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" KRONIKA MESTA STUPAVA "

R O K : 2011

Tento zväzok kroniky MESTA STUPAVA obsahuje 63 strán, slovom šesťdesiattri strán.

prednosta MÚ

primátor mesta

OKRÚHLA PEČIATKA

Kronikárka : Mgr. Gabriela Prokešová Narodená : 10. mája 1946 v Záhorskej Vsi
Povolanie : učiteľka, t.č. dôchodkyňa Vzdelanie : vysokoškolské
Dátum začiatku vykonávania funkcie kronikára : 27. jún 2011

kronikárka
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ŠTATÚT MESTSKÉHO KRONIKÁRA MESTA STUPAVA

Mesto Stupava vydáva v zmysle § 4 ods. 3, písm. n/ zákona SNR č. 369 / 1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Štatút Mestského kronikára mesta
Stupavy.

§1
Úvodné ustanovenie

1. Mestská kronika sa vedie v úradnom jazyku.
2. Mestská kronika predstavuje súhrn pravdivo spracovaných, chronologicky
zaznamenaných údajov z politickej, hospodársko - ekonomickej, kultúrno spoločenskej oblasti života obyvateľov mesta Stupavy.
3. Správcom mestskej kroniky je Mestský úrad mesta Stupavy.
4. Mestská kronika je uložená na MsÚ mesta Stupavy tak, aby nedošlo k jej poškodeniu,
znehodnoteniu, prípadne odcudzeniu. Doklady, ktoré kronikár zhromaždí ako prílohy k
zápisom, sú súčasťou kroniky. Tieto doklady sa očíslujú a uložia sa s ich zoznamom v
osobitnom obale.
5. Nahliadnuť do mestskej kroniky k úradným a študijným účelom je možné len na MsÚ za
prítomnosti úradnej osoby, zapožičať len v závažnom spoločenskom záujme a so
súhlasom primátora mesta Stupava.

§2
Obsahová a formálna stránka Mestskej kroniky

1. Mestská kronika je tvorená z jednotlivých zväzkov v knižnej forme pevne viazaných
listov papiera slúžiacich na zápisy, prípadne zo sprievodnej dokumentácie.
2. Kronika obsahuje záznamy z nasledovných oblastí života občanov mesta :
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1. Orgány mesta
2. Počasie a príroda
3. Politický a verejný život
4. Poľnohospodárstvo
5. Priemysel, obchod, služby
6. Úprava mesta, doprava a spoje
7. Školstvo
8. Kultúra
9. Obyvateľstvo, životná úroveň
10. Zdravotníctvo
11. Šport
12.

Zahraničné

styky

13. Životné prostredie
14. Rôzne iné záznamy

3. Jednotlivé strany sú priebežne očíslované
4. Vzor 1. a 2. strany každého zväzku sú ako príloha 1 a 2, tretia strana zväzku slúži na
ilustráciu, štvrtá strana zostáva voľná. Zápisy v kronike začínajú od piatej strany.

§3
Mestský kronikár
1. Mesto Stupava prihliada pri výbere kronikára na jeho občiansku vyspelosť a dobré
predpoklady, ktoré zaručia správne vedenie mestskej kroniky. Mestského kronikára po
schválení mestským zastupiteľstvom menuje a odvoláva primátor mesta.
2. Mestský kronikár je povinný pravdivo, vecne a verne zaznamenávať dôležité
udalosti, ktoré sa v meste stali ako aj informácie, ktoré sa mesta Stupavy týkajú.
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Udalosti, ktoré sa stali v širšom regióne zaznamenáva len vtedy, ak tieto majú vzťah k
mestu Stupava. Zápis do kroniky sa uskutoční až po ukončení príslušného kalendárneho
roka.
3. MsÚ mesta Stupavy, podniky a organizácie riadené mestom na požiadanie orgánov
mesta napomáhajú v činnosti kronikára a jeho prípadných spolupracovníkov. Kronikárovi
mesta poskytujú údaje a informácie, pričom pri poskytovaní musia byť v plnom rozsahu
dodržané predpisy o ochrane skutočností tvoriacich predmet štátneho, hospodárskeho a
služobného tajomstva.
4. Pri vedení kroniky môže spolupracovať s mestským kronikárom podľa potreby fotograf,
zhotoviteľ zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov a pod., a to podľa pokynov MsÚ
mesta Stupavy.
5. Podmienky vykonania činnosti kronikára upravuje dohoda o pracovnej činnosti
uzavretá medzi mestom Stupavou a kronikárom. Podmienky vykonávania činnosti
spolupracovníkov kronikára upravuje dohoda o pracovnej činnosti uzavretá medzi
mestom Stupava a spolupracovníkmi kronikára.
6. Kronikár mesta sa zúčastňuje na všetkých dôležitých podujatiach mesta.

§4
Schvaľovanie zápisov do kroniky
1. Pred zápisom do kroniky si robí kronikár záznamy, a to v takom poradí v akom sa v
meste udalosti udiali. Návrh zápisov, ktoré sa podľa týchto záznamov majú urobiť v
kronike, predkladá kronikár kultúrnej komisii mestského zastupiteľstva. Záznamy
chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života mesta
Stupava. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v meste a o ľuďoch , ktorí pozitívne
ovplyvnili život v meste.
2. Kultúrna komisia návrhy zápisov kronikára prerokuje a predloží ich na posúdenie
Mestskému zastupiteľstvu. Po schválení MsZ kronikár je povinný návrhy zmien a doplnkov
kultúrnej komisie ako i MsZ zaviesť do zápisu. Po schválení vyhotoví kronikár zápisy do
kroniky a to najskôr do 31. 7. nasledujúceho roka. Vyhotoví najmenej päť kusov kópií
zápisu kroniky/ pre potreby študijné, jeden exemplár zasiela MsÚ do okresného archívu/ .
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§5

Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Štatút

zastupiteľstvom v Stupava dňa

><
J

mestského kronikára mesta Stupava bol schválený Mestským
, Uznesenie

2. Štatút nadobúda účinnosť dňom
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Životopis kronikárky

Narodila som sa 10. mája 1946 v Záhorskej Vsi v rodine štátneho úradníka a učiteľky, v
rodnej dedine som ukončila Základnú osemročnú školu a v Malackách Strednú všeobecnovzdelávaciu školu s maturitou. Ďalej som absolvovala Pedogogickú školu Univerzity
Komenského so sídlom v Trnave, odbor Ruský jazyk - dejepis s titulom magister. Vydala
som sa za Ing. Svetozára Prokeša, máme spolu tri deti. Prvých 6 rokov som učila na
Základnej deväťročnej škole s vyučovacím jazykom slovenským v Senci, následne na ZDŠ v
Stupave, odkiaľ som prešla pracovať ako riaditeľka do Združeného klubu pracujúcich
Revolučného odborového hnutia v Stupave / dnes MKIC /. Po 6 rokoch som sa vrátila do
školstva, na Základnú školu na Bilíkovej ulici v Bratislave. Odtiaľ som v r. 2000 odišla do
starobného dôchodku. Ešte 5 rokov som ako dôchodca pracovala na ZŠ v Lozorne. Od roku
2005 nepracujem, venujem sa miestnej histórii / s manželom sme uskutočnili niekoľko
výstav, sprevádzkovali sme Oratórium v kostole ako malé múzeum. V kaplnke stupavského
Kaštieľa sme zariadili stálu výstavu fotografií Károlyiovskej rodiny. Príležitostne robím
sprievodcovstvo históriou nášho mesta, 5 rokov som pracovala v občianskom združení
Abbellimento pri vydávaní ročenky STUPAVA, článkami prispievam do Podpajštúnskych
zvestí a časopisu Záhorie.
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K 15. výročiu osláv DNÍ KAPUSTY - DNÍ ZELÁ 2011

Slová piesne speváckeho zboru Nevädza :

V TEM STUPAVSKÉM POLI

Hudba : Mgr. Jaroslav Fišer

Text : Zuzana Mazancová

1. V tem Stupavskem poli, zelé sa tam rodzí, sadzí ho tam Anča, Marka, okopává
starý. Proto sa tak temu zelú ve Stupavje darí.

2. Sunko svící, prší, rostú hrubé huavy, jedna vječí jak tá druhá, chválá sa s ňú šeci. Bude
zelá celú zimu pro starých aj dzeci.

3. Plné sudy zelá, každý si to želá, podme šeci oslavovat stupavský deň zelá. Podme šeci
oslavovat stupavský deň zelá.
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1.VEREJNO-SPOLOČENSKÝŽIVOT

ČINNOSŤ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
MsZ v Stupave pracovalo podľa svojho plánu činnosti :
Dňa 27. januára 2011
Vzalo na vedomie : vyhodnotenie uznesení s termínom plnenia I./ 2011, vzdanie sa
funkcie p. Riglera predsedu Komisie dopravy, bezpečnosti a CO, informácie hl. kontrolórky
: z následnej finančnej kontroly dodržiavania postupov pri verejnom obstarávaní vo veci
zákazky s nízkou hodnotou, o podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetr ovaní a písomnom
oznámení výsledku prešetrenia sťažností za 1. pol. 2010; vzdanie sa odmeny primátora za
4.Q 2010; informáciu o pláne legislatívnej činnosti mesta na r. 2011, správu o stave
realizácie projektu - Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV, informáciu o
realizácii projektu Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava - Juh, informáciu o
činnosti stálej komisie pri Tepelno- energetickom zariadení, informáciu o povinnosti
zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr, informáciu o Energetickej koncepcii - tepelné
hospodárstvo.
Schvaľuje : prevody majetkov mesta Stupava, odvolanie bývalých poslancov z Rád škôl a
delegovanie nových, schvaľuje členov komisií.
Ukladá : prednostke úradu - pripraviť analýzu čiernych skládok, riešenie nevyhovujúcej
križovatky Marcheggská - Hlavná, financovanie/dotácie/ vývozu splaškov pre občanov
sociálne odkázaných.
Ruší : k 31.1.2011 ozdravný režim zavedený mestom Stupava.

Dňa 10. februára 2011
Berie na vedomie : pripomienky k zápisnici z 27.1.2011, informáciu MŽP SR - " Schválenie
zmluvnej dokumentácie " , korekciu RO MŽP SR vo výške 10 % z celkovej sumy zo Zmluvy
o dielo na stav. práce, ktorá bude krytá z finančných zdrojov.
Schvaľuje : prijatie úveru vo výške 1.000.000 Eur na zabezpečenie financovania
investičného projektu " Dostavba kanalizácie a intenzifikácia ČOV mesta St. ", komisiu na
výber riaditeľa Technických služieb Stupava , spol. s.r.o, a riaditeľa MKIC a funkčných
miest MsÚ.
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Ukladá : prednostke - vypracovať informáciu o napojení domových kanalizácií na verejnú
kanalizačnú sieť, preveriť možnosť a finančnú náročnosť odbornej expertízy na kvalitu
prác pri zhutňovaní podložia už zrealizovanej kanalizácie, predložiť návrh projekt. tímu,
vypracovať harmonogram realizácie stavebnej časti projektu, propagácie projektu,
kontrolné dni realizácie projektu, správu z inventarizácie súčasného stavu diela,
vypracovať informáciu o priebehu realizácie projektu, vypracovať priority - investičné
akcie v rozpočte mesta na r. 2011, zapracovať premietnutie zmien z korekcie RO MŽP SR
vo výške 10 % do rozpočtu mesta St., predložiť písomnú informáciu stavebného dozoru o
stave zrealizovaných prác na kanalizácii, preveriť dodržiavanie prevádzkového režimu
skládky Žabáreň, preveriť možnosti individuálneho vývozu splaškov na ČOV oprávnenou
osobou s koncesiou. Riaditeľovi TS - predložiť kalkuláciu nákladov pri vývoze splaškov.

Dňa 17. marca 2011
Berie na vedomie : správu o prebiehajúcich súdnych sporoch mesta Stupava,
vyhodnotení uznesení, materiál " Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta
Stupava ", vyhodnotenie 5 indikatívnych bankových úverových ponúk pre Stupavu a
stanovisko HK k zobratiu úveru, správu kontroly dopravy v Centrálnej mestskej zóne,
správu z kontroly združených prostriedkov mesta, informáciu o podaní, evidovaní,
prešetrovaní sťažností za 2. pol. 2010, finančný plán TS na rok 2011, kroniku 2009.
Schvaľuje : úpravu výšky nájomného za užívanie nebytových priestorov, za užívanie
pozemkov ako záhradiek VZN Mesta Stupava č. 1/2011 o poskytovaní jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi z rozpočtu mesta Stupava, zriaďovacie listiny MŠ v St., " koncepciu
rozvoja tepelného hospodárstva mesta Stupava, využitie úverových zdrojov z Dexia banky
a. s. a BKS Bank AG pre účely " dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV mesta
Stupava".
Ukladá : prednostke - vypracovať novelizáciu VZN o verejnom poriadku, zabezpečiť
odbornú expertízu na kvalitu prác pri zhutňovaní podložia už zrealizovanej kanalizácie,
nájsť možnosti individuálneho vývozu splaškov na ČOV, vypracovať projekt rozšírenia
parkoviska pre návštevníkov a zamestnancov MŠ Marcheggská ul., vypracovať dodatok
VZN o doprave v centrálnej mestskej zóne - zníženie ceny vyhradeného parkoviska na 166
Eur, vypracovať návrh záväzných zmlúv od bánk Dexia a BKS Bank AG za účelom
dofinancovania projektu " Dostavba kanal. siete a intenz. ČOV ".
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Menuje : komisiu na otváranie obálok verejných obchodných súťaží.
Ruší : VZN č. 4/2010.
Poveruje : primátora rokovať s BSK o majetkovom vysporiadaní pozemku Malý park
- skleníky.

Dňa 28. apríla 2011
Berie na vedomie : vyhodnotenie uznesení, stanovisko HK mesta k návrhu záverečného
účtu mesta za r. 2010 a správu audítora za rok 2010, informáciu následnej finančnej
kontroly z procesu inventarizácie majetku, návrh záväzných zmlúv na poskytovanie úveru
od Dexia banka a. s. a BKS Bank AG, vyhodnotenie ponuky od VÚB banka, informáciu o
rekonštrukcii prízemia bývalých detských jasiel na Ružovej ul., informáciu o 2 -triednej MŠ
v areáli MŠ J. Kráľa, informáciu o pokračovaní dostavby kanalizačnej siete a intenyifikácii
ČOV, správu o činnosti Mestskej polície za I. štvrťrok 2011, o menovaní: Mgr. P. Kalivodu
do funkcie prednostu MsÚ s účinnosťou od 1.4.2011, Ing. Jána Juriu do funkcie riaditeľa
spoločnosti Technické služby s.r.o. s účinnosťou od 16.4.2011, Ing. Stanislava Hromkoviča
do funkcie vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia s účinnosťou od 1.5.2011,
berie na vedomie štatúty komisií.
Schvaľuje : majetkové veci, prijatie úveru vo výške 1000 000,00 Eur od VÚB na investičný
projekt " Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV ", obstaranie serveru pre MsÚ /
cca 15 000 Eur , odmenu primátorovi za 1. Q 2011 /3000Eur/, plat kontrolórke mesta Ing.
K. Tomkovičovej /1400 eur/ a vyplatenie odmeny za 1. Q2011 /1260 Eur/,poskytnutie
dotácie 10 000 Eur na prevádzku ŠH pri ZŠ.
Menuje : Mgr.Danu Kľučarovú do funkcie riaditeľky MKIC / od 1.6.2011 /.
Poveruje : primátora podpísaním úverovej zmluvy /na 1 000 000,00 Eur / s VÚB bankou.

Dňa 26. mája 2011
Berie na vedomie : vyhodnotenie uznesení, čerpanie rozpočtu mesta a RO zriadených
mestom, informáciu o rozpracovaných projektoch, účtovnú uzávierku Technických služieb
Stupava, s.r.o. za r. 2010, návrh TS Stupava, s.r.o. na
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zúčtovanie straty za r. 2010 /76 989,89 Eur /, stanovisko KSÚ v BA k návrhu zmien
územného plánu.
Schvaľuje : nový termín úloh na jún 2011, majetkové veci, rozdelenie dotácií :
1. Katolícka jednota

500 Eur

2. Slov. zväz protifašistických bojovníkov

400 Eur

3. SČK II.

800 Eur

4. Nevädza

2000

5. OZ Eliah

Eur

6. Slov. zväz turistov

1000

7. ŠK Karate Dojo Stupava

Eur

8. Hádzanársky klub Tatran Stupava

1000

9. Slov. zväz včelárov

Eur 600

10. OZ Pohodka

Eur

11. Futbalový klub Tatran

2200

12. Ursus - historický šerm

Eur 750

13. SČK I.

Eur

14. Stolnotenisový klub PST Stupava

1000

Spolu :

Eur

2700 2011 / a VZN.
Ďalej schvaľuje " Zmeny územného plánu mesta St. " / júl 2010 - marec
Poveruje : primátora zabezpečiť u spracovateľa dokumentáciu, jejEur
ulože nie a
zverejnenie časti " Zmeny Územného plánu Stupava " .

1000
Eur 800
Eur 500

Dňa 27. júna 2011

Eur
15
Berie na vedomie : vyhodnotenie uznesení, informácie : z kontroly
personálnej
a
mzdovej agendy na MsÚ, o stave prác na projekte " Dostavba kanalizačnej
250 Eur siete a
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intenzifikácia ČOV ", o investičných zámeroch mesta, správu o činnosti Mestskej polície k
15.6.2011. Schvaľuje : nový termín plnenia úloh na september 2011, návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011, zabezpečenie projektu "
Elektronizácie samospráv Malacky a Stupava" a jej spolufinancovanie, koncepciu rozvoja
informačných systémov, dodatok k Programu hospodárskej stratégie a rozvoja mesta,
materiály majetkového charakteru, plat primátorovi / 2900 Eur /, novú kronikárku p. Mgr.
Gabrielu Prokešovú.
Ukladá : prednostovi - aktualizovať interné smernice, vypracovať organizačný poriadok,
zapracovať reálny stav zamestnancov, zverejniť organizačnú štruktúru na stránky mesta,
doplniť pracovné náplne zamestnancov, pripraviť podklady verejného obstarávania na
riešenie odpadového hospodárstva, pripraviť návrhy zmluvy na zabezpečenie likvidácie
odpadu v Stupave, vypracovať nájomnú zmluvu pozemkov v Malom Parku na dobu 25
rokov od BSK, vypracovať komunitný plán sociálnych služieb na roky 2014 - 2020, preveriť
možnosti získania pôžičky a dotácie zo ŠFRB za účelom vybudovania nájomných bytov,
aktualizovať zmeny územného plánu.

Dňa 18. augusta 2011
Ukladá : prednostovi , aby vyhlásil termín obchodnej verejnej súťaže na pred aj pozemkov.
Menuje : komisiu na otváranie obálok verejnej obchod. súťaže na predaj pozemkov
Zadná, Malý Háj v Stupave.

Dňa 22. septembra 2011
Berie na vedomie : vyhodnotenie uznesení, zápis zo zasadania komisie na otváranie
obálok na odpredaj nehnuteľností Malý Háj a Zadná, programový rozpočet - vyhodnotenie
za 1. polrok 2011, informácie: o stave prác na projekte " Dostavba kanal. siete a intenzif.
ČOV ", na používanie služobných motor. vozidiel MsÚ, zmluvy s K. J. Kalinským,
primátorom Lowicza a s Bencsik Monika, primátorkou Nagyvácsi.
Schvaľuje : nové termíny plnenia úloh na okt./2011, majetkov é veci, VZN, personálne
zmeny v komisiách - zmena tajomníka komisie podnikateľ. miestneho
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rozvoja a cestovného ruchu - Michaela Kovačičová a komisie regionálnej a
cezhraničnej spolupráce - Mgr. Michaela Kollárová.
Poveruje : primátora rokovať s ASA o predĺžení zmluvy o uložení a likvidácii odpadu a
rozšírení komisie otvárania obálok VO o odborníkov zo strany verejnosti.

Dňa 27. októbra 2011
Berie na vedomie : vyhodnotenie uznesení, informáciu z rokovania dozornej rady TSS,
správu z kontroly príspevkovej organizácie Vodárne a kanalizácie za r. 2010, stanovisko
Krajského stavebného úradu v Bratislave k návrhu zmien územného plánu, postup
prípravných prác pre aktualizáciu územného plánu St., správu o činnosti MsP za III. Q 2011,
informáciu o stave prác na projekte " Dostavba kanal. a intenzif. ČOV , cenu za výrobu a
dodávku pitnej vody a cenu za odvedenie a čistenie odpad. vody na r . 2012.
Schvaľuje : nový termín plnenia úloh na nov. 2011, majetkové veci, zabezpečenie realizácie
spolufinancovania projektu " Inovácia separácie Mesta Stupava ", VZN o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Stupavy, VZN o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, dodatok k organ. poriadku
MsP, odmeny hl. kontrolórke Ing. K. Tomkovičovej za III. Q 2011.
Menuje : členov pracovnej skupiny na vypracovanie zoznamu pamätihodností mesta a
komisiu na otváranie obálok verejnej obchod. súťaže na prenájom nebytového priestoru v
Stupave.
Partnerskými mestami Stupavy sú : Ivančice / ČR /, Svoge / Bulh. /, Lowicz / Poľ. /,
Nagykovácsi / Maď. / .
O svojej činnosti pravidelne informuje občanov na stránkach Podpajštúnskych zvestí a na
web stránke.

Dňa 1. decembra 2011
Berie na vedomie : vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ Stupava s termínom plnenia
v novembri 2011, čerpanie rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií k 30.9. 2011,
správu z kontroly účelovosti čerpania nenávratných finančných
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prostriedkov /dotácií/ poskytnutých mestom združeniam a spoločenským organizáciám za
r. 2010, vyhodnotenie stavu a úrovne vybavovania sťažností za 1. polrok 2011, informáciu o
bytoch vo vlastníctve mesta Stupava, zápis zo zasadnutia Komisie na otváranie doručených
ponúk na prenájom nebytového priestoru, informáciu o stave prác na projekte " Dostavba
kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV Mesta Stupava.
Schvaľuje : zmeny rozpočtu r. 2011 podľa predloženého návrhu, návrhy VZN : č.12/2011 o
dani z nehnuteľnosti, č.13/2011 o miestnych daniach, miestny poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad na r.2012 vo výške 33 Eur a dodatok č.1 k VZN č.2/2009 o
spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe jej platenia za opatrovateľskú službu a
dovoz obedov, zakúpenie vozidla pre MsP Stupava, materiály majetkového charakteru.
Ukladá prednostovi : zapracovať pripomienky do predloženého Návrhu rozpočtu MKIC,
zapracovať návrh rozpočtu mesta a RO na r. 2012-2014 do programového rozpočtu na
r.2012-2014.

Dňa 15. decembra 2011
Berie na vedomie : vyhodnotenie uznesení s termínom plnenia XII./2011, protest
prokurátora proti VZN č.5/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Stupava, schváleného 4.12.2008 s účinnosťou od
1.1.2009, uzavretie zmluvy o spolupráci pri rozvoji mesta so spoločnosťou ZIPP Bratislava,
s.r.o., o poskytnutí finančných prostriedkov na obnovu a rozvoj dopravnej sociálnej
infraštruktúry vo výške 66 000 Eur, informácie primátora mesta o výsledku výberového
konania a o menovaní p. Soni Šerešovej do funkcie riaditeľky MŠ na Ružovej ul. s
účinnosťou od 1.1.2012, stanovisko hlavnej kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta a
rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na
r.2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014.
Schvaľuje : VZN č. 15/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stav.
odpady

so

zapracovanou

pripomienkou,

materiály

majetkového

charakteru,

uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb so spol. Technické služby
Stupava, s.r.o., uzavretie Zmluvy o spolupráci pri rozvoji mesta Stupava so
spoločnosťou IMS reality, s.r.o., o vecnom plnení vo výške 97 922 Eur, návrh plánu
kontrolnej činnosti kontrolóra mesta Stupava na 1. polrok 2012 s pripomienkami,
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plán zasadaní Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na r.2012, návrh rozpočtu MKIC
na roky 2012 - 2014, návrh programového rozpočtu na roky 2012 - 2014, dotácie z
rozpočtu mesta podľa VZN č. 8/2011, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z
rozpočtu Mesta Stupava vo výške 16 000 Eur pre OZ, spoločenské organizácie, kluby a
pod.
Ukladá : prednostovi MsÚ - doručiť odpis zápisnice z rokovania MsZ z 15. 12. 2011
Okresnej prokuratúre v Malackách, zapracovať do komentáru návrhu rozpočtu na r. 2012
materiál dopravnej komisie, vypracovať vecné a finančné podklady na rekonštrukciu
zdravotného strediska.
Poveruje : hlavnú kontrolórku mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom
kontrolnej činnosti.

ČINNOSŤ MESTSKÉHO ÚRADU :

Adresa mestského úradu : Mesto Stupava, Hlavná 1 / 24 , 900 31 Stupava
Primátor mesta : Mgr. Pavel Slezák
Prednosta úradu : Mgr. Peter Kalivoda
Sekretariát primátora mesta : Ing. Janka Lenčešová
Pracovisko prvého kontaktu : JUDr. Elena Jaďuďová
Manažér pre Európske fondy : Mgr. Michaela Kollárová
Dispečer dopravy a referát zverejňovania a IT : Róbert Bubnič
Oddelenia MsÚ : ekonomické odd. Daniela Drahošová, odd. správy majetku mest a Ing.
Soňa Geisseová, odd. výstavby a životného prostredia Ing. Stanislav Hromkovič, stavebný
úrad Ing. Michal Paulík, ostatné pracoviská a referáty : referát soc. vecí, rodiny, školstva,
športu a podnik. činností Bc. Blanka Vašinová, referát evidencie obyvateľstva Mária
Mihalovičová, referát evidencie obyvateľstva Monika Vrábelová, matrika Miroslava
Vrábelová, technik požiarnej ochrany Štefan Veselý, MsP - náčelník Milan Válek, hlavný
kontrolór Ing. Katarína Tomkovičová.
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MsÚ má svoju sobášnu sieň. Stránkové hodiny : Po:7.00-12.00 13.00-15.30, Ut :
7.07.0-

12.00 13.00-15.00/poobede nestr. deň/, St : 8.00-12.00 13.00-18.00, Štv :
12.00

13.00-15.30 /nestrán. deň /, Pia : 7.00-12.00 13.00-15.00.

Samospráva mesta : primátor, MsZ, poslanci, komisie. Zo svojich zasadaní vydáva, VZN,
uznesenia, smernice mesta, vyhlasuje komunálne voľby a referendum, rieši podnety od
občanov a majetkové veci. Medzi strategické dokumenty patrí Územný plán a rozpočet
mesta. Má svoj organizačný poriadok, štatút mesta, symboly , mapu, históriu mesta,
kroniku, fotogalériu.

KONTROLNÁ ČINNOSŤ MESTA :
Podľa plánu je vykonávaná 2- krát do roka a to za I. a II. polrok. Predkladá ju MsZ hlavná
kontrolórka mesta Ing. Katarína Tomkovičová. Plán kontrolnej činnosti je k nahliadnutiu na
úradnej tabuli mesta a na webovej stránke. Predmetom kontrolnej činnosti je : kontrola
plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, prijímanie, evidencia, prešetrenie, vybavenie
sťažností a petícií, / za I. polrok bolo zaevidovaných 14 sťažností a 2 petície občanov. Za II.
polrok bolo zaevidovaných 17 sťažností, petícia nebola evidovaná žiadna. /, hospodárenie
príspevkovej organizácie Vodárne a kanalizácie, kontrola účelnosti a efektívnosti čerpania
nenávratných finančných prostriedkov poskytnutých mestom spoločenským organizáciám,
stanovisko k návrhu programového rozpočtu na roky 2011 - 2013, výsledok dodržiavania
zákona o verejnom obstarávaní, stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Stupavy,
výsledok kontroly personálnej a mzdovej agendy na mestskom úrade, výsledok kontroly
inventarizácie majetku a záväzkov v meste a riešenie aktuálnych úloh mestského
zastupiteľstva v priebehu roka týkajúcich sa naliehavých problémov súvisiacich s výkonom
samosprávy mesta. Sťažnosti vybavuje v rozsahu svojej pôsobnosti prednosta úradu,
mestský kontrolór, vedúci oddelení MsÚ. Ak sťažnosti patria do kompetencie iných
orgánov sú postúpené vecne a miestne príslušným orgánom na ďalšie šetrenie. Súčasťou
realizácie plánu kontrolnej činnosti bolo i vypracovanie 2 odborných stanovísk : k
záverečnému účtu mesta za rok 2010 a stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2012 s
výhľadom na roky 2013 a 2014.Hlavná kontrolórka sa i v roku 2011 podieľala na tvorbe a
úpravách všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov, je členkou
profesionálneho a odborného Združenia hlavných kontrolórov Slovenskej republiky,
pravidelne sa zúčastňuje jeho zasadaní, ako aj zasadaní jeho Metropolitnej sekcie v
Bratislave a školení, ktoré uvedené združenie organizuje. V rámci činnosti kom isií činných
pri Mestskom zastupiteľstve v Stupave sa zúčastňuje na rokovaní komisií,
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hlavne finančnej, taktiež porád organizovaných primátorom mesta a prednostom úradu.

VŠOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIA MESTA / VZN / :

VZN č. 1 / 2011 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi VZN č. 2 / 2011 zásady
hospodárenia s majetkom mesta Stupava VZN č. 3 / 2011 o životnom prostredí
VZN č. 4 / 2011 zmena územného plánu mesta Stupava - júl 2011 VZN č. 5 / 2011 o
podmienkach držania psov
VZN č. 6 / 2011 o poplatkoch za odplatné služby poskytované zamestnancami MsÚ VZN č. 7
/ 2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
VZN č. 8 / 2011 , ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava
VZN č. 9 / 2011 o zmene územného plánu
VZN č. 10 / 2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta Stupava
VZN č. 11 / 2011 , ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava
VZN č. 12 / 2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012
VZN č. 13 / 2011 o miestnych daniach
VZN č. 14 / 2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

INÉ ČINNOSTI MESTSKÉHO ÚRADU :
- Mestský rozhlas :
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Pravidelne denne v podvečerných hodinách informuje obyvateľov o akciách v meste a
blízkom okolí, o mestských nariadeniach, o možnostiach zamestnania, o aktuálnostiach v
meste, stratách a nálezoch, o poruchách vody a elektriny, o kultúrnych podujatiach. Pri
mimoriadnych udalostiach vysiela i počas dňa. V mnohých častiach Stupavy obyvatelia
nepočujú vysielanie, čo je spôsobené technickou zastaralosťou zariadenia mestského
rozhlasu.
- Z iniciatívy primátora vznikol v januári neformálny poradný orgán Rada staršíc h mesta
Stupava, ktorého činnosť spočíva v prenose informácií a názorov generácie ľudí, ktorí sa
aktívne venovali životu v našom meste.
- V máji sa podľa vyhlášky uskutočnilo i v Stupave sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
- Mesto Stupava 10. III. 2011 vyhlásilo výberové konanie na miesto riaditeľa MKIC, na
miesto vedúceho odd. výstavby a ŽP Mestského úradu a na miesto riaditeľa Technických
služieb s. r. o.
- Rokovanie so zástupcami kraja /za BSK - Bystrík Žák/ 14. júna o stave komunikácie
Stupava - Borinka, dopravná situácia v meste, autobusová doprava, možnosti záchrany
železničnej trate, o osude DSS -Kaštieľ a riešení soc. starostlivosti o seniorov.
- Mesto zabezpečilo od októbra kontajnery na textil a to na niekoľkých miestach v
meste, kde je možnosť odovzdať šatstvo, textil, obuv, hračky. O správu a údržbu sa bude
starať spoločnosť REVENGE, a.s. Bratislava.
- 1. októbra oficiálnymi partnerskými mestami Stupavy sa stali Lowicz / Poľ. / a
Nagykovácsi / Maď. /.
- 10. októbra bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej
školy na Ružovej ul.
- 20. októbra Mesto Stupava spustilo realizáciu elektronických obstarávaní.
- V mesiaci august MsÚ vydal výzvu na napojenie na verejnú kanalizáciu vlastníkov
nehnuteľností, na ktorých vznikajú odpadové vody. Pri nerešpektovaní tejto výzvy
dopúšťajú sa vlastníci nehnuteľností priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu / v
rozmedzí od 16 do 331 Eur/.
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VÝZNAMNÉ DOMÁCE A ZAHRANIČNÉ NÁVŠTEVY, PROPAGÁCIA STUPAVY
13. - 16 januára GO - REGIONTOUR Brno bola tu prezentácia mesta Stupava v rámci
Bratislavského samosprávneho kraja v expozícii Juhomoravského kraja.
20. - 23. januára ITF SLOVAKIA TOUR Bratislava - prezentácia mesta Stupava v rámci
okresu Malacky v expozícii Bratislavského samosprávneho kraja.
23. februára navštívili zástupcovia nášho mesta partnerské mesto Ivančice, kde dohodli
stretnutia medzi jednotlivými zástupcami samospráv, zástupcami spolkov, združení a
organizácií./ Vyplýva to zo zmluvy z I. / 2010, podpísanej na prvom cezhr aničnom fóre. /
Spolupráca sa odvíja na poli kultúry, školstva, športu.
23. februára sa uskutočnila návšteva mestskej časti Brna - Modrice za účasti primátora,
viceprimátora, poslancov, pracovníkov MsÚ a riaditeliek MŠ s cieľom získať informácie o
MŠ, ktorá bola postavená tzv. kontajnerovým systémom.
Stupava potrebuje ďalšie miesta pre deti / uvažuje sa o 2 triedach, každá pre asi 22 detí /.
25. marca sa uskutočnila návšteva Stupavy z družobných Ivančíc ; na workshope sa
prejednávali aktivity mladých vo veku 13 - 18 rokov.
21. mája MKIC usporiadalo zájazd do družobného mesta Ivančice na Slavnosti chrestu špargle. V programe zájazdu bola aj prehliadka expozície Alfonza Muchu : Slovanská
epopej v Moravskom Krumlove, Lednice.
6. - 29. mája v rámci Európskeho roka dobrovoľníctva sa konala prehliadka voľnočasových
aktív detí a mládeže v ČR, na ktorej sa zúčastnilo i naše partnerské mesto Ivančice.
Pozvanie prijalo i naše mesto .Zúčastnili sa tam vybraní žiaci 7. - 9. roč. Program
Bambiriáda 2011 úspešne obohatili svojim vystúpením stupavské dievčatá tanečnej
skupiny DEVIL'S.
-V júni mesto Stupava využilo ponuku partnerského mesta Nagykovácsi a umožnilo
4 deťom zúčastniť sa táborového pobytu v medzinárodnom projekte zameranom na
výmenu detí z partnerských miest.
- V júli v rámci dobrovoľníctva k nám zavítala skupina mladých katolíckej mládeže zo
Španielska a pomáhali tu v oblasti sociálnych služieb a samosprávy. Pri zamestnancoch
techn. služieb sa podieľali na čistení a údržbe mesta a tiež spoznávali Stupavu a
Slovensko.
- V júli v rámci pobytu v Bulharsku spevácky zbor Nevädza navštívil družobné mesto
Svoge, kde nás úspešne reprezentovali a boli prijatí u predstaviteľov mesta.
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- 23. - 27. júla s partnerským mestom Ivančice sa pätica mladých Stupavčanov zúčastnila
na Medzinárodnej výmene mládeže v českých Otrokoviciach. Účelom bolo vzájomné
poznávanie kultúr, komunikácia v cudzích jazykoch, športovanie a tvorivé aktivity.
- 22. septembra reprezentovala dychová hudba Záhorienka, s vedúcim Mgr. Jaroslavom
Fišerom Stupavu v moravskom Hodoníne na celoročnom podujatí " Seriál dechovek ", kde
s brnenskou Moravienkou zožali veľký úspech. Tak sa začal i scenár vystúpení Záhorienky k
25. výročiu jej vzniku.
- 1. októbra, v rámci Slávností kapusty - Deň zelá prebehlo stretnutie zástupcov našich
partnerských miest - Raesfeld / Rak. /, Ivančice / ČR /, Lowics / Poľ. /, Nagykovács / Maď. /
v Stupave. Partnerské mestá spája záujem o spoluprácu vo všetkých oblastiach s čo
najväčšou podporou a zapojením občanov tak, aby oficiálne dohodnuté partnerstvá žili
prostredníctvom neformálnych kontaktov medzi spolkami, združeniami a občanmi. V
tomto zmysle boli podpísané i partnerské zmluvy.
- 21. - 22. mája skupina historického šermu URSUS prezentovala Stupavu v Chorvátsku na
Medzinárodnom rytierskom turnaji v obci Svätá Helena pri Záhrebe, na pamiatku víťazstva
Chorvátov nad Turkami.
- 26. - 27. augusta Skupina historického šermu URSUS a tanečná skupina ELIAH
reprezentovali Stupavu v Slovinsku v Celje na festivale na Starom hrade. Následne tieto
dve združenia reprezentovali Stupavu ešte na najväčšom chorvátskom Renesančnom
festivale v meste Koprivnica.
- 14. septembra ZO SZPB / Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov / uskutočnila družobnú návštevu v ČR v Brne-Špilberk a obce Orechov.
- 7. mája sa uskutočnila návšteva zástupcov Mesta Stupavy, MKIC a ZO SZZ /Slovenský zväz
záhradkárov / v ČR v Dolných Kouniciach na festivale Svatogothardské vinarské slavnosti.
Návšteva bola ako poďakovanie Stupavy partnerskému mikroregiónu za aktívnu účasť na
najväčšom kultúrnom podujatí v Stupave - Deň zelá.
- 6.12. sa uskutočnilo v kinosále MKIC verejné stretnutie občanov a predstaviteľov SDKÚ DS / Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana /, Lucie Žitňanskej ministerky spravodlivosti SR, Eugena Jurzycu - ministra školstva SR,
Pavla Frešu - predsedu samosprávneho kraja, Milana Ježoviča - štátneho tajomníka MZV SR
a poslanca Národnej rady SR Ľudovíta Kaníka. Hlavnou témou diskusie bolo
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vysvetlenie - prečo padla vláda, či musíme v kríze iba strácať, či je zápas o justíciu
vybojovaný, prečo v marci 2012 voliť SDKÚ - DS.

OSLAVY VÝROČÍ :
- 4. apríl - oslobodenie Stupavy - celomestská pietna spomienka s kladením vencov k 66.
výročiu oslobodenia nášho mesta sovietskou armádou, konal sa pri Kvete vďaky pred
MKIC a následne na Obore pri Pomníku padlých hrdinov. Zúčastnili sa : za Ministerstvo
obrany SR vedúci služobného úradu JUDr. Peter Plučinský, primátor Mgr. Pavel Slezá k,
predstavitelia mesta, zástupcovia ZO SZPB /Sloven. zväzu protifašistických bojovníkov /,
SČK I a II, ZO SZZ /Sloven. zväz záhradkárov /, ZO KSS / Komunistickej strany Slovenska / a
občania. Čestnú stráž držali vojaci Ministerstva obrany SR.
- 4. máj - úmrtie M. R. Štefánika - celomestská pietna spomienka pri príležitosti 92. výročia
tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika pri jeho pamätníku na Hlavnej ulici. Na
akcii sa zúčastnil primátor Mgr. P. Slezák, poslanci, zástupcovia OZ, spolkov, spoločenských
organizácií, ktorých zástupcovia položili k pamätníku kvety. Ženský spevácky zbor - OZ
Nevädza zaspievali hymnické piesne.
- 29. august - SNP - celomestská pietna spomienka pri príležitosti 67. výročia SNP pri
pomníku SNP pred budovou MsÚ a následne pri soche kpt. Jána Nálepku v areáli ZŠ
Stupava. Osobne sa týchto akcií zúčastnil minister obrany SR Ing. Ľubomír Galko, príslušníci
armády SR, primátor, zástupcovia Sloven. zväzu protifašistických bojovníkov, občianskych
združení, spolkov, spoločenských organizácií, občania.

MESTSKÁ POLÍCIA / MsP / :
Mestská polícia má 11 členov, kamerový systém je ako pracovisko chránenej dielne s 5
členmi. Príslušníci sú zaraďovaní do 12 - hodinových denných a nočných služieb. Kamerový
systém monitoruje dopravnú situáciu, dokumentuje páchanie priestupkov, trestných činov,
s jeho pomocou sa darí vypátrať hľadané osoby a veci. Na MsP boli prijaté 2 sťažnosti, boli
vyhodnotené ako neopodstatnené, bolo prijatých 1202 oznámení od občanov, boli
následne preverené, bolo vykonaných 2546 zákrokov, boli evidované priestupky vlastnou
činnosťou v počte 1938, v blokovom konaní v počte 1149. Príslušníci zabezpečovali verejný
poriadok pri viacerých kultúrne - spoločenských akciách, v oblasti preventívnej činnosti
počas pracovných dní v dobe od 7.30 - 8.00 hod. zabezpečujú bezpečný prechod detí cez
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prechod pre chodcov na križovatke ulíc Hlavná - Zdravotnícka - Školská, vykonávali
prednášky na Základnej škole kpt. J. Nálepku v rámci prevencie proti drogám, spolupracujú
s Materskou školou na Hviezdoslavovej ulici v rámci dopravnej výchovy s využitím
dopravného ihriska a prezentácie pracoviska mestskej polície. Zverejnili množstvo článkov
na web stránke mesta Stupava a v mesačníku Podpajštúnske zvesti, v rámci prevencie v
statickej doprave sa podieľali na úprave mestského mobiliáru pešej zóny mesta, s cieľom
zabrániť "živelnému" parkovaniu motorových vozidiel, vykonali akciu s názvom
BEZDOMOVEC , ktorej hlavnou úlohou bolo zmonitorovať počet osôb bez domova a ich
pohyb na teritóriu mesta. Táto akcia mala aj sociálny rozmer - možnosti ubytovania,
vybavovanie dokladov, zdravotná starostlivosť a iné. MsP spolupracovala s Obvodným
oddelením Policajného zboru Slovenskej republiky v Stupave, s odborom KP ORPZ /
Kriminálna polícia okresného riaditeľstva policajného zboru / Malacky, Colným
riaditeľstvom Bratislava, UOUČ / Úrad na ochranu ústavných činiteľov /Bratislava. Kolektív
pracovníkov prispel finančnou čiastkou na zdravotnícke pomôcky pre 3 deti z dvoch
sociálne slabých rodín, ktoré sú postihnuté dedičnou nevyliečiteľnou chorobou. Finančným
darom sa podarilo zabezpečiť zdravotné pomôcky na celý rok. O aktivite pracovníkov MsP
sa dozvedeli aj mnohí podnikatelia a občania Stupavy a jeho okolia, vďaka ktorým bolo
možné odovzdať finančný dar cca 3.700 Eur Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v
Banskej Bystrici /množstvo darčekov, sladkostí kníh, oblečenia... pod vianočným
stromčekom /. V tejto krásnej akcii chcú pokračovať i v roku 2012.

ČINNOSŤ SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ, KLUBOV, OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ,
SPOLKOV :

Finančnú dotáciu na činnosť od Mesta Stupavy na rok 2011 v celkovej výške 15 200 Eur
obdržali : Katolícka jednota /500€ / , Slovenský zväz protifašistických bojovníkov /400€ /
MS SČK I. / 800 € / a II. / 800 € /, OZ Nevädza / 2000 € /, OZ Eliah / 1000 € /, Slovenský zväz
turistov / 1000 € /, Športový klub Karate Dojo Stupava/ 600 € /, Hádzanársky klub Tatran
Stupava/ 2200 € /, Slovenský zväz včelárov / 750 € /, OZ Pohodka / 1000 € /, Futbalový
klub Tatran Stupava / 2700 € /, Historický šerm Ursus / 1000 € /, Stolnotenisový klub PST
Stupava / 500 € /.
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ŠPORTOVÝ KLUB KARATE DOJO STUPAVA
sa zameriava na organizovanie, podporu a propagáciu cvičenia bojových umení detí,
mládeže a dospelých v karate a kobudo, registrovaných je vyše 100 členov, prezident ŠK je
p. Ing. Stanislav Suchovský, viceprezident p. Ing. Eduard Ryba, tréningy sú rozčlenené do
troch skupín, prebiehajú vo veľkej telocvični ZŠ v Stupave pod vedením trénerov : Ing.
Suchovského, Ing. Rybu, p. Kotáska a p. Kolhánka. Mimoriadne tréningy, hlavne pre
pretekárov klubu, prebiehajú i v telocvični v Borinke. Členovia a pretekári sa zúčastňujú
seminárov, ktoré vedú špičkoví inštruktori, ale i Medzinárodného letného sústredenia
okinawského karate a kobudo v Liptovskom Mikuláši, či rôznych reprezentačných zrazov.
Športové výsledky v roku 2011 : WTKA / Svetová federácia tradičného karate / - na
majstrovstvách sveta v talianskej Carrare sa zúčastnila Zuzana Skácalová, obsadila 2.
miesto. Zároveň sa tu zúčastnil aj tréner Peter Kotásek, ako medzinárodný rozhodca.
Ronin cup - medzinárodná súťaž v Poľsku, kde obsadili Skácalová, Húščavová a Distlerová
3. miesto v kategórii kata družstvá dorastenky. Ostatné aktivity - účasť na národných
súťažiach, sústredeniach - zimné v Lysej pod Makytou pre 35 cvičencov zorganizoval p.
Ing. Ryba a letné v Radave zorganizoval p. Kotásek pre 70 cvičencov. Účasť prijali aj
inštruktori Slovenskej federácie karate a bojových umení p. Dado a p.Ing. Klementisová
ako i šéftréner reprezentácie Slovenskej republiky p. Ing. Klementis. Organizované
podujatia - Slovakia OPEN 2011, medzinárodný turnaj v Stupave, ktorý je najväčším
turnajom karate a kobudo na Slovensku, účasť prijali aj pretekári z Poľska, Českej
republiky, Srbska a Talianska. Členovia klubu sa zúčastňujú i na Stupavskom
cyklomaratóne, spoločných výletoch do prírody, vystúpení na slávnostiach Dní kapusty zelá.

POHODKA - občianske združenie
Vedúcou je p. Iveta Vachálková, činnosť je zamerané na voľnočasové podujatia, na
kreatívne a plnohodnotné trávenie voľného času detí i dospelých a to formou práce v
krúžkoch /keramiky/, tvorivých dielňach/ krakelovanie -interiérové doplnky, vyrábame
jarné kvetináče, maľovanie na textil, výroba rámčekov na fotografie /, kurz och / brušné
tance, paličkovanie, rezbárstvo, výroba brošní, drôtikovanie, maľovanie na plátno, Fimo/.
OZ vydáva mesačník Pohodkové noviny tlačou i v elektronickej forme. V júli zorganizovali
Letnú školu keramiky / modelovanie z hliny a glazovanie/, v mesiacoch júl a august
organizovali Denné letné tábory pre deti od
5 do 12 rokov, zamerané na tvorivé dielne, spoločenské a pohybové hry, súťaže,
vychádzky. Úspech dosiahli s projektom THINK BIG 2011 pod názvom Živý park. V
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celkovej dlhodobej iniciatíve ide o vytvorenie miesta - Prírodného komunitného centra v
priestoroch v súčasnosti schátraného historického skleníka, ktoré bude slúžiť verejnosti,
najmä deťom, mladým a rodinám, kde konečne bude priestor pre mladých na stretávanie
a realizáciu. Schválená suma je 3500 Eur, projekt podporuje Nadácia ekoPolis, Nadácia pre
deti Slovenska, telekom. O2. V ponuke sú i kreatívne párty - oslava narodenín - maĺovanie
keramiky, batikovanie tričiek, akčné maľby na plátno, zdobenie kvetináčov serví tkovou
technikou, či párty pre dospelákov, pričom zabezpečia výzdobu i občerstvenie podľa
želania.

FIFIDLO - materské centrum
vedúcou je p. Eva Mrázová, pracuje v priestoroch MKIC už 5 rokov /založené v
septembri2006 /, stretávajú sa tu rodičia s deťmi. Rodičia na materskej / rodičovskej
dovolenke tu môžu využiť svoje zručnosti, odovzdať vedomosti, pomôcť si navzájom, často
-krát získať i prehľad o dianí v Stupave. Pracujú v herni, organizujú podujatia, prednášky,
cvičenia mamičiek s deťmi na fitloptách, od marca organizujú kurz masáže dojčiat pod
vedením certifikovanej lektorky.28. mája, v rámci osláv Dňa detí členovia MC Fifidlo
nacvičili rozprávku " O troch grošoch " na motívy Pavla Dobšinského. 10. novembra
zorganizovali koncert pod názvom DEŤOM v podaní M. Podhradskej a R. Čanakyho v MKIC.
Od mesta do dlhodobého prenájmu získali pozemok pri MKIC, z Kúpeľnej ulice, na
zriadenie detského ihriska LESIK . Areál je oplotený, má preliezačky, šmýkačky, kolotoč,
hojdačky, lavičky .19. decembra pripravili Posedenie pod jedličkou vo veľkej sále MKIC.

POURT ART - občianske združenie
Zorganizovalo nasledovné podujatia:
3.4. Bola raz jedna trieda - divadelné predstavenie VŠMU z Bratislavy, 10. 4. Tichý dom predstavenie divadla Astorka Korzo 90 spojené s otvorením Komorného kultúrneho
centra. Máj 28. 5. Anasoft litera fest - hudobno- literárny večer, 25. 6. Stupavská burza Sitra archa - Boboš Procházka, Pišta Lengyel, Martin Gašpar, 18.
9. otvorenie digitálneho Kina X a Jakub Gulyas - Das Model, v októbri v synagóge v rámci
osláv Dní kapusty - zelá výstava prác Základnej umeleckej školy, Jesenná burza kníh,
koncert Mosty a koncert Židovská Stupava, divadelné predstavenie Poradňa krásy Šereď.
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KINO X - vzniklo v bývalých priestoroch kaviarne Delta na I. poschodí v Miestnom
kultúrnom a informačnom centre a bude slúžiť i ako Komorné kultúrne centrum.
Sála bola vybavená špičkovou technikou obrazu i zvuku / 2D, 3D, Dolby Digital /, možnosť
premietania 3D filmov a zvuk vo formáte 7.1. / špičkový priestorový zvuk /. Šikmé hľadisko
pojme 95 divákov, premietacie plátno má uhlopriečku 7 metrov a je flexibilné. Premietacia
technika , stavebné úpravy a zariadenie sály bolo financované súkromným sponzorom.
Kino má prevádzku v dňoch štvrtok - nedeľa.

CLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV TATRAN STUPAVA
má 75 členov, predseda p. Stanislav Bojkovský, tajomníčka p. Darina Dvoranová,
pokladníčka p. Dana Grambličková. Akcie : otvorenie turistickej sezóny bolo 20. 3. na
Košariskách, za účasti 129 turistov, zastúpené boli i okolité kluby z Lozorna, Modry,
Pezinka, Častej, Novej Dedinky, Rapid Bratislava a Lokomotíva Bratislava.
16. apríla sa konala brigáda na vyčistenie okolia turistickej klubovne a susedného areálu
reštaurácie Zelený dvor, 1. máj už tradične turisti - seniori pripravujú v priestoroch
turistickej klubovne prvomájový guláš, 4. mája sa uskutočnil po 4 - raz Lozorský okruh s
účasťou 24 členov nášho klubu. 14. - 17. júla sa uskutočnil autobusový zájazd 22 členov do
Banskej Štiavnice. Počas troch dní navštívili pamiatky v meste, Svätý Antol, Sitno, jazero
Počúvadlo, Štiavnické Tajchy a pivovar Vyhne s ochutnávkou piva. Vedúcou akcie bola p.
Bojkovská. 13. augusta turisti - seniori usporiadali posedenie pri country hudbe v areáli
turistickej klubovne.
1. októbra sa družstvo turistov zúčastnilo súťaže varenia kapustnice počas osláv Dní
kapusty - zelá, získali 3. miesto. 16. októbra sa konal prechod hrebeňom Kamennej brány,
ktorú usporiadal Klub slovenských turistov Pezinok, súčasťou bola i rozhľadňa Veľká
Homola a návšteva Zochovej chaty. 17. - 20. novembra uskutočnili výlet do Nízkych Tatier
/ vlastnými autami /, ubytovanie bolo v horskej chate Trangoška pod Chopkom. Cestou
uskutočnili návštevu Zvolena - Pustý hrad, ďalej jaskyne Mŕtvych netopierov na hrebeni
medzi Chopkom a Ďumbierom, uskutočnili celodennú túru na chatu Srdiečko a odtiaľ po
magistrále na Štefánikovú chatu. Cestou domov sa zastavili v kúpeľoch Sklené Teplice, kde
sa osviežili procedúrou na zregenerovanie organizmu. 10. - 15. decembra zrealizovali po 4raz lyžiarsky zájazd do Rakúska - Schladmingu. 26. decembra bola Štefánska vychádzka na
Červený domček, 30. decembra sa v turistickej klubovni konala akcia za účelom prípravy
kapustnice k Silvestru a príprava dreva na Pajštúne. 31. decembra bol Silvestrovský výstup
na hrad Pajštún, kde bola zapálená vatra, nasledoval presun do turistickej klubovne, kde
pri kapustnici, vianočných dobrotách a hudbe sa rozlúčili so starým rokom 2011.
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MS SČK STUPAVA I. / Miestny spolok - Slovenský červený kríž I. /
Má 450 členov, predseda je p. Filípková Oľga, podpredseda p. Turanská Antónia,
pokladníčka p. Brezovská Mária, ďalej pracujú desiatkárky alebo dobrovoľné zdravotné
sestry. Tieto majú počas rôznych podujatí v meste zdravotnú službu / jarmoky, Deň zelá,
Florbal,... /. Tieto členky sa zúčastňujú povinného školenia, pod odborným dohľadom
asistentky, kde získajú osvedčenie o právomoci poskytovať zdravotnú službu. Začiatkom
kalendárneho roka sa koná hodnotiaca členská schôdza, kde prehodnocujeme ce loročnú
činnosť ZO. Vyhodnocujeme tu a malou pozornosťou ďakujeme našim dobrovoľným
darcom krvi. Za rok 2011 máme Jánskeho zlatú plaketu - Havran Peter st., Jánskeho
striebornú plaketu - Landl Peter a Jánskeho bronzovú plaketu - Veselý Igor. Prvýkrát bola
udelená Kňazovského medaila za odber viac ako 100-krát p. Milanovi Veselému. Spolu
máme 35 bezplatných darcov krvi a uskutočnili sme 72 odberov. Každoročne usporiadame
pre členov" Pochod za zdravím" smerom na Červený domček, spojený s MDD. Na akcii
vyhodnocujeme najstaršieho / p. Jarmila Ševčíková / a najmladšieho / 4 - mesačná
Kristínka Krempaská v kočíku / účastníka. Organizujeme i zájazdy za kultúrnymi
pamiatkami po SR alebo ČR - Slavkov, Macocha, Buchlov, Buchlovice, Velehrad, Tesárske
Mlyňany, Topoľčianky. Spolupracujeme i s ostatnými zložkami v Stupave. Naše družstvo sa
zúčastnilo súťaže "Poznaj svoje mesto" , ktorú organizovala ZO SZPB / Základná organizácia
zväzu protifašistických bojovníkov /, kde sme obsadili

1. miesto. Zúčastňujeme sa akcií usporiadaných MsÚ / Mestským úradom/ - kladenie
vencov pri oslavách oslobodenia Stupavy, SNP, výročí úmrtia M. R. Štefánika, pri pomníku
kpt. J. Nálepku a na Obore. Počas slávností Dní zelá naše družstvo súťažne varilo
kapustnicu / P. Oľga Filípková, p. Antónia Turanská, p. Mária Brezovská /.

MS SČK II. / Miestny spolok - Slovenský červený kríž II. /
Má 530 členov, čo je o 20 viac ako v r. 2010, predseda je p. Vilma Vígerová, tajomníčka
Zlatica Debnárová, pokladníčka Zuzana Košutová. Uskutočnili 3 odbery krvi v klube
seniorov Pohoda - zúčastnilo sa 55 bezplatných darcov,ako zdravotné sestry spolku
pracujú p. Peterková a p. Fabianová, zúčastnili sa na akciách usporiadaných Mestským
kultúrnym a informačným centrom a Základnou školou, na Deň zdravia usporiadali
meranie krvného tlaku, uskutočnili návštevy u členov, odovzdali im balíčky. Pochod za
zdravím smeroval na Vachálkov rybník , bol s programom a občerstvením. Usporiadali
zájazdy do zahraničia - Poľsko, vianočná Budapešť, Praha a pobytové dovolenky pri mori v
Chorvátsku. Na výročnej členskej
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schôdzi oceňovali darcov krvi : p. Čelovská, p. Košut. p. Slezák, p. Straský ako prvodarcovia,
p. Koberčík 5x, p. Tomeková 15x, p. Mihálová 25x, p. Černá 30x, p. Hrebeň 30x, p. Horváth
40x, p. Šuster 124x. Viacnásobní darcovia : p. Debrecký, p. Šurina, p. Kriva, p. Michálek, p.
Ivánková, p. Zaťko, p. Zaťková.

PRIATELIA STOLNÉHO TENISU STUPAVA / PST Stupava / - občianske združenie
Herňa klubu je v priestoroch starej telocvične v miestnej ZŠ, klub má 38 členov, z toho 22
dospelých a 16 detí, cieľom klubu je podpora a rozvoj stolného tenisu a výchova detí a
mládeže k aktívnemu športu. Činnosť zabezpečuje 4 - členný výbor : predseda Jozef
Kahánek, pokladník R. Neradovič, členovia výboru - J. Salai a J. Vicena. Financovanie je z
členských príspevkov, dotácie mesta Stupava, 2% z daní a sponzorských darov. Od r. 2004
sa zapájajú do súťaží Bratislavského stolnotenisového zväzu, v súčasnosti sú prihlásené 3
družstvá - A, ktoré hraje v V.lige, B, súťaží v VII. lige a najmladšie C v VIII. lige. Umiestnenie
v sezóne 2011 / 2012 je : A - 11. miesto, B - 6. miesto a C - 10. miesto. V spolupráci so ZŠ v
Stupave sa snažia o podporu v rámci voľnočasových aktivít prostredníctvom krúžku
stolného tenisu 3 - krát v týždni. Žiaci sa zúčastnili viacerých turnajov, napr. Slovenský
pohár mládeže a OPEN turnaj Bratislava / Trnava. Okrem turnajov sa zúčastnili
mládežníckej ligy v kategóriach mladší a starší žiaci a mladšie žiačky. Šancu zahrať si medzi
dospelými v VIII. lige dostali niektorí pokročilejší žiaci. Najvýraznejšie sa presadil v lige
Matúš Ragas, ktorý je na 16. mieste krajského rebríčka VIII. ligy súťaže. Žiaci A. Erdelský, M.
Ragas, J. Klebercz, J Kahánek sa zúčastnili okresného kola v stolnom tenise ZŠ v Malackách,
kde obsadili 1. miesto a postúpili do krajského kola. Pre rozvoj stolného tenisu v Stupave
organizuje každoročne klub turnaje - Veľkonočný turnaj pre žiakov a zvlášť dospelých,
Mikulášsky turnaj a Silvestrovský turnaj vo štvorhre. Týchto turnajov sa môžu zúčas tniť i
neregistrovaní hráči.

NEVÄDZA - občianské združenie
Pracuje t. r. už 35 rokov, vedúcou je p. Zuzana Mazancová, pokladníčkou p. Pavlína
Nosková, kronikárkou p. Soňa Činovská, dirigentom p. Tomáš Šelc. Počet členiek sa
pohybuje stále okolo čísla 30. Vystúpenia : 6.1.- Františkánsky chrám v Bratislave, bolo to
prvé vystúpenie v Bratislave. Spievali počas sv. omše spolu s našim umeleckým vedúcim
Tomášom Šelcom, po omši spievali pred oltárom vianočné piesne. 4.4.2011 - vystúpenie na
celomestskej oslave pri príležitosti úmrtia M.R. Štefánika. 16.6.2011-Mestký úrad vystúpenie na akcii 25-výročie kňazskej
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vysviacky mons. Felixa Mikulu, ktorý pôsobí v Stupave už 21 rokov. 3.7.2011- Radošovce Mons. Mikula nás pozval spievať do jeho rodiska Radošovce na slávnostnú sv. omšu pri
príležitosti 25 rokov jeho kňazstva. 5.júl.2011-Cyrilo- Metodské tradície - Dubová. 7.-17.júl
2011- zájazd do Bulharska, kde mali 2 vystúpenia, v meste Černomorec a družobnom
meste Svoge - spievali v pravoslávnom kostole, v ktorom sa doposiaľ nikdy koncert
nekonal. 30.9. - 2.10. 2011 - Dni zelá. Vystupovali pri slávnostnom otvorení zelových
slávností , v sobotu súťažne varili kapustnicu, získali 2. miesto, v nedeľu už tradične
spievali na sv. omši v stupavskom kostole. 27.11.2011- účasť na prezentácii občianskych
združení pôsobiacich v Stupave, ktorá sa konala v MKIC. 27.11.2011- prvá adventná nedeľa
- Mons. Mikula nás pozval spievať pri príležitosti zažatia prvej sviece na adventnom venci
pred kostolom. 17.12.2011 - Vianočný koncert spolu s našimi hosťami - cimbalová skupina
Kuštárovci, s nimi zaspievali 2 piesne a spevácky zbor Tempus z Bratislavy s nimi spievali
nakoniec Tichú noc. Každý súbor z uvedených mal samostatné vystúpenie. 26.12.2011 Kostol sv. Štefana v Stupave - každoročne spievame na sv. omši na druhý sviatok vianočný.
Za rok 2011 odspievali 78 piesní.

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Má už 130 rokov svojej existencie / založený bol 16. 5. 1880, v Máste r. 1887 /, žiaľ jeho
činnosť bola prerušená. 18.12.2010 sa na MsÚ zišli nadšenci stupavských hasičov, ktorí sa
rozhodli obnoviť činnosť. Iniciátormi stretnutia boli Jozef Ďurovič a Marek Kalivoda. K 1. 1.
2011 bol DHZ Stupava riadne zaregistrovaný a zaradený medzi ostatné okolité DHZ.
Primátor mesta vyslovil maximálnu podporu, prebral nad DHZ patronát. Hlavnou úlohou je
protipožiarna prevencia a akcieschopnosť zásahovej jednotky, budú vykonávať
protipožiarne kontroly, požiarno - asistenčné služby počas žatevných prác a tiež pri
spoločenských podujatiach mesta. Bude to i práca s mládežou a deťmi ako i kultúrnospoločenská činnosť. Členovia by chceli trénovať na súťaže, posvätiť sv. Floriána, založiť
dievčenské a ženské družstvo. Počet členov je cca 20. Členovia výboru : predseda Milan
Peschl, podpredseda Jozef Ďurovič, revízor Branislav Ivan, veliteľom Roman Slepánek. 9.
apríla uskutočnili v priestoroch Hasičskej zbrojnice brigádu na upratanie vnútorných
priestorov. Hliadky z DHZ bolo vidno počas roku pri všetkých verejných podujatiach v
Stupave.

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHA ZVÄZU VČELÁROV
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Zorganizovali v dňoch 23. - 24. septembra v MKIC 2 - dňový kurz medového pečiva a
zdobenia medovníkov. Kurzu sa zúčastnilo 18 žien a 2 muži, viedla ho Bc. M. Muráriková,
víťazka kulinárskej olympiády v Erfurte v r. 2008 a svetového kulinárskeho pohára v
novembri 2010. Predviedla i svoju prezentáciu výrobkov z rôznych svetových podujatí pod
názvom " Slovenský medovník v zahraničí " . V októbri prebehol kurz ošetrenia včelstiev
aerosólom.

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZÁHRADKÁROV 6 - 19,
STUPAVA/ZO SZZ /
Má k 31.XII.2011 evidovaných 147 členov nárast oproti minulému roku je o 8 členov.
Predseda je p. Ladislav Rác, podpredseda p. Ivan Sopúšek, pokladník p. Magda
Brbúchová. V priebehu roka mali 8 výborových schôdzí, užší výbor sa zišiel 4
- krát, raz do roka je výročná členská schôdza. Aktivity : svoju činnosti dokumentujú v
textovej a fotografickej kronike. Raz mesačne zabezpečujú konzultačnú poradňu signalizáciu škodcov a chorôb, v priestoroch klubu dôchodcov Pohoda - JUDr. Milan Balog.
Hlavnou akciou roka je účasť na slávnostiach kapusty - Dni zelá, v rámci ochutnávky rozdali
cca 1200 kg kyslej kapusty, varili súťažne kapustnicu, na slávnostnej svätej omši za dobrú
úrodu niesli členovia výboru obetné dary k oltáru. Ďalšie aktivity : 1.4. školenie záhradkárov
- prof. Hričovský a 14. 4. Ing. Matlák, 4.4. sa zástupcovia organizácie zúčastnili pri kladení
vencov z príležitosti oslobodenia Stupavy. Pre vzdelávanie členov boli objednané brož úry :
"Atlas chorôb" a " Celoročná ochrana plodín ". 7.5. v spolupráci s mestom bola uskutočnená
návšteva v Dolních Kounicích na koštovke vína, 4.6. uskutočnili posedenie členov výboru,
návšteva chorého p. Lachkoviča,
29.8. sa členovia zúčastnili pri kladení vencov z príležitosti osláv Slovenského národného
povstania, 11. 11. Martinský krst vína. Na výzvu komisie kultúry , športu a školstva sa
zúčastnili prezentácie mestských spoločenských organizácií v MKIS.
19. 11. zájazd do Mikulova, 14. - 16. 11. v spolupráci s mestom Stupava sa uskutočnilo
mimoriadne školenie pre stupavských pestovateľov kapusty vo Veľkom Mederi. 27
účastníkov získalo certifikáty o spracovaní kapusty. Tu bol spracovaný návrh na
zaregistrovanie chráneného názvu " Stupavské zelé "pre európsku komisiu. Pripravovali
materiály k 50. výročiu založenia ZO SZZ, spracovali žiadosť o udelenie diplomov pre
zaslúžilých členov, na výzvu mesta boli nápomocní pri pripravovanom projekte " Strýmka
Stupava" a ďalej v budúcnosti pre spoluprácu pri jej realizácii. Pre členov zapožičiavali stroj
na drvenie vetví ako i stroj - mlynko- odzrňovač pre spracovanie hrozna. V predajni
Agroservis bola potvrdená zľava na nákup pre členov organizácie r. 2011, dvaja členovia sa
zúčastnili súťaže " Poznaj
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Stupavu".
Vyhodnotenie výstavy ÚRODA 2011 na Dňoch zelá : výstavy sa zúčastnilo 82
vystavovateľov s 350 vzorkami, v kategórii ovocie a zelenina 1. miesto získal p.
Mihalský - kolekcia jabĺk,2. miesto p. Anton Woletz - kolekcia jabĺk, 3. miesto p.
Anna Rácová - kolekcia zeleniny, špeciálnu cenu udelili p. Stanislavovi Nemcovi. V súťaži o
najťažšiu hlavičku kapusty - zelá 1. miesto p. Ondrovič - 15 kg kapusta, 2. miesto p. Kovács 13,5 kg kapusta, 3. miesto p. Ján Pollák - 12 kg kapusta. V súťaži o najťažšiu tekvicu " buču"
zvíťazila p. Marta Maderová - 52 kg tekvica.
V celoslovenskej súťaži " Najkrajšie jablko a hruška " v Trenčíne získali diplomy pp. Woletz,
Mihalský a Kahánek.
Od republikového výboru obdržala organizácia vyznamenania II. a III. stupňa s finančnou
odmenou. Výročná členská schôdza 11. 2 .2012 schválila uvoľnenie p. Emílie Schwarzovej z
výboru ZO SZZ a vzala na vedomie rozhodnutie výboru zo dňa 3.11. 2011 o odvolaní JUDr.
Milana Baloga z funkcie tajomníka ZO SZZ.

ZÁKLADNÁ ORGANIZ8CIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV / ZO
SZPB /
Základná organizácia má priemerne 55 členov, sú to prevažne dôchodcovia, predseda je p.
Ján Holič, tajomník p. Antónia Turanská, pokladník Anna Holičová a členovia výboru pp.
Milan Kováč a Jozef Sokol. Po obnovení pôsobia od r. 2004, členovia sa zúčastňujú na
mestských oslavách, kladú k pamätníkom kvety, každý rok organizujú zájazd po stopách
SNP / Slovenského národného povstania /. Tento rok to bolo Brno - Špilberk - Orechov.
Počas cesty sú účastníci oboznámení s históriou a bojmi v danej oblasti. V bývalej
družobnej obci Orechov navštívili cintorín, kde je pochovaných 1467 príslušníkov Červenej
armády. Pri oslavách oslobodenia Stupavy sa na pozvanie ZO SZPB Stupava zúčastnil aj
minister obrany p. Ľubomír Galko v sprievode vojakov a hudby Ministerstva obrany SR .

HÁDZANÁRSKY KLUB TATRAN STUPAVA
V r. 2011 za hádzanársky klub Tatran Stupava štartovalo 6 družstiev v rôznych vekových
kategóriách. Družstvo mužov odohralo sezónu 2011 v druhej najvyššej súťaži pod v edením
Ing. Ľuboša Ivicu a Ladislava Pšenku. Od jesene sa stal trénerom mužov Vladimír
Valachovič. Ďalšie kategórie boli žiacke v zložení : prípravka, mladšie žiačky, mladší žiaci,
staršie žiačky a starší žiaci, ktorí odohrali krajskú majstrovskú súťaž. Mládežnícka základňa
predstavuje spolu cca 110 žiakov a žiačok vo veku od 8
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- 14 rokov, ktoré trénujú pod vedením 6 trénerov a to Aleny Polákovej, Ing. Romana Vígha,
Michala Daňa, Olivera Kubíčka, Roberta Geisseho, Ľuboša Baštiho. Súčasťou klubu sú od r.
2011 stupavskí veteráni a veteránky, ktorí začali pravidelne trénovať a navštevovať turnaje.
Úspechy v r. 2011 : 2. miesto mladších žiačok a 3. miesto mladších žiakov na majstrovstvách
bratislavského kraja, 2. miesto na medzinárodnom turnaji prípraviek PLAYMINIHANDBAL
2011 a 3. miesto prípraviek na majstrovstvách bratislavského kraja. / o činnosti veteránov
pozri v kapitole 9 - šport /

FUTBALOVÝ KLUB TATRAN STUPAVA
V roku 2011 oslávil 90 výročie od svojho založenia / v r. 1921 /. Prezidentom klubu je
Miroslav Beleš, tajomník Koloman Katona, manager Ivan Morávek, člen výboru Ondrej
Zezula, hospodár Rudolf Daráš. Klub má 6 kategórií : seniori - tréner Ivan Morávek, v sezóne
2010 / 2011 obsadili v 3. lige 6. miesto. Druhá kategória sú dorastenci - tréner Ondrej
Zezula , starší žiaci - tréner Ľubomír Weiss, mladší žiaci - tréneri Jakub Pavlačič a Ján
Katona, prípravka - tréner Slavomír Hóz. Do FK patria i starí páni, manager Jozef Dugovič / o
FK seniori viď v časti 9. Šport/. Každá kategória má cca 20 členov, celkom evidujeme cca
120 členov. Na tribúny boli osadené plastové sedačky, brigádnicky pomohli seniori.

PREZENTÁCIA činnosti spoločenských organizácií, OZ, klubov, spolkov
sa uskutočnila 12. novembra v MKIC. Komisia kultúry, športu a školstva / p. Marek Móza/
zorganizovala stretnutie OZ, spolkov, klubov za účelom získania informácií o ich činnosti.
Prínosom prezentácie bolo aj budúce ľahšie rozhodovanie poslancov pri prideľovaní
finančných dotácií mestom. Oznámenia boli rozoslané 80 subjektom pôsobiacim na území
mesta, záujem o prezentáciu prejavilo 18.
Činnosť OZ ELIAH a OZ URSUS je zahrnutá v 2. časti - Verejno-spoločenský život pod časťou
- Významné domáce a zahraničné návštevy.

ČINNOSŤ CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ
Farnosť vedie mons. Felix Mikula. Občania v Stupave sú kresťania - rímski katolíci,
evanjelici, grécki katolíci, pravoslávni, jehovisti, bez vyznania a iní. Bohoslužby sa konajú vo
dvoch kostoloch - farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Stupave a v
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kostole sv. Róchusa v mestskej časti Mást. Náboženská výchova sa vyučuje v
Základnej škole, v Pastoračnom centre sa konajú rôzne záujmové aktivity.
Počas slávností kapusty tu prebieha výstava CHRYZANTÉNA a iné. Farnosť má internetovú
stránku a pre vnútornú potrebu farníkov vydáva " Občasník sv. Jozefa " . Na fare je
Stupavská farská knižnica, ktorú vedie p. Františka Stachová, nie je veľký záujem o
výpožičky kníh a čítanie vôbec. 6.januára sa uskutočnilo svätenie domov,
5. februára. v priestoroch MKIC usporiadali farský ples. Vo farskom kostole boli
inštalované renovované obrazy Krížovej cesty pochádzajúcej z roku 1851, ktoré
darovala stupavská rodina Karola Langa. Reštaurovanie sa vykonalo v Brne. Vysviacka
obrazov bola v marci 2012.
Od marca 2011 prebiehala celková rekonštrukcia vonkajšej fasády- urobili odvetrávací
sokel, odvlhčenie základového muriva. Povolenie na rekonštrukciu schválil
Arcibiskupský úrad v Bratislave a Pamiatkový úrad, rekonštrukčné práce vykonávala
firma Renova - ART, s. r. o. V septembri boli čiastočné vymaľované vnútorné priestory
farského kostola.
6. marca sa v pastoračnom centre uskutočnil karneval, boli i súťaže a pekné odmeny.
Počas väčších sviatkov a slávností sa uskutočňuje prehliadka farského kostola a kalvárie s
odborným historickým výkladom študentov Michala Baruta a Jána Ivančíka. Počas
stupavských hodov, v auguste, vo farskom kostole v barokovej sakristii bola nainštalovaná
výstavka sakrálnych predmetov. 4. augusta pri príležitosti cirkevného sviatku sv. Rozálie sa
uskutočnilo požehnanie zreštaurovaného organu v kostole v Máste. Reštauračné práce na
organe vykonal významný slovenský reštaurátor píšťalových organov p. Ján Valovič.
Náklady z časti hradili z milodarov veriacich a z časti z finančných prostriedkov Farského
úradu v Stupave. Z pôvodného organu zostal iba starý motor, ostatné časti boli uložené do
depozitu. Prvý raz na zreštaurovanom organe zahral oficiálny hudobník Bratislavsko
- trnavskej arcidiecézy Mgr. art. Stanislav Šurin. Počas slávností Dni kapusty - zelá, 29.
septembra, sa tu uskutočnil koncert Komorného zboru Coro nel torrente z Vysokej pri
Morave pod vedením p. Roberta Dinuša.
Katolícka jednota Slovenska, pobočka Stupava - stará sa o prevádzku Pastoračného centra,
organizovala posedenie pri príležitosti Dňa matiek, Dňa detí, uskutočnila prednášku o
histórii farského kostola / M. Barut /a v pastoračnom centre zaviedla premietania
kresťansky ladených filmov, k tomu účelu zakúpili technické vybavenie a dali zatemniť
okná a dvere, pomáhajú pri skultúrňovaní priestorov kostola kvetinovou výzdobou,
upratovaním a udržiavaním liturgických odevov, už päť rokov spolupracujú s farským
spoločenstvom Stupaváčik, ktoré navštevuje cca 30 detí, finančne prispeli na týždenný
výlet týchto detí a animátorov ako odmenu za
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celoročnú prácu. Stupaváčik sa stretáva 1x do týždňa v pastoračnom centre, hudobne
účinkujú v kostole pri rôznych podujatiach, pracujú pod vedením manželov Katky a
Martina Rafajových.
29. mája bola sviatosť birmovania, ktorú udelil 61 dievčatám a chlapcom stupavskej
farnosti bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Kandidátov na
prijatie sviatosti birmovania predstavil Mons. Felix Mikula, bola to jeho 10 birmovka.
V júni , pri príležitosti 25-výročia kňažskej vysviacky, prijal primátor Mgr. Pavel Slezák
Mons. Felixa Mikulu na mestskom úrade. Pri slávnostnom zápise do Pamätnej knihy mesta
účinkoval ženský spevácky zbor OZ Nevädza. Mons. Mikula pôsobí v Stupava vyše 20 rokov,
jeho duchovné i občianske pôsobenie je nad všetko viditeľné. V dňoch 17. - 25. novembra v
Pastoračnom centre prebehla výstava LEGO vláčikov na funkčnej železnici.
ORATÓRIUM, priestor na ľavej strane od hlavného oltára, v úrovni 1. poschodia, je od 15.
augusta 2009 ako malé múzeum zamerané na grófsku rodinu Károlyiovcov, kde na
fotografických paneloch a vecnými predmetmi približujeme tých, ktorí v týchto priestoroch
navštevovali sväté omše. Expozícia je stále doplňovaná, bola doplnená i o získané knihy a
fotografie kňaza Ignáca Gondu / Opatrila / pri príležitosti 100 - výročia jeho úmrtia a Roku
kresťanskej kultúry. Boli nainštalované i dve zasklené stolové vitríny s fotografiami,
dokumentmi a originálnymi predmetmi ,pochádzajúcimi z kaštieľa. Je tu možnosť
zakúpenia knihy " Život zasvätený poľovníctvu "od grófa Ľudovíta Károlyi, ktorú vydal jeho
vnuk gróf József Károlyi. Múzeum je otvorené príležitostne a na požiadanie s odborným
výkladom Mgr. Gabriely Prokešovej.

2. PRIEMYSEL A SLUŽBY

Priemyselná výroba v Stupave zanikla. Väčšie súkromné firmy sú napríklad : Cevaservis
s.r.o., Elektro Rác s.r.o., Tondach Slovensko a iné. Služby : 156 predajní, 172 výroba, sklady,
služby, 64 hotely, reštaurácie, občerstvenia.
Banky : V Stupave majú pobočky 3 banky a to Všeobecná úverová banka, Slovenská
sporiteľňa a Tatra banka. Banky majú aj bankomaty ..
Spoločnosť Technické služby Stupava, s.r.o. : spoločnosť zabezpečuje práce a služby
vlastným majetkom obstaraným počas existencie spoločnosti a prenajatým majetkom od
mesta Stupava na základe nájomných zmlúv. Činnosť spoločnosti :
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odpadové hospodárstvo, stredisko technických služieb, pohrebníctvo, čistička odpadových
vôd. / pozri v kapitole 5. - Životné prostredie /.
V lokalite bývalej cementárne postupne obývajú bytový komlex Agátky Stupava. Je to
moderne riešené bývanie s parkovacími miestami, detským ihriskom a priestorami na
oddych priamo v areáli.
Kanalizačná sieť a ČOV - pozri v kapitole 5. Životné prostredie.
Centrálny zdroj vykurovania v Stupave prevzala od konca roku 2009 spoločnosť
TERMMING, a.s. Bratislava / viď v Kronike 2010 / .

3. POĽNOHOSPODÁRSTVO, VODNÉ A LESNÉ HOSPODÁRSTVO

V poľnohospodárstve je v súčasnosti rodinné podnikanie, prevláda samozásobovanie ako
udržateľné poľnohospodárstvo, ktoré je súčasťou miestneho hospodárstva a tradícií /
pestovanie kapusty, zeleniny /. Pôdu má v prenájme spoločnosť FIRM FARM. Urbárska
spoločnosť v Stupave - má cca 650 členov, zastupuje a presadzuje záujmy vlastníkov lesov
a pasienkov, usiluje sa o ochranu a podporu zámerov všeobecne prospešných
hospodáreniu v lesnom a pasienkovom hospodárstve, registrácia spoločnosti bola
vykonaná vo februári 1996, výbor spoločnosti : predseda Ing. Peter Balog, tajomník Ing.
Jozef Binder, členky výboru p. Anna Majtánová, JUDr. Agnesa Sirotová.
Urbárska obec a lesné spoločenstvo Mást so sídlom v Stupave, pozemkové spoločenstvo presadzuje záujmy vlastníkov lesov a pozemkov v katastri mestskej časti Mást, výbor
spoločnosti : predseda Miroslav Suchý, podpredseda Marek Javor, členovia výboru : Anton
Hrica, Ján Suchý, Mária Chaloupková, Viliam Gašparovič, Jozef Blažek a predseda dozornej
rady Rudolf Suchý, počet členov 153. Ostatné lesy sú pod správou - Lesy SR, š. p. Banská
Bystrica. Lesy sú prevažne listnaté, najmä bukové a dubové, v menšej miere smrekové.
Rastie tu i agát, breza, borovica, lipa, v nižších polohách gaštan, smrekovec, jaseň a topoľ.
Stav lesa spravovaného štátnym podnikom možno konštatovať, že je dosť zanedbaný. V
parku kaštieľa rastú vzácne dreviny - platany, jedľa Nordmanová, pagaštan červený,
cyprušteky, nájde sa aj ginko, borievky, borovice - čierna a hladká. Pri potokoch rastú
liesky a vrby.
Všetky vody spravuje Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik - Správa povodia
Moravy v Malackách. Vodné toky : Stupavský potok - pramení pod Tureckým vrchom,
vlieva sa do rieky Morava, tečie cez Malé Karpaty, Borinku a Stupavu, vlievajú sa do neho
tieto potoky : Vajnorský jarok, Grófsky potok, Červený potok, Vápeničný potok. Dno je
väčšinou pieskové, v plytčinách štrkové a hlbšie
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bahnité. Vodné plochy : Jánošíkov a Vachálkov rybník, rybníky bývalého štátneho majetku,
jazero v zámockom parku.

4. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Je riadené na MsÚ oddelením výstavby a životného prostredia, pracuje pod vedením Ing.
Stanislava Hromkoviča, má niekoľko referátov. Od 1. 1. 2011 sa Mestský podnik
technických služieb v Stupave pretransformoval na Technické služby Stupava, s.r.o. /
riaditeľ Ing. Ján Juria /. Zabezpečuje zber zmesového komunálneho a vytriedeného
komunálneho odpadu. Zmesový komunálny odpad sa odváža na skládku spoločnosti A.S.A.
do Zohoru.
Zberový dvor je na Mierovej ulici, je pre nadrozmerný alebo drobný stavebný odpad,
v roku 2011 bol otvorený Po - So od 7 - 17 hod, pre všetkých platcov za odpady v
meste Stupava je bezplatný.
DEŇ ZEME / 22. apríla / akcie prebiehali 16. apríla v Parku a Sedliackom dvore- čistenie
parku a Stupavského potoka, workshoppy, organizátormi boli OZ ENVIROSVET, MKIC,
mesto Stupava. Akcie pod názvom " Urobme to " .
" Príroda je život pre každého 2011 " - 27. apríla v Mestskej knižnici R. Morica prebehol
XVI. ročník literárnej súťaže, propozície boli rozposlané 24 školám okresu Malacky a ZŠ
Sučany. 12 škôl poslalo 76 prác, 11 prác porota ocenila, zo Stupavy to bola Vanda Jánošová
s prácou " Prečo je Kriváň krivý".
Prívalový dážď- 30. júna sa z lokality Kremenica valil potok vody na Hlavnú ul. , zaplavil ju i
záhrady, pivnice na Mariánskej, Rovnej a časti Kolónie. Primátor zvolal protipovodňovú
komisiu a následne Technické služby uvoľnili zanesené šachty a venovali sa požia davkám
občanov. Mesto má 2 motorové čerpadlá, do prác sa zapojili i členovia DHZ.
7. júla bolo zasadnutie protipovodňovej komisie, kde prijali opatrenia na zabezpečenie
protipovodňovej pohotovosti, koordináciu s DHZ, technické a materiálne vybavenie pre
takéto situácie.
Prevádzkový areál betonárky Karovič , na Devínskej ceste , občania mestskej časti Mást
podali petíciu proti zámeru vybudovať v tejto zóne betonáreň na podnikateľské účely.
Stavebný úrad postúpil žiadosť na prešetrenie na Krajský stavebný úrad, ktorý k 13.
októbru zrušil vydané stavebné povolenie.
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VZN č. 5 / 2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území mesta Stupava. Od poplatku môže byť oslobodený poplatník v prípade , že sa
preukázateľne nezdržiava v mieste trvalého pobytu viac ako 90 po sebe nasledujúcich
dňoch.
Kontajner na cintoríne môže slúžiť iba na odpad, ktorý pochádza z cintorína. Využívajú ho
okolití obyvatelia, je to protizákonné, je to priestupok, za ktorý môžu byť pokutovan í.
Zbohom žumpám - mesto má verejný vodovod i verejnú kanalizáciu, na ktorú sa povinne
majú napojiť vlastníci nehnuteľností / zákon č. 442 / 2002 Z. z. /. Náklady na prípojku
znáša vlastník nehnuteľnosti. Nesplnenie je priestupok pod hrozbou finančnej poku ty od
16 do 331 Eur. Definitívny termín zriadenia prípojky je 31. december 2011, následne do 1.
mája 2012 bude vykonaná kontrola napojenia nehnuteľností na kanalizáciu.
Spaľovňa odpadu a nová skládka v Stupave - v blízkom období sa neráta s vybudovaním, do
budúcna sú úvahy o pyrolytickom tepelnom spracovaní odpadu.
V meste prebieha pravidelný vývoz separovaného odpadu od rodinných domov v
špeciálnych vreciach
Ocenenie pre Stupavu za separovaný zber od spoločnosti ENVI - PAK - 29.9. v Sielnici na
celoslovenskej konferencii prebehol 2. ročník súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce
SR zapojené v systéme separovaného zberu so spoločnosťou ENVI - PAK. Naše mesto
získalo ocenenie ako mesto s najlepšie vybudovanou infraštruktúrou separovaného zberu s
finančnou odmenou 1000 Eur.
Projekt ŽIVÝ PARK / v Malom parku / schválený Nadáciou Ekopolis, za pomoci grantového
systému THINK BIG spoločnosti Telefónika O2. Organizátormi akcie boli : OZ Stupavský
okrášľujúci spolok, OZ Pourt Art, OZ Pohodka a ateliér KLiKA. Bolo veľmi nepriaznivé
počasie, ale urobilo sa kus dobrej práce. Mesto pomohlo kontajnermi a vývozom odpadu
na skládku. Organizátori plánujú vybudovať detské ihrisko a využiť panský skleník.
Medzinárodný projekt " Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblastiach " 10. októbra sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže. Stupava sa do súťaže
prihlásila v marci 2011, bude hodnotená v roku 2012. V súťaži ide o Európsku cenu a
Hlavné mestá biodiverzity. Súťaž je financovaná z prostriedkov EU Life + a Ministerstva
životného prostredia SR . Oblasti, do ktorých sa chce Stupava prihlásiť sú okrem iného aj
aktivity na podporu pestovania a spracovania stupavskej kapusty a jej uznanie ako
špeciálneho regionálneho produktu.
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STRYMKA - návrh na zriadenie stupavskej enviromentálnej učebne na pozemku vedľa MsÚ,
na teoretickú výučbu prírodovedy a prírodopisu žiakov a detí vôbec. Teória by bola skĺbená
s praxou v procese vyučovania. Zároveň by to bola i tvorivá dielňa.
DOSTAVBA kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV / Čistička odpadových vôd / mesta
Stupava : projekt bol rozdelený na šesť častí, bol spolufinancovaný z prostriedkov
Kohézneho fondu Európskeho spoločenstva v rámci Operačného programu Životného
prostredia, Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, rozpočtu Mesta Stupava. V histórii
Stupavy to bol najväčší projekt, čím sa vytvorili podmienky pre napojenie sa na kanalizáciu
celého územia mesta. Dĺžka verejnej splaškovej kanalizácie predstavuje 11,111 km
kanalizačného potrubia so 4 čerpacími stanicami / ul. Bottova, Bitúnková, Duklianska,
Kalinčiakova /, boli vybudované prípojky v dĺžke 6,763 km. Začatie realizácie projektu bolo
v marci 2009 a ukončenie v decembri 2011.Celkové uznateľné náklady 12 057 950, 21 Eur,
dotácia Európskej únie z Operačného programu Životného prostredia 10 249 257, 68 Eur. Je
to obrovský vklad pre budúcnosť, pre ochranu prírody a kvalitu životného prostredia nielen
v Stupave, ale aj v širšom okolí.

5. DOPRAVA A SPOJE
V súčasnosti je Stupava s okolím spojená autobusovou dopravou, cestnú sieť tvorí štátna
cesta 1. triedy / Bratislava - Malacky - Brno - Praha /. Mimo mesta vedie diaľnica.
Z rokovania komisie dopravy, bezpečnosti a civilnej ochrany / komisiu vedie poslanec
Miroslav Mackovič / - závažnejšie podnety : dopravné značenie na miestnych
komunikáciách, vytvorenie parkoviska na školskej ulici, rampy v zámockom parku,
označenie plôch na venčenie psov a verejnej zelene, oprava odvodňovacieho žľabu popri
cyklotrase na ulici Dlhá, križovatka Nová - Lesná, Námestie SNP, osadenie DZ " Daj prednosť
protiidúcim vozidlám" na Karpatskú ulicu, rekonštrukcie komunikácií / opravy výtlkov /,
priechody pre chodcov, Zdravotnícka ulica - chodníkový prejazd ku garážam, prestavba
mobiliáru v pešej zóne, potreba vybudovania chodníka v smere Dúbravy juh na Malackej
ulici, potreba vybudovania chodníka pri ceste II/00203 v smere na Zohor, vyriešenie
výjazdu z ulice Pažitnej na ul. F. Kostku / pri Hricovi/, zakúpenie "papúč" pre MsP, dopravné
riešenie napojenia a parkovania plánovaného SM BILLA, chodník na ulici Budovateľská /
pred ZIPPAVOU /, prechádzanie detí pred starou budovou ZŠ.
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" Križovatka Stupava - juh na diaľnici D2 " je otvorená od 1. augusta, prínosom pre
stupavčanov je, že majú k dispozícii tretiu variantu príjazdu do Bratislavy. Nevýhoda pre
stupavčanov je v tom, že na krátky úsek diaľnice musia mať zakúpenú diaľničnú známku!
Kontroverzná zmena dopravy na križovatke Hlavná ulica - Marcheggská / z decembra 2010/
bola prerokovávaná v Komisii dopravy, bezpečnosti a civilnej ochrany opäť 10. marca v
zmysle dať križovatku do pôvodného dopravného značenia. Ukázalo sa , že problémy
dopravy zmena neriešila, naopak skomplikovala.
V januári , na pracovnom rokovaní o dopravnej situácii, boli prezentované zámery týkajúce
sa štátnej cesty I/2, najmä otvorenie prevádzky LIDL a s tým spojenej križovatky Hlavná Záhumenská pri bývalom Slovliku. Mesto trvalo na tom, aby investor vybudoval aj svetelnú
križovatku Železničná - Hlavná.
V marci bol prerokovávaný / zatiaľ nepotvrdený / investičný zámer vybudovať od
Bratislavy vľavo TESCO a tým je treba venovať pozornosť vstupu do mestskej časti Mást.
Dva nové priechody pre chodcov, kontrastné bielo -červené, sú situované v blízkosti MŠ na
Hviezdoslavovej a Špeciálnej základnej školy na Záhumenskej ulici, v križovatke ulíc
Devínskej cesty a Záhumenskej ulice. Zároveň bol predĺžený existujúci chodník o 8 metrov z
betónových kociek.
Z rokovania komisie dopravy, bezpečnosti a civilnej ochrany : vybudovať svetelné
semafórové riadenie na križovatke Hlavná - Záhumenská a Hlavná - Zdravotnícka - Školská,
vytvoriť samostatné odbočovacie pruhy na Hlavnej ul., dobudovať cesty a chodníky, ktoré
zostali v dezolátnom stave na uliciach, kde boli dokončené kanalizačné prípojky, rie ši sa
komplexná rekonštrukcia Karpatskej ul., pracuje sa na oprave Lesnej ul., boli zasypané diery
na Mlynskej ul. za mostíkom, bol dobudovaný chodník na Bezručovej - Mlynskej ul.,
prejednali aj výhľadový cieľ Mástského obchvatu s návrhom vytvorenia dvojpr údovej
kruhovej križovatky pri čerpacej stanici Jurki. Bola riešená disciplína vodičov, dopravná
komisia navrhla rýchlosť jazdy regulovať osadením meračov dosiahnutej rýchlosti, v rámci
zvýšenia bezpečnosti odporučila komisia posilniť hliadky mestskej polície prijatím ďalších
dvoch členov mestskej polície - tým by bol policajný tím rozdelený na pochôdzkárov,
motorizovanú hliadku a jedného člena na neustále sledovanie mestského kamerového
systému.
V rámci dopravnej výchovy v priebehu roka Mestská polícia uskutočnila niekoľko stretnutí
s deťmi v MŠ a ZŠ a článkami v Podpajštúnskych zvestiach poúčala o rôznych pálčivých
problémoch / Aby boli deti v bezpečí /.
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6. ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, ŽIVOT
OBYVATEĽOV

Na MsÚ sa touto problematikou zaoberá Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, detí a
mládeže ako i Referát sociálnych vecí, rodiny, školstva, športu a podnikateľskej činnosti /
Bc. Blanka Vašinová /.
ZDRAVOTNÍCTVO : praktické ambulancie pre dospelých 3, špeciálni lekári - neurológ,
internista, psychiater, gynekológovia, očná, 2 praktické ambulancie pre deti a dorast,
homeopatia. Zubní lekári - 4 a zubné laboratórium , 3 lekárne, rehabilitačné pracovisko.
Konajú sa dobrovoľné darovania krvi, mnoho obyvateľov sa preventívne zaočkováva proti
chrípke.
POKLES A RAST OBYVATEĽSTVA : k 31. 12. 2011 počet obyvateľov v Stupave počítal 9625.
Prihlásených bolo 412 obyvateľov, odhlásených 171 obyvateľov, zomrelých 125
obyvateľov, narodených detí 122. V porovnaní s rokom 2010 sa počet obyvateľov Stupavy
zvýšil o 122 obyvateľov. V meste je veľká bytová výstavba súkromných domov i nájomných
bytov, je i viacero ubytovní, hlavne pre prichádzajúcich pracovníkov v oblasti stavebníctva.
Prebiehalo zatepľovanie bytoviek. V uliciach sa pohybujú skupinky bezdomovcov a
užívateľov drog.
ÚMRTIA NAŠICH ZNÁMEJŠÍCH OBYVATEĽOV :
31.januára Marta Mindáková, 16 rokov viedla Klub dôchodcov, svojou prácou a
obetavosťou sa stala symbolom dobrovoľníckej práce, ochoty, obetavosti.
13. marca Adolf Lachkovič, spisovateľ, režisér, scenárista. Zostalo po ňom literárne dielo,
ktoré navždy zachytáva stratené čaro Stupavy minulého storočia.
10. apríla Jaroslav Slezák, amatérsky maliar, ktorý maľoval stupavské motívy, zachytil v
nich mnohé staré stupavské zákutia, budovy, prírodu.
6. augusta Emília Hasonová, učiteľka na ZŠ, aktívne sa zapájala do činností mesta
5. septembra Etuška Jarošová, dlhoročná členka výboru v Slovenskom zväze záhradkárov,
veľmi aktívna, 16 rokov sme ju mohli vidieť na Stupavskom zelé pri výstavách ovocia
ÚRODA.
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8. decembra p. Magdaléna Dovičičová, autorka Krátkeho slovníka nárečia
slovenského záhoráckeho stupavského, prispievateľka do novín Cementár ,
Podpajštúnske zvesti a ročenky Stupava.
4. decembra PaedDr. Jozef Počuch, učiteľ, aktívne sa zapájal do činností mesta, bol
dlhoročný predseda školskej a kultúrnej komisie pri MsÚ.

VECI SOCIÁLNEHO CHARAKTERU :
Potravinová pomoc sociálne slabším osobám potravinovými balíčkami múky a cestovín registrácia občanov prebehla v jesenných mesiacoch na základe projektu dodávok
potravinovej pomoci v rámci EÚ. Odkázaní občania sa musia preukázať potvrdením od
Úradu práce, soc. vecí a rodiny. Odovzdanie potravinových balíčkov prebehne začiatkom
r. 2012.
Stravovanie dôchodcov je od 1. apríla zabezpečené aj v Školskej jedálni v cene 1,90 Eur,
varia pre stravníkov s rozvozom , ostatným sa vydáva strava do obedárov. Naďalej je
stravovanie aj v Cevaservise v cene 2,10 Eur.
POHODA - KLUB DOCHODCOV :
Vedúcou klubu je p. Viera Štefeková. V tomto roku bolo v klube zapísaných 163 seniorov.
Aktivity zamerali na zdravotnú a výchovno- vzdelávaciu činnosť. V rámci zdravotnej
činnosti si merali tlak, dbali na pitný režim, cvičili cviky zamerané na chrbticu, kĺby, na
predchádzanie srdcovo- cievnych príhod, na cvičenie po ženských operáciach, na dychové
cvičenie, raz mesačne navštevovali termálne kúpele, 2 x liečebno - rehabilitačný pobyt v
Turčianskych Tepliciach a v lete pobyt pri mori. V rámci výchovno - vzdelávacej činnosti
absolvovali viacero prednášok, pracovali s časopisom Zdravie a Vitalita, čítali z kníh o
pozitívnom myslení. Navštevovali soľnú jaskyňu, divadelné predstavenia, výstavy, akcie
poriadané MKIC a MsÚ. V klube zasadajú členovia SZPB, KSS, SZI, SČK - organizuje odber
krvi. 3. marca v MKIC bolo Fašiangové posedenie pre seniorov pri dychovej hudbe
Záhorienka.
Opatrovateľská služba - mesto Stupava poskytuje túto službu cez VENIA - VĽÚDNOSŤ n. o
s ktorou má zmluvu, opatrovateľky sú zamestnané vo Venii a riadi ich koordinátorka
opatrovateľskej služby.
Invalidný vozík / od decembra 2010 / môže slúžiť občanom ako zdravotná pomôcka
maximálne na 6 týždňov, poplatok je stanovený na 0,50 Eur / deň, požičiava sa na
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MsÚ - referát soc. vecí, rodiny, školstva, športu a podnik. činnosti- Bc.Blanka
Vašinová.
Sociálny taxík pre občanov so ZŤP, pre dôchodcov s nízkym príjmom, pre poskytovanie
pomoci v rodinách s malými deťmi , najmä ak je život alebo zdravie maloletého v ohrození.
Fašiangové posedenie pre seniorov bolo 3. marca vo veľkej sále MKIC, do tanca hrala DH
Záhorienka
- Mesiac úcty k starším - 19. októbra sa na MsÚ uskutočnilo posedenie pre jubilujúcich
spoluobčanov. Organizátorom bol Referát soc. vecí a odd. služieb. Jubilujúcich bolo 124,
pozvanie prijalo 57,dostali kvietok a poukážku na 13 Eur. Tí, ktorí sa posedenia nemohli
zúčastniť, obdržali ďakovné listy. V programe vystúpili žiaci ZUŠ. Najstarší obyvateľ
Stupavy je 96 - ročný p. Gejza Schieber z Kúpeľnej ulice.

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - KAŠTIEĽ :
Zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, je to rozpočtová organizácia s vlastnou
právnou subjektivitou, riaditeľom je Mgr. Pavol Podmajerský, v zariadení je sociálno zdravotný úsek, prevádzkovo - technický úsek, sociálno - administratívny úsek, stravovacie
oddelenie a personálne oddelenie. Poskytuje komplex služieb pre klientov počnúc
zabezpečením základných životných potrieb, cez potreby bezpečia, autonómie, až po
potreby sebarealizácie. Kapacita je 250 lôžok, od 1.1.2009 prijímajú len klientov do
Domova sociálnych služieb.
AKCIE, ktoré organizuje DSS pre svojich klientov : Deň matiek uskutočnili 9.5. pre 122 žien
v spolupráci s OZ Dôstojnosť života, pre ženy vyrobili keramické červené srdiečka z hliny,
Juniáles - 23.6., atmosféru zábavy spríjemňovala hudobná skupina, nechýbalo chutné
občerstvenie. V rámci športovej činnosti uskutočnili II. ročník petangového turnaja,
zúčastnilo sa 12 družstiev z DSS z Bratislavského samosprávneho kraja. Turnaj doplňovala
hudba, tvorivá dielňa, hry, a dobrý guláš. Účastníci turnaja dostali diplomy a ceny. Koncert
- 23.6. v priestoroch Kaplnky kaštieľa. Bol to prvý komorný koncert v týchto historických
priestoroch, účinkovali žiaci miestnej Základnej umeleckej školy. Deň hier a súťaží pre
zariadenia Bratislavského samosprávneho kraja v Plaveckom Podhradí - klienti zo Stupavy
absolvovali všetky súťaže / ako napríklad : hod guľou do kruhu, hod loptou do koša,
fúkanie do pohára, pripínanie štipcov a iné / , z blízkej chovnej stanice boli ukážky
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krásnych koní, na ktorých sa klienti i povozili. Na záver súťažiaci obdržali diplomy a ručne
vyrobené keramické medaily. Kúpanie vo Vincovom lesa pri Sládkovičove v termálnom
kúpalisku, návšteva divadelného predstavenia " Boh masakra" v divadle Arena v Bratislave,
ktoré zabezpečil Bratislavský samosprávny kraj. Katarínska zábava - bola v jedálni, účasť
cca 90 klientov, bola s bohatou tombolou, na túto akciu prichádzajú i príbuzní klientov.
Hudobnú produkciu dodala skupina Rytmus / p. Hyža so svojimi deťmi /. Oslava Mikuláša traja zamestnanci v kostýmoch predstavujú Mikuláša, anjela a čerta, osobne chodia za
klientmi a rozdávajú darčeky. Je to veľká zábava, odznejú i básničky pesničky, modlitbičky
ale i žarty.
AKTIVITY : pamäťové cvičenia, pohybové aktivity - cyklistika, bolo zakúpených a
prispôsobených zdravotnému stavu klientov 6 horských bicyklov, ďalej psychomotorické
hry a tanec, dychové a relaxačné cvičenie. Zaviedli i tvorivé aktivity ako sú tvorivé dielne maľovanie, vystrihovanie , lepenie, tkanie, výroba košíkov, koberčekov, vankúšov, oz dôb,
obrázkov , ktoré predávajú počas vianočnej burzy a na Dňoch otvorených dverí. Výťažok je
použitý na nákup materiálu a pomôcok pre ďalšiu výrobu. V tvorivých dielňach 2 je práca s
drevom , mičurinský krúžok - vysádzanie zeleniny, ručné práce, keramická dielňa.
Oddychové aktivity - prebiehajú v spoločenskej miestnosti, je to posedenie pri pesničke,
sledovanie humoristických relácií " pre pamätníkov ", premietanie filmov, spevácky krúžok,
ktorý obohacuje program na spoločenských akciách v Kaštieli, pravidelne sa zúčastňuje na
medzinárodnej speváckej súťaži v Plaveckom Podhradí. Spev doprevádzajú trianglom,
paličkami. Súčasťou speváckeho krúžku je aj príprava, servírovanie a obsluha čaju ostatným
klientom, čo prispieva k rozvoju ich spoločenských zručností. Obľúbenou aktivitou sú
pravidelné tanečné zábavy so živou hudbou.
KAPLNKA kaštieľa sv. Jána krstiteľa - po kúpe stupavsko - pajštúnskeho panstva sa
uskutočnila náročná prestavba /v rokoch 1867 - 1880 /, pri ktorej bola prestavaná i kaplnka
sv. Jána Krstiteľa podľa návrhov budapeštianskeho architekta Miklósa Ybla. Freskovú
výzdobu robil maďarský maliar Károly Lotz. Pozoruhodná je socha modliaceho sa anjela od
talianskeho sochára Odoarda Fantacchiottiho, ktorá slúžila ako náhrobok Geraldíny Károlyi dcére grófov a neskôr jej matke Františke / dnes je značne poškodená /. Po požiari v roku
1947 bola kaplnka opravená a slúžila pre potreby Domova sociálnych služieb. Po úpravách
bola 6.januára sprístupnená i verejnosti, vysvätil ju kňaz Anton Srholec a zároveň pre behla
svätá omša sviatku Troch kráľov. Akcie sa zúčastnili klienti DSS i početná stupavská
verejnosť. Históriu priblížila Mgr. Gabriela Prokešová, akciu zorganizoval PhDr. Jozef
Kulačik, pracovník DSS. Priestor kaplnky bude slúžiť verejnosti na komorné pod ujatia 23.6.sa
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uskutočnil komorný koncert žiakov ZUŠ, 28. 9. v rámci sprievodných akcií na Dni kapusty zelá bolo autorské čítanie autora Antona Hrnku z novej knihy o Stupave - Mesto Stupava v
minulosti a dnes, spojené s otvorením stálej výstavy fotografií z grófskej rodiny
Károlyiovcov.
16. 12. v rámci Župných Vianoc bolo otvorenie výstavy Betlehema, autorov p. Alojza
Machaja a p. Dany Polákovej, prebehli koncerty : speváckeho zboru Uhranská perla zo
Záhorskej Vsi pod vedením p. Magdalény Šimkovičovej a hudobno - spevácka skupina Juraj
Turnier a priatelia zo Šamorína spojené s autorským čítaním básní Judity Kaššovičovej,
organizátormi bolo OZ Kentaurus - majer Kolhuf, PhDr. Jozef Kulačik a manželia G. a S.
Prokešovi.

7.

KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

- MKIC /Mestské kultúrne a informačné centrum/ po dvadsiatich rokoch, od 1. júna, má
nového riaditeľa - Mgr. Danu Kľučárovú , PhD. Organizujú spoločenské a kultúrne akcie
mesta, mesačne vydávajú noviny Podpajštúnske zvesti, v ktorých informujú o kultúrnych a
spoločenských aktivitách v meste, raz ročne vydávajú INFORMATÓRIUM. Časť priestorov si
prenajíma OZ Pourt Art ako komorné divadlo a Kino X.

KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ AKCIE:
Papučák - Pochovávanie basy v MKIC, 8. marca, fašiangová zábava v maskách, ale aj bez
nich, pre všetky vekové kategórie. Do tanca hrala a basu pochovávala skupina Záhoráci
Dámsky večierok - " Babinec ", 2. apríla v MKIC, tradičné posedenie, zábava a získanie
nových informácií z oblasti kozmetiky, módy a iných ďalších oblastí, ktoré sú blízke každej
dáme.
" MESTO STUPAVA V MINULOSTI A DNES " - prezentácia novej monografie o Stupave, vo
veľkej sále MKIC, 22. mája, hlavný autor diela PhDr. Anton Hrnko, CSc. s kolektívom
spoluautorov vytvorili publikáciu podávajúcu obsiahly pohľad na mesto od praveku po
novodobú históriu. Kniha je predajná.
Stupavské historické slávnosti sa uskutočnili 20. augusta v amfiteátri, usporiadateľmi boli
OZ URSUS a ELIAH, prezentovali historický šerm, lukostreľbu, dobové tance a hudbu,
remeselníkov, vo večerných hodinách bola ohňová show a filmové premietanie a iné.
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KNIŽNICA RUDA MORICA
Knižničný fond v roku 2011 bol 26 025. Prírastok kníh bol o 700 zväzkov. Celkom čitateľov
762, z toho detí 410, z počtu obyvateľov v Stupave/ 9591/ to je 7,94 %. Výpožičiek bolo
celkom 15 395, knižnicu navštívilo 4 236 čitateľov, z toho detí do 15 rokov 1 818. V rámci
vzdelávacích a kultúrno - spoločenských podujatí prebehlo 10 nástenných kvízov a počas
jarných prázdnin v MKIC : kvíz " Ak uhádneš, odpovieš " a 4 - krát stretnutie s rozprávkou.
V Mesiaci knihy spojené s rozprávkami boli 4 exkurzie detí z MŠ, na ZŠ pracuje čitateľský
krúžok, 5 - krát prebehol slávnostný zápis prvákov do knižnice, pre 4. ročník ZŠ prebehla
súťaž o " Kráľa detských čitateľov ", do finále postúpilo 28 žiakov, účasť celkom 180
žiakov. Korunovácia prebehla 15. mája v MKIC, najväčší počet bodov získala zo 4.A tr.
Lucia Jašíčková, čím sa stala Kráľovnou detských čitateľov Stupavy 2011.

Knižnica

bola 22. marca v MKIC hlavným usporiadateľom nedožitých 90. narodenín Ruda Morica - v
spolupráci s BIBIANOU a vydavateľstvom Mladé leta usporiadali výstavu všetkých kníh
autora, ďalej seminár s účasťou 80 jeho bývalých kolegov, spisovateľov, scénaristov,
priateľov , stupavčanov. Prítomní boli i jeho deti, vnúčatá. Následne bol 27. marca
slávnostný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ vo veľkej sále MKIC. V podpisovej knihe z výstavy
je 430 podpisov návštevníkov. Pre žiakov II. stupňa bola literárna súťaž " Príroda je život
pre každého " - do súťaže sa zapojilo 12 škôl so 79 prácami. S víťazných prác zostavujú
Zborníček. Súťaž má dlhoročnú tradíciu, zahájená bola pri príležitosti 75. narodenín R.
Morica. Z príležitosti ukončenia škol. roku zorganizovali veľkú vedomostnú súťaž pre 6.
ročník ZŠ s názvom " Dvaja z jednej lavice ", účasť bola 75 žiakov. V priestoroch knižnice
usporiadali niekoľko výstaviek kníh pre dospelých i deti. Počas roka sa na 67 podujatiach
zúčastnilo 1 704 účastníkov.
PAMIATKY MESTA :
14. februára sa na zasadnutí komisie kult., športu a školstva zaoberali aj zmapovaním
kultúrnych pamiatok v meste, komisia podporila projekt súpisu pamätihodností v Stupave.
Bola zriadená komisia na vypracovanie zoznamu hnuteľných a nehnuteľných pamiatok
mesta. Zoznam s dokumentáciou bude predložený na vyjadrenie verejnosti, schvaľuje ho
mestské zastupiteľstvo.
KONCERTY:
27. marca - žiaci a učitelia ZUŠ pri príležitosti nedožitých 90. narodenín spisovateľa Ruda
Morica vo veľkej sále MKIC
26. apríla - skupina FRAGILE vo veľkej sále MKIC
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8. mája - Robo Kazík stupavským mamám pri príležitosti Dňa matiek vo veľkej sále
MKIC

24. mája - absolventský koncert žiakov ZUŠ vo veľkej sále MKIC
18. júna - Stupavská krídlovka - prehliadka dychových hudieb v zámockom parku /
Šenkvičanka, Častovanka a naša Veselá muzika /
23. júna - komorný koncert žiakov ZUŠ v kaplnke DSS
15. - 17. júla - Stupavský širák s hudobnou produkciou v amfiteátri
23. júla - Country rock fest, v amfiteátri, pod organizátorstvom OZ Eliah a Ursus, v
spolupráci s mestom a MKIC
29. septembra - Hudba starých majstrov v podaní Komorného zboru Coro nel
torrente, v kostole sv. Šebastiána a Rócha v Máste, pod vedením p. R. Dinuša z
Vysokej pri Morave
18. októbra - Židovská Stupava 2011, v Synagóge, liturgické piesne v klasickej, jazzovej a
alternatívnej podobe, organizátorom Jewrope v spolupráci s OZ Pourt Art
10. novembra - DEŤOM v podaní Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho vo veľkej sále
MKIC, organizátorom MC Fifidlo
16. decembra - ZUŠ vo farskom kostole / v rámci Župných Vianoc /
17. decembra - Adventný koncert vo farskom kostole - ŽSZ OZ Nevädza, SZ Tempus, ĽH
Kuštárovcov / v rámci Župných Vianoc /
16. decembra - Juraj Turnier a priatelia zo Šamorína v kaplnke kaštieľa DSS s autorským
čítaním básni Judity Kaššovicovej , organizátormi - OZ Kentaurus majer Kolhuf, PhDr. Jozef
Kulačik z DSS a manželia G. a S. Prokešovi / v rámci Župných Vianoc /.

VÝSTAVY :
22. marca - Život a dielo Ruda Morica vo výstavnej sieni MKIC spojená so seminárom pri
príležitosti nedožitých 90. narodenín autora. Medzi účastníkmi bol i hlavný hrdina knihy :
" Majster kožených rukavíc " Ján Zachara, víťaz OH v boxe v ľahkej váhe.
16. apríla - OZ Pohodka vo výstavnej sieni MKIC v rámci Veľkonočného jarmoku
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6. máj - Výber z tvorby 2008 - 2011 autora Pavla Mozu, vo výstavnej sieni MKIC

14. augusta - Z cestovateľského denníka, fotografie Emila Madera vo výstavnej sieni MKIC
/ t.č. žijúceho v Austrálii, časť života prežil v Stupave /
28.

septembra

- Obrázky z dejín Stupavy /stála výstava / v kaplnke kaštieľa

DSS, organizátori : PhDr. J. Kulačik a manželia G. a S. Prokešovi
30.9. - 2. 10. - Úroda 2011 v Sedliackom dvore, organizátor : ZO SZZ
30. 9. - 2. 10. - Kaktusy a sukulenty, v Sedliackom dvore, organizátori : Klub kaktusárov
NOBILIS
29. septembra - Chryzantéma 2011 / Ivančice / a Jesenné aranžmány stupavských
kvetinárstiev v Pastoračnom centre
1. októbra - Dotyky Stupavy, fotografie Michala Slezáka vo veľkej sále MKIC
1. októbra - DAS MODEL, autor J. Gulyáš a výstava prác ZUŠ v Synogóge, hlavným
organizátorom bolo OZ Pourt Art
2. októbra - Reminiscencie na Slávnosti kapusty, autor akadem. maliar Eduard Kalický, vo
výstavnej sieni MKIC
8. novembra - Marie Darášová - Umelecká keramika, vo výstavnej sieni MKIC
12. decembra - Salón stupavských výtvarníkov - III.ročník, zúčastnilo sa 12 výtvarníkov
profesionálov, ale i neprofesionálov
16. decembra - Betlehem, autorov Alojza Machaja a Dany Polákovej v kaplnke kaštieľa
Domova sociálnych služieb.

DIVADLÁ :
12. marca - Rozprávka o Jasienke, na motívy Márie Ďuríčkovej pre deti, vo veľkej sále MKIC
20. marca - Všetko o ženách v podaní Divadla na hambálku, vo veľkej sále MKIC
3. apríla - Bola raz jedna trieda, predstavenie VŠMU, v Komornom divadle
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10. apríla - Tichý dom, Zita Furková a Zuzana Krónerová, predstavenie spojené s
otvorením Komorného divadla, v Komornom divadle v priestoroch MKIC, organizátorom
OZ Pourt Art a mesto Stupava
28. mája - O troch grošoch, bábkové divadlo pre deti v podaní členiek MC Fifidlo v rámci
Dňa detí , v Sedliackom dvore
23. októbra - Poradňa krásy Šereď , v podaní Oľgy Belešovej a Lucie Kollárovej v
Komornom divadle, organizátorom OZ Poutr Art
13. novembra - Muž mojej ženy v podaní Divadla na hambálku, vo veľkej sále MKIC,
organizátor MKIC

MÚZEUM FERDIŠA KOSTKU :
18. mája otvorili obnovenú expozíciu v múzeu Ferdiša Kostku zameranú na informačný
systém, ktorý pozostáva z panelov, kde sú umiestnené biografické dáta a informácie o
tvorbe a úspechoch keramikára Ferdiša Kostku. Autorka projektu Mgr. Eva Ševčíková
predstavila aj publikáciu Ferdiš Kostka - Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave. Je to prvý
samostatný materiál v tlačenej verzii od zriadenia múzea / r. 1968 /. Múzeum spravuje
Malokarpatské múzeum v Pezinku, za ideálne sa považuje presun pod kompetencie a
majetok mesta Stupava.
1. septembra bolo múzeum pre verejnosť uzavreté z dôvodu havarijného stavu / vlhkosť,
praskanie muriva, trhliny, ohrozenie vystavených exponátov /.
24. novembra bolo rokovanie kompetentných - predsedu BSK Ing. P. Freša, riaditeľov
odborov úradu BSK s poslancami miestneho zastupiteľstva a primátorom Mgr. P.
Slezákom, následne urgentný presun exponátov a zbierkových predmetov. Ďalšie kroky sú
v riešení.
FAŠIANGOVÁ ZUMBA PÁRTY :
V marci v MKIC zorganizovalo OZ Moja Stupava pre milovníkov moderného tanečného
fitnes štýlu trojhodinovú párty s dynamickou hudbou a 4 neúnavnými inštruktormi Zumby.
Súčasne pre deti cvičiacich mamičiek OZ Jablonka pripravilo tvorivé dielne. Nechýbalo ani
občerstvenie.
STUPAVSKÉ HODY 2011 :
V dňoch 13. - 15. augusta, konali sa na počesť patróna farského kostola Svätého Štefana
kráľa Uhorského, hlavným organizátorom bolo MKIC. V sedliackom dvore
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pri MKIC v rámci programu bol Farbičkový koncert - interaktívne tanečné predstavenie pre
deti, koncert dychovky DH Častovanka z Častej, vystúpenie hudobnej skupiny ONE WAY, vo
výstavnej sieni bola výstava fotografií Emil Mader - Z cestovateľského denníka, priateľský
futbalový zápas Internacionáli Stupava a FK Vysoká pri Morave na štadióne TJ Tatran v
Stupave. Vo farskom kostole, v barokovej sakristii s klenotnicou a v múzeu Oratórium,
prebiehala prehliadka so sprievodcom. Z technických príčin sa 13. augusta neuskutočnil
priateľský futbalový zápas Internacionáli Stupava a FC Ivančice.

SLÁVNOSTI KAPUSTY - DNI ZELÁ 2011 - 15. ROČNÍK :
Boli založené v r. 1996, oslavujeme jubilejný 15. ročník. Ich hlavnou myšlienkou je
zachovanie tradície pestovania a spracovania kapusty, zároveň sú to regionálne folklórne
slávnosti. V tomto roku boli regionálnym podujatím Župnej jesene a Svetového dňa
turizmu v Bratislavskom kraji. Konali sa v dňoch 30.9. - 2.10. 2011. Začali sa sprievodným
podujatím v stredu, 28.9., vernisážou výstavy " Obrázky z dejín Stupavy" s autorským
čítaním Antona Hrnku z knihy " Mesto Stupava v minulosti a dnes" v kaplnke kaštieľa. Úv od
podfarbili hudbou žiaci ĽŠU. Ďalšou sprievodnou akciou 29. septembra, bol koncert
Komorného zboru Coro nel torrente z Vysokej pri Morave, pod vedením p. R. Dinuša v
kostole sv. Šebastiána a Rócha v mestskej časti Mást a následne vernisáž výstavy
Chryzantéma 2011 v Pastoračnom centre. Zlatým klincom podujatia bola v sobotu
návšteva p. prezidenta SR Ivana Gašparoviča a ministra vnútra Ľubomíra Galka, ktorí
slávnosti oficiálne zahájili. Konalo sa niekoľko výstav : v MKIC "DOTYKY STUPAVY "
amatérskeho fotografa Michala Slezáka a " REMINISCENCIE NA SLÁVNOSTI KAPUSTY "
akad. maliara Eduarda Kalického, v Pastoračnom centre výstava CHRYZANTÉMA 2011 /
Ivančice / a JESENNÉ ARANŽMÁNY stupavských kvetinárstiev, v Sedliackom dvore ÚRODA
2011 /ZO SZ /, DYŇOVÉ STRAŠIDLÁ / od stupavských detí a mládeže i žiakov 4.C
Pedagogickej a sociálnej akadémie Bullova 2 v Bratislave / a KAKTUSY a SUKULENTY / Klub
kaktusárov Nobilis /, v Synagóge : DAS MODEL / J. Gulyáš /, výstava prác ZUŠ Stupava. V
areáli KD prebiehala show K. Krčmára VYSTRIHOVAČKA. V rámci stupavských
pamätihodností boli sprístupnené : farský kostol, múzeum Oratórium, kalvária, kaplnka
kaštieľa s prehliadkou a lektormi.
MC Fifidlo a OZ Envirosvet organizovali tvorivé dielne NAŠIM DEŤOM. Na futbalovom
štadióne TJ Tatran Stupava bol futbalový zápas " o súdek kvaseného zelá " medzi
Internacionálmi Stupava a Veteráni Beckov. OZ POURT ART mali v Synagóge Burzu kníh a v
KINE X - komorné divadlo hru S. Mrožeka " Na šírom mori "
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/ réžia R. Maroš /,prebiehala i prehliadka novovybudovaného KINA X. Tradične prebiehal
Stupavský jesenný jarmok, ULIČKA REMESIEL na Mlynskej ulici a MY VARÍME ZE ZELÁ /
súťaž vo varení kapustnice / - varilo 18 družstiev, prvé tri miesta získali : Mikroregion
Ivančicko, OZ Nevädza, Klub sloven. turistov Stupava. Nechýbal tradičný folklórny festival
SÚSEDÉ SÚSEDOM. Popri bohatom trojdňovom programe na pódiu sa mohli návštevníci
občerstviť v množstve stánkov a vo veľkej sále KD podávali ZELOVÉ GASTROŠPECIALITY, v
sobotu tu bola ŠKOLIČKA VARENIA pre deti. Tradičný ohňostroj v nedeľu večer ukončil
jubilejný 15. ročník slávností.
REGIONÁLNE JABLKOVÉ HODOVANIE 2011 :
Pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja, v rámci projektu Župná jeseň sa
8. októbra uskutočni l IV. ročník " Jablkové hodovanie 2011 ", v mestách a obciach
Bratislavského kraja - Modra, Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Lužná, Jablonové a
Stupava. Organizáciu nad celým regionálnym podujatím prevzalo Malokarpatské osvetové
stredisko v Modre.
V Stupave sa Jablkové hodovanie konalo v Sedliackom dvore pri MKIC, ktoré celé podujatie
riadilo. V rámci podujatia sa prezentovali jednotlivci / p. G. Prokešová, p. Maderová /
združenia / Pohoda, Fifidlo, Mak z Jarnej / a firmy / Gama pekáreň, Boni Frukti - Dobré
jablká / so špecialitami vyrobenými z jabĺk, ako sú štrúdle, koláče, kompóty či výšivky s
jablkovým námetom. Pochúťkou bolo i jablkové pivo, punč, džús. Kúpiť sa dali i rôzne
odrody jabĺk. Kupujúci dostávali ako darček Receptár jablkových špecialít. Deti mali tvorivé
dielne - vymaľovanie jabĺčka na obrázku alebo urobiť si farebný odtlačok jabĺčka. Výtvarné
umenie prezentoval ak. maliar E. Kalický miniatúrami s témou jabĺk. Pódium zdobili
výtvarné práce žiakov ZUŠ a v programe vystúpil detský folklórny súbor Červené jabĺčk o z
Rovinky
SVÄTOMARTINSKÉ POŽEHNANIE MLADÉHO VÍNA : 11. novembra, v deň sv.
Martina, sa tradične vo veľkej sále MKIC koná prezentácia vzoriek nového vína spojená s
požehnaním mladého vína, ktorú organizuje MKIC v spolupráci so ZO SZZ. Vína, ktoré
priniesli stupavskí pestovatelia požehnal mons. Felix Mikula. Ďalej pokračovala zábava so
skupinou ENEM TAK z Lozorna.
MÁSTSKA ZABÍJAČKA : alebo oslava úspešného ukončenia zelovej sezóny alebo dokonca "
Máščané svojim " / tzv. nultý ročník / . 26. novembra , na dvore terajšej Knižnice Ruda
Morica , ale po starom na mástskom Obecnom dome , široko ďaleko rozvoniavali
zabíjačkové dobroty. Organizátormi bola skupina mástskych nadšencov, ich hlavným cieľom
bolo založiť tradíciu dedinských osláv.

51

MIKULÁŠ :6. decembra sa tešili z návštevy i darčekov od Mikuláša / pracovníci MKIC / deti
stupavských MŠ , žiaci na prvom stupni ZŠ, rôzne stupavské inštitúcie a firmy, klienti v DSS.
Večer sa pokračovalo v MKIC, kde sa deti vyšantili v balónových kreáciách, s čertom a
anjelom. Mikuláš ich obdaroval balíčkami.
LUCIE :13. decembra, na Luciu , / v cirkevnom ponímaní jedna z mučeníčok / podľa legiend
bola najväčšia bosorka zo všetkých bosoriek. A tak v deň jej menín je tzv. stridží deň obchôdzky Lucií - dievčatá / pracovníčky MKIC / zahalené v bielych rúchach, s pomúčenými
tvárami , s husacími krídlami v rukách sa tajomne pohybovali i Stupavou a symbolicky
vymetali zlo z príbytkov.
ŽUPNÉ VIANOCE 2011 : V dňoch 16. - 17. decembra sa konali v Zámockom parku Župné
Vianoce. Organizátorom bol MKIC, hlavným partnerom Bratislavský samosprávny kraj.
Akcie sa okrem župana Pavla Freša, primátorov a starostov zo Záhoria zúčastnili stovky
ľudí z celého regiónu. Podujatia prebiehali v Zámockom parku, farskom kostole, múzeu
Oratórium, pastoračnom centre, v DSS Kaštieľ Stupava - v kaplnke kaštieľa. Hlavný
program prebiehal na pódiu pod vedením DISCO Leo. V piatok, po otvorení, o 16.00 hod.,
vystúpila so spevom I. Poláčková, deti z MŠ Marchegská, ohňová šou, Mango Molas,
Paronymia, opäť ohňová šou, Mango Molas a potom nasledovala reprodukovaná hudba do
21.00 hod.
Návštevníci mali k dispozícii na občerstvenie špeciality v stánkoch a bola i zabíjačka. Žiaľ
pre veľmi nepriaznivé studené a daždivé počasie bola nížšia účasť návštevníkov ako sa
očakávalo. Zo sprievodných podujatí prebehol vo farskom kostole koncert ZUŠ a následne
v kaplnke kaštieľa vernisáž výstavky prác klientov DSS a maľovaného betlehema / autorov
D. Polákovej a A. Machaja / spojená s koncertom vianočných kolied v podaní speváckeho
zboru " Uhranská perla ", ktorý vedie p. Magdaléna Šimkovičová. Potom vystúpilo trio
Juraj Turnier a priatelia zo Šamorína, hudbu dopĺňala svojimi básňami sama autorka
p.Judita Kašovicová. Na realizácii tohto programu v kaplnke má zásluhu pracovník DSS
PhDr. Jozef Kulačik, OZ Kentaurus majer Kolhuf a manželia G. a S. Prokešovi. V sobotu sa
počasie zlepšilo, program pokračoval od 10.00 hod., vystúpili FSk Kraľovan z Modry, SS
Bystrica zo Záhor. Bystrice, o 11.00 hod. bolo slávnostné privítanie a príhovor župana a
primátora, vystúpenie FSk Slnečnica I. z Gajar, mažoretky I., I. Poláčková, mažoretky
II. , FSk Slnečnica II. Gajary, SZ Loza z Lozorna, FS Chasa zo Záhor. Bystrice, sestry
Winklerové a do 17.00 hod reprodukovaná hudba. Vo farskom kostole od 15.00 hod.
prebiehal Adventný koncert, v podaní ĽH Kuštárovcov, ŽSZ Nevädza, SZ Tempus. V
kaštieli pokračovala výstava maľovaného Betlehema a stálej výstavy z histórie kaštieľa a
rodu Károlyiovcov, bolo otvorené múzeum Oratorium a v pastoračnom centre sa
prezentovali remeselníci, umelci, stupavské kvetinárstva,
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zdobenie medovníkov, pečenie vianočných oblátok , prezentácia vlastných výrobkov DSS
Kaštieľ. Všetky prezentované výrobky boli predajné. V zámockom parku prebiehala
prezentácia Malokarpatskej vínnej cesty a prezentačného stánku Bratislavského
samosprávneho kraja, vozenie na koňoch OZ Kentaurus majer Kolhuf, remeselnícky
jarmok, prezentácia miestnych OZ a spolkov - varenie kapustnice, vína, punču . Terén bol
blatový, ale návštevníkov bol dostatok.
JARMOKY :
16. apríla- Veľkonočný jarmok
23.

júla - Svätojakubský jarmok

30.9. - 2. 10. - Stupavský jesenný jarmok / v rámci Dní zelá /
12. novembra - Svätomartinský jarmok
16. - 17. decembra - remeselnícky jarmok / v rámci Župných Vianoc /
Jarmoky sa tradične konajú v Sedliackom dvore a v areáli " Barónové " pri MKIC. PLESY :
12. februára - XVIII. Mestský reprezentačný ples, 19.februára - Muzikantský ples za účasti
: Ľudová hudba Dudíci, Folklórny súbor Klnka, Záhorienka, Moravenka, Hornobojani,
Chynoranka, Mariachi sin Fronteras, Farský ples a ples Slovácký krúžek. Všetky boli vo
veľkej sále MKIC.

V meste vychádzajú raz mesačne noviny Moja Stupava, ako nezávislý mesačník občanov
Stupavy, ktoré vydáva OZ Moja Stupava a Pohodkové noviny, ktoré vydáva OZ Pohodka.
Pravidelne sú v Stupave i regionálne noviny Malacko.

8. ŠKOLSTVO

- Materské školy/ MŠ /: sú zriadené 4.MŠ - Janka Kráľa / p. riaditeľka Alena Požgayová / je
zameraná tvorivo - humanisticky, je rodinná s individuálnym prístupom k deťom, MŠ
Marchegská / riaditeľka p. Anna Gorbárová / je situovaná mimo centra mesta v
pokojnejšom prostredí, MŠ Ružová / riaditeľka p. Soňa
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Šerešová / je 5- triedna, je zameraná na dopravnú výchovu a šport, v jej areáli sa nachádza
dopravné ihrisko, minifutbalové ihrisko a rozsiahly školský dvor. MŠ Hviezdoslavova /
riaditeľka p. Eva Hnátayová / je len dvojtriedna, triedy sú heterogénne a práca je náročná.
Využívajú Školský vzdelávací program Hviezdička, ktorý je okrem iného zameraný aj na
rozvíjanie regionálnej kultúry - ľudové zvyky a tradície. Zápis detí sa robil do centrálneho
registra / nie priamo u riaditeliek MŠ /. Opakujúcim sa problémom je nedostatok miest,
dopyt prevyšuje ponuku, veľa detí je neumiestnených. Plánuje sa rekonštrukcia MŠ na
Ružovej ulici, kde by po prestavbe mala vzniknúť jedna trieda pre cca 20 detí a o
plánovanej prístavbe k MŠ na ulici Janka Kráľa, čím by vznikli 2 triedy pre cca 40 detí.
- Základná umelecká škola / ZUŠ / : počet žiakov 485, riaditeľka p. Margita Vicianová ,
zástupkyňa riaditeľky p. Edita Gerbocová, pracuje tu 19 pedagogických a 3 nepedagogickí
pracovníci, vyučujú hru na gitaru, zobcovú flautu, priečnu flautu, drevené a plechové
dychové nástroje, akordeón, violončelo, gitaru, klavír, husle , keybord, ďalej žiaci pracujú i
vo výtvarnom, tanečnom, literárno - dramatickom odbore, vo výuke spevu a zborového
spevu a v muzikálovom štúdiu. Uskutočnili 10 interných, 4 výchovné a 1 absolventský
koncerty, 2 bábkové divadlá, verejné koncerty : Tri oriešky pre Richarda Rikkona, Adventný
koncert, Koncert k 90. výročiu narodenia spisovateľa Ruda Mórica, Tanečné matiné,
komorný koncert v Kaplnke Domova sociálnych služieb Kaštieľ. V rámci kultúrnej brigády
vystúpili v MKIC na akcii Mesiac úcty k starším, na vernisáži k nedožitým 90. narodeninám
spisovateľa Ruda Morica, v knižnici na akcii Kráľ detských čitateľov a pri vernisáži v MKIC. 6
- krát účinkovali na pohreboch, výtvarný odbor sa prezentoval prácami v Pastoračnom
centre počas slávností Dní kapusty - zelá, v priestoroch školy bola samostatná výstava
výtvarného odboru a Detské výtvarné štúdio. Žiaci výtvarného odboru navštívili múzea a
galérie v Bratislave - Pálffyho a Mirbachov palác, Slovenskú národnú galériu, Bibianu,
Danubiu . Žiaci hudobného odboru navštívili Slovenské národné divadlo- predstavenie
detskej opery Kominárik. Absolvovali i semináre a školenia : Flauto dolce a stretnutie
saxafonistov a klarinetistov v Bratislave a flautový seminár. Účasť na súťažiach : XVII.
medzinárodné bienále grafiky detí a mládeže v Toruni - 2 diplomy, celoslovenská súťaž
Prehliadka mladých gitaristov - 2 krát strieborné pásmo, bronzové pásmo, celoslovenská
súťaž Schneidrova Trnava - strieborné pásmo, Medzinárodná gitarová súťaž Bojnice - zlaté
pásmo, Medzinárodná súťaž mladých gitaristov Štúrovo - zlaté pásmo.
- Špeciálna základná škola : v školskom roku 2010/2011 mala 18 žiakov v troch triedach,
riaditeľka p. Mgr. Eva Mrázová, z dôvodu dlhodobej choroby bola do tejto funkcie v marci
menovaná PaedDr. Mária Tarabová. Ako učiteľky pracovali Mgr.
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Adriana Habová a Mgr. Drahomíra Kazarková. Povinnú školskú dochádzku ukončili 3 žiaci /
A variant /, 1 žiak / B variant / a 1 žiak pokračuje na Odbornom učilišti v Bratislave. Aktivity
: športové hry, súťaž v jazde zručnosti na bicykli, výlet na hrad Pajštún, olympiáda z
matematiky a slovenského jazyka pre 1. a 2. stupeň, výtvarná súťaž Príroda je život pre
každého, návšteva výstavy Ruda Morica v MKIC a beseda o spisovateľovi v mestskej
knižnici, Týždeň zdravia- farebné ovocné dni , v rámci osláv Medzinárodného dňa detísúťaže a hry, návšteva vianočnej Bratislavy a historických budov v centre mesta, návšteva
divadelného predstavenia " Zimná romanca " v divadle Nová scéna v Bratislave, návš teva
Múzea dopravy v Bratislave, triedne a školské kolá recitačnej a speváckej súťaže, výroba
dyňových strašidiel ku slávnostiam Dní kapusty - zelá, celoročne sa škola zapája do
separovaného zberu, ku Dňu Zeme robili úpravy okolia školy, zúčastnili sa kraj ského kola
turnaja Špeciálnych škôl v minifutbale v Malackách, kde obsadili 8. miesto, realizujú
hipoterapiu v spolupráci s OZ Kentaurus - majer Kolhuf v Stupave. Reprezentácia školy na
krajských a celoslovenských kolách speváckej a recitačnej súťaže : na " Husľovom kľúčiku "
3. miesto v krajskom kole, v krajskom kole recitačnej súťaže 2. miesto s postupom na
celoslovenské kolo v Spišskej Novej Vsi.
-

Zákla

dná škola kpt. Jána Nálepku : v školskom roku 2010 / 2011 zriaďovateľom je Mesto
Stupava, zástupcovia zriaďovateľa : JUDr. Elena Jaďuďová, Marek Móza a Bc. Blanka
Vašinová. Riaditeľ školy Mgr. Ladislav Csillaghy, zástupca riaditeľa pre I. stupeň Mgr. Ľubica
Klasová, pre II. stupeň PhDr. Bohdana Cibuľová, vedúca Školského klubu detí p. Eva
Slezáková, Rada školy - predseda Mgr. Ľubomír Weiss. Počet žiakov 683, z toho ŠVVP 22
žiakov, počet tried 31. Školskú dochádzku k 30.6.2011 ukončilo 312 žiakov, všetci boli
umiestnení a prijatí na ďalšie štúdium. Výsledky monitoru : Slovenský jazyk a literatúra
61,5 % a matematika 50,4 %. Počet trvalých pracovníkov 53, znížený úväzok 4, ZSP 1, na
dohodu 1.

Škola

je zapojená do medzinárodného projektu COMENIUS, Zdravá škola. Voľnočasové aktivity :
Aj- 4 krúžky, Batlík- 4 krúžky, Florbalové krúžky - 4, Biblický krúžok - 1, Historický šerm - 12
žiakov, Hlavolamy a hry, Hra na flautu, Krúžok ochrany prírody, Krúžok Slovenského jazyka
- 2, Krúžok šikovných rúk, Literárno-dramatický krúžok, Literárny krúžok, Mudráčik,
Šikovníček,
Športové hry : futbal, hádzaná, stolný tenis, írske tance, turistický krúžok - 2, výtvarný
krúžok. Strategickým cieľom školy je rozvoj športu na škole sú zriadené školské športové
strediská : v hádzanej, futbale, stolnom tenise. Prioritou je florbal, kde je registrovaných
cca 335 detí. Škola má k dispozícii školskú športovú halu. Žiaci
3. ročníka absolvovali plavecký výcvik v Malackách - Malina v počte 77 žiakov, v
rekreačnom zariadení Tesáre - Nové Mlyny sa 87 žiakov z 2., 3.,5. ročníka zúčastnilo Školy v
prírode, v júni žiaci 6. ročníka absolvovali plavecký výcvik, v januári žiaci 7.
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ročníka absolvovali lyžiarsky výcvik a v júni splav po rieke. Školský klub - vedúca Eva
Slezáková, mal 10 oddelení po 25 žiakov, práca v klube bola zameraná na rekreačnú
činnosť, záujmovú činnosť / esteticko - výchovnú, pracovno - technickú, telovýchovnú,
športovú, spoločensko - vednú / a prípravu na vyučovanie. V stredu je rekreačný poldeň,
ktorý je zameraný na šport a celoklubové aktivity.
Všetky podrobnosti o cieľoch, programe sú uvedené v Školskom vzdelávacom programe a
Pláne práce školy na školský rok 2010 / 2011,všetky boli splnené.

9. ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA

- Futbalový klub Tatran Stupava - internacionáli : " starí páni ", pod vedením Jozefa
Dugoviča, jarnú časť začali 20.III. zápasom v Lozorne, skupina internacionalistov sa
pričinila o namontovanie plastových sedadiel v hľadisku štadióna, čím sa skultúrnilo a
nadobudlo vyššie pohodlie návštevníkom.18. 6.sa uskutočnil futbalový zápas medzi
Veteráni Beckov a Internacionáli Stupava s výsledkom 3 : 7. 30. júla odohrali zápas s FC
Ivančice, počas stupavských hodov 13. - 15. augusta, odohrali zápas proti FK Vysoká pri
Morave s výsledkom 3:1, 24. 9. zápas s Pezinkom a počas Dní kapusty - zelá 1. 10. zápas
proti veteránom Beckov. Ďalej hrali 15.10. proti Kostolišťu, 23. 10. proti Plaveckému
Štvrtku.
- Veteráni a Veteránky v hádzanej - 16. apríla v Mestskej športovej hale sa uskutočnil 1.
ročník Veteran s Cup Stupava 2011 - medzinárodný turnaj v hádzanej starých pánov a
skúsených dám pod záštitou Ministerstva obrany SR. Zúčastnilo sa 8 mužských a 4 ženské
družstvá - stupavskí muži získali 1. miesto a ženy 4. miesto. Stupavskí veteráni sa zúčastnili
Európskych hier Veteránov v talianskom Lignane, kde obsadili 6. miesto a spolu s
veteránkami sa v polovici decembra zúčastnili turnaja v Brne.
- Playminihandball - 13.- 15. mája bol v Stupave medzinárodný turnaj prípravkárov v
minihádzanej, turnaja sa zúčastnilo 26 družstiev, družstvo Tatranček Stupava " A "
skončilo na 2. mieste a Tatranček Stupava " B " na 16. mieste.
-Intersport Stupava Trophy 2011 - Stupavský MTB maratón - 30. - 31. júla prebehol
9. ročník cyklomaratónu v areáli parku za kaštieľom, počas pretekov bolo niekoľko
sprievodných podujatí, výhliadkové lety vrtulníkom, balónom, účasť vyše 1000 pretekárov
zo Slovenska i zahraničia a množstvo návštevníkov. Záštitu nad podujatím mal župan
Bratislavského samosprávneho kraja p. Pavol Frešo,
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realizátorom a organizátorom bolo Občianske združenie Stupavský maratón,
občerstvenie pre pretekárov i návštevníkov zabezpečovalo niekoľko stánkov.
- Stupava Florbal Cup 2011 - najväčšie mládežnícke florbalové podujatie na Slovensku, 9. 11. 9. a 14. - 17. 9. bol už 8. ročník, prebiehal v Mestskej športovej hale a Školskej
športovej hale, družstva boli i z Českej republiky, Maďarska a Poľska, turnaj bol pod
záštitou primátora Mgr. Pavla Slezáka, bol v 7 vekových kategóriach, prebiehal i
sprievodný program, organizátormi turnaja boli Mgr. Jaroslav Fišer,
Milan Maxián, Milan Suchý, Vlastimil Balog. Spolu vyše 1000 účastníkov odohrali
celkom 227 zápasov. Stupavské dievčatá boli celkovo na 5. mieste, chlapci Bogdau
Stupava nezískali medailové posty, ale v kategórii juniorov B 92 obhájili titul opäť
Stupavčania.
- Florball ZŠ Cup 2011 - celoslovenská školská súťaž vo florballe / začína od školských kôl s
postupnosťou do republikového finále o školského majstra Slovenskej republiky /.
Zástupcovia chlapcov i dievčat na Základnej škole Kpt. Jána Nálepku v rôznych vekových
kategóriách bojujú o postup do finále / v decembri v Košiciach /. Vyhlasovateľom je
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Krajský školský úrad
v Bratislave.23. - 25. 11. Školská športová hala v Stupave privítala po predkolách a
okresnom kole účastníkov na krajskom kole. Z krajského turnaja v kategórii mladších
žiakov a mladších a starších žiačok ZŠ Stupava obsadila 1. miesto. Úspechy dosiahli pod
vedením pedagógov Mgr. Soni Štoffovej a Mgr. Jaroslava Fišera.
- Open badmintonový turnaj - 1. ročník vianočného turnaja o pohár primátora Stupavy sa
uskutočnil 18. decembra v Športovej hale v Stupave.
-Ostatné športové aktivity sú zahrnuté v časti 9. Školstvo a v časti 2. Verejno - spoločenský
život - činnosť spoločenských organizácii, klubov, občianskych združení

10 . POČASIE

Počasie roku 2011 charakterizovali veľké výkyvy, boli celkovo veľmi nízke zrážky / v
studniach bol nízky stav vody / a rok bol teplý. Jar a jeseň mali skrátenú formu / zima sa
rýchlo preniesla cez jar do leta a leto cez krátku jeseň do zimy. V zimnom obdob í sa
vytratil z našej oblasti sneh, ale to pretrváva už dlhšie obdobie v rámci globálneho
oteplenia. Pretrvávali suché mrazivé dni. Po krátkej jari, už posledný
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májový týždeň, bolo teplé, letné počasie, ktoré pretrvávalo aj v júnových dňoch, posledný
júnový týždeň bolo veľmi teplo, čas na kúpanie, ale 30.6. sa Záhorím prehnala silná búrka,
vietor, čo vplývalo na prvé prázdninové dni - boli chladné a daždivé, od 10. júla bolo teplo,
opäť čas na kúpanie. Po 20. júli často výdatne pršalo, bola vysoká vlhkosť. Rastliny v
záhradách a na poliach boli v blate. V prvej polovici augusta sa striedali daždivé dni so
slnečnými, po 15. auguste boli opäť horúce dni. V lete boli aj extrémne horúce dni, v
prírodných vodách v okolí Stupavy ľudia hojne využívali možnosti kúpania sa. August mal
viac dní chladných a daždivých, ale v septembri pretrvávalo teplé počasie, vrátilo sa leto. V
októbri bolo pekné babie leto a november vykazoval i vyše 10 °C. V prvej polovici
decembra sa striedali dni slnečné a zamračené s plusovými hodnotami. Od polovice
decembra v noci nastali slabé mrazy, ráno bola námraza na stromoch i cestách, ale cez deň
vystúpili teploty do 5°C. Prvý zimný deň bol zamračený, do rána napadal prvý sneh,
Stupava bola krásne biela, ale cez deň , pri teplote 4°C, sa sneh roztopil, podvečer pršalo.
Cez vianočné sviatky striedavo svietilo slnko, bolo pod mrakom a na Silvestra bolo
striedavo pod mrakom a slnečno. Prvý deň roku 2012 výdatne pršalo. Naši predkovia verili,
že podľa počasia v jednotlivé dni od 13.12. / Lucia / do 24. 12. / Štedrý deň / sa dá
predpovedať počasie jednotlivých mesiacov nasledujúceho roka. Podľa mojich záznamov ,
od utorka 13.12., bola teplota stále nad nulou, striedali sa dni slnečné, zamračené a dážď taký by mal byť I. - IV. mesiac roka. V noci 17. 12. mrzlo, ukázalo sa i slniečko- to by malo
pripadať na máj. Jún by mal byť i slnečný i pod mrakom s nízkou teplotou. Júl a august
zamračený a nie veľmi teplo, v septembri chladno a daždivo. V októbri cez noc prízemné
mrazy, ale cez obed slnečno. November by mal byť zamračený, upršaný a december
slnečný s teplotami do 5°C.

11. INÉ ZÁZNAMY

NEVÄDZA - ženský spevácky zbor - 35-te výročie
Už 35 rokov je významnou súčasťou stupavského kultúrneho života, každoročne pripravuje
vystúpenia na Dni zelá, na prehliadku cirkevných zborov na sviatok Cyrila a Metoda, ku
Dňu matiek, v čase adventu absolvuje viacero vystúpení s vianočným
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repertoárom. Okrem toho sa zúčastňuje rôznych príležitostných akcií v Stupa ve, v
blízkom okolí, ba aj v zahraničí. Počet členiek sa pohybuje stále okolo čísla tridsať.
Činnosť zboru funguje za veľkej podpory mesta Stupava, MKIC Stupava, obzvlášť Mgr.
Pavla Slezáka.
Zakladateľom zboru a zároveň aj jeho prvým vedúcim bol Ladislav Kudijovský / 1924-1997
/, ktorý v čase založenia Nevädze vykonával funkciu riaditeľa Závodného klubu Cementár v
Stupave. Predtým pôsobil ako učiteľ dejepisu a hudobnej výchovy na stupavskej základnej
škole. Práve jeho zásluhou sa uskutočnil v máji 1976 konkurz do zboru. Novozaložený zbor
mal 35 členiek. Už koncom roku 1976 sa uskutočnilo pod jeho vedením prvé vystúpenie
zboru v ZK Cementár pri príležitosti osláv Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.
Zbor Nevädza bol založený za výdatnej pomoci Stupavskej cementárne, ktorá
zabezpečila aj prvé ošatenie členiek.
Repertoár bol od začiatku pestrý. Zastúpené v ňom boli piesne ľudové aj hymnické,
domáce i zahraničné. Zbor spieval pri rôznych kultúrnych, spoločenských, ba aj politických
príležitostiach.
Významným podporovateľom zboru sa stal Štátny majetok Stupava, ktorý okrem
ošatenia a obuvi poskytol na vystúpenia zboru aj svoj autobus so šoférom. Zbor
Nevädza zase reprezentoval ŠM Stupava na okresných speváckych súťažiach, na ktorých
sa vždy umiestnil na prvom mieste.
V roku 1990 sa uskutočnilo prvé a zároveň aj posledné zahraničné vystúpenie zboru pod
vedením p. Ladislava Kudijovského, a to 24. 6. v Rakúsku na oslave Dňu slnovratu.
V roku 1990, po 14 - ich rokoch pôsobenia, zbor svoju činnosť ukončil pre zlý zdravotný
stav svojho vedúceho p. Ladislava Kudijovského, ktorý nakoniec v r. 1997 po ťažkej
chorobe zomrel.
Činnosť zboru bola obnovená až v r. 1999, kedy sa na podnet p. Pavla Slezáka zišli bývalé
členky zboru a rozhodli sa pokračovať v spievaní. Do zboru boli prijaté nové členky. Ale
predovšetkým sa podarilo získať pre zbor novú vedúcu - dirigentku p.
Evu Šimkovú, učiteľku MŠ vo Vysokej pri Morave.
Prvé vystúpenie pod jej vedením sa uskutočnilo už v marci 1999 na fašiangovom "Babskom
chmate" v reštaurácii Stupava / u Maroša /. Členky zboru spievali vo fašiangovom
oblečení, dirigentka zbor sprevádzala hrou na akordeón. Toto úspešné
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vystúpenie sa stalo základom tradície na ďalšie roky, kedy sa členky zúčastňovali
fašiangového sprievodu a aj fašiangového "pochovávania basy" .
Pod vedením Evy Šimkovej zbor úspešne účinkoval na mnohých kultúrnych a spoločenských
akciách v Stupave, v blízkom okolí / na Kamennom mlyne, v Malackách, v Bratislave, vo
Vysokej pri Morave, v Borinke, v Lamači /, ba aj v Tisovci. Na vystúpeniach zbor sprevádzala
hrou na akordeón, čím sa umocňovalo každé vystúpenie.
Počas jej päťročného pôsobenia zbor vystúpil aj v Rakúsku. Nezabudnuteľný je
niekoľkodňový pobyt a vystúpenie v Taliansku. V tomto období sa začali aj vystúpenia v
kostole, za veľkej podpory miestneho farára mons. Felixa Mikulu, a to na slávnostných
omšiach, ale predovšetkým na Vianoce a na dni Cyrila a Metoda, kedy sa uskutočňuje
prehliadka chrámových zborov. Vedenie zboru p. Eva Šimková ukončila v apríli 2004.
Novým vedúcim zboru sa na krátky čas stal p. Jozef Mydliar, pedagóg ĽŠU v Stupave. Zbor
viedol od júna 2004 do septembra 2004.
V októbri 2004 sa vedenia ujala p. Zdenka Nezníková, učiteľka ĽŠU Stupava. Zbor úspešne
viedla do konca r. 2008. Počas jej pôsobenia zbor absolvoval mnoho vystúpení na
Slovensku i v Rakúsku.
Dňa 23.3.2005 sa stal zbor Občianským združením, ktorého vedúcou sa stala členka zboru
Zuzka Mazancová.
V r. 2006 zbor veľkolepo oslávil 30-te výročie svojej existencie. Oslavy sa zúčastnil aj
primátor mesta Ing. Ján Beleš, ktorý zbor Nevädza podporoval počas celého svojho
funkčného obdobia.
Začiatkom r. 2008 nahral zbor Nevädza svoje prvé CD s vianočnými skladbami a vydal
ho pod názvom Vianoce s Nevädzou.
Historickým sa stalo vianočné vystúpenie v prezidentskom paláci v decembri 2008, kde sme
zaspievali vianočné skladby prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi a jeho manželke Silvii.
V januári 2009 sa vedenia zboru ujal p. Tomáš Šelc z Bratislavy, 26-ročný poslucháč
bratislavského konzervatória. Pod jeho vedením zbor absolvoval mnoho úspešných
vystúpení, napr. už v decembri 2009 vystúpil v Prahe, v Lichtenštejskom paláci na
medzinárodnej prehliadke zborov, ktorá sa konala v rámci akcie " Adventné spevy Praha ",
kde v silnej medzinárodnej konkurencii obstál ako druhý najlepší. Zbor v
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Prahe vystúpil aj v rámci tradičných vianočných koncertov na Staromestskom námestí, kde
úspešne zaspieval svoje vianočné koledy. Rovnako úspešné bolo vystúpenie zboru pod
jeho vedením aj v Maďarsku. V poslednom období / 2009 - 2011 / sa pôvodný repertoár
skvalitnil a obohatil o nové náročné skladby každého druhu, či už ľudové, hymnické,
náboženské a i. Na vystúpeniach v kostole často spieva sám dirigent p. Tomáš Šelc, ktorý
je sám úspešný spevák. Svojím spevom neobyčajne zvyšuje úroveň vystúpení.
V dňoch od 7.7. do 16. 7. 2011 zbor Nevädza absolvoval pobyt v Bulharsku. Okrem
príjemného pobytu pri mori vystúpil úspešne pod vedením p. T. Šelca v prímorskom
mestečku Černomorec a v družobnom meste Svoge, kde sa tiež uskutočnilo stretnutie s
predstaviteľmi mesta.
V súčasnosti, keď zbor funguje ako Občianske združenie má svoju vedúcu Zuzku
Mazancovú, pokladníčku Pavlínu Noskovú, tiež kronikárku Soňu Činovskú a ďalšie členky
výboru. Každoročne sa uskutočňuje výročná členská schôdza, na ktorej sa vyhodnocuje
činnosť zboru za uplynulý rok a načrtnú sa plány na rok nasledujúci. Takmer každý rok
absolvuje zbor niekoľkodňové pracovné sústredenie, na ktorom sa intenzívne pripravuje
vždy nový repertoár.
Činnosť zboru Nevädza, to nie sú len nácviky a vystúpenia, ale aj spoločné stretnutia,
oslavy, ba aj športové aktivity. Členky napríklad každoročne na Dňoch zelá varia súťažne
ako družstvo kapustnicu / pre veľký úspech ju varili aj v rakúskom Orthe / Donau /.
Počas mnohých rokov sa vytvorili medzi členkami priateľstvá, ktoré pretrvávajú. Už
niekoľko rokov má zbor svoju hymnu " Či to zvony zvonia ", ktorú spontánne na jednom
stretnutí zložila Jožka Brežná.
Problémom zboru je zvyšujúci sa priemerný vek členiek. Napriek pozvaniam mladých
speváčok nepribúda, ak aj prídu nové záujemkyne, tak veľmi skoro odídu, pretože
predpokladajú, že nácvik je len "nejaké rekreačné" spievanie.
V r. 2011 zbor oslavuje svoje 35 - te výročie založenia. Všetky členky si želajú, aby zbor
Nevädza fungoval naďalej, aby prežil všetky krízy a svojim spevom šíril radosť a pohodu.
/ na základe údajov z kroniky a v spolupráci s kronikárkou zboru p. Soňou Činovskou
napísala p. Ľudmila Bílová /

61

ZÁHORIENKA - dychová hudba - 25. výročie
Citujem hudobného skladateľa Leoša Janáčka : " V ľudovej piesni je celý človek, kto vyrastá
z ľudovej piesne, rastie do celého človeka. Človek s piesňou na perách je vždy bohatší,
radostnejší a len ťažko môže podľahnúť zlu. " Krása, ukrytá v ľudovej piesni učarovala pred
25. rokmi i nadšencom, ktorí sa zoskupili okolo Mgr. Jaroslava Fišera zo Stupavy, učiteľa na
tunajšej ZŠ, ktorý je celých 25 rokov vedúcim súboru.
Ich repertoár je veľmi bohatý, ich hudba roztancovala a rozospievala stovky ľudí na
koncertoch, zábavách a iných podujatiach. Veľa krát boli účastníkmi podujatí dychových
hudieb v susednom Česku a naopak hosťovali u nás rôzne kapely. Veľmi úzka a dlhoročná
spolupráca pretrváva medzi Záhorienkou a moravskými dychovými hudbami. V r.2011
zahájili v spolupráci s MKIC Muzikantský ples, ktorý má pokračovanie i v r. 2012. Zúčastnilo
sa ho viacero kapiel s množstvom účinkujúcich, hostí, dobrou záhoráckou kuchyňou a
ďalšími zaujímavosťami. Záhorienka je skutočným reprezentantom Stupavy a celého
Záhoria.

MATERSKÁ ŠKOLA JANKA KRÁĽA - 30. výročie
Otvorenie sa uskutočnilo 12. októbra 1981, prvou riaditeľkou bola p. Zuzana Mazancová,
súčasnou riaditeľkou je p. Alena Požgaiová. Má 4 triedy so spálňami. Za 30 rokov sa tu
udialo veľmi veľa, vystriedalo sa tu množstvo detí, dnes sú už oni rodičmi terajších detí. V
škol. roku 1991 - 1992 sa MŠ - Cevaservis zlúčila s MŠ Janka Kráľa, od 1. 7. 2002 sme patrili
pod mesto Stupava a od 1. 1. 2003 sme sa stali samostatným právnym subjektom. V roku
2005 sme sa ako prvá MŠ zapojili do projektu pri triedení odpadu, sme stále " Škola
podporujúca zdravie ". Od otvorenia MŠ tu pracuje ako kuchárka p. Marta Vašková.
Dlhoročnými učiteľkami sú p. Alena Požgaiová, Elena Lukášová, Jarka Koreňová, Svetlana
Červená, Martina Hasáková.
Do 15. augusta 2012 má byť realizovaná prístavba 2 tried, zabezpečená z rozpočtu mesta /
t. j. 60 miest /.
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POUŽITÉ POMÔCKY PRI PÍSANÍ KRONIKY ZA ROK 2011

- Uznesenia MsÚ v Stupave
- Informátor
- Podpajštunské zvesti
- Moja Stupava
- Pohodkové noviny
- Malacko
- Bratislavský kraj
- Záhorí
- Denná tlač, časopisy
- Internetové stránky
- Vlastné pozorovania a poznámky
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