľby
vchod od Sedliackeho
dvora/ - pre voličov býva- v okrsku č. 8 je:
Špeciálna základná škojúcich v ul.:
Agátová, Bernolákova, la, Stupava, ul. ZáhuBočná, Cementárenská, menská 50/A pre voličov
Dlhá, Fándlyho, Kúpeľná, bývajúcich v ul.:
Bajzova, Bottova, DevínLipová, Mierová, Na aleji,
ska
cesta , Dolná, HodžoRobotnícka, Sama Tomášika, Sládkovičova, Vajan- va, Hollého, Hurbanova,
Juračského, Veterná, Wolkrova Hviezdoslavova,
kova, Kolakovičova, MaMiestom konania voľby tuškova, Moyzesova, Pri
Polankach, Štúrova, Záv okrsku č. 6 je:
Základná škola kpt. humenská.
Jána Nálepku, Stupava,
 V Stupave 20. 01. 2014
Školská ul.č. 614/2 pre vo Mgr. Pavel Slezák primátor mesta
ličov bývajúcich v ul.:

Ako je to s vrecami na odpad
V súvislosti s článkom uverejneným
na stránke mesta Stupava ohľadom
vriec na komunálny odpad ako doplnkovým systémom zberu sa objavili
otázky zo strany obyvateľov bývajúcich v bytových domoch, prečo mesto nezabezpečilo viac kontajnerov, ale
núti občanov, aby si priplatili za odvoz odpadov formou zakúpenia vriec.
K problematike prinášame stanovisko
Ing. Konswaldovej z referátu odpadového hospodárstva mesta.
K riešeniu doplnkového systému sme
pristúpili na základe týchto skúseností:
1. Obyvatelia rodinných domov používajú nádoby na komunálny odpad
o veľkosti 110 l alebo 120 l. Pri zvoze
týchto nádob sa občas vyskytne domácnosť, ktorá spolu s nádobou vyloží
aj vrece. Podľa nich je to preto, že robili doma väčšie upratovanie, mali návštevu, kúpili si niečo, z čoho je väčší

Kosatcová, Krátka, Ľanová, M. Benku, Malý Háj,
Marianska, Na Dieloch, Na
Pekárkach, Na stráni, Na
Vrchnú horu, Okružná, Pri
kríži, Púpavová, Ružová,
Sadová, Slnečná, Stromová, Školská, Veternicová,
Zvončeková

odpad.... Pracovníci vykonávajúci zber
odpadu nemajú povinnosť odoberať
aj vrecia, nakoľko je to práca navyše
a vyhadzovať vrecia do výšky otvoru
smetiarskeho auta nie je ľahké. Mohli
by sme samozrejme zvýšiť poplatok za
odpady a zahrnúť tam aj tieto náklady,
ale to nie je riešenie. Rozhodli sme sa
radšej pristúpiť k doplnkovému systému, aby pri jednorazovom väčšom
objeme odpadu si domácnosti mohli
zakúpiť potrebné vrece.
2. Právnické osoby majú v Stupave
množstvový zber odpadu. To znamená,
že majú možnosť vybrať si rôzne veľkú
nádobu na odpad. Na základe veľkosti
nádoby platia poplatok. Ak podnikateľ
vykladá k nádobe na odpad aj vrecia,
môže to znamenať, že má nedostatočne veľkú nádobu a neplatí za skutočne
vyprodukovaný odpad a menšiu nádo-

bu si vybral iba z dôvodu nižšej platby.
Keďže smetiari mu vrecia nebudú odoberať, bude nútený zabezpečiť si väčšiu nádobu. Môže sa samozrejme stať
aj to, že má jednorazovo viac odpadu
a preto aj jemu ponúkame možnosť zakúpiť si jednorazové vrece.
Obyvateľom bytových domov (BD)
prináleží 1100 l kontajner na 35 osôb.
Pri jednotkovom prepočte je to 31 litrov na 1 osobu. Pri rodinnom dome je
1 ks 120 l (110 l) nádoby určený pre 6
osôb, to znamená 20 l (18 l) na jednu
osobu. Ak sa kontajnery na komunálny
odpad pri BD prepĺňajú, môže to byť
zapríčinené tým, že nie všetci obyvatelia domu sú prihlásení k poplatku za
odpady a teda evidujeme nižší počet
osôb alebo tým, že obyvatelia nedostatočne triedia odpad a do kontajnerov na
komunálny odpad dávajú aj ten, ktorý
tam nepatrí.
Ing. Ľubica Konswaldová

Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho
trvalého pobytu, teda nebude
môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať
o vydanie voličského preukazu
na Mestskom úrade v Stupave,
Hlavná ul.č. 1/24, v kanc.č. 3
v úradných hodinách. Voličské
preukazy sa budú vydávať od
pondelka 10. 02. 2014.
O vydanie voličského preukazu
možno požiadať:
• Osobne /treba predložiť preukaz totožnosti/
• Prostredníctvom splnomocnenej osoby /splnomocnenie nemusí byť úradne overené/, splnomocnená osoba prevzatie voličského preukazu potvrdí svojím
podpisom
• Písomne alebo
• Elektronicky /e-mailom/.
V písomnej žiadosti volič uvedie:
• Meno a priezvisko
• Rodné číslo
• Adresu trvalého pobytu.
V písomnej alebo elektronickej
žiadosti oprávnený volič uvedie
korešpondenčnú adresu, na ktorú má mesto voličský preukaz
zaslať.
Zároveň oznamujeme, že už
čoskoro /do 23.02.2014/ bude
oprávneným voličom doručované do domácností oznámenie
o čase a mieste konania voľby
prezidenta SR. Tieto oznámenia
budú doručované na konkrétne meno a priezvisko a zároveň
budú potvrdením, že adresát je
zapísaný v zozname voličov mesta Stupava. Oznámenia sa budú
doručovať do poštových novinových schránok, preto je potrebné
si tieto označiť menom a priezviskom, ale treba označiť aj rodinné a bytové domy tabuľkami
súpisných a orientačných čísiel
domov. Tieto údaje sú potrebné
pre orientáciu brigádnikov, ktorí
budú oznámenia o čase a mieste
konania voľby prezidenta Slovenskej republiky doručovať.
V prípade nejasností týkajúcich
sa voľby prezidenta Slovenskej
republiky, môžete sa informovať
v kancelárii č. 3 Mestského úradu
v Stupave, tel.č. 02/60 200 916,
mail: evidencia@stupava.sk.


Mária Mihalovičová
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Ako je to s výrubom v Borníku?

Keďže téma Borník rezonuje
už dlhšiu dobu medzi občanmi
a myslíme si, že by mali byť všetci dostatočne informovaní o tom,
čo sa deje v našom meste, prečo
a za akým účelom, rozhodli sme
sa aj v novinách venovať pozornosť tejto téme. V tzv. „kauze Borník“ je zainteresovaných
niekoľko strán, ktoré môžu mať
na problematiku rozdielne názory. Viacero stupavčanov doslova
pobúril masívny výrub drevín
na súkromnom pozemku, kde sa
nachádza aj amfiteáter, ktorý doposiaľ využívalo mesto ako letné kino alebo na organizovanie
iných spoločensko – kultúrnych
podujatí. Tento pozemok je v súčasnosti oplotený a verejnosti
bol tak naň vstup zakázaný. Ako
je to teda s ťažbou dreva v Borníku? K téme svoj názor v rámci
dotknutej strany ponúkol predseda OZ Stupava nahlas p. Dalibor
Bošňák, o stanovisko sme požiadali aj odborného lesného hospodára Ing. Jána Hrušeckého a v neposlednom rade si v tomto čísle
prečítate aj vyjadrenie primátora
mesta Stupava, Mgr. Pavla Slezáka (v rubrike „Opýtali sme sa
primátora“, str. 2). V ďalšom čísle
Vám prinesieme pohľad ďalšej
dotknutej strany – samotného investora.

Ťažba dreva v lokalite
Borník je legálna

Na decembrovom zastupiteľstve, na základe podnetu OZ Stupava nahlas a Občianskej iniciatívy Zachráňme Stupavský les prijali mestskí poslanci uznesenie,
ktorým poverili prednostku úradu
JUDr. Jaďuďovú, aby doručený podnet postúpila na Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu
v Malackách. Predmetom podnetu bolo preverenie prebiehajúcej
ťažby dreva a súvisiacej činnosti
v lesoch v lokalite Borník ako aj
priľahlých lesných pozemkoch v
katastri mesta Stupava, taktiež či
ťažba prebieha v súlade s ustanoveniami zákona o lesoch.Vyjadrenie z daného úradu zo dňa
29.1.2014 potvrdilo, že na predmetných pozemkoch prebieha
náhodná ťažba (škodlivý činiteľ
sucho), ktorá bola povolená odborným lesným hospodárom. Majiteľ a obhospodarovateľ pozemkov, Ferdinand Hamšík, si podľa
štátneho dozoru splnil zákonné
povinnosti vyplývajúce zo zákona
č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení
neskorších predpisov a vyhlášky
č. 232/2006 Z.z. o vyznačovaní
ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode
dreva v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky č. 297/2011
Z.z. o lesnej hospodárskej evidencii. Stanovisko štátneho dozoru
znie: “Neboli zistené porušenia
zákona zo strany vlastníka a obMsÚ
hospodarovateľa.“  

Na území pozemkov strelnice prebehla kontrola:
Výrub lesa bol oprávnený

Na decembrovom zastupiteľstve prijali poslanci uznesenie, na
zaslanie podnetu na Pozemkový
a lesný odbor okresného úradu,
aby sa preverila prebiehajúca ťažba dreva a súvisiaca činnosť v lesoch v lokalite Borník a na priľahlých lesných pozemkoch v katastri
mesta Stupava.
Podnet vyšiel od Občianskeho
združenia Stupava nahlas a tiež od
Občianskej iniciatívy Zachráňme
Stupavsky les. Podľa názoru predsedu OZ Stupava nahlas pána Mgr.
Dalibora Bošňáka, odprezentovaného na zastupiteľstve 12.12.2013 tam
prebiehajú aktivity, na ktoré nemá
súčasný majiteľ lesa oprávnenie.
Nakoľko mesto nemá kompetencie na preverenie tohto stavu, MsZ
uložilo prednostke Mestkého úradu Stupava, JUDr. Elene Jaďuďovej podať podnet na preverenie
ťažby v lesoch v lokalite Borník
na Okresný úrad v Malackách.
V dňoch 23. a 24. januára tohto
roka prebehol štátny dozor v zmysle § 62 zákona číslo 326/2005 Z.z.
o lesoch v znení neskorších predpisov. Miestom výkonu dozoru boli
lesné pozemky v lokalite Borník.
Dozorná činnosť bola zameraná na
splnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č.326/2005
Z.z. o lesoch v znení neskorších
predpisov, vyhl. 232/2006 Z.z.
o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch
o pôvode dreva v znení neskorších
predpisov a vyhl.č.297/2011 Z.z.
o lesnej hospodárskej evidencii.
Vyjadrením o vykonaní štátneho dozoru Obvodný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný
nezistil žiadne porušenie zákona
so strany vlastníka ani obhospodarovateľa pozemkov v lokalite
Borník.
Spýtali sme sa: Ing. Ján Hrušecký,
odborný lesný hospodár
Na presné okolnosti výrubu lesa
v oblasti Borníka sa redakcia Podpajštúnskych Zvestí obrátila na Odborného lesného hospodára v lokalite Bornik, Ing. Jána Hrušeckého.
Prečo prebehol rozsiahly výrub
lesa, na ktorý sa sťažovali občania
mesta Stupava v lokalite Borník?
Na pozemkoch nad strelnicou,
ktoré sú vo vlastníctve Štátnych
lesov sa uskutočnil výrub celého
porastu. Na pozemkoch v oblasti
strelnice a amfiteátra, ktoré sú vo
vlastníctve súkromnej osoby bolo
zámerom uskutočniť rovnaký postup t.j. úplný výrub lesa v zmysle Lesného hospodárskeho plánu
2005-2015, nakoľko sa na oboch pozemkoch nachádza porast starší ako
60 rokov. Životnosť takéhoto
porastu je cca. 30 rokov. K uvedenému však do dnes neprišlo
vzhľadom k nesúhlasu vlastníka
pozemkov a preto tu bolo usku-

točnené len nevyhnutné odstránenie suchých a kalamitných porastov. Zároveň bol urobený priesek,
v zmysle zákona medzi oboma pozemkami, ktorým sa určila jednoznačná hranica v teréne.
Bude sa vo výruboch pokračovať, ak áno kedy?
Nakoľko sa jedná o porast starší
ako 60 rokov, bolo by vhodné ho
celý vyrúbať tak ako to je naplánované v spomínanom Lesnom hospodárskom pláne. Reálne však bez
súhlasu vlastníka takýto plošný výrub nie je možné uskutočniť, takže
v rámci dnes platného Lesného hospodárskeho plánu 2005 – 2015 už
žiadnu úmyselnú ťažbu neuskutočníme. V roku 2015 sa bude pripravovať nový Lesný hospodársky plán
pre roky 2015 – 2025. Do schválenia nového plánu budeme v zmysle
pokynov Okresného úradu odbor
pozemkový a lesný realizovať len
dočistenia a odstraňovanie suchých
a kalamitných porastov.

Minulý týžden sme zaregistrovali pád stromu v oblasti amfiteátra
priamo na lavičky letného kina.
Viete o tejto skutočnosti?
V uvedenej lokalite sa nachádza
vo významnom zastúpení borovica
lesná, ktorá má plytké korene a vek
nad 60 rokov. V prípade, že sa nejedná o úplne zdravý strom, môže
prísť vplyvom vetra alebo snehu
k vyvráteniu, prípadne zlomeniu významnej časti stromu. Nakoľko do
ukončenia platnosti lesného hospodárskeho plánu 2005-2015 už nebudeme uskutočňovať výrub neodporúčam z bezpečnostných dôvodov
pohybovať a zdržiavať sa v uvedených lokalitách.
Spýtali sme sa: primátora Mgr.
Pavla Slezáka
OZ Stupava nahlas a Občianska iniciatíva Zachráňme Stupavský les zaslala v decembri žiadosť
o uskutočnenie Poslaneckého
prieskumu v kauze Borník (ten
mal byť uskutočnený podľa uvedeného dátumu v zaslanej žiadosti
najneskôr do 12.1.2014). Uskutočnil sa tento prieskum? Ak áno,
k akým rezultátom sa dospelo? Bol
postúpený podnet na ťažbu v lokalite Borník na preverenie? Uskutočnilo sa stretnutie dotknutých
strán (mesto, aktivisti, majiteľ lesa)
k lokalite Borník, alebo sa toto
stretnutie chystá? Môžete poskytnúť verejnosti bližšie informácie
k tejto problematike?
Zástupcovia občianskych iniciatív predniesli na rokovaní mestského zastupiteľstva svoje požiadavky
na vykonanie poslaneckého prieskumu vo veci výrubu v lokalite amfiteátra a strelnice. Nakoľko nie je
v kompetencii mesta Stupava a ani
mestského zastupiteľstva kontrolovať činnosť, ktorú povoľuje iný orgán, v tomto prípade Okresný úrad
Malacky pozemkový a lesný odbor,
bolo dohodnuté, že mesto podá

Suchý strom sa koncom januára zrútil priamo na drevené lavičky v bývalom amfiteátri Borník.
podnet na preverenie ťažby dreva
v tejto lokalite. Zodpovedné orgány, vykonali štátny dozor v dňoch
23. a 24.1. t. r. ,ktorý konštatoval,
že neboli zistené porušenia zákona
zo strany vlastníka a obhospodarovateľa. Informácia bola zaslaná na
vedomie poslancom a iniciátorom
podnetu. Zároveň poslanci prijali
uznesenie, že následne bude zvolané stretnutie zástupcov mesta,
iniciátorov podnetu a dotknutých
strán. Podľa vyjadrenia p. Bošňáka,
ktorý podnet inicioval písomné vyjadrenia a výsledok štátneho dozoru
považuje za dostačujúci a vec týmto
za uzavretú. Bude na rozhodnutí poslancov, či úlohu, ktorú uznesením
uložili, na základe tohto vyjadrenia
zrušia, zatiaľ sa stretnutie nepripravuje. V Stupave sa v minulom roku
vykonalo viacero výrubov v lesoch
v rôznych lokalitách, na pozemkoch
rôznych vlastníkov a to aj rozsiahlejšieho charakteru. Všetky boli
vykonané na základe platných Lesných hospodárskych plánov.
Bude môcť mesto ešte niekedy
využívať amfiteáter v Borníku?
Mesto je vlastníkom stavieb amfiteátra, ktoré sú postavené na cudzom pozemku. Podali sme na súd
žiadosť o zriadenie vecného bremena na užívanie tohto zariadenia
v pôvodnom rozsahu, aby bol areál
prístupný pre verejnosť. Očakávame pozitívne rozhodnutie súdu, potom môžeme areál využívať tak ako
doteraz. Dúfam, že potom nepríde
k sťažnostiam zo strany obyvateľov,
ktorí bývajú v jeho blízkosti najmä
na rušenie nočného pokoja v lete pri
premietaní letného kina alebo iných
podujatiach. Amfiteáter tam bol aj
predtým a patrí k miestam, ktoré považujeme za miesta spoločenského
a kultúrneho života nášho mesta.

Čo na to aktivisti?

Spýtali sme sa: Dalibor Bošňák,
predseda OZ Stupava nahlas
Na základe Vášho podaného
podnetu na preverenie ťažby dreva
v lokalite Borník prišlo vyjadrenie
zo strany OÚ Malacky, že neboli
zistené porušenia zákona zo strany
vlastníka a obhospodarovateľa. Je
toto rozhodnutie pre Vás dostačujúce? Môžete vyjadriť prosím Vaše
stanovisko?
V júni minulého roku ste uverejnili v Podpajštúnskych zvestiach
článok: "Cieľom investora je zabrá-

niť výrubu lesa". O pol roka sa ale
začalo v lese masívne rúbať, volali
a písali nám občania, že sa tam celé
dni píli a odchádzajú plné kamióny
dreva - preto sme podali podnet na
preverenie ťažby. Výsledok zisťovania bol - zjednodušene povedané
- že zatiaľ je výrub v norme. Zhodou
okolností bol totiž les v tomto období v pláne ťažby Lesov SR, bez ohľadu na zmenu vlastníctva - porast
dosiahol 30 rokov, niektoré stromy
vyschli a nachádzali sa tam aj agátové nálety. Či je to dostatočné?
Práve úroveň dialógu samosprávne
orgány - občania - investori a ako aj
tok informácií vnímame ako dlhodobo nedostatočný. Relevantné informácie získavane ťažko a pomaly.
Preto sme aj založili naše OZ a webovú stránku. Čo nám stále vadí je
podivný plot - my tvrdíme, že lesy
nemožno takto oplocovať a už vôbec nie v oblasti určenej na šport, rekreáciu a agroturitiku. Nielen nám,
ale iste aj mnohým Stupavčanom
a návštevníkom stupavského lesoparku chýba jasný postoj štátnych
a tiež samosprávnych orgánov
k ochrane verejného záujmu v tomto
území.
Plánujete podniknúť nejaké kroky v rámci OZ smerom k ďalšiemu
preverovaniu ?
Dôležité je, že majiteľ by mal
do konca februára predložiť plán
ťažby - potom sa bude dať detailne
posúdiť, či bola ťažba v poriadku
alebo nie, takže treba počkať asi do
polovice marca. A tiež očakávame,
že po ťažbe dreva by mala prísť
obnova - výsadba nových stromov.
Budeme sa ďalej snažiť dosiahnuť,
aby sa toto územie z hľadiska jeho
funkčnosti opäť vrátilo verejnosti.
Ak by nový vlastník prišiel s projektom revitalizácie tohto územia
a snažil sa o pozdvihnutie úrovne
smerom k lepšiemu využitiu územia
nielen pre seba ale aj pre občanov
Stupavy a jej návštevníkov, určite sa
nebudeme brániť pragmatickej diskusii. Dôjsť k výsledku, ktorý bude
prijateľný pre všetkých asi nebude
jednoduchá vec, ale musíme sa o to
pokúsiť. Zásadne ale nesúhlasíme s
premenou lesa na zastavanú oblasť,
či už sa to nazve "apartmány alebo
bývanie v lese". Stupava má veľa
miest, kde sa dá stavať bez zničenia
centrálneho lesa - čo je pre nás všetkých nevyčísliteľná hodnota


Spracovala Lucia Menclová 
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Nešitý patchwork

Mestská knižnica Ruda Morica
INFORMUJE
VÝSTAVKY KNÍH

V náučnom oddelení pre dospelých bola výstavka  PLESOVÁ SEZÓNA – inšpirácie z kníh.
Dospelým čitateľom sme výstavkami kníh pripomenuli januárové výročia narodenia spisovateľov:

Petra JAROŠA

Františka ŠVANTNERA

Pavla KOYŠA

V detskom oddelení si deti mohli vybrať z krásnych kníh od Eleny ČEPČEKOVEJ, Kristy BENDOVEJ alebo
z dobrodružných kníh Thomasa BREZINU.

Nie iba prečítať, ale kúpiť a darovať knižnici.
Vážení čitatelia blíži sa marec – MESIAC KNIHY.

Chceme Vás všetkých, aj tých, ktorí ešte nenavštevujú našu knižnicu, poprosiť o knižný darček čím by ste
prispeli k zvýšeniu nášho knižničného fondu.
V praxi by to bolo takto : čitateľ prinesie do knižnice knihu, ktorú už prečítal
a nebude mu v domácej knižnici chýbať. My knihu zapíšeme do
prírastkového zoznamu kníh a dáme do nej pečiatku DAR.
Prosíme tých, ktorý sa takto rozhodli, aby darované knihy neboli staršie ako
2 – 3 roky. Za knižné darčeky v mene našich čitateľov ďakujú knihovníčky Mestskej
knižnice Ruda Morica v Stupave  Zlatica Obadalová a Beáta Tomkovičová.

Stretnutie detí s hasičmi a policajtmi

V dopoludňajších hodinách
prišli do materskej školy na
Ružovej ulici v Stupave. Prišli v plnej paráde, ako k ozajstnému zásahu. Jednalo sa o
nácvik požiarneho poplachu
zameraného na evakuáciu detí
a pracovníkov školy . Deti
boli prekvapené, ale zároveň
nadšené , ochotné spolupracovať a rešpektovať pokyny
k splneniu danej úlohy. Na
signál sirény hasičského auta

Je vám to známe? Počuli ste niekedy už o tejto technike ? Ja veľmi dobre ... v spolupráci s mojou maminou
na nej pracujeme už celkom dlho , väčšina z vás asi už
zaregistrovala v ušiach šitý patchwork.
Ako som sa k nej dostala?
Veľmi jednoducho, sme v informačnej dobe , takže ako
inak objav maminy na internete. Hneď sme sa do tvorenia
pustili. V hlavách objavili rôzne farebné prevedenia a skompletizovali ich
do výrobkov . Univerzálnosťou techniky sa dajú vymyslieť dekorácie aj na
Vianoce alebo Veľkú noc. A už je iba na vás akú farbu vybrať.
Čo na to treba?
Ľahko dostupné pomôcky :mašle, špendlíky, nožnice, polystyrénové
gule alebo vajíčka, lepidlo. A samozrejme dobrú náladu a trpezlivosť.
Asi si myslíte , že teraz bude nasledovať pracovný postup?
Musím vás trochu sklamať, neprezadím vám ho, musíte ho objaviť samy
ako recept na šťastný život.
Želám vám príjemné tvorenie! Rada Vám s tvorením pomôžem a urobím ozdoby podľa Vašich predstáv na objednávku, neváhajte sa mi ozvať:
0902 647 545 alebo e-mail kontakt – d.gabrielova@gmail.com. Týmto by
som rada poukázala aj na stupavský Babinec prebiehajúci v Pohodke vždy
v piatok o 18:00. Radi vás tam privítajú. 
Dominika Gabrielová 

Výstava Danubius Gastro
a dva krát bronz pre Stupavčanov

JEDNU KNIHU ROČNE

V novembrovom vydaní
Podpajštúnskych zvestí sme
si prečítali článok: „Podpredseda vlády ocenil stupavských
hasičov“. Práve v deň, keď
očakávali stupavskí hasiči
návštevu ministra vnútra Róberta Kaliňáka, neodmietli
ani naše pozvanie.

24. február 2014

museli všetci pohotovo bez
paniky opustiť budovu školy.
Za splnenie úlohy boli deti
pochválené a ujovia hasiči
im predviedli, ako postupujú
pri skutočných zásahoch na
záchrane ľudí pred požiarom.
Veľkú radosť mali deti, keď
ich ujovia hasiči oboznámili s
výbavou hasičského auta.
Po odchode hasičov s húkajúcou sirénou doznievali u detí
silné dojmy, ktoré sa i naďalej
odrážajú v detských hrových
aktivitách. Sme vďační za ich
návštevu ,ktorá určite nebola
zbytočná, lebo je súčasťou výchovy detí. Preto im za všetky deti chceme povedať jedno
veľké: „ĎAKUJEME“.
Ďalšie naše veľké „ĎAKUJEME“ patrí Mestskej polícii
v Stupave, že si aj popri pl-

nom pracovnom nasadení našli chvíľu pre naše deti a prišli k nám do materskej školy.
Deti s veľkým nadšením uvítali ,keď im ukázali ako prebieha výcvik psov. Prvý bol
hravý, dvojmesačný vlčiak.
Deťom sa práca policajtov so
psíkom veľmi páčila. Potom
predviedli ukážku spolupráce
dospelých psov pri rôznych
policajných zásahoch. A tak
nadšené a spokojné deti majú
ďalšiu motiváciu. Veď kto by
nechcel byť hasičom , alebo
policajtom?
Na záver by sme chceli všetkým popriať do nového roku
veľa zdravia , šťastia , spokojnosti a radosti i vo svojich rodinách.


Lucia Slováková,



MŠ Ružová Stupava

Dňa 30.1- 2.2.2014 sa v Inchebe konala medzinárodná výstava
Danubius gastro. V expozícií Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov prebiehala štyri dni súťaž
kuchárov a cukrárov. Súťažilo sa
v kategóriách - Poézia v kuchyni,
varenie na živo, carving. Sútaže
sa zúčastnili i naši šikovní šéfkuchári zo Stupavy : M.Lachkovič a
P.Lachkovičová. Reprezentovali
našu školskú jedáleň pri základnej škole a spomedzi 92 účastníkov získali dve tretie miesta
v súťaži Poézia v gastronómii.
Pavlína Lachkovičová sa zároveň
zúčastnila ako hodnotiaci komisár pri hodnotení kuchárov juniorov vo varení na živo. Udelila 5
krát bronz, 7 krát striebro, 7 krát
zlato /Hodnotilo sa podla kritérií
WACS/.

M.Lachkovič a P.Lachkovičová

Jedinou zástupkyňou WORDSCHEFS

na Slovensku je Stupavčanka

V decembri 2013 bola Pavlína
Lachkovičová zo Stupavy prijatá spolu s 13 ženami do iniciatívy WORDSCHEFS - ženy úspechu. Táto iniciatíva bola založená
Susanne Mentz na 34. Wordchefs
kongrese v Dubaji v roku 2008.
Od toho roku predseda žien
Wordschefs výboru príjma nových členov iniciatívy. V súčasnej
dobe sa v iniciatíve Wordschefs
združuje asi 65 žien - kuchárov,
cukrárov a ďalšie ženy z potravinárskeho priemyslu. Sme veľmi hrdí na každú z nich, pretože
ony mali značný profesionálny
úspech vo svojej krajine alebo v

medzinárodnej oblasti. Preto boli
hlavnou témou iniciatívy v roku
2013 - ženy Wordschef = ženy
M. Lachkovič
úspechu. 

Mesačník o živote obyvateľov Stupavy. Vydáva Mestské kultúrne a informačné
centrum, Agátová 16, 900 31 Stupava, IČO: 00058823. Povolené: Ministerstvo
kultúry SR pod č.: EV 2854/09. Zodpovedný redaktor: Lucia Menclová. Grafické
spracovanie: Kristína Žovinková. Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. Za obsah reklamy a inzercie
redakcia nezodpovedá. Za obsah príspevkov zodpovedajú autori. Tel./fax: 6593
4312, e-mail: info@mkic.sk. Príspevky neprešli jazykovou korektúrou.
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Rekordný počet zapísaných prvákov

Dňa 7. - 8. februára sa uskutočnil zápis do 1.ročníka v Základnej
škole Kpt. Nálepku v Stupave.
Zapísané mohli byť deti, ktoré do
31.8. príslušného roku dovŕšili 6
rokov alebo deti, ktoré mali odloženú školskú dochádzku z predchádzajúceho roka a majú 7 rokov.
Toho roku bolo riadne zapísaných
167 detí (90 dievčat, 77 chlapcov), z toho 17tim deťom bude
začiatok povinnej školskej dochádzky odložený a 2 z celkového
počtu boli deti nezaškolené v materskej škole. Toto číslo môžeme
právom považovať za rekordný
počet. Pre porovnanie s minulým
rokom Základná škola zaznamenala nárast nových prvákov až
o 45 detí. Podľa zákona Ministerstva školstva musí pripadať na
jednu triedu 1. ročníka maximálne 22 detí (+- 3 žiaci). Badáme tu
teda nárast v plánovanom počte
otvorených tried 1.ročníka až na 7

tried (z pôvodných 4 tried prváčikov v minulom roku). Čo z toho
vyplýva? Zabezpečenie riadneho
vyučovacieho procesu si vyžaduje
dostatočne kvalifikovaný personál
v podobe učiteľov. Tých je momentálne pre dané počty logicky
nedostatok. Tento novovzniknutý
problém sa Základná škola chystá
riešiť už čoskoro a to prijímaním
nových posíl.
Ak bude mať situácia z demografického hľadiska v budúcnosti rovnaký priebeh, mohli by sa
vyskytnúť nemalé priestorové
problémy. Podľa riaditeľa Základnej školy Mgr. Ladislava
Csillagyho je zo strany Ministerstva školstva definovanie počtu
prvákov v triedach „nešťastné“.
Podľa jeho názoru záujem o zápis do prvého ročníka Základnej
školy práve v Stupave každým
rokom narastá aj z dôvodu neustáleho zvyšovania odbornosti

pedagogických
zamestnancov
a taktiež aj špecializáciou školy
na rozširovanie vedomostí a výučbu v cudzom jazyku / cudzích
jazykov, informatiku a podporovanie športovej prípravy. Základná škola má k dispozícii vlastnú
športovú halu, kde sa deti a mládež môžu venovať populárnym
športom v Stupave, ktorými sú
napr. hádzaná a florbal, v ktorých
mládež vyniká a žne úspechy.
Riaditeľ dodáva, že škola je po
materiálno – technickej stránke vybavená na veľmi vysokej
úrovni. Hrozbou však ostáva aj
zrušenie týchto špeciálnych tried
(jazykových či športových), resp.
ich transformácia na triedy kmeňové a to práve z už spomínaných
kapacitných dôvodov. Podľa riaditeľa školy je spolupráca s mestom v otázke financovania školy
a rozprave o rozširovaní priestorov školy na vysokej úrovni.

Súčasný vývoj v Základnej škole značne ovplyvňujú aj materské
školy v Stupave. Tie si rovnako
z kapacitných dôvodov nemôžu
dovoliť pokryť obrovský nárast
detí na zápise do škôlok a detí
s odkladom tiež ubúda a pribúda
ich naopak medzi prvákmi, kde
tieto kapacity zasa ťažko zvláda
škola. Tento pôvod „začarovaného kruhu“ by podľa názorov
viacerých kompetentných vyriešilo vybudovanie novej materskej
školy v Stupave.
Ďalším problémom spojeným
s rapídnym nárastom prvákov na
zápise je aj financovanie školy. Na
jej chod sa využívajú prenesené
financie z Ministerstva školstva –
s týmito financiami vraj problém
nie je, sú dostatočné. Riaditeľ školy Mgr. Ladislav Csillaghy však
potvrdzuje potenciálny problém
financovania. Bavíme sa konkrétne o originálnych kompetenciách

a financovaní školskej jedálne,
školského klubu a materských
škôl, ktoré pod financovanie Ministerstva školstva nespadajú.
Prostriedky na chod týchto zariadení čerpajú z podielových daní.
S týmto problémom úzko súvisí
i ďalší a to „prisťahovalci“ , ktorí
nemajú v meste Stupava nahlásený trvalý pobyt a mesto tak kvôli
nim prichádza o nemalé finančné
prostriedky. So zvyšujúcim sa
počtom prvákov sa zvyšuje počet
tried a tiež počet oddelení v školskom klube - kde treba opäť zabezpečiť riadny chod po finančnej
aj personálnej stránke. Veríme, že
Základná škola v Stupave zužitkuje nové posily v radoch prvých
tried vo svoj prospech a že sa im
podarí úspešne zabojovať proti
nástrahám, ktoré táto skutočnosť
prináša a ešte môže priniesť a tiež
prajeme veľa úspechov a „dobrú
ruku“ v hľadaní nových tútorov
a vzorov pre deti a mládež v podobe kvalifikovaných učiteľov.


Lucia Menclová 

Malotriedka - malá škola s veľkým významom Detský ples

V Stupave vzniká jedninečný vzdelávací projekt pre žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy. Občianske združenie Modrá
sova v spolupráci so školou Fantázia ako
odborným garantom otvára v školskom
roku 2014/2015 zmiešanú triedu 1. a 2.
ročníka - Sovičky. V Stupave tak vznikne naozajstná malotriedka, ktorá zastreší
rodiny s deťmi na individuálnom respektíve domácom vzdelávaní. Vzdelávanie
v malotriedke prebieha dennou formou
prostredníctvom pedagógov a vychovávateľov v malom vekovo zmiešanom kolektíve.

Prečo je malotriedka pre deti prínosom sme sa opýtali Terezy Ostrihoňovej vedúcej projektu.
Vyučovanie v malej triede je efektívnejšie a žiaci podávajú lepšie výsledky.
Keďže ide o malú školu, deti sa cítia bezpečne takmer ako doma, to znamená, že
vedia byť viac sami sebou a lepšie sa s
nimi pracuje. Takisto v takomto malom
kolektíve je väčšia interakcia medzi učiteľom a rodičom. Rodičia sa viac zapájajú
do výchovného a vzdelávacieho procesu a
pomáhajú pri jeho tvorbe. Učiteľ tak vie
ľahšie vyjsť v ústrety rôznym potrebám a
požiadavkám zo strany rodičov a ich detí.
Pre aké typy detí je malotriedka
vhodná?
Trieda Sovičky je veľmi vhodná pre
prváčikov, ktorí potrebujú individuálne
tempo a pre žiakov, ktorí sú zaradení do
nultého ročníka. To znamená, že malotriedka je mimoriadne vhodná pre nadané
deti, ale aj pre deti so zníženými schopnosťami. Učiteľ má možnosť skutočne
individuálne sa venovať každému žiakovi
zvlášť. Najviac sa to prejavuje u prvákov,
u ktorých sú veľké vývinové rozdiely. Počas akejkoľvek hodiny sa prváčik dostane
na rad a k slovu niekoľkokrát, nemôže sa
„skrývať za nikoho“, učiteľ ho má stále
na očiach, dostáva okamžitú spätnú väzbu vyučovaciu aj výchovnú. Preto je naša
trieda veľmi vhodná aj pre prváčikov,
ktorí potrebujú zvoľniť tempo, ale klasic-

ká škola im to nevie umožniť a pre žiakov, ktorí sú zaradení do nultého ročníka.

Preberie dieťa v malotriedke všetko
potrebné učivo, tak ako v klasickej škole?
Práve naopak deti v „malotriedke“ vedia prebrať učebné osnovy dané MŠSR
rýchlejšie ako na bežných školách a ostáva im viac priestoru na zopakovanie
a osvojenie si prebranej látky. Nízky počet žiakov umožňuje učiteľovi bezprostredne zistiť pochopenie učiva a okamžite sa vrátiť k tým žiakom, ktorí preberané javy nepochopili na prvý raz, zistiť,
v čom majú žiaci problém a okamžite
reagovať, korigovať, docvičovať a upevňovať. Pri výklade látky, ale aj pri skúšaní môže ísť učiteľ do podstaty a hĺbky
javov a súvislostí a nielen predpokladať
pochopenie prebranej látky. Okrem toho
malotriedka podporuje rozvoj komunikačných zručností - deti hovoria častejšie,
komunikácia medzi deťmi a dospelými
je prirodzená a otvorená, všetci sa medzi
sebou poznajú, vládne príjemná rodinná
atmosféra.
Ako vyzerá bežný deň v malotriedke?
V našej malotriedke nezvoní. Učenie
prebieha prirodzene, prostredníctvom
hier, zážitku a priamej skúsenosti. Náš
koncept vychádza z poznania fungovania mysle a procesov učenia vychádzajúcich z tradičných pedagogických konceptov i najnovších teórií. Je vedecky
dokázané, že si zapamätáme len 20%
z toho, čo sme počuli, 30 % z toho, čo
sme videli, 50% z toho, čo sme počuli
a videli a 90% z toho, čo sme sami vyskúšali – preto nami zvolené metódy
na dosiahnutie cieľov štátneho vzdelávacieho programu, zadefinovaného ministerstvom školstva, sú prevažne zážitkové, najčastejšie využívajúce postupy
tvorivej dramatiky.
Ako sú hodnotené deti v takomto
type školy. Existujú tu známky a vysvedčenia?

Strom života na ktorom sa deti hodnotia

V nedeľu 9.2.2014 sa vo veľkej sále Kultúrneho domu uskutočnil 1. Detský reprezentačný ples.
MKIC počas tohoročnej plesovej sezóny nezabudlo
ani na našich najmenších Stupavčanov. Postaralo sa
o bohatý a záživný kultúrny program pre celú rodinu.
Malé princezničky a jeden odvážny princ sa zvŕtali
do tanca veselých detských pesníčiek. Podujatie zožalo veľký úspech a preto budeme radi ak sa stretneme v hojnom počte aj o rok. Teší nás robiť vám radosť a ďakujeme za všetky pozitívne ohlasy, o jeden
z nich sme sa dovolili s vami podeliť.

Koruna stromu
- plody našej práce – šťastné,
zdravé, tvorivé deti, žijúce
v harmónii so svetom i sebou
Kmeň
- vyučovacie metódy a spôsoby
práce: hrou, zážitkom, prácou
s príbehmi, porozumením,
interpretáciou, umením,
v spolupráci s druhými, v príjemnej
atmosfére
Korene
- naše hodnoty: poznanie, citová
múdrosť, porozumenie potrebám,
dôvera, kvalitné vzťahy, sloboda,
zodpovednosť, spolupatričnosť,
jasnosť
Koncept hodnotenia sme prevzali od
nášho garanta – Školy Fantázia v BB,
ktorý vychádza z desaťročných skúseností a prechodu od klasických známok,
ktoré hodnotia len vedomosti, k bodovému systému, ktorý okrem vedomostí
zohľadňuje aj schopnosť detí nadobudnuté vedomosti použiť v praxi, oceňuje
ich snahu a spôsob komunikácie. Dieťa
je okrem toho hodnotené aj slovne, takže rodič tak dostáva oveľa lepšiu spätnú
väzbu ako sa dieťaťu dari na jednotlivých predmetoch. Samozrejme keďže
ide o domáce vzdelávanie, deti sú dvakrát do roka preskúšané podľa predpisov Ministerstva školstva a na základe
týchto skúšok dostanú aj tradičné vysvedčenie. www.modrasova.sk

Spracovala Katarína Prevendarčíková 

Rada by som vyjadrila poklonu za organizáciu
Detského plesu. Návrh takéhoto podujatia aj
realizácia boli úplne vynikajúce, ďakujem veľmi
pekne aj za iných rodičov, ktorí sa neozvali.
Budeme radi, ak sa tento ples stane každoročnou
akciou. Prosíme vás ešte o dôraz na reklamu
a informovanie, možno by sa zapojil oveľa väčší
počet detí. Sama som sa o plese dozvedela
náhodou v knižnici. Ďakujem ešte raz.

Mgr. Martina Babálová

stavebniny STUPAVA

www.krajn.sk
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Spoločenská kronika / Relax

Spoločenská kronika
Narodili sa:

Zosobášili sa:

Dominika Prekopová

Patrik Belzár a Zuzana Antalová
Ing. Juraj Harkabuzík a Mgr. Kristína
Kralovičová

Aneta Veselovská
Hana Dobranská

Zomreli:

Adela Bartáková

Jana Holenková (1981)
Veronika Lachkovičová (1968)
Vít Debrecký (1928)
Jozef Gyepeš (1943)
Mária Darášová (1917)
Arnold Kubik (1924)
Ferdinad Pír (1936)
Mária Hodulová (1937)
Peter Šebo (1963)
Anna Kohútková (1935)
Margita Revická (1943)
Ján Rác (1932)
Miroslava Kováčiková (1953)
Jozef Slezák (1942)
Anna Kučerová (1923)

Nicolas Kubíček
Sabína Fúsková
Matej Kolembus
Matúš Kazarka
Marek Kubík
Richard Vargončík
Pripravila Monika Vrábelová

Tichá spomienka na našich blízkych

Natália Záthurecká
Richard Korecký
Eliška Veselá
Matej Vanek
Adam Kilian Hozlár
Max Čičatka

Mal nás všetkych rád a chcel
s nami ešte žiť, ale prišla krutá
chvíľa musel nás opustiť. Odišiel
rýchlo v srdci nám bolesť
zanechal, tíško a bez rozlúčky,
nikto to nečakal. aj keď, už nie
je medzi nami v našich srdciach
žije stále s nami. Dňa 1.3.2014 si
pripomenieme 3 výročie,
úmrtia pána
Milana Mozu zo Stupavy.
S láskou spomínajú manželka, deti
s rodinami, vnúčatá,
pravnúčatá, ostatná rodina. Kto
ste ho poznali venujte mu s nami
tichú spomienku.

Riadková inzercia





Robíte oslavu,párty? Urobím Vám čerstvé domáce lokše. 1ks= 0,30 Eur.
Kontakt Brbuchova: 02/65935 818, 0910/257 902
Kúpim stavebný pozemok v Stupave v lokalite medzi lesoparkom
a základnou školou po pravej strane od cesty smerok hore do starej
časti, , alebo pri amfiteátri výmera pozemku do 700 metrou štvorcových, požadujem vsetky IS, prístupová cesta, alebo alternatíva
v inej tichej časti nie novovznikaúce ulice. Kontakt + 421 903 222 019,
email: branislav.zabrodsky@avsluzby.sk
Darujem IKEA zábranu na detskú posteľ. Tomkovičová 0902 900 800.

Poďakovanie

Osobitné poďakovanie patrí MUDr. Márii
Novisedlákovej za jej odbornú starostlivosť.
Ďakujem Danĕk Lucia

Dňa 2.1.2014 uplynulo 8 rokov,
čo nás opustila drahá manželka
a mamička
Gitka Hricová.
Byť babičkou sa už nedožila, malý
Miško by ju veľmi ľúbil. S láskou
a úctou spomína manžel a ich
3 deti Janko, Luboš a Gitka.

Dňa 10. marca 2014 uplynú 2 roky
čo nás navždy opustil náš drahý
a milovaný manžel, otec, syn,
brat, strýko, zať, švagor, synovec,
bratranec, priateľ, dobrý kamarát

Martin POLÁŠEK
Kto ste ho poznali venujte mu
prosím tichú spomienku.
Rana v naších srdciach stále
veľmi bolí, zabudnúť na Teba
nám nikdy nedovolí.Odpočívaj v pokoji. S láskou a úctou
spomíname. Manželka Zuzana so
synom Tomáškom, mama, sestra
Andrea s dcérkami Monikou a
Nicolkou,sestra Iveta
s manželom a synom Lubošom
a celá smútiaca rodina

Život mala krátky, nemala ani
29 rokov. 11.2.2014 je dňom,
čo nás pred 15 rokmi navždy
opustila naša milovaná dcéra
Miladka
Kubovičová-Konečná.
Kto ste ju poznali venujte jej tichú
spomienku. Ďakujeme

So spomienkou v srdciach si
pripomíname 8.výročie, ktoré
uplynulo 8. marca, od smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustila milovaná manželka,
mamička a stará mama pani
Janka Mazúrová.
Milosrdný čas hojí rany, ale v
našich srdciach zostáva navždy.
Ďakujeme všetkým, ktorí
spomínajú spolu s nami.
Manžel a dcéry s rodinami.

Odišiel tíško, ako odchádza
deň, a v našich srdciach zostal
smútok a spomienka len.
Dňa 23. 1. 2014 nás vo veku
77 rokov opustil náš drahý
manžel, otec, dedo, pradedo
Ferdinand Pír.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym za účasť
na poslednej rozlúčke, prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

Fragmenty zo života v Stupave

AKO LIEČILI NAŠE STARENKY/BABKY/ A MAMY

Je obdobie zimy, kedy sa v
hojnejšom počte vyskytujú ochorenia ako nádcha, kašeľ, chrípka
a podobne. Zima " zalieza" pod
kabát, ľudia na seba kýchajú a
kašľú a už sú problémy tu. Dnes
nám televízia prináša denne v reklamách viacero liekov, ale ...
Naše babky to mali oveľa jednoduchšie. Jednako nechodili do
práce, nepotrebovali od lekára
potvrdenie o ošetrovaní člena
rodiny, tzv. Pé enku, ba ani lieky z lekárne. Najlepšou lekárňou
od nepamäti je príroda. Zbierali
liečivé byliny a keď prišiel čas
chorôb používali ich. Bežným
ochoreniam nepripisovali veľkú
vážnosť.
3. februára si pripomína kresťanský svet svätého Blažeja Hromnice. Bol lekárom, vzýva sa
k nemu pri chorobách hrdla. Na
jeho sviatok saskríženými sviecami pod hrdlom udeľuje Svä-

toblažejské požehnanie, čím sa
prejavuje naša ľudská krehkosť
ohrozená chorobami a prejavuje
sa tiež dôvera v Božiu pomoc v
chorobe i zdraví.
" Kašleš ? To nic není. Na krk
tepuí ručník, na prsa pomascenú
handru, najlepší s kačací alebo
husací mascú a do pelecha. Na
picí lipinový alebo bazový čaj a
bude po kašlaní."
"Máš dépu (nádchu) spravíme
švic. Do lavóra vreuej vody jakú zneseš, do ní za hrst soli, pri
tem popíjaš lipinový čaj. Pjekne sa rozehreješ a ešče sa mosíš
naparit nad jahodníčkem - dáš
ho do vrící vody, aby sa spariu,
prikryješ sa vječím ucirákem a
dýchaš, až ti kropaje kvapkajú do
teho jahodníčka. Taký zešvicovaný lehneš do postele, dobre sa
pozakrývaš - enem nos ti trochu
trčí a švicuješ. Pár rázu takýto
švic a si fit. "

Keď sme museli niekde dlho
stáť a sťažovali sme sa : " Mja už
bolá nohy a nemám gde sedzet "
tak nám povedali: "Napluj si na
zem a sedni si".
A keď som sa posťažovala:
"Starenko mja bolá nohy", odpoveď bola jednoduchá: "Ná rostneš, dzífča".
Keď nás bolelo brucho, rada
znela: " Daj si naň tepuú škridélku. Prehrejú sa ti streva a uleví
sa ti."
"Beé, já sem sa uderiua. Ná
byuas pri tem ?" a bolo poľutované.
Keď som sa porezala starenka
mi poradila : " Ná našči si na to,
nebude sa ti to zbírat, moč ti to
vyčiščí."
A keď sme sa sťažovali, že nás
niekde bolí, starenka nám to popluli, pomasírovali a dodali: "Jaká
bolest, taká mast. Skučat pro také
nic."

A ak nás bolel zub? Rada bola
jednoduchá. "Ná víš ty co? Hen
je šporhelt, dobre doňho nauož,
naber si do huby vody a sedňi si
hoú ricú na plotňu. Ked tá voda v
hubje začne vrít, je po bolesci!"
To boli rady ?! Ale malo to do
seba - učili nás byť "otrlejšími"
a nenariekať pre každú boliestku. A do apatéky sa chodilo len
v najkrajnejšom prípade, veď
na lieky nemali ľudia peniaze.
Ešte i v súčasnosti si bežne ľudia
nazbierajú bylinky a používajú ich pri domácom liečení. Pár
rád nezaškodí : bazový a lipový
kvet je dobrý pri chorobách z
prechladnutia - zvyšuje potenie
a znižuje horúčku, osoží pri zápale dýchacích ciest, pŕhlava /
kopriva nám osoží pri močových
a dýchacích problémoch ako i pri
katare žalúdka a čriev, podporuje
tiež tvorbu červených krviniek
a posilňuje vzrast vlasov. Púpa-

va podporuje trávenie, osoží pri
liečení pečene a žlčníka, pri cukrovke, málokrvnosti, z čerstvých
kvetov pripravíme med a domáce
víno. Rumanček / harmanček /
jahodníček je všeobecne osožný.
Je zima, ale predsa nám prírodná lekáreň čosi poskytuje - imelo
biele ( vždyzelená rastlina, ktorá
skôr slúži ako vianočná ozdoba
v bytoch ), ktoré ako súčasť čajovín používame proti zvápenateniu tepien, vysokom krvnom
tlaku.
Tak netreba hneď lekára, lieky / pirule/ z lekárne, ale príroda
nám celoročne pri liečení vychádza v ústrety.
Spracovala Mgr. Gabriela Prokešová podľa spomienok na svoju babku Brigitu a podľa Krátkeho slovníka nárečia slovenského
- záhoráckeho, stupavského od
stupavskej autorky Magdalény
Dovičičovej. 
G. Prokešová

JUDr. MAGDALÉNA HABREKOVÁ
Kancelária: Hlavná 32, 900 31 Stupava
0907 153 422, www.stupareality.sk

PREDAJ, KÚPA A PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
KOMPLETNÝ PRÁVNY SERVIS
PORADENSTVO
Chystáte sa odpredať - prenajať Vašu nehnuteľnosť?
Ponúkame Vám kvalitné služby, garantujeme Vašu spokojnosť.

Ďakujeme za prejavenú dôveru!

bYTY .domy .pozemky
predaj / prenájom
STupava a okolie
• profesionálny prístup
• dôvera a spoľahlivosť
• skúsenosti a znalosť trhu
Poradenstvo a ohodnotenie nehnuteľnosti ZDARMA.
Nájdete nás: Hviezdoslavova 4, Stupava

www.aes-group.sk, info@aesgroup.sk, 0948 484 235

Mgr. Andrej Ščasný
0948 484 235

English Club v Devínskej Novej Vsi
Vás srdečne pozýva do spoločnosti príjemných ľudí rôznych profesií,
ktorých spája záujem hovoriť po anglicky.
Program Think English ponúka počas jedného týždňa jeden a polhodinový jazykový tréning
v štvorčlennej skupine, trojhodinový klub a vyhodnotenie zvukovej nahrávky. Pracujeme s
pokročilými, ale ja so začiatočníkmi.
Tréningy aj kluby sú tematicky zamerané. Okolo tém sa odvíja diskusia, v rámci ktorej sa zdokonaľujete v hovorenom
prejave a získavate informácie o slovách, frázach a gramatike, ktoré ste nevedeli použiť, keď ste chceli vyjadriť svoje
myšlienky.
K jednotlivým témam poskytujeme písomný materiál toho
najpodstatnejšieho čo na tréningoch či kluboch odznelo.
Jana Ďuriačová a Martin Pokluda sa tešia na Vašu návštevu
v príjemnom prostredí, ktoré ničím nepripomína školu.

Úvodná hodinová konzultácia zdarma.
Vyučovanie od 6:00 do 20:00.
Dve náhradné hodiny gratis.

0911 103 177
www.thinkenglish.sk

