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ÚVOD
ZAMYKI - PUKIKI
Zamyki - pukiki praskiki - prásk
zbíraua pšudiky pro ceuý Mást
odemyki - pukiki praskiki- prásk
pošlapau pšudiki jakýsik fták
Dvje kila papriky
zerzavé hrebíki máš
ked vyschne a naprší
tak sa vydáš
VE STUPAVJE KAŽDÝM ROKEM
Ve Stupavje každým rokem
bývává deň zelá
ve Stupavje každým rokem
je o zelé mela
Navarili Stupavjané
ceuý koteu zelá
a f tem zelí plávauo
jedno maué tela
Od rána mi tékli
na to zelé slinky
tak sem si naložiu
jak sedlák na dožinky
Porád sa mi robili
za ušama guče
fčil to zelé drdle
fčil to zelé tuče

Z knihy "Hakáčové víno" autor
Jozef Moravčík Jakubovec
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1. ŠTATÚT MESTSKÉHO KRONIKÁRA MESTA STUPAVA

Pozri Kronika mesta Stupava rok 2011

2. VEREJNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
KRAJ - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) so sídlom v Bratislave, Sabinovská ulica 16, predseda Ing.
Pavol Frešo, poslancom za Stupavu je Ing. Roman Maroš, pracuje v Komisii pre ochranu verejného
záujmu a v Komisii finančnej.
OKRES - Okresný úrad Malacky, sídli na Záhoráckej ulici 2942/60A, prednosta Jozef Mračna, jeho
zástupca JUDr. Bohumír Zaťko. Odbory: Všeobecná a vnútorná správa - JUDr. Bohumír Zaťko,
Ekonomický a organizačný odbor - Ing. Eva Selecká, Živnostenské podnikanie - Ing. Beáta
Jurkovičová, Civilná ochrana a krízové riadenie - Ing. Miroslav Šlávka. Osobný úrad - Bc. Alena
Bencová.
OKRESNÝ SÚD - sídli v Malackách, Mierové námestie 10, vedenie súdu JUDr. Ľubomír Hudák. MESTO
STUPAVA
SAMOSPRÁVA MESTA: primátor, mestská rada, mestské zastupiteľstvo, poslanci, komisie. Vydávajú
Všeobecne záväzné nariadenia ( VZN ), uznesenia, smernice mesta, vyhlasujú referendum a
komunálne voľby, riešia podnety od občanov a majetkové veci.
Medzi strategické dokumenty patrí Územný plán a rozpočet mesta. Mesto má svoj organizačný
poriadok, štatút, symboly, mapu, históriu, kroniku, pamätnú knihu, fotogalériu.
MESTSKÝ ÚRAD:
Adresa - Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, okres Malacky, Bratislavský samosprávny
kraj
Primátor - Mgr. Pavel Slezák
Prednosta úradu - JUDr. Elena Jaďuďová
Sekretariát primátora - Ing. Janka Lenčešová
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Manažér pre Európske fondy - Mgr. Michaela Kollárová
Referát Civilnej obrany a krízového riadenia, dispečer dopravy a zverejňovania - Róbert Bubnič.
REFERÁTY A ODDELENIA MsÚ:
- ekonomické oddelenie - vedúca Daniela Drahošová, daň z nehnuteľností Darina Koreňová a Bc.
Michaela Kovačičová, poplatky- pokladňa Zdenka Obermárová, miestne poplatky za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady Denisa Belošičová, účtovníctvo Jana Jankovičová, personálne
Monika Ivánková
- oddelenie správy majetku - vedúca Ing. Soňa Geisseová a Zuzana Košutová
- oddelenie výstavby a životného prostredia - vedúca Ing. Katarína Macáková, referent oddelenia
výstavby a životného prostredia Ing. Roman Vigh, referát životného prostredia, ochrany ovzdušia,
prírody a vôd Ing. Malvína Tóthová, referát investičnej výstavby, správy miestnych komunikácií a
reklamy Róbert Mračko, referát odpadového hospodárstva a drobné stavby Ing. Ľubica
Konswaldová.
- stavebný úrad - Ing. Michal Paulík, Ing. Helena Šmeringaiová, Diana Jánošíková.
- oddelenie služieb pre verejnosť - referát sociálnych vecí, rodiny, školstva, športu a podnikateľských
činností Mgr. Soňa Tomeková a Michaela Kovačičová, referát evidencie obyvateľstva Mária
Mihalovičová a Monika Vrábelová, matrika Miroslava Vrábelová.
- ostatné pracoviská a referáty - referát PO BOZP, správy budov a údržby majetku Rudolf Draškovič
ml., mestská polícia - náčelník Milan Válek, hlavná kontrolórka mesta Ing. Katarína Tomkovičová.
Mestský úrad má svoju sobášnu sieň.
Počet obyvateľov k 31. decembru 2014: 10 399
Počet narodení v roku 2014 (trvalý pobyt novorodencov v Stupave): 144
Počet sobášov v roku 2014 (keď aspoň jeden zo sobášených mal trvalý pobyt v Stupave): 69
Počet úmrtí v roku 2014 (trvalý pobyt zomrelých v Stupave): 118
Stránkové dni a hodiny: Po 7.00 - 15.00 stránkový deň
Ut 7.00 - 15.00 nestránkový deň Str
8.00 - 18.00 stránkový deň Štv 7.00 - 15.00 nestránkový deň
Pia 7.00 - 15.00 stránkový deň Denne od 12.00 - 13.00 majú
pracovníci obednú prestávku.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO (MsZ) v Stupave zriaďuje a volí mestskú radu, komisie MsZ, hlavného
kontrolóra mesta, príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené mestom, obchodné spoločnosti.
Činnosť MsZ prebieha podľa ročného plánu, harmonogram zasadnutí na rok 2014: 30. 1., 13. 3., 24.
4., 22. 5., 26. 6., 25. 9., 23. 10., vzhľadom na komunálne voľby
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15. októbra sa nasledujúce dve zasadania( 20. 11., 11. 12.) nekonali, ale 15. 12. sa konala
ustanovujúca schôdza MsZ a zloženie sľubov primátora a poslancov.
DŇA 30. JANUÁRA 2014
Berie na vedomie: plnenie úloh, informáciu zo zasadnutia komisie na otváranie doručených ponúk
na odpredaj strechy zdravotného strediska, správu z kontroly účelovosti čerpania nenávratných
finančných prostriedkov (dotácií) poskytnutých mestom v súlade s VZN č. 8/2011 združeniam a
spoločenským organizáciám za rok 2012.
Schvaľuje: nové termíny úloh, účasť mesta Stupava v ponukovom konaní na prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR (stavby vojenských opevnení), zámeny
a prenájmy pozemkov, spresnenie uznesenia č.B/51 z 11. 3. 2013, uzatvorenie Darovacej zmluvy na
prijatie finančného daru vo výške 105 000 € od spoločnosti Billa, s. r. o. s použitím na
verejnoprospešný účel, uzatvorenie zmlúv o spolupráci pri rozvoji mesta Stupavy so spoločnosťami:
Billa reality Slovensko s. r. o., DLP s. r. o. Trnava, Smart DEVELOP, s. r. o. Žilina, VZN č.1/2014,
vyplatenie odmien hlavnej kontrolórke mesta Stupava za IV. kvartál 2013.
Ruší: uznesenie č. B/119 zo dňa 12. 12. 2013.
Ukladá: prednostke úradu - aktivizovať správu o vykonaných elektronických aukciách, vypracovať
prehľad podaných žiadostí mestom Stupava a MKIC o nenávratné finančné prostriedky podané na
Ministerstvo kultúry SR a BSK za rok 2013, vypracovať materiál, ktorý sa týka volieb do orgánov
samosprávy obcí, preveriť postup prác na objekte Munkáč - Duklianska ulica, preveriť účasť p.
Tótha, riaditeľa TSS, s. r. o. Stupava v obchodných spoločnostiach, pripraviť koncept mestských
novín Podpajštúnske zvesti.
Odvoláva: člena Komisie stavebnej, rozvoja mesta a životného prostredia Ing. Mária Karlovského.
DŇA 27. MARCA 2014
Berie na vedomie: plnenie úloh, stanovisko OÚ Bratislava - Odbor výstavby a bytovej politiky k
Zadaniu ÚP mesta Stupava a správu o prerokovaní návrhu Zadania ÚP mesta Stupava, správu z
následnej finančnej kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v TSS Stupava, s. r . o. za rok
2012, správy z následnej finančnej kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom
za rok 2012 v: MŠ na Hviezdoslavovej ul., MŠ na ul. J. Kráľa, v MŠ na ul. Marcheggská, v MŠ na ul.
Ružová, ZUŠ, správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stupava za rok 2013,
predložený materiál ku príprave na komunálne voľby 2014.
Schvaľuje: nový bod programu MsZ zo dňa 27. marca 2014 odvolanie a menovanie nového člena
Komisie kultúry, nové termíny úloh, neupotrebiteľný majetok, predaj pozemkov, nájomné zmluvy na
pozemky, odpredaj majetku, zadanie ÚP mesta Stupava hlavnému riešiteľovi Ing. arch. Michalovi
Chudíkovi, Aurex s. r. o., Bratislava, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, uplatnených pri
prerokovaní návrhu Zadanie ÚP mesta Stupava, VZN č. 2/2014, VZN č.3/2014, výšku príspevku na
triedený zber mesta Stupava spoločnosťou REVENGE a. s., delegovaných zástupcov zriaďovateľa
mesta Stupava do Rady školy pri ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave v zložení: JUDr. Elena Jaďuďová, Mgr.
Soňa Tomeková, Rudolf Draškovič.
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Ruší: uznesenie č.D/73 zo dňa 26. septembra 2013, č.D/86 zo dňa 12. decembra 2013,
č.B/211 zo dňa 30. januára 2014.
Ukladá: prednostke úradu - pripraviť materiál s cieľom schválenia počtu volebných obvodov a počtu
poslancov MsZ na volebné obdobie r. 2015 - 2019, pripraviť materiál týkajúci sa zámeny pozemkov
medzi mestom Stupava a BSK v rámci malého parku a parku za kaštieľom v Stupave.
Odvoláva: člena Kultúrnej komisie p. Prof. Petra Čáneckého Menuje: nového člena Kultúrnej komisie
p. Ing. Ivana Klasa
Odporúča: primátorovi mesta Stupava vydať pokyn na spracovanie návrhu konceptu ÚP mesta
Stupava v súlade so schváleným Zadaním ÚP mesta Stupava.
Sťahuje z rokovania: bod č. 3 programu MsZ zo dňa 27. marca 2014 koncept mestských novín, bod č.
16 programu MsZ zo dňa 27. marca 2014 TSS, s. r. o. - organizačné zmeny, bod č. 14. 1 Júlia Lejková,
návrh na zámenu pozemkov v k. ú. Stupava - Nový cintorín, bod č. 4. 5 MVDr. Róbert Kazarka, návrh
na odpredaj pozemku pod stavbou a priľahlého pozemku v k. ú.Stupava.
Určuje: plat primátora a hlavnej kontrolórky.
DŇA 24. APRÍLA 2014
Berie na vedomie: plnenie úloh, správu a výrok audítora k účtovnej závierke za rok 2013, správu
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2013, návrh investičných akcií mesta Stupava,
informáciu o výsledkoch zápisov do MŠ na škol. rok 2014/2015 v Stupave, správu o činnosti mestskej
polície od 1. januára 2014 do 31. marca 2014 a o bezpečnostnej situácii v meste Stupava, informáciu
o príprave programu odpadového hospodárstva. Schvaľuje: zmluvy o predaji pozemkov,
neupotrebiteľný majetok, zmluvy o zámene a prenájme pozemkov, prenájom nebytových priestorov
v stavbe zdravotné stredisko, uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri rozvoji mesta Stupava a
spoločnosťou AVANA Residence s. r. o. o vybudovaní 30 parkovacích miest a chodníka na Ružovej
ulici, záverečný účet mesta za rok 2013 a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad, schodok
hospodárenia mesta Stupava za rok 2013 - bol vyriešený z rezervného fondu, zostatok finančných
operácií použiť na tvorbu rezervného fondu, skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške
837 728 €, čerpanie rezervného fondu 837 728,05 € použiť na krytie kapitálového rozpočtu v roku
2014, účtovnú uzávierku spoločnosti TSS, s. r. o. za rok 2013, návrh zmeny finančného plánu
spoločnosti TSS, s. r. o. z dôvodu organizačných zmien, vysporiadanie straty za rok
2013, vyplatenie odmien hlavnej kontrolórke mesta za 1. kvartál 2014, návrh organizačných zmien v
spoločnosti TSS, s. r. o.
Ruší: uznesenie č.B/19 zo dňa 28. júna 2012, B/99 zo dňa 16. mája 2013 a B/142 zo dňa 26.
septembra 2013, ruší uznesenie č.B/226 zo dňa 27. marca 2014.
Ukladá: prednostke úradu: vypracovať prehľad zmlúv o spolupráci, pripraviť a zaradiť financovanie
nasledovných investičných akcií MŠ na Ružovej ulici a MŠ na Marcheggskej ulici do zmien rozpočtu
mesta, pripraviť investičné akcie na realizáciu - Námestie sv. Trojice, chodník na ulici F. Kostku (
Družstevná ), chodník na ulici F. Kostku ( Bitúnková ), komunikáciu a chodník na Mlynskej ulici,
mostík pri MKIC, odvodnenie Marcheggskej ulice a vodovodnú prípojku na Marcheggskej ulici,
vypracovať program odpadového hospodárstva mesta Stupava na rok 2015.
Odvoláva: z pozície zapisovateľky Ing. J. Lenčešovú.
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Menuje: na pozíciu zapisovateľky Mgr. Soňu Tomekovú.
Poveruje: konateľa spoločnosti TSS, s. r. o. predložiť návrh organizačnej štruktúry vrátane
organizačného poriadku na najbližšie rokovanie Dozornej rady TSS, s. r. o. a konateľa spoločnosti
TSS, s. r. o. schváliť výsledok spoločnosti za rok 2013 na valnom zhromaždení TSS, s. r. o. a
vyriešiť stratu na valnom zhromaždení.
Sťahuje z rokovania: bod č. 4 1 Green resort, s. r. o. - návrh na prenájom pozemkov z rokovania
MsZ zo dňa 24. apríla 2014.
DŇA 22. MÁJA 2014
Berie na vedomie: plnenie úloh, informáciu o žiadosti na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri rozvoji
mesta Stupava so spoločnosťou GREEN RESORT, s. r. o. Bratislava ako investorom projektu "Obytná
skupina Stupava - zóna F1 - B - 10", informáciu o žiadosti na uzatvorenie Dodatku k zmluve o
spolupráci pri rozvoji mesta Stupava so spoločnosťou Kompresory V. V., s. r. o. ako investorom
projektu "Bytový dom Marcheggská ulica", materiál čerpanie rozpočtu mesta a RO za 1. štvrťrok
2014, koncept mestských novín, správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia s finančnými
prostriedkami a majetkom v ZŠ za rok 2012, správu o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania
sťažností za II. polrok 2013, informáciu primátora mesta o výsledkoch výberového konania a o
menovaní PhDr. Bohdany Cibuľovej do funkcie riaditeľky ZŠ kpt. J. Nálepku, Školská 2 v Stupave s
účinnosťou od 1. júla 2014, informáciu primátora mesta o výsledkoch výberového konania a
menovaní p. Aleny Požgayovej do funkcie riaditeľky MŠ na ulici Janka Kráľa č. 1 v Stupave s
účinnosťou od 1. júna 2014, MsZ zo dňa 30. januára 2014 D/96 prednostke úradu pripraviť koncept
mestských novín.
Schvaľuje: neupotrebiteľný majetok, prenájmy pozemkov, odpredaje pozemkov, zámeny pozemkov,
uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri rozvoji mesta Stupava so spoločnosťou GREEN RESORT, s. r. o.
Bratislava ako investora projektu "Obytná skupina Stupava - zóna F1 - B - 10" formou vecného
bremena plnenia príspevku, utvorenie Dodatku č. 2 k zmluve o spolupráci pr i rozvoji mesta Stupava
so spoločnosťou Kompresory V. V., s. r. o. a to novým vecným plnením záväzku vo výške 64 740 € ,
zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 1/2014, podľa
návrhu:
Bežné príjmy

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na rok 2014 v
€
4 756 972
45 000
526 521

Zmena rozpočtu
131 201
105 000
350 146

5 328 493

586 347

Rozpočet na rok

Zmena rozpočtu

1. zmena rozpočtu na
rok 2014 v €
4 888 173
150 000
876 667
5 914 840

Výdavky
1.zmena rozpočtu
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Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

2014 v €
4 752 659
276 500
146 184

134 676
363 001
0

na rok 2014 v €
4 887335
639 501
146 184

5 175 343

497 677

5 673 020

Ruší: uznesenie B/29 zo dňa 29. marca 2012, ktorým bola schválená zmena názvu miestneho
periodika vydávaného MKIC v Stupave na názov STUPAVA NOVINY.
Ukladá: prednostke úradu: overiť vypracované dendrologické posúdenie na inventarizáciu drevín,
výpočet spoločenskej hodnoty, rekonštrukciu porastovej štruktúry a tiež zabezpečiť vypracovanie
návrhu konceptu Štatútu novín Podpajštúnske zvesti ako VZN.
DŇA 26. JÚNA 2014
Berie na vedomie: plnenie úloh, správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia príjmov a
výdavkov v programovom rozpočte za rok 2013 v oblasti sociálne služby, materiál "Počty volebných
obvodov a počty poslancov na volebné obdobie 2014 - 2018", stanovisko Okresného úradu
Bratislava pod č. j. A/z 1840 zo dňa 17. júna 2014 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov, ktorým bol posúdený návrh zmien a doplnkov č. 1a/2012 Územného
plánu mesta Stupava, správu o prerokovaní návrhu Z a D č. 1a/2012 ÚPN mesta Stupava.
Schvaľuje: uzatvorenie dohody o vysporiadaní dvojitého vlastníctva, uzatvorenie zmlúv o budúcej
zmluve, vyhlásenie neupotrebiteľného majetku, prenájmy pozemkov, uzatvorenie Darovacej zmluvy
medzi spoločnosťou Volkswagen Slovakia, a. s. ako darcom a mestom Stupava ako obdarovaným na
nefinančný dar - hasičské vozidlo, prenájom stavby "Krupičkov dom" občianskemu združeniu Pour
Art za cenu 1 €/rok, na dobu určitú 25 rokov, uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky v amfiteátri
Borník, k. ú. Stupava medzi prenajímateľom p. Hamšíkom a nájomcom mestom Stupava, schvaľuje
návrh dodatku č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2011, ktorým sa určuje výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Stupava bez pripomienok, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stupava na 2.
polrok 2014, schvaľuje materiál "Program odpadového hospodárstva mesta Stupava na roky 2011 2015", pre volebné obdobie 2014 - 2018 počet volebných obvodov: 8 a počet poslancov: 16 a plný
úväzok primátora, zmeny a doplnky č. 1a/2012 ÚP mesta Stupava, vyhodnotenie stanovísk a
pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu zmien a doplnkov č. 1a/2012 ÚP mesta Stupava,
návrh VZN č. 4/2014.
Ruší: uznesenie č. D/85 zo dňa 12. decembra 2013
Ukladá: prednostke úradu - v súlade s uznesením č. B/295 požiadať KPÚ Bratislava o stanovisko k
odpredaju časti pozemku, pripraviť komunálne voľby 2014 v počte volebných obvodov 8 a poslancov
16.
Poveruje: hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti
Odporúča: primátorovi prerušiť súdne konanie vo veci zriadenia vecného bremena na pozemky pod
amfiteátrom, primátorovi odporúča zabezpečiť spracovanie čistopisu zmien a
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doplnkov č. 1a/2012 mesta Stupava podľa rozhodnutia schvaľujúceho orgánu o schválení,
primátorovi zabezpečiť uloženie zmien a doplnkov č. 1a/2012 ÚP mesta Stupava v zmysle ustanovení
§ 28 zákona č. 50/1976 Zbierky o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov.
DŇA 25. SEPTEMBRA 2014
Berie na vedomie: plnenie úloh, čerpanie rozpočtu mesta a RO a príspevkovej organizácie MKIC za I.
polrok 2014 a vyhodnotenie monitoringu k 30. júnu 2014, kontrolu vedenia pokladne mesta Stupava
a dodržiavanie súvisiacich predpisov, následnú finančnú kontrolu vyberania miestnej dane za
ubytovanie, kontrolu procesu inventarizácie majetku mesta Stupava, správu o vyhodnotení stavu a
úrovne vybavovania sťažností za I. polrok 2014. Schvaľuje: nájomné zmluvy, prenájmy pozemkov,
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, vyhlásenie nebytových priestorov za neupotrebiteľný majetok,
odpredaj pozemkov, uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri rozvoji mesta Stupava so spoločnosťou PK
Stavby, s. r. o. ako investorom projektu "HBV Stupava F2 - B - 11" formou vecného plnenia,
uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri rozvoji mesta Stupava so spoločnosťou SAG ELEKTROVOD, a. s.
Bratislava ako investorom stavby pohotovostného bývania v areáli SAG ELEKTROVOD Stupava
formou vecného plnenia, uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri rozvoji mesta Stupava s p. Vladimírom
Novotom ako stavebníkom dvoch rodinných domov v meste Stupava formou vecného plnenia,
uzatvorenie ďalšej zmluvy o spolupráci pri rozvoji mesta Stupava a SMART DEVELOP, s. r. o.
"Bytového domu - objekt "C" formou vecného plnenia, uzatvorenie Zmluvy
o spolupráci pri rozvoji mesta Stupava so spoločnosťou IMPEREAL DEVELOPMENT, s. r. o. ako
investorom výstavby RD na šiestich pozemkoch na Novej ulici formou vecného plnenia, zámeny
pozemkov, vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta za II. kvartál 2014.
Ruší: uznesenie D/104 zo dňa 22. mája 2014
Ukladá: prednostke - zvolať rokovania zástupcov urbárskeho spoločenstva a mesta Stupava k
vlastníckym právam k chodníkovému telesu na ulici F. Kostku, valnému zhromaždeniu spoločno sti
TSS, s. r. o. schváliť a predložiť návrh na zmenu cenového rozhodnutia na odvádzanie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2015 na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, vykonať
v ubytovacích zariadeniach mesta Stupava kontrolu zameranú na preukázateľnosť počtu
ubytovaných podľa VZN6/2013, v spolupráci so stavebným úradom a komisiou dopravy rokovať s
firmou Elektrovod Duvembeck o probléme prejazdu a parkovania kamiónov na Železničnej ulici.
Ďalej preveriť technický stav vozovky na prejazd nákladných automobilov na Železničnej ulici
(zákruta) a rokovať s oddelením dopravného inšpektorátu a možnosti dopravného obmedzenia
prejazdu nákladných áut na Železničnej ulici.
Sťahuje z rokovania: bod č. 11 programu návrhu VZN o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Stupava.
DŇA 23. OKTÓBRA 2014
Berie na vedomie: plnenie úloh, informácie o plánovanom zavedení zásadných zmien v rámci
daňových príjmov VÚC a stanovisko právnikov mesta Stupava k súčasnému stavu skládky v Stupave Žabáreň a správu o činnosti mestskej polície od 1. apríla 2014 do 30. septembra 2014.
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Schvaľuje: plnenie úlohy MsZ zo dňa 25. septembra 2014 D/107 s termínom november 2014,
neupotrebiteľný majetok, odpredaj pozemkov, zámeny pozemkov v k. ú. Stupava, prenájom
pozemkov, návrh VZN mesta Stupava č. 5/2014, vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke za
III. kvartál 2014, zmenu termínu MsZ na 27. novembra 2014.
Ruší: uznesenie č. B/254 zo dňa 24. apríla 2014.
Ukladá: prednostke: zabezpečiť návrh rozpočtových zmien v kapitálnom rozpočte pre rok 2014,
pripraviť čerpanie rozpočtu k 30. septembru 2014, očakávanú skutočnosť k 31. decembru 2014 a
návrh zmien v roku 2014, návrh rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií a PO na roky 2015, 2016,
2017, VZN o daniach z nehnuteľností, VZN o poplatkoch z odpadu, VZN o poskytovaní dotácií na
školstvo - dodatok č. 2 k VZN, návrh na rozdelenie dotácií neziskovým organizáciám.
Sťahuje z rokovania: bod č. 10 vecí majetkových BECEP, s. r. o. - návrh na uzatvorenie ZoZUB na
pozemky v k. ú. Stupava, bod č. 13 vecí majetkových.
Súhlasí: so stanoviskom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) k plánovaným
zmenám v rámci daňových príjmov VUC v nasledovnom znení: zastupiteľstvo BSK vyjadruje zásadný
nesúhlas s predloženým návrhom Zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ako celku.
DŇA 27. NOVEMBRA 2014 - plánované zasadnutie MsZ bolo zrušené.

DŇA 15. DECEMBRA 2014 - ustanovujúca schôdza MsZ a zloženie sľubov
V priestoroch veľkej sály MKIC sa uskutočnilo slávnostné zloženie sľubov novozvolených
predstaviteľov mesta - primátora a poslancov. Akciu sprevádzala i bohatá účasť občanov. Po
slávnostnom odznení štátnej hymny predsedníčka volebnej komisie Soňa Činovská pr ečítala
výsledky komunálnych volieb. Mgr. Pavel Slezák prečítal primátorský sľub, následne novozvolený
primátor Ing. Mgr. art. Roman Maroš sľub zložil a potvrdil ho svojím podpisom. Následne jednotlivo
zložili sľuby novozvolení poslanci. Po tejto oficiálnej časti nasledovala pracovná časť - ustanovujúca
schôdza mestského zastupiteľstva v novom zložení. V špecifických zákonných prípadoch bol
poverený zvolávať zasadnutia MsZ Mgr. Peter Novisedlák, ako poradný orgán odhlasovali poslanci
vznik mestskej rady v zložení: Doc., MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, JUDr. Štefan Haulík, Ing.
Rudolf Kalivoda a Mgr. Peter Novisedlák. Bolo zriadených osem komisií: 1. Finančná komisia,
predseda Ing. Marek Lacka, podpredseda Ing. Ľubomír Bugala. 2. Komisia územnoplánovacia,
stavebná a životného prostredia, predseda Ing. Rudolf Kalivoda, podpredseda Ing. Peter Balog. 3.
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí, predsedníčka MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MBA,
podpredseda Mgr. Peter Novisedlák. 4. Komisia školstva, športu a kultúry, predseda Mgr. Svetozár
Prokeš, podpredseda Ing. Martin Smeja, PhD. 5. Komisia podnikateľská, miestneho rozvoja,
regionálnej a cezhraničnej spolupráce, predseda MVDr. Robert Kazarka, podpredsedníčka Ing.
Denisa Klačmanová. 6. Komisia dopravy, infraštruktúry a informačných technológií, predseda Anton
Hrica, podpredseda Ing. Michal Polakovič. 7. Komisia majetková a legislatívno-právna, predseda
JUDr. Štefan Haulík, podpredseda František Lachkovič. 8. Komisia ochrany verejného záujmu,
bezpečnosti a civilnej ochrany, predseda Mgr. Anton Gorbár, podpredseda Milan Peschl (do tejto
komisie sú volení len poslanci MsZ). Predseda a podpredseda v komisiách je z radov zvolených
poslancov, ostatní členovia môžu byť doplnení
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z radov verejnosti. Záujemcovia, ktorí chcú pracovať v komisiách, môžu do 16. januára 2015 zaslať
žiadosť so stručným životopisom na sekretariát MsÚ. Výkonom funkcie sobášiacich poslancov MsZ
boli poverení: MVDr. Robert Kazarka, Doc., MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH. a Mgr. Peter
Novisedlák. Primátor Maroš bol na základe poslaneckého hlasovania menovaný do funkcie
konateľa spoločnosti Technické služby Stupava, s.r.o.

MESTSKÁ RADA (MsR)
Ing. Roman Gašpárek Vladimír Holúbek
Ing. Ľuboš Ivica
Ing. Jozef Ukrpec
Plán zasadnutí MsR na rok 2014: 14. 1., 20. 2., 1. 4., 13. 5., 10. 6., 9. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12.
POSLANCI
Ing. Roman Gašpárek, Mgr. Anton Gorbár, Vladimír Holúbek, Ing. Ľuboš Ivica, MVDr. Robert
Kazarka, František Lachkovič, Miroslav Mackovič, Ing. Roman Maroš, Marek Móza, Oľga Mózová,
Peter Rác, Ing. Ján Rigler, Ing. Jozef Ukropec.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (VZN)
VZN č. 1/2014 o evidencii pamätihodností mesta Stupava VZN č. 2/2014 Trhový poriadok pre
trhovisko a príležitostné trhy
VZN č. 3/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na
území mesta Stupava
VZN č. 4/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2006 o vyhlásení záväzných častí územného
plánu v znení neskorších zmien a doplnkov mesta Stupava
VZN č. 5/2014 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Stupava
Príloha k č. 2 VZN č. 4/2014 záväzná časť Z a D č. 1a/2012 ÚP Mesta Stupava Textová časť ZaD č.
1a/2012 ÚP Mesta Stupava
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Príloha č. 1/GRAFIKA/ k VZN č. 4/2014 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení
neskorších zmien a doplnkov
Dodatok č. 3 VZN 11/2011, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava

KONTROLNÁ ČINNOSŤ MESTA
Hlavná kontrolórka mesta: Ing. Katarína Tomkovičová. Zhrnutie výsledkov kontrolnej činnosti za rok
2014 podľa Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014: základom pre výkon
kontrolnej činnosti v hodnotenom období boli polročné plány kontrolnej činnosti predkladané na schválenie
mestskému zastupiteľstvu. Kontroly boli zamerané na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri hospodárení s
finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom mesta. Cieľom kontrolnej činnosti b olo upozornenie
zodpovedných pracovníkov kontrolovaných subjektov na dôležitosť fungovania kontrolného systému, ktorý je
súčasťou riadenia a nakladania s verejnými prostriedkami. Súčasťou realizácie plánu kontrolnej činnosti bolo
vypracovanie dvoch odborných stanovísk a to k záverečnému účtu mesta za rok 2013 a stanovisko k návrhu
rozpočtu mesta na rok
2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017. Kontrolná činnosť bola zameraná na: výsledky kontroly stavu a úrovne
vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2013 - bolo zaevidovaných šesť sťažností a dve petície občanov, na
kontrolu vedenia pokladne a dodržiavania súvisiacich predpisov, na kontrolu vyberania dane za ubytovanie v
súlade s VZN o miestnych daniach, na kontrolu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu ma jetku mesta
Stupava, na finančnú kontrolu hospodárenia príjmov a výdavkov v programovom rozpočte za rok 2013 v oblasti
sociálnych služieb, na kontrolu vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2014 (bolo zaevidovaných deväť
sťažností a jedna petícia občanov), na kontrolu účelovosti čerpania nenávratných prostriedkov (dotácií)
poskytnutých mestom združeniam, spolkom, spoločenským organizáciám za rok 2013 - spolu 16 500 €, na
kontrolu dodržiavania a uplatňovania Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, n a finančnú kontrolu
hospodárenia Technických služieb Stupava, s. r. o. za rok 2013. V rámci činností komisií pri MsZ sa hlavná
kontrolórka zúčastňovala na ich zasadnutiach, najmä Finančnej komisie ako i porád organizovaných primátorom
mesta a prednostkou úradu.

ČINNOSŤ KOMISII MsZ
KOMISIA KULTÚRY: predseda Ing. Mgr. art. Roman Maroš, tajomníčka Ľubica Konswaldová, členovia:
PhDr. Anna Rácová, CSc., Mgr. art. Jana Machatová, Milan Greguš, Prof. Peter
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Čanecký (od 5. 3. sa vzdal členstva v komisii), od 21. mája sa novým členom komisie stal Ing. arch.
Ivan Klas. Počas roku 2014 sa uskutočnili štyri zasadnutia, na ktorých riešili: odporúčanie pre MsZ
prijať VZN o evidencii pamätihodností mesta Stupava (do zoznamu sú zatiaľ navrhovan é tri objekty staničná výpravná budova železničnej trate Stupava - Devínske jazero, ranobarokový náhrobník
Martina Rittera z roku 1706 a barokový náhrobník z roku 1773. VZN bolo schválené ako VZN č.
1/2014 o evidencii pamätihodností mesta Stupava.
Ďalej sa zaoberali textom Kroniky 2013, ktorý bol schválený a následne bola navrhnutá odmena
kronikárke Mgr. Gabriele Prokešovej. Riešili i stav Podpajštúnskych novín, ktorý nie je uspokojivý, bol
daný návrh, aby boli vydávané pod mestom a nie pod MKIC. Zaoberali sa i projektom "Revitalizácia
Malého parku", odzneli i návrhy a odporúčania na vypracovanie pasportizácie, určenia miesta na
uloženie a digitalizovanie mestských kroník.
KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA, DETÍ A MLÁDEŽE: predsedníčka Oľga Mózová,
podpredseda Peter Rác, tajomníčka Mgr. Soňa Tomeková, členovia: Jana Orbanová, Darina
Stankovská, Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhDr. Darina Dvoranová, Jarmila Salayová. Počas roka
uskutočnili osem zasadnutí, na ktorých prerokovali žiadosti občanov o JDvHN ( Jednorazová dávka v
hmotnej núdzi), príspevok na vybavenie poradne detskej psychologičky na Záhumenskej ulici, riešili
bezdomovcov, zorganizovali v MKIC jarnú a jesennú burzu šatstva, v rámci cezhraničnej spolupráce v
mesiacoch február a marec prebehli štyri stretnutia s družobným mestom v Svoge v Bulharsku (dve
stretnutia boli v Bulharsku a dve na Slovensku), riešili zriadenie krízového centra v Stupave v
spolupráci s BSK, zaoberali sa Národným akčným plánom 2014 - 2019 Ochrana týraných žien a detí,
komisia odporučila vypracovať informačný leták o poskytovaných sociálnych službách v Stupave a
tiež vypracovať formulár zmluvy na zapožičiavanie invalidného vozíka, ktorý je k dispozícii na MsÚ za
poplatok 0,50 € /deň, odporučili MsZ odsúhlasiť kontajnerovú alternatívnu MŠ pri ZŠ, zaoberali sa i
nedostatkom učební na ZUŠ pre veľký záujem žiakov ako i stavebnými úpravami ZUŠ. Podieľali sa na
zorganizovaní stretnutia primátora s jubilantmi (22. októbra), uskutočnili prehliadku denného
stacionára pre seniorov, ktorý vedie p. Miroslav Foltýn, v MŠ na Ružovej ulici uskutočnili brigádu natierali oplotenie, zaoberali sa problematikou dlhodobo nezamestnaných - od 1. júna boli zriadené
aktivačné práce, z MsÚ bolo odoslaných 80 výziev, zapojilo sa 18 občanov (občanom, kto rí sa
nedostavia na aktivačné práce, bude pozastavené vyplácanie dávky v hmotnej núdzi), riešili i
zriadenie hygienických centier pre bezdomovcov.
KOMISIA MAJETKU MESTA: predseda Vladimír Holúbek, podpredseda František Lachkovič, tajomníčka
Ing. Soňa Geisseová, členovia: Ferdinand Hamšík, Ing. Ján Holoč, Ing. Dušan Piaček, Ing. Ľubomír
Lohazer, Ing. Juraj Vaicenbacher. Počas roka uskutočnili šesť zasadnutí, na ktorých sa komisia
venovala hlavne jednotlivým žiadostiam súvisiacim s majetkom mesta, ktoré mestu Stupava adresujú
občania a podnikateľské subjekty pôsobiace na území nášho mesta. Žiadosti boli spracované do
materiálov, ktoré boli predkladané Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu v Stupave na
prerokovanie. Riešili sa zámeny, vysporiadania,
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odpredaje, prenájmy pozemkov, ako i obhliadka priestorov pri futbalovom štadióne na nový
amfiteáter.
KOMISIA DOPRAVY, BEZPEČNOSTI A CIVILNEJ OCHRANY: predseda Miroslav Mackovič, podpredseda
Marek Móza, tajomníčka Ing. Katarína Macáková, členovia: Ing. Anton Šalamún, Vladimír Maroš,
JUDr. Martin Mackovič, Ing. Branislav Balún, Ing. Roman Mydlár. Počas roka uskutočnili štyri
zasadnutia, kde riešili posúdenie panelovej prístupovej komunikácie vyúsťujúcej na Družstevnú
ulicu, návrh dopravného riešenia križovatky Hlavná, Školská a Zdravotnícka ulica - v spolupráci so
spoločnosťou LIDL, s. r. o. Riešili dopravné značenie na Budovateľskej, Hviezdoslavovej a
Kukučínovej ulici, zriadenie vjazdu na Námestie sv. Trojice, prerokovali žiadosť spo ločnosti Tondach
Slovensko, s. r. o. Nitrianske Pravno - malopodlažná bytová výstavba (32 bytov) - posúdenie riešenia
statickej a dynamickej dopravy. Zaoberali sa posúdením odpredaja mestského pozemku za účelom
vybudovania parkovacích miest, rokovali o novej organizácii dopravy na Železničnej,
Mierovej a Dlhej ulici, ako i o parkovaní vozidiel na chodníkoch na území mesta, prehodnocovali
kompletne cyklotrasy v intraviláne, čierne skládky na ulici Na aleji, dopravné riešenie v
novovybudovanej lokalite Dielové a susediacich pozemkoch.
KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU: predseda Mgr. Anton Gorbár, tajomníčka Zuzana
Košutová, členovia: MVDr. Robert Kazarka, Ing. Ľuboš Ivica. V súlade so zákonom na ochranu údajov
sa zápisnice komisie nezverejňujú.
KOMISIA PODNIKATEĽSKÁ, MIESTNEHO ROZVOJA A CESTOVNÉHO RUCHU: predseda MVDr. Robert
Kazarka, podpredseda Ing. Ján Rigler, tajomníčka Bc. Michaela Kovačičová, členovia: Miroslav Rác,
Mária Stríbrnská, Jozef Pír, Peter Valovič. Počas roka zasadala komisia štyrikrát, riešili VZN
(Všeobecne záväzné nariadenia), budovu starej predajne BILLA, návrh zmien a doplnkov Územného
plánu.
KOMISIA ŠPORTU A ŠKOLSTVA: predseda Marek Móza, tajomníčka Monika Ivánková, členovia: Jakub
Ježík, Mgr. Zuzana Karlovská, Peter Kotásek, Zuzana Mazancová, Ing. Peter Vagač. Počas roka
zasadali dvakrát, riešili návrh ihriska na šport discgolf v Malom parku, návrh firmy PLAYCITÉ na
nákup mestského mobiliáru na verejné priestranstvá s konkrétnym účelom využitia na akciu Fittnes
factory - zariadenie na cvičenie, určené k verejnému použitiu občanmi. Riešili i revitalizáciu a
prenájom Malého parku, ktoré predkladá OZ Pour Art. Zaoberali sa zápisom detí do MŠ na škol. rok
2014/2015 a štatistickým zisťovaním počtu žiakov na škol. rok 2014/2015: ZUŠ 589 ži akov, ZŠ 816
žiakov, MŠ spolu 391 detí.
KOMISIA FINANČNÁ A EURÓPSKYCH FONDOV: predseda Ing. Jozef Ukropec, podpredseda Ing. Ľuboš
Ivica, tajomníčka Daniela Drahošová, členovia: Ing. Michal Bocán, Ján Valachovič, Ing. Peter Mazúr,
Ing. Zdenka Vrbová, Ing. Monika Tarabová. Počas roka uskutočnili päť zasadnutí, riešili záverečný
účet mesta rozpočtové a príspevkové organizácie za rok 2013 a výrok audítora, čerpanie rozpočtu
mesta k 31. marcu 2014 a návrh zmien, rozbor
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hospodárenia príspevkovej organizácie MKIC za I. polrok 2014, rozbor hospodárenia mesta za I.
polrok 2014, návrhy VZN, výšku miestneho poplatku za odpady na rok 2015, návrh rozpočtu mesta na
roky 2015 - 2017 vrátane programového rozpočtu, vyhláškou ŠÚ SR (Štatistického úr adu Slovenskej
republiky) z 18. septembra 2014 Z. z. 257/2014, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia verejnej
správy.
KOMISIA STAVEBNÁ, ROZVOJA MESTA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: predseda Ing. Roman Gašpárek,
podpredseda Miroslav Mackovič, tajomník Ing. Roman Vigh, členovia: Ján Suchý, Ing. Jozef Fabián,
Ing. Ján Kušnír, Ing. arch. Lenka Stankovská, Ing. Mário Karlovský. Počas roka uskutočnili štyri
zasadnutia, na ktorých prejednávali zámer "Prevádzkový areál betonárne Karovič, Stupava",
odstúpenie člena komisie Ing. Mária Karlovského, investičný zámer "Objekt pohotovostného bývania
pre podnikateľské aktivity" pre žiadateľa ENGICON s. r. o., žiadosť pre Telekomprojekt na
umiestnenie stožiara Slovak Telekom, viackrát prerokovali pripomienky k Návrhu zmien a do plnkov
ÚPN mesta Stupavy č. 1a/2012, ďalej riešili žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k stavbe
"Polyfunkčný objekt" na Hlavnej ul. pre p. Miroslava Ráca, žiadosť o vydanie stanoviska pre účely
územného konania k obytnej zóne "Stupava - Pod Kopcami" pre spoločnosť BECEP, s. r. o., žiadosť o
vydanie stanoviska k investičnému zámeru "Výstavba bytových domov na ulici S. Tomášika" pre BV
Group plus, s. r. o., žiadosť o vydanie stanoviska k investičnému zámeru "4 x Rodinný dom s tromi
bytovými jednotkami" pre žiadateľa Jána Noska, žiadosť o zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby
"Stupava - obytný súbor Zipava, bytový dom B" pre investora ZIPP Bratislava, s. r. o., záväzné
stanovisko pre stavbu "Rodinný dvojdom" na Lesnej ulici pre investora Igora Bázlika, žiado sť
o vydanie k investičnému zámeru "Bytový dom s garážou" pre žiadateľa AAA invest, žiadosť o vydanie
stanoviska k investičnému zámeru "Stupava - Lochy - Green House" - 12 rekreačných chát pre
žiadateľa HM real plus, s. r. o., žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej časti "Zástavba
rodinných domov" pre žiadateľa Františka Lachkoviča.
KOMISIA REGIONÁLNEJ A CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE: predseda Peter Rác, tajomníčka Michaela
Kollárová, počas roka nemali zasadnutie.
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE zriadené mestom Stupava : Miestne kultúrne a informačné centrum
(MKIC)
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE mesta Stupava: štyri materské školy, Základná umelecká škola, Základná
škola kpt. Jána Nálepku.
OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI mesta Stupava: Technické služby Stupava, s. r. o.

INÉ ČINNOSTI MESTSKÉHO ÚRADU
-Múzeum Ferdiša Kostku. Riešenie havarijného stavu národnej kultúrnej pamiatky objektov Múzea
Ferdiša Kostku sa stalo jednou s priorít BSK. V roku 2011 boli zbierkové predmety
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deponované do vyhovujúcejších priestorov a následne konzervátorsky a reštaurátorsky ošetrené. V
roku 2012 BSK zabezpečil vypracovanie statického posudku objektov múzea. Na poslednom
pracovnom stretnutí na MsÚ v Stupave v septembri sa ako vážny problém naskytlo "dedičstvo" z
čias ešte pred delimitáciou múzea z majetku bývalého Krajského národného výboru do majetku
Bratislavského samosprávneho kraja. 11. apríla bol cestou BSK presadený odpredaj dvoch parciel
patriacich rodine Kostkovej. Ďalšou úlohou zostáva zápis stavby džbánkarskej die lne (tzv. brenhaus),
ktorá je súčasťou múzea, na list vlastníctva. Táto skutočnosť je závažnou administratívnou
prekážkou pri vynakladaní verejných finančných prostriedkov a dotácií na záchranu múzea. BSK
pripravuje obstaranie komplexného plánu záchrany. 13. júna 2014 MKIC v spolupráci s
Malokarpatským múzeom v Pezinku otvorili v nevyužitých priestoroch bývalej reštaurácie
Ponterosso pri klube dôchodcov Pohoda dočasné Múzeum F. Kostku Temporary (do 16.septembra).
Múzeum bolo prepojené so štýlovou kaviarňou, terasou, tvorivým ateliérom a záhradou. Počas leta
tu boli detské divadielka, cvičenia, tvorivé dielne, komorné trhy a pod. Vstupné na hodinu pre
dospelých bolo tri a pre dieťa dve eurá, v cene bola i konzumácia.
- Darovacia zmluva mesta Stupava so spoločnosťou BILLA, s. r. o. Na MsZ 30. januára 2014 bola
darovacia zmluva schválená vo výške 105.000 € Spoločnosť BILLA sa ňou zaviazala vybudovať
zastrešený skladový priestor, zásobovaciu rampu, rekonštrukciu chodníka na ulici Mlynskej, miestnu
komunikáciu od mostíka smerom na Agátovú ulicu. Podobným spôsobom formou zmluvy o
spolupráci budú v roku 2014 realizované stavby a rekonštrukcie chodníka ako i asfaltový povrch na
Marcheggskej ulici, chodníky na ulici Ferdiša Kostku, rekonštrukcia schodiska a zateplenie Ma terskej
školy na ulici Janka Kráľa, rekonštrukcia komunikácie na Bezručovej ulici a výstavba parkovacích
miest a tiež výstavba parkovacích miest pri zdravotnom stredisku. So zástupcami spoločnosti Holcim
rokuje mesto o rekonštrukcii povrchu komunikácie na uliciach Záhradná a Marcheggská.
- SMS Hlásnik ako informácie pre občanov formou krátkych SMS správ spúšťa mesto Stupava od 1.
marca 2014 ako novú bezplatnú službu. Touto formou budú zasielané krátke správy registrovaným
občanom.
- Voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 15.marca 2014, druhé kolo 29. marca 2014. V našom
meste pre výkon volieb bolo stanovených osem volebných okrskov s ôsmymi volebnými
miestnosťami. Voliči, ktorí sa v deň volieb nebudú zdržiavať v mieste svojho trvalého bydliska, môžu
požiadať o vydanie voličského preukazu na Mestskom úrade v Stupave, a to od 10. februára do 23.
februára 2014. Všetkým oprávneným voličom bude doručované oznámenie do domácnosti o čase a
mieste konania voľby. V prvom kole prezidentských volieb získal najviac hlasov Andrej Kiska, pred
druhým Robertom Ficom a tretím Radoslavom Procházkom. Výsledky v I. kole volieb v Stupave:
spolu počet zapísaných voličov 8280 (z celkového počtu 10 368 obyvateľov Stupavy prihlásených k
trvalému pobytu),
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počet vydaných obálok 4230, čo je v percentách 51,09. Andrej Kiska získal v prvom i v druhom kole
najviac hlasov.
- Výberové konanie na miesto riaditeľa Materskej školy na ulici Janka Kráľa v Stupave vyhlásilo
mesto Stupava s predpokladaným termínom nástupu 1. júna 2014. Miesto riaditeľky získala Alena
Požgayová.
- Ako sa nestať obeťou nebankových subjektov. Primátor mesta v spolupráci s Komisiou sociálnych
vecí a zdravotníctva a so Slovenským informačným centrom zorganizovali stretnutie s odborníkmi na
túto problematiku - Monika Jankovská, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR a Jozef
Holcim, riaditeľ odboru prevencie kriminality. Stretnutie malo charakter poradenstva, uskutočnilo sa
v MKIC 23. júna 2014.
- Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave vyhlásilo mesto
Stupava s predpokladaným termínom nástupu 1. júla 2014. Miesto riaditeľky získala PhDr. Bohdana
Cibuľová.
- Nové mestské detské ihrisko otvorili 21. marca v priestore medzi bytovými domami na Hlavnej ulic i
a ulici Janka Kráľa pri mestskej kotolni. Ihrisko realizoval mestský podnik TSS, s. r. o., mobiliár
poskytlo OZ Pohodka zastúpené Ivetou Vachálkovou, je otvorené každý deň. V prvej polovici apríla
boli opravené zariadenia na mestskom detskom ihrisku pri MŠ na ulici Janka Kráľa.
- Malý park sa stal stretom záujmov - OZ Pour Art (Ing. Roman Maroš, predseda) požiadalo o
prenájom za účelom vybudovania centrálnej oddychovej zóny nášho mesta vo forme mestského
parku na relax, výchovu a vzdelávanie, na kultúrno-spoločenské aktivity so zachovaním a
regeneráciou kultúrno-historických objektov (skleník, Krupičkov dom). MsZ projekt Revitalizácie
Malého parku spolu so žiadosťou o dlhodobý prenájom dňa 22. mája schválilo. RNDr. Robert
Kazarka, ako vlastník stavby (veterinárna ambulancia, ktorú odkúpil od SPP v roku 2007) žiadal
odkúpenie pozemku pod stavbou aj s priľahlými pozemkami okolo stavby o výmere 200 m2 ako
priestor počas čakania zvieracích pacientov(asi 3 metre okolo stavby). Problematika bola riešená na
MsZ dňa 25. júna 2014. Krajský pamiatkový úrad nemá žiadne výhrady, Majetková komisia pri MsÚ
odporučila odpredaj pozemku.
- Voľby do Európskeho parlamentu dňa 24. mája 2014 prebehli v Stupave v ôsmych volebných
okrskoch, sú to historicky tretie eurovoľby na území SR, účasť je dobrovoľná, prebiehajú každých päť
rokov, v súčasnosti má Európsky parlament 766 poslancov. Volič, ktorý sa v deň volieb nebude
zdržiavať v mieste svojho trvalého bydliska, môže požiadať o vydanie voličského preukazu na
Mestskom úrade V Stupave v čase od 24. apríla do 22.mája 2014. Výsledky volieb v Stupave: počet
zapísaných voličov spolu: 8073, počet vydaných obálok 1153, účasť voličov 14,28 %.
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- Komunálne voľby 15. novembra 2014. Poslanci MsZ v Stupave na rokovaní dňa 27.marca 2014
prijali uznesenie, aby v zmysle zákona o voľbách do samospráv mestského zastupiteľstva určilo
volebné obvody a počet poslancov, ktorí sa budú voliť a taktiež volebné okrsky a volebné miestnosti.
26. júna na MsZ bolo schválených osem volebných obvodov, osem volebných okrskov a šestnásť
poslancov. Mgr. Soňa Tomeková bola vymenovaná ako zapisovateľka mestskej volebnej komisie.
Kandidujúce politické subjekty a nezávislí kandidáti môžu podávať kandidátske listiny na poslancov
MsZ a primátora na MsÚ do 21. septembra 2014. Mestská volebná komisia v Stupave následne
vyhlásila kandidátov pre voľby primátora mesta: 1. Ing. Jozef Blažek, 2. Ing. Rudolf Kalivoda, 3. Mgr.
Marián Leinerovič, 4. Ing. Mgr. art. Roman Maroš, 5. Mgr. Pavel Slezák a pre voľby poslancov
zaregistrovala 51 kandidátov. Výsledky volieb primátora mesta: Roman Maroš, Ing. Mgr. art. získal
1455 hlasov, Rudolf Kalivoda, Ing. 697 hlasov, Pavel Slezák, Mgr. 653 hlasov, Jozef Blažek, Ing. 409
hlasov a Marián Leinerovič, Mgr. 53 hlasov.
Výsledky volieb v jednotlivých volebných obvodoch poslanci MsZ (uvádzam prvých dvoch s najvyšším
počtom hlasov za každý volebný obvod): 1. obvod: Róbert Kazarka, MVDr. 135, Peter Balog, Dipl.
Ing. 122, 2. obvod: Denisa Klačmanová, Ing. 189, Milan Peschl 159, 3. obvod: Štefan Haulík, JUDr.
192, Anton Hrica 124, 4. obvod: Štefánia Moricová, MUDr. 167, Martin Smeja, Ing., PhD. 160, 5.
obvod František Lachkovič 115, Ľubomír Bugala, Ing. 107, 6. obvod: Peter Novisedlák, Mgr. 244,
Marek Lacka, Ing. 228, 7. obvod: Roman Maroš, Ing. Mgr. art. 181, Michal Polakovič, Ing. 156, Rudolf
Kalivoda, Ing. 119 (poradie sa posúva na náhradníka č. 1 Rudolf Kalivoda, nakoľko kandidát Roman
Maroš bol zvolený za primátora mesta), 8. obvod: Svetozár Prokeš, Mgr. 228, Anton Gorbár, Mgr.
219 hlasov. Celkový počet poslancov MsZ je 16.
- Zámena pozemkov v rámci komplexnej obnovy parku v Stupave ako prírodného prostredia s
výraznou historickou a estetickou hodnotou. Jeho severná časť, tzv. Malý park ponúka aktívne
využitie pre potreby mesta. Vzhľadom k nevyhovujúcemu majetkovému usporiadaniu po realizácii
výmeny pozemkov medzi BSK a mestom Stupava by sa scelili dve územia v jeden pozemok.
Majetková komisia na svojom zasadaní 2. apríla 2014 tento zámer odporučila na schválenie MsZ,
ktoré sa bude konať 24. apríla 2014.
- Príprava na cezhraničnú spoluprácu medzi Stupavou a rakúskou stranou, s ktorou nás spája
história i kultúra (rímske kultúrne dedičstvo, ľudová keramika, regionálne produkty). Príprava je v
spolupráci s BSK.
- Aktivačné práce v Stupave pre dlhodobo nezamestnaných poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi.
Od 1. januára 2014 prišli do platnosti zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, nárok na dávku
alebo jej časť získa za podmienky odpracovania 32 hodín mesačne menšími službami pre obec.
Konkrétna činnosť bude ponúknutá obcou.
- Dotácia z BSK pre mesto Stupava. Mesto požiadalo o dotáciu BSK, získalo nenávratný
príspevok vo výške 4 000 €, ktorý bol použitý na udržiavacie práce a opravu sociálneho
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zariadenia v MŠ na Marcheggskej ulici, nakoľko kontrola štátneho zdravotného dozoru (RÚVZ) zo dňa
11. septembra 2013 zistila nedostatky na hygienických zariadeniach. Celkové náklady mesta boli v
sume 15 072,70 €.

VÝZNAMNÉ DOMÁCE A ZAHRANIČNÉ NÁVŠTEVY, PROPAGÁCIA STUPAVY
- Regiontour Brno, GO v dňoch 16. - 17. januára sa zástupcovia mesta zúčastnili veľtrhu cestovného
ruchu. Zaujímavosti nášho mesta boli prezentované v rámci výstavného stánku nášho partnerského
mesta Ivančice - mikroregión Ivančicko zároveň boli prerokované okruhy spolupráce a spoločných
aktivít oboch partnerských miest na rok 2014.
- ITF Slovakiatour v Bratislavskej Incheba aréne v dňoch 30. januára až 2. februára 2014
- Projekt Svoge - Stupava pokračuje i v roku 2014. Mesto Stupava je partnerom projektu Nové
prístupy pre sociálnu integráciu ohrozených skupín v našom družobnom meste Svoge (Bulharsko, od
apríla 2013). Projekt je zameraný na výmenu skúseností, porovnávanie legislatívy a praktický výkon
sociálnej starostlivosti a práce na úrovni samospráv. Uskutočnili sa vzájomné pracovné návštevy.
Takou bola 24. marca 2014 v Stupave, kde hosťom pripravili program deti MŠ Marcheggská.
- Výstava Danubius Gastro a dvakrát bronz pre Stupavčanov. V dňoch 30. januára - 2. februára 2014
sa v Inchebe konala medzinárodná výstava, v expozícii Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov sa
zúčastnili i naši - manželia Miloš a Pavlína Lachkovičovci, reprezentovali našu školskú jedáleň pri ZŠ a
spomedzi 92 účastníkov získali dve tretie miesta v súťaži Poézia v gastronómii. V decembri 2 013 bola
p. Pavlína Lachkovičová prijatá spolu s 13 ženami do iniciatívy WORDSCHEFS - ženy úspechu
(organizácia vznikla v roku 2008 v Dubaji, v súčasnosti sa tu združuje asi 65 žien - kuchárok).
- Stupava vo svetovom kulinárstve. 3. júla - 6. júla sa konala Svetová konferencia WACS (šéfkuchári
sveta) v nórskom Stavangeri, Slovensko tu reprezentovali dvaja zástupcovia - p. Ort a zo Stupavy p.
Miloš Lachkovič ako členovia Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Účasť bola 250 delegátov z
celého sveta, prejednávala sa problematika hladu vo svete, zdravá výživa detí. Sprievodným
programom bolo celosvetové finále: Naj... kuchár, cukrár, kuchár junior, cukrár junior. Miloš naše
mesto reprezentuje ako predseda Spolku kuchárov a cukrárov Slovenska v Bratislavskom kraji a spolu
s manželkou Pavlínou sú členmi asociácie World Chef. V ostatnom čase v Michalovciach získali na
súťaži v kategórii Studené misy 1. miesto. P. Pavlína sa stala ambasádorkou gréckej asociácie World
Chef, bude propagovať grécke národné jedlá na Slovensku. V rámci súťaže o najlepšiu kapustnicu
počas slávností Dní kapusty - zelá v októbri získali 1. miesto. 2. decembra 2014 sa manželia
Lachkovičovci zúčastnili na Svetovej konferencii za uchovanie tradícií v gastronómii, ktorú
organizoval Word Chef, boli pozvaní Asociáciou izraelských kuchárov, získali pamätný diplom.
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- EUROFEST IZOLA 2014. Začiatkom júla Stupavu v Slovinsku reprezentovalo 120 členov HC Tatran
Stupava. Zo Stupavy išli dva autobusy hráčov a niekoľko súkromných áut s rodičmi a fanúšikmi. Na
turnaji boli zastúpení žiaci, dorastenky a na plážovej hádzanej muži.
- Slovenská kadetská reprezentácia v hádzanej na Majstrovstvá sveta 2016 aj s našimi. Zo Stupavy
boli nominovaní: do reprezentačného tímu do 19 rokov hráčky Lucia Kováčová, Vanessa
Raffasederová, ako manažér družstva Rudolf Draškovič ml., ako kondičný tréner Mgr. Svetozár
Prokeš a ako fyzioterapeutka Mgr. Jana Prokešová.

OSLAVY VÝROČÍ
- 4. apríla pietna spomienka pri príležitosti oslobodenia mesta Stupava pri pamätní ku pred MKIC a
následne pri pamätníku padlých sovietskych vojakov na Obore.
- 1. mája oslavy medzinárodného Dňa práce. Od mestskej knižnice v Máste išiel sprievod po Hlavnej
ulici cez Zámocký park na futbalový štadión. Sprievod tvorili členovia stupavských spolkov,
organizácií, klubov a občanov. Nechýbali ani alegorické vozy (Pohoda, Mástsky potravinový spolok v
Stupave). Na štadióne bol pripravený zábavný program, futbalový zápas, tanečná zábava a
občerstvenie.
- 4. mája pietna spomienka pri príležitosti 95. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika pri
jeho pamätníku. Tradične prebehlo kladenie vencov zástupcami mesta, spolkov a organizácií. V
programe vystúpil ženský spevácky zbor Nevädza.
- 29. augusta pietna spomienka s kladením vencov pri príležitosti 70. výročia Slovenského
národného povstania pri Pamätníku obetiam pri MsÚ a následne v areáli ZŠ pri pamätníku kpt.
Jána Nálepku.
- 11. novembra Deň vojnových veteránov (Deň červených makov) ako pietna spomienka na padlých
v 1. svetovej vojne v deň jej ukončenia. Akcia prebehla pri pomníku padlých v 1. svetovej vojne na
Námestí sv. Trojice za účasti zástupcov mesta, Zväzu protifašistických bojovníkov, klubu seniorov
Pohoda, Jednoty dôchodcov v Stupave. O 11.00 hod zazneli zvony z farského kostola, príhov or k
histórii predniesol Ing. Svetozár Prokeš a následne bolo kladenie vencov z červených makov.

MESTSKÁ POLÍCIA (MsP)
Náčelníkom mestskej polície je p. Milan Válek. Zo správy za rok 2014 uvádzam: príslušníci MsP
Stupava a pracovníci kamerového systému v hodnotenom období (od 1. januára do 31. decembra
2014) boli zaraďovaní do dvanásťhodinových denných a nočných zmien tak, aby bola zabezpečená
nepretržitá 24 - hodinová služba, ktorá plnila úlohy v zmysle Zákona o
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obecnej polícii, nariadení primátora mesta a nariadení náčelníka a zástupcu náčelníka MsP.
Príslušníci MsP Stupava vykonali v hodnotenom období celkom 1156 hliadok, počas ktorých
doriešili celkom 2894 priestupkov. Z toho počtu vyriešili v blokovom konaní 1650 priestupkov v
celkovej hodnote 22.810 €. Napomenutím vyriešili 1244 priestupkov, hliadky predviedli na MsP
alebo OOPZ celkom 43 osôb. Použili donucovacie prostriedky v 17 prípadoch. Vypátrali 16 osôb, po
ktorých bolo vyhlásené pátranie a 6 vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie. Kamerový systém: na
základe predloženého projektu bola v roku 2014 mestu Stupava schválená dotácia z prostriedkov
Rady vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 8000 € na rozšírenie kamerového systému o tri IP
kamery, tzv. 3. etapa. Mesto Stupava sa podieľa na tomto projekte sumou 4000 €. Tieto kamery sú
umiestnené na ulici Budovateľskej, v križovatke pred potravinami na ulici Mlynskej, v križovatke
pred parkoviskom a v križovatke ulíc Malacká - Hlavná - Ferdiša Kostku. Počas roka uverejňovali
aktuálne články v miestnych novinách Podpajštúnske zvesti, napr.: Odporúčanie MsP ako sa nestať
obeťou vreckového zlodeja, krádeže vecí z osobného motorového vozidla, opatrenia proti
požiarom a iné.

ČINNOSŤ SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ, KLUBOV, OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ (OZ), SPOLKOV
- Prerozdelenie dotácií na rok 2014 z rozpočtu mesta spolu vo výške 16 500,-€ nasledovne:
1. Slovenský Červený kríž MS II.

500 €

2. Dobrovoľný hasičský zbor

1500 €

3. Slovenský Červený kríž MS I.

500 €

4. Klub slovenských turistov Tatran Stupava

400 €

5. Nevädza

1500 €

6. Jednota dôchodcov Slovenska

500 €

7. Slovenský zväz záhradkárov

1500 €

8. Materské centrum Fifidlo

400 €

9. Priatelia stolného tenisu

400 €

10. Slovenský zväz včelárov

500 €

11. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

400 €

12. MsO Slovenského rybárskeho zväzu Záhorie

500 €

13. Asociácia klasických gitaristov

400 €
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14. Hádzanársky club Tatran Stupava

3 000 €

15. Pohodka

500 €

16. Katolícka jednota Slovenska

400 €

17. Pour Art

2 0 00 €

18. Bowling Club SIX PACK Stupava

300 €

19. Slovenský zväz telesne postihnutých

300 €

20. Mástsky potravinový spolok v Stupave

1 000 €

Schválená suma celkom 16 500 €.

Z činnosti klubov, spolkov, organizácií, OZ:
- MIESTNY SPOLOK ČERVENÉHO KRÍŽA II. (MS SČK II.), predsedníčka Vilma Vígerová, tajomníčka
Zlatica Debnárová, pokladníčka Zuzana Košútová. Spolok mal v roku 2014 500 členov, niekoľkí v
priebehu roka zomreli. Hodnotiaca schôdza za obdobie roka 2014 sa uskutočnila 7. marca 2015, kde
ocenili štyroch bezplatných darcov krvi: Andrej Janás (celkom 40x), Ľuboš Ingeli (celkom 45x), Peter
Juria (celkom 30x), Ing. Boris Velčický. V danom roku uskutočnili dva odbery krvi v klube Pohoda
mobilnou jednotkou z nemocnice v Ružinove. Na požiadanie občanov poskytli krv pre chorých.
Uskutočnili i návštevy starších, pri ktorých odovzdali kvety a ovocné balíčky. 20. septembra, na Deň
červeného kríža, merali tlak pri MKIC, ktorého sa zúčastnilo 130 ľudí. Zdravotné sestry sa počas roka
zúčastňovali na akciách mesta, MKIC, hasičov, škôl. Uskutočnili tradične v lete pobyty pri mori v
Chorvátsku.
- DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR pracuje pod vedením predsedu Milana Peschla a tajomníka
Kalivodu. Počas roka sa zúčastnili niekoľkokrát výjazdov za účelom hasenia požiarov, odčerpania
záplavovej vody, pri pílení stromov, poskytovali požiarnicky dozor na mestských a športových
akciách. Zakúpili nové čerpadlo PS 12 ako i požiarnu techniku na športovú činnosť mládeže. Akcie:
zúčastnili sa na prvomájovom sprievode z Mástu na futbalový štadión, 4. mája. V Malom parku
zorganizovali na Deň sv. Floriána, patróna hasičov, "Hasičský deň" pri hudbe, občerstvení, súťažiach
pre deti aj dospelých. Mesto Stupava požiadalo bratislavský Volkswagen o materiálnu pomoc a
podporu DHZ - získal tak darom špeciálne hasičské vozidlo s kompletným vybavením pre zásah
hasením penou i vodou. 1. júna v rámci MDD sa
v areáli ubytovne Intenzíva podieľali na programe deťom. Krúžok "Mladý hasič" v júni navštívil
hasičské expozície v Mástskom sedláckom dvore p. A. Stankovského a DHZ zorganizoval v júni i
exkurziu do Hasičského múzea v Oslavanoch. Počas slávností Stupavské hody bolo hasičské auto
slávnostne vysvätené pomocným bratislavským biskupom Mons. Jozefom Haľkom a zároveň boli
odovzdané ocenenia členom za ich dlhoročnú a svedomitú
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prácu v zbore. V auguste, počas hodových slávností v Máste, Mons. Félix Mikula požehnal v
Mástskom sedláckom dvore pri replike mástske požiarnej zbrojnice obnovenú hasičskú zástavu. DHZ
sa dvakrát zúčastnil súčinnostného cvičenia s DHZ Dúbravka na protipožiarnom poplachu na
Gymnáziu Ľ. Štúra a na ZŠ Dlhé diely. 20. decembra uskutočnili "Deň otvorených dverí" v hasičskej
zbrojnici, spojený s komentovanou výstavou hasičskej techniky a predmetov z histórie stupavského
a mástskeho hasičstva (Michal Barut) v klubovni zbrojnice a podávali kapustnicu.
- MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA I. (MS SČK I.), predseda Oľga Filípková,
tajomníčka A. Turanská. Hodnotenie činnosti za rok 2014 uskutočnili na výročnej členskej schôdzi
28. marca 2015. Miestna skupina mala v roku vyše 450 členov. Akcie počas roka: v marci
zorganizovali školenie prvej pomoci pre 32 účastníkov, na ktorom sa zúčastnili pracovníci mestského
úradu, mestskej polície, materských škôl, MKIC a členovia SČK. Počas roka sa zúčastnili pietnych
akcií v meste, spolupracovali s SČK MS II., klubom dôchodcov Pohoda, so ZO SZPB. V máji uskutočnili
zájazd pre 48 členov do Českej republiky na zámok Vranov, hrad Býtov a do Valtíc. V spolupráci s
SČK MS II. a transfúznou stanicou Ružinov organizujú odbery krvi v klube Pohoda. Na výročnej
členskej schôdzi boli odmenení darcovia krvi: ako prvodarcovia Ingrid Kapitánová, Bedrich Vavrena a
Katarína Brbúchová, za viacnásobné odbery: Peter Horecký (celkom 93x, Vladimír Schvarcz 69x,
Štefánia Slezáková 46x, Ružena Korenková 45x, Soňa Macejková a Ing. Dušan Piaček po 43x, Libuša
Puškárová st. 39x, Peter Švec ml. 38x, Martin Turanský 36x, Peter Landl 29x, Roman Kadlec 22x,
Zuzana Rácová 19x, Pavol Fischer 14x a veľkú skupinu tvoria darcovia do celkového počtu 10 -krát. V
októbri počas osláv Dní kapusty - zelá sa zapojili do súťaže vo varení kapustnice ( p. Brezovská,
Turanská a Filípková). Počas roka dobrovoľné zdravotné sestry vykonávali zdravotný dozor pri
mestských akciách, čím odpracovali 310 dobrovoľných hodín.
- KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV TATRAN STUPAVA (KST) pracuje pod predsedníctvom Stanislava
Bojkovského, bohatú turistickú činnosť zahájili v roku 2014 44. ročníkom prechodu Malými
Karpatmi, vo februári hodnotili na výročnej členskej schôdzi rok 2013 a uskutočnili vychádzku na
Kačín. V marci absolvovali tradičný lyžiarsky zájazd do Rakúska - strediska Schladming, premietali v
turistickej klubovni cestopisné filmy v spolupráci s p. Mancuškom a 22. marca oficiálne zahájili
turistickú sezónu 2014 v spolupráci s turistami z Lozorna a za asistencie Slovenskej televízie, ktorá
akciu natáčala pre televízne vysielanie. V malom kultúrnom programe (zabezpečila p. M. Kývalová)
pálili Morenu. Pri príležitosti 69. výročia oslobodenia Stupavy 4. apríla sa za klub zúčastnili na
pietnej spomienke kladenia vencov a kvetov na Obore p. Dvoranová, Jánošová a Ševčíková, brigádou
si skrášlili okolie klubu, zúčastnili sa na zasadnutí regiónu Malých Karpát v Častej a absolvovali
regionálnu cyklotúru. 1. máj tradične oslavovali v turistickej klubovni, jeho súčasťou bola i
vychádzka k studničke Stupavienka a po návrate pokračoval voľný program s pesničkami a gulášom.
Na začiatku júna uskutočnili cyklo Budapešť a stretnutie turistov Bratislavského kraja v Čertovej
doline. V júli mali cyklotúru na Devín, kde prebiehali oslavy príchodu vierozvestcov Cyrila a
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Metoda. V auguste s turistami z Lozorna splavovali rieku Vltavu a 18. augusta bolo hodové
posedenie s gulášom. Na slávnostiach Dni kapusty - zelá varilo súťažné družstvo (p. Grambličková,
Ševčíková, Jánošová, Bojkovský) kapustnicu. V októbri uskutočnili prechod hrebeňom Kamennej
brány a Lozorský okruh opačným smerom (Červený domček, Skala, priehrada v Lozorne). V
novembri, na "Deň pomoci turistike", 29 členov uskutočnilo brigádu na úpravu okolia a vnútorných
priestorov (zaviedli vodu do prístrešku, osadili drez a nový sporák) v turistickej klubovni. V decembri
pod názvom "Babinec" uskutočnili večer pečenia medovníkov u p. Klasovej, na Mikuláša mali
posedenie v klubovni aj s čertom a Mikulášom, 27. decembra uskutočnili povianočnú vychádzku cez
Ďatelinky pod Svätý vrch do Marianky, rok 2014 ukončili tradične výstupom na hrad Pajštún a
následne stretnutím v klubovni pri kapustnici, ktoré zakončili zábavou a privítaním Nového roku
2015 nádherným ohňostrojom.
- NEVÄDZA pracuje ako OZ, je to ženský spevácky zbor, vedúcou je Zuzana Mazancová, dirigentom a
umeleckým vedúcim zboru je Tomáš Šelc, kronikárkou zboru je Soňa Činovská. Nácviky prebiehajú v
MKIC. Počas roka sa zúčastnili na akciách: v máji v rámci osláv Dňa matiek vystúpili v Karlovej Vsi pre
Jednotu dôchodcov Slovenska, počas osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o Máste vystúpili v
Mástskom sedliackom dvore p. Antona Stankovského, v októbri vystúpili na oslavách Dní kap usty zelá, v decembri zorganizovali vo farskom kostole Adventný koncert 2014 a Vianočný koncert (19.
decembra ) pre Národnú banku Slovenskej republiky v Bratislave.
- JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA STUPAVA (ZO JDS), predseda Milan Brezovský, tajomníčka
Ľudka Mózová. Hodnotiaca výročná členská schôdza za rok 2014 sa konala 27. marca 2015: počet
členov stúpol na 133, činnosť sa zameriavala na sociálnu a zdravotnú oblasť, na kultúrne vyžitie ako i
na problematiku praktického života v spoločnosti. V spolupráci s klubom dôchodcov Pohoda
zorganizovali besedy, filmové predstavenia, posedenia pri životných jubileách, k mesiacu úcty k
starším, ukončeniu roka a podobne. Tradíciou sa stali rehabilitačno - kúpeľné pobyty v Turčianskych
Tepliciach, pobyt pri mori v Chorvátsku a pravidelné návštevy termálneho kúpaliska v Dunajskej
Strede. Pravidelne časť členov uskutočňuje cvičenie v Klube Pohoda, dobrý ohlas majú i posedenia
pri hudbe a speve. V rámci slávností Dní kapusty - zelá boli prijaté družobné seniorské delegácie z
Českej republiky, Poľska a Bulharska. Členovia sa podieľali na zbierke šatstva, ktorá ako humanitárna
pomoc bola odoslaná seniorom do Bulharska. V spolupráci s mestským úradom a inými inštitúciami,
sa členovia podieľali na akciách: Šmejdi - poukázanie na nekalé praktiky predajcov spotrebného
tovaru, oboznámenie sa so zákonmi o cestnej premávke so zameraním sa na chodcov, so siedmimi
krokmi na ochranu spotrebiteľa - ochrana pred úžerou a úžerníckymi praktikami nebankových
subjektov, v spolupráci s mestským a farským úradom a SZPFB dňa 11. novembra o 11. hodine
zorganizovali pietnu akciu pri príležitosti 96. výročia ukončenia 1. svetovej vojny pri pamätníku
padlých v 1. svetovej vojne. Slávnostné prejavy predniesli za ZO JDS M. Brezovský a Ing. S. Prokeš.
Nasledovalo kladenie vencov a kytíc z červených makov. Podieľali sa i na akciách Okresnej
organizácie jednoty dôchodcov
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Slovenska - juniáles vo Veľkých Levároch, Katarínska zábava v Závode a Ženský chmat vo Vysokej
pri Morave. Záujem bol i o športové hry v Seniorskom centre Jabloňové, kde naši členovia získali
niekoľko ocenení. Bola využitá aj možnosť rekondičných pobytov, ktoré usporadúva Jednota
dôchodcov Slovenska s účasťou štátnej dotácie - Stupave bolo pridelených šesť poukazov (štyri
do Nimnice a dva do Turčianskych Teplíc).
- SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV ZO SZZ 6 - 9 STUPAVA pracuje pod vedením predsedu Ladislava
Ráca, tajomníka Ing. Vladimíra Havránka. Stav členov k 31. decembru 2014 bol 178 členov, nárast
bol o 17 členov. Rady záhradkárov v roku opustil p. Ján Pollák. Počas roka mali spolu 11 výborových
schôdzí. Výročná členská schôdza sa uskutočnila 18. apríla 2015 s programom a posedením. Hlavnou
úlohou organizácie je zabezpečenie výstavy ovocia a zeleniny v rámci Dní kapusty - zelá. Uskutočnila
sa v dňoch 3. - 5. októbra 2014 ako už 18. ročník v priestoroch sedliackeho dvora pri MKIC. Pri akcii
spolupracovali s MKIC. V rámci ochutnávky kyslej kapusty bolo rozdaných 1 100 kg, sponzormi boli
členovia ZO SZZ: Matilda Kainová, Ferdinand Obermár, Vladimír Slezák, František Kovács, Vladimír
Lachkovič, Ing. Vladimír Havránek, Mário Janík, Imrich Horínek, Jozef Kleman, Miroslav Kováč, Anna
Nemcová. Vzhľadom na zhoršené podmienky počasia bola nakoniec výstava bohato zastúpená
ovocím, zeleninou i kapustou. Výstavy sa zúčastnilo 83 vystavovateľov s 335 vzorkami. Špeciálnu
cenu získala kolekcia č. 71 - p. Ivan Sopúšek za kolekciu jabĺk, 1. miesto získala kolekcia č. 57- p.
Anton Wolletz, 2. miesto kolekcia č. 67 - p. Stanislav Nemec, 3. miesto kolekcia č. 29 - p. Terézia
Rácová. V súťaži o najťažšiu hlávku kapusty získala 1. miesto vzorka č. 16 - p. František Kovács kapusta Vestri o váhe 14 kg, 2. miesto vzorka č. 21 - p. Vladimír Lachkovič - kapusta Krajová o váhe
12 kg, 3. miesto vzorka č. 54 - p. Marián Kubiš - kapusta Krajová o váhe 12 kg. V súťaži o najťažšiu
tekvicu (buču) 1. miesto získala vzorka č.
41 - p. Milan Čuban - odroda Goliáš o váhe 51 kg. Víťazi boli odmenení diplomami a vecnými cenami.
Výbor udelil diplom za aktívnu činnosť členke ZO SZZ p. Eve Párnicovej. Najkrajšie vzorky z výstavy
boli odvezené na republikový výbor a následne na výstavu "Jablko roka 2014". Aktivity počas roka:
vo februári zabezpečili prednášky(Všetko o víne - Ing. Laudová a Kvetiny - Ing. Kettmannová), v apríli
zájazd na výstavu Záhradkár - Trenčín 2014, v máji v spolupráci s mestom Stupava sa zúčastnili na
vinárskych slávnostiach v Dolních Kounicích a na nahrávaní dychovky Záhorienka v Rakoviciach v
Českej republike. V októbri účasť na slávnostiach Dni kapusty - zelá, tradične 11. novembra v
spolupráci s MKIC zabezpečili Svätomartinské požehnanie mladého vína. 16. novembra na zabíjačke
v Máste zabezpečili ochutnávku vína a 22. novembra absolvovali zájazd do Česka, mesta Hustopeče
na degustáciu vína. Počas roka vedú o činnosti dve kroniky - jedna je písomnou formou a druhá je
zbierkou fotografií z činnosti organizácie. Pre členov, ktorí si objednali celoročnú ochranu ovocných
drevín a zeleniny bol zabezpečený Ing. Matlák. Aj naďalej bola členom poskytovaná zľava na
sortiment semien, stromčekov, chemikálií a hnojív 5 % v predajni Agroservis Mást. V rámci programu
"Stupavská strymka" naštepili ďalšie stromčeky, ktoré sa majú v jesennom období 2015 vysadiť v
záhrade pri mestskom úrade. Počas roka si členovia požičiavali stroj na drvenie konárov, mlynko odzrňovač pri spracovaní hrozna, k dispozícii
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bol aj refraktomer na meranie cukornatosti hrozna. 30. júla výbor zagratuloval predsedovi
Ladislavovi Rácovi k jeho 70. narodeninám.
- MATERSKÉ CENTRUM FIFIDLO (MC Fifidlo) pracuje pod vedením Evy Mrázovej v priestoroch MKIC,
má desať členov, ich činnosť je realizovaná v herni pre detičky, trikrát do roka usporiadajú burzu
detského oblečenia, prebiehal kurz pre mamičky v anglickom jazyku a kurz háčkovania, pre deti do
troch rokov tanečný kurz Folklórik, pri príležitosti narodenín MC Fifidlo uskutočnili koncert.
- DEVIĹS (DHS - Detská hiphopová tanečná skupina) bola založená roku 2008 p. Martinou Mózovou,
vyd. Diviakovou. Pod jej vedením trénujú štyrikrát v týždni v priestoroch MKIC. V súčasnosti tanečnú
skupinu tvorí cca 60 dievčat vo veku od 3 do 15 rokov, venujú sa tanečnému štýlu Hip Hop.
Zúčastňujú sa na vystúpeniach i súťažiach. Tanečná skupina sa delí na tri vekové skupiny: A. mládež
od 11 do 15 rokov, B. deti od 7 do 14 rokov, C. deti od 3 do 6 rokov. Počas roka vystúpili: na
Mestskom plese 15. februára, pre Červený kríž 8. marca, v rámci osláv Sviatku práce 1. mája na
štadióne, v Sedliackom dvore v rámci mestských osláv Dňa matiek 11. mája, 31. mája v rámci osláv
Medzinárodného dňa detí, na oslavách Cevaservisu 27. júna, na Dňoch kapusty - zelá 3. a 4. októbra,
pre Červený kríž 26. októbra, na otvorení obchodného centra Bory mall 14. novembra v Bratislave,
13. decembra na Župných Vianociach a 20. decembra na futbalovom turnaji. Zúčastnili sa i na
súťažiach: 27. apríla v Bratislave Deti fitness - 4. miesto, 24. mája v Prahe Deti fitness (finále) - 6.
miesto,
15. novembra v Gbeloch Beatfórum - 3. miesto.

- OZ PRIATELIA STOLNÉHO TENISU STUPAVA(PST Stupava) - výkonný výbor pracoval v štvorčlennom
zložení: predseda Jozefa Kahánek, pokladník Jozef Salai, člen výboru a administratívny pracovník Ján
Vicena, člen výboru pre rozvoj mládeže Juraj Erdelský. V roku 2014 oslávili 10. výročie od založenia
klubu. V jubilejnom roku mal klub 34 členov, z toho 18 dospelých a 16 detí. V lete sa podarilo získať
prestupom posilu a to hráča 4. ligy z Veľkých Levár Juraja Kolárika. V spolupráci so stupavskou ZŠ sa
naďalej snažili získať nových členov. Žiaci sa pod vedením klubového hráča s trénerskou licenciou
skupiny "D" Juraja Erdelského zúčastnili viacerých turnajov, ktoré boli pod záštitou Slovenského
stolnotenisového zväzu (SSTZ) a Bratislavského zväzu stolného tenisu (BZST), prípadne turnajov
organizovaných jednotlivými klubmi (Moravský sv. Ján, Malacky, Pezinok, rakúsky Angern a iné).
Umiestnenie žiakov na turnajoch:
- Regionálny bodovací turnaj mládeže BA - TT - Spoje Bratislava (5.októbra 2014): Kristína Kováčová
5. - 6. miesto a Valéria Černušková 7. - 9. miesto v kategórii najmladší žiaci
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- II. BTM BA - TT - Veľké Úľany (30. novembra 2014): Valéria Černušková (mladšie žiačky) 9. 12. miesto, Kristián Noskovič (dorast) - 22. - 26. miesto, Michaela Erdelská (dorastenky) - 7. 9. miesto, Radko Pastva (mladší žiaci) - 20.-21. miesto, Andrej Baranec - 31. - 38. miesto.
PST Stupava v sezóne 2013/2014 zorganizovali štyri klubové turnaje, dva detské na Mikuláša a
Veľkú noc a dva turnaje pre dospelých na Silvestra a Veľkú noc.
V sezóne 2013/2014 mal klub prihlásené do súťaže BZST dve družstvá: V. liga - PST Stupava "A" (11.
miesto), VII. liga - PST Stupava "B" (6. miesto).
- SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV V STUPAVE pracuje pod vedením predsedu Antona Grambličku a
podpredsedu Rudolfa Predajňu. Počas roka organizovali vzdelávacie akcie v priestoroch MKIC,
včelárske nedele, predajom výrobkov obohacovali jarmoky, pravidelne uskutočňujú predaj na
miestnom trhovisku, zorganizovali aj tradičný kurz pečenia medovníkov. Oslávili 80. výročie
založenia (8. apríla 1934), členovia Štefan Demeter a Ján Haščík v Podpajštúnskych zvestiach
uverejnili rozsiahly článok k tomuto výročiu, p. Rudolf Rác obdŕžal pri tejto príležitosti najvyššie
včelárske vyznamenanie - medailu Štefana Závodníka.
- ASOCIÁCIA KLASICKÝCH GITARISTOV (AKG) bola založená 23. decembra 2012 za účelom
organizácie koncertného života najmä na miestach, kde sa kultúra dostáva veľmi ťažko a tak chcú
predstaviť klasickú gitaru širšej verejnosti. Cieľom asociácie je tiež organizácia workshopov
určených najmä žiakom ZUŠ, a tak zvyšovať úroveň gitarovej hry nasledujúcich generácií.
Zakladateľmi sú manželia Ondrejčákovi, pôsobia ako učitelia hudby na stupavskej ĽŠU, p. Vladimír
Ondrejčák hrá na gitare, má za sebou bohatú hudobnú činnosť - vydal CD, robil nahrávky pre
Slovenskú televíziu i rozhlas, zúčastnil sa viacerých domácich i medzinárodných gitarových súťaží,
spolupracuje s orchestrom SND v Bratislave, pedagogicky pôsobí i na Cirkevnom konzervatóriu v
Bratislave. Prvým projektom AKG je "Klasika na vidieku", je to cyklus koncertov, realizovaný s
podporou Ministerstva kultúry SR. V roku 2014 v projekte pokračovali druhou časťou, uskutočnili
koncerty v Divíne, Bošácej, Michalovciach, Bratislave (Žalmy slovenských skladateľov v koncertnej
sieni Klarisky), 3. mája pod názvom "Hudba Biedermeieru" v Stupave za podpory mesta Stupava a
OZ Pour Art.
- HC TATRAN STUPAVA pracuje pod vedením prezidenta klubu Jána Papaja, viceprezidenta klubu
Ing. Romana Vigha a tajomníka a zároveň marketingového manažéra Rudolfa Draškoviča ml.
Zodpovedný za Golden Team je Mgr. Svetozár Prokeš, za prípravku Zuzana Kalmárová. Realizačný
tím: fyzioterapeut Mgr. Jana Prokešová, webovú stránka realizuje Martin Prokop, Martin Renčo a
Lasanka Yildizová, ktorá je zároveň fotografkou, kameramanom je Dado Kopp, fanshop vedie Milada
Renčová, vo vedení Fanklubu pracuje Robo Kubovič, Braňo Lajcha a Rasťo Kováč, dopravu
zabezpečoval Miroslav Malina. 18. januára v mestskej športovej hale prebehlo vyhodnotenie
celoročnej práce HC za rok 2014. Hodnotili trinásť vekových kategórií, z každého tímu bol
vyhodnotený najlepší hráč, najväčší
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bojovník a hráč s najlepším progresom. Bol vyhlásený i najlepší tím roka 2014, keď v kombinácii
internetového hlasovania a hlasovania verejnosti a trénerov zvíťazili starší žiaci. Bola tiež založená
Sieň slávy HC Tatran Stupava, do ktorej bol ako prvý uvedený dlhoročný stupavský tréner Miroslav
Jančár in memoriam. Počas roka zorganizovali tradičné turnaje Playminihandball, Veterans Cup,
Zorno Cup ako nový medzinárodný turnaj pre mladších a starších žiakov. Zúčastnili sa turnajov
Kempa Cup v Prešove, Holiday Cup v Zlíne, Cell Cup vo Vespréme, Praga Cup, Smelzer Cup vo
Viedni. Starší žiaci sa prebojovali na majstrovstvá Slovenska v Trebišove, kde obsadili 6. mie sto.
Najväčším športovým zážitkom bola účasť na EUROFEST v slovinskej Izole. Mimošportovou
udalosťou roka bolo vydanie prvého čísla časopisu Stupavský hádzanár. Uskutočnili výstup na
tatranské Rysy a v priestoroch kotolne ZŠ vybudovali klubovňu. Vznikol Golden Team ako spoločný
projekt so ZŠ Stupava a HC Tatran Stupava, kde sú podchytení vo dvoch triedach najmladší školáci prváčikovia. Tímy bojovali i v ligách - mladší dorastenci, starší žiaci a žiačky, ktoré dosiahli v lige
druhé miesto. Mladšie žiačky a mladší žiaci v lige obsadili zhodne tretie miesta. Novo vznikol tím
žien, ktorý bojoval v druhej lige, solídnu výkonnosť dosiahli muži, veteráni, veteránky a plážová
hádzaná Langoše.
- OZ POHODKA pracuje pod vedením Ivety Vachálkovej, aktuálnu činnosť zverejňujú v mesačníku
Pohodkové noviny, svoju činnosť uskutočňujú za úhradu. Pohodková škola varenia so šéfkuchárom
Jergušom Burčíkom prebiehala od 29. januára do 19. júna na témy: zimné šaláty, ľahko staviteľné
jedlá, dary mora, príprava jedál vo woku, príprava detskej a dospeláckej párty, škola bola od 18.00
do 21.00 hod. Každý piatok uskutočnili Pohodka babinec od 18.00 do 20.00 hod. za úhradu 2 €
(pletenie, šitie, háčkovanie, vyšívanie, drôtikovanie a iné práce). V marci a apríli uskutočnili kurzy:
maľovania na plátno technikou akryl, drevorezby, paličkovania. Prvý jarný deň mali tradičný jarmok
remesiel spojený so zberateľskou burzou vyradených vecí. Škola varenia bola zameraná na varenie z
plodov mora a na prípravu jedál vo woku a prebehla tiež výroba obrazov a výroba sôch technikou
Paverpol ako i výroba odznakov a zrkadielok. 6. júna v priestoroch stupavskej synagógy uskutočnilo
OZ vernisáž prác z radov detí i dospelých (keramika, maľby, sochy, šperky, drevorezby a iné). V
dňoch 14. - 15. júna v Múzeu F. Kostku Temporary v spolupráci s MKIC uskutočnili "Víkend v múzeu"
s pohodkovým trhom, bábkovým divadlom a tvorivými dielňami. Počas leta 2014 zorganizovali Letnú
školu keramiky 2014 pre deti , mládež, dospelých a aj rodičov spolu s deťmi od 23. - 29. júla,
poplatok 50 €, lektorka Iveta Vachálková, zorganizovali i štyri turnusy Denného letného tábora 2014
pre deti od päť do dvanásť rokov, poplatok bol 59 € na dieťa/týždeň a to v júli 2014 a Letnú školu
maľovania
2014 v čase od 14. do 18. júla pod lektorstvom Lenky Šeniglovej. 11. októbra v spolupráci s
Agroservis Stupava v Máste pre deti zorganizovali akciu Výroba tekvičákov - jesenných tekvicových
fantázií v priestoroch predajne Agroservis.
- OZ POUR ART vedie Ing. Roman Maroš, OZ celoročne prevádzkuje Kino X v priestoroch MKIC,
z ich ostatnej činnosti uvádzam: 16. februára v komornom divadle zorganizovali
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predstavenie bratislavských umelcov pod názvom Urgentný príjem. Ochotnícke divadlo v Stupave
pod režijným vedením Ing. Romana Maroša naštudovalo francúzsku komédiu Slamený klobúk, prvé
predstavenia boli od 6. - 8. júna. V septembri v priestoroch Kina X uskutočnili nábor na doplnenie
ochotníckeho súboru. (Podujatia v rámci slávností Dní kapusty - zelá pozri v časti 8.) Vernisáž výstavy
fotoobrazov fotografky, výtvarníčky, grafičky Dany Bleyovej žijúcej v Stupave bola 10. októbra v
priestoroch stupavskej synagógy v spolupráci s neziskovou organizáciou Jewrope. Následne tu
prebehla burza prebytočných vecí a v Kine X repríza ochotníckeho divadla s hrou Slamený klobúk. V
rámci župného dotačného programu OZ využilo dotáciu z BSK na dva prospešné projekty: 1.
Dokumentácia kultúrneho dedičstva mesta Stupava (1000 €) bol zakúpený nový fotoaparát a 2.
Ozvučovacia technika pre komorné divadlo a stupavskú synagógu (1500€). Dotácia bola účelovo
viazaná. Od novembra 2014 je v predaji prvá samostatná monografia o hrade Pajštún pod názvom
"Hrad Pajštún", sprievodca históriou, od autorov Ivana Mrvu a Martina Bóna, vydal Slovenský
skauting v Bratislave. Na knihe spolupracoval aj p. Milan Greguš. 5. decembra v stupavskej synagóge
bola vernisáž výstavy obrazov a sôch Mgr. Renáty Hornovej, Mgr. Jarmily Hornovej a Mgr. Jozefa
Matého. 9. decembra bola repríza divadelnej hry Slamený klobúk v komornom divadle Kina X. 13.
decembra v spolupráci s mestom Stupava a Bratislavským samosprávnym krajom sa OZ Pour Art
podieľalo na Župných Vianociach 2014 - Vianočných trhoch v Stupave. V tento deň na Námestí sv.
Trojice Mástsky potravinový spolok ponúkal vianočnú kapustnicu, tradičné domáce jedlá a nápoje
ako i knihy o Stupave a Máste, v synagóge bol remeselný trh domácich výrobcov so sprievodným
kultúrnym programom ( spevácky zbor Apollo, The Beat a Katka Ščevlíková, Muchovo kvarteto),
prebehla i výstava prác žiakov ZUŠ v Stupave, ženská galéria, predaj knižnej novinky Hrad Pajštún, v
kreatívnom stánku v synagóge mohli návštevníci vyrobiť vianočnú ozdobu. Ozdoby ako i vianočný
stromček bol odovzdaný Domovu sociálnych služieb v Stupave.
- BOWLING CLUB SIX PACK STUPAVA v sezóne 2013/2014 odohralo v 1. bowlingovej lige, divízia
západ. Po minuloročnom 3. mieste sa družstvo po malej obmene kádra zlepšilo a umiestnilo sa na
konečnom druhom mieste. Družstvo absolvovalo sezónu v zložení: Boris Petráš, Lukáš Nemčovič a
Robert Mračko s priemerom 180,34 bodu na hráča v jednej hre. V sezóne dosiahli i niekoľko
turnajových úspechov.
- SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH - ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA V STUPAVE pracuje pod
vedením p. Nemcovej, tvorí ho 114 členov: do 35 rokov - 4, do 50 rokov - 11, do 60 rokov 16, nad 60
rokov - 83 členov. 5. apríla navštívili výstavu prác telesne postihnutých zo Slovenska a Chorvátska v
Devínskej Novej Vsi, desiatim jubilantom odovzdali darčekové balíčky, počas roka poslali dvadsiatim
jubilantom blahoželania a sedem kondolenčných kariet. V máji bolo 14 členov na týždennom
ozdravnom pobyte v Turčianskych Tepliciach a v lete sa niekoľko členov zúčastnilo týždenného
pobytu pri mori v Chorvátsku v Trogire. Členovia navštevujú s klubom seniorov Pohoda termálne
kúpalisko v Dunajskej Strede. Z dotácie od MsÚ poskytli príspevok na kúpanie a jubilantom kvety.
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- SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV-ZO STUPAVA(ZO SZPB): predsedom je Ján
Holič, tajomníčkou Antónia Turanská. Do organizácie vstúpili šiesti noví členovia, spolu je to v roku
2014 60 členov, prevažne dôchodcov. Akcie počas roka: 4. apríla pri príležitosti oslobodenia Stupavy
kladenie vencov a kytíc k pomníku Kvet vďaky a na Obore, 4. mája kladenie kvetov pri buste M. R.
Štefánika pri príležitosti jeho tragickej smrti, pri príležitosti osláv Slovenského národného povstania
v auguste kladenie kvetov pri pamätníku SNP a následne pri soche kpt. Jána Nálepku v areály ZŠ a
11. novembra kladenie vencov a kytíc červených makov pri pomníku padlých pred farským kostolom
z príležitosti ukončenia 1. svetovej vojny. V spolupráci s farským úradom pri tejto akcii o 11.00 hod.
zvonili zvony, príhovor mal predseda ZO JDS M. Brezovský, o histórii informoval Ing. S. Prokeš. V
spolupráci so ZO SČK I. uskutočnili zájazd do Českej republiky na hrad Býtov a do zámku Vranov,
spolupracujú s klubom dôchodcov Pohoda, v júli zorganizovali zájazd pre 65 účastníkov na zámok
Bučovice a do Moravského krasu - Katarinskej jaskyne v Českej republike a položili kvety k
pamätníku padlých z 1. a 2. svetovej vojny v Skalici. Pri príležitosti 70. výročia SNP oblastný výbor
usporiadal v auguste zájazd na oslavy do Banskej Bystrice, kde sa zúčastnilo 18 členov zo Stupavy. V
aprílových novinách Podpajštúnske zvesti uverejnil zväz oznam pre pozostalých po rodičoch, ktorí
mali 255-ku, že si môžu vybaviť zľavu na cestovanie v mestskej hromadnej doprave v Bratislave. V
decembrových Podpajštúnskych zvestiach uverejnili oznam o jednorazovom finančnom príspevku
vojnovým sirotám II. svetovej vojny podľa zákona č. 264/2014 Z. z.
- MÁSTSKY POTRAVINOVÝ SPOLOK V STUPAVE(MPSS): pracuje pod vedením predsedu Imricha
Horínka, má 20 členov, ktorí sú z radov pestovateľov pochádzajúcich z Mástu. I naďalej vyvíjajú
snahu v oblasti registrácie ochrannej známky EÚ na "Stupavské zelé" ako výrobku s chráneným
označením. V rámci prvomájových osláv sa zúčastnili v sprievode v ľudových krojoch, 16. augusta na
Mástske hody si pripomenuli aj 700 rokov od prvej písomnej zmienky o Máste. Zároveň uskutočnili
prezentácia knižnej monografie " Mást 1314
- 2014" autorov Mgr. Gabriely Prokešovej a Ing. Svetozára Prokeša, ktorej vydavateľom bol MPSS.
Oslavy prebehli na nádvorí mestskej knižnice (alebo bývalého Obecného domu Mást), ktoré bolo
k tejto príležitosti zrekonštruované (nová dlažba, oplotenie). Na Stupavské hody 17. augusta sa
podieľali v dobových kostýmoch a ľudových krojoch na sprievode a ukážke grófskej svadby v
Sedliackom dvore pri MKIC. Počas slávností Dni kapusty - zelá zabezpečili otvorené mástske dvory
s predajom rezanej i kvasenej kapusty a iných domácich špecialít.
15. novembra prebehla tradičná Mástska zabíjačka, kde mäsiarsky majster p. Milan Prokeš pripravil
zabíjačkové špeciality, nechýbalo víno - 35 druhov z produkcie stupavských a mástskych
záhradkárov, o hudobnú kulisu sa postaral miestny DJ Adam Lachkovič. Miestne gazdinky pripravili
viac ako 15 druhov sladkých a slaných koláčov. Počas Župných Vianoc v Stupave v decembri na Nám.
sv. Trojice ponúkali domáce špeciality, kapustnicu a iné.
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- OZ RODIČIA DEŤOM STUPAVY verejnou zbierkou prispeli na vybudovanie Pamätníka Matky s
dieťaťom v Marianke sumou 2 247,19 €. Na jeseň 2014 bola socha osadená do farskej záhrady v
Marianke.
- OZ STUPAVJAN bolo založené v septembri 2013, v súlade so svojím štatútom realizuje
zbierkotvornú, dokumentačnú a prezentačnú činnosť. Pre DFS STUPAVJÁNEK zbierajú bezodplatne
obuv, šatstvo, vlňáčky, detské oblečenie, hudobné nástroje, hračky, dobové fotografie s ľudovými
krojmi. OZ združuje Detský folklórny súbor STUPAVJÁNEK, spevácku skupinu STUPAVJAN a
mažoretky MEISI. Z činnosti jednotlivých skupín OZ:
Detský folklórny súbor (DFS) STUPAVJÁNEK obnovil svoju činnosť po 20 rokoch, šíri a zachováva
kroje, zvyky, piesne, detské ľudové hry, tance, nárečie našich starých mám a otcov. Zakladateľkou a
umeleckou vedúcou je p. Oľga Mózová, absolventka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v
Bratislave v odbore slovenský ľudový tanec. V školskom roku 2013/2014 tvorilo súbor 19 členov,
tréning prebiehal dvakrát týždenne v MKIC. Prvé vystúpenie mali v decembri 2013 na Župných
slávnostiach a ďalej pri rozsvietení vianočného stromčeka na Námestí sv. Trojice v Stupave.
Vystúpenia v roku 2014: účasť v prvomájovom sprievode v ľudových krojoch, na Deň matiek v MKIC,
"Z rozprávky do rozprávky" - akcia pre deti v penzióne Intenzíva Stupava, 3. októbra na slávnostiach
Dní kapusty - zelá v programe pod názvom "Za humnama", 22. októbra Našim jubilantom, 6.
decembra na Mikulášskom jarmoku.
Spevácka skupina STUPAVJAN bola založená v septembri 2014, tvorí ju niekoľko nadšencov ľudovej
piesne, spievajú pri rôznych spoločenských podujatiach. Umeleckým vedúcim skupiny je p. Jozef
Binder, ktorý sprevádza spevákov na harmonike a gitare. Pravidelné nácviky majú v pondelok.
Vystúpenia v roku 2014: 22. októbra v MKIC v rámci stretnutia dôchodcov jubilantov, 11. novembra
v MKIC v rámci Svätomartinského požehnania nového vína a 6. decembra v Sedliackom dvore na
Mikulášskom jarmoku.
Mažoretky MEISI (tanečný šport) vznikli v októbri 2014, nábor do súboru prebehol 10. októbra pre
dievčatá od 10 rokov, vedúcou je Mgr. Žaneta Štingerová. Vystúpenia v roku 2014: 6. decembra na
Mikulášskom jarmoku a 20. decembra na Vianočnom soirée.

ČINNOSŤ CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ
Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila rok 2014 za Rok Sedembolestnej Panny Márie a zároveň
bolo 450. výročie prvého zázraku, ktorý sa udial na príhovor Sedembolestnej v Šaštíne. Farnosť v
Stupave pracuje pod vedením dekana Mons. Félixa Mikulu, od letného obdobia vo farnosti pôsobí
kaplán Marek Budaj. Väčšina obyvateľstva je rímsko - katolíckeho vierovyznania, bohoslužby sú
vykonávané v kostole sv. Sebastiána a Rócha v časti Mást - tu
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sa konajú sväté omše v utorok, štvrtok a nedeľu a vo farskom kostole sv. Štefana Uhorského v
Stupave - tu sa konajú sväté omše každý deň. Farnosť si pripomenula 25 rokov kňazského pôsobenia
v Stupave Mons. Félixa Mikulu. Najvýznamnejšou udalosťou bola oprava obrazu na hlavnom oltári vo
farskom kostole sv. Štefana, práce trvali od mája do septembra. Požehnanie obrazu na slávnostnej
svätej omši vykonal bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, zároveň na námestí pred
kostolom požehnal i hasičské auto, ktoré mesto dostalo od firmy Volkswagen Slovakia. 8. februára
zorganizovali Farský ples v priestoroch MKIC. Za úrodu bolo poďakovanie na slávnostnej sv. omši 3.
októbra v rámci osláv Dní kapusty - zelá. 60 detí sa začalo pripravovať na sviatosť birmovania
(uskutoční sa v roku 2015). Pokrstených bolo v priebehu roka 130 detí, sviatosť manželstva si
vyslúžilo 40 párov a pohrebov bolo spolu 80. V lete organizovali detský tábor pri Trenčíne v Hornej
Súči. V spolupráci s miestnou ZUŠ prebehol v chráme vianočný koncert a adventný koncert ženského
speváckeho zboru Nevädza. Tradične slávnostne bola pred kostolom zapálená prvá adventná sviečka
na veľkom adventnom venci.

3. PRIEMYSEL A SLUŽBY
- AVANA residence ponúka na predaj dvoj a trojizbové byty
- Pohrebníctvo v Stupave prešlo organizačnými zmenami - služby budú zabezpečené zamestnancom
na polovičný úväzok, bude zodpovedný za správu pohrebísk, domu smútku, za výber poplatkov za
hrobové miesta, bude organizovať údržbu a bude kontaktnou osobou pri organizovaní pohrebov.
Pohrebná služba sa neruší, len sa hľadá optimálny spôsob jej zabezpečovani a. Zákon umožňuje
pozostalým vybrať si akúkoľvek pohrebnú službu na zorganizovanie pohrebu.
- Realitná kancelária AES group na Hviezdoslavovej ulici 4 v Stupave ponúka byty, domy, pozemky na
predaj i na prenájom
- Technické služby Stupava oznámili zimnú pohotovosť pre zimnú údržbu na obdobie od 23.
decembra 2013 do 2. marca 2014, budú pracovať vo dvoch zmenách, na súkromných komunikáciách
sa vykonáva zimná údržba po vzájomnej dohode.
- Rozprávkovo je detská interiérová herňa pre deti, sídli v priestoroch bývalej Slovenskej sporiteľne
od marca 2014. Srdce herne tvorí ihrisko so šmykľavkami, hojdačkami, trampolínou a preliezačkami.
V priestoroch sa nachádza menšie ihrisko pre deti od jedného do troch rokov, ako i miestnosť na
konanie párty, oslavy a nechýba prebaľovací pult. Vstupné je 3 €, v ponuke je i občerstvenie koláčiky, torty, tousty a nápoje.
- HAPPY na Okružnej ulici (obytný komplex Zipava) ponúka aktivity pre deti i mamičky v Stupave v
kurzoch pre dospelých - pilates, powerjoga, ashtanga joga, kurzy pre deti - cvičenie
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pre deti, angličtina, výtvarka, rozprávkovo, škôločka a kurzy pre budúce mamičky - pilates a
podporná skupina v dojčení.
- SUNEČKO ako centrum voľného času v Stupave ponúka kurz masáže dojčiat, ktorý vedie
certifikovaná inštruktorka masáže dojčiat Lenka Hajtášová pre rodičov, starých rodičov, adoptívnych
rodičov, pestúnov, tehotné mamičky a všetkých tých, ktorí sa starajú o dojča.
- Môj obchod ako nová predajňa potravín bol otvorený na sídlisku Zipava - Okružná ulica spolu s
vinotékou.
- Kozmetické Štúdio Redee od augusta 2014 ponúka svoje služby na Hlavnej ulici 97, používa
španielsku kozmetiku GOLDEN PYRAMIDE, japonskú liftingovú masáž Kubido a iné.
- Bory Mall ako nákupno - zábavné centrum otvorili 13. novembra 2014, nachádza sa medzi
Lamačom a Devínskou Novou Vsou, denne je otvorené od 9.00 - 21.00 hod., ponúka 196 obchodov,
kaviarne a reštaurácie. Zo Stupavy premáva kyvadlová doprava zdarma.
- STAV mix plus - stavebné centrum v Stupave na Hviezdoslavovej ulici ponúka stavebniny, strechy,
fasády.
- Volkswagen predstavil v Stupave novootvorenú prevádzku dňa 28. októbra ako nástrojáreň, kde sa
budú vyrábať nástroje a zariadenia pre automobilovú produkciu, zamestnáva 50
vysokokvalifikovaných zamestnancov a ďalší podporný personál. Výrobky budú dodávať do závodov
koncernu Volkswagen v celom svete.
- Stupavar - remeselný pivovar v Stupave spustil svoju prevádzku vo februári 2013 v areáli bývalej
stupavskej cementárne. Varia štyri druhy spodne kvasených ležiakov piva a tri druhy vrchne
kvasených pív, dve sezónne pivá. Stupavar je ponúkaný vo dvoch prevádzkach v Stupave a to
Komunálny Club a Penzión - bar Intenzíva ako i v dvanástich bratislavských podnikoch. Mesačná
produkcia piva je cca 140 hl. Siedmeho júna v spolupráci s MKIC zorganizovali 1. stupavský pivný fest
v Zámockom parku.

4. PÔDOHOSPODÁRSTVO, VODNÉ A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
- Jabloň "Stupavská strymka" - počas roku záhradkári naštepili ďalšie stromčeky, ktoré v roku
2015 majú vysadiť v záhrade pri mestskom úrade.
- Urbárske pozemkové spoločenstvo (UPS) Stupava, predseda Ing. Peter Balog, podpredsedníčka
Anna Majtanová, tajomníčka Zuzana Tomeková, členovia: JUDr. Milan Lachkovič, Marian Mader,
dozorná rada: Ing. Stanislav Polák, Ing. Ivan Vanek. Mário Mlynárik. Valné zhromažde nie prebehlo
31. októbra, kde prejednávali hospodárenie, ekonomickú činnosť a hospodárenie v lesnom
hospodárstve. Zaoberali sa i vykonaným
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auditom, nájomnou zmluvou so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a. s.
Bratislava a iné.
- Urbárska obec a lesné spoločenstvo Mást so sídlom v Stupave pracuje ako pozemkové
spoločenstvo s právnou subjektivitou, predseda Ing. Jozef Blažek. Valné zhromaždenie 16. februára
2014 aktualizovalo existujúcu Zmluvu o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
zo dňa 17. apríla 2011, zriadili si webovú stránku www.urbarmast.sk.

5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
- Komunálny odpad aj do vriec - od februára 2014 občania a podnikatelia Stupavy môžu
zakúpiť vrece na komunálny odpad ako doplnkový systém zberu za predpokladu, že sú
platcovia za komunálne odpady. Budú to jednorazové 120 l vrecia žltej farby označené
nápisom "Odpadové hospodárstvo Stupava.
- Pribudli ďalšie kontajnery na textil od spoločnosti REVENGE, a. s. Na 11 miestach v meste je tak
možnosť umiestňovať šatstvo, textil, obuv a hračky.
- Odstránenie stromov a iných porastov. Spoločnosť Západoslovenská distribučná vyzvala všetkých
vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nad zemné i
podzemné elektrické vedenia v správe ZSDI a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných
porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.
- Ako je to s výrubom v Borníku? 23. a 24. januára 2014 prebehol štátny dozor na lesných
pozemkoch v lokalite Borník. Vyjadrením o vykonaní štátneho dozoru Obvodný úrad Malacky, odbor
pozemkový a lesný nezistil žiadne porušenie zákona zo strany vlastníka ani obhospodarovateľa
pozemkov v lokalite Borník.
- Náučný chodník z Námestia sv. Trojice na Biofarmu otvorili 26. apríla. Na realizácii sa podieľalo
MKIC a Biofarma. Chodník je nenáročná prechádzka peši , či na bicykli, po trase sú umiestnené
informačné tabule.
- Úbytok hniezd bocianov v Hajpróde. Donedávna v tejto lokalite boli štyri hniezda, dnes zostalo
jedno (na lúke za mostíkom cez Malinu). Nestálo by za to hniezda opraviť?
- Deň Zeme - MsÚ cestou oznamu v Podpajštúnskych zvestiach vyzval občanov k brigádam na
skrášlenie svojho okolia a skvalitnenie životného prostredia, občania si mohli na MsÚ vyzdvihnúť
vrecia na odpad od 10. do 30. apríla. V rámci jarného upratovania budúce mamičky čistili Stupavský
potok plný plastov (vyniesli cca sedem mechov odpadu), 5.apríla v čistení pokračovali zo ZO
Slovenského rybárskeho zväzu, Klub slovenských turistov Tatran Stupava zorganizoval vlastnú
brigádu, na ktorej upratovali okolie štadióna v parku, okolie
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MKIC zveľaďovali samotní pracovníci. Na upratovanie časti potoka oddeľujúceho Zipavu, ulica
Okružná od Harmony, ulica Bočná sa podujali tamojší obyvatelia. Mesto samotné prispelo tiež
sezónnymi akciami: 11. apríla sa uskutočnil špeciálny zber kovových odpadov - počas dňa pracovníci
zberných surovín Barcaj na Devínskej ceste pre tento druh odpadu prišli priamo domov k
obyvateľom, dňa 12. apríla sa uskutočnil zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu, ktorý
zabezpečovala oprávnená firma A. S. A. Slovensko, s. r. o. na zbernom dvore na Mierovej ulici, v
dňoch 25. až 27. apríla sa uskutočnil zber veľkoobjemového odpadu na zbernom dvore, pričom
zberný dvor bol otvorený i v nedeľu 27. apríla.
- Zveľadenie verejného priestranstva. Na Námestie sv. Trojice, na pešiu zónu boli umiestnené
betónové kvetináče i závesné kvetináče pre zlepšenie a skrášlenie životného prostredia nášho mesta.
- Vyhodnotenie výsledkov triedenia jednotlivých zložiek v meste Stupava za I. polrok 2014 (
spracované MsÚ - referát odpadového hospodárstva): spolu 154 572 kg odpadu, z toho 69 770 kg
papiera a lepenky, 36 380 kg skla, 21 480 kg plastov, 10 364 kg textílií, 9 000 kg opotrebovaných
pneumatík, 3 462 kg vyradených elektrických zariadení s obsahom nebezpečných častí, 1 708 kg
vyradených zariadení obsahujúcich chlórfluórované uhľovodíky, 1 630 kg obalov obsahujúcich zvyšky
nebezpečných látok, 578 kg vyradených elektrických zariadení bez obsahu nebezpečných častí, 200
kg olovených batérií. Na jedného obyvateľa (prihlásení ako platcovia odpadov) pripadlo 13,44 kg
vyseparovaného odpadu. Odberateľmi odpadu boli špecializované firmy.
- Vzácny slimák pri Borinke. V Podpajštúnskych zvestiach v septembri 2014 p. Tomáš Čejka z Ústavu
zoológie SAV, Bratislava uverejnil článok o vzácnom slimákovi menom abida borinská (vedecké, resp.
latinské meno znie Abida secale). Tiesňava Prepadlé je jediné miesto na Slovensku, kde tento slimák
žije. Jeho veľkosť ulity je maximálne osem milimetrov, najbližšie tento druh žije v rakúskych Alpách.

6. DOPRAVA A SPOJE
- Nová autobusová zastávka pribudla od 1. februára na Dlhej ulici s názvom Stupava, Technické
služby. Obslúžia ju dopravcovia v ranných hodinách pracovných dní na spojoch do Rohožníka,
Malaciek a Bratislavy. Zastávka bola zriadená na podnet mesta, aby sa zlepšila obslužnosť a
dostupnosť autobusovej prepravy pre obyvateľov "Kolónie".
- Munkáč, je ľudovo nazývaný zapustený priechod spájajúci Dukliansku a Slovenskú ulicu, je
využívanou skratkou pre obyvateľov Duklianskej a Novej ulice a je to stupavská pamätihodnosť. Bol
dlhodobo občanmi kritizovaný pre nevyhovujúci technický stav chodníka a rozpadajúce sa murivo
stien. Začiatkom januára 2014 bol blatistý a dlhodobo podmočený chodník v celej dĺžke zaliaty
betónovou zmesou. Tento spôsob úpravy túto pamätihodnosť
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poškodzuje po estetickej i technickej stránke. Práce boli realizované TSS, s. r. o. v Stupave ako
udržiavacie práce bez fakturovania mestu. Nebola vypracovaná projektová dokumentácia ani
posúdenie urbanisticko-historickej hodnoty. Dodatočné stanovisko Krajského pamiatkového úradu
zo dňa 3. marca 2014 je v zmysle tom, že o prácach nebol informovaný a vykonané práce neboli v
súlade s riadnym postupom. Zároveň Krajský pamiatkový úrad označil realizáciu za dočasnú a
odstrániteľnú. V budúcnosti navrhuje celkovú obnovu chodníka i muriva.
- Komunikácia na Lesnú ulicu je dlhodobo v katastrofálnom stave. V súčasnosti z tohto dôvodu
mnohí vlastníci rodinných domov nemajú ich kolaudáciu. V tejto lokalite sa pripravuje ďalšia
výstavba a preto mesto trvá na tom, aby v rámci Zmluvy o spolupráci investor dobudoval časť tejto
komunikácie spolu s ďalšími vlastníkmi rodinných domov tak, ako bola naprojektovaná.
- Rekonštrukcia Mariánskej ulice. Mesto Stupava dostalo od príslušného cestného správneho orgánu
zvláštne povolenie na užívanie miestnej komunikácie za účelom realizácie rozkopávkových prác v
čase od 10. novembra 2014 do maximálne 1. mája 2015.
- Rekonštrukcia chodníka a výmena asfaltového povrchu bola v čase od 24. novembra - 30.
novembra realizovaná v úseku od MŠ J. Kráľa po Budovateľskú ulicu, ďalej Mlynská a Vajanského
ulica.
- Od 13. novembra premáva kyvadlová doprava zo Stupavy do nákupného centra Bory Mall, premáva
každú hodinu v čase od 9. 30 do 21. 00 hod.

7. ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, ŽIVOT OBYVATEĽOV
- Hlásenie pobytu dieťaťa. Od februára 2014 majú zo zákona povinnosť hlásenia pobytu rodičia,
ktorých dieťa po 1. februári 2014 dosiahlo vek 3 rokov na referáte sociálnych vecí na MsÚ v Stupave.
- Nová súkromná urologická ambulancia spoločnosti UroLine, s. r. o. v Stupave so sídlom na
zdravotnom stredisku od augusta 2014. Ordinačné hodiny sú v pondelok až pi atok od 15,30 21.0

hod.

- Pomôžme si navzájom. Pod týmto názvom uskutočnila komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, detí
a mládeže v spolupráci s MKIC jarnú sociálnu burzu 12. apríla vo výstavnej sieni MKIC. Mnohé
vyradené veci z domácnosti našli uplatnenie u iných ľudí, čím naplnili poslanie tejto akcie.
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- MEDI-AS súkromné zdravotnícke zariadenie na Hviezdoslavovej ulici v Stupave ponúka tieto
ambulancie: očnú, gynekologickú, alergologicko - imunologickú, chirurgickú - liečba hemoroidov,
internú (interné predoperačné vyšetrenie).
- Trvalý pobyt v meste Stupava - MsÚ eviduje k 31. júla 2014 10 358 obyvateľov.
- Pohotovosť aj domov. Od 15. septembra je pre ľudí okresu Malacky zriadená pohotovostná
lekárska služba prvej pomoci na Malom námestí č.1/A, telefón 0919 456 456.
- Pomôžme si navzájom. 25. októbra usporiadala Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, detí a
mládeže v spolupráci s MKIC jesennú sociálnu burzu.
- Európske zisťovanie o zdraví 2014. Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočnil toto zisťovanie
v čase od 1. júla do 31. decembra 2014 vo vybraných domácnostiach v Stupave.
- POHODA - klub seniorov, klub viedla p. Viera Štefková, v roku 2014 klub tvorilo cca 170 členov,
svoju činnosť zameriavali na rozvíjanie medziľudských vzťahov, na upevnenie zdravia, na pozitívne
myslenie. Denne dbali na pitný režim a to pitím bylinkových čajov, denným zdravotným cvičením,
pravidelne raz do mesiaca absolvovali pobyt na termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede, dvakrát v
roku absolvovali týždenný pobyt v kúpeľoch Turčianske Teplice, v lete dvakrát absolvovali pobyt pri
mori v Chorvátsku - vo Vodiciach a Trogire. V rámci vzdelávacej činnosti raz mesačne besedovali so
životnou a partnerskou koučkou Janettou Šimkovou, čítali odborné časopisy Zdr avie, Vitalita ale i
Slovenku, Plus sedem dní a mali možnosť výpožičky kníh v klubovej knižnici. Raz mesačne sa
zúčastnili na filmových predstaveniach v miestnom kine - Kino X za zľavnené vstupné v cene 1 €.
Počas roka konali akcie: Vianoce pre obyvateľov DSS a ZPS Kaštieľ Stupava - vyhotovili pre nich
darčeky, pečivo za pomoci sponzora s firmy KRAJN p. Morica, zúčastnili sa na Katarínskej zábave vo
Veľkých Levároch, pochovávania basy vo Vysokej pri Morave. V klube usporiadali: posedenie pri
príležitosti Vianoc, Mesiaca úcty k starším (sponzorom akcie bol poslanec Ing. Ján Rigler), posedenia
pri príležitosti životných jubileí, hudobno - tanečno - spevácke popoludnia. Spolupracovali so
seniormi z družobných miest: Swoge v Bulharsku - usporiadali zbierku šatstva, Lowitz v Poľsku návšteva poľských seniorov v Stupave. Pripravili na slávnosti Dni kapusty - zelá dyňové strašidlá na
výstavu. 25. septembra sa zúčastnili na športových hrách seniorov z okresu Malacky v Seniorville
Jabloňové. Zúčastňovali sa na akciách organizovaných MsÚ.
- DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (DSS) A ZARIADENIE PRE SENIOROV KAŠTIEĽ (ZpS) V STUPAVE pracuje
pod vedením Mgr. Michala Petrovaja, v zariadení je cca 300 klientov, ktorí majú denne zabezpečené
stravovanie, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť a rôzne akcie a aktivity. Je to rozpočtová
organizácia s vlastnou právnou subjektivitou, jej zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj.
Aktivity: pohybové: cyklistika a skupinové, dychové a relaxačné cvičenie,
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tvorivé: tvorivé dielne, ručné práce, keramická dielňa
oddychové: posedenie pri pesničke, premietanie filmov, spevácky krúžok,
bohoslužby, zábavy
pravidelné: nepečené dobroty, čajovňa, evanjelici v Kaštieli
Akcie počas roka: trojkráľové divadlo, vystúpenie detí zo ZŠ, palacinkové popoludnie, v marci
"Týždeň mozgu" a Deň otvorených dverí, turnaj v hre "Človeče, nehnevaj sa", fašiangová zábava,
oslavy MDŽ, návšteva koncertu v Bratislave, výlet na Bratislavský hrad, jarná brigáda na skrášlenie
prostredia, krížová cesta v Stupave a Marianke, jarná opekačka, výlet na Slavín, jarný výlet k
evanjelikom, Slnečný majáles, v rámci MDD návšteva detí, výlet loďou Martin po Dunaji, temporary
v múzeu Ferdiša Kostku, opekanie pri ohníku, pestrý deň, petang v Modre, výlet na Devín,
zmrzlinové potešenie, výlet na stupavský salaš, plaváreň, šachový turnaj 2014, rytierske trblietanie,
porozumenie cez pochopenie, župná olympiáda seniorov DSS Rosa, Dni kapusty - zelá, spevácka
súťaž 2014, 2. ročník jablkových hodov, kartový turnaj v hre "Šnaps", Katarínska zábava, Mikuláš,
tradičné vianočné trhy v Kaštieli, Štedrý večer 2014.

8. KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

- MIESTNE KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRUM (MKIC) riadi Katarína Prevendarčíková,
referentkou pre kultúru a cezhraničnú spoluprácu a pokladníčkou je Bc. Monika Ivánková,
ekonomické oddelenie vedie Milada Kamrlová, technikom je Martin Rác, upratovačkou je p.
Vladimíra Rácová, vrátnikom p. Dominik Ivánek.
MKIC spravovalo budovu kultúrneho domu, priľahlý Sedliacky dvor, Mestskú knižnicu Ruda Morica a
amfiteáter.
Vydávali mesačník Podpajštúnske zvesti, zodpovedná redaktorka bola Lucia Menclová.
V budove pôsobili viaceré OZ, krúžky i jednotlivci: OZ Pour Art, Kino X, MC Fifidlo, Škôločka,
Nevädza, Stupavjánek, tanečné skupiny, OZ Stupavjan, kurzy a pod.
- Prázdninová interiérová herňa bola v čase od 27. decembra 2013 do 6. januára 2014 od
10.

hod. do 18.00 hod. Ponúkala pre deti priestory so skákacím hradom, trampolínou,

šmykľavkou, dopravným ihriskom, rôznymi hračkami, guličkovým bazénom, tvorivým kútikom, ako i
oddychovú zónu s detskou knižnicou a príjemnou čajovňou. Každý deň bol pripravený animovaný
program ako divadielko, tvorivé dielničky, cvičenie, tancovanie a pod. Slávnostné ukončenie herne
prebehlo s DISCO MAŠKARIÁDOU.
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- Cirkus - kus ako prvá škola nového cirkusu pre deti a mládež od troch do dvanásť rokov, kurz
prebiehal od 3. februára pod profesionálnym vedením, bol zameraný na pohybové techniky nového
cirkusu a prvky cirkusovej pedagogiky v akrobaticko - gymnastickej príprave so zábavnou formou.
- Akcie MKIC v jednotlivých mesiacoch roku 2014:
január: 6. januára Disco Maškariáda ako slávnostné ukončenie detskej herne, stand up show Daj
hubu 2, divadielko Eustach a hmyz, literárny večer Lekcie z nenávisti, Stupavský blšák.
február: 9. februára prvý Detský reprezentačný ples, 13. februára stand up comedy show Daj hubu 3
s koncertom Čokovoko, 15. februára XXI. Mestský reprezentačný ples, 16. februára bábkové divadlo
s rozprávkou Červená čiapočka a od 24. februára - 28. februára pre deti od 3 rokov bol
zorganizovaný počas jarných prázdnin Denný cirkusový tábor od 8.00 - 16.00 hod. v spolupráci s
Cirkus - Kus.
marec: 2. marca bábkové divadlo HAPPY s klasickou rozprávkou Koza rohatá a jež, 4. marca tradičná
fašiangová zábava "Papučák" alebo i pochovávanie basy, 8. - 9. marca La bella pri príležitosti
Medzinárodného dňa žien prebehla výstava, skrášľovacie procedúry, semináre na ženskú tému, 13.
marca koncert Slovak Reggae Band Medial Banana, 15. marca divadlo MaKiLe predviedlo pre d eti
tematické divadlo Opice z našej knižnice spojenú s burzou kníh,
22. marca Veľká jarná brigáda pri MKIC na skrášlenie prostredia, 27. marca štvrté vydanie stand
up show Daj hubu 4, 30. marca rozprávka pre deti s pesničkami z produkcie divadla MaKiLe pod
názvom Ako vystrašiť strašidlo.
apríl: 4. apríla pietna spomienka pri príležitosti oslobodenia mesta Stupava pri pamätníku pred MKIC
a pri pamätníku na Obore. Vo večerných hodinách bol hudobno-zábavný program pod názvom S
úsmevom a so spevom v podaní známych slovenských osobností Gizky Oňovej a Jožka Golonku. 5.
apríla v Sedliackom dvore pri MKIC prebehol tradičný Veľkonočný jarmok, pre deti bolo pripravené
bábkové divadlo a veľkonočné dielne, zároveň MC Fifidlo uskutočnilo burzu detského oblečenia. 12.
apríla bol koncert slovenskej Reggae Band "Medial Banana", 13. apríla v Sedliackom dvore pri MKIC
sa uskutočnil originálny Farmársky trh združenia "U maškrtnej kozy" s nákupom kvalitných potravín
a produktov, pre deti pripravili bábkové divadlo, pre dospelých rôzne spoločenské hry a cyklus
prednášok o zdravom stravovaní a životnom štýle. 26. apríla bolo otvorenie náučného chodníka a
Dňa Zeme na Biofarme, kde sa podávali špeciality farmy, prebiehali zábavné hry a súťaže, deti plnili
rôzne úlohy alebo sa vozili na voze ťahanom koňmi.
máj: 1. mája prvomájový sprievod (obnovenie tradície prvomájových sprievodov pri príležitosti prvej
písomnej zmienky o Stupave a Máste) od 14.00 hod. z Mástu - mestská knižnica po Hlavnej ulici cez
Zámocký park na štadión, zúčastnili sa na ňom združenia, spolky, organizácie (hasiči, hádzanári, MC
Fifidlo, folklórny súbor Stupavjánek, tanečná skupina Devils, klub dôchodcov Pohoda, Záhorienka,
Červený kríž, Mástsky potravinový spolok v
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Stupave), rodiny s deťmi, jednotlivci. Od 15.00 hod. prebiehal na štadióne zábavný program,
občerstvenie, prvomájový futbalový zápas v rámci 3. ročníka Memoriálu Jána Beleša medzi
Internacionálmi Stupava a Veteránmi HC Stupava, zvíťazili Internacionáli a tanečná zábava. 4. mája
na Námestí M. R. Štefánika bola celomestská pietna spomienka pri príležitosti 95. výročia úmrtia
generála M. R. Štefánika. 10. mája pre deti od troch rokov bolo bábkové divadlo po názvom
"Dobrodružstvá kapitána Kotvičku" s otvorenou herňou. 11. mája v Sedliackom dvore pri príležitosti
Dňa matiek prebehlo viacgeneračné popoludnie pod názvom "Deň pre mamu" spojené s novým
programom súboru Stupavjánek, Devils, Folklórik
i Škôločka. Na výtvarných dielňach mali deti možnosť vyrobiť darček pre mamu, babku, prababku.
Pre deti bol pripravený detský kútik, súťaže, trampolína a pre oslávenkyne občerstvenie a hudba. 17.
mája bol 1. piknik v parku, 18. mája v spolupráci s mestskou knižnicou bolo slávnostné odovzdávanie
cien víťazom detskej čitateľskej súťaže Kráľ detských čitateľov. 25. mája pre deti prišiel naozajstný
kúzelník s programom Detská kúzelnícka šou Petra Šestáka. Popoludnie bolo plné čarov, kúziel a
mágie. 28. mája vystúpil František Nedved a Vojta Nedved s kapelou - koncert sa niesol najväčšími
hitmi legendárneho zoskupenia Brontosauri. 31. mája MKIC v spolupráci s penziónom Intenzíva
Stupava uskutočnilo akciu pre deti pod názvom "Z rozprávky do rozprávky" ako dobrodružné
putovanie plné súťaží, hier a zábavných úloh, v programe vystúpili krúžky Stupavjánek a Devi ls, bola i
tombola, detská diskotéka, opekačka a nočná výprava za strašidlami. Od kostola po Intenzívu jazdil
"čarovný voz".
jún: 1. júna Deň detí, Stupava Pivo Fest 2014 ako 1. stupavský pivný festival zorganizoval 7. júna
2014 Stupavar - stupavský remeselný pivovar v spolupráci s MKIC v Zámockom parku i so
sprievodným programom - prezentácia minipivovarov z celého Slovenska, súťaž o najlepšie pivo,
koncerty DJ Šony, Aragon, Princovia, Dukla vozovňa, tombola ako i program pre celú rodinu: atrakcie
pre deti, farbičkový koncert s Miou, člnkovanie na jazierku, súťaže pre deti aj dospelých. 13. júna,
podľa inšpirácie OZ Projekt Života MKIC vytvorilo dve "obývačky na autobusovej zastávke" (zastávka
Domov dôchodcov a ZŠ) ako súčasť propagácie projektu a skultúrnenia prostredia - knihy na čítanie,
kvetinová výzdoba, lavičky s vankúšmi, malé stolíky. Pod názvom "Víkend v múzeu" v dňoch 14. - 15.
júna v Múzeu F. Kostku Temporary prebehlo viacero akcií: pohodkový trh, bábkové divadlo pre deti,
tvorivé dielne, sestričky notičky z Pesničkolalandie v spolupráci s OZ Pohodka. 15. júna Deň otcov
alebo S tebou me baví svet ako výprava od námestia sv. Trojice na Košariská za pokladom, deti s
otcami riešili úlohy, mamám vstup zakázaný. 21. júna pre rodiny s deťmi bol 1. piknik v parku - v
Zámockom parku boli pripravené lodičky, skákací hrad, trampolína, súťaže a hry.
29. júna Škôločka, oslava konca školského roku vo veľkej i malej sále kultúrneho domu bola
pripravená diskotéka v maskách, skákací hrad, trampolína, detský kútik a občerstvenie.
júl - august: od 1. augusta do 30. augusta bol v znamení Stupavského kultúrneho leta, MKIC
zorganizovalo detské denné letné tábory so zameraním - cirkusový, tanečný Hip Hop, divadelný a
fotografický. 5. 7. v spolupráci s Penziónom Intenzíva prebehla akcia "Pevnosť
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Intenzíva" (podľa známej televíznej súťaže Pevnosť Boyard). 26. júla bol tradičný Svätojakubský
jarmok pri MKIC. V čase od 28. júna do 30. augusta s bohatým a pestrým programom v Múzeu F.
Kostku Temporary prebiehala akcia "Kultúrne leto v múzeu". 12. júla prebehol v Zámockom parku 1.
Piknik v parku s Fíhou Tralala ako predstavenie s pesničkami študentov z austrálskej školy v
Melbourne - Moreplavby v angličtine, divadlo Fíha Tralala, Jarmok remesiel a tvorivé dielne s OZ
Pohodka, jazdy na koníkoch a lodičkách, čítanie rozprávok, burza kníh, detských hračiek a oblečenia,
skákací hrad, trampolína a iné. 16. augusta Mástske hodové slávnosti v spolupráci s Mástskym
potravinovým spolkom v Stupave prebehli v priestoroch vynoveného dvora knižnice, bola pokrstená
kniha o histórii Mástu pri príležitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky o obci Mást od autorov
Gabriely a Svetozára Prokešovcov , o zábavu sa postarali hudbou Polákovci z Mástu, nechýbalo
občerstvenie - tradičné koláče mástskych gazdiniek a mástski vinári ponúkali svoje vína. 17. augusta
Stupavské hodové slávnosti boli v znamení 700. výročia prvej písomnej zmienky o Stupave, súčasťou
programu bola svadba grófa Károlyiho - historický svadobný sprievod od mestskej knižnice ku MKIC,
kde pokračovala rekonštrukcia svadby posledného majiteľa Stupavského kaštieľa, historické ukážky
hier predviedli členovia URSUSU, bolo pripravené občerstvenie, hudba. 18. augusta na hodkovej
Futbalovej párty na štadióne odohrali hodkový futbalový zápas FK Internacionáli Stupava s
Mediálnym teamom športových redaktorov. Zápas bol spojený s autogramiádou (Marcel Merčiak,
Miroslav Michalek, Ľuboš Hlavena a iní). 31. augusta zahájil prevádzku amfiteáter Kino v Borníku, pri
otvorení prebehli súťaže a hry pre deti, divadlo Žihadlo - Klaun Pepele, koncert Funny Fellows a
večer film Ako si vycvičiť draka.
V priebehu leta sa do priestorov MKIC presťahovalo OZ HAPPY, bývalý sklad premenili na relaxačnú
miestnosť pre kurzy so zameraním na mamičky a deti.
september: 2.medzinárodný festival dychových hudieb - Stupavský bubeň bol 6. septembra v
Sedliackom dvore pri MKIC, v programe vystúpil detský folklórny súbor Lábjan , nasledovali dychové
hudby: Hradišťanka, Fryštácká Javorina, Plzeňskí Pepíci, Záhorienka, Žadovjáci.
- október: 3. - 5. októbra Deň kapusty - zelá, hlavný organizátor MKIC v programe pripravilo:
2. 10. Poetická gitara, koncert Vladimíra Ondrejčáka v kostole sv. Štefana. 3. októbra stupavský
jesenný jarmok, zvolávačka na dni zelá, slávnostné otvorenie s vystúpením Nevädze, Stupavjánka,
Devils, El Moro, Braňa Droba, Abba Revival, Mia a Rasťo Kráľ. 4. októbra stupavský jesenný jarmok,
Oukey Country, hudobný kalendár s Miou, My varíme ze zelá - súťaž vo varení kapustnice na lúke za
MKIC, Susedé susedom - folklórne pásmo, cimbalová hudba Fidlikanti, koncert dychovej hudby
Záhorienka, Devils, Majself, A. M. O., Polemic. 5. októbra stupavský jesenný jarmok, slávnostná
svätá omša, Vega, Atmosférik, Funny Fellows, Tomáš Kočko a orchester, He x, svetelná show. Pre
deti vo veku od 3 do 12 rokov vo veľkej sále prebiehala strážená interiérová herňa, v Sedliackom
dvore prebiehala výstava Úroda 2014, výstava dyňových strašidiel, predaj stupavskej kyslej kapusty,
zeleninový a kvetinový trh. V Malej sále MKIC bola výstava remesiel. Sprievodnými aktivitami v
hlavnom areáli boli: tematické súťaže, rezanie kapusty, šliapanie kapusty, detské tvorivé
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dielne, workshop s Cirkuskusom, kuchárske štúdio. V sprievodnom programe prebieha l týždeň
zelovej kuchyne vo vybraných reštauráciách, v Máste boli otvorené dvory s ukážkami spracovania a
predaja rezanej i kvasenej kapusty a otvorené bol i Sedlácky dvúr - súkromné múzeum Antona
Stankovského. Sprievodné programy boli: v Stupavskej synagóge a v Kine X, ktoré realizovalo OZ
Pour - Tradicionál jazz band, 4. októbra burza kníh, koncert šanzónovej speváčky Andrei
Zimányovej, Veje vetrík ako hudobno - spevácky program orchestra Zlaté husle a speváckej skupiny
Lúčnica. 5. októbra komorný koncert Kvarteto AndreaS - Toujours lamour a koncert folkovej skupiny
Jednofázové kvasenie. V Kine X 4. - 5. októbra boli moderované prezentácie : Stupavský potok,
Ferdiš Kostka a výstavba stupavskej cementárne, ktoré pripravili Milan Kekeňák, Tomáš Čejka, Milan
Greguš, Ivan Klas. Sprievodný program prebiehal i na stupavskom futbalovom štadióne, kde 4.
októbra súperili žiaci ZŠ Stupava so žiakmi FK Stupava a zápas Internacionálov FK Stupava proti
umelcom Slovenského národného divadla. Ďalším miestom sprievodných programov bol pivovar
Stupavar v areály bývalého Cevaservisu: prebiehal Deň otvorených dverí ako riadené prehliadky
pivovaru, na pódiu vystupoval Šony The DJ, a večer bol STUPAVAR BREWING PUNK. Mástsky
potravinový spolok v Stupave 4. októbra pripravil predaj kapustových výrobkov "v uličke" pri
knižnici, rezanie kapusty s možnosťou natlačenia do súdka a mástsky jesenný jarmok. Stretnutie
stupavských jubilantov s primátorom mesta prebehlo 22. októbra v sále MKIC, organizátorom bol
referát sociálnych vecí pri MsÚ. Jubilanti sa podpísali do pamätnej knihy, v programe vystúpili deti
zo súboru Stupavjánek, Stupavjan, s hudobným programom žiaci ZUŠ a spevácky zbor seniorov z
Dúbravky.
november: Lampiónový sprievod v spolupráci s penziónom Intenzíva zorganizovalo MKI C dňa 8.
novembra od kultúrneho domu cez park do Intenzívy, v cieli prebehla ochutnávka najlepšej
kapustnice a vyhodnotili najkrajší lampión. O koncert sa postarala skupina Mango Molas.
Svätomartinské požehnanie mladého vína sa tradične uskutočnilo 11. nov embra pod záštitou
Slovenského zväzu záhradkárov 6 - 19 Stupava v spolupráci s MKIC." Zóna bez peňazí", ako
celoslovenská iniciatíva, prebehla v roku 2014 po prvýkrát aj v Stupave v priestoroch bývalej MŠ na
Hlavnej ulici, dňa 29. novembra pod patronátom MKIC. Iniciatíva podporuje medzi ľuďmi
recyklovanie a výmenu vecí, ktoré už nepotrebujú, ale zároveň ich nechcú vyhodiť. Na akcii pre deti
zorganizovali divadielko pod názvom Červená čiapočka a OZ Pohodka tvorivé dielne. 30. novembra
bolo slávnostné rozsvietenie adventného venca na Námestí sv. Trojice, ktorému predchádzal
koncert ženského speváckeho zboru Nevädza vo farskom kostole sv. Štefana.
december: Mikuláš s Miou prebehol 6. decembra, bol spojený aj s koncertom a rozdávaním
mikulášskych darčekov. 5. decembra v priestoroch Happy bolo autorské čítanie z detskej knižky
"Darček pre deda Mráza" od stupavskej autorky Zuzany Svobodovej. Knižku dotvárajú ilustrácie od
Stupavčanky Sylvie Chladnej.
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Pravidelné aktivity počas týždňa v MKIC v roku 2014:
Pondelok
8.

- 12.00 Škôločka - predškolský kurz pre najmenších na 1. poschodí

16.

- 17.30 Stupavjánek, nácvik detského folklórneho súboru (DFS),
miestnosť č. 104

16.0 - 18.00 Devils, nácvik detského hiphopového súboru (DHS), veľká sála
16.0 - 18.00 Detská herňa MC Fifidlo pre deti predškolského veku
16.30 - 17.30 Cirkus Kus, cirkusový krúžok pre deti v malej sále
16.30 - 20.00 Jazykové kurzy s Blue Owl na 1. poschodí vpravo
18.30 - 20.00 Nevädza, nácvik ženského speváckeho zboru, 1. poschodie
19.30 - 21.30 Zumba s Evou, veľká sála Utorok
9.30 - 11.00 Detská herňa MC Fifidlo pre deti predškolského veku
17.

- 18.00 Devils, nácvik DHS v malej sále

17.0 - 19.00 Venček, tanečný kurz pre žiakov ZŠ
16.30 - 20.00 Jazykové kurzy s Blue Owl na 1. poschodí vpravo
19.0

- 20.00 Kravmaga, kurz bojového umenia pre dospelých Streda

8.0 - 12.00 Škôločka - predškolský kurz pre najmenších, 1. poschodie
8.30 - 11.30 Folklórik, tanečný kurz pre najmenšie deti v malej sále
15.30 - 17.30 Detská herňa MC Fifidlo pre deti predškolského veku
16.0 - 17.30 Stupavjánek DFS v miestnosti č. 104
16.0 - 18.00 Devils, nácvik DHS vo veľkej sále
16.30 - 17.30 Cirkus Kus, cirkusový krúžok pre deti v malej sále
16.30 - 20.00 Jazykové kurzy s Blue Owl na 1. poschodí vpravo
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18.30 - 20.00 Nevädza, nácvik ženského speváckeho zboru, 1. poschodie
19.30 - 21.30 Zumba s Evou, veľká sála Štvrtok
8.0 - 12.00 Škôločka - predškolský kurz pre najmenších, 1. poschodie
16.0 - 17.00 Devils, nácvik DHS v malej sále
16.30 - 20.00 Jazykové kurzy s Blue Owl na 1. poschodí vpravo
19.0 - 20.00 Kravmaga, kurz bojového umenia pre dospelých Piatok
8.0 - 12.00 Škôločka - predškolský kurz pre najmenších, 1. poschodie
9.30 - 11.00 Detská herňa MC Fifidlo pre deti predškolského veku
Podľa potreby prebiehajú v priestoroch MKIC jednorazové aktivity organizácií, spolkov, združení a
pod.
- Jazykové kurzy v spolupráci s Jazykovou školou Blue Owl od 3. marca pre dospelých a deti od 12
rokov: kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského a španielskeho jazyka. Kurzy sú
skupinové aj individuálne pre všetky úrovne.
- MESTSKÁ KNIŽNICA RUDA MORICA. Jej sídlo je v mestskej časti Mást, vedúcou bola Zlatica
Obadalová, knihovníčkou Beáta Tomkovičová. Knižný fond v roku 2014 bol 26 130 zväzkov, prírastok
v roku 2014 bol 572 a úbytok 328 zväzkov, čitateľov celkom 800, z počtu obyvateľov je to 7,79 %.
Výpožičiek celkom 13 495. Knižnicu navštívilo 3 332 čitateľov, z toho detí do 15 rokov 1 726.
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia: 9 x besedy o knihách, 13 x nástenné kvízy, 16 x kvízy
pri spoločnej návšteve v rámci vyučovania, 4 x exkurzie spojené s rozprávkami pre Materské školy, 4x
slávnostný zápis prváčikov do knižnice a 4 x prvá spoločná výmena kníh prvákov spojená s
rozprávkami, 7 x prebehli výmenné burzy zberateľov nálepiek, tradičná literárna súťaž Príroda je
život pre každého na počesť spisovateľa Ruda Mórica, do súťaže sa zapojilo osem ZŠ okresu Malacky
a ZŠ SNP Sučany, celkom prišlo 59 prác, porota ocenila 10. Tradičná súťaž pre deti 4. ročníkov
stupavskej ZŠ - Kráľ detských čitateľov Stupavy, pozvaných bolo 29 finalistov, víťazom sa stal Erik
Tóth. Súťaž prebehla vo veľkej sále MKIC za hojnej účasti rodičov a detí. "Dvaja z jednej lavice" tradičná súťaž pre žiakov 6. ročníkov stupavskej ZŠ, súťaže sa zúčastnilo 79 žiakov. Niekoľkokrát
uskutočnili spoločné výmeny kníh a hádanky pre žiakov z II. a III. ročníkov ZŠ, 3 1 x uskutočnili
výstavky kníh spisovateľov k výročiam ich narodenia a 20 x výstavky kníh v oddelení pre dospelých.
Uskutočnili i veľa tematických výstav kníh. Za celý rok to bolo 83 podujatí (bez výstaviek), účasť 1
927 osôb a 75 výstaviek kníh
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- JARMOKY:
5. apríla Veľkonočný 26. júla Svätojakubský
3. - 5. októbra Jesenný (v rámci Dní kapusty - zelá)
8. novembra Svätomartinský
6. decembra Mikulášsky

9. ŠKOLSTVO
Hodnotenie škôl v Stupave za školský rok 2013/2014; zriaďovateľom všetkých menovaných škôl je
mesto Stupava.
- ZÁKLADNÁ ŠKOLA KPT. JÁNA NÁLEPKU (ZŠ), riaditeľ školy Mgr. Ladislav Csillaghy, od 1. júla 2014
PhDr. Bohdana Cibuľová, zástupkyňa pre I. stupeň Mgr. Ľubica Klasová, pre II. stupeň PhDr. Bohdana
Cibuľová, od 1. júla 2014 Mgr. Vojtech Kubicsko, výchovná poradkyňa PaedDr. Adriana Kubicskóová,
koordinátorka protidrogovej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Jana Cidylová,
koordinátorka environmentálnej výchovy Mgr. Katarína Kachničová, vedúca školského klubu Eva
Slezáková, Radu školy vedie PeadDr. Adriana Kubicskóová, poradnými orgánmi sú metodické
združenia a predmetové komisie. Učiteľský zbor: Mgr. Ladislav Csillaghy, PhDr. Bohdana Cibuľová,
Mgr. Ľubica Klasová, PaedDr. Adriana Kubicskóová, Mgr. Tatiana Blažeková, Mgr. Mária Branková,
Mgr. Oľga Bujnová, Mgr. Jana Cidylová, Ľubica Darášová, Mgr. Mária Demetrová, PaedDr. Silvia
Dugovičová, Mgr. Otília Erdéliová, Mgr. Jaroslav Fišer, Mgr. Jana Fišerová, Mgr. Silvia Foltýnová, Mgr.
Mária Hubeková, Mgr. Anna Hudáková, Júlia Hudecová, Mgr. Nataša Jakubcová, Mgr. Beáta
Janočková, Mgr. Katarína Kachničová, Mgr. Šarlota Králová, Mgr. Petra Kralovičová, Bc.
Martin Kubicsko, Mgr. Vojtech Kubicsko, Mgr. Svetlana Kubovičová, Mgr. Jarmila Lundová, Mária
Markovičová, Mgr. Eva Mordavská, Mgr. Marcela Mózová, RNDr. Katarína Oláhová, PaedDr. Jolana
Petreová, Mgr. Martina Piatková, Mgr. Mária Polakovičová, PaedDr. Robert Popluhár, Mgr.
Gabriela Serdelová, RNDr. Zuzana Schwartzová, PhD., Mgr. Milada Slováková, PaedDr. Jana
Stehlíková, Mgr. Soňa Štoffová, Mgr. Dana Šulíková, Martina Trebická, Mgr. Zuzana Trnková, Mgr.
Beata Veltschmidová, Mgr. Jana Vozáková, Mgr. Ľubomír Weiss, Mgr. Miriam Zelenáková, Mgr.
Marta Zemanová, Mgr. Marta Žolnayová. Počet žiakov v školskom roku 2013/2014 bol 74 8, počet
tried 31, v školskom klube bolo 294 žiakov, počet učiteľov:
64. O výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí sa môžu rodičia informovať cestou internetovej
žiackej knižky. Z prehľadu výsledkov súťaží a olympiád, besedy, aktivity, exkurzie, pred nášky:
Slovenský jazyk a literatúra - Európa v škole, počet prác 63, Zúbkové pramene 64 prác - dvaja žiaci
postúpili do okresného kola, v Literárnom Kežmarku bola
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zapojená jedna práca, v súťaži Príroda je život pre každého bolo zaslaných 24 prác, ZŠ Stupava tu
získala titul NAJŠKOLA za najviac ocenených prác. Matematika: v okresnom kole matematickej
olympiády 1. miesto, v Pytagoriáde to bolo 9 úspešných riešiteľov v okresnom kole, v Klokane boli
zapojení v školskom kole 86 žiaci. Cudzie jazyky: do okresného kola v Olympiáde anglického jazyka
postúpili dvaja žiaci (Adam Renčo a Viktor Filčík) a do Olympiády nemeckého jazyka tiež dvaja žiaci
(Tomáš Janík a Veronika Chymová), obaja získali
2. miesto. V súťaži Európa v škole postúpila práca Barbory Jenisovej do krajského kola. V súťaži
Jazykový kvet získala Simona Baranová 2. miesto v krajskom finále. Geografia, dejepis, biológia - v
školskom kole Geografickej olympiády bolo zapojených 42 žiakov, do okresného kola postúpili piati, v
školskom kole Dejepisnej olympiády bolo zapojených 52 žiakov, do okresného kola postúpilo osem
riešiteľov, Lucia Nemčeková sa umiestnila na 2. mieste. V Biologickej olympiáde obsadila v krajskom
kole 4. miesto Michaela Erdelská. Telesná a športová výchova - žiaci postúpili do obvodných i
okresných kôl v malom futbale, v hádzanej, v stolnom tenise. V krajskom kole vo florbale dosiahli
mladšie dievčatá 2. miesto a mladší a starší chlapci 3. miesta, v súťaži iBobor postúpili do
celoslovenského kola 15. Jednou z hlavných dominánt školy je florbal - na medzinárodnom turnaji
STUPAVA CUP sa do záverečných celoslovenských kôl prebojovali všetky naše žiacke kategórie, triedy
5. B a 6. B pracovali ako športové triedy. Šport bol realizovaný i prostredníctvom krúžkov: futbal v 1.
ročníku (p. M. Velčický), hádzaná dievčatá a chlapci (Ing. R. Vigh a R. Draškovič, p. Bašti), basketbal
(p. L. Oreská), florbal (Mgr. Ľ. Weiss a Mgr. J. Fišer), športové hry (Mgr. ľ. Weiss), turistika (Mgr. O.
Erdélyiová , J. Hudecová). Na MDD 1. júna pre deti vystúpila skupina historického šermu URSUS
Stupava, pri príležitosti mestských slávností Dní kapusty - zelá sa škola podieľala na súťaži výrobkov z
tekvíc. Škola úspešne spolupracovala s mestskou políciou v Stupave : 19. februára prebehla
výchovno-vzdelávacia akcia o pravidlách dopravnej výchovy, bezpečného presunu do školy a
bezpečného používania internetu, zúčastnilo sa jej viac ako 300 žiakov z 2. až 5. ročníka, p. L. Bartoš
realizoval sériu besied a prednášok so žiakmi II. stupňa na tému "Protidrogová výchova a možné
závislosti", "Detská kriminalita a protidrogová výchova", "Drogy a trestná zodpovednosť".
Problematiku vrstovníckych vzťahov medzi žiakmi I. a II. stupňa riešil projekt PEER, v akcii "Detský čin
roka" bol škole udelený titul "Škola dobrých skutkov", výchova k manželstvu a rodičovstvu bola
súčasťou vyučovania vo všetkých predmetoch a ročníkoch a žiaci 9. ročníka sa zúčastnili besedy na
tému AIDS, HIV... Vo všetkých ročníkoch sa uskutočnili tvorivé aktivity v spojitosti s rôznymi tém ami
a sviatkami. V triedach II. stupňa pracovali s programom "Cesta k emocionálnej zrelosti", výtvarnými
prácami a besedami si pripomínali "Týždeň zdravia", "Svetový deň nefajčenia", "Európsky týždeň
boja proti drogám", žiaci sa aktívne zapojili do zberu papiera a piataci sa zúčastnili na prednáške
"Ochrana a život dážďovníkov". Projekty: škola pokračovala v medzinárodnom projekte COMENIUS
(učiteľky - Zemanová,
Polakovičová, Šulíková, Trnková, Bujnovská a Slezáková), Clilové vyučovanie anglického jazyka sa
realizuje podľa projektu v spolupráci s Občianskym združením angličtina - Stupava pod gestorstvom
p. Marčekovej v triedach 1. B, 2. A, 5. A, rovesnícky program Peer-skupiny
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je projekt zameraný na primárnu prevenciu, pre žiakov etickej výchovy v 7. - 9. ročníku bol
realizovaný projekt pod názvom "Cesta k emocionálnej zrelosti", projekt "Autíčko Svetielko" bol
zameraný na dopravnú výchovu v 1. ročníkoch, na lepšie vnímanie hodnoty pitnej vody bol
zameraný projekt MODRÁ ŠKOLA. Materiálno-technické podmienky sú na vyhovujúcej úrovni,
priestorovo je škola výborne zabezpečená, na škole žiaci pracujú v špeciálnych a odborných
učebniach. V dňoch 7. - 8. februára sa uskutočnil zápis do 1. ročníka, riadne zapísaných bolo 167 detí
(90 dievčat a 77 chlapcov). Stanovené ciele vyplývajúce zo Školského vzdelávacieho programu na
školský rok 2013/2014 splnili, napr. uskutočnili besedy, vychádzky, zábavné podujatia, školy v
prírode v prvom (Lazy pod Makytou),v druhom (Kokava nad Rimavicou) a štvrtom ročníku
(Chvojnica), plavecký výcvik pre tretiakov od 7. do 11. apríla na plavárni Malina v Malackách, žiaci 8.
ročníka absolvovali kurz Spoločenskej výchovy a tanca, žiaci sa zapájali i do voľnočasových aktivít
ako sú krúžky, historický šerm, moderné tance a iné. V spolupráci so združením Orava v dňoch 24. 30. apríla zorganizovali "Týždeň hlasného čítania", v ktorom žiaci II. stupňa čítali žiakom I. stupňa
knižky, cez víkend rodičia, čím sa deti dostali do sveta rozprávok. Nadácia Volkswagen Slovakia
podporila projekt "Bezpečne pešo i na bicykli" v rámci grantového projektu Projekty zamestnanca so
zameraním na dopravnú výchovu. Prebehla beseda s mestskými policajtmi na tému jazdy na bicykli,
v predajni a servise bicyklov Koliesko si deti vyskúšali údržbu bicykla. Najväčšiu radosť mali tretiaci z
interaktívnej tabule, ktorú škola zakúpila prostredníctvom Nadácie Volkswagen. Od 8. septembra
deti ZŠ majú možnosť navštevovať tanečné hodiny skupiny S3T KIDZ. Tanečná skupina pracuje pod
organizačným vedením OZ Reflectangulo 361°.
Školský klub detí (ŠKD) má svoje samostatné učebne, ale vzhľadom na nárast žiakov sú i kmeňovými
triedami pre žiakov 1. a 2. ročníka. Vedúcou je p. Eva Slezáková, vychovávateľky: Hana Belešová,
Mgr. Mária Branková, Alica Červená, Jana Debnárová, Mgr. Ingrid Fabianová, Mgr. Alena Fusková,
Zuzana Margetinyová, Anna Mihalovičová, Mgr. Pavol Oremus, Mgr. Katarína Petrovičová, Bc. Iveta
Ríhová, Ľudmila Sobeková, Martina Trebická, Katarína Veselá.
Upratovačky: A. Némethová, A. Jánošová, V. Svetláková, I. Belešová, I. Sykorová, M. Muškátová
Školníci: J. Veselý, I. Handl
Správca Školskej športovej haly: V. Klas
Školská jedáleň (ŠJ) pri ZŠ. Vedúca Paulína Lachkovičová, hlavný kuchár Miloš Lachkovič, ostatní
zamestnanci sú. Katarína Weinštuková, D. Mikulášková, Oľga Vnoučková, Dana Poláková, A. Bártová,
Z. Baštiová. Pripravujú na výber dve obedové jedlá, varia i diétne jedlá (bezlepkové a bezlaktózové).
Manželia Lachkovičovci majú bohatú činnosť v oblasti gastronómie v svetových organizáciách (pozr i
v 2. časti - Významné domáce a zahraničné návštevy, propagácia Stupavy).
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- ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA (ZUŠ): riaditeľka Mgr. Margita Vicianová, zástupkyňa riaditeľky Edita
Gerbocová, pedagogickí pracovníci: Mgr. art. Zuzana Bednárová - gitara, Janetta Brezovská zobcová flauta, Mgr. art. Andrea Bošková - priečna flauta, Nadežda Buranová - drevené dychové
nástroje, akademická maliarka Alena Dzianová - výtvarný odbor, Edita Gerbocová - akordeón, Mgr.
Jana Hanová - výtvarný odbor, Zlatica Kardošová - spev, literárno-dramatický odbor, Mgr. Martina
Kolembusová - výtvarný odbor - MŠ - MD, Mgr. art. Jozef Mydliar - drevené a plechové dychové
nástroje, Zdenka Nezníková - violončelo, zborový spev, hudobná náuka, Mgr. Alena Ondrejčáková husle, Mgr. art. Vladimír Ondrejčák - gitara, Marta Schultzová - klavír, Miloslav Slezák - klavír,
keybord, korepetícia, Mária Slezáková - akordeón, klavír, Juraj Struhárik - gitara, Mgr. Borek
Suchánek
- klavír, keybord, korepetícia, muzikálové štúdio, Mgr. art. Dagmar Surovičová - tanečný odbor,
Mgr. Margita Vicianová - husle. Vyučovanie prebieha v odboroch : hudobnom, výtvarnom a
tanečnom. Nepedagogickí pracovníci: Alžbeta Belošičová - školníčka, upratovačka, Tatiana
Bernáthová - mzdová účtovníčka, Viera Greliková - ekonomická účtovníčka.
Súťaže 2014: X. prehliadka mladých gitaristov v Bratislave, kde Adam Kollaroci - gitara v I. kategórii
získal zlaté pásmo. Celoslovenská gitarová súťaž Prievidza 2014, Adam Kollaroci - gitara, zlaté pásmo
v kategórii 1B (tr. uč. Mgr. art. Zuzana Bednárová), celoslovenská súťaž Nitrianska lutna 2014, Filip
Baranec - akordeón, 1. miesto v II. kategórii ( trieda uč. Edity Gerbocovej), medzinárodná klavírna
súťaž AMADEUS 2014 Brno, Yiwei Zhuang - klavír, čestné uznanie v 1. kategórii ( trieda uč. Marty
Schultzovej).Festival Eugena Suchoňa v Pezinku, Filip Jandorf - trúbka sa zúčastnil na koncerte
víťazov. Výtvarný odbor sa prezentoval výstavou v stupavskej synagóge (práce žiakov uč. M.
Kolembusovej a J. Hanovej) a v budove školy(práce žiakov uč. A. Dzianovej).
Žiaci prijatí na ďalšie štúdium umeleckého zamerania: Ivan Kovačič a Rebecca Tichá - ŠUV ( Škola
umeleckého výtvarníctva) J. Vydru, Bratislava, Matúš Barta - SUŠ (Stredná umelecká škola,
Sklenárová) Bratislava na scénické výtvarníctvo, Natália Darášová - Stredná a geodetická škola na
Drieňovej v Bratislave - odbor architektúra a interiérový design.
V ZUŠ pracuje občianske združenie, ktoré podporuje činnosť všetkých odborov a tiež voľnočasové
aktivity ako: Hudobná stavebnica - workshop s T. Borošom, Zvuky cez ruky - workshop s A. Gúthom,
návštevy múzeí a galérií pre výtvarný odbor, Detské výtvarné štúdio
2014.
Aktivity školy: 1. ročník Stupavský bubeň - hudobný ateliér pre deti (J. Brezovská), kultúrne
programy na: slávnostiach Dní kapusty - zelá 2014, na ukončení zelovej sezóny v Máste, jubilantom
v Mesiaci úcty k starším, pri návšteve družobného mesta Svoge v Stupave, na udeľovaní Kráľa
detských čitateľov. Počas roka usporiadali desať interných koncertov, štyri výc hovné koncerty,
tanečno - hudobný večer, dva verejné koncerty: adventný a absolventský, prebehli i triedne
besiedky a šesťkrát sa zúčastnili na pohreboch. V hojnom
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počte sa vyučujúci počas roka zúčastnili seminárov a školení. Prijímacie skúšky žiakov na školský rok
2014/2015 sa uskutočnili od 20. mája do 22. mája 2014 v budove ZUŠ v Stupave.
- ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA (ŠpZŠ) v Stupave. Ako alokované pracovisko spadá pod Spojenú
školu na Dolinského ulici v Bratislave - Dúbravke, vyučujúce: Drahomíra Kazarková a Mária
Tarabová, počet žiakov 11, počet tried 1. V budove školy pôsobí i Špeciálno- pedagogická poradňa
pod vedením psychologičky Mag. phil. Marty Marošovej. Z činností školy: v priebehu školského roka
si pripomínali rôzne výročia a pamätné dni. Besedy: s príslušníkmi policajného zboru v Stupave, o
starých rodičoch, o boji proti drogám, rasovej diskriminácii a AIDS, o svetovom Dni vody, o matkách
z príležitosti Dňa matiek spojenú s výrobou darčekov pre mamičky, o Dni bez taba ku a o Dni otcov.
V septembri zahájili na Karlovom dvore v Stupave hipoterapiu (realizácia 2x mesačne po celý školský
rok). Súťaže: jazda zručnosti na bicykli, v behu, môj najlepší priateľ, najlepší čitár, v počítačovej
zručnosti, speváckej súťaži "Husľový kľúčik", o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu, v rýchlosti a
obratnosti žiakov. V rámci Dní kapusty - zelá vyhotovili na výstavu dyňové strašidlá a na konci škol.
roka uskutočnili výstavu žiackych výtvarných prác a výrobkov zhotovených na pracovnom
vyučovaní. Spolupracovali s miestnou mestskou knižnicou R. Morica, kde sa zúčastnili na kvízoch k
prečítaným knihám. Uskutočnili niekoľko školských kvízov, napr. z našej histórie, naša príroda. V
máji sa zúčastnili na olympiáde v slovenskom jazyku a v júni olympiády v matematike. V rámci Dňa
Zeme brigádnicky upravovali okolie školy.
- MATERSKÉ ŠKOLY (MŠ): v našom meste pôsobia štyri MŠ, bolo zapísaných 213 detí a z toho bolo
prijatých len 100, čo predstavuje menej ako polovicu. Je to dlhotrvajúci problém nášho mesta,
chýbajú minimálne štyri triedy materskej školy, preto stojí za uváženie vybudovať novú, aspoň 4 triednu MŠ. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyčlenil vo svojom rozpočte 150 000 eur pre
samosprávy, ktoré sa môžu uchádzať o dotáciu pre svoje MŠ, nie sú však určené na budovanie
nových zariadení, ale len na nákup vybavenia a zariadenia. Na marcovom zasadnutí MsZ bola táto
informácia odovzdaná poslancom BSK Ing. Romanom Marošom. Dobrovoľnícka aktivita Slovenska
"Maľované škôlky" sa uskutočnila v Stupave 13. júna, aktivisti z hotela Sheraton v Bratislave
maľovali plot MŠ a detského ihriska na ulici J. Kráľa, akciu za MsÚ v Stupave koordinovala Mgr. Soňa
Tomeková.
Stručná činnosť v materských školách v školskom roku 2013/ 2014:
Pre všetky štyri MŠ vykonávala ekonómku Viera Grelichová a personalistku Tatiana Bernátová.
- MŠ Janka Kráľa, riaditeľka Alena Požgayová, zástupkyňa riaditeľky školy Bc. Jarmila Koreňová,
vedúca školskej jedálne Jana Svetláková, učiteľky: Martina Hasáková, Andrea Hejlová, Svetlana
Červená, Mgr. Martina Beerová, Bc. Blanka Kozáková, Zuzana Hasáková, Viera Borošová, Barbora
Švarbová, Eva Stranovská, Elena Lukášová. Hlavná kuchárka Marta Vašková, pomocné kuchárky:
Jozefína Farkašová, Eva Bugáňová, Katarína Straská,
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upratovačky: Lýdia Jančová, Dana Voščeková, Alena Hamarová, Silvia Hanúsková. Na ekonomickom
úseku pracovala ekonómka a mzdová účtovníčka. Počet tried bol šesť, počet žiakov 140. Počet
žiakov zapísaných do 1. ročníka ZŠ bol 48. Počas školského roka deti pracovali v krúžku výtvarnom a
anglického jazyka, ďalej realizovali predplavecký výcvik, výlety, exkurzie, besiedky a kultúrne
podujatia. Na škole pracuje občianske združenie. Zápis do MŠ na školský rok 2014/2015 sa
uskutočnil 19. februára 2014. Bližšie informácie poskytuje stránka
www.materskaskolastupava.wbl.sk.
- MŠ Marcheggská ulica. Riaditeľka Anna Gorbárová. V štyroch triedach s počtom žiakov 88
pracovalo osem pedagogických pracovníkov: Mgr. Zlatica Bartíková , t.č. na materskej dovolenke,
zastupujúca Alena Kubinová, Bc. Blanka Kozanáková, PaedDr. Silvia Gabrielová, Zuzana Hasáková,
Štefánia Polakovičová, Monika Jablonková, Mgr. Lucia Strakušová, Jana Vagačová. Vedúca školskej
jedálne Alena Kubinová. Školská jedáleň: hlavná kuchárka Magdaléna Zúborová, pomocné sily Lenka
Sajanová a Zdenka Jadrníčková. Upratovačky: Alexandra Vaseková a Marta Balogová. Pracovali v
troch pavilónoch, štyroch triedach a troch samostatných školských dvoroch. Uskutočnili
rekonštrukciu hygienických zariadení v prvom pavilóne a zároveň vznikla šatňa pre deti.
Spolupracovali s Radou školy i OZ pri MŠ. Aktivity: vychádzky do prírody, branná a dopravná
výchova, tvorivé dielne rodičov s deťmi, bábkové divadlo Stražan, školské besiedky, stretnutie pod
vianočným stromčekom, návšteva knižnice a ZŠ, 20. júna mali slávnostnú rozlúčku s predškolákmi v
nových decentných talároch a iné. Deti pracovali v krúžku anglického jazyka, tanečnom a výtvarnom.
Zápis detí na školský rok 2014/2015 sa konal 1. februára 2014. Bližšie informácie poskytuje stránka
www. msmarcheggska.sk.
- MŠ Hviezdoslavova ulica. Riaditeľka Mgr. Eva Hnátyová, pracovali vo dvoch triedach s počtom
žiakov 43. Pedagogickí pracovníci: Stanislava Šotkovská, Jarmila Weberová, A. Kubíčková.
Upratovačka Zdenka Mindáková. Akcie počas školského roka - návšteva knižnice, tvorivé dielne,
jesenné pásmo pre starých rodičov, exkurzia do Múzea dopravy v Bratislave, besiedky, dvakrát sa
zúčastnili na výchovnom koncerte v ZUŠ v Stupave, divadelné predstavenie Stražanovcov, výlety do
Zámockého parku, v máji sa uskutočnil predplavecký výcvik, exkurzia v areáli Agro, zapojili sa do
niekoľkých súťaží, navštívili farmu v Plaveckom Štvrtku, zorganizovali rozlúčkovú slávnosť pre
budúcich prvákov, využívali dopravné ihrisko v MŠ na Ružovej ulici a iné. Bližšie informácie poskytuje
stránka www.mshviezdoslavova.sk.
- MŠ Ružová ulica, riaditeľka Soňa Šerešová, zástupkyňa riaditeľky Lucia Slováková, vedúca
školského stravovania Jana Svetláková, predseda Rady školy Dana Lučivjanská, podpredseda Ing.
Martina Švecová, členovia: Tibor Slovák, Ing. Miroslava Franzová, Bc. Denisa Hanečková, Alena
Nemcová, Peter Rác. na zasadnutiach sa členovia Rady školy zaoberali aktuálnymi problémami ako
bola rekonštrukcia spojovacej chodby, riešenie parkovania na chodníku pozdĺž celej Ružovej ulice.
Počet zamestnancov školy je spolu 22, z toho pedagogickí pracovníci sú desiati: Anna Velčická, Bc.
Vladimíra Liptáková, Denisa Hanečková, Monika
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Snopková, Alena Koppová, Bc. Janetta Muškátová, Mgr. Oľga Adámek, Dana Lučivjanská, Lucia
Slováková, Soňa Šerešová. Prevádzkoví pracovníci: vedúca školskej jedálne Jana Svetláková, hlavná
kuchárka Viera Straská, kuchárky Etela Straská, Dana Schurrerová a Martina Kohútková.
Upratovačky: Valéria Morávková, Alena Nemcová, Jana Slezáková a Lýdia Švarcová. Školník - Marián
Nemec. Počet tried spolu - päť, počet detí spolu 114, do 1. ročníka ZŠ bolo zapísaných 26 detí. Na
škole pracovali krúžky: angličtina, výtvarný, futbalový, v areáli majú deti k dispozícii dopravné a
futbalové ihrisko, počas jednotlivých mesiacov roka uskutočňovali veľa rôznorodých aktivít:
vychádzky, výlety, súťaže, vystúpenia pre starších, návštevy bábkového divadla a výchovných
koncertov, uskutočnili výstavky prác detí, predškoláci boli na návšteve v ZŠ a v miestnej knižnici, v
decembri oslávili Mikuláša i Vianoce, v máji Deň matiek, v júni Deň otcov, pripravili rozlúčku s
predškolákmi s programom, pri rôznych príležitostiach vyrobili darčeky. V máji absolvovali
predplavecký výcvik. Spolupracovali s detskou psychologičkou Martou Marošovou. Bližšie
informácie sú na stránke www.msruzovastupava.sk.
- Nová anglická škôlka v Stupave bola otvorená v septembri 2014 na ulici Martina Benku 19 , pracuje
ako celodenná alebo poldenná starostlivosť s komunikáciou v anglickom jazyku, cena za mesiac je
cca 300 € na dieťa.

10. ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA
- BODYWORK v Stupave. Efektívne, dynamické cvičenie pre všetkých so zameraním na posilnenie
kondície, svalového aparátu, zvýšenie hybnosti a na zníženie hmotnosti. Tréningy prebiehajú v
pondelok a stredu od šiestej hodiny v centre Sunéčko.
-ŠK FENIX je športový klub horských bežcov, pracuje pod vedením Alojza Šablicu a Moniky Ivánkovej,
organizujú behy, členstvo nemajú, finančné prostriedky majú zo štartovného.
- FUTBAL:
- FO INTERNACIONÁL STUPAVA(Futbalový oddiel Internacionál) pracoval pod vedením Dpt. Jozefa
Dugoviča, svoju činnosť za rok 2014 hodnotili 17. januára 2015. V priebehu roka odohrali niekoľko
futbalových zápasov, napr. s Vysokou pri Morave, s Brodským, Limbachom, Kostolišťom, Záhorskou
Bystricou, Zohorom. Na 1. mája zorganizovali tretí ročník memoriálu Jána Bé leša za podpory
primátora Pavla Slezáka, 18. augusta zorganizovali hodkový turnaj Internacionálov - veteránov pri
príležitosti 745. výročia I. písomnej zmienky o Stupave. Turnaja sa zúčastnili mužstvá
internacionálov zo Záhorskej Bystrice, Zohoru a Stupavy - stali sa celkovými víťazmi. Hlavným
organizátorom bol prezident internacionálov Dpt. Jozef Dugovič. V rámci slávností Dni kapusty - zelá
(4. októbra) odohrali duel s FK Slovenského národného divadla, kde boli hráčmi napr. : generálny
riaditeľ Marián Chudovský, riaditeľ centra marketingu Daniel Rabina, riaditeľ baletu SND Jozef
Dolinský ml., divadelný režisér
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Nikita Slovák, spevák Ján Babiak a ďalší. V predzápase sa stretli žiaci ZŠ v Stupave s trénerom M.
Velčickým a mužstvo Pajštuňáčik pod vedením trénera p. Pokorného. Nad férovosťou hry dozerali
pod vedením Ivana Mazanca rozhodcovia Rudolf Liška a Rudolf Lazar. Po zápase súdky kyslej
kapusty boli peknou odmenou z rúk primátora pre obe mužstvá.
- MALI FUTBALISTI Z MŠ - z MŠ Ružová je to 24 chlapcov a z MŠ J. Kráľa je to 12 chlapcov pod
vedením trénera Miroslava Velčického.
- PAJŠTUNÁČIK je športový klub pre deti ako futbalová prípravka, v septembri sa presťahovali z
Borinky do klubu FK Tatran Stupava, tvorí ho 30 malých futbalistov a futbalistiek vo veku 4 - 8
rokov, ktorých vedú štyria tréneri. Pravidelne sa venujú tréningom, 6. decembra usporiadali
Mikulášsky turnaj v malej a veľkej telocvični ZŠ, zúčastnili sa ho deti vo veku 5 - 7 rokov, pozvanie
prijali i deti a rodičia zo školy sv. Uršule v Bratislave, hlavnými organizátormi boli tréneri Michal
Pokorný a Dominik Katona, ako tréner asistoval Martin Havran a Monika Blechová.
- FUTBALOVÝ KLUB ZŠ STUPAVA - pracuje v ňom 22 chlapcov z 1. a 2. ročníka ZŠ.
- FK STUPAVA - 43 chlapcov trénuje na štadióne, z nich 17 je registrovaných a hrajú súťaž U11,
tréneri: Dominik Katona a Michal Pokorný.
- MLADŠI DORASTENCI - tvorí ich 17 chlapcov, trénerom je Ondrej Zezula, hrajú súťaž mladších
dorastencov.
- HC Tatran Stupava, Bowling, PST (Priatelia stolného tenisu) pozri v časti 2. - Činnosť spoločenských
organizácií, OZ, spolkov, klubov.
- Tretí Lesný beh na Pajštún sa uskutočnil 9. augusta, štart bol od Penziónu Intenzíva, dĺžka trate
bola 12 km, novinkou bola disciplína Dog Trekking, bolo zabezpečené občerstvenie.
- Stupava Trophy, Bratislava - Stupava v dňoch 26. - 27. júla 2014.
- Fandili a jazdili na Tour de France 2014 (podľa článku v Podpajštúnskych zvestiach, november
2014, Mgr. Koloman Katona). Bola to sedemčlenná skupina fanúšikov a cyklistov amatérov, ktorá
týždeň sprevádzala cyklistov na etapách v Alpách, cestou spoznávali i krásy Francúzska. Cestu
ukončili v Grenobli, v dejisku 10. zimných olympijských hier.

11. POČASIE
Od roku 2011 pravidelne sleduje počasie v Stupave ako svoje hobby p. Dušan Prepira vo svojej
súkromnej poloprofesionálnej meteostanici na Fándlyho ulici. I jeho poznatky, uverejňované od
druhej polovice roka 2014 v Podpajštúnskych zvestiach, sú vsunuté do tejto správy.
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Prvý deň roku 2014 bola streda, nad ránom začal fúkať silný vietor, ktorý počas dňa zoslabol, ale
dohnal mračná, denná teplota dosiahla +4°C. V prvej polovici mesiaca sa striedali slnečné dni so
zamračenými a daždivými, väčšinou s vetrom a s dennými teplotami do +9°C. Veľmi peknými dňami,
pripomínajúcimi jar, boli 5. a 6. január. V druhej polovici mesiaca sa ochladilo, viacero dní bolo
zamračené, ba aj mierny dážď. 19. januára bola nameraná najnižšia teplota v Stupave -12°C.
Posledné dni mesiaca aj cez deň mrzlo do -5°C, fúkal studený vietor a nasnežilo. Prvý týždeň
februára sa striedali dni slnečné, polojasné, trikrát aj popršalo, bolo veľmi veterno, čo vyvolávalo
pocitovo zimu. 8. február bol konečne pekný deň, už ráno bolo +9°C. Do 12. februára cez deň pršalo
a nasnežilo, ale vzhľadom na plusové denné teploty sa sneh roztopil. 15. februára bol veľmi veterný
deň, ktorý dohnal mračná a dážď. Ostatné dni boli pochmúrne, ale 20. februára bol pekný slnečný
deň s teplotou +15°C. Do konca mesiaca boli teploty nad +10°C, ani v noci nemrzlo, zakvitl i
snežienky. 1. marca bolo slnečno, ale veterno, pocitovo chladno hoci teplota bola +13°C, 3. marca
poobede mierne pršalo, nasledujúce dva dni opäť fúkal studený vietor, bolo slnečno a polojasno, do
13. marca prevládali slnečné dni, denné teploty sa pohybovali až do +18°C, zakvitli fialky, zlatý
dážď, narcisy a snežienky vo veľkom odkvitli. 14. marca bol krásny, teplý deň, už o desiatej doobeda
bolo +10°C, v popoludňajších hodinách +18C, ale 15. marec bolo už ráno pod mrakom, fúkal
vetrisko, poobede jemne pršalo (vo Vysokých Tatrách oznámili snehovú kalamitu), čo pretrvalo i na
nasledujúci deň. 17. marca sa vyčasilo, svietilo slnko, ale vietor pretrvával, denná teplota bola
+16°C, 18. marec bol bez vetra, polojasný s teplotou +20°C, v stredu 19. marca opäť fúkal vetrisko,
ktorý dohnal i slabý dážď. Prvý jarný deň bolo jasno, nefúkal vietor, poobede vystúpila teplota na
+22°C, nasledovali dva pekné, slnečné dni. Od
23. marca sa zamračilo, fúkal studený vietor, mierne i spŕchlo, denné teploty klesli na +9°C. Do
konca mesiaca nastali slnečné dni, s dennými teplotami od +13°C do +20°C. Marec bol extrémne
teplý. Apríl s teplotami nad +10°C pokračoval. 3. apríla poobede teplomer ukazoval +22°C, ale
nasledujúce tri dni bolo zamračené s drobným dažďom. Druhý aprílový týždeň sa striedali dni
slnečné a polojasné, denné teploty sa udržovali maximálne okolo +20°C, ale 10. apríla bol silný
vietor, pršalo s krúpami. Na druhý deň sa vyjasnilo a bol krásny slnečný deň. Nasledujúcich šesť dní
sa ochladilo, denné teploty sa pohybovali okolo +8°C, fúkal vietor a 15. apríla pršalo s krúpami.
Zelený štvrtok a Veľký piatok boli slnečnými dňami, ale Biela sobota sa vo večerných hodinách
zamračila, prišla búrka a pršalo i s krúpami. Veľkonočné sviatky (20. - 21. apríla) boli slnečné, ale na
pocit studené, fúkal chladný vietor, teploty sa pohybovali okolo +18°C. Ostatné dni mesiaca boli
zamračené, pršalo, ráno sa vyskytovali hmly. Posledné štyri dni boli krásne, slnečné, denné teploty
sa pohybovali aj nad +25°C, ale 29. apríla v poobedňajších hodinách pršalo. Prvý máj bol krásny
slnečný deň, denná teplota stúpla na +23°C, v podobnom duchu sa niesol i druhý májový deň, ale vo
večerných hodinách pršalo. Dážď pretrval do druhého dňa, ochladilo sa o desať stupňov. Od
4. do 8. mája boli slnečné dni, ale 7. mája v podvečerných hodinách pršalo. 9. máj začal ako
zamračený deň, postupne sa vyjasnilo. 11. mája bolo zamračené a od obeda husto pršalo, teplota
klesla na +15°C, v bytoch si ľudia prikurovali. Nasledujúce dni, do 17. mája pretrvávali
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zamračené dni pršalo, teploty dosahovali hodnoty do +14°C. Od 18. mája sa oteplilo, 22. bol dokonca
horúci deň s teplotou +27°C a 23. mája s teplotou +30°C. V noci prišla búrka, pršalo i doobeda, ale po
obede bolo už zase horúco s teplotou +32°C. Podvečer začalo veľmi fúkať, vietor dohnal búrku s
lejakom. Posledný májový týždeň bolo zamračené, pršalo a ochladilo sa. Máj bol mesiacom daždivým
s extrémnymi teplotami, na viacerých miestach Slovenska boli povodne. Prvých trinásť dní mes iaca
júna boli horúčavy, zvlášť od 7. do 11. júna, vtedy bol pravdepodobne vrchol leta, päť dní po sebe
bolo z toho tropických, 10. júna dosiahla maximálna teplota +35,2°C. Od 14. júna nastalo mierne
ochladenie s teplotami do +25°C. 20. júna sa zamračilo, bol i slabý dážď. Ďalšie tri dni boli slnečné s
príjemnými teplotami +25°C. Od utorka 24. júna bolo polojasno až zamračené s dažďom, do konca
mesiaca sa mierne ochladilo, noci neboli prehriate. 27. júna bol koniec školského roka - vysvedčenie,
bol pekný, teplý slnečný deň. Tento ráz počasia pretrval do nedele 29. júna, ale poobede prišla búrka
s lejakom, čo pretrvalo aj cez noc a nasledujúce júnové dni. Teploty klesli na +16°C. Celkovo počas
júna bolo málo zrážok. Letné prázdniny v prvých dňoch priniesli premenlivé počasie s teplotami
+25°C , fúkal vietor, čo pocitovo vyvolávalo chlad. 11. júla sa zamračilo, pršalo, teplota klesla na
+18°C. Od 12. júla boli horúce dni s teplotami +30 °C, noci neboli prehriate.
30. júla bola cez obed a večer búrka. Celkovo bol mesiac júl horúci, cez deň bolo dusno, bolo osem
tropických dní po sebe, párkrát i pršalo, ráno sa miestami tvorili hmly. Prvý augustový deň bol
zamračený, bolo dusno, ale nasledujúce dva dni bolo opäť horúco s teplotami +36°C.
3. augusta však v poobedných hodinách začal fúkať vetrisko, prišla búrka s lejakom, ochladilo sa.
Nasledujúce štyri dni bolo zamračené, denná teplota +24°C, v noci okolo +15°C. 7. augusta sa
poobede vyjasnilo a nasledujúce dni bolo opäť teplo a slnečno s teplotami +30°C. Druhá polovica
augusta bola chladnejšia s podpriemernými teplotami, ktoré sa pohybovali od +17°C do +22°C. 20.
augusta začal deň slniečkom, potom sa zamračilo a v noci bol silný dážď, ktorý pretrval aj v ďalších
piatich daždivých dňoch. Nasledovali dva slnečné dni, ale posledné augustové dni boli opäť s
dažďom. Denné teploty sa udržali do +22°C. August bol za posledných šesťdesiat rokov daždivý,
chladnejší a noci studenšie. Nový školský rok začal ako zamračený deň s dažďom a tak počasie
pokračovalo i nasledujúce dva dni. Potom sa vyčasilo, do 10. septembra svietilo slniečko, denné
teploty vystúpili na +25°C, ale nasledujúcich šesť dní bolo zamračených s búrkami a lejakmi, teploty
klesli na +18°C, rána boli hmlisté. Začala sa sezóna zberu hríbov. Posledné dni septembra boli
slnečné, veterné, s rannými hmlami, s dennými teplotami do +15°C. September bol daždivým
mesiacom. Prvý deň októbra pri teplote +28°C bol najteplejším októbrovým dňom. Slávnosti kapusty
- zelá v dňoch 3. - 5. októbra zaznamenali prvý deň ako slnečný +17°C, druhý deň bola zrána hmla,
mrholilo, denná teplota +18°C a v nedeľu 5. októbra bolo slnečno ale veterno. Nasledujúce štyri dni
bolo polojasno, veterno. Sobota 11. októbra bola veľmi príjemná s pekným počasím s teplotou +21°C.
Prvá polovica októbra bola mimoriadne teplá, prebiehalo tzv. babie leto. Nasledovali dni zamračené,
17. októbra sa v noci rozpršalo, ale potom boli dva dni slnečné. Od 20. októbra sa zamračilo na
ďalších sedem dní, z čoho päť dní i pršalo, teploty klesli na +10°C, citeľne sa ochladil o. Veľmi
daždivým dňom bola streda 22. októbra. Posledný
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októbrový týždeň svietilo slnko, ale rána boli hmlisté s teplotami málo nad nulou, cez deň najvyššie
teploty dosahovali hodnotu +15°C. Celkovo bol mesiac október nadpriemer ne teplý. Prvých päť dní
novembra bolo slnečné počasie s rannými teplotami +5°C a najvyššími dennými teplotami od +14°C
do +18°C, ale aj so silným vetrom, ktorý dohnal na ďalšie štyri dni mračná, mrholilo, pršalo, teplota
mierne poklesla. Do polovice novembra boli dni polojasné i slnečné s príjemnými teplotami okolo
+14°C. Prvá polovica novembra bola nadpriemerne teplá. Zlom nastal 15. novembra, fúkal vietor,
zamračilo sa a v nedeľu 16. novembra už pršalo, teplota poklesla na +10°C, fúkal vietor. Druhá
polovica mesiaca bola polojasná až zamračená, teploty klesli do +5°C, viacero dní pršalo (vo
Vysokých Tatrách nasnežilo). Na Katarínu bolo blatisto, nemrzlo (a nemrzlo vlastne od 18. februára
2014). Posledný týždeň novembra bolo vlhko, blatisto, zamračené, mrholilo i pršalo, fúkal vietor.
Prvé tri dni decembra boli zamračené, denná teplota od +4°C do +7°C. Štvrtý decembrový deň bol
slnečný ako i nasledujúce, ale od 8. decembra opäť zamračené s mrholením a dennými teplotami do
+7°C . Od 10. decembra sa ráno na tráve a kapotách áut objavila námraza, teplota bola slabo pod
nulou, cez deň bolo slnečno. Do polovice decembra boli polojasné dni s hmlami, denné teploty
vystúpili na +7°C. Do 21. decembra prevládali slnečné dni s rannými hmlami a dennými teplotami do
+8°C. 19. decembra sa vyšplhala denná teplota až na +14°C. Postupne sa zamračili nastávajúce dni,
fúkal vietor, teploty poklesli na +8°C a bol i slabý dážď. 23. decembra bol príjemný slnečný deň s
teplotou +11°C. Vianočné sviatky: 24. december bol slnečný deň s dennou teplotou +10°C, kvitli
sedmokrásky. 25. decembra svietilo slnko, ale bolo veterno s dennou teplotou +9°C, v
popoludňajších hodinách mierne pršalo. 26. decembra bolo polooblačno, ranná teplota +4°C,
veterno, poletoval sneh, cez deň svietilo slnko, v noci mierne pod nulou. Vianoce boli bez snehu. 27.
decembra fúkal vietor, cez obed nasnežilo, pri teplote +2°C sa sneh udržal, fúkal silný vietor, ktorý
priniesol mračná a do rána opäť snežilo. Sneženie pretrvalo do 29. decembra, teploty klesli slabo
pod nulu (od -1C do -4°C), sneh sa udržal, a tak bola Stupava posledné dni roka biela, slnečná, fúkal
vietor. December bol mimoriadne teplý. Podľa meteorológov bol rok 2014 najteplejší v histórii
meteorologických pozorovaní.

12. INÉ ZÁZNAMY

- "MÁST 1314 - 2014" - publikácia k výročiu - 700 rokov od prvej písomnej správy o obci, autori
publikácie Gabriela a Svetozár Prokešovci, vydalo OZ Mástsky potravinový spolok v Stupave, 2014.
Publikácia obsahuje cca 100 strán formátu A5, obsahuje písomnú a obrazovú časť, text j e rozčlenený
na 33 tematických častí, v ktorých autori prechádzajú od dávnej minulosti cez nedávne udalosti a v
záverečnej časti sú na pobavenie čitateľov žarty zo Záhoria a časť Enem pro nás a pro naše dzeci. V
obrazovej časti sú použité fotografie zo súkromných archívov, mnohé sú publikované pre verejnosť
po prvýkrát. V príhovore
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publikácie slová primátora Stupavy vystihujú cieľ a zmysel celej publikácie, citujem: "Mást je dnes
súčasťou Stupavy a predsa si zachováva svoju osobitosť, ktorá nie je formálna - obnovujú sa spolky,
spoločenský život nabral nový rozmer, vznikajú nové tradície, to všetko dáva nádej a istotu, že
povedomie a pocit príslušnosti k Mástu sa ani v budúcnosti nevytratia."
- Miroslav Jančár (nar. 18. februára 1943 v Máste, zomrel 17. mája 2014). Jeho život sa úzko viaže so
stupavskou hádzanou, kde najskôr pôsobil ako hráč a následne ako tréner a metodik chlapčenských,
dorasteneckých a seniorských tímov v HC Tatran Stupava. Bol odborníkom na vyhľadávanie talentov.
Obľuboval aj iné športy, napr. beh, kulturistiku, atletiku, futbal, golf. Za dlhoročnú náročnú, kvalitnú
a kvalifikovanú prácu bol ako prvý uvedený do hádzanárskej Siene slávy HC Tatran Stupava.
- "Hrad PAJŠTÚN sprievodca históriou", autormi publikácie sú Ivan Mrva a Marian Bóna, vydal
Slovenský skauting, Bratislava 2014. Je to prvá monografia o hrade Pajštún, na ktorej spolupracoval
aj Milan Greguš zo Stupavy, napísal úvod a boli použité i niektoré vyobrazenia z jeho súkromných
zbierok. Kniha je rozdelená do dvoch kapitol: I. História hradu a II. Stavebný vývoj hradu. Publikácia
je bohatá na historické vyobrazenia, fotografie a pohľadnice, obsahuje cca 220 strán. Pre čitateľov je
monografia prospešným sprievodcom pri ich cestách za poznaním.
- 50. výročie otvorenia Závodného klubu Revolučného odborového hnutia (ROH) - MKIC v Stupave
(skrátené podľa článku v Podpajštúnskych zvestiach 12/2014, str. 10, autor Ing. Svetozár Prokeš). 12.
decembra 1964 bol slávnostne otvorený Závodný klub ROH CEMENTÁR. Stavbu začal pripravovať
Miestny národný výbor ako akciu "Z" (obec pripravila projekt, štát cez národný výbor zabezpečil
úhradu materiálu a národný výbor zabezpečoval realizáciu prác formou dobrovoľných brigád). Asi po
dvoch rokoch bolo nutné zmeniť systém výstavby, ktorý prevzala cementáreň ako hybná sila v
Stupave. Bola rozšírená stavebná skupina a asi behom dvoch rokov "kulturák" dostavali. Stupava tak
získala kinosálu, divadelnú sálu, kaviareň, klubové a kancelárske priestory. Začalo sa hrať ochotnícke
divadlo, pravidelne sa premietali filmy. Financovanie prevzala cementáreň ako nákladové stredisko a
bolo organizované ako Závodný klub ROH. Prvým riaditeľom bol učiteľ Ladislav Kudijovský, po ňom
učiteľka Mgr. Gabriela Prokešová. Závodný klub organizoval akcie pre celú Stupavu. Koncom 80
rokov ZK Cementár prešiel pod správu mesta, novým riaditeľom sa stal Mgr.
Pavel Slezák. Časom sa zrealizovala prístavba a "kulturák" sa zmenil na Mestské kultúrne a
informačné centrum (MKIC). Po zvolení Pavla Slezáka za primátora sa stala riaditeľkou Mgr. Dana
Kľučárová, po nej v apríli 2013 na dva roky Katarína Prevendarčíková. Priestory kaviarne boli
prestavané na Kino X a komorné divadlo, ktoré prevádzkuje OZ Pour Art.
- 80. výročie založenia Slovenského zväzu včelárov v Stupave (skrátené, podľa článku Ing. Štefana
Demetera, CSc. a Doc. Ing. Jána Haščíka, PhD. z Podpajštúnskych zvestí, zo sept. 20
14, str. 9). Podľa autentických dokumentov bolo 8. apríla 1934 ustanovujúce valné
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zhromaždenie u p. Štefana Lachkoviča, spolok mal vtedy 34 včelárov, za predsedu bol zvolený
Heindrich Boleschka, za miestopredsedu Andrej Amzler. Spolok včelárov bol od svojho založenia
občianskym združením aj pre širšie okolie Stupavy. Z najstarších včelárov sa spomína železničiar
Matúšek, ktorý svoje včelstvo predal grófovi Károlyimu, u ktorého sa stal včelmajstrom. Po ňom
nastúpili Meško, Wagner a Žižlavský. V povojnovom období med, vosk a včelia materská kašička sa
stali tovarom, ktorý štát centrálne vykupoval pre potreby obyvateľstva. V priemere mal Stupavský
spolok 60 až 80 včelárov. V roku 1972 Slovenský zväz včelárov v Stupave združoval majiteľov včiel z
obcí Borinka, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves a Stupava, ktorí mali 100 individuálnych
včelárov s asi s 1050 včelstvami. Prelomovým obdobím v činnosti boli 70-te roky, keď bol do lokality
rozšírený včelí parazit klieštik a problémom sa stalo i chemické ošetrovanie poľnohospodárskych a
záhradných kultúr, čo dodnes spôsobuje veľké straty včelstiev. Nemalým problémom bolo i zrušenie
výkupu medu štátnou organizáciou Medos v Galante, ktorá prestala vykupovať med, v dôsledku
čoho veľa včelárov ukončilo svoju činnosť. Z osobností včelárskej komunity treba spomenúť rodové
pokračovanie včelárov v rodine Tomáša Grambličku, Rudolfa Predajňu, Rudolfa Ráca - bol ocenený
najvyšším včelárskym vyznamenaním, medailou Štefana Závodníka. Osobnosťami sú i všetky
včelárky. Medzi zaslúžilých včelárov patril Jozef Kubík a medzi novátorov patrí Ferdinand Tomkovič.
Stupavskí včelári majú družobné vzťahy s včelármi v Ivančiciach na Morave, s rakúskymi včelármi v
meste Orth an der Donau a tiež neformálne spolupracujú s včelármi v Paríži. V súčasnosti organizujú
vzdelávacie akcie v MKIC, včelárske nedele, zúčastňujú sa predajov výrobkov, medu, medoviny na
jarmokoch a na miestnom trhovisku. Medzi nestorov patria najmä Rudolf Rác, Jozef Kubík, Ondrej
Belko, Michal Držík.
- 100. výročie začatia 1. svetovej vojny - "Fragmenty zo života Stupavy" (skrátené spracovanie podľa
troch článkov autorov G. a S. Prokešovcov v Podpajštúnskych zvestiach z marca, apríla a septembra
2014). Prvá svetová vojna sa začala 28. júla 1914, spúšťacím momentom bol atentát na následníka
trónu v Rakúsko-Uhorsku Františka Ferdinanda a jeho manželku Žofiu v Sarajeve. V tom čase bol
ministrom zahraničných vecí v Rak. - Uhorsku gróf Leopold Berchtold, ktorý mal za manželku
stupavskú grófku Ferdinandu (Nandi) Károlyi, dcéru grófa Alojza Károlyi a sestru vtedajšieho
stupavského grófa Ľudovíta Károlyi. Ako sa začali udalosti po atentáte vyvíjať, gróf Ber chtold
navštívil cisára Františka Jozefa a odporúčal mu jasný akčný plán - tvrdý zásah proti Srbsku. Cisár
čakal na stanovisko nemeckého cisára Wilhema II., odpoveď bola, že Rak.- Uhorsko môže počítať so
spojenectvom Nemecka. Dni boli naplnené prácou diplomatov, Rak.- Uhorsko predložilo Srbsku
ultimátum, Srbsko ho nemohlo splniť a výsledkom bolo vyhlásenie mobilizácie a 28. júla
vypovedanie vojny. Všetky tieto rokovania a administratívne úkony zabezpečoval gróf Berchtold,
ktorí v tom čase navštevoval i Stupavu. Ďalšou osobnosťou - rodákom zo Stupavy bol v tom čase
Štefan Burian. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 mohol rakúsky cisár (neskôr uhorský
kráľ) vypovedať vojnu len so súhlasom Uhorska. Túto delikátnu úlohu, teda získať súhlas uhorského
ministerského predsedu zabezpečil práve Š. Burian, ktorý bol v tom čase
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ministrom pri kráľovej osobe. Nakoľko sa vojna nevyvíjala podľa cisárových predstáv, vymenil v roku
1915 ministra Berchtolda za ministra Štefana Buriana. Takže dvaja ministri Rak.- Uhorska so vzťahmi
na Stupavu boli aktívne zapojení do udalostí 1. svetovej vojny. Život v Stupave počas vojny - o tomto
dianí píše kronikár Jozef Krištoffy v Pamätnej knihe, citujem: "Nastal poplach, prišla svetová vojna a
odchádzali mladí - starí do neistoty. I Stupava musela dať svoje obete. 105 občanov - vojakov muselo
položiť život za nič, odpočívajú roztratene po svete." "Ale i doma žijúci obyvatelia obce si odniesli z
tejto vojny svoju pamiatku. Keď ona nijakým spôsobom sa ukončiť nedala, prišiel nedostatok potravín
a všelijakých potrieb. Prišli násilné rekvirácie, vydávané boli lístky na ustálené dávky potravín a iných
článkov, postupom vždy ostrejšie. Ľudia boli prinucovaní i upisovať válečnú pôžičku, na ktorú
vynaložené peniaze javia sa už teraz stratenými. Nastala všeobecná bieda a núdza a tento stav
prirodzene len napomáhať mohol krásnu prácu oslobodenia slovenského národa, čo konečne
i dospelo k cieľu." Manželky a nemajetní rodičia vojakov dostávali vyživovací príplatok, bol 75
halierov na osobu a deň a deti mladšie ako osem rokov dostávali polovicu. Liter mlieka v roku 1914
stál 17 halierov, v roku 1918 už tri koruny. Čo sa týka potravín, nebol dostať cukor, múka, zemiaky,
masť. Mäso nebolo možné kúpiť. Tieto tovary boli na lístky, ktoré rozdeľoval notár. Chlieb, ktorý
dostávali obyvatelia, bol z miešanej múky, bol čierny a trpký. Ryža a káva nebola žiadna. Problémom
bol aj petrolej na svietenie, elektrina nebola zavedená, svietili karbidom. Sladidlo si varili podomácky
z cukrovej repy, podobne mydlo. Prekvital čierny trh a ľudia si vzájomne vymieňali tovar za tovar.
Ľudia i deti zbierali byliny na čaje ale i na fajčivo namiesto tabaku. Vojaci rukovali na základe Zákona
o všeobecnej brannej povinnosti, mobilizácia bola pripravená, vojaci vedeli, u ktorého pluku sa majú
hlásiť. Vojaci zo Záhoria rukovali väčšinou k uhorským plukom, napríklad k 71. pluku do Trenčína, k
72. pluku do Bratislavy (Pozsony), k 76. pluku do Šoprone. Veliacou rečou bola nemčina, v služobnom
písomnom styku používali nemčinu a maďarčinu. U väčšiny obyvateľstva sa prejavoval odpor voči
vojne, vojaci dezertovali. Pamätná kniha kronikára J. Kryštoffyho uvádza, citujem: " Do polovice
októbra 1918 bol v Stupave kľud, ktorý vládol i na celom okolí. Začiatkom novembra 1918 sa aj
malokarpatský región ocitol v živelnom revolučnom pohybe, známym pod pojmom "rabovačky".
Zloba ľudu sa vybíjala v rabovačkách, vyhladovelí hľadali tam, kde boli zásoby. Slovenské
obyvateľstvo sa začalo búriť proti starej vrchnosti - zväčša proti židovským obchodníkom a
krčmárom, statkárom, notárom, richtárom, niekde i proti učiteľom a kňazom. Útoky proti vrchnosti
boli konkrétnym chápaním iluzórnej slobody. Revolty na slovenských dedinách boli spojené s
návratom vojakov z vojny. Boli zväčša ozbrojení, revolučne naladení a roztrpčení biedou čo našli
doma. Takáto situácia bola aj v Stupave a našli sme dokumenty svedčiace o takýchto akciách.
Nasledovná udalosť sa stala prvú novembrovú nedeľu 1918. Ráno pred kostolom vybubnoval obecný
"konšel" a vyhlásil zraz vojakov a navrátilcov z vojny v hasičskom skladišti. Jedni boli oblečení ešte vo
vojenskej uniforme jedni v civile a boli označení červenou páskou na rukáve. Popoludní s puškami v
rukách postupovali v rojnici vedľa seba, cestou vedľa škrobárne smerom k železničnej stanici. Na
stanici boli vo vagónoch pripravení na odchod zo Stupavy príslušníci "židovskej etnickej
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skupiny". Pripravení boli odcestovať buď do Bratislavy alebo do Viedne. Zachovali sa i niektoré mená
osôb, ktorí boli pripravení na odchod: Emil Kugler - vrátil sa z vojny, Móric Stern - obchodník s
potravinami, Weber - obchodník so zeleninou, Kohn - veľkoobchodník s liehovinami, Mittler obchodník s liehovinami a iní. Táto "trestná skupina" vyhnala židov z va gónov, mnohí odišli, utiekli,
neskoršie sa aj vrátili a ďalej boli obchodníkmi v Stupave. Po akcii na stanici rabovali zatvorené a
opustené obchody v mestečku. Z otvorených obchodných miestností brali múku, cukor, petrolej a
iné potreby. V Sternovom obchode zapálili petrolej." Kronikár spomína i druhú rabovačku v Stupave
a to rabovanie v kaštieli Károlyiovcov, citujem: " Ešte pred príchodom československého vojska v
decembri 1918 vzali Stupavčania kaštieľ útokom, nastala rabovačka a kto čo mohol potiahol. Ľ udia sa
menili, na nič nedbali, len oči im svietili. Pokrovce, riady, príbory, pohovky, stoličky, šaty, peleríny,
lustre, obrazy, poľovnícke trofeje z chodieb. Nahabané veci odvážali domov na tragačoch. Po čase
začali rabovačky vyšetrovať, kto a čo? Niečo sa našlo, veľa sa nenašlo. Pán gróf sa zorientoval a prijal
niektorých ľudí späť do služby. Udalosti uzatvorením prímeria nekončili, vojnové udalosti pokračovali
ešte v roku 1919 a 1920, hoci život sa pomaly vracal do mierových čias". Onedlho po prevrate b olo
prevedené sčítanie ľudu, v Stupave vykázalo 3658 duší, z ktorých 1740 boli muži a 1918 ženy. Z
iniciatívy Okrášľovacieho spolku v roku 1924 bol postavený pomník padlým v 1. svetovej vojne, vtedy
nákladom 25 000 korún. Je na ňom uvedených 104 mien stupavských padlých vojakov. Presné údaje
o počte narukovaných vojakov zo Stupavy nemáme, predpokladá sa okolo 400, všetkých vekových
kategórií. I keď Mást vtedy tvoril samostatnú obec, spomenieme, že pred kostolom sa nachádza tiež
pamätník padlým vojakom, na ktorom je uvedených 27 mien. Veľa žien sa stalo vdovami, detí
polosirotami. Týmto rodinám bola štátom poskytnutá neveľká finančná výpomoc. Veľa vojakov sa
vrátilo ako invalidi, chorí, zranení, ktorí neskôr na následky zomierali. Vdov mohlo byť okolo 70,
polosirôt okolo 100. Prvá svetová vojna trvala štyri roky, bola ukončená 11. novembra 1918. Dnes si
túto udalosť pripomíname ako Deň prímeria, kladieme k pamätníkom červené maky ako symbolické
kvety.

13. POUŽITÁ LITERATÚRA, POMÔCKY Aktuality stiahnuté z internetu pre rok 2014 Závery z rokovaní
MsZ za rok 2014 Zápisnice z komisií pri MsÚ
Výročné správy spoločenských organizácií, spolkov, klubov, OZ Vlastné pozorovania a poznámky
Periodiká: Podpajštúnske zvesti, Malacko, Bratislavský kraj, Záhorí, pro záhorí
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14. PROTOKOLÁRNY ZÁZNAM

Kronikársky záznam MESTA STUPAVA za 2014 bol prerokovaný:
A. v komisii kultúry, športu a školstva dňa 28. mája 2015
B. na Mestskom zastupiteľstve dňa

,uznesenie č.

primátor mesta

prednostka mesta

kronikárka
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