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neho leta i novovybudovaného Amfiteátra Borník V programe vy
stúpilo 190 účinkujúcich, ktorí dokázali vytvoriť výbornú atmosféru
a náladu, /toto: Ľ.Mózová/

Zasadala mestská
rada
Mestská rada zasadaía pod vedením
zástupcu primátora !ng.R.Ka!ivodu
dňa 13.júna 1995. Rokovanie postupovato podľa schváteného programu
a o jeho výstedkoch prinášame nastedovné informácie.

nému stanovisku firmy T ľP bude zvolané
mimoriadne zasadnutie MsZ
Úloha zabezpečiť externú právnu expertí
zu uzavretých zmlúv s fyTTP z hľadiska
možných rizík pri realizácii výstavby
Stupava-Háje pre Stupavu, nebola zabez
pečená a na úlohe sa ďalej pracuje.
Podľa informácií od primátora mesta, ktorý
rokova! so zástupcami ilľ-H ájc.objavili sa
problémy v majetko-právnom vysporiadaní
pozemkov a geodézia dočasne pozastavila ďalšie
konanie. Mesto Stupava a '!TP problém riešia na
úrovni katastrálneho úradu

Zabezpečenie prevádzky kúpatiska

Odvod povrchových vôd

Členovia MsR obdržali informáciu o
doteraz vykonaných prácach v areáli
kúpatiska s tým, že na zák!ade už zreali
zovaných prác a reálneho odhadu ďalších
nákladov na úpravu kúpaliska treba uva
žovať s čiastkou cca. 520 tis. korún. V
tejto sume sa uvažuje s nátermi bazénov
vrátane bývalého zásobného filtračného
bazéna a novovybudovaných betónových
plôch. MsR doporučila financovať kúpali
sko z úspor iných rozpočtových položiek.
Termín ukončenia prác, vzhľadom na
nepriaznivé počasie, určila k 1.7.95.
V súvislosti s prevádzkou kúpaliska bolo
konštatované, že voľný služobný byt v
areáli kúpaliska treba obsadiť záujemcom,
ktorý bude vykonávať okrem správcu
kúpaliska aj funkciu správcu majetku
mesta.
MsR schválila čerpanie ďalších finanč
ných prostriedkov na kúpalisko do výšky
100 tis. korún.

Prudké dažde sústavne spôsobujú záplavy
komunikácií, ktoré sú spôsobené neudr
žiavaním kanálov a to predovšetkým v
lokalite Kremenica /areál SM/, resp.
kanála, ktorým je odvádzaná dažďová
voda zo štátnej komunikácie /OSC/. Naj
horšia situácia je na uliciach Ríms
ka,Lesná a v lokalite Kolónia. Prednostovi
úradu bola uložená úloha okamžite pod
niknúť v spolupráci s SM,OSC Malacky a
MsPTS Stupava účinné opatrenia.

Bezodp!atný prevod majetku vo
dární a kana!izácií na mesto Stupa
va
Na problém nedoriešeného prevodu ma
jetku vodární a kanalizácií na mesto
Stupava poukázala hlavná kontrolórka
mesta. Okrem iného sa jedná o vodovodné
siete, ktoré boli vybudované za prostried
ky mesta v záujme doriešenia zásobovania
pitnou vodou všetkých domácností mesta.
Vodovodné siete využíva podnik ZsVaK,
ktorý inkasuje od občanov poplatky za
dodávku vody, pritom vodovodné siete
využíva zadarmo. MsR navrhla podniknúť
nasledovné kroky: požiadať Ministerstvo
privatizácie o vyňatie verejného vodovodu
vo vlastníctve ZsVaK v k. ú. Stupava z
majetku podniku v rámci privatizá
c ie ,vypracovať konkurenčný privatizačný
projekt, ktorý podá mesto Stupava, k tomu
vyžiadať od ZsVaK podklady pre zistenie
bilančnej hodnoty majetku., v prípade, že
majetok ZsVaK prejde do FNM SR /
transíbmačným zákonom/ osloviť prezi
denta FNM SR za účelom získania tohto
majetku formou bezodplatného prevodu

Stupava-Háje
MsR konštatovala, že neobdržala písomné
stanovisko k nedodržaniu termínu začatia
výstavby Stupava-Háje od firmy TTP,
ktorá je investorom akcie. Zároveň bolo
dohodnuté, že ak bude potrebné, k písom

Odpredaj komuná!nych bytov
Návrh VZN bol spracovaný MsÚ a fy
Duspama. V diskusii poslanci upozornili
na pripravovanú novelizáciu zákona
č. 182/93 Z z. a na nutnosť doriešenia
majetko-právneho vysporiadania pozem
kov pod bytovými domami Postup za
bezpečenia vysporiadania navrhne MsÚ.
Návrh VZN prerokujú finančná a bytová
komisia a po stanovisku právnika bude
predložený na rokovanie MsZ.

Osud býva!ej „tančiarne" y Borníku
MsR odporučila , aby sa pripravil zámer
využitia objektu pre galériu alebo výstav
nú sieň a na ďalšie reprezentačné účely
mesta. MsR odporučila nepredať objekt /
pôvodne bolo nevrhnuté riešiť problém
dražbou/ a zapísať ho v hodnote stanove
nej súdnym znalcom do majetku mesta.

Koncepcia zdravotnej starostiivosti
o
občanov Stupavy a oko!ia
Predložené podklady vypracované MsÚ sa
týkali analýzy zabezpečenia
lekárskej starostlivosti a zdravotného
personálu v Zdravotnom stredisku a ana
lýzy stavebno-technického stavu budovy s
návrhom najnutnejších prác pre zabezpe
čenie základných hygienických požiada
viek pre rok 1995 s návrhom prác na rok
1996.
Podklady
budú
poskytnuté
MUDr.Koreňovi,MUDr.V. Erdélyimu,
MUDr. Hlavačkovi /zástupca riaidteľa FN
Bratislava/ a ich stanoviská budú preroko
vané v príslušných komisiách
Výsledok bude konzultovaný s okresnou
lekárkou.
V minulom čísle Stupavana sme prisľúbili
priniesť rozhovor s MUDr J Koreňom k
problematike koncepcie zdravotníckej
starostlivosti v Stupave. Vzhľadom na to.

že problematika je zložitá a natoľko roz
siahla, že potrebuje širšiu analýzu a kon
cepcia predstavuje i prognózu do budúc
nosti, čo je úloha veľmi záväzná a zodpo
vedná, musíme s rozhovorom ešte počkať,
aby informácie boli objektívne a reálne

Zabezpečenie
neho odpadu

iikvidácie

komuná!-

MsR doporučila vypracovať analýzu
neplatičov a pri vymáhaní poplatkov treba
vychádzať z pripravovaného VZN o likvi
dácii TKO, v ktorom sa uvažuje o stano
vení poplatkov za likvidáciu komunálneho
odpadu / obyvateľov Stupavy/ aj v tom
prípade, že nevlastnia popolnicu a pre
likvidáciu odpadu využívajú veľkokapa
citné kontajnery vyvážané MsPTS na
náklady mesta

Poskytnutie dotácií a návratných
finančných výpomocí
V súlade s VZN č.24 doporučila MsR, aby
boli jednotlivé žiadosti doplnené o chýba
júce náležitosti a to do uzávierky
podávania žiadostí k 31.7.95.Žiadosti
prerokujú jednotlivé komisie a predse
dovia komisií a zástupcovia MsÚ, potom
budú predložené MsR a MsZ

informácia o stave príjmov a vý
davkov rozpočtu mesta
Informáciu vzala MsR na vedomie s tým,
že sa konštatovalo nízke čerpanie výdajo
vých položiek v oblasti investícií Rada
zobrala na vedomie zmenu koncepcie
budovania kanalizačného zberača - vetva
B /Kolónia-COV/ z dôvodu, že nie je
možná dohoda s majiteľmi pozemkov
/lokalita Nivy/ a doporučila zadať pro
jekčné práce j)re novú trasu Kolóniaul Železničná-Stúrova-Devínska cesta

Rôzne
MsR prerokovala a prijala informácie o
nasledovných problémoch:
-mestská polícia počas jedného mesiaca
pravidelne sleduje dodržiavanie zatváracej
doby v reštauračných zariadeniach., vzala
na vedomie informáciu
o zabezpečení budovania vodovodu a
verejného WC na trhovisku ,prípadne o
ďalších miestach a iné
Najbližšie zasadanie MsR bude 13.7 95
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Platenie
akýchkoľvek
výdavkov,
zvlášť takých, ktoré výrazne zaťažia
rodinný rozpočet, vyvoláva negatívne
reakcie
Vyúčtovanie
zálohových
úhrad a nákladov za užívanie bytu je
zúčtovaním toho, čo užívateľ bytu
zaplatil formou mesačných záloh a
skutočných nákladov na byt. Treba si
uvedomiť, že v roku 1993 vzrástli
ceny energií a služieb, čo sa prejavilo
napr v nedoplatkoch k 1 1.1994,
Dodávka tepla sa účtuje tak, že sa
vykurovacie obdobie prelína do ďal
šieho roku, pritom treba povedať, že
Stupava má najdrahšie vykurovanie.
Užívateľov bytov ubezpečujem, že
vyčíslené náklady sú objektívne a o
ich skladbe sa môžu presvedčiť u
našej pracovníčky v Stupave alebo u
domových dôverníkoch, ktorí disponu
jú
prehľadmi nákladov na každý
konkrétny bytový dom. Bytové družst
vo zaplatilo dodávateľom všetky
pohľadávky, to znamená, že zaplatilo
za užívateľov bytov a teraz žiada od
užívateľov zaplatenie nedoplatkov.
Každý si môže podľa vyúčtovania
upraviť výšku mesačných záloh tak,
aby prípadný nedoplatok rozložil na
dvanásť mesiacov a vyhol sa tak
nepríjemnému prekvapeniu pri vyúč
tovaní Prípadná „revolta"- nezapla
tenie nedoplatkov vo väčšom m erítku
môže ohroziť všetkých užívateľov
bytov pri zabezpečovaní napr. dodáv
ky tepla a teplej vody
M ŕe/ŕo sáWs/asŕŕ sa MŽn'aŕť/ŕa Ayŕaľ
zárai'ew razAaďa/á, čŕ MťAMŕ/ť tyAoí/Mŕ/Mg oŕ/Aapiŕ' s/ Ayŕ í/o osoŕwŕA#
ť/asŕ/Mcŕra a tysŕá/Mŕ' z Ayŕoiŕ/to
(Vražs/ra.

Poslali sme užívateľom bytov list, v
ktorom ich žiadame, aby sa vyjadrili
či majú záujem odkúpiť si byt. V
podstate ani nepôjde o predaj, pretože
užívatelia bytov zaplatia zostatkovú
hodnotu nesplateného úveru banke a
táto hodnota bude zároveň predstavo
vať cenu bytu, teda je presne určená.
Užívatelia bytov, ktorí budú m ať záu

jem o prevod bytu do osobného vlast
níctva zaplatia ešte 1500 korún na
prípravu agendy potrebnej k prevodu
bytu, tým sa zbaví všetkých starostí a
vybavovačiek okolo tejto záležitosti
Pri tých bytoch, kde je anuita / úver
od banky/ splatená, užívateľ zaplatí
len poplatok na prípravu agendy. Byt
sa prevedie do osobného vlastníctva až
potom, keď si užívateľ splní všetky
pohladávky voči družstvu, teda až po
vrátení dlžnej čiastky na nájomnom.
Avšak i potom, keď doterajší užívate
lia sa stanú vlastníkmi bytov, budú sa
musieť rozhodnúť, či vytvoria napr.
spoločenstvo vlastníkov bytov alebo sa
rozhodnú pre správcu bytov. Treba si
uvedomiť, že byt v osobnom vlastníct
ve zostáva naďalej súčasťou bytového
domu so spoločnými priestormi, spo
ločnou strechou, výťahmi, chodba
mi,inžinierskymi sieťami o ktoré sa
treba starať, pretože slúžia všetkým
obyvateľom domu a opäť sú tu nákla
dy, ktoré treba rozložiť na užívateľov
a hlavne treba ich zaplatiť.
Zžyŕot ŕ ŕ/rMŽsŕŕľM;ch'<? /vat'í/čpaáŕaA ŕiŕ
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Môžu vzniknúť spoločenstvá vlastní
kov, ktoré v rámci svojich možností si
vytvoria určitý aparát a servis na za
bezpečenie služieb týkajúcich sa byto
vého hospodárstva. Nie je to jednodu
chá záležitosť vyžaduje určité znalosti
a skúsenosti a takéto trieštenie nemusí
priniesť požadované výsledky.
Druhá možnosť, schodnejšia a myslím
i s väčšími ambíciami na úspech, je
vytvoriť v Stupave vlastné a samostat
né bytové družstvo, ktoré by na vlast
nom teritóriu, vo vlastných podmien
kach a možnostiach, možno operatívnejšie a efektívnejšie, riešilo problémy
svojich členov. 1 táto možnosť je v
rukách stupavských družstevníkovužívateľov bytov.
-ps-

Nadácia PRE ZDRAVÍE
V minutom číste Stupavan-u sme vás
informova!i o vzniku nadácie Pre
zdravie, ktorej cieľom je podporo
vať zdravotnú starosttivosť v rozsa
hu nad bežný štandard. Prinášame

sľúbený rozhovor s iniciátorom
nadácie p.íng.J.Ukropcom.
raď Maí/ác%Aŕ<?rť zrazu ľzaŕAM
vŕeaAa yzaťšeac ctť/ť,zľťfť/ŕ"/* čts/a sľtt/Aa Aaaŕa a rým
sAaaáŕ/a ŕcA aAŕívtŕa a/ťŕw sa aspaa sŕa/a
MŕpfíeA/'aJwoM. YaJácŕď P re zífraľŕŕ ye

/vť Mapavčaaav, /MÓžŕfc ya /?rŕí/sŕavtf' a
Ako poslanec mestského zastupiteľstva
ma! som možnosť sa dosť podrobne
oboznámiť so situáciou v poskytovaní
zdravotných služieb občanom Stupavy a
to najmä pri prevode zdravotného stredis
ka do majetku obce a pri riešení koncepč
ných otázok spojených s ďalším rozvojom
zdravotných a sociálnych služieb v mes
te. Základné ošetrenie je poskytované
občanom priamo obvodnými lekármi,zubármi, ale i detskými lekármi na
dobrej úrovni, a to so zdravotníckym
vybavením, ktoré sa v súčasnosti nachád
za v priestoroch zdravotného strediska Ak
to však dáme do súvislosti so stavom
zdravotníctva v SR, tak si mýslím, že
Stupava sa vôbec neodlišuje od celoslo
venského priemeru. A v takýchto prípa
doch záleží v mnohom od kvality prístupu
lekára k pacientovi Občan sa bude cítiť
spokojný ak dostane základné ošetrenie,ktoré mu prináleží. Avšak nechať
stupavské zdravotníctvo len na lekároch,
bola by to neúcta k tomuto stavovskému
poslaniu.
Preto si myslím, že je správne, keď sa
rozdelí zodpovednosť za zdravie našich
občanov i na iné inštitúcie, ale i samot
ných občanov. Bol som rád, že aj vďaka
poslancom mestského zastupiteľstva sa
vyjasnila situácia okolo prevodu zdravot
ného strediska do majetku obce a že v
súčasnosti sa doriešili z úrovne primátora
zmluvné vzťahy voči našim lekárom a
zdravotníckemu personálu, že sa začalo
diskutovať o koncepcii zdravotníctva v
našom meste. Pocit zodpovednosti každé
ho poslanca MsZ za rozvoj zdravotných
a sociálnych služieb sa prejavuje i v jeho
názoroch na ďalšie smerovanie zdravot
níctva v Stupave. A tieto názory vyjadrujú
výrazne väčšie nároky na poskytovanie
zdravotných služieb ,ako ich poznáme
dnes Preto i základným zmyslom vzniku
nadácie „Pre zdravie" je vytvoriť priestor
pre občana,organizácie a inštitúcie na
území mesta i mimo neho, aby sa mohli
aktívne zúčastniť na rozvoji tak prepo
trebných služieb v prospech každého
občana
Treba ešte dodať, že nadácia je práv
nickou osobouJej právne pomery sú
upravené
Občianskym
zákonníkom,ďalšími všeobecne záväznými pred
pismi a štatútom, ktorý schválilo mestské
zastupiteľstvo. Nadácia sa zriaďuje za
účelom zabezpečenia a skvalitnenia zdra
votných a sociálnych služieb v Stupave.
dokončenie na strane 6

Vždy v júni venujeme akosi viac pozor
nosti našim deťom. Najprv prvého - je
to deň detí a ešte stáie sa osiavuje. Po
tom ceiý mesiac, aspoň do konferencie krúžkujú sa známky a motivujeme ich
posiedným júnovým dňom, kedy priná
šajú vysvedčenie. Pokým ho prinášajú
je ešte dobre, horšie by bo!o, keby ho
posiati poštou !
Naše deti sú našou budúcnosťou, hovo
ríme si stáie a niekedy nevieme, či sa
máme tešiť aiebo strachovať. Nakoniec
vždy bo!i deti budúcnosťou generácie,
ktorá ich vychovaia a zatiaľ to ceikom
šio. Prežiii sme a určite aj prežijeme.
Rodičia vkiadajú všetko svoje úsiiie,
nádeje i peniaze do svojich detí, neraz s
presvedčením, že ich deťom sa bude žiť
iepšie. Za posiedných päť rokov sa náš
život výrazne zmenii. Zmeniii sa rodi
čia, zmeniii sa ich deti. Namiesto koiektivizmu sa presadzuje výrazný individuaiizmus zaiožený na schopnostiach a
možnostiach jedinca, presadzujú sa
šikovnejší, múdrejší, schopnejší, teda
maio by to tak byť, a tiež bohatší
,vpiyvnejší - môže to tak byť.
Každý sa stará sám o seba a budúcnosť
svojich detí.
Ponúkame vám, vážení čitateiia, sondu
do probiematiky detí v našom meste.
Venujeme ju deťom, ktorým to bude
pravdepodobne jedno, venujeme ju
rodičom ako informáciu, a všetkým ako
podnet na zamysienie sa nad svojou
budúcnosťou.
S príchodom dieťaťa do rodiny pri
chádzajú radosti i starosti. Mamička sa
„zotavuje "na materskej dovolenke, ten kto
tento termín vymyslel, bol ozaj optimista,
že dovolenka. . cha! Ak je manžel dobre
zamestnaný, ak pomôžu rodičia z jednej i
druhej strany sú to potom radosti. Ak ale
manžel zarába celoslovenský priemer, ak
mladá rodinka začína od podlahy, začína
jú aj problémy. Zvlášť vtedy, ak mamička
prerušila zamestnanie a na jej miesto sa
už tlačí ktosi ďalší, ako sa dnes s obľubou
hovorí „ je ich na každý prst jeden".
Začína kalkulovanie a zvažovanie, čo
urobiť a nakoniec víťazí rozhodnutie
vrátiť sa do zamestnania. Naše dieťa
putuje - napr. v Stupave do detských jaslí.
Treba pochváliť poslancov
minulého
volebného obdobia, že zachovali jasle, v
čase, keď ich „odpisovali" a opäť pone
chali na pleciach samosprávy. Prirodzene,
že sú stratové, ale pomáhajú riešiť mno
hokrát neriešiteľný problém „kam s ním".
V Stupave teda fungujú pod vedením
p.M.Marošovej a ten, kto ich potrebuje,
ten si ich chváli ako veľkú pomoc.
Staršie deti putujú do materských škôl,
ved' dieťa musí sa naučiť žiť v kolektíve a
čím skôr si uvedomí svoje miesto medzi

ľuďmi, naučí sa bojovať a sebarealizovať,
tým lepšie Máme štyri materské školy,
občas zahrmí zo strany školskej správy,
že nebudú peniaze na ich prevádzku a
mesto bude musieť vypomôcť, tak ako
obyčajne Ak ich chceme, budeme sa
musieť vedieť o ne postarať. Tých, ktorí
potrebujú materskú školu je už viacej,
pretože málokto by finančne utiahol ži
votné náklady rodiny z jedného platu.
Navyše materské školy patria do školské
ho systému, takže aspoň aká-taká garancia
zo strany štátu.
Konečne škola!
Základná škola " pohltí „ všetky ostatné
deti. Vzdeláva a vychováva a tak si nie
ktorí rodičia vydýchnu s tým, že už je
dieťa vychované a za všetko ostatné môže
škola a učitelia
Učitelia sa snažia naučiť, deti uplatňujú
svoje poznatky o demokracii a slobode,
zvlášť je to poznať vo vyšších ročníkoch,
kedy demonštrujú túžbu získať také po
stavenie v škole, aké majú doma Rodičia
ich potichúčky podsúvajú učiteľom so
skrytou nádejou, že azda ich skrotia Ak
zlyhá učiteľ, je zodpovedný on! Škola
ponúka to čo má Modernizácia učební,
vybavenie počítačmi, jazykové učebne,
špeciálne predmety, to sú peniaze, ktoré
chýbajú. Ak škole chýba kosačka na
trávnik, asi nebude mať na super vybave
nie. Výborní a talentovaní žiaci odchádza
jú na iné školy, špeciálne s rozšíreným
vyučovaním, aby sa čo najlepšie pripravili
na životnú dráhu.
Mimoškolská aktivita kríva na obidve
nohy, pomaly sa vytráca záujem učiteľov
i žiakov Pre učiteľov je mimoškolskou
aktivitou často vedľajší pracovný úväzok,
aby ako tak žili „na úrovni" inteligencie
Talenty posielajte na umeleckú školu Tá
stupavská má dobré meno, výborných
pedagógov a perfektné výsledky. Hoci
treba zaplatiť, takto investované peniaze
vám vrátia vaše deti. Úctyhodný počet
žiakov školy potvrdzuje, že hoci sa už v
názve nepoužíva, ale zostala ešte
„ľudovou".
Mimoškolská činnosť ako vyšitá, len to
netreba preháňať, nemusíte mať baletku,
výtvarníčku a flautistku v jednej osobe,
ktorá bude pri večeri konverzovať s vami
nemecky a ešte k tomu o posledných
trendoch soAwarovej tvorby. Dieťa je
taký menší človek a keď ten väčší potre
buje oddych, dá sa to isté predpokladať i o
menšom
Ak je dieťa šikovné, talentované, ak sú aj
rodičia šikovní, zamestnaní a starajú sa je
to celkom fajn.
Nie je však senzáciou, ak vás osloví na
uliciach nášho mestečka tiež dieťa a pýta
si peniaze. Ak mu ponúknete rožok, povie,
že nechce, chce peniaze na nákup podľa
vlastného výberu. Teda na cigarety, alko
hol a nebodaj i nejakú podradnú drogu.
Popri tých lepších deťoch prechádzajú i
zanedbané, opustené i hladné deti ulice.

Sme schopní vnímať popri našich staros
tiach i tieto javy? Ako pomôcť, ako na
praviť situáciu, v ktorej trpia deti, ktoré
nemôžu za svojich rodičov, ale často
smerujú práve k ich spôsobu života Ak
ich nevnímame teraz, dajú o sebe vedieť o
pár rokov, keď dospejú a potom budeme
prekvapene konštatovať, že toto voľakedy
nebývalo Budeme sa pýtať, kde sa to tu
berie? A pritom už dnes sme svedkami
budúcej hrozby biedy - fyzickej i duchov
nej, kriminality, ktorá z takejto biedy
vyrastá Prirodzene, že máme radšej
talentované deti, usilovné, reprezentačné,
normálne aspoň tak normálne,ako „sme
my" Ale priznajme si, že aj zo slušných
rodín pochádzajú noví „hrdinovia"- bit
kári a budúci alkoholici, dnes možno
frajeri, zajtra výtržníci a čieme ovce
slušných rodín
Čo robiť, ked' ich už ani najnovšie videohity neudržia doma? Keď nestačia ani
drahé sľuby a ešte drahšie dary?
Ešte je tu jedna skupina detí a mládeže,
ktorá vytvára osobitnú komunitu - kres
ťanská mládež, ako jediná organizovaná
mládež, ktorá v mnohom ide príkladom a
hoci normy alebo štýl tejto komunity
kladie i určité nároky na jej členov, ktoré
vychádzajú z náboženstva a viery, je
veľmi populárna a oslovuje široké spek
trum mládeže. Je príťažlivá i pre deti a
mládež z rodín, kde povedzme sa nekla
die až taký význam náboženstvu alebo
viere. Priťahuje svojou ponukou a nemalú
úlohu tiež zohráva i osobnosť pána farára
Mikulu, ktorý mladým ľuďom veľmi
dobre rozumie. Aspoň niečo máme, čo
ponúka nielen pasívnu konzumáciu čoho
koľvek, ale umožňuje i aktivitu a zároveň
formuje k určitým morálnym hodnotám a
životnému štýlu. Tým pravdaže nechcem
tvrdiť, že mimo túto komunitu deti a
mladí ľudia sú nevychovaní Tým by som
im len uškodil Výchova naďalej zostáva
plne v rukách rodičov a rodiny, ale je tiež
prirodzené, že deti hľadajú aj mimo túto
ochrannú zónu a väčšina pri svojom hľa
daní zostáva len na ulici. Plne si pri
písaní týchto riadkov uvedomujem zodpo
vednosť i Mestského kultúrneho strediska,
ktorého som riaditeľom a môžem pove
dať, že pripravujeme širšiu ponuku záuj
movej a dúfame, že pre deti a mládež i
príťažlivej činnosti a možností ich seba
realizácie. Stretávame sa však so skutoč
nosťou, že vo všetkých aktivitách či už v
škole, v umeleckej škole alebo i v iných
aktivitách sa opakujú stále tie isté deti.
Ako keby ich v Stupave ani viacej nebolo
Jedny a tie isté sú na roztrhanie, už neve
dia ani, kam by skôr skočili. A tie ostat
né? Nemajú záujem alebo nemajú podnet
k nejakému záujmu?
Všetko, čo môžeme urobiť pre naše deti
berme tak ,ako keby sme museli urobiť
A nie ako obtiaž alebo niečo navyše, ale
tak, akó keby práve to chýbalo k ich
rozvoju,spokojnosti a pre ich budúcnosť
-ps-
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Postup vedenia evidencie
tržieb náhradným spôso
bom
/Noveta vyhiášky č.55/94 Z.z. o
spôsobe vedenia evidencie tržieb
eiektronickou registračnou poktadnicou/
Ak pre prerušenie dodávky elek
trickej energie alebo pre iný zá
važný dôvod bez zavinenia subjek
tu /subjektom sa rozumie daňový
subjekt,ktorého predmetom pod
nikania je predaj tovaru alebo
poskytovanie služieb/, nemožno
použiť elektronickú
registračnú
pokladnicu /d'alej len pokladni
ca/,subjekt túto skutočnosť za
znamená v knihe pokladnice s
uvedením presného obdobia jej
nepoužiteľnosti
V prípade poruchy pokiadnice,
subjekt zaznamená v knihe po
kladnice okrem skutočností vyššie
uvedených aj dátum a hodinu
nahlásenia poruchy servisnej or
ganizácii
Poruchu pokladnice
nahlási servisnej organizácii bez
zbytočného odkladu.
Záznamy v prípade poruchy po
kladnice a v prípade prerušenia
dodávky elektrickej energie sa
uvedú v knihe pokladnice v časti
Servisný záznam v dolnej časti
stĺpca Záznam daňových orgánov
Subjekt,ktorý dočasne nemôže
použiť pokladnicu z dôvodov
vyššie uvedených môže použiť
a/ v!astnú náhradnú pokiadnicu,
na ktorú bol vydaný certifikát a
daňový kód pridelený správcom
dane a ktorá nemá určené stále
miesto prevádzky,
b/ náhradnú poktadnicu, na ktorú
bol vydaný certifikát, ktorá má
daňový kód a ktorú môže poskyt
núť servisná organizácia

c/ ručne vystavené doktady o
predaji.
Subjekt zaznačí v knihe pokladni
ce /tej,ktorá je mimo prevádzky, v
časti Servisný záznam/ obdobie
dočasného
použitia
náhradnej
pokladnice/vlastnej alebo poskyt
nutej od servisnej organizácie/
Servisná organizácia zaznačí v
knihe pokladnice obdobie,na ktoré
bola náhradná pokladnica poskyt
nutá a údaje o subjekte,ktorému
sa dočasne poskytla, samostatne za
každé požičanie
Páska dennej uzávierky vyhotove
ná
náhradnou pokladnicou sa
nalepí do denného výkazu obratov
pok!adnice,ktorú dočasne nemož
no použiť Pri vypĺňaní denného
výkazu obratov sa pred číslo den
nej uzávierky uvedie písmeno"N".
Od okam ihu,keď nemožno použiť
pokladnicu z dôvodov prerušenia
dodávky elektrickej energie alebo
pre iný závažný dôvod, do doby
použitia náhradnej
pokladnice
alebo do doby odstránenia poruchy
subjekt eviduje tržby ručným
vystavovaním doktadov o pre
daji /paragón/. Paragón sa vysta
vuje dvojmo,pričom kópiu si sub
jekt ponechá Paragóny sa číslujú
vzostupne bez prerušenia a obsa
hujú aspoň tieto údaje:
a/ identifikáciu subjektu,
b/ daňový kód pokladnice pridele
ný pokladnici,ktorá má poruchu,
c/ daňové identifikačné číslo,
d/ poradové číslo dokladu,
e/dátum vystavenia dokladu,
f/ názov a množstvo tovaru alebo
rozsah služby
g/ cenu tovaru alebo cenu služby
h/ celkovú cenu
Kópie takto vystavených paragónov sú podkladom na vyhotovenie
dennej uzávierky Na ručne vyho
tovenú pásku dennej uzávierky
subjekt uvedie aj počet paragónov
vydaných za deň Vo výkaze obra
tov v časti určenej na nalepenie

pásky dennej uzávierky subjekt
uvedie,že páska dennej uzávierky
je vyhotovená ručne Na základe
úda)ov z dennej uzávierky subjekt
vyplní denný výkaz,pričom pred
číslo dennej uzávierky uvedie
písmeno"R".
Ručne vystavené
paragóny a ručne vyhotovenú
pásku dennej uzávierky subjekt
uchováva po dobu piatich rokov
Chybne vystavené paragóny sub
jekt stornuje a dôvod stornovania
vyznačí na stornovaný paragón
Stornované paragóny pripojí k
ručne vyhotovenej páske dennej
uzávierky spolu so všetkými paragónm i, z ktorých sa denná uzá
vierka vyhotovila
Ak subjekt po dobu, v ktorej ne
používa pokladnicu alebo náhrad
nú pokladnicu, nevedie evidenciu
tržieb ani ručným spôsobom,
správca dane určí výšku dennej
tržby za toto obdobie priemerom
podľa dosiahnutej výšky tržieb za
predchádzajúce tri
kalendárne
mesiace Ak subjekt nevykonával
činnosť počas týchto predchádza
júcich mesiacov, správca dane určí
výšku dennej tržby priemerom
podľa dosiahnutej výšky tržieb za
predchádzajúce tri
kalendárne
mesiace u porovnateľných daňov
níkov
Daňový úrad Malacky
E P P
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z obsahu vyberáme
-úplné znenie zákona O štátnej pod
pore malého a stredného podnikania /
s výkladom/
- technické informácie o certifikova
ných elektronických pokladniciach
- prehľad súčasnej právnej úpravy
dôchodkového zebezpečenia,
-pracovný pom erjeho druhy a právna
úprava,
- režim práce osádok vozidiel v med
zinárodnej doprave
Všetky čísia EPP nájdete v Mest
skej knižnici v Stupave!

Mysíime na svoju
budúcnosť
Naša spoločnosť prechádza prud
kými zmenami Postupne sa polarízuje. triedi sa na nemajetných, majet
ných a veľmi majetných. Štát sa
zbavuje úlohy robiť tútora občanovi.
Každý občan je v podstate odkázaný
sám na seba. A preto svoje miesto v
tejto spoločnosti by si ma! každý včas
uvedomiť Napríklad, každý občan by
ma! myslieť na vek zaslúžilého od
počinku, aby ho preži! na dôstojnej
úrovni Štát síce dá, a!e !en nevyhnut
né minimum. Stát nikdy nebude taký
bohatý, aby každému občanovi zaisti!
stušný štandardný dôchodok. O to sa
musi každý občan pričiniť jednotlivo
Na túto skutočnosť musíme začať
myslieť ešte v produktívnom veku.
Jedine a jedine vtedy môžeme odložiť
korunu ku korune. Pritom je dôtežité,
aby sme zvo!i)i dobrú formu sporenia,
aby sme ma!i istotu, že naše koruny
su bezpečene utožené a budú nám
prinášať zisk Okrem toho, taká forma
sporenia by mala byť optimálnou
kombináciou sporenia a ochrany proti
nepriaznivým udalostiam, ako je
inflácia, aby boli v čase choroby, v
invalidite atď
O niektorých formách takého sporenia
sa naši občania dozvedia na besedách,
ktoré sa plánujú uskutočniť v zasa
dačke mestského úradu v Stupave
dr.Lamoš
Ako nás reprezentovali
stupavskí žiaci
Mnohí žiaci našej školy vedia využiť
svoje získané vedomosti aj na rozši
rovanie záujmu a rozvoj tvorivých
schopností. Títo žiaci sa preto zú
častňuje rôznych súťaží.počnúc zá
kladným školským kolom až po
celoslovenské kolo
Môžeme sa pochváliť dosiahnutými
výsledkami vo vyšších kolách súťaží
v školskom roku 1994/95 :
Okresné / obvodné/ kolo :
matematická o!ympiáda : Denisa
Bílová/V.D/. Martin Chaloupka /6.A/.
Ivan Barus, Róbert Erdélyi, Vladimír
Kovár, Martin Kubranský, Michal
Pšenko , žiaci 7.C triedy, úspešní
riešitelia, umiestnenie 4 -14. miesto.
Pytagoriáda - Juraj Balog 4. A, Lukáš
Stankovský 4 B., Matej Krhla 5.A,
Lucia Mikušová 5.B.
Fyzikálna o!ympiáda-Tomáš Ko
váč,8.A- 2. miesto,Tomáš Živner, Ján
Bemát, Rastislav Vlček-8.A trieda.
Biologická oiympiáda - Martin Cha
loupka 6. A, Maroš Horecký a Šablica
Alojz 6.C,

Olympiáda v anglickom jazykuMiriam Nikmonová 8 A- 4. miesto,
Ján Bemát 8 A -9. miesto,
Literárny a výtvarný Trenčín :
diplomy: Boris Hanečka,6.A, Eva
Králová 6 A, Roman Lakaroš 3 B,
ocenenie: Dušan Sabo a Hana Jánošíková 3 B, Martin Chaloupka, Lucia
Hasoňová, Katarína Schwanzerová,
Boris Hanečka všetci zo 6. A triedy.
Literárny Kežmarok :
1 kategória Gašparovič 4. A 2. miesto-poézia.Rácová 4.A - 1 miesto próza..
H kategória - Stankovská
6B 1.miesto próza.
Hl. kategória Plunár 8.C-1. miestopoézia.Temerová 7. A -l .miesto-próza.
Európa v škole : / výtvarné práce/
Štefan Tóth a Erika Plunárová 7.A,
Šárkazy 7. B tr ,
Mladý zdravotník : Ivana Švecová,Petra Slepánková 8.C ,Oľga Valicevová,Monika Ambrová,Silvia Vígerová-8 B trieda, J Balog,Jana Beerová.Lukáš Nemčovič, Lukáš Orságh,
Lenka Mi- chalková zo 4. A triedy.
Ľachká atletika : družstvo chlapcov
1. miesto
Roman Kovačovský 8.C - 3. miesto v
skoku do diaľky
3. miesto v behu na 60 m..
Tomáš Pavlačič 8.D 1. miesto v skoku
do výšky.
Martin Betecha, Juraj Hason, Tomáš
Suško. Marek Minaroviech-8 D, Peter
Oselský 8.C, Kamil Hablovič 8.A,
Michal Pšenko 8 B a Ľuboš Mader
7.C.
Hádzaná : družstvo chlapcov 2
miesto
Martin Královič, Marián Košík. Mi
chal Paulík, Martin Neradovič. Mi
chal Pšenko 8. B tr. Rado Móza 8.D.
Martin Mader 7. A. Roman Végh.Marián Mader 6.A tr., Ivana Švecová 8 C -3. miesto v skoku do
diaľky.
Geografická olympiáda : Róbert
Erdélyi 7.C- 1. miesto, Branislav
Erdélyi 8. A - 2. miesto.
Veľkonočná kraslica : do okresnej
súťaže bolo zapojených 69 exponátov.
Škola získala diplom.
Vybíjaná: 3.a 4. ročník: družstvo 2.
miesto Jana Beerová, Kristína Marková , Jana Škrovanová, Lukáš Orságh,Ján Pavlačič-4.tr ,Boris Petráš a
Miroslava Podolská 4. B trieda, Zuza
na Cemá 4. C tr.
Krajské/regionálne / kolo:
fyzikálna olympiáda: Tomáš Kováč
8. A- úspešný riešiteľ
geografická
olympiáda:
Róbert
Erdélyi 7 C - úspešný riešiteľ
Literárny Kežmarok : Dušan Plunár
8.D-3. miesto

Spieva celá dedina : Nina Lednická
5.C- 1 miesto, Martin Serdel 7. D- 2.
miesto, Zuzana Čemá 4.C- 2. miesto.
Celoslovenské kolo:
Výtvarný Trenčín : Dušan Sabo a
Hana Jánošíková 3.B., Martin Cha
loupka,Lucia Hasoňová,
Katarína
Schwanzerová, Boris Hanečka 6 A tr.
Literárny Kežmarok: zaslaných 21
prác- ešte nie sú výsledky..
Slovenská
literárna
prehliadka
Ružomberok :
Peter Bugár 8.C - 3. miesto
Dušan Plunár 8.C - čestné uznanie
Školský časopis Amosáčik - 2. mies
to
Žiaci školy
sa zúčastnili dňa
23.6 1995 Behu olympijského dňa v
počete 421. Centrum voľného času v
Malackách zaslalo Základnej škole
certifikát o účasti behu. Všetkým
týmto našim žiakom blahoželáme a
učiteľom ďakujeme za prípravu a
starostlivosť o žiakov.
vedenie Základnej školy v Stupave

Čo oči vidia...
Na Záhorí oddávna platí : ,, Co očí
nevidzá. srdce nebolí*'. Zároveň aj platí, že
čo očí vidia, o tom sa rozpráv a, to sa komen
tuje a nad tým sa niekedy aj hlava krúti.
Tento rok. tak bohatý na dažde, sa najlepšie
darí trávnikom a v záhradkách rôznym
„zelinám". Kosci z technických služieb už
piaty raz hudú kosiť trávnaté plochy Stupa
vy. ktorých je približne 40 000 m2. Úcty
hodná plodia na zvládnutie a tak sa stáva, že
tam . kde kosiť začali, než. dokosia všetko,
môžu začať znova Ak sa pozrieme ,. očami '
musíme skonštatovať, že napr. trávniky pred
bytovkami na Hlavne) uhci pomaly „klasia
sa a rastú do semena" . ale máč sa to stihnúť
nedá.
Máme na úrovni časť pešej zó-.y so zámkovou dlažbou a veľkými kvetináčmi Škoda
hovoriť o tom. že mnohé kríky zmizli, ďalšie
sa dosadili a opäť zmizli. Hštc asi nemáme
bohužiaľ nemá sa kto postarať o kyprenie a
polievanie. Aj zo zámkovej dlažby kde-tu
vyrastá burina, aby nám dokázala svoju
životaschopnosť. Možno z úcty ju tam
ponecháme ďalej rásť Je pravdou, že cez
týždeň sa zametajú chodníky. Mestečko je
čisté. Čo však „očí vidia", to je práve nepo
riadok a špina na chodníkoch i námestí v
sobotu a hlavne v nedeľu, l en neporiadok si
počká na pondelok, ale na to už nie je nikto
zvedavý! Prechádzame sa po chodníkoch v
nedeľu, ľudia idú do kostola a z kostola v
nedeľu a práve vtedy to vy zerá, ako keby
chodníky nemali svojho správcu. Čo by sa
stalo, keby v sobotu a v nedeľu v skorých
ranných hodinách pozametali chodníky tí.
ktorých stretávame cez týždeň s metlami a
károu. Určite by to prinieslo väčší efekt a
uznanie technickým službám ako celotýž
denné čistenie mesta. Alebo z inej strany, čo
by sa stalo tým. ktorí na Hlavnej uhci majú
obchody alebo tam bývajú, keby si uvedo
mili.že je to aj ich vizitka?!
/ps/

R a s lo v íč k o
dokončenie zo strany 1
Študovať na Jagelonskej univerzite v
Krakowe mu však bolo umožnené len rok,
potom prišiel 1. september 1939 a s ním
11. svetová vojna Profesori univerzity boli
odvlečeni okupantmi do koncentračných
táborov. Niektorí študenti, medzi mmi bol
i Karol Wojtyla, odišli pracovať do ka
meňolomu.
Ako sa v!astne formovata túžba Karo!a
Wojty!u stať sa kňazom?
Ku koncu štúdií na lýceu si všetci okolo
Karola Wojtylu mysleli, že si vyvolí
kňazstvo On si to však nemyslel, ba
naopak.bo! si istý, že zostane laikom
Sám však hovorí na adresu svojho kňaz
ského povolania toto "Po smrti môjho
otca som si však pomaly začal uvedomo
vať svoju skutočnú cestu. Pracoval som v
továrni a venoval som sa -nakoľko to
okupačný teror dovoľoval-svojej náklon
nosti k literatúre a k dramatickému ume
niu. Uprostred všetkých týchto vecí moje
kňazské povolanie dostávalo formu
vnútornej skutočnosti s neodškriepiteľnou
a absolútnou priesvitnosťou. Nasledujúce
ho roku v jeseni som už vedel, že som
povolaný ku kňazstvu Jasne som videl, čo
som musel opustiť i cieľ, ktorý som musel
dosiahnuf'bez obracania sa dozadu". Ma!
som byt' kňazom."
Tak sa v októbri roku 1942 sta! Karo!
Wojtyla jedným zo študentov tajného
seminára,ktorý bo! spojený s teologickou
fakultou Jagellonskej univerzity v Krako
ve, ktorá fungovala napriek zákazom
okupantov
1 novembra 1946 bol K. Wojtyla vysväte
ný za kňaza. Ako kap!án horlivo kázal,organizova! rôzne podujatia, súkromne
ďalej študova! a ak mu osta!o trocha
voľného času,chodieva! lyžovať do Tatier
a často i na Slovensko
Kardiná! Sapieha ma! s kaplánom Wojtylom veľké plány. Ako dobrého študenta
ho poslal na štúdiá do Ríma Po dosiah
nutí doktorátu sa vrátil späť do
Poľska,kde jeho aktivity kaplána spočívali
v organizovaní náboženských konferencií
pre mládež.
Od roku 1956 pôsobil na Katolíckej uni
verzite v Lubline ako docent etiky.

O dva roky neskôr bo! vysvätený za
biskupa,ako 47-ročný bol menovaný
pápežom Pavlom VI za kardinála. Po
krátkom pontifikáte Jána Pavla I./33
dní/ sa dňa 14.októbra 1978 v Pavlo
vej kaplnke vo Vatikáne zišlo 111
kandidátov-voličov.
Keď sa novozvolený pápež objavil na
balkóne, strhol sa burácajúci potlesk a
volanie na slávu. „Poľský pá
pež",letelo od osoby k osobe, od jednej
skupiny k druhej. Pretrhla sa 455ročná tradícia talianskych pápežov, a
na Petrov stolec sa dostal neta-

lian,prvý Poliak a prvý Slovan. No
vozvolený
pápež-kardinál
Karo!
Wojtyla si zvolil meno Ján Pavol II.
Tým, že si vybral práve toto meno
chcel i naznačiť,že chce byť pokračo
vateľom
pontifiktu
„usmievavého
pápeža" Jána Pavla I.
Pontifikát Jána Pavla I! je veľmi
zaujímavý,ale samozrejme aj veľmi
náročný. Hovoria o tom jeho nespo
četné cesty do rôznych kútov sve
ta,rokovania so štátnym predstavi
teľmi,umelcami,teológmi,filozofmi,
ale i jednoduchými ľuďmi.
Stretáva sa s laikmi,kňazm i,teistam i i
atei stam i.Osobitný,priateľský vzťah
má k mládeži.
Ani pri návšteve Slovenska v roku
1990 S vO tec nezabudol osloviť mlá
dež. Povedal : „ Budúcnosť vašej vlasti
závisí najmä od vás Vy ste budova
teľmi Cirkvi a národa. Uvedomte si
túto obrovskú zodpovednosť! Pam ätaj
te si,že súladnú stavbu možno postaviť
len vtedy,keď sa bude budovať na
pevne položených základoch a podľa
vopred pripraveného projektu.Základy
vašej kultúry položili svätí Cyril a
Metod,oni naznačili aj hlavné rysy
tohto projektu budúceho vývoja Ten
projekt má svoje meno: Ježiš Kristus.
Nebojte sa Ježiša Krista! On je vašim
skutočným priateľom- on vás nikdy
neopustí."
Karol Wojtyla je pápež,ktorý sa snaží
o celosvetové zblíženie bez ohľadu na
vierovyznanie. Svätý otec je človek
nekompromisný- čo sa týka kresťan
ských a morálnych zásad. Napriek
tomu je vo svete populárny.M inulý
rok sme sa mohli dozvedieť, že ameri
cký časopis New York Time ho vy
hlásil za muža roka
Ján Pavol II. je kňaz, ktorý svoj život
úplne odovzdal pod ochranu Panny
Márie.
Tieto jeho kvality Pastiera a Otca sa
prejavili i pri terajšej pastoračnej
návšteve v našej krajine. I napriek
tomu, že sme tlačení mnohými staros
ťami,slovenský národ prijal Svätého
Otca nad očakávanie Spontánnosť,
nadšenie a vernosť Rímu opäť prejavil
slovenský ľud. Ako povedal otec bi
skup Hnilica: "Tento národ bol vždy
verný Rímu"
Jednotlivé zastavenia na viacerých
miestach Slovenska niesli duch Ježiša
Krista.
Konkatedrála sv.M artina v Bratislaveto bolo prvé stretnutie hneď z letiska.To bolo Večeradlo s tými najbliž

šími- biskupmi, kňazm i, diakonm i,rehoľníkm i, bohoslovcami Tam
bolo cítiť lásku ale i zodpovednosť
„Iďte, učte- buďte príkladom- tak
nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi".
Vykupiteľské die!o človeka sa usku
točnilo na kríži. Z kríža zaznel! s!ová
Ježiša na adresu sv.Jána apoštola :
„Hľa Tvoja m atka".M ária je sila ka
tolíckej cirkvi. Sv bernard zdôraz
nil "Nikdy nebolo počuť, že by bol
niekto opustený, kto sa pod jej ochra
nu u tie k a l.."
Vernosť týmto slovám dosvedčila asi
štyristotisícová účasť v sídle hlavnej
Patrónky Sedembolestnej v Šaštíne,
kde Svätý Otec celebroval svätú omšu.
Tu zdôraznil, že národ, ktorý má svoju
Matku a tak vysoko si ju váži, neza
nikne, vždy bude mať na mysli slová
M áriine na svadbe v Káne "Čokoľvek
vám povie urobte . ."
Najspontánnejšie stretnutie so Svätým
Otcom bolo v Nitre s mládežou Znova
v odkaze Pána Ježiša „Nechajte ma
ličkých prísť ku mne, nebráňte im".
Bol to živý dialóg so Svätým Otcom
Bolo tu vidieť, že mladí chcú byť
priateľmi s Ježišom.
Ústredím apoštolskej cesty bolo svätorečenie Košických mučeníkov Marka,
M elichara a Štefana.
Za účasti veľkého množstva do
mácich, ale i zahraničných veriacich,
zvlášť z krajín odkiaľ pochádzali títo
noví svätí Cirkvi. Svätý Otec celebro
val svätú omšu s povzbudením „ svätí
vždy boli a budú vzorom a silou pre
tých, ktorí kráčajú cestou za K ris
tom."
Milé a úprimné bolo stretnutie s
gréckokatolíkm i v Prešove
Ako by nás Svätý Otec v mene Ježišo
vom chcel vyviesť na Horu Premene
nia, ako Petra Jakuba a Jána - také
bolo zavŕšenie jeho apoštolskej cesty
na Levočskej hore- Navštívenia Panny
Márie.
Bolo nám dobre s ním a v jeho
prítomnosti , ale je potrebné žiť prí
tomnosť a čerpať duchovnú silu z tak
neopakovateľných zážitkov zo stret
nutí s námestníkom Kristovým na
zemi.
Verím, že národ ,tak ťažko skúšaný
dejinami, ale vždy verný Rímu, bude i
v budúcnosti nadšene a zo srdca spie
vať: „ Živ Bože Otca Svätého ná
m estníka Kristovho".
vdp. F.Mikula,farár

Otami poskmta
Pred siedmimi mesiacmi vyriešili
komunálne voľby jednu časť usta
novenia Zákona o obecnom zria
dení. Hlasy voličov delegovali
zodpovednosť za riadenie nášho
mesta na 24 občanov ,ktorí sa stali
poslancami MsZ a jedného občana,
ktorého zvolili do funkcie primátora
mesta Stupava. Preniesli zodpoved
nosť za majetok mesta, za výkon
moci na území mesta, za ďalší
rozvoj mesta a všeobeoié uspoko
jovanie potrieb všetkých občanov
Stupavy v zmysle Zákona o obec
nom zriadení.
S odstupom času som nadobudol
pocit, že delegovanie moci a zodpovednoasti za jej výkon bolo v
čase volieb absolútne a bez záujmu
na spätnej väzbe kontroly zo strany
občana - voliča. Takéto dobrovoľné
vzdanie sa občianskych práv je v
iných demokratických krajinách
veľmi nezvyčajným javom ak sa
jedná o komunálnu úroveň. Vznik
totálnej občianskej apatie podieľať
sa na výkone a fungovaní samo
správy je základným predpokladom
vzniku autoritárstva a vzďalovania
sa moci od občana a riešenia jeho
problémov dotýkajúcich sa verejné
ho, ale i osobného života na danom
území.
Po siedmich mesiacoch práce vo
funkcii poslanca MsZ mám pocit, že
i v našom meste sa prehlbuje apatia
občanov k svojim mocipánom. Pri
hľadaní a nalyzovaní príčin daného
stavu som skonštatoval, že naj
dôležitejšou
brzdou
rozvíjania
vzťahu občan-samospráva je vzá
jomná neinformovanosť a nedôvera
občana v pozitívnejší výsledok
riešenia ak sa on sám do riešenia
problému zapojí.
Neinformovanosť občana o čase a
aktuálnych otázkach riešenia verej
ného života v meste na úrovni
MsZ, je treba pripísať na konto
prednostu MsU, ktorý si neplní
základné povinnosti ustanovené v
Rokovacom poriadku MsZ. Na túto
skutočnosť som upozorňoval ja i
ostatní poslanci. Považujem to za
hrubé ignorantstvo občana zo strany
výkonnej moci. I sám pán primátor
vo svojom volebnom bulletine
sľuboval zlepšiť činnosť aparátu
MsÚ. Zodpovedne môžem prehlá
siť, že nič takého sa nestalo a výkon
prednostu zodpovedného za riade
nie a organizáciu práce MsU je
častým predmetom kritiky na roko
vaniach MsZ. Väčšinu výkonných
pracovníkov aparátu pornám osob
ne aj z ich pracovnej stránky. Mal
som možnosť s nimi pracovať 10
mesiacov v roku 1990. Opätovne
zdôrazňujem, že hlavnou príčinou
daného stavu na MsU je jeho pred
nosta, ktorý nie je schopný organi
začne zvládnuť a riadiť týchto
pracovníkov. Ak sú úlohy ukladané
prednostovi MsU a tieto sú plnené
na polovicu, nemôžem sa uspokojiť
s vyjadrením, že mám byť spokojný

a nekritizovať nesplnenú polovicu
úloh, ale môžem byť rád aj za tú
polovicu úloh splnenú. Ak by sme
prijali takúto filozofiu hodnotenia
práce všade, tak nikto z nás nebude
mať problémy v zamestnaní a za
polovičný výkon budeme dostávať
plnú mzdu
Žijeme dnes v tvrdých podmienkadi
trhové) ekonomiky. Obce a mestá
oprávnene poukazujú na veľké
problémy so získavaním financií do
rozpočtov a každú krounu treba na
strane výdavkov dvakrát obrátiť.
Preto je veľmi zarážajúce, že
hospodárenie s majetkom mesta nie
je vždy v súlade so zásadami dobré
ho hospodára. Tieto skutočnosti
som zistil i ja v našom meste.
Dovolím si tvrdiť, že naše mesto je
niekedy podľa uzavretých zmlúv
dojnou kravou pre dodávateľov
prác. Bežným javom je nedodržia
vanie
dohodnutých
zmluvných
podmienok zo strany dodávateľov,
bez akéhokoľvek postihu alebo
finančnej sankcie zo strany mesta.
Dokonca ani vtedy, ak nám to
umožňuje ustanovenie
zmluvy.
Niektorým
zmluvám
chýbajú
základné náležitosti v zmysle
Obchodného
zákona.
zmluvne
uzavreté ceny sa prekračujú a platia
bez náležitého zdôvodnenia alebo
odsúhlasenia zmien
Na niektoré javy, ktoré súvisia s
nehospodárnosťou pri nakladaní s
majetkom mesta upozornila vo
svojich správach i hlavná kontrolór
ka a finančná komisia. Ale doporu
čení a komisií, ako poradných
orgánov sa nezapracúvajú do
činnosti MsU, a tak členovia týchto
komisií sa asi stanú do budúcnosti
obyčajnými zabíjačmi času na
svojich rokovaniach
I napriek
tomu. že v mch pôsobia poslanci a
občania zdatní riešiť predmetné
problémy. A tých je neúrekom.
Nedeliteľnou
súčasťou
práce
poslanca je bezprostredný styk s
občanom a v prípade požiadaviek
občana interpelovať v predmetnej
veci zodpovedných pracovníkov
MsU, alebo iné orgány samosprávy.
O získaných informáciách potom
informuje občana. To je najlepší
spôsob upevňovania dôvery občana
k poslancovi. Touto cestou chcem
oznámiť občanom, ktorí požiadali o
interpeláciu vo vecí parkovania áut
pred KD, opravy komunikácie na
Družstevnej ulici, opráv výtlkov na
križovatke Dlhá-Mierová,činnosti
Mestskej polície,že na tieto interpe
lácie som nedostal odpoveď a podľa
primátora mesta majú ultimatívny
charakter a nebude na ne odpove
dať.
Na záver.
Deľba mocí a rozhodovanie je
upravené v každej samospráve
Zákonom o obecnom zriadení,
Zákon o majáku obce a Organizač
ným poriadkom MsZ. Jedna ob
čianka sa vyjadrila,že je to systém
samosplachovača. Mala pravdu.
Lebo v súčasných legislatívnych
podmienkach sa rozhodovacia

výkonná moc aj sama kontroluje.
Celý systém má však jeden dôležitý
stupeň kontroly, ktorý neurčuje
žiadny zákon. Týmto stupňom je
vlastné svedomie tých, čo vládnu.
Ján Valachovič,poslanec MsZ

N a d á c ia
„Pre zdravie"
dokončenie zo strany 3

K dosiahnutiu týchto cieľov
bude nadácia najmä sústreďo
vať finančné prostriedky na
účte nadácie,prijímať vecné
dary v prospech zdravotných a
sociálnych služieb a z pro
striedkov nadácie financovať
zdravotnú techniku,zdravotné
a sociálne pomôcky a pod
Mtií/áciŕ z v " <* wapM a/á sľ<{/<7
ctŕ/ŕ y<fa%a prM pcrAaw a
Jaraw .
7áŕa a a í/á c /a zná
MrčíŕM /vŕaŕa v ŕa/M, ž<? ráŕa s
z ro^ ačŕa
ŕa. A/áŕc

vŕaťM o

í/'ď/fŕťA

p/v/m av?

Nadácia „Pre zdravie" nemá
istotu v tom,že ráta s príspev
kom z mesta.Tak, ako iné
organizácie,inštitúcie,či pod
nikatelia ,požiada i nadácia v
súlade s platným VZN o prí
spevok, ale bude závisieť na
orgánoch mesta, či príspevok
schvália alebo nie. Už som
naznačil,že nadácia je príleži
tosťou pre každého občana,je
príležitosťou
pre
ostatné
právnické a fyzické oso
by,ktoré majú príspevky na
nadačné účely oslobodené od
daní. Priznám sa, že neoficiál
ne boli oslovené už viaceré
subjekty i mimo nášho mesta,
ale o tých by sme sa zmieni
li,až prejavia iniciatívu.
Činnosť nadácie je založená
na dobrovoľnosti a tak ako sa
podarí zaktivizovať jej prí
jmovú činnosť, tak sa
to
prejaví i na možnostiach in
vestovania do zdravotníckych
a sociálnych služieb Nadácia
to je len jedna z možných
aktivít,ktorá môže,ale nemusí
splniť predstavy jej autorov
P SMľitVoyŕŕ s waJác/aa y# y
/?rva/?ačiaŕAacA Aavarŕ/a o
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/yWy/ŕa/í

aAo

;woc..S%sŕrŕ</ŕŕŕ

/?an aí/ácíŕ

a/
swcroFM?
Každopádne
áno Návrhy
koncepcie rozvoja zdravotníc
tva uvažujú i s takouto alter

natívou a keby sa to podarilo
myslím.že by sa urobil prvý
krok k cieľu,ktorý sme si v
nadácii stanovili Predstava,že
by sanitné vozidlo slúžilo
občanom nášho mesta, a to
spolu so stálou zdravotníckou
službou v Stupave, je asi
dávny sen našich občanov a
veríme, že aj za pomoci na
dácie reálny v blízkej budúc
nosti. Splnenie tohto sna je
náročnou cestou,ktorá sa musí
prešliapať za pomoci zdravot
níckych orgánov,ale najmä za
pomoci orgánov mesta
PrtpravM/ŕŕŕ pcŕ/a/aŕ/a a/ťAa
aAŕň'/ŕľ.Aforť Mačfácŕa aťŕí/á
í/a pafŕí/am ŕa vťre/Ma.Tŕí?
S takouto činnosťou počíta
me Po
náležitých
prvých
krokoch spojených s registrá
ciou nadácie, s vytvorením
podmienok pre riadne eko
nomické fungovanie, rátame s
tým,že oslovíme aj prostred
níctvom Stupavana, alebo inou
formou občanov,právnické a
fyzické osoby. Pre verejnosť
chceme zorganizovať poduja
tie pod názvom „Deň nadácie"
spojený s kultúrnym progra
mom,kde by sme nadáciu
predstavili v osobnom kontak
te každému, kto prejaví záu
jem Je to však len v polohe
plánov a predsavzatí, každo
pádne o prvú pomoc chceme
požiadať redakčnú radu Stu
pavana
a prostredníctvom
tohto média chceme byť v
styku s verejnosťou.
-rozhovor pripravil P Slezák-

MsKS Stupava
hľadá
učiteľku
nemeckého
alebo anglického jazyka
pre Nemecký a Angli
cký detský klub.
Predpoklady : výborné
konverzačné
schopnosti,
schopnosť komunikovať s
deťmi, znalosti reálií krajin
- Rakúsko,Nemecko,Veľká
Británia,USA,Kanada/geografia,história,národné zvy
klosti a pod /,organizačné
schopnosti
a schopnosť
samostatnej práce
Informácie: Kultúrny domkancelária,t.č.934 312
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pôde mesta Stupavy Veľmi si ceníme čas
a námahu,ktorú ste vynaložili pri zabez
pečení prezentácie Vášho regiónu.
Vaša účasť prispela k zvýšeniu spoločen
ského významu tohto podujatia a bola
dôstojným prezentovaním nielen mesta
Stupavy, ale i Slovenska v medzinárod
nom meradle, o čom svedčia aj pozitívne
ohlasy účastníkov
workshopu.
Prajeme Vám veľa ďalších úspechov vo
Vašej práci a tešíme sa na ďalšiu spolu
prácu.
So srdečným pozdravom
Doc PhDr Emília Fulková CSc
prezidentka nadácie LUMEN

Z. Maxianovej, ktorí dňa 11 6 95 v nedeľu
poobede pomáhali za veľmi ťažkých
podmienok pri záchrane zdravia a života
môjho manžela R.Pavlačiča, ktorý pádom
zo strechy rodinného domu utrpel zra
nenia
Privolaná lekárska pomoc prišla heliko
ptérou, ktorá pristala na železničnej trati
Nakoľko prudký dážď spôsobil zatopenie
ulice Veternej, preniesli chlapi na chrbátoch lekárov a potom pomáhali pri preno
se pacienta na nosidlách do helikoptéry
Napriek všetkému, nakoniec všetko dobre
dopadlo a to hlavne vďaka ochotnej po
moci ľudí, ktorým úprimne ďakujeme
Emília Pavlačičová a dcéra Lucia

Poďakovanie

K!ub slovenských turistov
informuje

Základná organizácia Telesne postihnu
tých a Postihnutých civilizačnými choro
bami v Stupave vyslovuje touto cestou
úprimné poďakovanie za poskytnuté
dary,ktoré boli použité pri výročnej člens
kej schôdzi i pri posedení ku Dňu matiek
Ďakujeme menovite týmto darcom a
sponzorom:
p.Kelemenovt a jeho zamestnancom,
podnikateľom p Morávkovi, Kaderníctvu
HANA,Stupavskejkonzervámi,
Potravinám Mader, firme FľMEX,
Potravinám Nezník, Potravinám ETA,
Potravinám RÁC, Kvetinárstvu MIKUŠ,
klubu KDH,Kvetinárstvu KOVAČ1KOVÁ,
^ Jurkovičovej
Ďakujeme i členom našej ZO, ktorí pris
peli svojimi darmi pri našich stretnutiach
Neľahko sa žije v dnešnej dobe, o to
ťažšie to majú telesne postihnutí Preto
sme vďační za akúkoľvek pomoc zo stra
ny našich spoluobčanov Je pravdou, že
okrem vďaky sa nemôžeme inak odplatiť,
pretože nám to naše zdravie nedovoľuje
Dúfame, že i v budúcnosti budú Vaše
dvere a srdcia pre nás otvorené, za čo
Vám patrí naša srdečná vd aka.
ZO TP a PCCH v Stupave
tajomníčka p. Nemcová

Mestský úrad Stupava
Mestské zastupiteľstvo Stupava
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-
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Nadácia LUMEN ďakuje
Vážený pán primátor,
dovoľujeme si touto cestou poďakovať
Vám za prijatie, ako i uskutočnený pro
gram pre účastníkov medzinárodného
workshopu LITERACY AND WORK,
ktorý sa kona! v mesiaci máj 1995 na

/)í/Aiŕ/e?7?e f 'íVŕMŕoMŕo eesVotv v mene
čŕííAov /7ŕ7.fe/ XáA/aJŕíe/ .ŕAo/y za
pŕispevoA 7.200 Aon/??, A/ofý Tw?e poMŽŕ/ŕ
ŕ?c7 raAMpeme JvocA vo/e/^ív/ovýc/? /ó/7ŕ a
venova/ŕ jŕaAo/w /v / /vŕ/eŕ/ŕo.*-/; A/DD.
Z/b e/ r &/<7/?ože/í*MMi a Jí/reeAM ?%?/?

M/Jf'ŕfMMMraJo.sť.
^ porJmvow ŕ/^e/ a He/7e/M ZA'
v AH/.x?ve

Úprimne ďakujeme občanom z ulice
Veternej p.M.Farkašovi,M.Chrupkoví,
P. Némethovi, J.Maxianovi a pani

Turistický oddiel v Stupave má za sebou
už dlhoročnú činnosť. V oddieli je organi
zovaných 50 členov /dospelých/ a 20 detí
/členov TOM/ Činnosť oddielu je rozde
lená na pešiu,vodnú a cyklo-turistiku.
Turistické akcie sa uskutočňujú nielen v
blízkom okolí, ale aj na území celého
Slovenska.Vydarenou akciou bola v máji
t.r. trojdňovka Štiavnické vrchy.Na sep
tember pripravujeme trojdňovku Nízke
Tatry a Roháče.
V dňoch 16 a 18.júna t.r sa uskutočnil v
Stupave Okresný letný zraz turistov okre
su Bratislava vidiek. Spestrením programu
zrazu bola účasť troch členov Horskej
služby Nízke Tatry-séver, spojená s ukáž
kami záchranárskych akcií na Pajštúnskom hrade.Príjemné bolo aj posedenie
pri táboráku, kde členovia HS rozprávali o
svojich zážitkoch
Podujatie sa uskutočnilo aj vďaka podpore
a príspevkom sponzorov : MsÚ Stupava,Potraviny Hom,Park hotel Stupa
va,Rozličný tovar-Nezník,, Marolum,
plvan Hasoň, fa Radegast p Krajňák,p Rudo Kubovič, Stupavská konzervá
reň, Štátne lesy Stupava, ktorým touto
cestou výbor KST úprimne ďakuje
Zároveň chceme pozvať všetkých pria
teľov turistiky a milovníkov prírody na
naše podujatia, ktoré sú tým najlacnejším
a najúčinnejším liekom na stres, nervozitu
a únavu z každodenného kolotoča starostí
a problémov.
Na stretnutie s Vami sa teší výbor KST

Veteráni na Rimini
Je to tak Stupavskí futbaloví internacio
náli prijali pozvanie organizátora medzi
národného turnaja v talianskom Rimini v
júni t.r Spoločne s ďalšími 11 mužstvami
z Maďarska,Rakúska,Nemecka,Švajčiar
ska dokázali v 24 zápasoch, že vek nie je
žiadnou prekážkou pre aktívny futbal
Verte,či neverte, „naši" prehrali len jediný
zápas.
dokončenie na strane 8

ZMENA!!!

Montáž a servis tetekomunikačných zariadení a vedení
montáž e!ektronických a video-vrátnikov

videopožičovňa
B!ue cat v KD
oznamuje
zákazníkom
otváracie hodiny
od.!.6J 995
po-pia: 14-20.00
so: 16.00-20.00

ponúka
RUDOLF

NERADOVIČ

Privát: Bottova 7 900 31 Stupava
Firm a: 07/2049 530
Mestská polícia
informuje

Dňa 26.5. 95 o 215 hod oznámi! na MsP
p.A.L., že bo! !úpežne prepadnutý naznámym m!adým mužom,ktorý ho odprevád
za! z miestnej reštaurácie. Páchateľ ho zbi!
a odcudzi! mu hotovosť asi osem tisíc
korún. Podľa popisu a neskoršieho šetre
nia bo!o zistené, že sa jedná o P.N. Toho
sa však nepodari!o nikde nájsť. Pripad bo!
odovzdaný na OO PZ SR Zohor. Páchateľ
bo! zadržaný neskôr v inom meste
Dňa 26 5.95 o 5.15 hod oznámi! vrátnik z
E!ektrovodu,že sa pri ich p!ote pohybuje
neznáma osoba s batožinou na babete Po
príchode sme zistili, že sa jedná o D.M.
zo Z!atých Moraviec, ktorý odišie! z
domu, bo! bez práce a hľada! si ubytova
nie Bo! vy!ustrovaný v spolupráci s OO
PZ Zohor Nakoľko sa jedna!o o bezúhon
nú osobu, bo! upozornený, aby sa nezdr
žiava! v týchto miestach
Dňa 30.5.1995 o 24 00 hod te!eíonicky
požiada!a o pomoc p R s tým, že sa k nej
niekto dobýja Po príchode sme zistili, že
pri dome sa nachádza p.P.,ktorý chce! ísť
k dcére p. R. na kávu. Menovaný bo! upo
zornený na neskorú nočnú hodinu a odi
šie! domov
Dňa !! 6. o 9.30 hod oznámila na MsP
p. Š ,ž e po príchode domov zistila poško
dené okno a že sa jej tam niekto vláma!.Po príchode a otvorení bytu sme
zistili, že sa tam nachádza p.M., ktorý bo!
pod vplyvom alkoholu.Prípad i zadržané
ho prevzala privolaná hliadka OO PZ SR
Zohor.
Dňa 19.6. o 23.15. hod oznámil p.M.,že
jeho vnuk p.K. ohrozuje u nich v dome
jeho i celú rodinu.Po príchode sme vy
zvali menovaného,aby od svojho konania
upusti!. Na túto výzvu reagova! útokom
proti členom hliadky Boh použité donu

t.č. 07/ 934 030

covacie prostriedky a páchateľ bo! od
zbrojený a zadržaný. Bol odovzdaný
h!iadke OO PZ SR Zohor, ktorý prípad
prevzala._____________________________

Mestská knižnica
oznamuje
detským čitateľom,že počas
prázdnin, vždy
v utorok a štvrtok
o 10.00 a 14.00 hod
môžu prísť
do knižnice
na videorozprávky.
Vstup na platný
čitateľský preukaz.

mini odpískal niekoľko zápasov No a že
sa nikomu z 24 č!enov tohto športového
zájazdu nič nestaio, na to dozre! MU
Dr. Hodek. Pýtate sa, či stupavskí intemacionáh pôjdu aj na budúci 8.ročník turna
ja? Manažér družstva J Dugovič tvrdí
„Jasné Ale chalani musia behať a tréno
vať po celý rok.Okrem toho si mys!ím, že
na takýto tumaj je dos!ova radosť ísť pre
každého nášho hráča Veď keď víťazné
družstvo preberalo pri udeľovaní cien
pohár,chce!o dať polovicu z neho
nám. Vraj sme si ho podľa ich názoru
zaslúžili."
-šve-

S p o io č e n s h á h r o n i h a
Prišii na svet
M co /c

A/?<ľ/?íi<y/ív

./(/VW.sÁý.Pťŕŕ'í/ A/íV.SYVŕYJľíV,
AáfMŕU

Veteráni na Rimini
dokončenie zo strany 7
Tento
osudný zápas prehrali stupavskí"old boys ' s neskorším víťazom celého
turnaja - Maďarmi vzápätí po tom, čo
vystúpili po ce!onočnej ceste z autobusu.
Napriek tomu, že ďalšie zápasy vyhrali
4:1, 4:0 a 2:0 s celkovým skóre 10:2
skončili na piatom mieste. Hráči nám
však prezradili, že rozhodne ma!i na viac.
Svojím vystupovaním,hráčsky m kumštom
a priateľskou otvorenosťou si rýchlo
získali uznanie ostatných účastníkov
turnaja. A tak si
okrem dotlčených
nôh,mnohých pozvaní na ihriská súperov,niekoľkých fliaš talianskeho vína,
odniesli spomienky napríktad aj na kúpa
nie v mori, či nakupovanie v San Marine
Spojovacím článkom medzi Záhorákmi a
ich súpermi bo! l.Mazanec,ktorý na Ri

Zosobášiti sa
Pcŕcv Ho/ŕKÍríí /víiMí?
f
í/ Áŕ/ííMÁMjMrŕOVÓ
Aívŕi/.s/cvľ &ľ(?/jíí/7 ď AZ/r/b/M

Mar-ŕá/ťA a /Mg.A/y/a&í A/Zí-Aŕí/;'í

ív A/a/%/ŕa

Opusti!) nás
A/čír/ív A/ŕíŕ'o,fov<í

Hádzaná-hodnotenie súťaže
Našim chlapcom A mužstva v n . lige hádzanej
mužov sa síce nepodarilo špiniť svoj vytýčený
cieľ- postup do I.ligy .ale i napriek tomu ohsadih
pekné 3. miesto.B mužstvo sa umiestnilo v
krajské) súťaži na 2. mieste. Príjemným ukonče
ním tejto sezóny bolo í. miesto na medzinárod
nom turnaji vo Viedni na Dunajských slávnostia
ch. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s našimi fa
núšikmi v jesennej časti nového ročníka.
-ai-
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