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STUPAVA,Stupava
Stupava,Stupava,
môjho žitia prekrásna záhrada.
Ulice plné ľudí,
každý sa niekam náhli,
jedni - za nákupmi do obchodov,
druhí - do práce z autobusov.
Pred mestským úradom,
tri vlajky visia za radom:
jedna modrá,s hviezdičkami,
druhá,naša slovenská,
v strede miesto zaberá.
Tretia vlajka je stupavská,
biela,žltá,do dvoch cípov zastrihnutá.
Stupavský potok dňom - nocou žblnká,
na upravené koryto si zvyká.
Svätého Jána socha stojí pri ňom,
by nás ochraňoval každým dňom.
Nad cestou platan v plnej kráse
rozdáva zeleň,chládok zase.
Kaštieľ Pálffyovcov-pamiatka historická,
dnes dôchodcom pobyt skytá.
Nie len Károlyiovcov kaštieľ i múzeum treba poznať,
dielami umelca Kôstku sa kochať,
vidieť pec vzácnu,

t,

nádoby,sošky,džánky,tak spracoval hlinu tvárnu.
Kečt prechádzky príde čas,
obzri sa po Stupave zas.
Akí ľudia to tu žijú,
aké vínko vo vinárňach pijú.
Kapustové dni - Dni zelá,
vtedy je na nohách Stupava celá.
Vystavuje svojich snáh plody,
Dni zelá - to sú ako druhé hody.
Pri kultúrnom dome,
bývajú jarmoky hojne.
Nakúpiš si to,čo doma chýba,
voňajú pečenky,burčiak dostať,či pohár piva.

A k večeru,
ked z kostola svätého Štefana,
večernú pieseň zvon vyzváňa,
vtedy poväčšine staré mamy,
do kostola idú s ružencami,
poďakovať sa Bohu za milosti,
za zdravie,za radosti...
Prosia za deti svoje,vnukov,
leť k Bohu modlitba dobrých skutkov.
Zostarnuté ruky zrniečka pátričiek preberajú
a tak večer pieseň zaspievajú:
anjeli len tíško pejú,
drahý Ježiš - dobrú noc...
Začínam písať novú knihu Kroniky Stupavy a na jej
prvé listy píšem toto moje vyznanie.
A.Lachkovičová,kronikárka mesta
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l.ÚVOD.

Úvod

Roky 2001 a 2002 priniesli pre mesto Stupavu veľa zmien.
Zmena nastala aj vo funkcii kronikára mesta.Doterajšia kronikárka pani Anastázia Lachkovičová,toho času učiteľka - dôchod
kyňa podala na MsZ v Stupave žiadosť o uvoľnenie z tejto fun
kcie.Ako dôvod uviedla svoj vek.MsZ jej žiadosti vyhovelo a hľa
dalo nového kronikára.Kroniku môžu písať len osoby zodpovedné,
bývajúce v meste a sledujúce všetky oblasti života v ňom.Ťažko
sa hľadala taká osoba.MsZ uznesením č.15 dňa 27.júna 2002 pri
jalo do tejto funkcie pani Dagmar Černú,bytom Stupava.Menovaná
má stredoškolské vzdelanie.Pracuje na MsÚ vo funkcii sekretárky.
Dagmar Černá túto funkciu prijala.Pani Anastázia Lachkovičová
napísala kroniku za rok 2000.Za rok 2001 a 2002 mala písať
už nová kronikárka.
Kronikárka Anastázia Lachkovičová na MsC Dagmar Čer
nej odovzdala knihu:Kroniku Mesta Stupava,koncepty kroník do
roku 2001,fotografický a výstrižkový materiál za toto obdobie.
Tiež odovzdala metodickú príručku pre písanie a vedenie obec
ných kroník.Anastázia Lachkovičová upozornila nastupujúcu kronikárku Dagmar Černú,že Kronika Mesta Stupava má byť uložená
na MsO Stupava,nemá sa nikomu požičiavať.K nahliadnutiu mate
riálov,obsiahnutých v kronike poslúžia koncepty kroniky.
Anastázia Lachkovičová ako učiteľka - dôchodkyňa ne
pracuje,má čas,rozhodla sa písať kroniku áalej.Prihlásila sa
na MsÚ v Stupave.8.septembra 2003 MsZ opäť schválilo Anastáziu
Lachkovičovú bývalú kronikárku do funkcie kronikárky Mesta Stu
pava.Má vysokoškolské vzdelanie.Je učiteľkou na dôchodku.Má
zaopatrené tri deti a je vdova.
Rok 2002 bol rokom,v ktorom sa viac hovorí o živote
ľudí nášho mesta,o jeho minulosti,prítomnosti.Viac sa hovorí
o historických pamiatkach a zaujímavej prírode.Mnohými akti
vitami Kultúrneho strediska pozývame ľudí k hlbšiemu poznaniu
dávnej minulosti,k poznaniu kultúrnych pamiatok a zachovaniu
ľudových tradícií kultúrnymi a spoločenskými programami.Známi
sme naäalej kapustou,ktorá má väaka pôdnym podmienkam výbornú
chuť.Stupava má výborné podmienky pre pešiu turistiku,cyklotu
ristiku,možnosti jazdy na koni,rekreácie a športu.
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Činnosť mestského zastupiteľstva / MsZ /.

MsZ

Dňa 20.decembra 2001 na zasadnutí MsZ predložil
primátor mesta plán zasadnutí mestskej rady / MsR / a MsZ.
Poslanci návrh prerokovali a schválili.
Dňa 21.februára 2002
------------------- MsZ v zmysle §ll.ods.2b zákona SNR
č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších pred
pisov "funkcia MsZ je nezlučiteľná s funkciou zamestnanca
obce,v ktorej má byť volený.Z tohto dôvodu sa vzdal posla
neckého mandátu poslanec a riadite! Mestského kultúrneho
strediska v Stupave pán Pavel Slezák.Vo voľbách do samos
právy obcí vo volebnom obvode č.2 získala 104 platných hla
sov PaedDr.Eva Obžerová.Táto potvrdila prijatie poslanecké
ho mandátu a zložila do rúk primátora mesta stanovený sľub
poslanca.Poslanci zobrali sľub poslankyne Evy Obžerovej
na vedomie.Poslankyňu PaedDr.Evu Obžerovú schválili za predsedkyňu komisie spoločenských potrieb a Pavla Slezáka - neposlanca - za člena tejto komisie.
Dňa 25.apríla
------------ MsZ riešilo Rozbory hospodárenia príspevkových
organizácií zriadených mestom Stupava a rozbor hospodárenia
Mesta Stupava za rok 2001.Schválilo celoročné hospodárenie
mesta Stupava,MsPTS,MsKS a,Vak mesta Stupava za rok 2001 s
výhradami.
Počiatočný stav k 31.decembru 2001 vo výške 4128 tis.Sk
Odvod CD do destného fondu
-694 tis.Sk
Odvod do FRB platby za odobraté teplo/1999/ -141 tis.Sk
10% z prebytku hospodárenia za rok 2001 FR -176 tis.Sk
Záverečný účet mesta

3117 tis.Sk

Odvod za splašky MsPTS za rok 2001
-6 tis.Sk
Záverečný účet mesta
3111tis.Sk
Schválilo platové zaradenie hlavnej kontrolórky mesta s účin
nosťou od 1.apríla 2002 do 31.decembra 2002 spolu:20 130 Sk
Platová trieda:ll,platový stupeň:ll.
Schválilo odpredaj pozemku pare.č.748/2 v katastrálnom
území Stupava - mestské kúpalisko - za kúpnu cenu 500Sk/m^

Za poslancov do Mestského zastupiteľstva boli zvolení:
Volebný obvod č.l - percentuálne vyjadrenie podľa počtu
získaných platných hlasov
1.Róbert Kazarka,MVDr.,37r.veterinárny lekár,SDKÚ,AN0,DS-43,1
2.Alena Hricová,42r.,podnikateľka,SMER-33,6%
3.Milan Gramblička,PaedDr.,podnikateľ,SMER-32,4%
Volebný obvod č.2
1.Ján Borák,50r.,technik,nezávislý kandidát - 45,4%
2.Martin Prokop,Mgr.,27r.,informatik,SDKÚ,ANO,DS - 33,6%
Volebný obvod č.3
1.Pavel Kubíček,55r.,technik,SDK0,ANO,DS - 34,3%
2.Pavol Huk,59r.,technik,SMER - 30,0%
Volebný obvod č.4
1.Ján Valachovič,44r.,podnikateľ,SDKÚ,ANO,DS - 47,8%
2.Gustáv Beleš,57r.,súkromný podnikateľ,SNS - 36,2%
Volebný obvod č.5
1.Jozef Ukropec,Ing.,54r.,ekonóm,SMER - 38,7%
2.Peter Mazúr,Ing.,56r.,podnikateľ,SDKÚ,ANO,DS - 28,9%
Volebný obvod č.6
1.Radoslav Draškovič,Ing.,31r.,programátor,KDH - 53,7%
2.Karol Janata 51r.,staviteľ,SDKÚ,ANO,DS - 34,2%
Zápisnicu podpísala za mestskú volebnú komisiu podpísala
predseda mestskej volebnej komisie Margita Hricová.
Činnosť politických strán a hnutí.

Politic

V meste Stupava sa aktivizovali pri voľbách tieto politic
ké strany a hnutia:Slovenská demokratická a kresťanská únia,
Aliancia nového občana,SMER,Hnutie za demokratické Sloven
sko,Komunistická strana Slovenska,Kresťanskodemokratické
hnutie.Výsledky volieb uvádzam pod heslom "voľby"-dňa 10.
októbra-zasadanie MsZ.Pri voľbách neprišlo k žiadnym výtrž
nostiam.
Činnosť cirkví.
Ako bolo napísané v kronike v predchádzajúcich,ostatných

Cirkev

- 4 MsZ schválilo začlenenie finančnej čiastky 12 837 tis.Sk
v oblasti delimitovaného školstva do príjmovej i výdavko
vej časti bežného rozpočtu mesta na rok 2002 podlá jednot
livej odvetovej a ekonomickej klasifikácie.Financovanie in
vestičnej akcie"Kanalizácia Cintorínska" z pridelených fi
nančných prostriedkov za plynárenské zariadenia,ktoré boli
bez náhrady prevedené na SPP,vo výške 1 534 081-Sk.
Dňa 10.októbra
------------- Primátor mesta informoval o výsledkoch parla
mentných volieb,konaných v dňoch 20.a 21.septembra 2002.Výs
ledky v meste Stupava za všetky volebné okrsky:
Voľby
Slovenská demokratická a kresťanská únia 1242 platných hlasov
Aliancia nového občana

565

SMER
Hnutie za demokratické Slovensko
Komunistická strana Slovenska

515
507
308

Kresťanskodemokratické hnutie

285

Poslaci zároveň obdržali i harmonogram organizačno technic
kého zabezpečenia prípravy volieb do orgánov samosprávy obcí
podlá zákona SNR.
Dňa 28.novembra
-------------- MsZ schválilo rozpočet mesta Stupava na rok
2003 s pripomienkami a úpravami poslancov MsZ.Schválilo roz
počty :VaK,MsKS,MsPTS na rok 2003.Rozpočty rozpočtových orga
nizácií na rok 2003 na úrovni roku 2002.
Dňa 20.decembra
-MsZ vzalo na vedomie vzdanie sa funkc!^
MsZ a MsR pracovali podľa plánu,pracovalo pracovné predsedh
níctvo,návrhové komisie
a overovatelia zápisníc.Kontrolova
li plnenie uznesení.
Voľby do orgánov samosprávy obcí

^
Voľby do
samosprávy obcí

Mestská volebná komisia v Stupave v zmysle §45 zákona SNR
č.346/1990 Zb.o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov,uverejnila výsledky volieb,konaných
v dňoch 6.a 7.decembra 2002.
Za primátora mesta Stupava bol zvolený: Ján Beleš,Ing.,
55 ročný,ekonóm,SDKÚ.

- 3 pre ucely výstavby"Relax centra Stupava" a technicko právne
pripomienky k návrhu kúpnej zmluvy,uvedené v zápisnici z ro
kovania tohto MsZ.
Dňa 20.mája
MsZ zobralo na vedomie slub poslanca Pavla Huka,
ktorý nastúpil za poslanca Vladimíra Valachoviča.Tento sa k
30.aprílu 2002 vzdal poslaneckého mandátu.
Dňa 27.júna
MsZ vzalo na vedomie sľub poslanca Mariany Minarovicovej,ktorá nastupuje za poslanca PhDr.Márie CHaloupkovej.vzalo na vedomie,že 24.júna sa vzdal poslaneckého mandá
tu Ing.Ľubomír Žiak.Pavol Veselý odmietol 26.júna prijať man
dát poslanca.Mandát poslanca MsZ prijala Antónia Suchá,ako
daľsia nahradnička a do rúk primátora mesta zložila zákonom
stanovený sľub poslanca.MsZ vzalo na vedomie oznámenie Mesta
Stupava o zriadení volebných okrskov pre voľby do NR SR a
a komunálne voľby v roku 2002..
Schválilo v zmysle § ll,ods.3,písm.f zákona SNR o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie
rokov 2002 - 2006 počet poslancov MsZ v Stupave v počte 13
poslancov.Schválilo všeobecne záväzné nariadenie mesta Stu
pava č.1/2002,ktorým mesto vymedzuje plochy na vylepovanie
volebných plagátov na území mesta pre voľby do NR SR a ko
munálne voľby v roku 2002.
Schválilo poriadok odmeňovania zamestnancov mesta a volených
predstaviteľov mesta,tiež poriadok odmeňovania zamestnancov
Vodární a kanalizácií mesta,Mestského kultúrneho strediska
Stupava a MsPTS v Stupave.Schválilo plat primátora mesta vo
výške 38 100-Sk.Text kroniky mesta Stupava za rok 2000 Sk
a odmenu kronikárke mesta za rok 2000 vo výške 18 tisíc Sk.
Kronikárku mesta Dagmar Černú.Plán zasadnutí MsR a MsZ Stu
pava na druhý polrok.
Dňa 5.septembra
-------------- MsZ vzalo na vedomie rozbor hospodárenia za
1.polrok príspevkových organizácií VaK,MsKS,MsPTS.Rozbor hos
podárenia mesta Stupava za I.polrok 2002.Informáciu o precho
de majetku ZŠ,MŠ,ZUŠ v Stupave do majetku mesta s účinnosťou
od l.júla 2002 na základe zákona číslo 542/1990 Zb.v znení
neskorších predpisov.Začlenený bude po podpísaní delimitač
ných protokolov.

- 6 rokoch,tak sa život uberá vo farskom spoločenstve rímsko katolíckej cirkvi v Stupave.Farár - dekan vdp.Felix Mikula denne sa stretáva pri svätých omšiach so svojimi far
níkmi.Nadalej dbá o ich duchovný rozvoj,rozvoj tradícií.
Dbá na dobré hospodárenie s cirkevným majetkom.Kostoly
sú upravené a prichádza do nich mládež,dospelí,menej deti.
Roku 2002 boli vo farnosti Stupava Misie.Viedli ich misio
nári svätého Vincenta de Paul.Podľa harmonogramu navšte
vovali vo veľkom počte kázne misionárov,ktorí sa v nich
zvlášť prihovárali ženám,zvlášť mužom.Udeľovali sviatosť
posledného pomazania,sviatosť smierenia.Na pamiatku Misií
urobil pán Firgánek mladší,ktorý pracuje s úpravou dreva,
veľký kríž.Tento misionári posvätili a umiestnili ho vedľa
kostola.Ako pamiatku na sväté Misie dostali veriaci obrá
zok,na ktorom bolo napísaných 10 bodov,potrebných pre zach
ránenie svojej nesmrteľnej duše:Radšej smrť,ako ťažký hriech,
vyhýbaj sa príležitostiam k hriechu,ani jeden deň bez mod
litby,ani jedna nedeľa a sviatok bez sv.omše,ani jeden svia
tok bez pôstu.Ani jedna Veľká noc bez sv.sviatostí,príkazy
božie a cirkevné nadovšetko.Vzbud si často dokonalú ľútosť.
Mysli často na koniec života a nikdy nezhrešíš.Aby sá vieru
nestratil,uč sa ju poznávať,čítaj katolícke knihy a časopisy.
Každoročne sa duchovný správca prihovára občanom.
Na Silvestra v kostole ich oboznamuje s hospodárením farské
ho úradu.Tohto roku želal veriacim:"Svetlo Kristovej lásky"
Je spoluorganizátorom koncertov:vianočných,prehliadky cir
kevných speváckych zborov,organového koncertu a iné.V lete
spolu s aktivistami organizuje letný tábor pre žiakov 3.tried,
pre miništrantov a výlety.Je u občanov obľúbený.
Významné domáce a zahraničné návštevy.

Návštevy

Spoločné slovensko - rakúsko - české stretnutie
sa uskutočnilo v obci Stielfrid.Predmetom rokovania bola
výmena skúseností s ochranou kultúrnych a historických
pamiatok.V obci Stielfrid sa nachádza lokalita mladšej
doby kamennej európskeho významu.MsKS Stupava v rámci pro
jektu cezhraničnej spolupráce navrhlo pripraviť spoloč
ný cezhraničný projekt na propagáciu a realizáciu troj
uholníka múzeí v prírode.Stupavská rímska stanica si zas

- 7 lúži pozornosť i ochranu ako doklad o význame tejto loka
lity z hľadiska záujmov Rímskej ríše.Výsledkom stretnutia
je príprava sympózia s medzinárodnou účasťou,ktoré sa us
kutoční v Stupave.
Mesto Stupava v rámci výzvy programu Phare-Fond malých
projektov projekt cezhraničnej spolupráce na rok 2002.Svojim
obsahom je zameraný na kultúrnu výmenu,spoločný rakúskoslovenský štvrťročník,výmenu skúseností z oblasti demokra
cie a samosprávy,rozvoja turizmu a školstva.V Rakúsku sa
uskutočnil Slovenský vianočný jarmok v decembri a repre
zentačná výstava Stupava a okolie na zámku Eckartsau.
27.júna sa v Stupave uskutočnilo pracovné stretnutie,
na ktorom sa zúčastnili zástupcovia mesta Bruck an der Leitha.Sedemčlennú delegáciu viedol starosta mesta Fr.Perger.Na
stretnutí bola dohodnutá účasť dychovej hudby z Brucku na
na festivale dychových hudieb Stupavská krídlovka /18.au
gusta/,slávnostný koncert osemdesiatčlenného speváckeho zbo
ru a orchestra Joseph Haydn Konzartverein,ktorý sa uskutoč
nil vo farskom kostole v Stupave.Rakúskych hostí prijal aj
primátor mesta,ktorý ich informoval o meste a samospráve
a sprevádzal ich priestormi MsÚ.
Z iniciatívy Nationalpark Donau-Auen sa uskutočni
la mediálna plavba z Bratislavy do Hainburgu.Cieľom poduja
tia bolo spoločné stretnutie slovenských a rakúskych partne
rov na podporu vzájomnej výmeny a rozvoja turistického ruchu
v prihraničnom regióne.Účastníkov stretnutia pozdravil ria
diteľ Nationalpark Donau-Auen Dr.Carl Monzano.Prezentácie sa
zúčastnilo i MsKS.Mesto Stupavu na podujatí zastupoval pri
mátor Ing.A.Daráš.
Mesto Stupava sa zúčastnilo výstavy Marchland-Ta-ge
v rakúskom mestečku Angem.Podujatie sa konalo 23.-25.au
gusta za účasti slovenských a rakúskych vystavovateľov.Zú
častnili sa ho obce,obecné úrady,remeselníci a malí a stred
ní podnikatelia.Zo Stupavy sa so svojimi expozíciami zúčas
tnilo výrobné družstvo Avana a firma Cevaservis - výroba
a montáž plastových okien.Slovenskí podnikatelia,ktorí sa
výstavy zúčastnili,na záver podujatia konštatovali,že záu
jem o ich výrobky je i v Rakúsku,avšak súčasná legislatíva
a colné bariéry neumožňujú intenzívnejší rozvoj hospodár-

skych vzťahov v prihraničnej oblasti.Počas podujatia sa
primátor Ing.Daráš stretol so starostom Deutsch-Wagramu
a starostom mesta Breclav.
Na pozvanie rakúskeho občianskeho združenia Osterreichische Bernsteinstrasse sa rodičia s deťmi zo Stupavy
zúčastnili festivalu Bernsteinstrasse - Fest,ktorý sa ko
nal 31.augusta v obci Stielfried.Podujatie bolo zamerané
na propagáciu múzeí a archeologických nálezísk,ktoré sa
nachádzajú pri tejto obci a dokumentujú dobu z pred 30 000
rokov.Okrem toho združenie sa snaží sprístupniť múzeá vní
maniu a záujmom detí zaujímavým spôsobom - detektívnym pá
traním a kvízom upútali pozornosť detí a ich záujem o vys
tavené exponáty.Stupavských účastníkov na podujatí privítal
starosta Angernu pán Abraham.
Dňa 5.októbra sa na recepcii pri príležitosti Dňa že
lá,ktorú organizoval primátor mesta Stupava,zúčastnil sa
predseda Bratislavského samosprávneho kraja Lubo Roman.Po
oficiálnej časti programu v sprievode primátora a riadite
ľa MsKS si prezrel areál slávností,navštívil výstavu Oroda
2002,ochutnal stupavské zelé.Ocenil účasť účinkujúcich
z partnerských regiónov.
Tridsať starostov - zástupcov Regionálneho združe
nia Považie navštívilo mesto Stupavu.Okrem prehliadky mes
ta a návštevy múzea F.Kôstku prijal delegáciu starostov pri
mátor mesta Stupava.Informoval ich o histórii mesta,rozvojo
vých programoch a súčasných problémoch,ktorými žijú všetky
mestá a obce na Slovensku.
Činnosť spoločenských organizácií

činnosť or
ganizácií

Slovenský zväz záhradkárov
------------------------- Stupava v spolupráci s MsKS
zorganizovali zájazd na výstavu chryzantém v meste Ivančice na Morave.Stupavčanov na Ivančickej radnici prijal
starosta mesta Ing.M.Sládek.Oboznámil ich s históriou mes
ta a regiónu.Program pokračoval návštevou múzea Vladimíra
Menšíka a prehliadkou výstavy chryzantém.Návšteva sa kona
la na pozvanie záhradkárskeho a pestovateľského Spolku Jižní Morava.Výstavu ovocia,zeleniny - Úroda 2002 pripravil
výbor SZZ Stupava.Bol to už ich šiesty ročník výstavy ovo-

- 9 cia,zeleniny a kapusty.Na výstave sa zúčastnilo 43 vystavo
vateľov so 166 vzorkami.Súťaže o Najťažšiu hlavičku zelá sa
zúčastnilo 10 vystavovateľov z Mástu,Stupavy a Borinky.
I.miesto získal Alojz Nemec,Stupava-Mást- 12 kg
Činnosť Mestského úradu / MsÚ /.

Činnosť MsÚ

Ako hospodárilo mesto Stupava v roku 2001.
Za rok 2001 nebola písaná Kronika mesta Stupava,bola zmena
kronikára.MsZ dňa 25.apríla prerokovalo na svojom zasadnutí
obsiahly materiál Rozbor hospodárenia mesta za rok 2001 a
rozbory hospodárenia organizácií,ktoré mesto zriadilo.Mate
riál prerokovala MsR a finančná komisia.
Prehľad príjmov mesta.
Mesto v roku 2001 dosiahlo príjmy z rozpočtového hospodárenia
vo výške 55,811 milióna Sk a výdavky vo výške 54,053 milióna
Sk.Prebytok hospodárenia za rok 2001 je vo výške 1,758 mil.Sk.
Ku koncu roku 2001 mesto vykazuje pohľadávky vo výške 5,129mil.
Sk a to najmä v oblasti daní od právnických osôb vo výške
3,682 mil.Sk,nasleduje pohľadávka /nájomné/ od spoločnosti
petrolefekt vo výške 412 tis.Sk,dane fyzických osôb vo výške
312 tis.Sk,nájmy nebytových priestorov vo výške 207 tis.Sk a
poplatky z predaja alkoholu a tabakových výrobkov vo výške
196 tis.Sk.Napriek tak vysokým pohľadávkam treba povedať,že
MsO intenzívne v tejto veci koná a pohľadávky sú vymáhané
právnym oddelením mesta v zmysle zákona.Vymáhanie je zložitý
proces a jeho proces a tempo i úspešnosť ovplyvňujú i také
skutočnosti ako prebiehajúce dedičské konanie,exekúcia,likvi
dácia firiem atd.
Kapitálové príjmy.
Dôležitým zdrojom príjmov sú kapitálové príjmy,najmä z predaja
pozemkov.Od začiatku roka mesto získalo z odpredaja pozemkov
5,986 mil.Sk.Z veľkých odpredajov pre rok 2001 boli zaplate
né až v roku 2002-spoločnosť Hanza Slovakia sr.o.splátka vo
výške 1,782 mil.Sk,Jurki-Hayton s r.o.-splátka 735 tis.Sk a
očakáva sa príjem z odpredaja pozemku na Železničnej ulici
vo výške 1,55 mil.Sk.Príjmy z prenájmu budov a zariadení boli
naplnené vo výške 1,184 mil.Sk z čoho predpísané nájomné,kto-

- 10 ré majú zaplatiť lekári a rehabilitačné stredisko za pre
nájom priestorov na Zdravotnom stredisku predstavuje čias
tku 660 tis.Sk.Najväčším dlžníkom nájomného je Nemocnica
s poliklinikou Malacky,ktorá dlhuje mestu 207 tis.Sk.Nemoc
nica sa však nachádza v takom stave,ženemá finančné pros
triedky na uhradenie nájomného.V príjmoch sú zahrnuté i da
rované finančné prostriedky vo výške 864 tis.Sk,ktoré po
chádzajú od združenia vlastníkov pozemkov Stupava - Dielové/24 rodinných domov/ a boli určené na výstavbu elektric
kých zariadení v tejto lokalite.Celkom mesto v roku 2001
dosiahlo vlastných príjmov vo výške 40,5 mil.Sk,zároveň
boli čerpané úverové zdroje vo výške 15 mil.Sk.
Výdavky príspevkovým organizáciám.
V roku 2001 boli príspevkovým organizáciám poskytnuté prís
pevky :Kanalizácie mesta vo výške 1,554 mil.Sk,MsKS 2,390
mil.Sk a MsPTS 700 tis.Sk ako príspevok na vývoz splaškov pre občanov.Na činnosť mestskej polície /MsP/ boli
dané 2 mil.Sk.
Oprava komunikácií a doprava.
Na opravy komunikácií a riešenie dopravy v meste bolo vyna
ložených 985 tis.Sk.Z tho boli financované rozsiahle opra
vy miestnych komunikácií /MK/ a to:oprava povrchového ka
nála na ul.F.Kôstku /315 tis.Sk./,projektové práce pre re
alizáciu opráv ulíc Kostkova,Vyhnálkova-povrchový kanál a
pešia zóna,oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v ob
ci technológiou jetpatcher /392 tis.Sk/,povrchová úprava
MK liatym asfaltom /66 tis.Sk/,oprava chodníkov atd.
Zdravotné stredisko/ ZS /.
ZS patrí mestu a zmluvní lekári a čtalší prevádzkovatelia
zdravotníckyh služieb platia mestu nájomné.Rozdiel medzi
príjmami a výdavkami je vo výške 59 tis.Sk a bude vyúčto
vaný nájomcom v tomto roku.Najvyššou nákladovou položkou
v rozpočte na prevádzku ZS sú náklady na vykurovanie /bu
dova je napojená na mestskú kotolňu/.Skutočná spotreba za
dodané teplo v roku 2001,pri cene 518 Sk za 1 GJ je 589
tis.Sk.Okrem toho bola vykonaná oprava celého bývalého od

- 11 delenia RTG za účelom vybudovania rehebilitačného centra
a číalšie bežné údržbárske práce.
Sociálne služby.
Preváckové náklady na mestské stravovacie stredisko /MsSS/,
ktoré je v prenájme vykrývajú príjmy z nájomného.Toto zaria
denie slúži výhradne ako vývarovňa pre dôchodcov.
Mesto poskytlo pomoc v núdzi občanom a to 22 jednorázových finančných príspevkov od 1000 do 4000 Sk celkom vo
výške 27 000 Sk,81 jednorázových finančných príspevkov v
čiastke 200 Sk vo výške 16,2 tis.Sk,22 jednorázových prís
pevkov po 100 Sk.Prispelo na pohostenie pre jubilantov a
na činnosť klubu dôchodcov.Celkom boli poskytnuté príspev
ky 57,4 tis.Sk.
Mesto Stupava prispelo na stravu pre dôchodcov
čiastkou 106 tis.Sk.Najvyšší príspevok 12 Sk na jeden
obed bol poskytnutý na 660 obedov,najnižší je 1 Sk.Cel
kom sa v roku 2001 uvarilo 22 438 obedov pre dôchodcov.
V porovnaní s rokom 2000 počet stravníkov klesol denne
o 20.
Splátky úverov.
V roku 2001 mesto solácalo dva úvery:za teplofikáciu mes
ta z roku 1998 a úver na výstavbu kanalizačnej siete v
meste z roku 2001.Celkom zostáva splatiť cca 22 mil.Sk.
Investičná výstavba.
Na výstavbu kanalizačného zberača A+H boli vyčerpané úve
rové zdroje vo výške 4,8 mil.Sk a z toho boli financova
né kanalizačné prípojky pre PZ/105 tis.Sk/a MsSS /260 tis.
Sk,na výstavbu kanalizácie Kolónia zberač B bolo čerpaných
1,265 mil.Sk,pokračovanie zberača B - Wolkerova,Sládkovi
čova,Bernolákova,Robotnícka,Dlhá - sa financovalo z úveru
vo výške 7,5 mil.Sk.V lokalite Kremenica bola kanalizácia
vybudovaná po Lúčnu ulicu v dĺžke 625 m v objeme 1,5 mil.
Sk.V roku 2001 sa preinvestovalo 1,23 mil.Sk z úverových
prostriedkov.Na výstavbu kanalizácie na ulici Marianskej
bolo preinvestovaných 1 mil.Sk.z úveru.Na ulici Dlhej bola
realizovaná výstavba vodovodných prípojok.V súvislosti s
dodávkou pitnej vody mesto investovalo 522 tis.Sk do re
konštrukcie a vybavenia úpravovne vody.Z prostriedkov

/864 tis.Sk/,ktoré mesto získalo darom od stavebníkov
v lokalite Dielové bola postavená trafostanica na Die
loch.Akciu realizovali Západoslovenské energetické závo
dy.Na projektové práce súvisiace s realizáciou stavby
Stupava - križovatka D2 /diaľničný privádzač/ vynaloži
lo prostriedky v objeme 592 tis.Sk.Ostatné projektové
práce súvisiace s budovaním kanalizácie stáli mesto
1 mil.Sk./túto správu podľa materiálov MsZ spracoval
riaditeľ MsKS P.Slezák,kedže kronika za rok 2001 nebo
la napísaná,napísala som tento materiál teraz.Možno z
neho vyčítať ako mesto hospodárilo v roku 2001/.
3. PRIEMYSEL A SLUŽBY.

^
.
Priemy
služby

Dura Stupava.
21.júna v areáli novovybudovanej prevádz
ky spoločnosti DURA Automotive v Stupave zišlo sa veľa
vzácnych hostí vrátane z Česka a Nemecka.Hovorili,že na
Slovensku,v Stupave sa etablovala firma a začínajú pro
dukovať komponenty pre dynamicky sa rozvíjajúci automo
bilový priemysel.Župan Bratislavskej župy L.Roman a
člen dozornej rady spoločnosti W.Schwamborn prestrihli
pásku-slovenskú trikolóru a slávnostne otvorili prevádz
ku.Produkcia spoločnosti DURA je zameraná na výrobu dve
rových rámov pre automobily.Je súčasťou siete dodávateľov
pre automobilky Audi, Porsche a VW.Mesto Stupava odpreda
lo pozemok bývalej kapustárne,na ktorom je areál vybudo
vaný,za prijateľných podmienok.Sledovalo tým podporiť roz
víjajúci sa automobilový priemysel na Slovensku a vytvára
nie nových pracovných miest.
- IMF združenie /interiér,maľby,fasády/založili mladí pod
nikatelia Vlado Veselý a Dodo Banovič.Najprv prijali 4 za
mestnancov a tohto roku už mali desať a sú plne vyťažení.
Svojou kvalitnou prácou sa presadili v Markíze,obchodnom
centre Au-Park,Gastro Luxor,VW Dura a kvalitnú prácu od
viedli i v budove slovenského parlamentu.Predstavujú a
prevádzajú robotu "na kľúč".
- Rybia farma Vaicenbacherovcov,rodinná farma sa v Stupa
ve venuje chovu rýb.Ryby chovajú v Jánošíkovom rybníku i
v bazéne.CHovajú kaprov,pstruhy,tolstolobiky,koi kapre.

- 13 4.POĽNOHOSPODÁRSTVO,VODNÉ A LESNÉ HOSPODÁRSTVO.

Vodné a les-

Mesto Stupava vykonáva od 1.januára prenesené kompeten- ^

hospod.

cie štátnej správy ochrany prírody a krajiny v prvom
stupni.Na základe uvedeného vyplýva,že výruby drevín
podlá § 32 zákona o ochrane prírody a krajiny sa povoľu
jú na MsÚ.
Od l.júna 2002 vykonáva mesto Stupava prenesené kompeten
cie štátnej vodnej správy podľa zákona č.184/2002 Z.z.o
vodách.Tento zákon v § 59 vymedzuje pôsobnosti obce na
úseku štátnej vodnej správy.
Stupavský park je v územnom pláne definovaný ako verejná
zeleň so zvláštnym určením.Mesto je stále v súdnom spore
s likvidátorom bývalého Štátneho rybárstva š.p. Stupava,
ktorý časť pozemku predal vo verejnej dražbe fyzickej oso
be .
5.DOPRAVA A SPOJE

Doprava a
spoje

Mesto Stupava na internete.
Kto chce surfovať na internete klikne na adresu http://www.
stupava.sk na internete sú zaujímavé informácie týkajúce
sa mesta a jeho obyvateľov/napr.stručný prehľad histórie,
kultúrne pamiatky,turistické pozoruhodnosti/,ale i dôle
žité informácie a oznamy MsÚ,zápisnice zo zasadania MsZ
a mnoho čtaľších informácií.Stránka je členená do jednot
livých blokov -Hlavná stránka,O meste,Samospráva,Informá
cie,Infraštruktúra,Kultúra,Šport,Turizmus.
Námestia.
Stupava má tri námestia.Najznámejšie je námestie sv.Trojice
pred kostolom.Park pred kostolom je udržiavaný,avšak zakrý
va pohľad na túto dominantu mesta.Oproti námestia sv.Troji
ce máme maličké námestie nesúce meno najväčšieho Slováka
generála M.R.Štefánika.Tretím námestí je námestie Sloven
ského povstania,pomenované podľa udalostí roku 1848,kedy
sa tu zhromaždilo slovenské povstalecké vojsko.Námestie je
dnes predovšetkým autobusovým nádražím.Parčík s kaplnkou je
udržiavaný.
V meste v skrinkách sú mapy Stupavy,ktoré slúžia k dobrej
orientácii v uliciach mesta.

- 14 6.ZDRAVOTNÍCTVO,SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ,ŽIVOT OBYVATEĽSTVA.
O zdravie obyvateľov mesta sa starajú v zdravotnom stre
disku obvodní lekári,dve detské lekárky,ženský lekár,očná
lekárka,zubní lekári.
Epidémia sa nevyskytla,chrípkou ochoreli viac deti a sta
rí ľudia.Lieky si môžu chorí vybrať v dvoch lekárňach.
23.júna náhle skonal Ing. Jozef Zárecký,bývalý pred
nosta MsÚ v Stupave.Zomrel na ceste za svojimi priateľmi,
ktorí mali podobné problémy so zdravím ako on.Obyvatelia
mesta sa s ním v hojnom počte rozlúčili.
Prevody komunálnych bytov do vlastníctva ich užívate- Byty
lov sa končia.Mesto si tak splnilo svoju povinnosť a býva
lé sociálne,komunálne byty prešli do vlastníctva ich uží
vateľov.Bol záujem o prevod bytov i v radoch užívateľov
družstevných bytov.V Stupave ide približne o 660 bytov,
ktoré vo veľkej väčšine spravuje bytové družstvo OSBD
Pezinok.
Podľa predbežných výsledkov Sčítania ľudu mala Stúpa- Obyvatelia
va roku 2001:8063 obyvateľov,z toho je žien 4151,k slo
venskej národnosti sa hlási 96,7% obyvateľov.Podľa viero
vyznania je 70,3% rímskokatolíkov,bez vynania 19,5%.
V Stupave je trvalo obývaných domov 1410,z toho rodinných
domov je 1273.Stupavčania bývajú v 2610 bytoch.
7.KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT.
Ako každý rok i tento bol veľmi bohatý na kultúrne

Kultúrnospoloč.
život

aktivity.MsKS pod vedením riaditeľa Pavla Slezáka veľ
mi dobre usmerňuje,riadi činnosť kultúrnych zariadení
mesta.Pán P.Slezák s veľkým prehľadom organizuje poduja
tia celoslovenského charakteru.
Mestská knižnica Ruda Mórica /MsK/
Mestská knižMsK má 24000 zväzkov kníh.Medzi nimi sú knižné novin-^***^ R.M.
ky,nové náučné knihy:séria kníh so spoločným názvom
"Ako na to".Pre študentov sú v oddelení náučnej litera
túry nové knihy:Slovenčina na dlani,Matematika na dlani,
Veda na dlani,Prehľad fyziky,Filozofia a iné.Dospelí si
môžu vybrať z novinek populárno-náučnej literatúry.Okrem

- 15 kníh sa dajú v knižnici požičať aj časpisy.Tiež v knižni
ci knihy aj predávajú.
MsKS - knižnica R.Mórica v Stupave vyhlásila roku
2002 už 7.ročník literálnej súťaže pre žiakov základných
škôl s názvom "Príroda je život pre každého".Porota sa
rozhodla oceniť 5 prác.Zo ZŠ kpt.Nálepku v Stupave oce
nenie získala žiačka 6.ročníka Monika Ščasná za prózu
O smutnej jedličke.
Koncerty a výstavy.

Koncerty,
výstavy.

- l.mája v areáli TJ Tatran vystúpili tanečné skupiny
Modan a Key Will.Pri saune koncertovala Veselá muzika.
- Stupavskí Záhoráci hrali do tanca a na počúvanie pri
stavaní máje na dvore Stupavskej krčmy.
- 8.mája v areáli "Sedliacky dvor" pri KD bola Krajská
výberová prehliadka hudobných skupín a sólistov folk,
country,bluegrass a trampskej hudby.
Pri príležitosti Dňa matiek v KD vystúpili deti z MŠ
a tanečné skupiny Modan a Key Will.
- 15.mája v rámci prezentácie španielskej kultúry na Slo
vensku sa konal vo fárskom kostole koncert.V umeleckom
programe sa predstavili dva špičkové spevácke zbory:
španielský hosť COR AULOS,Sant Cugat del Vallés /Barce
lona/ a slovenský hostite! Akademický spevácky zbor
Tempus Bratislava.
- 21.júla v Sedliackom dvore na posedení pri muzike hra
la Veselá muzika.
- Stupavské kultúrne leto,První Záhorácke královské hry.
Prvé záhorácke královské hry sa konali pri KD,pod stre
chou Sedliackeho dvora.Prišiel tam král so svojim sprie
vodom,rozdávali sa veľvyslanecké posty.Vdačný veľvysla
nec na území od Tatier až po Dneper priniesol kráľovi
vyzbierané dukáty - plný hlinený krčah,pečené husi a k
tomu lokše.Hry sa začali zapálením lampáša.Aj tu sa uká
zalo, že Stupavčania majú humor v krvi.
- Stupavské hody začali priamo na dvore Pírovcov pri pre
dajni Fa-la-dro v Máste.Tak ako minulý rok ponúkli a pos
kytli tento priestor pre prvú "obnovenú" zábavu "v šáchorú".Spojili sily s Mirom Rácom a daľšími stupavskými a más-

- 16 tskými podnikateľmi a spoločnými silami s podporou mesta,
zorganizovali podujatie ľudovej zábavy.Dobrú náladu udr
žiavala dychová hudba Záhorienka.Tradičnú ponuku občerstve
nia obohatil guláš,ktorý zadarmo ponúkal mástsky urbár.
Hodová nedeľa patrila cirkevným slávnostiam.Hody majú aj
duchovný rozmer.Hody sú sviatkom patróna,ku ktorému je
zasvätený kostol.Je to výročie zasvätenia chrámu.Slávnos
tná svätá omša vo farskom kostole bola vyvrcholením cir
kevných osláv sviatku svätého Štefana,uhorského kráľa.
Na námestí pred farským kostolom sa okolo tretej hodiny
poobede začali schádzať muzikanti,účastníci 7.ročníka fes
tivalu dychovej hudby - Stupavská krídlovka 2002.Poduja
tie organizovalo MsKS Stupava v spolupráci s MOS Pezinok.
Na čele sprievodu dychoviek pochodovali mažoretky,
ktoré sprievod priviedli pred kultúrny dom.Tu začala preh
liadka,na ktorej sa predstavili: Veselá muzika zo Stupavy,
Záhorienka, Svätojurská dychovka,Senčanka,Hradišťanka,Ja
níčka z Lanžhota a dychový orchester z Madarska.V ponde
lok boli hodkv.Starí páni hrali futbal.
- 13.decembra ZUŠ uskutočnila svoj vianočný koncert.
- 29.decembra vo farskom kostole sa konal vianočný koncert
ženského speváckeho zboru Nevädza.Na koncert pozývali:MsKS
a farský úrad v Stupave.
- Dychová hudba Záhorienka.
Záhorienka
Dychová hudba Záhorienka 16.júna v Sedliackom dvore oslá
vila svoje 15.výročie galaprogramom.V päťhodinovom mara
tóne sa vystriedalo okolo sto účinkujúcich a gratulantov
z celého Záhoria,Slovenska i zo zahraničia.Kapelu vedie
učiteľ Jaroslav Fišer.Programom sprevádzal Anton Baláž.Zá
horienka niekoľko rokov spolupracuje s kráľom českej dy
chovky Jozefom Zímom.Nové cédečko Záhorienke pokrstil zá
horácky kráľ Alojz I.Oslávencom blahoželali:richtár záho^
ráckej rady Cyril Moravčík,za Združenie dychových hudieb
Peter Kopunič,za MsKS Pavel Slezák.Z Moravy prišla brnenská Moravénka,s ktorou účinkuje Záhorienka dlhé roky v spo
ločnom programe Hudba bez hraníc.Vystúpili ľudoví rozprá
vači,spevácky zbor z Lozorna a hudobné trio z Borinky.Vr
cholom slávnosti bolo záverečné vystúpenie Záhorienky a

- 17 Moravénky v spoločnom programe.Rozspievali a roztancova
li veľmi príjemné a včíačné stupavské publikum.
- 13.apríla pre verejnosť bolo divadelné predstavenie Zla
tá priadka v spracovaní režisérky Z.Kardošovej a v podaní
detí z literárno-dramatického odboru ZUŠ v Stupave.Predsta
venie bolo zavŕšením celoročnej práce.Veľký aplauz a kvety
boli najlepším ocenením.
- 13.decembra sa v Slovenskej televízii konala nahrávka
s členmi divadelného súboru pri ZUŠ v Stupave.Predstavili
sa s divadielkom Prekabátená striga,ktoré s deťmi naštudo
val Roman Maroš.Záznam sa vysielal v silvestrovskom vydaní
relácie Elá-Hop.
- 15.novembra sa uskutočnilo divadelné predstavenie v nem
čine Heirat /Ženba/ od N.Gogoľa v podaní divadelného súbo
ru z Weikendorfu /A/ v kultúrnom dome.
- Od 2.decembra si v KD,MsK mohli obyvatelia zakúpiť knihu
od autora Pavla Slezáka:"Konc jak živé".V tejto knihe autor
majstrovsky zobrazil príhody obyčajných ľudí z autorovho
okolia,ktoré na tvárach čitateľov vylúdia úsmev a srdečný
záhorácky smiech.
- MsKS za symbolickú cenu 15 Sk dopredávalo jednolistový ka
lendár na rok 2003 s motívom stupavského kaštieľa -olejo
maľbu od autora Pavla Mózu.
- Akademický maliar Milan Kubíček

Akad.maliar

je stupavskej verejnosti známy ako organizátor rekonštru
kcie pietneho miesta cholerského cintorína a vztýčenia
kríža v Máste-Rybníky a neúnavný organizátor a realizá
tor kaplnky svätého Michala archanjela na Medených hám
roch.Osobitným spôsobom vyjadril svoj vzťah k rodnej
Stupave.Daroval mestu obraz-olejomaľbu na dreve "Záhoráci v nebi" z roku 1984.Cena obrazu je päťdesiattisíc ko
rún.V darovacej zmluve je uvedené:"za pochopenie môjho
úsilia a úsilia nadšencov zo Slovenska i zo zahraničia,
rodiny Weiszovej,pri záchrane kultúrnej pamiatky - ka
plnky sv.Michala archanjela v Medených hámroch pri Borinke.Osobitnú včĹaku chcem vyjadriť Ing.Antonovi Darášovi primátorovi mesta a dnes už nežijúcemu Ing.Jozefovi Zá-
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nášho cieľa.Dar odovzdávam do rúk primátora mesta Stu
pava Ing.A.Darášovi do trvalého vlastníctva mesta s tým,
aby bol zapísaný do jeho inventára."
- Obnovený pamätník Kvet vdaky
Kvet vdaky
stojí pred KD.Iniciatíva Františka Obadala získala pod
poru samosprávy a v krátkom čase hrdzavejúci a zanedba
ný pamätník získal novú podobu.V rámci rekonštrukcie bo
la kovová konštrukcia natretá,bola vymenená dlažba a op
ravené teleso pamätníka.Koniec druhej svetovej vojny si
vyžiadal obete i z radov civilného obyvateľstva.Na ich
pamiatku bola inštalovaná pamätná tabuľa s menoslovom
Stupavčanov,ktorí zahynuli počas dní oslobodzovania náš
ho mesta.Pôvodný zoznam bol preverený na matrike a na
tabuli sú uvedení len tí občania,o ktorých informuje mat
rika.Na rekonštrukciu pamätníka prispel František Obadal,
stavebná firma Beleša,predajňa.Fa-la-dro,kamenárstvo Kôs
tka a spoločnosť Premac Bratislava.Na dotvorenie priesto
ru boli zakúpené betónové kvetináče a vysadená okrasná
zeleň.
V

piatok 5.apríla sa pri pamätníku konala pietna spo

mienka na obete II.svetovej vojny.Obnovený pamätník sa
stal dôstojným miestom,ktorý vyjadruje vzťah občanov mes
ta k vojnovým udalostiam.
- Svätomartinský krst vína

Krst vína

sa uskutočnil za spolupráce MsKS a Slovenského zväzu záh
radkárov v Stupave.Svätomartinský krst mladého vína sa
uskutočnil 9.novembra v reštaurácii Stupava.Po požehnaní
mladého vína vdp.F.Mikulom pokračovala degustácia vín Ma
lokarpatskej vínnej cesty.
- MsKS Stupava otváralo jazykové kurzy: anglický a n e m e c k ý ^ ^ y
jazyk pre začiatočníkov,mierne pokročilých - dospelí:100
hodín,dvakrát týždenne.Cena 4 800 Sk.
Kurz práca s PC pre začiatočníkov:10-dňový kurz vo večer
ných hodinách,kurzovné 2900 Sk.Absolventi kurzov dostanú
certifikát o ukončení kurzu.
- MsKS Stupava vydáva mesačne Podpajštúnske zvesti/á 4 Sk/.Noviny
Šéfredaktor:Pavel Slezák,grafik:Peter Rác.Noviny sú povolené
00 v Malackách.

8. ŠKOLSTVO

Školstvo

Do pôsobnosti mesta Stupava,ako zriaďovateľa,prešli
dňoml.júla 2002 štyry materské školy a tri školské jedál
ne,ktoré podľa zákona č.542/1990 Zb.a zákona č.279/1993 Z.z.
požiadali Mesto Stupava o priznanie právnej subjektivity.
Udelením právnej subjektivity sa mesto zriačtuje za rozpoč
tovú organizáciu.Podľa §23 zákona číslo 303/1995 Z.z.o roz
počtových pravidlách v znení neskorších predpisov,rozpočto
vé organizácie možno zriadiť od prvého dňa nasledujúceho
rozpočtového roka.
MsZ Stupava zriaďuje
1.Materskú školu so sídlom Ružová ulica č.7 Stupava ako
predškolské zariadenie s právnou subjektivitou - roz

MŠ

počtovú organizáciu mesta s účinnosťou od 1.januára
2003.Neodeliteľnou súčasťou MŠ je školská jedáleň.
2. Materskú školu so sídlom na ulici Janka Kráľa č.1592/1
Stupava ako predškolské zariadenie s právnou subjekti
vitou - rozpočtovú organizáciu mesta s účinnosťou od
1.januára 2003.Neodeliteľnou súčasťou MŠ je školská je
dáleň.
3. Materskú školu so sídlom na ulici Marcheggskej č.58
Stupava ako predškolské zariadenie s právnou subjek
tivitou - rozpočtovú organizáciu mesta s účinnosťou
od 1.januára 2003.Neodeliteľnou súčasťou MŠ je školská
jedáleň.
4. Materskú školu so sídlom na ulici Hviezdoslavovej č.674
Stupava ako predškolské zariadenie s právnou subjekti
vitou - rozpočtovú organizáciu mesta s účinnosťou od 1.
januára 2003.
Tieto MŠ zriaáuje podľa § ll,ods.4 písm.K) zákona SNR
číslo 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa ustanovení § 22 zákona číslo 303/1995
Z .z .

MsZ Stupava dňa 10.októbra 2002 menovalo
Annu Velčickú,bytom Stupava,Štúrova 15,za riaditeľku
MŠ na ulici Ružovej č.3.
Mgr.Evu Hnátayovú,bytom Malacky,Maľovaného Č.1637/F3,
za riaditeľku MŠ na Hviezdoslavovej ulici č.674.
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na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov v predškol
ských zariadeniach vo výške 100 Sk na jedno dieťa a me
siac.
Gymnázium v Stupave

Gymnázium

Školský rok 2001/2002 bol posledným rokom gymnázia
v našom meste.Od svojho vzniku gymnázium navštevovalo
cca 50 žiakov v dvoch triedach.Po prvom roku svojej
existencie bolo odsúdené na zánik najmä z ekonomických
dôvodov,čo bolo potvrdené naposledy v minulom roku
rozhodnutím ministra o jeho definitívnom zániku.Mesto
Stupava bolo postavené do situácie,kedy na jednej stra
ne chcelo dopriať stupavským deťom možnosť štúdia na
stupavskej strednej škole,avšak na druhej strane neúp
rosné kalkulácie nákladov na prevádzku školy viedli k
uznaniu argumentov zriaďovateľa,ktorý využil svoje prá
vo školu zrušiť.Napriek tomu primátor a MsZ usilovali
o jeho zachovanie a o tejto možnosti rokovali i s minis
trom.Do kroniky Mesta Stupava zostáva len zapísať,že Stu
pava mala od roku 1998 do roku 2002 po prvýkrát vo svo
jej histórii strednú školu.Na Slovensku sa nájde len má
lo miest s podobným osudom.Žiaci stupavského gymnázia
prešli na gymnázium na Bílikovej ulici v Bratislave.Pe
dagógovia našli uplatnenie na ZŠ v Stupave,alebo si
našli zamestnanie inde.
Základná škola kpt.J.Nálepku.

ZŠ

Riaditeľom ZŠ je Mgr.Ladislav Csillaghy,zástupca pre
II.stupeň Mgr.Helena Illiťová,pre I.stupeň Mgr.Jaros
lava Lundová,vedúca Školského klubu detí Jitka Minarovičová,vedúca školskej jedálne Valéria Morávková.
26.júna sa konalo tradičné prijatie najúspešnejších
žiakov stupavských škôl primátorom mesta.Táto pekná
tradícia je vyjadrením uznania najmladším občanom náš
ho mesta,za ich celoročnú usilovnú prácu v škole i v mi
moškolských aktivitách.Primátor Ing.A.Daráš na záver stre
tnutia poďakoval pedagogickým pracovníkom za ich celoroč
nú prácu.Oceneným žiakom poprial veselé a bezstarostné
prežitie letných prázdnin .
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Nadja Ivašková 1.B,Oliver Uhrinec 2.B,Lucia Slezáková
2.C,Tomáš Kubečka 3.A,Kristína Smetanová 3.C,Martina Janíková 4.A,Petra Dybová 4.B,Barbora Holíková 4.C,Martin
Kubicsko 5.A,Lukáš Haraslín 5.A,František Gschill 5.C,
Oliver Rovný 6.A,Miroslav Rigler 6.B,Soňa Obermárová 7.A,
Zuzana Hricová 7.B,Zuzana Slezáková 8.A,Jana Daňová 9.A,
Michal Hollý 9.C,Vladislav Beer 9.A,Petra Kubicskóová 9.A.
Na prijatí sa zúčastnili aj zástupcovia najúspešnejších
kolektívov-družstvo chlapcov/futbal-krajské kolo/ a druž
stvo chlapcov/hádzaná-krajské kolo/.
V
školskom roku 2002/2003 v 29.triedach sa učilo 723
žiakov,z toho na I.stupni 12 tried,na II.- 17 tried.Počet
pedagógov:45 z toho 6 vychovávateliek.Administratívna pra
covníčka Jana Kralovičová,na ekonomickom úseku pracujú 2
pracovníčky.
Za finančnej dotácie Združenia rodičov pri ZŠ kpt.J.
Nálepku sa v dňoch 27.-29.5.konal 2.ročník splavu Malého
Dunaja,ktorého sa zúčastnilo 5 osádok lodí žiakov 5.-9.
ročníka a jedna sponzorská lod dospelých.Hlavný stan mali
v areáli termálneho kúpaliska v TopoIníkoch.Prvý deň sa vy
dali na trasu Jelka-mlyn Madarás,druhý deň splavili časť
z Jahodnej do Topolníkov a tretí poldeň absolvovali naj
krajšiu časť z Topolníkov po Klatovskom ramene do Trhové
ho Mýta a späť.
Žiaci ako každoročne absolvovali lyžiarský výchovno
výcvikový kurz,plavecké kurzy.
Za Základnú umeleckú školu sa prijatia u primátora ZUŠ
zúčastnili:Juraj Ružička,Kristína Smetanová,Ján Pavúr,Zu
zana Hricová,Veronika Zelinková a Lenka Jankovičová.Uspo
riadanie koncertov,divadelných hier som uviedla v časti
kultúrno-spoločenského života.
Za Špeciálnu základnú školu v Stupave sa stretnutia
s primátorom zúčastnili:Anna Zemanová,Ivan Deák,Lukáš Masarovič.Ocenený bol kolektív žiakov,ktorý sa v krajskom kole
Romiády 2002 umiestnil na 3.mieste.Podujatie organizoval
Slovenský olympijský výbor.

ŠZŠ
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Šport

Futbal

Futbal

21.júna sa naši futbalisti prebojovali do III.ligy.
Stupavskí futbalisti v ročníku 2001-2002 skončili v IV.
lige skupiny B na druhom mieste za Studienkou,ktorá ma
la postup zabezpečený.Do novej súťaže III.ligy 2002-2003
sa družstvo ŠKP Devín B neprihlásilo.Uvoľnené miesto Bra
tislavský futbalový zväz pridelil mužstvu Stupavy,ktoré
obsadilo 2.miesto v IV.lige.
Futbalistom,ktorých vedie tréner Hrica M.srdečne gra
tulovali.Svedomitou prácou až do posledného kola nepre
pustili druhé miesto Zohoru,ktorý na krátky čas našich
v 21.kole predbehol.Uznanie patrí celému realizačnému tí
mu na čele s prezidentom klubu Miroslavom Belešom,ktorý
v čase úspechu i neúspechu mužstvo vždy povzbudzoval k ma
ximálnym výkonom.Tretiu ligu nám vybojovali:v bráne sa
striedali Schwarz Tomáš a Kluvánek Vladimír,v obrane hra
li Prokop Vladimír,Šebest Juraj,Ondruš Peter,Hóz Slavomír,
Jánoš Karol,Koberčík Anton-zároveň asistent trénera.
V zálohe hrali Ščasný Michal,Draškovič Jozef,Bekó Roman,
Kôstka Róbert,Kameň Róbert,Turner Peter,Košút Milan,Kubovič Martin.V útoku hrali Drahoš Tibor,Gerža Jaroslav,
Piaček Peter.Halinár Andrej.
Futbalový klub venuje mládežníckym kategóriam veľkú
pozornosť a všestranne podporuje všetkých päť družstiev,
v ktorých je približne 80 detí.
Hokejbal.

Hokejbal

6.apríla sa na hádzanárskom ihrisku TJ Tatran v Stu
pave uskutočnil I.ročník hokejbalového turnaja žiakov zák
ladných škôl a gymnázií,historicky vôbec prvý hokejbalový
turnaj v Stupave.Organizátormi boli MsKS,ZŠ kpt.J.Nálepku
v Stupave,pod záštitou primátora mesta Ing.A.Daráša.Podnet
na organizovanie turnaja dali hráči HBD Bogdau Stupava
s vedúcim družstva Mgr.Jaroslavom Fišerom.Ich cieľom bola
nielen propagácia hokejbalu na Záhorí,ale i príprava na
medzinárodný turnaj MAMUT CUP,ktorý sa uskutoční v máji
v Bratislave.
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Malacky,III.miesto-KŠK HOBA Bratislava,IV.-Gymnázium
Stupava,V.-stupavskí jastrabi.Ceny družstvám pri sláv
nostnom vyhodnotení odovzdal primátor mesta Stupava,zás
tupcovia MsKS v Stupave:P.Slezák,Í.Mózová,p.Obadalová.
Od stolku časomeračov a zapisovateľov spracované údaje
o turnaji odovzdala učiteľka A.Lachkovičová.Výsledky
a konečné poradie vyhlásil učiteľ J.Fišer,ktorý prev
zal z rúk primátora diplom ako najlepší tréner víťaz
ných ZŠ Bogdau Stupava.Stretnutia rozhodovali Košík
a Janota.Naši bociáni a jastrabi nám urobili radosť.
Stupavčan na zimnej olympiáde
-----------------------------

Zimná olympiáda

Karol Fajkus-junior zo Stupavy sa ako technický
pracovník Slovenského olympijského výboru sa zúčastnil
dvoch olympiád.V roku 2000 to bola letná olympiáda v Austrálii-Sydney a v 2002 sa zúčastnil aj zimnej olympiády
v americkom Salt Lake City.Jeho úlohou bolo technické za
bezpečenie Slovenského olympijského domu a komunikácia
medzi Slovenským domom a slovenskou výpravou v olympij
skej dedine.Na Karola najväčší dojem urobil princ Albert
z Monaka,oficiálni hostia,členovia MOV.Karol Fajkus svo
ju úlohu splnil svedomito.
Turistické novinky

Turistika

vydalo MsKS Stupava.Mali za cieľ oboznámiť turis
tov s krásami Stupavy,Zohora,Záhorskej Bystrice,Lozorna.
Svojim obsahom priblížili turistom rieku Moravu,Náučný
chodník nivou Moravy,tiež zaujímavo predstavili miesta:
Magna Via Stupava a okolie,CHránená krajinná oblasť Malé
Karpaty,CHránená krajinná oblasť Záhorie,Zámocký park
v Stupave,Kultúrne pamiatky v Stupave,Záhorácke kráľov
stvo,Záhradná galéria Alojza Machaja v Plaveckom Štvrt
ku,Múzeum Ferdiša Kôstku v Stupave,Marianka pútnická,ba
rokový skvost.Novinky na svojej stránke predstavili his
toricky :Stupavu,Lozorno,Zohor,Záhorskú Bystricu,zrúcaninu
Pajštún.Pre turistov uverejnili dôležité informácie a in
formačnú mapu-Stupava a okolie.
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ZÁVER KRONIKY
Rast obyvateľstva Mesta Stupava:
Narodené deti:
Prihlásení občania:
Odhlásení občania:
Zomrelí:

Rast obyvateľ

56
229
116
132

Celkový počet obyvateľov v roku 2002: 8168.
Použité pomôcky pri spracovaní konceptu kroniky:
1.Správy mestského zastupitelstva.
2.Časopisy a denná tlač.
3.Podpajštúnske zvesti.
4.Vlastné poznámky.
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KRONIKA

MESTA

STUPAVA

ROK: 2003

Kronikárka: Anastázia Lachkovičová
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ÚVOD.

Úvod.

Mesto Stupava sa stále dynamicky rozrastá.Pre
bieha tu rozsiahla bytová výstavba,najmä rodinných
domov.Na rodinných domoch vymieňajú strechy,upravu
jú podkrovné izby.Mesto má vybudovanú čističku od
padových vôd a buduje kanalizačnú sieť.V meste oby
vateľom slúžia bankové inštitúcie:Slovenská sporiteľ
ňa a VÚB.Máme tu tri hotelové zariadenia.V lokalite
Park je vybudovaný športovo-rekreačný areál s futba
lovým a hádzanárskym ihriskom,tenisovými kurtami,sau
nou,fitnes-centrom,mestskou športovou halou.Pri Kul
túrnom dome v roku 2001 vybudovali"Sedliacky dvor".
Nedaleko strelnice je letné kino.Pri farskom úrade
je vybudované Pastoračné centrum,ktoré ponúka prog
ramy pre deti,mládež i dospelých.Mesto Stupava je
známe svojimi kultúrnymi podujatiami,ktoré obyvate
lia radi navštevujú a ktoré sa stávajú tradíciami.
Regionálny mesačník Podpajštúnske zvesti hovorí o ži
vote v meste,oznamuje obyvateľom pripravované kultúr
ne aktivity,pozýva ich na podujatia,inzeruje.
V

tomto volebnom období bude naše mesto viesť

primátor mesta Ing.Ján Beleš a 13 poslancov MsZ.Cestou
Podpajštúnskych zvestí vyslovil srdečné a úprimné bla
hoželanie do roku 2003.Medzi iným hovoril:"Máme za se
bou prvé slávnostné zasadnutie MsZ,ktoré stanovilo or
gány mesta,teda zloženie MsR a jednotlivých komisií vrá
tane ich predsedov.Tak ako život prináša prekvapenia,takézo čiastočné prekvapenie bola pre mňa voľba do týchto
orgánov.Podľa môjho názoru neprospela veci skutočnosť,
že sa prihliadalo viac na politickú príslušnosť,s ktoou jednotliví poslanci vstupovali do volieb,ako na ich
odbornosť.Som presvedčený,že političnosť,ktorá sa pre
javila na prvom zasadnutí MsZ,postupom času ustúpi a
rozhodujúce budú problémy Stupavy a kvalita rozhodo
vania pri ich riešení.Od 1.januára prešli v rámci pre
sunu kompetencií na mesto ďalšie povinnosti.Najvýznam
nejšia zmena je v prechode pôsobnosti stavebného úradu.
Predškolské zariadenia nadobudli 1.januára právnu sub-
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škola rozpočtovými organizáciami mesta."Primátor sa
bude snažiť spolu s poslancami urobiť Stupavu krajšou
a bezpečnejšou a vyzval obyvateľov k tvorivej aktivite.
2.VEREJN0 - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT.

Verejno-spol.

Činnosť mestského zastupiteľstva.
______________________ _________

život.
,, „
MsZ

MsZ Stupava sa zišlo:
Dňa 3.januára
Vzalo na vedomie výsledky volieb do orgánov sa
mosprávy obcí,konaných v dňoch 6.a 7.decembra 2002
v meste Stupava na funkciu primátora mesta a funkciu
poslancov MsZ prednesenú predsedkyňou volebnej komisie
Margitou Hricovou a vystúpenie novozvoleného primátora
mesta Ing.Jána Beleša.
MsZ konštatovalo,že
1.Novozvolený primátor mesta Ing.Ján Beleš zložil záko
nom predpísaný sľub primátora mesta.
2.Novozvolení poslanci MsZ:Gustáv Beleš,Ján Borák,Ing.
Radoslav Draškovič,PaedDr.Milan Gramblička,Alena Hricová,Pavol Huk,Karol Janata,MVDr.Róbert Kazarka,Pavel
Kubíček,Ing.Peter Mazúr,Mgr.Martin Prokop,Ing.Jozef
Ukropec,Ján Valachovič zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca MsZ.
MsZ zriadilo:
1.Mestskú radu /MsR/ v počte 4 členov.
2.Komisie MsZ.
MsZ zvolilo
1.Zástupcu primátora mesta poslanca MVDr.Róberta Kazarku.
2.Členov MsR:MVDr.Róberta Kazarku,Jána Valachoviča,Ing.
Petra Mazúra,Gustáva Beleša.
3.Predsedu komisie:
a.finančnej - Jána Valachoviča
b.majetkovo - právnej - Ing.Petra Mazúra
c.dopravnej a bezpečnostnej - PaedDr.Milana Grambličku
d.stavebnej a rozvoja mesta - Karola Janatu
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f.sociálnych potrieb,zdravotníctva,školstva a športu
- Mgr.Martina Prokopa
g.obchodno-podnikatelskej - Gustáv Beleš.
MsZ schválilo plat primátora mesta 38 100 Sk mesačne
vrátane príplatku za riadiacu činnosť.
Poverilo výkonom funkcie sobášiaceho týchto poslan
cov MsZ vo volebnom období 2002-2006:Alenu Hricovú
a Jána Valachoviča.
Dňa 30.januára
Schválilo Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2003.
Zvolilo:
1.Poslanca Ing.Radoslava Draškoviča za predsedu komi
sie dopravnej a bezpečnostnej.
2.Členov komisie finančnej
a.poslancov: Ing.Mazúr Peter
b.odborníkov z radov obyvateľov mesta:
Ing.Ľuboš Ivica,Budovateľská 7,Ing.Dušan Piaček,Hlav
ná 36,Ing.Peter šereš,Ružová 1002/12.
3.Členov komisie majetkovo-právnej
a.poslancov: Ján Valachovič
b.odborníkov:Doc.Ing.Erich Geisse,PhDr.,Pri borníku 4,
Mgr.Ingrid Lohazerová,Mlynská 5,Bc.Katarína Nosková,
Ružová 16,Ing.Dušan Piaček,Hlavná 36.
4.Členov komisie dopravnej a bezpečnostnej
a.poslancov: Ján Valachovič.
5.Členov komisie stavebnej a rozvoja mesta
a.poslancov: Ing.Radoslav Draškovič
b.odborníkov:Ing.Ján Balažovič,Bezručova 13,Ing.Vla
dimír Kluvánek,Marianska 21,Ing.Rudolf Lachkovič,Záhu
menská 35,Ing.Mária Maderová,Hlavná 84,Ing.Peter Nagy,
Lipová 30,Štefan Veselý,Záhradná 16.
6.Členovia komisie životného prostredia
a.poslancov: MVDr.Róbert Kazarka
b.odborníkov:Peter Král,Zemanská 11,František Lachko
vič,Dlhá 55,František Obadál,Marianska 22,Jozef Šály,
Bezručova 26,Ing.Ľubomír Žiak,Železničná 5.
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školstva a športu
a.poslancov: Pavol Huk
b.odborníkov:Lubomír Doka,Kalinčiakova 26,Miroslav Foltín,Krížna 1187/21,Jana Geissová,Pri Borníku 4,Eduard
Kalický,Krížna 23,Mgr.Koloman Katona,Kalinčiakova 173,
PhDr.Jozef Klavec,Školská 3,Mariana Minarovičová,Cin
torínska 22,Mgr.Ivana Mračková,S.CHalupku 995/11,Ľud
mila Nováková,Nová 113,Ladislav Pšenko,Budovateľská
961,Pavel Slezák,Železničná 893/3.
8.Členov komisie obchodno-podnikatelskej
a.poslancov: Ing.Peter Mazúr
b.odborníkov:Soňa Činovská,Bezručova 994,Jarmila Jakšová,Zemanská 4,Eva Kubovičová,Marianska 57.
9.Tajomníkov komisií MsZ:
a.Danielu Drahošovú - finančná
b.Ing.Soňu Geisseovú - majetkovo-právna
c.Róberta Mračka - dopravná a bezpečnostná
d.Ing.Jozefa Blažeka - stavebná a rozvoja mesta
e.Dagmar Trepáčovú - životného prostredia
f.Moniku Fišerovú /na dobu určitú do 30.6.2003/- sociál
nych potrieb,zdravotníctva,školstva.
g.Denisu Belošičovú - obchodno - podnikateľská.
Odporúča primátorovi mesta vyhlásiť na obsadenie miesta
hlavného kontrolóra výberové konanie v zmysle zákona
č.313/2001 Z.z.o verejnej službe.
Menovalo výberovú komisiu na obsadenie miesta hlavného
kontrolóra mesta v zložení:Ing.J.Beleš,PaedDr.M.Gramblička,MVDr.R.Kazarka,Mgr.M.Prokop,Ing.J.Ukropec,J.Valachovič.
Dňa 27.februára
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o spô
sobe vykonania referenda o vstupe SR do Európskej únie,
ktoré sa uskutočnilo 16.a 17.mája 2003.
Schválilo zvýšenie stravnej jednotky pre dôchodcov v stra
vovacom stredisku v zmysle alternatívy č.II.,tabuľka č.2
s predbežným dopadom na rozpočet mesta cca 10 tis.Sk
s účinnosťou od 1.marca.
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z radov obyvateľov mesta:Ing.Emanuel Bauer,Marianska 80,
Radoslav Buchta,náčelník MsP,MUDr.Vojtech Erdélyi,Marcheggská 82,Genovéva Filípková,Hviezdoslavova84,Tomáš Fišer,
Budovateľská 4,Mária Hardenová,Ružová 22,František Matulník,Budovateľská 11,Ján Onduško,Marianska 76,Ivona Pírová,
Hviezdoslavova 64.
Členku komisie finančnej - odborníkov:Cecíliu Stankovskú,Záhumenská 72.
Člena komisie obchodno-podnikateľskej - odborníkov:
Petra Kapitána,Na Dieloch 2.
Člena komisie sociálnych potrieb,zdravotníctva,škol
stva a športu - odborníkov:Martina Bačku,Budovateľská 22.
Dňa 27.marca
MsZ vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky mes
ta o vybavovaní sťažností a petícií v roku 2002 v samo
správe mesta Stupava.
Zvolilo Ing.Zdenku Páčkovú za hlavného kontrolóra
mesta Stupava.
Dňa 24.apríla
MsZ schválilo vypracovanie projektovej dokumentácie "Re
konštrukcia a modernizácia budovy bývalého obecného domu
v Máste" a podanie žiadosti o finančnú pomoc z programu
SAPARD na realizáciu tohto projektu.
Platové zaradenie hlavnej kontrolórky mesta s účinnosťou od 1.apríla 2003 v zmysle zákona č.313/2001 Z.z.
o verejnej službe v znení neskorších predpisov:Platová
trieda:11,platový stupeň:9.Tarifný plat 11.740Sk,zvýše
nie tarifného platu o 15% 1770 Sk,osobný príplatok vo
výške 40% 5140 Sk.Spolu: 18 650 Sk.
Uložilo hlavnej kontrolórke mesta preveriť podmien
ky výstavby polyfunkčného domu na ulici Mlynskej.
Dňa 29.mája
MsZ schválilo finančné príspevky na opravu vežových hodín
kostola v časti Mást vo výške 60000 Sk.
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- na prekládku VN linky v areáli skládky domového odpadu
Stupava - Žabáreň 300 000 Sk.
Štatút mesta Stupava s pripomienkami.
Organizačný poriadok MsÚ Stupava s tým,že v "orga
nizačnej štruktúre mesta Stupava" "referát územného roz
hodovania a stavebného poriadku,spoločný obecný úrad"
bude priamo podliehať primátorovi mesta.
Investičnú akciu "oprava oplotenia objektu Základ
nej školy J.Nálepku v Stupave".
MsZ uložilo prednostovi MsÚ vykonať inventarizáciu záh
radkárskych osád za účelom vysporiadania poplatkov za
odvoz komunálneho odpadu.
Menovalo výberovú komisiu na obsadenie miesta
"prednosta MsÚ" v zložení:Ing.J.Beleš,G.Beleš,A.Hricová,MVDr.R.Kazarka,Ing.P.Mazúr.
Zvolilo Ing.arch.Hučka za člena komisie staveb
nej a rozvoja mesta.
Dňa 3.júla
MsZ vzalo na vedomie informáciu o zmapovaní nelegálnych
skládok v katastri mesta Stupava.
Schválilo použitie finančných prostriedkov kapitoly 04.5.
ľ'Komunikácie a doprava" v objeme 3000 tisíc Sk na vec
né plnenie:oprava výtlkov 1000 tis.Sk,Železničná ulica
300 tis.Sk,Lipová ulica 400 tis.Sk,parkovisko ulica
Hlavná/Tabak Emília/600 tis.Sk,betónka/k a.s.Cevaservis/
450 tis.Sk,dopravné značenie 250 tis.Sk,vodorovné 150tis.
Sk,zvislé 100 tis.Sk.
Použitie finančných prostriedkov kapitoly 635"Opravy a údržba" v objeme 2221 tis.Sk na vecné plnenie:
oplotenie základnej školy 400 tis.Sk,úprava ihriska pri
ZŠ 100 tis.Sk,oprava budovy pre MsP 500 tis.Sk,rekon
štrukčné práce na MsÚ 400 tis.Sk,oprava strechy ZŠ-spolufinancovanie 400 tis.Sk,úprava priestorov pred MsÚ
200 tis.Sk,oprava zastávok SAD 100 tis.Sk,ostatná údrž
ba a opravy 121 tis.Sk.
Vyčlenenie finančnej čiastky vo výške 600 tis.Sk
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číslo 1107 na financovania rekonštrukcie a zveľadenia
priestorov stravovacieho strediska pre potreby zabezpe
čenia klubovej činnosti dôchodcov.
Dňa 4.septembra
MsZ vzalo na vedomie:Rozbor hospodárenia za I.
polrok VaK,MsKS,MsPTS.
Schválilo odpredaj služobného motorového vozidla
Škoda Felícia,rok výroby 2000,vo vlastníctve MsKS Stupa
va a kúpu nového služobného motorového vozidla pre prís
pevkovú organizáciu MsKS Stupava formou leasingu pri do
držaní ustanovení zákona číslo 263/1999 Z.z.o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Poveruje primátora mesta rokovať s firmou Stu
pavská investičná,spol.s r.o.o uzatvorení kúpno-predajnej zmluvy na časť zastavaného pozemku pod stavbou
"Reštaurácia Karkulka" na p.č.193/33 o výmere cca 850m?
ktorá bude predložená na rokovanie MsZ.
Súhlasilo so zadaním pre vypracovanie overovacej
urbanistickej štúdie "Zóna Stupava - západ".
Zvolilo Jána Cibuľu,bytom Stupava,Nová 26,za čle
na komisie životného prostredia.
Dňa 9.októbra
MsZ vzalo na vedomie informáciu o stave a prevádz
kovaní mestskej športovej haly za rok 2002.Informáciu
o príprave rekonštrukčných prác objektu stravovacieho
strediska a hospodárskej budovy pri MsÚ.Informáciu
o realizácii opráv a rekonštrukčných prácach komunikácií
a chodníkov ku dňu 30.septembru.
MsZ splnomocňuje MsR na schválenie rozpočtového
nákladu na realizáciu odvodňovacieho kanála na Námestí
M.R.Štefánika.
Dňa 13.novembra
MsZ vzalo na vedomie sľub poslanca MsZ Františka Lachkoviča.Vzdanie sa členstva v komisii stavebnej a rozvoja

mesta Ing.R.Draškoviča.Vzdanie sa členstva v komisii
obchodno-podnikateľskej Ing.P.Mazúra.
Schválilo Štatút komisie majetkovo-právnej,Šta
tút komisie stavebnej a rozvoja mesta.Cenník pre uskla
dnenie odpadu na skládke odpadov Stupava-Žabáreň s plat
nosťou od 1.januára 2004.Premiestnenie sochy kpt.J.Ná
lepku do areálu ZŠ Stupava.
Zvolilo člena MsR Pavla Kubíčka,predsedu fi
nančnej komisie Ing.Jaroslava Majtana,člena komisie
majetkovo-právnej a komisie životného prostredia Fran
tiška Lachkoviča.
Poverilo výkonom funkcie sobášiaceho poslan
ca MsZ vo volebnom období rokov 2002-2006 Ing.Petra
Mazúra.
Dňa 18.decembra
MsZ vzalo na vedomie vzdanie sa Ing.R.Draškoviča fun
kcie predsedu dopravno-bezpečnostnej komisie.
Schválilo rozpočet VaK Stupava,MsKS Stupava,
MsPTS Stupava na rok 2004.Plán zasadnutí MsR a MsZ
na rok 2004.Uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi firmou
HAMÉ SLOVAKIA s r.o.ako prenajímateľom a Mestom Stu
pava,ako nájomcom,na časť pozemku p.č.300/3 o výmere
cc400m2 za cenu 15 Sk/m^/rok,spolu 6000 Sk/rok,za úče
lom využitia predmetnej časti pozemku ako manipulačná
plocha pre cintorín v Máste.Štatút finančnej komisie.
MsZ konštatovalo,že návrh rozpočtu mesta na rok 2004
bol spracovaný ako vyrovnaný v podmienkach metodiky,
organizácií a cenách roku 2003.Metodické,organizačné
cenové dopady vyplývajúce zo štátneho rozpočtu na rok
2004,budú zapracované do rozpočtu mesta na rok 2004
po nadobudnutí ich účinnosti.
Zvolilo PaedDr.M.Grambličku za predsedu dopravno bezpečnostnej komisie MsZ.
MsZ splnomocnilo primátora mesta k uzatvoreniu zmluvy
s neštátnou organizáciou Vľúdnosť-Venia so sídlom
v Bratislave,Kominárska 2 na zabezpečenie poskytova
nia opatrovateľských a prepravných služieb na území
mesta Stupava.
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Činnosť MsO

MsZ v Stupave podľa § 11 ods.4 písm.j zákona
SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov,schválilo Organizačný poriadok MsO Stupava.
Organizačný poriadok MsÚ je vnútorným organizačným pred
pisom,ktorý určuje postavenie a pôsobnosť MsÚ,jeho or
ganizačnú štruktúru,pracovné činnosti jeho oddelení
a referátov,ich vzájomné vzťahy a zodpovednosť.Je zá
väzný pre všetkých zamestnancov mesta Stupava.Štatutár
nym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov
mesta je primátor mesta Ing.Ján Beleš.
MsÚ je výkonným orgánom MsZ a primátora mesta
zložený zo zamestnancov mesta.Organizačnú štruktúru MsÚ
určuje MsZ.MsÚ zabezpečuje organizačné a administratív
ne úlohy súvisiace s plnením úloh MsZ a primátora,ako aj
čtaľších orgánov MsZ.
Na čele MsÚ je prednosta úradu Ján Valachovič.
Vymenúva a odvoláva ho primátor.Primátorovi zodpovedá
za svoju činnosť.Prednosta riadi MsÚ a organizuje jeho
prácu.Priamo riadi vedúcich oddelení a činnosť referátu
evidencie obyvateľstva,sociálnych vecí,rodiny,školstva,
zdravotníctva a športu a matriku.
MsÚ je členený na oddelenia,referáta a sekreta
riát primátora.MsÚ má vytvorené:oddelenie ekonomiky,od
delenie správy majetku mesta,oddelenie výstavby a život
ného prostredia.Tieto sa členia na referáty.Postavenie
referátu má aj matričný úrad,ktorý spolu s referátom
evidencie obyvateľstva a referátom sociálnych vecí,ro
diny,školstva,zdravotníctva a športu priamo riadi pred
nosta úradu.
Primátor mesta riadi príspevkové a rozpočtové
organizácie,referát civilnej obrany,požiarnej ochrany
a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,mestskú polí
ciu,sekretariát,referát územného rozhodovania a staveb
ného poriadku - spoločný obecný úrad.Mestský hasičský
zbor je podriadený primátorovi mesta.Riadený je pros
tredníctvom referátu CO,PO a BOZP.Veliteľ a členovia
zboru vykonávajú svoju činnosť na základe dobrovoľnosti.
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berá všetky kompetencie na úseku územného rozhodovania a
stavebného poriadku.Týmto dňom MsÚ prijíma podania na vý
kon uvedenej činnosti.Mesto Stupava bolo požiadané,aby
činnosť stavebného úradu vykonávalo aj pre obce Marianka
a Jabloňové.Okresný úrad Malacky na činnosť stavebného
úradu delimituje jedného zamestnanca pre celý okres Ma
lacky.To znamená,že tento prenesený výkon štátnej správy
zaťaží v plnej miere rozpočet mesta.
Primátor mesta Stupava inicioval stretnutie s ria
diteľkou OÚP v Malackách Ing.Petrakovičovou a riaditeľom
Krajského úradu práce Bratislava PhDr.Homolom.Témou stret
nutia bola situácia v oblasti zamestnanosti,aktívnej poli
tiky úradu práce vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie a
tiež novela zákona o zamestnanosti.Novela zákona rieši
povinnosť dlhodobo nezamestnaných vykonávať práce podľa
určenia obecným úradom.Splnenie tejto povinnosti,ktorá
ukladá nezamestnanému odpracovať 20 hodín mesačne podľa
určenia podmieňuje vyplácanie sociálnych dávok.Z tohto
hľadiska je dôležitá spolupráca medzi samosprávou,úra
dom práce a odborom sociálnych vecí.Dr.Homola oznámil,že
novela je v platnosti,pripravuje sa vykonávací predpis.
Z novely zákona vyplýva pre evidovaných nezamestnaných
povinnosť hlásiť sa na úrade práce dvakrát do mesiaca.
Na stretnutí bolo dohodnuté,že mesto poskytne úradu prá
ce miestnosť,úrad vyšle pracovníka a uchádzači o zames
tnanie sa budú hlásiť priamo v Stupave.Do Malaciek pôjdu
iba raz do mesiaca.
Primátor mesta Stupava vyhlásil podľa zákona výbe
rové konanie na obsadenie miesta prednostu MsÚ Stupava.
Činnosť orgánov štátnej správy.

Štátna správa

Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny v Malackáchpracovisko v Stupave.

Riaditeľkou odboru sociálnych vecí Daniela Richterová,
vedúcou riaditeľkou úradu práce Ing.Biksacká.Pracovisko
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1.oddelenie peňažných príspevkov pre občanov zdravotne
postihnutých
2.oddelenie štátnych sociálnych dávok
3.dávok z hmotnej núdzi.
Kompenzácie zdravotne ťažko postihnutých - sú to príspev
ky na zdravie pre postihnutých,príspevok na zaopatrovanie,
na osobnú asistenciu,na prepravu/opakovanú/ a rôzne úče
lové jednorázové príspevky /napr.na úpravu rodinného domu,
bytu,garáže/,príspevok na opravu pomôcky,príspevok na kúpu
osobného motorového vozidla.
Štátne sociálne dávky - sem patrí príspevok,prídavok na
dieťa,rodičovský príspevok pri narodení dieťaťa,príspe
vok na pohreb,zaopatrovatelský príspevok a iné.- pracu
je 5 zamestnancov.
Dávky v hmotnej núdzi pre občanov s nízkymi príjmami
a nezamestnaní,aj k dávke v hmotnej núdzi sa poskytuje
na bývanie,zdravotnú starostlivosť,aktivačný a ochranný
príspevok.Dávkou v hmotnej núdzi štát garantuje občano
vi a osobám spoločne posudzovaným existenčné minimum.
Činnosť spoločenských organizácií.

Spoločenské
organizácie

V Stupave pracujú Miestne spolky SČK I.a Il.Predsedníč-

SČK

Olga Filípková a Vilma Vígerová pracujú podlá svojich
plánov činnosti.Poslaním oboch spolkov je predchádzať
utrpeniu a získavať darcov krvi.Organizujú návštevy ťaž
ko chorých - členov,tiež zájazdy do Poľska za nákupmi,
tiež organizujú v júli-auguste dovolenky v CHorvatsku.
Na výročných schôdzach hodnotia svoju činnosť a reví
zori podávajú správu o správnosti hospodárenia.
Občianske združenie Katolíckej jednoty v Stu- Katolícka
pave organizuje v spolupráci s Farským úradom rôznorodú činnosť v Pastoračnom centre pre farníkov a ob
čanov Stupavy.Občania tohto roku venovali 1% z dane,

jednota

ktorú zaplatili zo svojho ročného príjmu právnických
a fyzických osôb.Tento 1%-ný podiel adresne poskytli
na verejno-prospešnú činnosť mnohí občania v našom
meste.
MO Matice slovenskej - predseda Dr.František MO MS
Juriga - usporiadala 13.matičný ples.Vdaka tomu mohla
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kola súťaže o Hviezdoslavov Kubín a organizovala aj iné
národno - vzdelávacie podujatia.
Spoločenstvo žien SD v Stupave - predsedníčka

SŽDS

Daniela Kovačičová - venuje sa humanitnej činnosti pri
jednotlivých akciách.Pomoc deťom sociálne slabých rodín.
Humanitná pomoc bola rozdelená podľa zoznamu sociálneho
oddelenia MsÚ Stupava.Pri jednotlivých akciách SŽDS po
mohli sponzori zo Stupavy a okolia.
ZO Slovenského zväzu záhradkárov - predse- SZ záhradkárov
da Ladislav Rác.Hodnotí svoju činnosť každý rok na vý
ročnej schôdzi.Výročná správa zhodnotila uplynulé obdo
bie so zameraním na organizačnú činnosť v zmysle stanov
SZZ a osvetovú činnosť pri udržovaní a skrášľovaní preddomových priestranstiev a zahrádok.Členovia sa podielali
na celomestskej akcii"Deň zelá".Prebiehala na nej výstava
ovocia a zeleniny,výstava chryzantén,ktorá bola hodnotená
odbornou komisiou.ZO má 134 členov.Výročná správa konšta
tovala úbytok členstva.
Na výstavu Úroda 2003 prinieslo 59 vytavovateľov celkom
210 vzoriek,čo bolo za šesť rokov rekordný počet.ZO za
dlhoročnú prácu v ZO a pomoci pri organizovaní výstavy
dostali osobitné ocenenie zaslúžilí členovia ZO Rudolf
Apoštol,Matej Sabol,Ivan Sopúšek,Etela Jarošová a Emília
Schwarzová.
MsKS a ZO SZZ v Stupave zorganizovali tradičný Svätomartinský krst vína 9.novembra.
Činnosť cirkví.

Činnosť cirkví

Obyvatelia Stupavy - rímsko-katolíckeho nábožennavštevujú Sväté omše,pobožnosti vo fárskom kostole v
Stupave a v Máste,tiež na Kalvárii.Vdp.farár - dekan
Felix Mikula sa na svätých omšiach dôstojne prihovára
svojimi kázňami veriacim.Stará sa o duchovný rast a i
o ekonomickú stránku svojej farnosti.Na svätej omši na
Silvestra po kázni oboznamuje prítomných veriacich
s hospodárením Farského úradu.Každý rok je veľa vecí,
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tu.Preto i ked je ťažká situácia v mnohých rodinách,ludia
peňažnými darmi podporujú v zbierkach CHaritu,budúcich
kňazov,misionárov.Rok 2003 bol rokom Svätého ruženca.
V Stupave je vytvorených 9 ruží svätého ruženca,každá
má 20 členov,z toho sú 2 mužské.
Každoročne pre prvopríjmajúcich poriadajú týždenný
rekreačný lacný pobyt,tiež pre miništrantov a aktivistov.
Vdp.Felix Mikula spolupracuje s MsKS pri poriadaní kon
certov vo fárskom kostole.Do pastoračného centra majú
dvere otvorené deti,mládež,dospelí a nielen veriaci.
Na Štedrý deň na dvore pastoračného centra varia kapus
tnicu pre bezdomovcov a biednych ludí.Títo sú pozývaní
oznamami a letáčikmi.Vdp.Mikula žije aktívny život s ob
čanmi.Vyučuje náboženskú výchovu na ZŠ spolu s Máriou
Markovičovou a bohoslovcom.
Ke3že náboženská výchova je povinná od 1.ročníka,
v ZŠ na hodinách sa stretávajú zvlášť žiaci rím.-kat.
náboženstva a zvlášť evanjelici.
V Stupave sú i jehoví.Je ich vidieť raz mesačne pri
predaji ich časopisu Strážna veža.Občas prichádzajú
do rodín bez pozvania a niekedy nasilu chcú ludí pres
viedčať o ich pravde.Ludia ich do bytov nepúšťajú.
Významné domáce a zahraničné návštevy.
V

Návštevy

Reštaurácii Stupava sa konal 24.apríla semi

nár Možnosti slovensko - rakúskej hospodárskej spoluprá
ce.Seminár bol určený malým a stredným podnikateľom,zás
tupcom miestnej samosprávy.Témy,ktoré tu odzneli koreš
pondujú s otázkami,ktoré si kladú naši podnikatelia
pred vstupom Slovenska do Európskej únie.V prednáško
vej časti vystúpili so svojimi príspevkami:pospredseda
BSK M.Vaškor,obchodný radca Rakúskeho veľvyslanectva
v SR Dr.K.Bekos,zástupca Ministerstva výstavby a regio
nálneho rozvoja Ing.M.Gál,Dr.P.Staudigl,R.Sollan zastu
pujúci spoločnosť Wustenrot a Ing.V.Sirôtka za Združe
nie malých a stredných podnikateľov.Prítomní podnikate
lia mali možnosť v diskusii konzultovať možnosti spolu
práce.
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v Stupave zástupcovia rakúskych a slovenských základ
ných škôl z nášho prihraničného regiónu.Vedenie ZŠ v
Stupave uvítalo možnosť nadviazať prvé kontakty s ra
kúskou stranou.Kečtže je naša škola najväčšia v okrese
Malacky a veľký dôraz sa kladie na vyučovanie cudzích
jazykov,pripravili pre naše deti viacero aktivít.
Primátora Ing.J.Beleša navštívila delegácia
KSS vedená poslancom NR SR Ševcom a tástupcom Veľvys
lanectva Ruskej federácie na Slovensku.S primátorom
rokovali o možnosti exhumácie pozostatkov troch so
vietskych vojakov,ktorí sú pochovaní v spoločnom hro
be na Obore.Miesto posledného odpočinku je naozaj nenedôstojné/susedí s plotom hospodárskeho dvora/.Roko
vali aj o možnosti premiestnenia jazdeckej sochy kpt.
J.Nálepku do areálu ZŠ,ktorá nesie jeho meno.Sterostlivosť o hroby cudzích armád je v kompetencii pre
zidenta,ktorého chcú poslanci osloviť a iniciovať pre
nesenie pozostatkov na bratislavský Slavín.Rozhodnutie
o premiestnení sochy je na poslancoch mesta,pretože
areál ZŠ je majetkom mesta.
Z výtvarných prác rakúskych a slovenských de
tí bol zostavený kalendár.Téma Moja obec,moje mesto os
lovila vyše stovky detí na obidvoch brehoch rieky Mora
vy.22.septembra sa uskutočnila výstava výtvarných prác
a fotografií na tému Morava-March v mestečku Hohenau
March a 3.septembra v Stupave.
Pod záštitou primátora mesta Stupava,v spolu
práci s Klubom Morava-March sa dňa 19.novembra konal
siedmy míting siete cezhraničných impulzných centier
GIZ-Net.Za účasti prezidenta Ecoplus Viedeň Dr.I.Knappa
a odborníkov na hospodársku cezhraničnú spoluprácu
z Rakúska a Slovenska sa diskutovalo na tému možností
spoločného podnikania,obchodu,služieb,kooperácie a vyt
várania spoločných podnikov.Na podujatí sa zúčestnilo
40 zástupcov impulzných centier z Rakúska,Česka a Slo
venska.Z regiónu sa zúčastnili starostovia obcí Láb,Zá
horská Ves,Stupava.
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Pri príležitosti otvorenia Adventných slávnos
tí v rakúskom meste Bruck/Leitha sa konalo priateľské
stretnutie primátora Ing.J.Beleša s rakúskym partnerom
Franzom Pergerom.Po slávnostnom otvorení adventných
dní sa oficiálni hostia odobrali na prehliadku betlehe
mov - výstavy na zámku Prugg.V priateľskom ovzduší ho
vorili o možnostiach cezhraničnej spolupráce.
Pri príležitosti 40.výročia založenia folklór
neho súboru Soproni Testvériség Táncegyuttes vystúpila
mestská dychová hudba Veselá muzika v slávnostnom gala
programe.Medzi oficiálnymi hosťami podujatia bol primá
tor Ing.J.Beleš s manželkou a delegácie MsKS v Stupave.
Veselá muzika bola odmenená veľkým aplauzom.Na slávnos
tnej recepcii odovzdal primátor Ing.J.Beleš predstaven
stvu súboru gratuláciu a dar.Súbor je už druhým rokom
hosťom Slávností kapusty.Stupavskú delegáciu prijal
starosta miestnej časti Agfalva a starosta mesta Šopron.
Klub Morava - March.

Klub Morava-Marc-'

Mesto Stupava podalo projekt v rámci výzvy
pre cezhraničnú spoluprácu Slovensko - Rakúsko.Projekt
vypracovali pracovníci MsKS v Stupave.Nadväzuje na akti
vity cezhraničnej spolupráce,ktoré sa realizovali v roku
2002,vtedy bez podpory európskych fondov.Pracovníci MsKS
hľadali možnosti spolupráce,partnerov,kontakty a reali
zovali viacero spoločných podujatí doma i v Rakúsku.Zís
kali nielen skúsenosti,ale i kredit.Projekt pod názvom
Morava - March klub cezhraničnej spolupráce je zameraný
na vybudovanie prvej kultúrnej a informačnej kancelárie
na našom území.Okrem zázemia pre činnosť klubu bude ve
rejnosti k dispozícii miniknižnica s literatúrou v ne
meckom jazyku,široká ponuka informačných a propagačných
materiálov.
Klub Morava - March sídli v KD v Stupave.Vydáva
prílohu Morava - March,ktorá vychádza v rámci projektu
klubu.Projekt je financovaný z fondu EU CBC Phare 2000
SR/A.Partner projektu:GIZ Hohenau/March.
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Priemysel a
služby

Úrad práce evidoval 286 nezamestnaných zo Stupavy,
z toho je 147 žien.Dlhodobo evidovaných nezamestnaných
/ viac ako jeden rok/ je v Stupave 101.
Výstava výrobkov a produktov domácich výrob
cov a firiem bola súčasťou výstavy Úroda 2003.Na prezen
tácii firiem sa zúčastnili:firma Mykopesta,firma Brugertrans /kuchynská linka/,cukráreň Kvartet,kvetinárstvo
Flortex Mikušová,kvetinárstvo Koáčiková,kvetinárstvo Ky
tička R.Belzárovej,firma Bariéra /okrasné bezpečnostné
mreže/,stavebná firma Beleš,Bitúnok Stupava,pekáreň Seko,
Cevaservis 310 s r.o./plástové okná/,Kolekciu domácich
domácich zaváranín priniesli individuálni vystavovatelia.
Myšlienka takejto prezentácie sa ujala.
Obyvateľom Stupavy slúžia peňažné ústavy a zmenárne:Slovenská sporiteľňa a.s.pobočka Pezinok,Stupava,ulica
Hlavná,Všeobecná úverová banka,ulica Mlynská,Parkhotel
zmenáreň,Wilisport,ulica Nová,Hotel Stupava-kongrescentrum-zmenáreň,ulica Nová,Prvá stavebná sporiteľňa a.s.
Obchodné zastúpenie,ulica Hlavná.
Motoristom súžia:Benzínová čerpacia stanica a
Čerpacia stanica LPG-GR auto-obe na Hlavnej ulici.
Auto-moto,predaj,servis,doprava - služby ponúkajú:
GR-auto,Pneuservis-Suchovský,STUTRANAS-nákladná doprava,
KLN autoopravy,Merc TaPS-J.Merc,Pneumix-Stríbrnská,Auto
škola ALMA.
Odpadové hospodárstvo:Eko-SAMM - odvoz odpadu,
Barcaj-výkup druhotných surovín.
Ekonomické,finančné a právne služby,počítače:
Prvá stavebná sporiteľňa,FIBEST-účtovníctvo a ekonomické
poradenstvo,MAYTAN-ekonomické programy,ekonomická agenda.
Ubytovanie,občerstvenie,rekreácia:Penzión INTENZÍVA,
Café a restaurant ZELENÝ DVOR,Hotel STUPAVA,Stupavská krč
ma,Reštaurácia STUPAVA.
Stavebniny,stavebné práce a služby:I.M.F.-maľby,
fasády,sadrokartón,BEVEX-zatepľovacie systémy,Cevaservis
310 s r.o.,Fa BELEŠ-stavebné p r á c e , IREZ-ihličnaté rezivo,
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Obchody-predajne:AV AD-želetiarstvo,Shu Guang
-textil,obuv,ZANA-detský textil,kozmetika,Obchodný dom
Stupava,Cukráreň KVARTET,Koberce EMBEX,VENTURA-darčeková predajňa,Mäso-údeniny-Horecký,STAVEX-Mackovič,Spojo
vací materiál-Stankovský,HAMÉ Slovákia s r.o.,FA-LA-DRO,
Elektroinštalačný materiál-Stríbrnská,TOMMY-všetko pre
deti.
4.VODNÉ A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
Poľovníctvo.

Vodné hospodár.
Poľovníctvo

Z raticovej zveri je u nás najpočetnejšie zastú
pená diviačia a srnčia zver.Diviaky sa lovia od 16.júla
do 15.januára.Lov na diviaky je individuálny,obľúbené
sú aj spoločné poľovačky.Lesy v okolí Stupavy sú bohaté
na dančiu a mufloniu zver,ktorá sa loví od 1.augusta
do 31.decembra.Po celý rok je povolený lov na líšky.
Z menších šeliem sa tu vyskytuje kuna lesná,tchor tma
vý.Lovia sa od 1.decembra do konca februára.V kraji naj
väčšia šelma jazvec sa loví od 1.septembra do konca no
vembra.Z drobnej zveri je tu hojne zastúpený zajac a ba
žant.Lovia sa v novembri a decembri a to len na spoloč
ných poľovačkách.Jarabice v stupavskom revíre nelovia.
Kačica divá/ostatné druhy kačíc sú celoročne chránené/
sa loví od 1.septembra do konca januára.S príchodom jari
sa poľuje na sluku lesnú.Nachádzajú sa tu v hojnom počte
rôzne druhy pernatých dravcov-jastrab veľký a malý, my
šiak lesný a severský,sokol myšiar,ale aj vzácny druh
sokola - sokol rároh.
V
Stupavskom parku sa nachádza Jánošíkov rybník,
ktorý je zarybnený a poskytuje možnosť rybolovu pre širo
kú rybársku verejnosť.Majiteľmi rybníka je rodina Vaicenbacherovcov.Poplatok za 1 hodinu rybárčenia je 10 Sk.Za
úlovok sa platí po odvážení veľkoobchodnou cenou.V ryb
níku sú okrem kaprov aj pstruhy.Môžu sa tu zakúpiť kapre,
pstruhy,sumce,šťuky,tolstolobiky a japonské koi kapre.
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VaK

VaK mesta Stupava sú príspevkovou organizáciou mesta.
Riaditeľom:Blažej Fabián.
VaK spravujú a prevádzkujú verejnú kanalizáciu,mestskú
čističku odpadových vôd /ČOV/ a čiastkový verejný vodo
vod.
Prevádzka ČOV a verejnej kanalizácie:
V roku 2003 bolo na mestskej ČOV vyčistených 525 899m3
odpadovej vody,t.j.l440m3/deň = 16,6 l/sek.Napojených
obyvateľov na verejnú kanalizáciu:6100.Dĺžka kanalizač
nej siete bez prípojok je 14,8 km.Spotreba elektrickej
energie pri nepretržitej prevádzke vodohospodárskych
zariadení za rok 2003 bola vo výške 275 671 kwh.Vývoz
odpadových vôd od obyvateľov,kde nie je vybudovaná ve
rejná kanalizácia bol v množstve 24560m3.Tržby za od
vádzanie a čistenie odpadových vôd za rok 2003 boli
vo výške 3 mil.Sk.
Prevádzka čiastkového vodovodu:
Čiastkovým verejným vodovodom zásobujú pitnou vodou
820 obyvateľov nášho mesta.Množstvo dodanej vody do
vodovodnej siete za rok bolo vo výške 30 tis.nP.
Tržby za dodávku pitnej vody za rok 2003 boli vo výš
ke 391,5 tis.Sk.
Poľnohospodári,záhradkári si v našom meste mô
žu zakúpiť semená,kríky,stromky a náradie v predajni
AGROSERVIS v Máste a v predajni GAZDA poskytujú ser
vis,predaj a náhradné diely.
5.DOPRAVA A SPOJE.

Doprava

16.januára sa primátor mesta Ing.J.Beleš
zúčastnil rokovania na Ministerstve dopravy a spojov
SR.Ing.J.Beleš pre Verejnú správu povedal:" V súčasnos
ti je doprava jedným z najväčších problémov mesta,pre
tože je zneužívaná najmä nákladnou dopravou,premávka
je taká hustá,že prechody pre chodcov po namaľovaní
zoderú pneumatiky áut za pol roka.V celoročnom prie
mere za 24 hodín prejde vyše dvetisícdvesto nákladných
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jedenásťtisíc vozidiel denne.V dopravnej špičke prejde
v smere do Bratislavy cez stred mesta za desať minút 120
vozidiel a v opačnom smere každých 5 sekúnd jedno auto
a to všetko po komunikácii bez jedinej svetelnej signa
lizácie v meste".Táto situácia trápi všetkých v meste
a velmi ťažko sa hľadajú východiská.
Pred raňajším príchodom žiakov do školy,cez ces
tu ich sprevádza člen MsP,ktorý do 8.hodiny na tejto
križovatke riadi dopravu.
V
meste sa stávajú dopravné nehody.Hrozná sprá
va,ktorá otriasla Stupavu bola správa o tragickej smrti
Lukáša Stankovského.Mladý človek obklopený láskou,pria
teľmi,milovaný rodičmi,odišiel bez rozlúčky.Na Patrón
ke prebiehal cez cestu.Zrazilo ho auto.25.apríla pocho
vali v Máste tragicky zosnulého Lukáša,ktorý mal o me
siac maturovať.
Na zasadnutí MsZ 9.októbra Ing.J.Blažek pred
niesol informáciu Prehľad realozovaných prác - opravy
a rekonštrukcie komunikácií k 30.septembru.K tomuto dá
tumu boli realizované opravy výtlkov v objeme 504 tisíc
Sk,práce na komunikáciách Železničná ulica-555 tis.Sk,
Lipová ulica - 385 tis.Sk a dopravné značenie vo výške
59 tis.Sk.
6.ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ,ŽIVOT 0BYVATEÍ_ZdravotnícObyvytelia Stupavy môžu využívať zdravotnú službu:Pohotovostnú službu Malacky,Poliklinika Malacky,Milo
srdní bratia Bratislava.
V
zdravotnom stredisku Stupava pracujú :obvodní
lekári MUDr.Emília Erdélyiová,MUDr.Miloš Magala,MUDr.
Ivan Hasák,neurológ MUDr.Vojtech Erdélyi,psychiater
MUDr.Zuzana Nerádová,gynekológ MUDr.Dušan Zorkócy.
Zubní lekári:MUDr.Zuzana Zúbeková,MUDr.Nora Svobodová,
MUDr.Gabriela Lelkešová,stomatologická ambulancia,zub
né laboratórium.Očná ambulancia.Detské lekárky:MUDr.Ja
na Mociková,MUDr.Kvetá Oravcová.Homeopatka MUDr.Zdenka

tvo
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Centrum na Hlavnej ulici.
Vo veterinárnej ambulancii pracuje MVDr.Róbert Kazarka.
Najčastejšia choroba je chrípka.Lekári ponúkajú a pre
vádzajú očkovanie,dôchodcovia - zdarma.
Rast obyvateľstva.
V roku 2003:Narodené deti:

Rast obyvateľ.
63

Prihlásení občania:
Odhlásení občania:

205
88

Zomrelí:

142

Celkový počet obyvateľov: 8206
V porovnaní s rokom 2002 počet obyvateľov vzrástol o 38.
7.KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT.

Kultúrnospol.život

MsKS na čele s dlhoročným riaditeľom Pavlom
Slezákom veľmi pohotovo vytvára aktivity,ktorými žiMsKS
jú obyvatelia Stupavy.V svojej činnosti využíva KD,
pri ňom Sedliacky dvor,MsK R.Mórica,amfiteáter.
MsKS vydáva raz mesačne Podpajštúnske zvesti,
mesačník pre ľudí dobrej vôle žijúcich v kraji pod Pajštúnom.Šéfredaktorom je Pavel Slezák.Podpajštúnske zves
ti vstupujú do piateho ročníka svojej existencie.Poda
rilo sa napĺňať pôvodný zámer vydávania regionálneho
časopisu.Tento spája ľudí,ktorí žijú blízko seba,infor
muje,poskytuje inšpiráciu.Podpajštúnske zvesti napriek
ťažkej ekonomickej situácii sú zadarmo.
Výstavy.
------- 8.januára sa v Senci konala porada príprav

Výstavy

nej komisie účasti na výstave Slovákia-tour v Bratis
lave.Podpajštúnsky mikro región na porade zastupovali
riaditeľ MsKS P.Slezák a P.Rác.Na výstave sa v rámci
mikroregiónu prezentovali Stupava,Zohor a Záhorská Bys11.apríla bola vernisáž výstavy akad.maliara E.
Kalického "Veľkonočné abstrakcie" v sále Reštaurácie
Stupava.Výstava bola predajná-do 11.mája.
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rán Ralley Malačan ,kultúrny program.Pri KD - sedliac
ky dvor v Stupave vystúpil folklórny súbor Technik.
V rámci slávností Dňa zelá boli výstavy:Stupava
- March,výstava "CHryzantéma" v Pastoračnom centre,výs
tava Kaktusárium a rezbárskych prác bola v Klube dô
chodcov.Na javisku KD bola inštalovaná výstava zo zbie
rok Záhorského múzea v Skalici na tému "Domácnosť sta
rých mám",vo výstavnej sieni KD bola výstava "Made in
Stupava - zlaté stupavské ručičky" ako prezentácia vý
robkov domácich firiem a výrobcov.
V rámci slávností od l.do 4.októbra prebiehalo
rezbárske sympózium.Jeho výsledkom boli štyri plastiky:svätý Štefan Uhorský patrón farského kostola,svätý
Róchus patrón kostola v Máste,Zelárka a Tustý od ka
pusty.Plastiky od rezbárov prevzal primátor v sobotu
večer a boli pokrstené šampanským.Uložili ich do de
pozitu,aby vyšlo drevo.Potom po ošetrení budú umiest
nené pri slávnostných príležitostiach v Stupave na ve
rejných priestranstvách.
Bola tiež otvorená výstava detských výtvarných
prác Moje mesto,moja obec a prezentovaný kalendár z
najkrajších kresieb.Konala sa vernisáž rakúskej výt
varníčky Lora Gaida - Bergmann,vernisáž Moje malé sa
fari rezbára Stana Pekára.V Tini clube bola otvorená
výstava "Z tvorby" Jaroslava Slezáka.
Mestská knižnica R.Mórica

Knižnica

Knižničný fond tvorí 23 802 zväzkov.Z toho náučnej
literatúry pre dospelých 5 482 zväzkov a beletrie
11 641 zväzkov.Náučnej literatúry pre deti bolo 964
a beletrie 5 715 zväzkov.Do knižnice bolo zapísaných
991 čitateľov,z toho dospelých 332,študentov 135 a de
tí 524.Čitatelia si vypožičali 26 556 kníh a časopisov.
Pracovníčky knižnice pripravili 72 vzdelávacích podu
jatí pre žiakov ZŠ kpt.J.Nálepku.Zúčastnilo sa na nich
1448 detí.V priestoroch knižnice bolo urobených 41 výs
taviek kníh.Výpožičná doba je 1 mesiac.

- 22 Členské poplatky:dospelí 50 Sk,študenti 40 Sk,dôchodcovia
a žiaci 8.-9.roč.ZŠ 25 Sk,deti po 7.roč.ZŠ 15 Sk.
V
MsK v Stupave od februára do konca mája prebie
ha pre žiakov Il.st.ZŠ súťaž o Krála detských čitateľov.
Túto súťaž robí knižnica už 6-krát.Kráľom detských čita
teľov sa stal Matúš Jevčák zo 6.A pre rok 2003.Všetci finalisti-10-boli odmenení diplomom a knihou,M.Jevčák dos
tal ešte od primátora mesta knihu Divy Slovenska.Majiteľ
cukrárne Kvartet ponúkol deťom sladké pohostenie a Krá
ľovi venoval krásnu tortu aj s korunkou.
Fašiangy.

Fašiangy

Fašiangové zábavy vrcholia vždy v utorok pred
"škaredou"-popolcovou stredou.Znamená to koniec obdobia
zábav,plesov,svadieb a začiatok pôstneho obdobia pred
veľkonočnými sviatkami.MsKS rozvíja a udržiava tradície
fašiangov.Na chvíľu maškare oživili ulice nášho mesta.
Stupavčania so svojim sprievodom navštívili primátora
mesta,tiež ZŠ,aby aj deti videli maškary a mohli sa do
budúcnosti inšpirovať.
Pod záštitou Farského úradu v Stupave a MsKS sa
2.marca-v nedeľu v reštaurácii Stupava konalo Fašiango
vé posedenie s Veselou muzikou a pri šiškách.Sála bola
zaplnená do posledného miesta.Po úvodných slovách vdp.
Mikulu a riaditeľa MsKS P.Slezáka sa začal koncert a ta
nečná zábava.Bola to predposledná zábava pred "papučákom"bola veselou rozlúčkou s fašiangovým obdobím.
Koncerty.

Koncerty

VSaka renovácii organu vo farskom kostole sa
tento kráľovský nástroj stal vyhľadávaným pre organis
tov zvučného mena.Medzi významné organistky určite pat
rí i Miroslawa Semeniuk - Podraza,ktorá je okrem iného
riadnou profesorkou Hudobnej akadémie v Krakove,vedie
majstrovskú triedu i v Holandsku,Nemecku a vo Švajčiarsku.
V rámci XII. medzinárodného hudobného festivalu Sloven
ské historické organy sa táto popredná poľská interpret
ka predstavila v stupavskom kostole koncertom 26.augusta
Koncert sa konal v spolupráci s Kultúrnym inštitútom Poľ
skej republiky v Bratislave.Koncert na takejto úrovni len

- 23 potvrdzuje,že iniciatíva tunajšieho správcu farnosti vdp.F.
Mikulu opraviť a zreštaurovať organ,bola skutočne predvída
vá.Dvojmanuálový organ pochádza z roku 1827 a postavil ho
doteraz neznámy organár.Rozsiahla a finančne náročná reštau
rácia zachovala pre nás a daľšie generácie nástroj mimoriad
nej hodnoty.
Na Stupavské hody 2003 sa v Sedliackom dvore konal
už 9.ročník festivalu dychových orchestrov Stupavská krídlovka 2003.Podujatie sa začalo sprievodom dychoviek z Ná
mestia sv.Trojice,na jeho čele pochodovali malacké mažoretky a za nimi sedem dychoviek z celého regiónu.Zúčastnili sa
ho dychové orchestre:Veselá muzika zo Stupavy,Záhorienka,
Senčanka,Vištučanka,Sarfianka,Zóhranka a Svätojurská dy
chovka.Podujatie organizovalo MsKS v Stupave v spolupráci
s Malokarpatským osvetovým strediskom so sídlom v Pezinku.
Toto podujatie bolo zaradené medzi kultúrne podujatia Bra
tislavského samosprávneho kraja.Festival,napriek horúčavám,
sa stretol s veľkým diváckym záujmom,ktorý trval dlho,dlho
do noci.
Na Deň zelá bol skutočne festival medzinárodný.Na
hlavnom pódiu prebiehal program festivalu Susedia-susedom,
v ktorom vystúpili súbory zo Záhoria ale aj hostia z madarského mesta Šopron,ženský spevácky zbor z Bruck/Leitha
a folklórny súbor z Gyorújbarátu.V sobotu veselica pokra
čovala Záhoráckou svadbou v podaní gajarského Sunečníka
a bola skutočne veselá.Večerný program patril domácej Ve
selej muzike a ich hosťom dychovke Kesanka a "Mrchaniam".
Hitom jedného - piatkového večera slávností bol kon
cert Roba Kazíka.Okolo 3000 ľudí jemu tlieskalo.Program
pokračoval veselicou s dychovou hudbou Borovienka.
Vo festivale Susedia-susedom vystúpili:Detský fol
klórny súbor Bazalička z Rohožníka,detský folklórny súbor
Lúčka z Bratislavy,Nevädza zo Stupavy,spevácky zbor pri
MO MS Záhorská Bystrica,Veterán trio z Borinky.V programe
vystúpili folklórne skupiny zo Sobotišťa,Borského Mikulá
ša a Hlbokého,spevácky zbor z Devínskej Novej Vsi,ženský
spevácky zbor z Lozorna a Záhorienka.
Slávnosti kapusty mali 2 pódiá.Na druhom - v Mlyn

- 23 skej ulici účinkovali:Ursus - historický šerm,Corvus Arma
- historický šerm,Agryll - historický šerm,Bandérium historický šerm,Vrbovské Vŕby - gajdošská kapela,Tanečné
združenie Galthilion - historické a brušné tance,kúzel
ník Talostan,Drak.
V nedeľu 5.októbra bola slávnostná svätá omša s po
ďakovaním za úrodu.Vo farskom kostole účinkovali chrámo
vé zbory: Glória-Zohor,Radost Pama.
0
14.hod.bol program pre deti:Slovenská liga žon
glovania,Modan,Keyvill,LDO,detský folklórny súbor Vienok
z Bratislavy.Ďalej koncertovali country skupiny GIDRA BLUE,
skupina DESMOD.
19.decembra sa v KD uskutočnil Vianočný koncert v po
daní mestskej dychovej hudby Veselá muzika a ženského spe
váckeho zboru Nevädza.
V
rámci Kultur Advent Táge v mestečku Drosing sa
konal 3.decembra Vianočný koncert v podaní Nevädze zo Stu
pavy.Súbor privítala vícestarostka obce Wawrowski.Vystúpe
nie zorganizoval Klub MM.Šnúra vystúpení pokračovala 9.dec.
na Kamennom námestí v Bratislave,kde zbor vystúpil v rámci
vianočného programu Bratislavských vianočných trhov.20.dec.
koncertovala v Malackách.Tiež koncertovala Nevädza pri
svätých omšiach v Borinke a Máste.Boli to pekné vystúpe
nia našich žien-speváčok a patrí im uznanie a podakovanie.
Divadlá.
Divadlá
17.mája bola v KD premiéra muzikálu"Ďuro" v naš
tudovaní literárno-dramatického odboru pri ZUŠ v Stupave.
Ochotnícky divadelný súbor z Malaciek Divadlo na
hambálku sa predstavil Ženským zákonom/v záhoráčine/.Vys
túpenie bolo veľmi úspešné.
Oslavy.

Oslavy

Prvomájové oslavy sa konali netradične pri KD.
V areáli hádzanárskeho ihriska prebiehala vtedy rekon
štrukcia sauny.Napriek tomu sa hral futbalový zápas o po
hár 1.mája.Hrali starí páni a hádzanári.Vyhrali futbalisti.
Pri KD na počúvanie hrali:Veteran trio z Borinky,Gidra Blue.

- 24 29.augusta si občania pietnou spomienkou pri príležitos
ti 59.výročia SNP pripomenuli udalosti 29.augusta a pa
miatku obetí protifašistického povstania.K pomníku obe
tí SNP /pri MsÚ/ položili vence a kvety.
8.ŠKOLSTVO.

Školstvo

ZŠ kpt.J.Nálepku v Stupave - riaditeľ Mgr.Ladislav Csillaghy,zástupca riaditeľa pre I.stupeň Mgr.

ZŠ

J.Lundová,pre II.stupeň Mgr.H.Illiťová.Výchovný porad
ca PhDr.Bohdana Suchá.V 30.triedach sa učí 736 žiakov,
z toho 382 chlapcov a 354 dievčat.Počet učiteľov: 48,
v ŠKD pracuje 7 vychovávateliek.Správnych zamestnancov
je 17 aj s pracovníčkami školskej jedálne.
Na záver školského roka už niekoľko rokov sa or
ganizuje prijatie najúspešnejších žiakov stupavských
škôl u primátora mesta.24.júna primátor mesta Ing.Ján
Beleš prijal v obradnej miestnosti MaÚ žiakov ZŠ:Patrika Poláka,Martina Michaličku,Martinu Dybovú,Kristínu
Smetanovú,Zuzanu Novákovú,Matúša Jevčáka,Lukáša Mlynárika,Martina Kubicska,Jakuba Pavlačiča,Luciu Kotúlovú,
Olivera Rovného,Soňu Obermárovú,Denisu Badrňovú,Petra
Tomeka a Editu Slivovú.Za účasť v krajskom kole bolo
odmenené futbalové mužstvo ZŠ a za účasť v celosloven
skom finále boli odmenené dve hokejbalové družstvá zo
ZŠ.Primátor mesta vyzdvihol záujem detí o mimoškolskú
činnosť a aktivity vo voľnom čase.Tým si rozvíjajú
osobnosť človeka.
Kráľom detských čitateľov Stupavy 2003 sa stal
Matúš Jevčák zo VI.A triedy.
V
piatok 20.júna sa učitelia odhodlali vstúpiť
do celozväzového jednodňového výstražného štrajku.Na
ZŠ v Stupave štrajk vyhlásila odborová organizácia
/OZPŠaV/ na základe výsledkov tajného hlasovania,kto
rého sa zúčastnili nielen členovia odborov,ale i neor
ganizovaní pracovníci stupavskej školyPredsedníčka od
borovej organizácie Dr.Bohdana Suchá oznámila,že o
štrajchu rozhodla nadpolovičná väčšina zamestnancov.
Na Slovensku štrajkovalo 90% škôl a školských zariade
ní .

- 25 Štrajkujúci sa dožadovali,aby štát začal plniť kolektív
nu dohodu na rok 2003 najmä v bode dôchodkového pripoistenia.Štát jednostranne zrušil polovicu daľšieho platu
v roku 2003,navrhuje zrušenie daľších platov v roku 2004.
Navyše návrh rozpočtu na rok 2004 nezabezpečuje rast re
álnych platov,ani riafny chod škôl a školských zariadení.
Navrhovaný rozpočet na školstvo predstavuje len 3,6% hru
bého domáceho produktu,čím sa len predlžuje zaostávanie
školstva pri porovnaní s úrovňou v susedných štátoch.
Štrajkujúci chceli upozorniť verejnosť na skutočnosť,že
v roku 2003 chýba na prevádzku škôl a školských zariade
ní približne 1 miliarda Sk.Štát a vláda sa jednoducho
usilujú zbaviť zodpovednosti za financovanie škôl a škol
ských zariadení a platov zamestnancov školstva.
Podlá platnej stupnice platových taríf pre pedagogických
zamestnancov /platí od 1.augusta 2003/má napr.absolvent
vysokej školy nástupný plat 9 360 Sk po dobu dvoch rokov
je zaradený do 10.platovej triedy je to 10 210 Sk a ak
niekto vydržal v školstve 28 rokov,tak dostane 13 670Sk
hrubého.Nikto učiteľom nemôže závidieť prázdniny.Okrem
dovolenky /tento rok majú nárok na 45 dní dovolenky/
všetky daľšie školské voľná si musia nadrobiť suplova
ním a 3aľšími hodinami iných aktivít.Odpracujú si aj
jarné,veľkonočné,zimné prázdniny okrem sviatkov.
Učitelia sa v piatok ráno stretli pred vchodom do školy
a očakávali,že budú s rodičovskou verejnosťou diskuto
vať aj o problémoch školy a školstva.
Stupavská ZŠ rozbehla v tomto školskom roku
niekoľko aktivít.Zapojila sa do projektu Comenius pri
čom sa vedúca projektu Mgr.M.Zemanová a zástupkyňa ria
diteľa školy J.Lundová zúčastnili pracovného stretnutia
v Bruseli.Ďalšie stretnutie sa predpokladá na budúci rok
na Slovensku.Škola bola úspešná aj v rámci projektu Infovek - Otvorená škola.Projekt,ktorý vypracovala Mgr.J.Fišerová získal finančné prostriedky na zakúpenie video dataprojektora,ktorý slúži žiakom školy i mestu na pre
zentáciu a je súčasťou vybavenia počítačovej učebne.

- 26 Nielen prostredníctvom projektov získava škola pomoc a pod
poru svojim aktivitám.Výrazne škole pomáha spoločnosť al
fa comp a Mgr.Martin Prokop,ale aj rodičia ako napr.Ing.
Ladislav Cidylo.Odborne i prakticky pomáhajú pri údržbe
počítačových učební a modernizácii ich vybavenia.Škola sa
aktívne podiela na športových aktivitách s regionálnym do
sahom.Už nie novým je hokejbal,ktorý pod vedením učiteľa
J.Fišera oslovil chlapcov a ich rodičov.5.11.sa v škole
- v telocvični konalo regionálne kolo hokejbalovej súťaže.
Škola je stále aktívnejšia.K skvalitneniu života v škole
určite prispela kompletná rekonštrukcia strechy novej bu
dovy školy.Dotácia z ministerstva školstva a pomoc zo
strany mesta konečne vyriešili niekoľkoročný problém.
ZŠ v Stupave sa zapojila do medzinárodného pro
jektu Sokrates.Pod vedením Mgr.M.Zemanovej sa škola zú
častňuje na programe "Európa deň po dni".Cieľom je,aby
deti v rôznych krajinách Európy zaznamenávali do denníka
udalosti,ktoré sú zaujímavé,charakteristické pre ich ško
lu,obec,krajinu.Vznikne tak ojedinelý denník,ktorý spolu
so stupavskými školami píšu deti zo škôl v Belgicku,Fran
cúzsku a Španielsku.Program trvá tri roky a na záver budú
denníky vydané,ako spoločné dielo,svedectvo o myšlienke
spoločnej Európy.V utorok 11.novembra sa v celej Európe
konalo podujatie na podporu povedomia spoločnej existen
cie v Európe.V Bruseli zasadala komisia,ktorá realizuje
spomínaný program a tak z rôznych kútov kontinentu posla
li deti pozdrav - balóniky s lístočkami,na ktorých boli
napísané rôzne odkazy ako napr.:Tešíme sa na deti Európy,
CHceli by sme spievať s deťmi Európy atd.V rámci školy sa
do projektu zapojili žiaci tretieho ročníka a jedna trie
da štvrtákov.Začali písať aj denník.K zážitkom zo sláv
ností kapusty,z tvorivej dielne na tému dyňové strašidlá,
pribudol aj záznam o tejto nevšednej balónovej akcii.
Žiaci 7.ročníka sa zúčastnili lyžiarského výchovne-výcvikového kurzu lyžovania,6.ročníka plaveckého výcvi
ku.Tiež žiaci 3.ročníka absolvovali plavecký výcvik v ma
lackej Maline.
Vedenie ZŠ poriadalo pre rodičov a priateľov školy
ples v Reštaurácii Stupava.Takto získané peniaze použili
na zakúpenie učebných pomôcok.

- 27 Materská škola ul.Marcheggska - riaditeľka Anna Gorbárová. MŠ
V roku 2003 MŠ navštevovalo 72 detí.V 3 triedach sa o deti
staralo a ich vychovávalo 6 učiteliek MŠ,z toho 1 riaditeľ
ka.Učiteľky sa zúčastňujú seminárov odbornosti.Pracujú pod
ľa vypracovaného projektu Zdravá škola.Dodržiavajú pitný
režim,kalorický hodnotnú stravu.Na budove boli vymenené
okná za plástové,učebne viackrát sprejujú.Ako každý rok
i tento sa deti zúčastnili prípravy predplaveckého výcvi
ku v Maline v Malackách.Spolupracujú so ZŠ,túto navštevu
jú.Navštívili s deťmi Národné divadlo - balet Luskáčik.
Priamo do MŠ prichádzajú súkromné dramatické skupinky a de
ťom hrajú rozprávky,divadelné vystúpenia.Deti sa zúčastňu
jú prehliadky výtvarných prác,recitácie:Mám básničku na
jazýčku,tiež prehliadky Zlatý sláviček a výstavy dyňových
strašidiel svojimi exponátmi.Veľkú starostlivosť venujú
predškolskej výchove.
Materská škola ul.Janka Kráľa - riaditeľka Alena
Požgajová.MŠ navštevuje 80 detí,ktoré sú v štyroch trie
dach. 8 učiteliek usmerňuje výchovu detí.Pracujú tiež pod
ľa vypracovaného projektu Zdravá škola a plnia úlohy,z ne
ho vyplývajúce.Aktívne spolupracujú so ZUŠ v Stupave,Tiež
deti sa zúčastňujú prípravy predplaveckého výcviku v ma
lackej Maline.Organizovali výlety detí do Bratislavy.Cvi
čia deti v prednese básní a piesní,vystupujú na MsO pri
uvítaní detí do života,v programe na Deň matiek,zúčastni
li sa výstavy Dyňových strašidiel.
Materská škola ul.Ružová - riaditeľka Anna Velčická.MŠ navštevuje 96 detí,ktoré tvoria 4 triedy.Počet uči
teliek 8.Pracujú podľa projektu Zdravá škola.Deti rady re
citujú,spievajú.Vystupovali na besiedkach pri stromčeku,
na maškarnom plese v MŠ,k Dňu matiek.Tiež spevmi a tančekami spestrujú program va výročných schôdzach SČK.Tiež
organizujú pre deti prípravy predplaveckého výcviku v ma
lackej Maline.Organizujú pre deti dramatické vystúpenia,
návštevy baletu v SND Luskáčik.
Materská škola ul.Hviezdoslavová - riaditeľka
Eva Hnátajová.Počet detí 46,pracujú v 2 triedach.Výcho-

- 28 vu usmerňuje a riadia 4 učiteľky.Ako v predošlých MŠ,tak
aj v tejto MŠ pracujú podľa projektu Zdravá škola.S deť
mi zodpovedne pracujú,čoho výsledkom je vystupovanie detí
na besiedkach pri stromčeku,Dňa matiek a v DD v Stupave.
Zapájajú sa do detských speváckych súťaží,navštevujú di
vadlá a tiež prípravu predplaveckého výcviku v Maline.
Pochvalne sa možno zmieniť o veľmi vkusne a nápa
dito vyzdobenej každej MŠ.Učiteľky vytvárajú veľmi pekné
prostredie pre deti v MŠ,ale i na dvoroch,kde sa deti hra
jú.Organizujú ich jarné úpravy v spolupráci s rodičmi.
Špeciálna základná škola - riaditeľka Eva Mrázová,ktorá

ŠZŠ

pracuje v ŠZŠ v Lozorne,s ktorou sú spojené.V 3 triedach
sa učí 14 žiakov,učia ich 3 učitelia.Žiaci sa zúčastnili
recitačnej súťaže v rámci Západoslovenského kraja okresu
Malacky a Bratislava.Stupavskí získali I.a II.miesto.
2 roky pracujú podľa projektu Zdravá škola.Zúčastnili sa
súťaže Mladý záchranár - zdravotník a Mladý ochránca prí
rody,ktorú financovalo Britské veľvyslanectvo v spoluprá
ci s Rómskym združením Záhorie.Žiaci sa učia separované
mu zberu,izotopom,poznávaniu chránených oblastí atd.
Najúspešnejšími žiakmi ŠZŠ boli Kristína Elischerová,
Ivan Deák a Lukáš Masarovič.Títo sa zúčastnili prija tia žiakov u primátora mesta Stupava.
Základná umelecká škola - riaditeľka Margita Viciánová.

ZUŠ

Žiaci pracujú v odboroch:literárno-dramatickom,výtvarnom,
hudobnom a tanečnom,ktoré vedú 16-ti učitelia.Na prijatí
u primátora za veľmi pekné výsledky boli:Martin Valent hudobný odbor,Roman Maroš - literárno-dramatický odbor,
Zuzana Hricová - výtvarný odbor.Literárno-dramatický od
bor naštudoval a 17.mája uviedol premiéru muzikálu Ďuro.
Žiaci ZUŠ vystupujú na koncertoch a pri slávnostných po
dujatiach a výročiach.
ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA.

Šport

Hokejbal
Hokejbal
V školskej hokejbalovej lige hrali mladší a starší žiaci.
Družstvá vedie Mgr.Jaroslav Fišer.

- 29 Počas jarných prázdnin sa uskutočnil v Ružinove Prázdnino
vý hokejbalový turnaj žiackých družstiev.Organizátorom bol
Ružinovský športový klub.Naši hokejbalisti si počínali vý
borne.V skupine vyhrali všetky tri stretnutia bez menšie
ho zaváhania a jednoznačné víťazstvo v semifinále ich po
sunulo hrať o prvé miesto v turnaji.Výsledok 3:0 vo finále
proti klubovému družstvu Bieli jazdci znamenal I.miesto
pre Bogdau Stupava.
Školské športové strediská /ŠŠS/
ŠŠS
Na ZŠ kpt.J.Nálepku sú vytvorené 2 ŠŠS:vo futbale a v há
dzanej,s oddelením prípravky /žiaci 3.a4.ročníka/,mladších
žiakov /5.až 7.ročník/ a starších žiakov /8.a 9.ročník/.
ŠŠS vychovávajú talentovaných futbalistov a hádzanárov.
Pre pohybovo nadané žiačky vo 4.ročníku sú na ZŠ
zriadené pohybové hry a pre staršie dievčatá športové hry,
so zameraním na loptové hry.Žiaci a žiačky sa každoročne
zúčastňujú obvodných a okresných kôl vo futbale,basketba
le,hádzanej,volejbale a hokejbale.
Turistický sprievodca.

Turistika

MsKS vydalo turistického sprievodcu pod názvom
Vitajte v Stupave a okolí-na vidieku pri Bratislave.Mes
to získalo na publikáciu príspevok od Slovenskej agen
túry pre rozvoj cestovného ruchu.Sprievodca má predpísa
ný formát a je súčasťou programu propagácie Slovenska
v zahraničí.Pripravili ho v slovenčine, anglickom a ne
meckom jazyku.Projekt informuje o Stupave,Marianke,Borinke,Záhorskej Bystrici,Zohore,Vysokej pri Morave,Záhorskej
Vsi,Plaveckom Štvrtku,Lábe a Suchohrade.Je to dobrý pro
jekt a bol velmi potrebný pre turistov.

11.KAPITOLY Z HISTÓRIE.

História

Fontána ožila.

Fontána

V

areáli vodnej priekopy pred stupavským kaštieľom

býval voľakedy dávno francúzsky parčík.Vysadené kríčky po
pri upravených chodníkoch poskytovali panstvu nielen chlá
dok,ale i potešenie.Zo všetkej tej krásy sa zachovala len
fontánka.Pracovníci sociálnych služieb pri úprave okolia
kaštieľa vyčistili nádrž fontány.Našli sa peniaze na čer
padlo,obnovili prívod vody a napokon cez trysky vytryskla,
skoro po šesťdesiatich rokoch,voda.Osadili tu i lavičky
pre obyvateľov domova,ktorí na tomto mieste môžu oddycho
vať.Starostlivosť o park je v dobrých rukách.
Víkendové stretnutie žiakov.

Spolupráca

Klubu Morava-March
Medzi výsledky spolupráce škôl bolo aj výkendové
stretnutie žiakov stupavskej školy so svojimi rovesníkmi
z Hohenou/March.V peknom prostredí Kunovskej priehrady po
čas troch dní sa spoznávali,nadväzovali priateľstvá štr
násťroční chlapci a dievčatá.Bohatý program zaplnil každú
voľnú chvíľu a v nedeľu poobede sa účastníci len veľmi
ťažko lúčili.Dohodli si stretnutie v septembri v Hohenou.
Spoločný víkend bol súčasťou programu projektu Klub Mora
va-March,ktorý získal podporu Phare.Pre naše i rakúske de
ti to bola veľká skúsenosť.Rakúsky partner - združenie
VISaVIS zorganizoval pre rodičov informačné stretnutie,
kde ich oboznámil so všetkým,čo ich deti na Slovensku čaká.
Vrátane ubytovania.Jednoducho určité bariéry v myslení na
obidvoch stranách stále fungujú a hoci sa to nezdá sú pre
kážkou pre úplne normálne vzťahy.Za našu stranu bola vedú
cou pani Dr.B.Ricziová,ktorá spolu s kolegyňami pripravila
pre deti program,za rakúsku stranu zodpovedal Klemens Hoffer.Klub Morava-March zabezpečoval pobyt po stránke orga
nizačnej a podujatie bolo financované z projektu podpore
ného fondom Phare.Čo hovorili Slováci o nich:"Naprv sme
išli na hranice pre úplne cudzích ľudí.Zo začiatku sa
nám zdali nesympatickí,hluční a každý si o nich vytvoril
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neli sme.S novými kamarátmi sme strávili 3 dni a stále
sa nám zdali lepší a lepší. - Tento pobyt nám napomohol
k zdokonaleniu v nemeckom jazyku,pretože ho s nami zdielali rakúske deti.Naša slovná zásoba sa touto cestou obo
hatila o nové slová.A takisto sa aj rakúske deti priuči
li nášmu jazyku. - CHceme žiť v spoločnej Európe.Má to
pre nás niekoľko výhod.Napr.môžeme do susedných krajín
cestovať bez pasu,môžeme navštíviť školy v európskych
krajinách alebo môžeme v týchto krajinách študovať,žiť
a pracovať."
Rakúšania o nás:"Tento víkend bol jedným z pr
vých pokusov nadviazania priateľstva medzi deťmi za hra
nicami s ohľadom na rozširujúcu sa Európu.Zo začiatku
bol odstup detí relatívne veľký,na jednej strane okol
nosťami,deti tejto vekovej skupiny sú tak trocha han
blivé,opatrné.Na druhej strane jazykové ťažkosti.Nes
kôr sme pozorovali,že rečová bariéra nebrzdí naše deti
v komunikácii.Všetko sa vyjadrovalo verbálne a rečou
ukazovania,napodobňovania-výlet na zrúcaninu Branč,pri
športe,diskotéke a podobne.Všeobecne môžeme povedať,že
tento tábor,ako pilotný projekt a mal všľký úspech.
Na záver chceme podakovať Dr.Beate Ricziovej,jej dcére
Beatrix za skvelú organizáciu a účasť v tomto tábore.
/Klemens Hoffer,Christina Talmann/ - Náš prvý dojem po
príchode do autobusu bol veľmi negatívny,nakoľko sme
mali predsudky o Slovákoch.Časom sme sa však spoločnými
hrami spoznali a zistili sme,že máme veľa spoločného.
Slováci vedia dobre po nemecky,na základe toho sme nad
viazali kontakty.Ďakujeme zvlášť p.Slezákovi a Jane
Slezákovej za umožnenie a realizáciu tohto tábora."
/Angelika Weinmayer,Bettina Schmaus,Bettina Popp,Sabrina Halzl/.
Miestny národný výbor v Stupave.

MNV Stupava

0 činnosti miestnych národných výborov v Stupave i v
Máste jestvuje veľa písomných dokladov.Pri čítaní mno
hých z nich,najmä z obdobia päťdesiatych rokov naskaku
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nižším orgánom štátnej správy i ked sa oficiálne charakte
rizovali ako orgán ľudovej správy v skutočnosti po roku
1948 boli predĺženou rukou diktatúry proletariátu.Na čele
národného výboru bol predseda,ale dôležitú úlohu hral ta
jomník.0 dôležitých otázkach rozhodovala však rada a plé
num,ktoré sa schádzali raz za štvrť roka.
Miestny národný výbor v Stupave sa od roku 1949
členil na rôzne referáty-referát pracovných síl,technic
ký referát,bezpečnostný a trestný referát.Popri tom v
Stupave sídlil aj obvodný zmocnenec ministerstva vnútra
a bdel nad všeobecnou bezpečnosťou.Stupava a Mást sa
rozdelili na obvody,ktoré mali pod patronátom jednotli
ví členovia MNV.V Stupave bolo 10 obvodov.Zmocnencom pre
každý obvod pomáhali tzv.agitátori a spolu s nimi zvolá
vali obvodové schôdze.Okrem toho si národné výbory vy
budovali sieť informátorov,ktorí označovali sa za dôver
níkov ľudovej správy.
Právomoci funkcionárov boli mimoriadne veľké i ke3
platy mali pomerne nízke.V roku 1951 mal predseda MNV me
sačne 4500 korún,čo po menovej reforme v roku 1953 bolo
sotva 1000 korún.Neveľké príjmy však dopĺňali mimoriadnými odmenami.V roku 1953 si nechal vtedajší predseda
MNV Július Kantor odsúhlasiť celoročné odmeny vo výške
67 000 korún,z celkovej sumy 80 tisíc určených pre stu
pavský národný výbor.
Aj rozpočet MNV bol nízky.V roku 1950 sotva 1 mi
lión korún,čo bolo v prepočte na novú menu niečo vyše 200
tisíc korún.V roku 1955 mal stupavský MNV ročný rozpočet
514 tisíc korún,ale to už bola Stupava zlúčená s Mástom,
takže výdavky na jednu osobu neboli výrazne vyššie.Hlav
nú časť príjmov napĺňali miestne dane a poplatky ako do
mová daň,poplatok za psov,za hospodárske zvieratá a podob
ne vo výške 407 tisíc korún.Vlastné príjmy za použitie te
lefónu,stravné v školských jedálňach a peniaze za pobyt
detí v jasliach boli vo výške 58 tisíc korún,podiely na
štátnych daniach sa vyšplhali na 46 000 korún a prídel
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smerovali na náklady škôl a stravovanie žiakov-293 ti
síc,na cesty,osvetlenie a zveľadenie obce 98 tisíc,na
jasle a zdravotníctvo 50 tisíc a na správu MNV,vecné
náklady úradovne i požiarnu ochranu malo ísť 69 tisíc
korún.
V
roku 1950 evidovali pri stupavskom MNV spolu
53 ďalších zamestnancov.Z toho bolo 41 hasičov,traja
hrobári,dvaja zvonári,dvaja noční strážnici,štyria háj
nici a jeden zametač.V rámci prevodu administratívnych
pracovníkov do produktívnej práce - teda do výroby mu
seli v septembri 1951 kancelárie MNV v Stupave opustiť
dve osoby a v Máste jedna.Na dokreslenie vtedajšej situ
ácie ešte jeden príklad - na 8000 obyvateľov v roku 1956
ordinoval jeden lekár.
Tieto kapitoly z histórie uverejnil PhDr.Ivan Mrva,boli
uverejnené v Podpajštúnskych zvestiach č.1/2003.
Desať rokov Vodární a kanalizácií mesta Stupava.

10 rokov VaK

Mestská čistiareň odpadových vôd /ČOV/ v Stupave
funguje už desiaty rok.Bola uvedená do prevádzky 1.no
vembra 1992,kedy vznikla aj príspevková organizácia mes
ta Vodárne a kanalizácie Stupava.Od vzniku je na jej če
le riaditeľ Blažej Fabián.
Čistiareň bola budovaná v rokoch 1989 - 1992.Mechanicko-biologická čistiareň typu Hydrovit 3000 S predstavu
je dva stupne čistenia.Na mechanickom stupni sa odpadová
voda zbavuje vo vode nerozpustných materiálov,na biologic
kom stupni sa čistí od rozpustných látok.ČOV bola projek
tovaná na kapacitu 10 000 obyvateľov,čo predstavuje denný
objem cca 2 400m3 odpadových vôd.V súčasnosti je denný prí
tok splaškových vôd 1200 - 1600m3,je tu teda dostatočná re
zerva pre napojenie daľších ulíc a domácností nášho mesta.
Výsledkom čistenia odpadových vôd je odtok vyčistených od
padových vôd,pričom sa dosahuje čistiaci efekt 90_- 95%.
To znamená,že do Mláky je vypúšťaná voda s lepšími paramet
rami než ich má voda v potoku.Biologicky stabilizovaný kal
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na hnojenie pôdy a čiastočne sa odváža na depóniu.V bu
dúcnosti sa použije na rekultiváciu povrchu skládky na
Žabárni.V roku 1992 bolo na kanalizáciu napojených 10
ulíc:BudovateIská,Bezručová,Zdravotnícka,Ružová,Janka
Kráľa,Mlynská,Sama CHalúpku,Kukučínová,školská a Štúro
va.Išlo o ulice s prevažne bytovými domami,čo sa odrazi
lo aj na počte obyvateľov/3480/využívajúcich kanalizáciu.
Pôvodná dĺžka kanalizácie v Stupave bola 5,2 km,dnes ka
nalizačná sieť predstavuje 15,1 km kanalizačného potrubia.
Do roku 2002 bola budovaná kanalizačná sieť s cieľom odkanalizovať čo najviac domácností.Dnes je odkanalizovaných
46 ulíc mesta.Koncom minulého roka mesto Stupava zadalo
projekčnej kancelárii vypracovanie projektovej dokumentá
cie na vybudovanie kanalizácie v častiach,kde ešte nie je
vybudovaná.Čistiareň odpadových vôd v Stupave sa prevádz
kuje podľa vydaného vodoprávneho povolenia s presne sta
novenými parametrami pre vyčistenú odpadovú vodu.Tieto
ukazovatele sú sledované odberom vzoriek vyčistených vôd
správcom toku Slovenský vodohospodársky podnik OZ Povodie
Dunaja.Na základe výsledkov kontroly je ČOV oslobodená od
odplát.Neodvádza poplatky za vypúšťanie vyčistených odpa
dových vôd do povrchového toku - Mláky.Do roku 1992 mesto
odvádzalo odplaty za vypúšťanie vôd vo výške 600 tisíc ko
rún. prevádzka ČOV je nepretržitá,pracuje na tri smený,pre
vádzku nemožno odstaviť.Biologické čistenie je zabezpečené
mikroorganizmami,ktoré pre svoj život potrebujú odpadovú
vodu a dostatok kyslíka.Dlhodobo dosahované výsledky pri
čistení sa dosahujú tým,že sa vykonáva pravidelná údržba
zariadení,aby sa predišlo prípadným škodám a haváriam.
Počas desiatich rokov neprišlo k havárijnej situácii.Ži
votnosť zariadení sa počíta na 80 rokov.
Podnik okrem prevádzky mestskej ČOV prevádzkuje
ešte jednu čistiareň na Jilemnického ulici,ktorú prevzal
od bývalého podniku ŠM Stupava.Slúži na odpadové vody od
cca 600 obyvateľov tejto časti mesta,čo denne predstavuje
objem 80-90m3.Po dobudovaní kanalizačného zberača na Lipo
vej ulici a prepojením na Železničnú ulicu bude zrušená
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padové vody prečerpávať do gravitačnej kanalizácie na Li
povej ulici a odtiaľ potečú do mestskej ČOV.
Podnik okrem prevádzky čistiarní spravuje kanali
začnú sieť v dĺžke 15,1 km,na ktorej je vybudovaných cca
300 kanalizačných šácht,tri dažáové odľahčovacie komory.
Objekty na kanalizácii sa musia podľa predpisu dvakrát
ročne vyčistiť.Odstraňujú nánosy štrku,piesku,dreva atčL
Od roku 1996 podnik spravuje a prevádzkuje lokál
ny verejný vodovod,ktorým zásobuje približne 700 obyvate
ľov pitnou vodou.V roku 2002 bol vybudovaný nový vodovod
ný krátky spoj na ulici Bezručovej.Pôvodné vodovodné pot
rubie na tejto ulici bolo vedené na súkromných pozemkoch,
aby sa predišlo prípadným haváriam na tejto sieti,mesto
vybudovalo nové vodovodné potrubie.V roku 1903 sa v čis
tiarni vyčistilo 277 200 m3 odpadových vôd,v roku 2002
to bolo 514 756 m3.za desať rokov prevádzky vyčistili
cca 3,8 milióna m3 odpadových vôd /lm3=1000 litrov/.
V roku 1993 bolo na kanalizáciu napojených 3 480 obyva
teľov mesta,dnes je to 6 050 z celkového počtu 8000.
V roku 1993 bolo v podniku zamestnaných 9 zamestnancov,
v roku 2002 je to 11 zamestnancov.Tržby za odkanalizovanú vodu boli v roku 1993 1,1 mil.korún,v roku 2002 už 3
mil.korún.Prevádzkové náklady v roku 1993 predstavovali
čiastku 3,2 mil.Sk.Vodárne a kanalizácie mesta Stupava
spravujú majetok v hodnote cca 150 mil.Sk.V roku 2002
prevádzkové náklady boli 4,3 mil.Sk.Investícia do VaK
mesta Stupava je investíciou do budúcnosti,do životného
prostredia,v ktorom budú žiť budúce generácie obyvateľov
nášho mesta.Podľa Blažeja Fabiána,riaditeľa VaK Stupava.
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Použité pomôcky pri spracovaní konceptu kroniky.
Pri písaní konceptu kroniky som použila:
- Uznesenia a správy Mestského zastupiteľstva
- Časopisy a dennú tlač
- Podpajštúnske zvesti
- Sprievodcu krajom pod Pajštúnskym hradom
- Malacko - regionálne noviny
- Vlastné poznámky

Záver
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Protokolárny záznam z prerokovania konceptu kroniky.

"Kronikárskv záznam MESTA STUPAVA za rok 2002 - 2003"
bol prerokovaný v:
a. 9.júna dostali koncept členovia komisie sociálnych
potrieb,zdravotníctva,školstva a športu a doporučili
ho MsR.
b.Mestskej rade dňa 21.júna 2005,ktorá ho doporučila
MsZ schváliť.
c.Mestskom zastupiteľstve v bode B/4 dňa 30.júna 2005
a bol schválený.
Neboli vznesené žiadne pripomienky ku kronike MESTA
STUPAVA.

/
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