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ÚVOD

1. ROK 2012 OČAMI KRONIKÁRKY
Skončil sa rok. Bilancujeme. Čo významné sa udialo v Stupave? Veľmi mnoho!
Prezentácia mesta: Už začiatkom roka sa Stupava prezentovala na Veľtrhu cestovného ruchu GO - REGIONTOUR
v Brne v rámci expedície Mikroregión Ivančicko a na Veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2012 v
bratislavskej Inchebe, v expozícii Bratislavského samosprávneho kraja. V rámci XVI. ročníka Turnaja Karate
KOBUDO navštívil Stupavu veľvyslanec japonského cisárstva v SR Akira Takamatsu i niekoľkonásobný majster
sveta Roman Volák. Do povedomia širokého okolia sme sa zapísali nielen ako mesto kapusty - zelá, ale i
hádzanej, florbalu a cyklomaratónu.
Spoločensko-politické dianie: 10. marca 2012 sme volili zástupcov do Národnej rady SR. Riešilo sa umiestnenie
detí do MŠ - uskutočnila sa prístavba 2 tried v MŠ J. Kráľa. V októbri sa v našom meste stretli rodiny Szlezak z
Rakúska a Slezákovci zo Stupavy. Tradične sme oslávili štátne výročia. Veľmi bohatú činnosť mali spoločenské
organizácie, spolky, OZ, kluby. V rámci dobrovoľného darcovstva krvi cestou Slovenského červeného kríža získali
ôsmi Stupavčania Jánskeho plaketu a jeden Kňazovického medailu. V mestskej časti Mást mladí nadšenci
obnovili činnosť Mástskeho potravinárskeho spolku (v minulosti mal názov Potravný spolok) a usporiadali 1.
obecnú zabíjačku a hody. Stupavskí záhradkári oslávili 50. výročie činnosti, poľovníci začali budovať zvernicu.
Kultúra: MKIC a OZ POUR ART zorganizovali množstvo kultúrnych podujatí - divadiel, výstav, koncertov,
pravidelných filmových predstavení, tradične sa uskutočnili hody, Slávnosti kapusty - zelá, za rekordného počtu
návštevníkov, varili najväčšiu kapustnicu v histórii Slovenska, tiež Regionálne jablkové hodovanie,
Svätomartinské požehnanie mladého vína a Župné Vianoce. Stupavčania si mali možnosť i "zaplesať" na
niekoľkých plesoch a tiež ukončiť čas radovánok a zábavy na Papučáku - pochovávaní basy.
Deťom: Počas roka deťom, mládeži i dospelým poskytovala služby i Mestská ľudová knižnica R. Morica. Naše
školské zariadenia dosiahli viaceré úspechy, cca 100 prváčikov zapísali do ZŠ. Deti MŠ a ZUŠ obohatili
programami viaceré kultúrno-spoločenské podujatia. Prístavbou dvoch tried v MŠ J. Kráľa získalo cca 40 detí
umiestnenie.
Enviro: "Deň Zeme" 22. 4. si pripomenuli v Envirosvete, v MKIC výstavami, farbičkovým koncertom, brigádami na
skrášlenie okolia. V rámci zdravého a krajšieho životného prostredia sa začalo s revitalizáciou Malého parku, 9.
júna v rámci oživenia a prezentácie zaujímavých miest v Zámockom parku bolo zorganizované podujatie "Víkend
historických parkov". Na žiadosť bývajúcich na Lipovej ulici bolo vyrúbaných 43 líp, ktoré ohrozovali bezpečnosť
chodcov, dopravy, majetky rodinných domov, ale následne boli vysadené mladé lipy, z použiteľného lipového
dreva sme mohli obdivovať počas vianočných dní nový Betlehem. Po celý rok bolo počasie ovplyvnené globálnym
otepľpvaním na Zemi, boli nízke zrážky, rok bol teplý - už v polovici mája boli letné teploty a pretrvali až do
októbra.
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Služby: Rozšírila sa činnosť v oblasti služieb - otvorili novú Slovenskú sporiteľňu, 19. decembra novú predajňu
Billa, v priestoroch MKIC pre mládež nízkoprahové centrum S3T klub (pôvodný názov bol STREETKO). V
Cevaservise oslávili 20. rokov výroby plastových okien.
Premeny a novinky: Na zabezpečenie bezpečnosti v meste boli zakúpené 4 merače rýchlosti, boli posilnené
policajné hliadky, upravené komunikácie, bola zrušená železnica Stupávka a zbúraná bývalá Avana. I pre
Stupavčanov v Nemocnici v Malackách otvorili nové Centrum diagnostiky, jednodňovej chirurgie, nový centrálny
príjem, oddelenie anesteziológie a oddelenie intenzívnej medicíny.
História: Boli objavené zvyšky neolitickej keramiky ako doklady pobytu človeka na území Stupavy pred 8 500
rokmi. OZ Pourt Art vydalo ďalšiu ročenku STUPAVA a manželia Gabriela a Svetozár Prokešovci vydali knihu
"Príspevok k histórii Stupavy". Podpajštúnske zvesti, Moja Stupava, miestny rozhlas a webové stránky prinášali
obyvateľom množstvo užitočných informácií počas celého roka zo všetkých oblastí života.
Vďaka všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a tým sa pričinili o skvalitnenie života v našom meste - v Stupave.
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14. Protokolárny záznam

1. ŠTATÚT MESTSKÉHO KRONIKÁRA MESTA STUPAVA

Pozri Kronika Mesta Stupava rok 2011

2. VEREJNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

SAMOSPRÁVA MESTA: primátor, mestská rada, mestské zastupiteľstvo, poslanci, komisie. Vydávajú VZN,
uznesenia, smernice mesta, vyhlasujú referendum, komunálne voľby, riešia podnety od občanov a majetkové
veci. Medzi strategické dokumenty patrí Územný plán a rozpočet mesta. Mesto má svoj organizačný poriadok,
štatút, symboly, mapu, históriu, kroniku, pamätnú knihu, fotogalériu.
MESTSKÝ ÚRAD: adresa - Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, okres Malacky, Bratislavský
samosprávny kraj
Primátor: Mgr. Pavel Slezák
Prednosta: Mgr. Peter Kalivoda - ukončil pracovný pomer a opäť nastúpila JUDr. Elena Jaďuďová
Sekretariát primátora: Ing. Janka Lenčešová
Manažér pre Európske fondy: Mgr. Michaela Kollárová
Dispečer dopravy a referát zverejňovania IT: Robert Bubnič
ODDELENIA A REFERÁTY MsÚ: ekonomické oddelenie - vedúca Daniela Drahošová, oddelenie správy majetku
mesta - vedúca Ing. Soňa Geisseová a Zuzana Košutová, oddelenie výstavby, stavebného úradu a životného
prostredia - Ing. Stanislav Hromkovič ukončil pracovný pomer a nastúpila ako vedúca oddelenia Ing. Katarína
Macáková, referát výstavby - Ing. Roman Vigh, referát odpadov a drobných stavieb - Ing. Ľubica Konswaldová,
referát životného prostredia - Ing. Malvína Tóthová, stavebný úrad - Ing. Michal Paulík, Ing. Helena
Šmeringaiová a Diana Jánošíková, špeciálny stavebný úrad, referát cestovného správneho orgánu a
cestovného hospodárstva - Róbert Mračko, referát sociálnych vecí, rodiny, školstva, športu a podnikateľských
aktivít - Bc. Blanka Vašinová a Michaela Kovačičová, referát evidencie obyvateľstva - Mária Mihalovičová a
Monika Vrábelová, matričný úrad, podateľňa a overovanie - Miroslava Vrábelová, technik požiarnej ochrany Štefan Veselý ukončil pracovný pomer, nahradil ho Rudolf Draškovič ml., mestská polícia - náčelník Milan
Válek, hlavný kontrolór mesta - Ing. Katarína Tomkovičová.
Mestský úrad má svoju sobášnu sieň.
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Stránkové dni a hodiny:
(zmena od 1. 9. 2012)
Po: 7.00 - 15.30 stránkový deň Ut: 7.00 - 15.00 nestránkový deň Str: 8.00 - 18.00 stránkový deň Štv : 7.00 - 15.00
nestránkový deň Pia: 7.00 - 15.00 stránkový deň
Denne od 12.00 do 13.00 hod. majú pracovníci MsÚ obednú prestávku.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTO ( MsZ ) v Stupave zriaďuje a volí mestskú radu, komisie MsZ, hlavného kontrolóra,
príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené mestom, obchodné spoločnosti.
Pracovalo podľa plánu činnosti, zasadania boli naplánované takto: 9. 2., 23. 3., 10. 5., 28. 6., 20. 9.,
15. 11., 13. 12.
ČINNOSŤ MsZ

Dňa 9. februára 2012
Vzalo na vedomie: vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ Stupava s termínom plnenia február 2011,
vyhodnotenie cenových ponúk na predaj pozemkov v lokalite kúpaliska, VZN Mesta Stupavy o verejnej
kanalizácii, odpadových vodách a vodách z povrchového odtoku - pracovný materiál, alternatívy prevádzkovania
prepravnej služby v podmienkach Stupavy - pracovný materiál, informáciu o verejných obstarávaniach na r.
2012, informáciu o prípravách volieb do NR SR 2012, informáciu o postupoch rekonštrukcií pozemných
komunikácií a informácie k dopravným riešeniam v Stupave, informáciu o podaných a pripravovaných
projektoch v Stupave, správu o kontrole stavu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy Mesta
Stupava za II. polrok 2011, správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Stupavy za rok 2011, správu o
činnosti MsP Stupava za rok
2011, východiská pri tvorbe koncepcie odpadového hospodárstva.
Schvaľuje: nový termín plnenia z MsZ zo dňa 22. 9. 2011 E / 1 — máj, uzatvorenie Dodatku č. 3 k nájomnej
zmluve zo dňa 12. 11. 2010 uzatvorenej medzi mestom Stupavou ako prenajímateľom a Technickými službami
Stupava, s. r. o. ako nájomcom, ktorým sa upravuje výška nájomného na rok 2012 na sumu 140.000 € /rok a
ktorým sa v čl. V., bod 3 upravujú vzájomné vzťahy zmluvných strán, uzatvorenie nájomných zmlúv, dodatky ku
kúpnym zmluvám, prenájom bytových a nebytových priestorov, odmenu hlavnej kontrolórky v zmysle návrhu,
neboli schválené podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov v lokalite Zadná ulica ani realizácia
projektu "Zateplenie ZŠ - stará budova".
Ukladá: prednostovi zapracovať do VZN č. 4 /2007 stoiská na reklamnú kampaň v správe a údržbe OZ, zahlásenie
obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov, pripraviť a predložiť materiál
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"Príprava výzvy OP BK regenerácia sídiel", dopracovať materiál o vznesené pripomienky, ktoré odzneli
na MsZ v zmysle rozpravy pri tvorbe koncepcie odpadového hospodárstva súvisiacej s uložením a
likvidáciou komunálneho odpadu zo Stupavy, hlavnej kontrolórke preveriť výber zmluvného partnera
pre VO firmu Ledas s. r. o. - návrh nebol prijatý.
Ruší : MsZ zo dňa 26. 5. 2011 E/6, MsZ zo dňa 1. 12. 2011 D/3, uznesenia č. B/10 zo dňa 22. 9. 2011 a č. B/13 zo
dňa 1. 12. 2011.
Odvoláva: člena majetkovej komisie Fedora Pišu, členku komisie kultúry, športu a školstva Mgr. Danu Kľučarovú,
člena stálej komisie pre koordináciu činností súvisiacich s prevádzkou THZ mesta Stupava p. Šimeka.
Menuje: komisiu na otváranie obálok verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov, člena majetkovej komisie
Ing. Vaicenbachera ml., podpredsedu komisie podnikateľskej a miestneho rozvoja cestovného ruchu Ing. Jána
Riglera, člena komisie športu a školstva Ing. Petra Vagača, člena Vladimíra Pšenku do stálej komisie pre
koordináciu činností súvisiacich s prevádzkou THZ mesta Stupava.

Dňa 29. marca 2012
Vzalo na vedomie: vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ Stupava s termínom plnenia marec 2012, informáciu zo
zasadania komisie na otváranie obálok - doručených ponúk na odpredaj nehnuteľnosti v lokalite Zadná,
informáciu o príprave personálneho auditu, harmonogram prác ku Komunitnému plánu sociálnych služieb
Mesta Stupava, informáciu o postupe prác - výstavba a údržba a miestne komunikácie v Meste Stupava,
informáciu o vykonanom vypracovaní vecných a finančných podkladov na rekonštrukciu zdravotného strediska.
Schvaľuje: nové termíny plnenia úloh máj 2012, odpredaj, prenájom a zámenu pozemkov, neupotrebiteľný
majetok, uzatvorenie Zmluvy o spolupráci formou vecného plnenia podľa predloženého návrhu , nájomné a
darovacie zmluvy, uzatvorenie Kúpnej zmluvy na stavbu čerpacej stanice, pokračovanie v prípravách štúdie
projektového zámeru Malý park v Stupave - revitalizácia, návrh koncepcie na zriadenie Nízkoprahového
centra pod MKIC Stupava, zmenu názvu miestneho periodika vydávaného MKIC v Stupave na názov
STUPAVANOVINY, plat primátora mesta Stupavy v sume 2900, € mesačne, plat hlavnej kontrolórky vo výške
1431 € mesačne od 1. 1. 2012, neschvaľuje
- vyhlásenie častí pozemkov v k. ú. Stupava za neupotrebiteľný majetok.
Ruší: uznesenie MsZ č. B/12 a B/13 zo dňa 28. 4. 2011.
Ukladá: prednostovi úradu rokovať so zástupcami VŠ o projektovom zámere informačných a výlepných plôch v
meste Stupava, v spolupráci s oddelením majetkovým a výstavby vytipovať najvhodnejšie lokality, kde by mohli
byť umiestnené informačné panely, prerokovať návrh kúpnej zmluvy s víťazom OVS a následne oboznámiť MsZ
o priebehu uzatvorenia zmluvy, zapracovať celkové financovanie projektu a spolufinancovanie projektu vo výške
5 % oprávnených nákladov do zmien programového rozpočtu v r. 2012, pri vykopávkových prácach zvažovať
uloženie chráničky optických káblov na území mesta Stupava, vypracovanie personálneho auditu , vypracovať
návrh dodatku č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov MsZ vo výške 0,-€ za každú účasť na zasadaní MsZ návrh nebol prijatý,
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riaditeľke MKIC rozšíriť Dodatok k Zriaďovateľskej listine o zriadení a prevádzke Nízkoprahového centra,
dopracovať návrh Štatútu miestneho periodika v súlade s písomnými pripomienkami, vypracovať návrh
Darovacej zmluvy týkajúcej sa nového názvu a Loga miestneho periodika.
Odvoláva: na vlastnú žiadosť Ing. Romana Maroša z členstva podpredsedu komisie kultúry, športu a školstva a
členku tejto komisie Ivetu Vachálkovú.
Sťahuje z rokovania: návrh na uzatvorenie dohody o vysporiadaní (uznaní vlastníckeho práva v k. ú. Mást I., Ing.
Anton Haramia a spol. - oprava uznesenia č. B/5 zo dňa 28. 2. 2008, spresnenie uznesenia č. B/6.1 zo dňa 28. 4.
2011.

Dňa 10. mája 2012
Vzalo na vedomie: materiál "Prípravné práce pre aktualizáciu Územného plánu mesta Stupava - 1. etapa, Návrh
postupu aktualizácie územného plánu", stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave k návrhu zmien
územného plánu mesta Stupava, vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ Stupava s termínom plnenia máj 2012,
stanovisko HK k návrhu záverečného účtu mesta Stupava za rok 2011, výrok auditora za rok 2011, správu z
následnej finančnej kontroly dodržiavania zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite za 4.
štvrťrok 2011, informáciu o riešení odpadového hospodárstva v Stupave, informáciu o plnení uznesení vo
veciach majetkových za rok
2011.
Schvaľuje: predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu "Elektronizácia
samospráv Malaciek a Stupavy" v partnerstve s mestom Malacky, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom mesta Stupava a platným PHSR mesta Stupava, zabezpečenie realizácie projektu mestom Stupava počas
celej doby realizácie, spolufinancovanie projektu „Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy", nové termíny
plnenia úloh na jún 2012, spresnenia niektorých uznesení, rozbor hospodárenia MKIC k 31. 12. 2011, záverečný
účet mesta a celoročné hospodárenie bez výhrad, vysporiadanie schodku v rozpočtových pravidlách so
započítaním prebytku vo finančných operáciách, zapojiť vypočítaný celkový prebytok hospodárenia do rozpočtu
mesta na rok 2012, súhrnný finančný vzťah MKIC - príspevkovej organizácie k záverečnému účtu mesta, účtovnú
uzávierku TSS, s. r. o. za rok 2011, návrh na zúčtovanie vykázanej straty za rok 2011 v celkovej čiastke 83.218,67
€, zúčtovanie straty za rok 2011 na účet 429 011 neuhradená strata minulých rokov, zníženie výsledku
hospodárenia minulých rokov na 136.729,34 €, VZN č. 1,2,3/2012, vyplatenie odmien hlavnej kontrolórke mesta
za 1. štvrťrok 2012 podľa predloženého návrhu vo výške 30 %, predložený návrh Zriaďovacej listiny, rozšírený v
hlavnej činnosti o zriadenie a prevádzku Nízkoprahového centra - Streetko; neboli schválené návrhy územnoplánovacia dokumentácia "Zmeny územného plánu mesta Stupava, júl 2010 -zmena č. 1 - Panské",
územnoplánovacia dokumentácia "Zmeny územného plánu mesta Stupava , júl 2010 - zmena č. 6 - Pri kaštieli ",
zníženie nájmu za prenájom pozemku reg. C KN p. č. 2009/122.
Ruší päť uznesení.
Ukladá: poverenej prednostke úradu obstarať nový územný plán mesta Stupava postupom v zmysle príslušných
ustanovení stavebného zákona, predložiť návrh zoznamu zmien územného plánu, ktoré
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budú obstarané súbežne s obstaraním nového územného plánu mesta, vypracovať materiál týkajúci sa
informačných a výlepových plôch v meste Stupave, pripraviť návrh na riešenie pohľadávok mesta voči TSS s. r. o
vo výške 162.334,58 € formou splátkového kalendára, v spolupráci s riaditeľom TSS s. r. o vypracovať stanovisko
k technológii a funkčnosti prevádzky ČOV, zabezpečiť predkladanie všetkých urbanistických štúdií prerokovaných
v stavebnej komisii na vedomie MsZ, vypracovať a predložiť návrh štatútu mestského kronikára mesta Stupava,
vyvolať rokovanie s príslušnými oddeleniami VÚC ohľadom doriešenia odvádzania dažďových vôd a
rekonštrukciu časti prepadnutej komunikácie na Novej ulici, vypracovať prehľad uplatnených reklamácií na
všetkých projektoch spolufinancovaných EÚ, vypracovať finančnú analýzu (náklady) na riešenie škôlky.
Kontrolórke mesta preveriť financovanie projektu " Mástsky obchvat ".
Sťahuje z rokovania: návrh Štatútu miestneho periodika vydávaného MKIC v Stupave a návrh na zmenu názvu
miestneho periodika vydávaného MKIC v Stupave.
Menuje: Jakuba Ježíka za člena komisie kultúry, športu a školstva.
Odporúča: konateľovi spoločnosti TSS, s. r. o zabezpečiť vypracovanie súboru opatrení v súvislosti s postupným
posilňovaním výkonových ukazovateľov finančného plánu TSS s. r. o., najmä v súvislosti s novou prevádzkou
kanalizačného systému ČOV mesta Stupava, a taktiež zabezpečiť komplexné úsporné opatrenia v prevádzkových
a nákladových položkách finančného plánu na rok 2012 za účelom odstránenia straty v TSS s. r. o.

Dňa 28. júna 2012
Berie na vedomie: správu o činnosti MsP od 1. 1. do 15. 6. 2012 o bezpečnostnej situácii v meste Stupava,
vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ Stupava s termínom plnenia jún 2012, čerpanie rozpočtu mesta Stupava k
31. 3. 2012, informáciu z kontroly príjmov a výdavkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady a
vymáhanie nedoplatkov, informáciu z kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych
predpisov v procese realizácie a financovania investičnej akcie "Mástsky obchvat", štatút mestského kronikára,
zápis do mestskej kroniky za rok 2010 a 2011, materiál "Finančná analýza - alternatívy riešenia materských škôl",
informáciu o postupoch pri obstarávaní územného plánu mesta Stupava v zmysle príslušných ustanovení zákona,
informáciu o plnení investičných akcií mesta Stupava, materiál "Prehľad zistených závad z projektov EÚ - 21. 4.
2012", informáciu o prevádzke a čistení odpadových vôd v ČOV Stupava, list z Okresného súdu v Malackách,
ktorým nám oznamujú ukončenie štvorročného funkčného obdobia prísediacich Gustáva Beleša a Jarmily
Darášovej.
Schvaľuje: nové termíny plnenia úloh na september 2012, odpredaj, prenájom pozemkov, upravenú Nájomnú
zmluvu medzi mestom Stupava a TJ Tatran Stupava podľa predloženého návrhu, darovacie zmluvy pozemkov,
delegovanie členov z radov poslancov do Dozornej rady spoločnosti Polygón Stupava a. s. v likvidácii Ing.
Romana Maroša a Vladimíra Holúbeka, zmeny rozpočtu podľa predloženého návrhu, dodatky k VZN, plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stupava na
II. polrok 2012 s pripomienkou vykonania kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti TSS, s. r. o za obdobie
rokov 2010, 2011 a pol roka 2012,odmenu kronikárke A. Lachkovičovej za rok 2010 vo výške
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1000€, odmenu kronikárke Mgr. Prokešovej za rok 2011 vo výške 1000€, nebol schválený predložený Štatút
periodickej tlače vydávanej MKIC Stupava.
Ruší: päť uznesení.
Ukladá: prednostke úradu pripraviť a aktualizovať vypracovanú Projektovú dokumentáciu na Rekonštrukciu a
nadstavbu Zdravotného strediska v Stupave z r. 2007 za účelom jej použitia na výzvu z projektov EÚ, prípadne
iných fondov, zverejniť menný zoznam dlžníkov (FO a PO) na internetovej stránke mesta v zmysle zákona, v
spolupráci s právnikom pripraviť prehľad o odstránených a uplatnených závadách z projektov EÚ, pripraviť
informáciu o zisteniach a riešeniach prebytočnej vody na ČOV, upraviť VZN č. 3/2009 v zmysle zákona,
zabezpečiť príslušné povolenia a kroky na financovanie a realizáciu montovanej MŠ, riaditeľom príspevkových
organizácií zverejniť menný zoznam dlžníkov (FO a PO) na internetovej stránke mesta v zmysle zákona.
Sťahuje z rokovania: Chaer, spol. s. r. o - Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy.
Poveruje: primátora po splnení podmienok predložiť účtovné uzávierky za posledné 3 roky, obchodno-finančný
plán na nasledujúce 3 roky, podnikateľský zámer a finančné krytie spoločnosti, uznesenie (rozhodnutie) o
zrušení vstupu spoločnosti do likvidácie a uznesenie (rozhodnutie) o vymenovaní dvoch členov Dozornej rady z
radov poslancov MsZ Mesta Stupava, ktorých navrhne mesto Stupava ako akcionár spoločnosti, ak registrovaný
súd (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.) potvrdí zápis zmien v spoločnosti, ktoré vyplývajú z týchto
podmienok, prostredníctvom právnych zástupcov mesta Stupava vziať v súlade s ustanovením paragrafu 222
Občianskeho súdneho poriadku odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Malacky spis. zn. 6C 31/08 zo dňa 20.
3. 2012 späť. Poveruje primátora zastupovať mesto Stupava ako akcionára v spoločnosti Polygon Stupava a. s. v
likvidácii na najbližšom zasadaní valného zhromaždenia spoločnosti (riadneho alebo mimoriadneho), ktoré by sa
malo konať 20. 7. 2012 na notárskom úrade JUDr. Ľudmily Joanidisovej, uzatvoriť trojdohody o obstarávaní
nového územného plánu mesta Stupava a zmien a doplnkov platného územného plánu mesta Stupava, ktorého
spracovateľom bude spoločnosť Aurex, rokovať so spoločnosťami, ktoré budú finančne zabezpečovať
spracovanie a obstaranie územnoplánovacích dokumentácií o uzatvorení zmluvy o spolupráci. Hlavného
kontrolóra mesta poveruje na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Dňa 20. septembra 2012
Berie na vedomie: vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ Stupava s termínom plnenia september 2012, čerpanie
rozpočtu mesta Stupava k 30. 6. 2012 a výsledky Monitorovacej správy k 30. 6. 2012, rozbor hospodárenia MKIC
Stupava k 30. 6. 2012, informáciu o príprave podujatia Dni kapusty - zelá 2012, uzatvorenie Darovacej zmluvy
na finančný dar vo výške 2250,-€ od spoločnosti BECEP s. r. o., informáciu z kontroly dodržiavania a
uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p., informáciu z kontroly
záverečnej platby projektu: "Dostavba a intenzifikácia ČOV mesta Stupava", informáciu o investičných akciách
mesta Stupava, informáciu o spätnej väzbe na uplatnené reklamácie na projektoch financovaných z
prostriedkov EÚ, informáciu o postupe prác spracovania ÚPD, uzatvorenie Zmluvy o dielo na spracovanie zmien
a doplnkov územného plánu
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medzi mestom Stupava ako obstarávateľom, spoločnosťou Aurex, s. r. o ako zhotoviteľom a spoločnosťou
Becep, s. r. o ako preberateľom finančného záväzku, uzatvorenie Zmluvy o dielo na spracovanie nového
územného plánu medzi mestom Stupava ako obstarávateľom, spoločnosťou Aurex, s. r. o. ako zhotoviteľom a
spoločnosťou IN-SPA RT, s. r. o. ako preberateľom finančného zaväzku, informáciu o navrhovanej novej linke
kyvadlovej dopravy Stupava, Obora - Záhorská Bystrica, Krče, informáciu primátora mesta o výsledkoch
výberového konania o menovaní Mgr. Evy Hnátyovej do funkcie riaditeľky MŠ na Hviezdoslavovej ulici s
účinnosťou od 1. 10. 2012, informáciu o novele zákona o chovaní psov a povinnostiach vlastníkov vyplývajúcich
zo zákona, správu o potrebe založenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie v zmysle zákona NR SR
č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
Schvaľuje: nové termíny plnenia úloh, vyhlásenia častí pozemkov za neupotrebiteľný majetok, predaj a
prenájom pozemkov, prijatie finančného daru vo výške 2250,€ od spoločnosti BECEP, s. r. o, ktorý bude použitý
na rozšírenie software administratívy mestského úradu v Stupave, spresnenia niektorých uznesení, zmluvu o
spolupráci pri výstavbe a rozvoji mesta Stupava so spoločnosťou FEND-ADP Stupava, s. r. o., uzavretie zmluvy o
službách a spolupráci pri zabezpečovaní dopravy Slovak lines, a. s. na prevádzkovanie linky počas skúšobnej
prevádzky a financovanie prevádzky linky vo výške zálohovej platby 2500,-€ plus 1500,-€ bez DPH/1 mesiac do
8. 12. 2012, názvoslovnú komisiu pre volebné obdobie 2010 - 2014, založenie OOCR Záhorie v zmysle zákona NR
SR č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, členstvo mesta Stupava ako
zakladajúceho člena v Oblasti organizácií cestovného ruchu Záhorie .
Ruší uznesenie z MsZ zo dňa 28. 6. 2012 D/8.
Ukladá :prednostke vypracovať materiál týkajúci sa informačných a výlepových plôch (technické prevedenie,
vizualizácia, cenové ponuky) v meste Stupava, vypracovať stručný prehľad domácností, ktoré sa ešte nenapojili
na verejnú kanalizáciu v lokalitách schválených územným plánom a projektom dobudovania kanalizácie,
zabezpečiť povinnosť občanov vydokladovať vývoz odpadových vôd, keďže nie sú napojení na verejnú
kanalizáciu, pripraviť zmeny rozpočtu, zabezpečiť a pripraviť všetky materiály, týkajúce sa návrhu rozpočtu
mesta Stupava na rok 2013 na rokovanie MsZ, ktoré je plánované na 25. okt. 2012, aktualizovať internú
smernicu č. 2/2011 o postupe pri sprístupňovaní informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. v z. n. p. o
slobodnom prístupe k informáciám, aktualizovať Registratúrny poriadok v súlade s platným znením zákona o
archívoch a registratúrach, aktualizovať webovú stránku mesta, zapracovať čiastku 67.711,-€ do rozpočtu
mesta, doriešiť zmluvný vzťah s Hydrocoopom, zariadiť vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta
Stupava č. 1/2012, ktorý tvorí grafická príloha zobrazujúca predmetné žiadosti a zmeny a doplnky územného
plánu mesta Stupava, zapracovať zmeny rokovacieho poriadku týkajúce sa problematiky diskusie občanov počas
zasadania MsZ - spôsob prihlasovania sa do diskusie, pevne stanovený čas na diskusiu občanov v rámci
programu MsZ, vykonať kontrolu stavu a funkčnosti kamerového systému na území mesta Stupava v súčinnosti
s náčelníkom mestskej polície.
Poveruje: primátora konať vo všetkých veciach súvisiacich so založením a vznikom OOCR Záhorie.
Upravuje: názov a pôsobenie komisie kultúry, športu a školstva len na pôsobenie v oblasti športu a školstva a
tým aj mení jej názov na komisia športu a školstva.
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Volí: za predsedu komisie kultúry Ing. Romana Maroša, za členov komisie kultúry Prof. Petra Čaneckého,
PhDr. Annu Rácovú, CSc., Mgr. art. Janu Machatovú, Milana Greguša, za tajomníčku komisie športu a školstva
p. Ivánkovú, za tajomníčku komisie kultúry Ing. Konswaldovú, členov názvoslovnej komisie - Ing. Romana
Gašpáreka, Mareka Mózu, Gabrielu Prokešovú, Milana Greguša, Ing. Michala Paulíka, Zuzanu Košutovú, Máriu
Mihalovičovú a predsedu názvoslovnej komisie Ing. Romana Gašpáreka.
Zriaďuje: komisiu kultúry
Odvoláva: Ing. Konswaldovú ako tajomníčku komisie kultúry, športu a školstva.

Dňa 22. októbra 2012
Berie na vedomie: vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ Stupava s termínom plnenia október 2012. Schvaľuje:
nové termíny plnenia úloh, zmluvu o spolupráci medzi mestami Swoge a Stupava.
Ruší: uznesenie z MsZ zo dňa 20. 9. 2012 D/2.
Ukladá: prednostke úradu ponechať doterajší spôsob vypracovania zápisníc, ktorého prílohou bude zvukový
záznam.
Poveruje: primátora na podpis zmluvy o spolupráci medzi mestami Swoge a Stupava.

Dňa 15. novembra 2012
Berie na vedomie: vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ Stupava s termínom plnenia november 2012,
čerpanie rozpočtu mesta Stupava a RO k 30. 9. 2012, predložený návrh rozpočtu na rok 2013, správu z
kontroly dodržiavania prevádzkového poriadku pohrebísk v meste Stupava a príjmov z danej prevádzky,
informáciu z kontroly hospodárenia spoločnosti Technické služby Stupava, s. r. o. za obdobie rokov 2010,
2011 a 1. polrok 2012, informáciu z kontroly o podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom
oznámení výsledkov sťažností za 1. polrok 2012, informáciu o postupe prác pri spracovaní územnoplánovacích
dokumentácií.
Schvaľuje: nové termíny plnenia úloh, zmeny rozpočtu podľa predložených návrhov, uvoľnenie finančných
prostriedkov na rekonštrukcie chodníkov, vyhlásenie stavby športovej haly a pozemok pod stavbou za
neupotrebiteľný majetok, štatút komisie kultúry, štatút komisie športu a školstva, návrh na tajnú voľbu
prísediacich na Okresný súd Malacky na obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 (Gustáva Beleša, Ing. Stanislava
Vodu), vyplatenie odmien hlavnej kontrolórke mesta za 3. štvrťrok
2012.
Ruší: uznesenie B/23 zo dňa 20. 9. 2012.
Ukladá: prednostke úradu vypracovať zmluvu o prevádzkovaní pohrebísk na území mesta, prevádzkový
poriadok pohrebísk, vykonať kontrolu príjmov z pohrebísk, aktualizovať zmluvu o
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poskytovaní verejnoprospešných služieb a zosúladiť jestvujúce nájomné zmluvy medzi mestom Stupava a
Technickými službami, s. r. o. na rok 2013, zabezpečiť objednanie vypracovania architektonickej štúdie okolia
základnej školy na využitie priestoru na rekreačno-športové účely, konateľovi spoločnosti TSS, s. r. o. predložiť
finančný plán na rok 2013.
Odvoláva: k 30. 11. 2012 RNDr. Romana Šterbáka, člena komisie stavebnej, rozvoja mesta a životného
prostredia, Ing. Branislava Radu, člena finančnej komisie a európskych fondov, Roberta Mračka, zapisovateľa
komisie dopravy, bezpečnosti a civilnej ochrany, k 31. 12. 2012 Ing. Viliama Šereša z komisie dopravy,
bezpečnosti a civilnej ochrany.
Volí : s účinnosťou od 1. 12. 2012 do komisie stavebnej, rozvoja mesta a životného prostredia Ing. arch. Lenku
Stankovskú, do komisie finančnej a európskych fondov Ing. Moniku Tarabovú.
Menuje: za člena komisie dopravy, bezpečnosti a civilnej ochrany Ing. Romana Mydlára k 1. 1. 2013.
Poveruje: primátora mesta podpísaním notárskej zápisnice za účelom finančného vysporiadania v čiastke
1.610.400,68 €, prednostku úradu rokovať so zástupcami BARMO - SR o odkúpení časti pozemku za účelom
rekonštrukcie komunikácie, hlavnú kontrolórku na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti.

Dňa 13. decembra 2012
Berie na vedomie: vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ Stupava s termínom plnenia december 2012, list z
Ministerstva životného prostredia SR o zistenej nezrovnalosti na projekt "Dostavba kanalizačnej siete a
intenzifikácia Čističky odpadových vôd mesta Stupava" a žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov v celkovej
čiastke 1.610.400,68 €, viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2014 - 2015, stanovisko
hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015, finančný plán
obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava. s. r. o. na rok 2013, správu z kontroly účelovosti čerpania
nenávratných finančných prostriedkov - dotácií poskytnutých mestom združeniam, spolkom, spoločenským
organizáciám za rok 2011, správu o činnosti MsP.
Schvaľuje: VZN č. 5,6,7,8,9 / 2012, rozdelenie dotácií poskytnutých mestom združeniam, spolkom, organizáciám
na rok 2013 v celkovej hodnote 16. 500,00 €, finančné vysporiadanie výdavkov projektu "Dostavba kanalizačnej
siete a intenzifikácia ČOV v meste Stupava" za stavebné práce vo forme notárskej zápisnice, programový
rozpočet mesta Stupava, majetkové veci, uzatvorenie zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb so
spoločnosťou Technické služby Stupava, s. r. o. podľa predloženého návrhu na 1 rok, návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok
2013, plán zasadnutí MsZ a MsR na rok 2013.
Ukladá: prednostke úradu vyhodnocovať uznesenia MsZ, vypracovať notársku zápisnicu za účelom finančného
vysporiadania v čiastke 1.610 400,68€, vypracovať alternatívy na získanie finančných zdrojov za odpredaj
majetku mesta a rokovať s bankami o možnosti a podmienkach získania úveru, zabezpečiť realizáciu prevodu
časti pozemku z majetku BARMO-SR do majetku mesta Stupava,
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vypracovať materiál týkajúci sa propagačného spracovania k prihláseniu na trvalý pobyt v meste Stupava.

Mestská rada (MsR)
Ing. Roman Gašpárek Vladimír Holúbek Ing. Ľuboš Ivica Ing. Jozef Ukropec
Plán zasadnutí MsR na r. 2012: 24. 1., 6. 3., 24. 4., 12. 6., 4. 9., 23. 10.,4. 12.

Poslanci
Ing. Roman Gašpárek, Mgr. Anton Gorbár, Vladimír Holúbek, Ing. Ľuboš Ivica, MVDr. Robert Kazarka, František
Lachkovič, Miroslav Mackovič, Ing. Roman Maroš, Marek Móza, Oľga Mózová, Peter Rác, Ing. Ján Rigler, Ing.
Jozef Ukropec

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)
VZN č. 1/2012 odpadové vody
VZN č. 2/2012 podmienky poskytovania finančných príspevkov a spôsob realizácie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
VZN č. 3/2012 o poskytovaní prepravnej služby a výške úhrady za poskytovanie prepravnej služby mestom
Stupava
VZN č. 4/2012 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území Mesta Stupava VZN č. 5/2012 o
dani z nehnuteľnosti a dani za psa VZN č. 6 /2012 o miestnych daniach
VZN č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 8/2012 o názvoch nových ulíc v meste Stupava
VZN č. 9/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Stupava
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Mesto prijalo VZN, ktoré upravuje umiestňovanie informačných, reklamných a propagačných materiálov na
svojom území. Návrh z MsZ odznel na umiestnenie betónových valcov na legálny výlep plagátov.
Dodatok č. 1 k VZN 11/2011, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava.
Dodatok č. 1 k VZN 10/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Stupava

Kontrolná činnosť mesta
Hlavná kontrolórka mesta : Ing. Katarína Tomkovičová
Základom pre výkon kontrolnej činnosti sú polročné plány, ktoré boli predložené na schválenie mestskému
zastupiteľstvu.
Cieľom kontrolnej činnosti bolo upozornenie zodpovedných pracovníkov kontrolovaných subjektov na
dôležitosť fungovania kontrolného systému, ktorý je súčasťou riadenia a nakladania s verejnými prostriedkami.
Súčasťou plánu bolo aj vypracovanie dvoch odborných stanovísk - stanovisko hlavného kontrolóra k
záverečnému účtu mesta za rok 2011 a stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2013 s výhľadom na roky
2014 a 2015.
Výsledky kontrolnej činnosti za rok 2012 - správa o kontrolnej činnosti za rok 2011, výsledky kontroly
vybavovania sťažností a petícií, správa z následnej kontroly dodržiavania zákona č. 502/2001 o finančnej
kontrole a vnútornom audite za 4. štvrťrok 2011, správa o príjmoch a výdavkoch za komunálny odpad, drobné
stavebné odpady a vymáhanie nedoplatkov, správa o realizácii a financovaní investičnej akcie "Mástsky
obchvat", kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona o slobodnom prístupe k informáciám, správa z kontroly
Záverečnej platby projektu "Dostavba a intenzifikácia ČOV mesta Stupava", dodržiavanie prevádzkového
poriadku pohrebiska, príjmov z danej prevádzky, správa z kontroly hospodárenia spoločnosti TSS, s. r. o. za
obdobie 2010 - 1. polrok
2012, výsledok stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za 1. polrok 2012, účelovosť čerpania
nenávratných financií - dotácií združeniam, spolkom, klubom za rok 2011, kontrola o verejnom obstarávaní v
ZŠ a školskej jedálni , kontrola uznesení prijatých MsZ súvisiacich s uzatváraním kúpnopredajných zmlúv, ale aj
iných obchodno-právnych zmlúv za obdobie 1. polroku 2012.
Hlavná kontrolórka sa pravidelne zúčastňuje na rokovaniach komisií činných pri MsZ, hlavne finančnej, taktiež
porád organizovaných primátorom mesta a prednostom mesta.
VYMÁHANIE DAŇOVÝCH NEDOPLATKOV: v júli mesto Stupava zverejnilo zoznam daňových dlžníkov podľa
stavu k 31. 12. 2011 na svojej internetovej stránke. Malo by byť v záujme daňových dlžníkov, aby svoje
podlžnosti mestu dobrovoľne zaplatili. Najviac dlžníkov je za komunálne odpady, drobné stavebné odpady, na
daniach z nehnuteľností a na dani za psa.

Činnosť komisií MsZ
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KOMISIA KULTÚRY: predseda Ing. Roman Maroš, tajomník Ing. Ľubica Konswaldová. Komisia vznikla uznesením
MsZ I/1 z 20. septembra 2012, uskutočnili sa tri rokovania so zameraním sa na zmapovanie situácie v rámci
kultúrnej oblasti v Stupave, iniciovali stretnutie zástupcov občianskych združení, spolkov, zástupcov MKIC s
cieľom vytvorenia dialógu v rámci spolupráce a zostavenia spoločného kultúrno-spoločenského programu v
meste na rok 2013, venovali sa i financovaniu kultúry v meste a zostaveniu priorít v rámci dotknutej oblasti na
rok 2013, ďalej rozpočtom príspevkovej organizácie MKIC na rok 2013, na decembrovom MsZ bola iniciovaná
novelizácia VZN č.8/2011 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta (predložiť MsZ v prvej polovici roku
2013).
KOMISIA ŠPORTU A ŠKOLSTVA: predseda Marek Móza, tajomník Monika Ivánková. Komisia vznikla uznesením
MsZ I/1 zo dňa 20. 9. 2012, štatút schválený 15. 11. 2012 uznesením B/35, zasadali 2x, dali podnety na
vypracovanie architektonickej štúdie využitia okolia pri ZŠ na rekreačno-športové účely, financované z
účelových prostriedkov od firmy Fend Ap, počas roka došlo k výmene tajomníka komisie.
KOMISIA PODNIKATEĽSKÁ, MIESTNEHO ROZVOJA A CESTOVNÉHO RUCHU: predseda MVDr. Róbert Kazarka,
tajomník Bc. Michaela Kovačičová. V priebehu roka bol zmenený podpredseda komisie Ing. J. Rigler - vymenil
Mareka Mózu. Komisia sa podieľala na dodatku 4.1 k VZN mesta Stupava č. 10/2011 o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území mesta, podnety od občanov neobdržali žiadne.
KOMISIA FINANČNÁ A EURÓPSKYCH FONDOV: predseda Ing. Jozef Ukropec, tajomník Daniela Drahošová. V roku
bol odvolaný člen komisie Ing. Branislav Rada, novou členkou sa stala Ing. Monika Tarabová a členstva sa vzdal
Ján Valachovič. Zasadali v roku 5x, riešili problémy a zaujímali stanoviská k Záverečnému účtu za rok 2011, k
štvrťročným rozborom hospodárenia mesta, k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, k Monitorovacej
správe, k návrhu rozpočtu mesta, RO a na roky 2013 - 2015, k návrhu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach, ku miestnym daniam a poplatkom, k prerokovaniu návrhu k financovaniu Športovej haly
Park.
KOMISIA MAJETKU MESTA: predseda Vladimír Holúbek, tajomník Ing. Soňa Geisseová. MsZ odvolalo člena
komisie JUDr. Píšu a menovalo Ing. Juraja Vajcenbachera ml., mala 7 zasadaní, na nich prerokovali spolu 69
materiálov.
KOMISIA STAVEBNÁ, ROZVOJA MESTA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: predseda Ing. Roman Gašpárek, tajomník
Ing. Roman Vígh. V priebehu roka bol odvolaný z členstva komisie RNDr. Roman Šterbák a zvolená nová členka
Ing. arch. Lenka Stankovská. Zaoberali sa podnetmi a problematikou Aktualizácie územného plánu mesta
Stupava - definovanie cieľov a požiadaviek pre aktualizáciu územného plánu, prerokovali postup prác k zmene
územného plánu mesta Stupava.
KOMISIA DOPRAVY, BEZPEČNOSTI A CIVILNEJ OCHRANY: predseda Miroslav Mackovič, podpredseda Marek
Móza. Bol odvolaný Róbert Mračko a ako tajomníčka bola schválená Ing. Katarína Macáková. Odstúpil z komisie
Mgr. Viliam Šereš a miesto neho bude pracovať Ing. Roman Mydlár. Pravidelne sa na komisii zúčastňuje náčelník
mestskej polície Milan Válek. Komisia sa zaoberala najmä dopravnou situáciou v meste, odporúčala nové
organizácie dopravy, upozorňovala na poškodené a chýbajúce
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dopravné značenia, aktívne riešila návrhy priorít v oblasti postupných rekonštrukcií a vyspravovania miestnych
komunikácií, zaoberali sa problematikou autobusovej dopravy.
KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA, DETÍ A MLÁDEŽE: predseda Oľga Mózová, tajomník Bc. Blanka
Vašinová. V komisii riešili 21 žiadostí o jednorazové dávky v hmotnej núdzi, komisia zasadala v roku 7x,
zaoberala sa týmto okruhom problémov: Informáciou o zámeroch Bratislavského samosprávneho kraja s
Domovom sociálnych služieb a Zariadením pre seniorov Kaštieľ v Stupave, informáciou o poskytovaní
potravinovej pomoci, vyhodnotením zápisu detí do MŠ (43 detí zostalo neprijatých), nízkoprahovým centrom
pre deti a mládež, Mládež v akcii - participáciou rozvíjame schopnosti mladých - informácie o projekte.
Stretnutie s vedúcou školskej jedálne pri ZŠ Stupava Lachkovičovou, informácia o komunitnom pláne sociálnych
služieb, prerokovanie návrhu VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov a spôsobe realizácie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, prerokovanie návrhu VZN o poskytovaní prepravnej
služby a výške úhrady za poskytovanie prepravnej služby mestom Stupava, zorganizovala Burzy šiat vo výstavnej
sieni MKIC pre sociálne slabé rodiny, za peniaze vyzbierané na Burze šiat mala zámer upraviť ihrisko na
Kukučínovej ulici a tiež ponúknuť školám a sprejerom, aby vhodnými kresbami ozdobili plot, ktorý oddeľuje
ihrisko od bytových domov Zippava, 14. 9. zorganizovala podpisovú akciu na vybudovanie detského ihriska,
ktoré spoluorganizovala firma Oriflame, zorganizovala akciu Dar sociálne slabým - bicykle.
KOMISIA REGIONÁLNEJ A CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE: predseda Peter Rác, tajomník Mgr. Michaela Kollárová.
Riešila viacero podnetov a problémov, najaktuálnejším bola potreba riešiť /nedoriešilo sa ešte, že v meste
chýba na pešej zóne tzv. informačné centrum (návrh bol umiestniť ho na recepcii hotela Eminent, kde by mali
návštevníci mesta možnosť kúpu pohľadníc, máp a iných informačných materiálov), zorganizovať mládežnícky
tábor s družobným mestom v Maďarsku - Nagykovács, umiestniť informačné tabule na vstupoch do mesta od
Bratislavy a Malaciek, umiestniť informačné smerníky aj v meste za účelom zviditeľnenia nášho mesta v rámci
Slovenskej republiky aj Európskej únie.
KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU: predseda Mgr. Anton Gorbár, tajomníčka Zuzana Košútová
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ MESTOM STUPAVA: Miestne kultúrne a informačné centrum (MKIC)
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE MESTA STUPAVA: 4 materské školy, základná umelecká škola, základná škola
OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI MESTA STUPAVA: Technické služby Stupava, s. r. o.

Iné činnosti mestského úradu
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR - 10. marca 2012, výsledok v SR - SMER, SAS, OĽaNO, SDKU-DS, KDH.
V Stupave občania volili v 6 volebných okrskoch takto: SMER-SD 34,1%, SaS 14,12%, OĽaNO 12,71%, SDKU-DS
11,81%, KDH 9,81%, MOST-HÍD 3,96% voličov.
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ÚZEMNÝ PLÁN MESTA STUPAVA - aktualizácia sa uskutočnila 17.a3. ako stretnutie mesta v zastúpení
spracovateľmi platného ÚPN s obyvateľmi Stupavy. Hlavným cieľom stretnutia bolo spoločné definovanie rozvoja
a potrieb mesta a taktiež vytýčenie problémov, ktoré je pri územnom plánovaní nutné riešiť, aby sa zlepšila
kvalita života v meste.
UMIESTŇOVANIE DETÍ DO MŠ - 23. 3. sa uskutočnilo pracovné stretnutie. Témou bola transparentnosť zápisu a
prijímania detí, ale hlavne hľadanie náhradného riešenia pre deti, ktoré nebudú do škôlok umiestnené. Hľadá sa
na prenájom adekvátny náhradný priestor. Zároveň už prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa prístavby
MŠ J. Kráľa - 2 triedy. 8. 12. bola prístavba sprístupnená verejnosti v rámci Dňa otvorených dverí a od 10. 12.
začali prevádzku.
SÚDNE KONANIE - uskutočnilo sa v marci na Okresnom súde v Malackách medzi mestom Stupava a akciovou
spoločnosťou Polygon; naše mesto skončilo neúspešne. Mesto žiadalo vrátenie pozemkov od spoločnosti
Polygon, čo sa nestalo. Spoločnosť Polygon je v likvidácii, v júni mesto dostalo list od nového majoritného
vlastníka, uskutočnilo sa stretnutie predstaviteľov Stupavy s konateľom spoločnosti BECEP, s. r. o., na to mesto
Stupava podalo odvolanie voči rozsudku. Ďalej budú prebiehať rokovania s novým vlastníkom spoločnosti.
JESENNÁ DERATIZÁCIA v meste podľa Verejnej vyhlášky § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
bola vyhlásená primátorom Mgr. Pavlom Slezákom na termín od 1. 10. do 15. 11. 2012 v objektoch vo
vlastníctve alebo správe fyzických a právnických osôb.
KOMISIA KULTÚRY SAMOSTATNE: na návrh poslanca Ing. Romana Maroša bola na zasadnutí mestského
zastupiteľstva 20. 9. uznesením schválená samostatná komisia kultúry, predsedom sa stal poslanec Ing. Roman
Maroš, tajomníčkou Ing. Ľubica Konswaldová, za členov boli zvolení: orientalistka - indologička PhDr. Anna
Rácová, CSc., scénograf a kostýmový výtvarník Prof. Peter Čanecký, výtvarníčka Mgr. Art. Jana Machatová a
technik Milan Greguš. Ostatné funkcie budú doplnené neskôr.

Významné domáce a zahraničné návštevy, propagácia Stupavy
VEĽTRH CESTOVNÉHO RUCHU GO - REGIONTOUR v Brne v dňoch 12. a 13. 1. Mesto Stupava sa prezentovalo v
rámci expozície Mikroregión Ivančicko. Pracovníci MKIC Stupava prezentovali turistické atraktivity a pozývali na
kultúrne podujatia v meste a jeho blízkom okolí. Predstavitelia Mikroregiónu Ivančicko prijali oficiálnu delegáciu
zo Stupavy a rokovali o príprave pracovného stretnutia zástupcov magistrátov a komisií pre cezhraničnú
spoluprácu, sociálnych vecí a mládeže.
VEĽTRH CESTOVNÉHO RUCHU ITF SLOVAKIATOUR 2012, ktorý sa konal 19. - 22. 1. v bratislavskej Incheba Expo
aréna, kde sa stretli cestovné kancelárie a agentúry krajín a regiónov. Mesto Stupava sa prezentovalo v expozícii
Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá spájala prezentácie miest Stupava, Pezinok, Bratislava a Senec.
Ponúkali množstvo tipov na trávenie voľného času v Bratislavskom kraji. Stupavu predstavili pracovníci MKIC s jej
turistickými zaujímavosťami, atraktivitami a zaujímavými kultúrnymi podujatiami v roku, na veľkoplošnom
tematickom plátne reprezentovali Stupavu dve fotografie Mgr. art. Michala Mészárosa, a to pohľad na Stupavu Mást
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a Stupavský kaštieľ - veža. V bohatom sprievodnom programe vystúpili naši šermiari zo SHŠ URSUS a tanečnice
írskych tancov ELIAH. Veľký úspech mal maskot Dní kapusty — zelá "Zelová hlavička", starších zaujala "bečka na
zelé" s dobovým strúhadlom ako i miestny kroj. Veľkou poctou bolo, že prezident SR Ivan Gašparovič ochutnal
kvasené "mástské zelé".
ZÁPADOSLOVENSKÁ TELEVÍZIA už aj v Stupave od 1. 4., je to nové informačné médium, ktoré je zamerané
najmä na vysielanie regionálnych správ a propagáciu rôznych kultúrno-spoločenských aktivít v regióne.
Potešia sa milovníci cestovného ruchu, regionálneho folklóru, hudby. Vysielače pokrývajú územie
Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a časť Trenčianskeho kraja. Stupavu si naladíme prostredníctvom
DVB-T antény na 51. kanáli z vysielača Borský Mikuláš a na 55. kanáli z vysielača Bratislava - Kamzík.
APRÍLOVÉ ZPÍVÁNÍ v Lanžhote - 15. 4., stretnutie speváckych zborov, na ktorom reprezentoval Stupavu
ako hosť ženský spevácky zbor Nevädza.
DESTINATOUR - Stupava 17. 4. hostila podujatie projektu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a
Rakúskom. Cieľom podujatia bolo prispieť k posilneniu ekonomického významu cestovného ruchu zvýšením
návštevnosti regiónu a tým aj príjmov z cestovného ruchu. Podujatie má sériu 8 workshopov, ktoré sa konajú v
rôznych okresoch Bratislavského kraja - tretí v poradí sa uskutočnil v Stupave, zúčastnili sa na ňom i zástupcovia
z Dolného Rakúska. Stupava obohatila workshop o prezentáciu prírodného a historického potenciálu nášho
mesta, ktorá zdôrazňovala potrebu informovanosti širokej verejnosti o výnimočnostiach regiónu, aby mesto
kapusty prilákalo návštevníkov celoročne, nielen počas Slávností kapusty - zelá. Takým je napríklad
pripravovaný projekt - štúdia Malého parku so záhradnícko-vzdelávacou tematikou a iné. Projekt je
spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
ZÁJAZD ZO Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s mestom Stupava dňa 5. 5. zorganizovali účasť na
"Svatogothardských vinarských slavnostech" v Dolních Kounicích. Prvou zastávkou boli Oslavany, kde si prezreli
zábavný park Permonium, ťažnú vežu Kukla, kde je múzeum oslavanských povestí. Slávnosti vína sa konajú od
roku 1737. Účastníci degustovali moravské vína, počúvali cimbalovú muziku a mužský spevácky zbor.
Stupavčania pripravili "koštovku" stupavskej kapusty - zelá, ktorá nás dôstojne reprezentovala.
ZÁJAZD na "Slavnosti chrestu (špargle)" do družobných Ivančíc dňa 19. 5. Bol to 18. ročník osláv, organizátorom
zájazdu boli MsÚ a MKIC, jeho súčasťou bola návšteva Raja permoníkov v Oslavanoch a zastávka v Stribskom
mlyne.
ELIAH na súťaži "Senecká dúha" 1. 6. V kategórii Tance iných národov - dospelí sa naše tanečnice umiestnili na
2. mieste, v kategórii Tance iných národov - mládež získali 3. miesto a v kategórii Malé choreografie boli
mladšie dievčatá odmenené zvláštnou cenou poroty. Vo Veľkom Grobe nás reprezentovali na podujatí Obecné
dni. Pod záštitou Francúzskeho veľvyslanectva v Bratislave predviedli tanečno-divadelný program Kankán na
podujatí Prise de la Bastille. Koncom augusta už druhýkrát vystúpili na historickom festivale v Slovinsku - na
hrade v Celje.
STUPAVA NA DONAUFEST V ULME (Nemecko ). 6. - 11. 7. sa pracovníčky MKIC zúčastnili v Ulme na
medzinárodnom festivale, kde na základe výzvy oddelenia cestovného ruchu Bratislavského
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samosprávneho kraja prezentovali mesto Stupavu a región Záhorie. Nechýbala prezentácia našej kyslej
kapusty - zelá.
ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE. 17. 7. sa konala v stupavskej synagóge pietna spomienka na slovenských
židovských lekárov, ktorí zomreli počas holokaustu, a jej súčasťou bolo pripomenutie tragického osudu
posledného stupavského židovského lekára MUDr. Gustáva Mordechaja Steinera a jeho dcéry Alice Sáry. Tento
lekár pôsobil v Stupave v rokoch 1943 - 1944 ako jediný židovský lekár. Bol deportovaný do koncentračného
tábora Dachau/Kaufering. Pamätnú tabuľu dal vyhotoviť a v tento deň ju slávnostne odhalil syn a brat Alice pán
Karol Nathan Steiner. Akcia sa konala pod záštitou veľvyslanca štátu Izrael, Jeho Excelencie Alexandra Ben-Zvi,
iniciátorom bol pán Karol Nathan Steiner, spoluorganizátorom bola nezisková organizácia JEWROPE, akcia bola
doplnená programom.
XVI. ROČNÍK TURNAJA KARATE KOBUDO a iných bojových umení Slovakia Open v Stupave; organizátorom
bol ŠK Karate DOJO Stupava, zúčastnili sa pretekári zo Srbska, Talianska, Poľska,
Česka, bolo tu vyše 690 štartov, zúčastnil sa aj veľvyslanec Japonska Akira Takamatsu, hosťom bol
niekoľkonásobný majster sveta Roman Volák so svojim free stylom.
ÚSPEŠNÁ STUPAVČANKA JUDr. Beatrix Ricziová, ktorá prvýkrát v histórii Slovenskej republiky vyhrala pre našu
krajinu súd s Európskou úniou. Od januára 2009 zastáva funkciu zástupcu SR pred súdmi EÚ v Luxemburgu.
PRESTÍŽNA CENA PRE STUPAVČANA - ÚSPEŠNÝ MALIAR - akademický maliar Eduard Kalický, stupavský rodák, nás
úspešne reprezentoval na festivale Perla dell Adriatico v Taliansku v Grottemmare na medzinárodnej súťažnej
výstave obrazov a sôch. Z viac ako tisícky prihlásených autorov získal Cenu Talianska za maľbu - Cenu kritiky
Premio speciale della critica. Témou malieb bola hudba - Vivaldiho Štyri ročné obdobia, na téme pracoval 12
rokov. Venuje sa hlavne olejomaľbe a tiež kombinovaným technikám.
ÚSPEŠNÝ TANEČNÍK A UČITEĽ TANCA Štefan Toth, stupavský talent, precestoval celý svet a svoje tanečné umenie
írskych tancov predviedol pred tisíckami divákov. Ako 6-ročný začal v bratislavskej tanečnej skupine Petronella,
pokračoval v Írsku, po majstrovstvách sveta v írskych tancoch dostal pozvanie na casting do národnej tanečnej
skupiny do šou Rhythm of the dance, neskôr prestúpil do Dublinu. Dokončil štúdium írskeho tanca a stal sa jeho
diplomovaným učiteľom. Založil tanečné školy v Malackách a Bratislave. Mediálne známym sa stal
prostredníctvom televíznej reality šou Farma.
MEDZINÁRODNÝ RYTIERSKÝ TURNAJ na Svätej Helene v júli (približne 15 km od Záhrebu ), kde Stupavu
reprezentovala skupina historického šermu URSUS, zameranie bolo na obdobie protitureckých vojen.
DNI VRANSKÝCH RYTIEROV v chorvátskom mestečku Vrana v auguste (pri prímorskom meste
Pakoštane), Stupavu reprezentoval URSUS, odohrali sa tam historické boje s Turkami.
NEVÄDZA reprezentovala v Maďarsku, v meste Dorog 7. 8. - 8. 8. na 35. ročníku medzinárodnej prehliadky
speváckych zborov (zúčastnili sa dva zbory z Maďarska, jeden z Nemecka, jeden mužský zbor z Fínska a naše
speváčky ), 12. - 14. októbra reprezentovali na Slovenských dňoch v družobnom meste Lowitz v Poľsku.
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KRIŠTÁĽOVÁ RALLYE; 9. 9. sa uskutočnil II. ročník jazdy historických vozidiel s posádkou osobností Krištáľového
krídla a detí, rallye sa zastavila pred MKIC, za 5 Eur sa predávali už mesiac vopred na mestských a obecných
úradoch ako i počas akcie klaksóny ako symbol šírenia pomoci tým najmenším a najbezbrannejším, klaksóny boli
zároveň vstupenkou na benefičný koncert v Skalici.
SLOVENSKÉ DNI V DRUŽOBNOM MESTA LOWICZ v Poľsku sa uskutočnili v dňoch 12. - 14. októbra, Stupavu
reprezentovala 50-členná delegácia. S primátorom Mgr. Pavlom Slezákom a prednostkou JUDr. E. Jaďuďovou ju
tvorili poslanci, zástupcovia školy, členky ženského speváckeho zboru Nevädza a hlavný kuchár z jedálne ZŠ
Miloš Lachkovič s kuchárkami. Po príchode ich pred mestským úradom privítali zástupcovia mesta a uskutočnili
prehliadku mesta. Navštívili Katedrálnu baziliku mesta, Diecézne múzeum, Múzeum ľudových tradícií rodiny
Brzovskich v Stromovie, romanticko- sentimentálny park v Arkadii a kaštieľ Radziwilowcov v Nieborowie.
Slovenské dni v Lowiczi sa začali v podvečerných hodinách v Galérii Browarna výstavou fotografií "Putovanie po
Slovensku", nasledovala prezentácia ľudových umelcov zo Stupavy - keramika, drotárstvo, maľovanie na skle a
rezbárstvo, koncert speváckeho zboru Nevädza a žiakov ZUŠ v Stupave pod vedením p. riaditeľky
Vicianovej,konala sa degustácia vín z Malokarpatskej oblasti. Návštevy sa zúčastnil i attaché ambasády
Slovenskej republiky v Poľsku p. Ján Boskovič. Recepcia sa konala v reštaurácii Szkielka, kde podávali naše jedlá
od našich kuchárov a degustovali sa naše vína. V nedeľu sa delegácia zúčastnila na sv. omši v bazilike, kde ju
privítal tamojší biskup Józef Zawitkowski. Po sv. omši naša delegácia položila kvety k soche bývalého pápeža
Jána Pavla II. pred kostolom.
MNOHONÁSOBNÝ BEZPRÍSPEVKOVÝ DARCA KRVI MILAN VESELÝ získal 24. októbra najvyššie ocenenie
- medailu profesora MUDr. Jána Kňazovického. Už vyše 100-krát daroval krv; na MsÚ v Malackách boli ocenení
i ďalší Stupavčania: Marian Bogner - bronzová plaketa Janského, Helena Schmadlová a Milan Brezovský strieborná plaketa Janského, Peter Havran, Vladimír Horváth a Ing. Dušan Piaček - zlatá plaketa Janského, Peter
Horecký - diamantová plaketa Janského.
OSVETOVÝ PRACOVNÍK ROKA 2012. Ocenenie získala dlhoročná pracovníčka MKIC p. Ľudmila Mózová 26. 10. v
Deň osvetových pracovníkov za rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti a zachovávanie kultúrnych tradícií v BSK.
Malokarpatské osvetové stredisko so sídlom v Modre pripravilo na tento deň v Dome kultúry Zrkadlový háj v
bratislavskej Petržalke slávnostné stretnutie osvetových pracovníkov a pracovníkov kultúry v Bratislavskom
kraji.
DELEGÁCIA Z UKRAJINY v Stupave pri príležitosti nedožitých 100. narodenín kpt. Jána Nálepku zavítala k nám 6.
11. Kyticu kvetov k pamätníku v areáli ZŠ položil zástupca ukrajinského prezidenta, ukrajinský veľvyslanec a ďalší
hostia z Ukrajiny spolu s primátorom Stupavy za účasti ZO SZPB (Základnej organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov), v popoludňajších hodinách usporiadali súťaž v klube POHODA pre žiakov tunajšej
ZŠ o živote kpt. J. Nálepku.
RÁDIO SLOVENSKO A RÁDIO REGINA počas I. polroka 2012 odvysielali relácie o Stupave (50. výročie založenia ZO
SZZ, O Jozefovi Marošovi - roľnícky chlapec v Argentíne, Aktívny dôchodca zo Stupavy - Ing. Svetozár Prokeš,
Klub seniorov - Pohoda, Krížové cesty v Stupave, Veľkonočné zvyky).

Kultúrne pamiatky mesta
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Kostol sv. Štefana, uhorského kráľa, kaplnka kalvárie, kaštieľ a park, pranier, rímska vojenská a obchodná
stanica, synagóga, strážny domček pri kaštieli, grófsky mlyn v parku, trojičný stĺp a iné.

Oslavy výročí
4. 4. - 67. výročie oslobodenia Stupavy pri Kvete vďaky pred MKIC a na Obore pri Pamätníku.
30. 4. - Stavanie mája k oslavám 1. mája - Sviatku práce pri MKIC a v Sedliackom dvore, na počúvanie a do
tanca hrala hudobná skupina MIX.
4. 5. - celomestská pietna spomienka k 93. výročiu tragickej smrti M. R. Štefánika na Námestí M. R. Štefánika.
28. 8. - oslava 68. výročia SNP pri pomníku obetiam SNP pri MsÚ v Stupave, pokračovanie bolo pri soche kpt.
Jána Nálepku v areáli ZŠ Stupava pietnou celomestskou spomienkou s položením vencov.

Mestská polícia (MsP)
Náčelníkom mestskej polície bol Milan Válek. Zo správy MsP za rok 2012: Príslušníci boli zaraďovaní do 12hodinových denných a nočných zmien, aby bola zabezpečená nepretržitá 24-hodinová služba, v hodnotenom
období bolo celkom postavených 847 hliadok MsP, vykonali 3 651 zákrokov, riešili 2 374 priestupkov, riešili 999
priestupkov v blokovom konaní, za ktoré uložili pokuty vo výške 15 180 Eur, ktoré boli odovzdané do pokladne
mesta. Záznamom uložili 19 priestupkov, 37 priestupkov odovzdali na prejednanie príslušnému orgánu, v 12
prípadoch použili donucovacie prostriedky v zmysle Zákona o obecnej polícii, osobnú slobodu obmedzili 48
osobám, vypátrali 16 osôb a 19 vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie , odchytili celkom 34 túlavých zvierat a
v 146 prípadoch použili technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla (papuča). Začiatkom
roka 2012 absolvovali kurz prvej pomoci, ktorý využili pri bezprostrednom ohrození života obyvateľov. Pracovníci
kamerového systému denne monitorovali porušovanie zákona o cestnej premávke, nerešpektovanie dopravných
značiek, parkovanie vozidiel a iné. Na kamerovom systéme boli vykonané dve kontroly, v pláne je umiestnenie
kamery pri novej budove OD Billa, do prevádzky bolo zaradené nové motorové vozidlo Dacia Daster. Príslušníci
MsP museli čeliť arogantnosti mnohých páchateľov. Riešili i pálčivé problémy zo strany majiteľov psov svojvoľný pohyb psov, túlavých psov. Riešili i zneužívanie telefonickej linky MsP na osobnú zábavu obyvateľov,
čím znemožnili použiť ju občanom, ktorí ju skutočne potrebovali.
Na zvýšenie bezpečnosti a ochrany boli 7. decembra 2011 spustené do skúšobnej prevádzky 4 IP kamery,
spolufinancované z grantu Rady vlády SR - program prevencie kriminality. Kamery sú inštalované na križovatke
Hlavná - Školská - Zdravotnícka, na parkovisku oproti predajne Billa - Vyhnálkova ulica, na pešej zóne centrum Hlavná ulica a na Námestí sv. Trojice. Prepojené sú na pracovisko mestského kamerového systému.
MsP počas roka pravidelne uverejňovala články v Podpajštúnskych zvestiach na aktuálne témy, napr.: Pozor
drogy, O činnosti hliadok mestskej polície, O vypaľovaní trávy, spaľovaní odpadu a zakladaní ohňov.
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Činnosť spoločenských organizácií, klubov, občianskych združení a spolkov
Prehľad pridelených dotácií na r. 2012 v Euro z rozpočtu mesta
Slovenský Červený kríž MS skupina II.

800

MC Fifidlo

1 350

Nevädza

2 000

OZ Pour Art

1 000

Slovenský Červený kríž MS skupina I.

800

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

500

Slovenský zväz záhradkárov
Katolícka jednota Slovenska o.z.

1 600
550

Hádzanársky klub Tatran Stupava

5 000

MsO SRZ Záhorie (rybári )

1 000

Bowling Club SIX PACK Stupava

600

OZ Pohodka

800

OZ POHODKA
Pracuje pod vedením Ivety Vachálkovej, naďalej vydáva mesačník "Pohodkové noviny", záujemcovia sa môžu
realizovať v kurzoch (maľovanie na plátno, rezbárstvo, háčkovanie, Fimo - výroba brošní, korálok a šperkovníc,
drôtikovanie) a tvorivých dielňach (keramický workshop, vitráž - obrázok - šperk...). Dňa 17. 3. usporiadali
Jarmok tradičných remesiel - Prvý jarný deň v Pohodke, počas letných prázdnin pre deti organizovali Letné
denné tábory a Letnú školu keramiky a maľovania, 26. mája bola vernisáž - Výstava prác žiakov Pohodky v
stupavskej synagóge, výroba hračiek z ponožiek, vyrezávanie hračiek z dreva, pri príležitosti Dní kapusty - zelá
zorganizovali tvorivé dielne na ihrisku na ul. J. Kráľa - maľovanie tričiek, vyrábanie masiek, maľovanie na tvár,
točenie na kruhu. Dňa 13. 10. zorganizovali v Amfiteátri Borník výrobu šarkanov ako súčasť podujatia
"Stupavské vetry", 20. 10. sa konala Zberateľská burza - servítky, známky, podpivníky, mince, mušle ... v
priestoroch Pohodky, 24. 10. vyrábali mozaiky z kachličiek, v novembri vyrábali africké misy z hliny a adventné
vence, v decembri realizovali papierové košikárstvo, vianočné ozdoby, zdobenie perníkov a zúčastnili sa v
rámci predajných vianočných trhov v pastoračnom centre - výťažok z predaja zaslali do africkej Kene.
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OZ NEVÄDZA
Ženský spevácky zbor pracuje pod vedením Zuzany Mazancovej a dirigenta Tomáša Šelca.
Činnosť: 15. 4. sa ako hostia zúčastnili v ČR v Lanžhote na 5. ročníku "Aprílové zpívání ", 5. 7. vystupovali na
Cyrilo-metodských dňoch v Gajaroch, v rámci stupavských hodov 17. 8. tvorili súčasť programu spolu s hosťami
- speváckym zborom z Lanžhotu a cimbalovou muzikou Kuštárovci, 7. - 8.
8. reprezentovali Stupavu na medzinárodnej prehliadke speváckych zborov v meste Dorog v Maďarsku, v rámci
charitatívnej akcie Pomôže celé Slovensko prispel zbor sumou 100 eur, vystúpenia v rámci osláv Dní kapusty zelá 5.- 7. 10. a v rámci súťaže vo varení kapustnice získali 3. miesto, 12. - 14. 10. na Slovenských dňoch v
družobnom meste Lowitz (Poľsko) spievali v galérii a na omši v bazilike, 2. 12. spievali pred miestnym kostolom
v rámci adventu pri zapálení prvej adventnej sviečky, 12. 12. po druhýkrát spievali v prezidentskom paláci
vianočné piesne, 15. 12. spievali na Župných Vianociach - doobeda na pódiu a večer v kostole, kam bol pozvaný
Spevácky zbor sv.
Martina z Holíča. 22. 12. mali vystúpenie v kostole sv. Martina na vianočnom koncerte v Holíči, 26.
12. spievali v našom farskom kostole v rámci svätej omše.

OZ MÁSTSKY POTRAVINOVÝ SPOLOK V STUPAVE
Riadi ho trojčlenné predstavenstvo: predseda Imrich Horínek, podpredsedovia Ing. Jozef Fabian a Mgr.
Svetozár Prokeš a trojčlenná dozorná rada: Vladimír Lachkovič, Ing. Peter Lachkovič a Jozef Veselovský;
čestným členom je Ján Suchý. Spolok vznikol 19. 7. 2012 z iniciatívy mástskych nadšencov, aby obnovili
tradície, kultúru a spoločenské aktivity v tejto mestskej časti Stupavy. OZ je dobrovoľné združenie osôb, ktoré
majú záujem o rozvoj farmárskej poľnohospodárskej prvovýroby a výroby v regióne Stupavy, o ochranu
kultúrnych a prírodných hodnôt a trvalo udržateľný rozvoj regiónu, podporuje farmársky životný štýl. Má svoju
webovú stránku, pracuje v objekte bývalého Obecného domu Mást (dnes knižnica ), ktorý priebežne obnovuje,
snaží sa o zrealizovanie projektu registrácie ochrannej známky EÚ na pestovanie kapusty "Stupavské zelé". V
roku 2012 zorganizoval :
18. 8. Mástske hody 2012, 17. 11. Mástsku zabíjačku spojenú s odhalením pamätnej tabule OBECNÍ ŠKOLA V
OBCI MAASZT 1871 na terajšej budove MŠ na Hviezdoslavovej ulici, jeho členovia sa zapojili do podujatí mesta:
13. 10. Jablkové hodovanie - dobroty mástskych gazdiniek, 5. - 7. 10. počas osláv Dní kapusty - zelá otvorili
pestovatelia kapusty svoje dvory .

OZ MOJA STUPAVA
Predseda Ing. Ľubomír Bugala. OZ bolo založené v roku 2011, vydáva nezávislý mesačník občanov Stupavy
"Moja Stupava", chce poodhaľovať zákulisie komunálnej politiky, členovia pomohli pri realizácii detských ihrísk
pri MŠ na Marcheggskej ulici a pri MKIC.

MATERSKÉ CENTRUM FIFIDLO
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Vedúcou je Eva Mrázová, pracuje v MKIC, od 31. 1. organizovalo FOLKLÓRIK - 8-dňový kurz tancovania mamičiek
s deťmi od cca 1,5 - 3 roky na ľudovú nôtu, 16. marca usporiadali koncert Spievanky a Zahrajka vo veľkej sále
MKIC - zisk zo vstupného plánujú na dostavbu a správu detského ihriska "Fifidlácky L.E.S.I.K.", 17. 3. sa
uskutočnilo veľké jarné upratovanie na "Fifidláckom Lesiku", zároveň vysadili bylinky, maliny, hrozno, čučoriedky
a mnoho ďalších úžitkových rastlín, angličtina pre deti od apríla každý pondelok, kurz cvičenia na fitloptách s
Ivanou od 11. 4. počas šiestich týždňov, kurz masáž dojčiat od 11. 4., 15. 4. vystúpenie detičiek s mamičkami - čo
sa naučili na hodinách Folklóriku, 13. 5. ku Dňu matiek vystúpili s programom deti Folklórika s mamičkami, od 17.
10. usporiadal Folklórik osemdňový pohybovo-hudobný kurz pre detičky vo veku 1,5 - 3 roky na ľudovú nôtu v
sprievode rodiča, od 18. 10. usporiadali 8 pohybových lekcií pre 3 - 4-ročné deti bez účasti rodičov, od októbra
zaviedli po 2 hodiny týždenne herne pre deti, 18. 11. pri príležitosti 6. narodenín centra usporiadali v Kine X s
divadlom JAJA interaktívnu hru pod názvom "Ako mali psíček a mačička sviatok".

STUPAVSKÝ OKRÁŠĽUJÚCI SPOLOK
Vedie ho Mgr. Erika Galanská v spolupráci s OZ Pohodka. Dňa 20. februára otvorili EKOKRÚŽOK pre deti
školského veku, aktivity budú zamerané na rozvoj aktívneho občianstva, budovanie vzťahu detí k prírode a
komunite v ekocentre ENVIROSVET v MKIC, taktiež založili spoločne i Detský klub pre maláčikov, zorganizovali
dva denné letné tábory pre deti v spolupráci s Lesným klubom Jadierko: 6. - 10. 8. Poklady Malých Karpát turistický tábor a 13. - 17. 8. Cesta zázračnou krajinou.

OZ MODRÁ SOVA
Riaditeľkou združenia je Tereza Ostrihoňová. Pracuje v Komunitnom centre na Novej ulici 93, podporuje a
prakticky uplatňuje životný štýl zohľadňujúci trvalú udržateľnosť, ochranu a úctu k prírode a aktívne prispieva k
rozvoju jedinečných sociálnych vzťahov založených na vzájomnej pomoci, dôvere a spoločných postupoch. Ich
aktivity: Lesný klub Jadierko pracuje ako alternatívna MŠ pre deti od 2,5 do 6 rokov, priestory komunitného
centra slúžia nielen komunite členov OZ, ale i širokej verejnosti, vzdelávacie programy, kurzy a prednášky na
široký okruh tém, záujmová činnosť a praktické workshopy, stretnutia podporných skupín, komunitná činnosť,
dobrovoľnícka činnosť, projekt Potravinovej banky.

ZO SZZ 6 - 19 ( Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Stupave 6 - 19)
Predseda Ladislav Rác, počet členov 155 - nárast o 8 členov; rady záhradkárov opustili: Rudolf Taraba a Ing. Jozef
Miština. O činnosti vedú písomnú i vizuálnu kroniku - I. Sopušek. V roku 2012 oslávili 50. rokov od založenia, bola
o tom i rozhlasová relácia na stanici Regina. Podľa historických materiálov bol zväz založený 18. februára 1962,
zakladajúcich členov bolo 32, hlavné funkcie výboru vtedy vykonávali: predseda Július Rigler, podpredseda
František Tóth, tajomník Richard Popp, pokladníčka Mária Novotná, hospodár Anton Haršáni, predseda revíznej
komisie Ľudovít Zeman. Päťdesiatročnú
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činnosť zhrnuli do brožúrky pod názvom "50 rokov záhradkárstva v Stupave, ZO SZZ 6 - 19 Stupava" (autori
Gabriela a Svetozár Prokešovci ), ktorú rozdali členom. Za 50 rokov uskutočnili množstvo prednášok, inštrukcií,
zájazdov, výstav, exkurzií, zabezpečili záhradkárske pomôcky, nové odrody stromčekov, kríkov, štepov, hnojivá a
ochranné pomôcky proti škodcom a chorobám. Všetko toto úsilie sa prejavilo na zvýšenej úrovni záhrad a na
dopestovaní nových odrôd zeleniny a ovocia. Najväčšou akciou je výstava ÚRODA počas slávností Dni kapusty zelá. Dňa 11. 2. na výročnej členskej schôdzi hodnotili výsledky minulého roka. Pri príležitosti 50. výročia získali
vyznamenania od Republikového výboru SZZ títo členovia: III. stupeň - Mária Maderová, Jozef Binder, František
Daráš, Stanislav Nemec, Aloiz Nemec, Ján Pollák, Štefan Pollák, Rudolf Taraba; II. stupeň - Viktória Marošová,
Emília Schwartzová, Viliam Kollaróci, Vladimír Lachkovič, Ivan Sopúšek. Počas roka uskutočnili prednášky a
školenia a zájazdy na "Svatogothardské vinarské slavnosti" do Dolních Kounic, na "Slavnosti chrestu (špargle) "
do Ivančíc, na hrad Červený kameň a následne navštívili Vinárske závody Doľany. Naďalej sa podieľajú na
projekte "Stupavská Strýmka", členovia si majú možnosť zapožičať mlynkoodzrňovač a stroj na drvenie vetví a
konárov, na akcii Mástska zabíjačka zabezpečili ochutnávku vína, družstvo varilo kapustnicu počas osláv Dní
kapusty - zelá, zakúpili 2 ks refraktometrov na zisťovanie cukornatosti v hrozne, zabezpečili zľavy 5 percent na
sortiment semien, stromkov a hnojív v predajni Agroservis Mást a Malacky.

DEVIL'S
Tanečná skupina pod vedením Martiny Diviakovej sa zúčastnila 3. marca semifinálového kola súťaže "Pohyb bez
bariér" v Dome športu v Bratislave, vo veľkej konkurencii (1 100 súťažiacich) sa do finálového kola
neprebojovali. Dňa 29. 4. sa zúčastnili súťaže "Deti fitnes, aneb sportem proti drogám" v Dome športu v
Bratislave, tanečníčky Annamária Tomkovičová a Lucia Drahošová nacvičili tanec "A je to", za ktorý získali 2.
miesto a postúpili do veľkého finále, ktoré sa uskutoční v ČR v Prahe.

OZ POUR ART
Predseda Ing. Roman Maroš. Dňa 15. januára v Komornom divadle slávnostne uviedli do predaja v poradí šiestu
ročenku STUPAVA 2010 - 2011 (vyšla ako dvojčíslo). V ten istý večer sa uskutočnilo divadelné predstavenie
"Posledné mesiace" v hlavnej úlohe s Františkom Kovárom. Pre deti zorganizovali divadelné predstavenia: 19.
februára "O deviatich mesiačikoch" a 26. februára "Keď mama nie je doma". Dňa 22. februára bol v Komornom
divadle pre dospelých multižánrový večer Daniela Heviera - piesne, príbehy, inscenovanie básní a maľba v
priamom prenose; 1. 4. v Komornom divadle prezentovalo Divadlo GUnaGU z Bratislavy sociálnu grotesku
"Baletky, hackeri, homlesáci, manažéri", 18. 5. sa hrala čierna komédia "Telenovela v podaní divadla GUnaGU,
19. 5. hudobno-literárny večer "Anasoft litera 2012 v stupavskej synagóge, spoluorganizátorom bola nezisková
organizácia Jewrope, autorské čítanie finalistov Anasoft litera a koncert Saténové Ruky; 20.
5. škôlkohra "Panáčik" na motívy rozprávok Jána Uličianského v Komornom divadle, 9. 6. koncert českej
hudobnej skupiny BUTY v stupavskej synagóge, 23. 6. Burza kníh - 3. ročník v stupavskej synagóge, podporili ju i
slovenskí vydavatelia. Počas roka premietali v KINE X filmy, výnimočne i pre
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dôchodcov zdarma alebo za malú finančnú úhradu. V jesenných mesiacoch úspešne organizovali v stupavskej
synagóge výtvarné a hudobné kultúrne podujatia: 8. 9. koncert hudobného zoskupenia Pressburger Klezmer
Band, 25. 9. vernisáž výstavy Michala Huštatyho „Portréty", výstava "Stupava na starých pohľadniciach do roku
1918" bola vernisážou otvorená 4. 10., autorom výstavy bol Milan Greguš, grafické práce previedol Martin
Muráni. K tejto výstave pripravili v Kine X doplňujúci program s názvom "História Stupavy vo fotografii", ktorá sa
konal od 6. do 7. 10. Počas slávností Dni kapusty - zelá v rámci sprievodných akcií bola Jesenná burza kníh a
následne hudobný večer zoskupenia UMK, ktoré s Mariánom Geišbergom predstavil hudobno-poetický recitál
"Piate ročné obdobie". Nedeľa patrila koncertu židovských skladateľov s názvom "Paleta židovskej hudby 20.
storočia". Zavŕšením sezóny v synagóge bol 11. 10. koncert hudobníčky Ivy Bittovej.

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV TATRAN STUPAVA ( KST Tatran Stupava )
Predseda Stanislav Bojkovský. Dňa 18. 3. otvoril turistickú sezónu na Košariskách pri Borinke - symbolicky v
zapálenej vatre spálili Morenu a privítali príchod jari; 14. 4. zorganizovali tradičnú akciu Otváranie studničiek a
zároveň vyčistili v tento deň okolie turistickej klubovne a vyzbierali odpadky v stupavskom parku. Spolu s
dospelými sa do aktivít zapojili aj školáci pod vedením učiteľky Mgr. Otílie Erdélyiovej. V dňoch 26. až 29. 7. sa
zúčastnilo 18 členov výletu do Vrátnej doliny, absolvovali výstup na Malý Rozsutec, prešli Horné a Dolné
Jánošikové diery, vystúpili na Veľký Kriváň a cez Chleb a Hromové pokračovali na Poludňajší grúň a späť do
Vrátnej. Zúčastnili sa i 50. výročia Jánošíkových dní v Terchovej. Na Silvestra absolvovali tradičný pochod na
Pajštúnsky hrad a po príchode z túry sa stretli v klubovni KST.

MS SČK I. (Miestny spolok Slovenského červeného kríža I.)
Predsedníčkou je Oľga Filípková; 17. 2. uskutočnil hodnotiacu členskú schôdzu, počas roka zabezpečovali
zdravotnú službu pri všetkých jarmokoch, zúčastňovali sa podujatí usporiadaných mestom: kladenie vencov k
výročiu oslobodenia Stupavy, k výročiu úmrtia M. R. Štefánika, SNP, kpt. J. Nálepku, trikrát do roka zabezpečujú
darcov krvi pre mobilnú jednotku v klube seniorov Pohoda, člen Milan Veselý získal Kňazovského medailu za
darcovstvo viac ako 100-krát, zorganizovali pre členov zájazd do Holíča, Milovíc na Morave, tradične sa družstvo
zúčastnilo na súťaži "My varíme ze zelá" (Turanská, Filípková a Brezovská ) počas Slávností kapusty - zelá, kde
získali mimoriadnu cenu, v októbri , v rámci Mesiaca úcty k starším, členovia výboru zabezpečili pre najstarších
členov balíčky, ktoré im aj priamo doručili. Na hodnotiacej schôdzi za rok 2012 (uskutočnila sa 23. 2. 2013)
obdarovali bezplatných darcov krvi, diamantovú Jánskeho medailu získal Peter Horecký a zlatú Jánskeho medailu
Ing. Dušan Piaček. V spolupráci s MS SČK I. sa konal v klube seniorov Pohoda posledný bezpríspevkový odber krvi
v r. 2012.

MS SČK II. (Miestny spolok Slovenského červeného kríža II.)
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Predsedníčkou je Vilma Vígerová; 4. 2. mal výročnú členskú schôdzu v reštaurácii Maroš s hosťami primátorom
mesta Pavlom Slezákom, MUDr. Štefániou Moricovou, Branislavom Ondrušom, p. Nagyovou a p. Stankovskou.
Privítali i prvodarcov, ocenený bol ako najmladší Peter Košút. V kultúrnom programe vystúpili deti MŠ Ružová s
divadielkom. Dňa 14. 3. uskutočnili v Klube seniorov Pohoda odber krvi spolu s MS SČK I., zúčastnilo sa 29
občanov, cca 130 litrov krvi si odviezla Odberná jednotka Bratislava - Ružinov; 18. 7. uskutočnili ďalší odber
krvi. V dovolenkovom období zorganizovali pobyty pri mori v Chorvátsku, 8. 9. v rámci Svetového dňa prvej
pomoci uskutočnili tradičné "Meranie tlaku" pre občanov na trhovisku pri MKIC - celkovo sa zúčastnilo merania
97 osôb, 21. 11. v klube Pohoda sa uskutočnil posledný odber krvi v roku 2012.

JADIERKO
Detský lesný klub v Komunitnom centre na Novej ulici 93 ako alternatíva k MŠ pre deti vo veku 2,5 - 6 rokov,
otvorený je od 1. 5. pod vedením Eriky Galanskej a Terezy Ostrihoňovej denne od 7.00 do
18.0

hod., bude zabezpečená strava, oddych a program, prevádzku zabezpečuje skúsený personál prevažne v

prostredí blízkeho parku a lesa. Budú organizovať aj tzv. lesné popoludnia pre deti z iných MŠ, workshopy a
aktivity pre rodičov. Dňa 7. 6. sa konal workshop výroby jednoduchých drevených hračiek .

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE STUPAVA - MÁST (PZ )
Predsedom je Jozef Mader, tajomníkom Michal Bocan, obhospodarujú cca 3 800 ha plochu, uskutočňujú
chovateľské prehliadky: 20. - 25. 3. v MKIC v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou Malacky, strelecké
preteky, školenia; 11. 8. sa cca 20 dobrovoľníkov - poľovníkov, nadšencov a priateľov združenia zišlo v oblasti
Bažantnica za účelom vybudovania aklimatizačno- karanténnej a generačnej zvernice pre danieliu zver. Zvernica
má dlhú tradíciu, prvé písomnosti sú z roku 1736(rozloha 1 200 ha), neskôr gróf Alojz Károlyi vybudoval
uzavretú zvernicu( 6 300 ha), ktorá zanikla po II. svetovej vojne. Zakúpili kvalitné kusy danielej zveri na chov vo
voľnej prírode, zvernica bude cca v rozlohe 1,5 ha. Areál bude oplotený, pre pokoj zvierat nebude bežne
sprístupnený verejnosti (pod dozorom PZ budú môcť záujemcovia areálom prejsť ).

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR ( DHZ )
Predseda je Milan Peschl; v dňoch 28. až 29. 7. zabezpečoval svojimi službami 10. ročník Stupavského MTB
maratónu, ktorý sa niesol pod názvom INTERSPORT STUPAVA Trophy 2012 v kombinácii s TV Markíza behom.

STREETKO/S3T KLUB
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Dňa 10. 5. 2012 bola na zasadnutí MsZ schválená Zriaďovacia listina, 15. 5. začalo svoju činnosť, od 25.7. po
ankete sa zmenil názov na S3T klub, je to nízkoprahové centrum, bezpečný priestor pre mládež v Stupave v
priestoroch a pod záštitou MKIC s podporou mesta Stupava. Jeho založenie je reakciou na potrebu práce so
skupinou ohrozenej a neorganizovanej mládeže. Spoluzakladateľka centra a autorka koncepcie je Mgr. Renáta
Gavorníková, absolventka sociálnej práce a poradenstva.
V máji sa začala práca v teréne (na ulici, v parku a inde), terénni pracovníci - dobrovoľníci rozdávali
informatívne letáčiky. Je to teda miesto, kde sa môže mládež bezpečne stretávať s niekým, ako je ona sama, kde
môže vypnúť, hrať sa, rozprávať, navzájom sa spoznávať alebo len tak sedieť. Ak bude treba, pomôžu riešiť to,
čo prináša reálny život. Slávnostné otvorenie bolo 1. 6. pri príležitosti MDD, od 7. 7. bola poverená vedením
centra Mgr. Simona Lachkovičová. Po dobu 2 mesiacov jej ako kauč a odborná garantka programu vypomáhala
Mgr. Janette Šimková. Vstup je voľný v utorok a štvrtok od
14.0

do 17.30.hod. V dňoch 24. - 26. 7. usporiadali letný workshop pre deti - výroba z kože pod názvom

"Majster cechu kožiarskeho hľadá tovarišov ochotných priučiť sa kožiarskemu remeslu". Deti tvorili pod
odborným dohľadom lektorov, zabezpečený bol pitný režim, desiata, kožený materiál. V auguste zriadili letnú
čitáreň, opekačku v časti Sedliackeho dvora, kde sa zúčastnili i nečlenovia klubu. Dňa 1. 9. zorganizovali rozlúčku
s letom na podujatí STREET ART - Umenie ulice - Umenie na ulici: maliarsky plenér, online maľby, tvorivé dielne,
graffity, inštalácie, divadlo, bikeri, koncerty, hip-hop. Dňa 6. 10. sa v čase "Dní kapusty -zelá" konal Deň
otvorených dverí a zapojili sa aj do súťaže o najkrajšie dyňové strašidlo - získali špeciálnu cenu; 18. 10. bolo
diskusné stretnutie pod názvom "Sexuálne násilie a zneužívanie detí alebo keď sa povie prevencia a detekcia
CSA". Dňa 31. 10. sa konalo posedenie a súťaže v halloveenskom štýle, 29. 11. sa uskutočnilo diskusné
stretnutie s názvom "Šikanovanie ako sociálny problém", 4. - 6. 12. zdobili medovníky v rámci akcie "Privítajme
Vianoce", na Mikulášskom jarmoku predajom medovníkov vyzbierali eurá pre autistické centrum Andreas.
ZO SLOVENSKÉHO ZVÄZU VČELÁROV
Predsedom je Anton Gramblička, tajomníkom doc. Ing. Ján Haščík, PhD. V spolupráci s RZ Bratislavského kraja
zorganizoval kurz medového pečiva v dňoch 12. - 13. 10. v priestoroch MKIC, kurz bol bezplatný, viedla ho
akreditovaná lektorka Bc. Mária Muráriková, absolventi získali certifikát o absolvovaní kurzu . V období zima leto 2012 zorganizovali pre členov niekoľko odborných prednášok a seminárov.

ELIAH
Tanečná skupina írskych tancov, vedúca Jana Vagačová. Dňa 1.6. sa zúčastnila po štvrtýkrát na súťaži "Senecká
dúha", kde získali v kategórii Tance iných národov - dospelí 2. miesto, v kategórii Tance iných národov - mládež
3. miesto, v kategórii Malé choreografie boli mladšie dievčatá odmenené zvláštnou cenou poroty. Vystúpili na
Stupavskom MTB maratóne, vo veľkom Grobe na Obecných dňoch, v Bratislave na podujatí Prise de la Bastile,
ktoré organizuje Francúzske veľvyslanectvo, predstavili tanečno-divadelný program Kankán, v auguste vystúpili
na historickom festivale v Slovinsku na hrade v meste Celje, 7. 7. v stupavskom amfiteátri Borník boli
spoluorganizátormi letného hudobného popoludnia ROCK FEST, čím nadviazali na tradíciu festivalu COUNTRY
ROCK FEST. Skupina má tento rok 10 stálych a 4 externých členov, i tento školský rok otvorili kurz írskych tancov
pre deti ZŠ.
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ZO SZPB - Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Predsedom je Ján Holič. Počas roka sa zúčastňovali na akciách usporiadaných mestom, 18. 7. zorganizovali zájazd
do Trenčína - navštívili hrad, výcvik sokoliarov, presunuli sa do Trenčianských Teplíc, kde k pamätníku SNP
položili kyticu kvetov. Zájazdu sa zúčastnilo 44 osôb. Dňa 6. 11. sa zúčastnili na kladení vencov k pamätníku kpt.
Jána Nálepku v areáli ZŠ spolu s primátorom, zástupcom ukrajinského prezidenta a ostatných ukrajinských hostí
pri príležitosti nedožitých stých narodenín kpt. J. Nálepku a v popoludňajších hodinách pri tejto príležitosti
usporiadali súťaž pre žiakov tunajšej ZŠ. Zúčastnilo sa jej 5 družstiev pod vedením p. uč. Foltínovej, súťaž mala
dve kolá, v jednom sa súťažilo v oblasti životopisu kpt. J. Nálepku a v druhej oblasti o filmovej a rozhlasovej
tvorbe spracovania jeho života. Súťaž sa konala v klube seniorov Pohoda. Rok ukončili 6. 12. výročnou členskou
schôdzou.

STRETNUTIE OBČIANSKÝCH ZDRUŽENÍ sa uskutočnilo 15.10. v priestoroch Kina X v budove MKIC na podnet
komisie kultúry za účelom spoznania problémov, požiadaviek týchto subjektov. Každý zúčastnený zástupca
dostal priestor na prezentáciu svojho združenia a pomenovanie potrieb a problémov, ktoré ich pri práci
sprevádzajú. Zo stretnutia vzišli požiadavky ako potreba väčšej propagácie združení a spolkov, lepšia spolupráca
medzi združeniami, spoločné zostavovanie programu s MKIC, čím sa predíde duplicite podujatí v našom meste a
výraznejšia finančná podpora.

Činnosť cirkví a náboženských obcí
Naša farnosť pracuje pod vedením dekana Felixa Mikulu, občania sú viacerých vierovyznaní, väčšinu tvoria rímski
katolíci, bohoslužby sa konajú vo dvoch kostoloch - vo farskom kostole svätého Štefana Uhorského a v mestskej
časti Mást v kostole svätého Rócha. Náboženská výchova sa vyučuje na miestnej základnej škole. Pri farskom
úrade v pastoračnom centre sa konajú rôzne aktivity pre deti i dospelých. Farnosť má svoju internetovú stránku,
pre vnútornú potrebu farníkov je vydávaný „Občasník sv. Jozefa" ( 4x do roka, rediguje ho Ing. Martin Smeja).
Začiatkom februára sa konal Farský ples v priestoroch MKIC. Od marca je socha sv. Jána Nepomuckého v
mestskej časti Mást chránená drevenou konštrukciou, socha je darom manželov Jána a Františky Stankovských,
zásluhu na zastrešení majú tí občania, ktorí sa zúčastnili farského plesu začiatkom februára a kúpou tomboly sa
vyzbierali na túto úpravu sochy. V máji sa konalo 1. sväté prijímanie a 10. júna sa konala slávnosť Božieho tela.
Počas roka na sviatočných svätých omšiach vystupoval spevácky zbor pod vedením Betky Mračkovej. Dňa 23. 12.
sa konali predajné trhy v pastoračnom centre s možnosťou zakúpenia kreatívnych výrobkov, výťažok bude
zaslaný pátrovi Martinovi Cingelovi (v lete osobne Stupavu navštívil) do Kene v Afrike, zbierka bude použitá na
pomoc chudobným deťom - na ich štúdium.
Členky pobočky Katolíckej jednoty v Stupave pokračovali i v roku 2012 v upratovaní a v starostlivosti
o pastoračné centrum ako i v upratovaní a upravovaní farského kostola, zabezpečovali pranie a údržbu
liturgických odevov a iného textilu. Pre členov a veriacich v Stupave zorganizovali púte: v Poľsku do
Wadovíc, Krakova a na Zebrzydowskú kalváriu, púť do Mariazellu v Rakúsku a v septembri
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do Šaštína. Pre členov a záujemcov z radov farníkov premietali filmy zo života významných osobností
kresťanského sveta. Pomáhali v aktivitách spoločenstva Stupaváčik pri farskom úrade.
Evanjelická detská besiedka - evanjelická cirkev augsburského vyznania uverejnila v októbri v
Podpajštúnskych zvestiach oznam , že chcú zorganizovať detskú besiedku.

3. PRIEMYSEL A SLUŽBY
V januári primátor mesta a manažérka pôšt Oblastného riaditeľstva Bratislava Bc. M. Turčániová riešili kritiky
na služby poskytované stupavskou poštou, ktoré pretrvávajú už dlhodobo. Občania nie sú spokojní s
doručovaním pošty ako i s poskytovaním služieb na poštovom úrade. Personálne obsadenie je v zúfalom stave,
čo je hlavnou príčinou problémov. Vedenie pošty sa obrátilo na mesto so žiadosťou o pomoc pri oslovení
verejnosti s ponukou na prácu doručovateľov aj z radov študentov.
V Stupave pôsobí veľa zariadení, ktoré poskytujú služby občanom, napr. PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA,
oddelenie vedie odborná konzultantka Mgr. Božena Ševčíková, sídlo je na Hlavnej ulici
46 ( 1. poschodie v budove predajne potravín COOP), EKOOBCHOD DOBROTKA - predajňa zdravej výživy,
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Emília Balogová v Cevaservise, KAVIARNIČKA v pasáži Avana na Hlavnej ulici,
Alternatívne centrum MOTÝĽ , "U pštrosa" - bývalé štátne rybárstvo - lovenie rýb v rybníku, KRUKS, s. r. o. na
Vinohradníckej ul. prevádzkuje celoročne údržbu trávnikov, SERVIS POČÍTAČOV - RNDr. Jozef Toth na
Marcheggskej ulici, ODŤAHOVÁ SLUŽBA NON - STOP Ľuboš Gramblička, AUTO GR: výkup a predaj motorových
vozidiel a predaj náhradných dielov, BIOFARMA PRÍRODA - SALAŠ STUPAVA, VIKA TRADE, s. r. o. - vykonáva
stavebné práce, SUNNYLAND na Bitunkovej ulici ponúka od októbra 2012 zaopatrenie detí predškolského veku,
HAPPY CENTRUM v obytnom komplexe Zipava, SUNÉČKO - centrum voľného času na Hlavnej ulici, BARCAJ výkup a úprava druhotných surovín na Devínskej ceste, ZÁHRADNÉ CENTRUM na Devínskej ceste, AXIAL automatické brány, BILLA: 19. 12. o 7.00 hod. otvorili novú, väčšiu predajňu na Hlavnej ulici, REMAX
- predaj nehnuteľností, realitný agent Petra Kajzerová, GENERALI SLOVENSKO - poisťovňa na Mlynskej
ulici, HM REAL, s. r. o., Ing. Hana Mindáková - realitná kancelária v oblasti predaja nehnuteľností.
OKNÁRI OSLAVOVALI 20. rokov od začiatku výroby plastových okien v Stupave v Cevaservise. Najnovším
sloganom je "Okno pre Váš dom" - vystihuje ústrednú myšlienku firmy. Prvým riaditeľom bol Ing. Svetozár
Prokeš a súčasným je Ing. Michal Štoffa.

4. PÔDOHOSPODÁRSTVO, VODNÉ A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
Urbárska spoločnosť Stupava pracuje pod povereným predsedníčkou JUDr. Agnesou Sirotovou, tajomníčkou je
Anna Majtánová. Dňa 20. 4. sa konala výročná členská schôdza, na ktorej sa zúčastnili podielnici lesov,
pasienkov a vodných plôch zlúčení v tomto spoločenstve. Okrem iného riešili vážny problém ohľadne lesného
objektu DUBNÍK a lesa KRČE-KRČICE, ktoré sú predmetom súdneho
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vysporiadania. Nosnou činnosťou urbárskej spoločnosti je starostlivosť o lesné porasty, ročná ťažba je cca 1 500
m3 drevnej hmoty, plánované prebierky a spracovanie kalamity.
Výzva občanom z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ústredným kontrolným a
skúšobným ústavom poľnohospodárskym vyzýva občanov, ktorí si zakúpili v marci stromčeky jedlých gaštanov,
aby kontaktovali príslušných oblastných fytoinšpektorov odboru ochrany rastlín Ústredného kontrolného a
skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, pretože tieto stromčeky sú infikované nebezpečným karanténnym
škodlivým organizmom, hrnčiarkou gaštanovou. Vplyvom teplého počasia sa očakáva rýchle liahnutie tohto
škodcu jedlých gaštanov.
Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Stupava - Panské, medzi cestami do Malého hája a do
Vysokej pri Morave okolo Vachálkového rybníka. Tieto úpravy nariadil Obvodný pozemkový úrad v Malackách na
základe žiadosti spoločnosti IN - SPA RT, s .r. o. Dôvodom je potreba logického a efektívneho scelenia a zároveň
reparcelizovanie pozemkov a vytvorenie bezproblémového prístupu do predmetného územia.
Rokovanie s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou - v decembri 2011 sa uskutočnilo rokovanie primátora
Pavla Slezáka s Ing. B. Gregorom, obchodným riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (BVS) o
intenzívnejšej a efektívnejšej spolupráci pri poskytovaní informácií o odberoch pitnej vody, ktoré slúžia ako
podklad pre fakturáciu stočného, o nepomerne vysokom zaťažení ČOV vodou, ktorá nebola dodaná do
domácností vodárenskou spoločnosťou (je veľký rozdiel medzi objemom pitnej a čistenej vody).BVS vyjadrila
záujem rokovať s mestom pri rozčlenení pitnej vody - pre domácnosť a na polievanie. Mesto musí vyriešiť
napojenie na mestskú kanalizáciu. Ďalšie stretnutie plánujú na január 2012.

5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
NALOŽENIE S VIANOČNÝMI STROMČEKMI po sviatkoch - občania mohli odovzdať stromčeky na zbernom dvore
na Mierovej ulici, ale tiež ku kontajnerom, a to od 2. 1.
ODDYCHOVÉ ZÓNY V MESTE na MsZ v januári odznel návrh na ich zriadenie. Najvhodnejšou lokalitou je pre svoju
centrálnu polohu a malú zastavanosť širší priestor pred budovou MKIC ohraničený Agátovou, Kúpeľnou a
Mlynskou ulicou. Atraktívnymi prvkami sú: pretekajúci potok, možnosť výsadby zelene, prítomnosť vzácnej
technickej pamiatky - vodného mlyna, Troyerovská kúria z konca 18. storočia. Z rozpočtu mesta na rok 2012 boli
vyčlenené finančné prostriedky na predprípravné práce vo výške 10 000 €.
REVITALIZÁCIA MALÉHO PARKU: konalo sa prvé pracovné rokovanie na samosprávnom kraji za účasti primátora,
Ing. Arch. I. Klasa a Mgr. E. Galanskej. Na rokovaní upresnili možnosti a zameranie grantu z EU fondov, následne
sa na MsÚ konalo 16. 1. pracovné stretnutie s Ing. Vágenknechtovou, ktorá niekoľko desaťročí skúma a
ochraňuje park ako kultúrnu pamiatku. Bol dohodnutý ďalší postup prípravy projektu, ktorý bude realizovaný v
úzkej spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom.
OZ ENVIROSVET, Stupavský okrášľujúci spolok a OZ Pohodka v roku 2012 realizujú projekt CESTA DO ZÁZRAČNEJ
KRAJINY podporený z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti
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Slovenska. Cieľom je prostredníctvom pravidelného ekokrúžku (každý pondelok popoludní v Ekocentre
Envirosvet v MKIC ), komunitných brigád v Malom parku, tréningov rešpektujúcej komunikácie a ďalšieho
vzdelávania rozvíjať zručnosti aktívneho občianstva a budovania komunity v meste Stupava.
Dňa 20. 4. na futbalovom štadióne v parku sa uskutočnila prehliadka dravých vtákov pre deti z moravských
Ledníc. Deti boli poučené o ich význame v prírode, o ich ochrane, aj si zasúťažili v kvíze.
Dňa 21. 4. sa konalo pod záštitou OZ ENVIROSVET pri príležitosti DŇA ZEME čistenie v Zámockom parku, akcie sa
zúčastnilo asi 20 dobrovoľníkov, prevažne rodičia s deťmi. Zapojila sa i ZŠ - žiaci pod vedením p. učiteľky
Oremusovej a Hudecovej. Prostredníctvom letákov a miestneho rozhlasu boli oslovení i obyvatelia Stupavy, aby
si vyčistili svoje okolie rodinných domov či bytových domov. MsÚ poskytol odpadové vrecia. Celá akcia sa konala
v čase od 28.3. do 20. 4. 2012.
22. 4. DEŇ ZEME: vo výstavnej sieni MKIC, v Sedliackom dvore, v amfiteátri Borník sa uskutočnili akcie Mia ja jej
farbičkový koncert, kúzelník Peter a jeho veselé balóniky pre všetky deti, ľudové remeslá, tvorivé workshopy,
výstava OZ Ateliér fantázia, výstava Tajomné podzemie Malých Karpát, súťaže, opekačka.
V marci Odbor životného prostredia vyhovel požiadavke bývajúcich na Lipovej ulici o výrub stromov
- líp. Spolu bolo hodnotených 43 stromov na Lipovej ulici a 2 stromy v Zámockom parku. Dôvodom výrubu je
bezpečnosť chodcov, dopravy a majetku rodinných domov, vrátane 2 stromov v Zámockom parku, ktoré
ohrozujú bezpečnosť návštevníkov. Z použiteľného dreva vznikol Betlehem, ktorý bolo možné si pozrieť počas
vianočných sviatkov v kaplnke kašieľa (autori: M. Kinder - sv. Mária a Jozef, A. Machaj - jasličky s Ježiškom).
Následne došlo od 25. 4. k výsadbe nových líp odrody lipa srdcovitá na Lipovej ulici, čím ulica neprišla o svoj
symbol.
Dňa 9. 6. v rámci oživenia Malého parku sa uskutočnila akcia "VÍKEND HISTORICKÝCH PARKOV" zameraná na
prezentáciu chystanej rekonštrukcie parku. Akcia sa konala pod záštitou mesta Stupava a Bratislavského
samosprávneho kraja, organizátorom bolo MKIC, spoluorganizátorom Talia Design garden + enviroment,
manželia G. a S. Prokešovi, podujatie podporili: Stupavský okrášľujúci spolok, OZ Kentaurus, ZŠ, MŠ, ZUŠ,
Comitatus. Program podujatia: formou panelov s textom a fotografiami boli prezentované zaujímavé miesta v
parku s lektorským sprievodom žiakov ZŠ, výstava fotografií Ester Hartmanovej "Štyri ročné obdobia v
Stupavskom parku", výstava výtvarných prác detí MŠ, ZŠ a ZUŠ, promenáda v historických kostýmoch,
prezentácia projektu "Malý park", prehliadka veteránov, čítanie z knihy "Príbehy spod gaštanov" od stupavského
spisovateľa A. Lachkoviča v podaní herca Ivana "Tuliho" Vojteka, výtvarné dielne pre deti všetkých kategórii,
vozenie na koňoch, Oratórium - múzeum historických expozícií vo farskom kostole sv. Štefana, historický šerm,
historické tance, koncert klasickej hudby, na záver Stupavský park vo svetle lampášov - večerná prechádzka
parkom s lampášmi. Vstup voľný.
OBNOVENIE VODOPÁDU v Zámockom parku - na základe článku Ing. Svetozára Prokeša v marci v
Podpajštúnskych zvestiach sa 15. 5. uskutočnila prehliadka potoka od bývalého Kongres centra až do parku za
účasti primátora Stupavy Pavla Slezáka, riaditeľa Povodia Moravy, vedúceho odboru výstavby na MsÚ. Celý
potok je vo veľmi zlom stave a vyžaduje si celkovú revitalizáciu, čo si vyžaduje nemalé investície a čas.
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JARNÉ UPRATOVANIE: 1. 5. obyvatelia Lesnej ulice v Stupave zorganizovali jarné upratovanie, bol to
2. ročník tejto akcie, zúčastnilo sa ho 45 susedov a priateľov, ktorým nie je ľahostajné ich životné prostredie.
MUROVANÝ OBLÚK na Hlavnej ulici: počas mesiacov jún - júl spoločnosť Tatrasod, s.r.o., vykonala celkové
sanačné práce. Dôvodom prác bola dopravná nehoda, ktorá spôsobila narušenie a poškodenie murovaného
oblúka. Práce boli konzultované s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave.
"ZELENÉ MESTO (BEFORE)" - mesto Stupava bolo vybrané z 280 obcí pre tento cezhraničný projekt s Rakúskom,
ktorým sa má posilniť enviromentálna výchova a globálna zodpovednosť. Výstupy projektu sú určené pre
samosprávy, mikroregióny, školy a odbornú i laickú verejnosť. Súčasťou projektu sú aj cezhraničné stretnutia
zástupcov samospráv, škôl, účasť na projekte je bezplatná.

6. DOPRAVA A SPOJE
MERAČE RÝCHLOSTI - projekt "Bezpečnosť a meranie rýchlosti v meste Stupava" - zakúpenie 4 ks meračov
rýchlosti, iumiestnené sú na začiatku ulíc: vstup do mesta od Bratislavy, cesta I/2, Hlavná ulica, vstup do mesta
od Malaciek, cesta I/2 na Malackej ulici, vstup do mesta smer od Vysokej pri Morave, ulica F. Kostku a vstup do
mesta od Borinky na Novej ulici.
Z PLÁNU KOMISIE DOPRAVY : zrušili značenie pri odbočke z Hlavnej na Marcheggskú ulicu, odporučili výstavbu
prvej svetelnej križovatky ulíc Hlavná a Záhumenská, kde bude supermarket Lidl, a paralelné budovanie
druhého semaforového značenia na križovatke ulíc Hlavná - Zdravotnícka - Školská, rekonštrukciu ulíc, kde boli
vybudované kanalizačné prípojky (Kúpeľná, Marianská, Vajanského ...), posilnenie policajných hliadok pre
potreby bezpečnosti v uliciach mesta, rozbehnúť komplexnú rekonštrukciu Karpatskej ulice - problém z
odtokom dažďovej vody, projektové práce na spriechodnení a vybudovaní cesty na Štúrovej ulici od Železničnej
po Devínsku cestu, opravy výtlkov, územné konanie pre vytvorenie dvojprúdovej kruhovej križovatky pred
Stupavou pri čerpacej stanici Jurki, rekonštrukciu viacerých komunikácií.
OBCHVAT NA INÝ SPÔSOB - pracovná verzia: výhľadovo sa uvažuje o vybudovaní kolektorov pri diaľnici od
Bratislavy s napojením na križovatku D4, teda riešenie, ktoré sa končí pred tabuľou Stupava, a ďalej je návrh,
aby kolektory pokračovali smerom na Stupavu a Lozorno.
"STUPAVKA", železničná trať Stupava - Devínske Jazero je od mája 2012 m i n u l o s ť o u. Demontovali ju po
121 rokoch, osobná doprava bola zrušená 27. mája 1979, nákladná v roku 2005. V marci 2008 ŽSR vyhlásili
verejnú súťaž na predaj lukratívnych pozemkov pod ňou. Budova zostala v dezolátnom stave, zámerom je
odpredať ju. Snahou primátora P. Slezáka je, aby historická budova prešla pod správu mesta. V jesenných
mesiacoch 2012 boli odstránené koľajnice a podvaly na celom úseku trate.
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UZAVRETIE MOSTNÉHO OBJEKTU na križovatke ulíc Budovateľská a Mlynská (pri MKIC) pre motorové vozidlá
pre nevyhovujúci stavebno-technický stav. Mostný objekt zostane prístupný pre peších a cyklistov.
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA v Stupave v roku 2012: chodník na ulici Ferdiša Kostku, rekonštrukcia kuchyne MŠ na
Marcheggskej ulici, rekonštrukcia Karpatskej ulice, II. etapa (pri Strelnici ), mestská komunikácia Štúrova ulica.
Dokončiť rozostavané stavby: MŠ na ulici J. Kráľa, chodník na Devínskej ceste, miestnu komunikáciu na
Karpatskej ulici (od Cintorínskej po Strelnicu ). Projektové dokumentácie: rekonštrukcia miestnych komunikácií
na uliciach Cintorínska, Marianská, Karpatská
III., Zdravotnícka a Vajanského. Pripravuje sa nová projektová dokumentácia križovatky Hlavná - Školská Zdravotnícka, projektová dokumentácia rekonštrukcie obecného domu v mestskej časti Mást, projektová
dokumentácia prestavby časti objektu MŠ na Ružovej ulici, projekt nového riešenia dopravy na Námestí SNP.
ZAHUSTENIE SPOJOV v Stupave - návrh na doplnenie o kyvadlový spoj na trase Obora - Krče s 8 zástavkami,
teda o 12 spojov viac, intervaly medzi spojmi by sa skrátili pod 20 minút, zmenšil by sa počet osôb
dopravovaných osobnou automobilovou dopravou. Mesto uzavrelo zmluvu so spoločnosťou Slovak lines, a. s.,
prevádzkovať skúšobnú kyvadlovú dopravu do 8. 12. 2012. Bol vypracovaný aj špeciálny cestovný poriadok. Po
vyriešení technických problémov je skúšobná premávka plánovaná na 4. kvartál , t. j. od 1. 10.
DOPRAVNÉ PRIESKUMY V STUPAVE - spoločnosť AUREX, spol. s.r.o. v období november a december 2012
vykonala časť prieskumov k dopravnej štúdii " Zhodnotenie dopravy na hlavnom ťahu mesta Stupava ", ktorá
bude podkladom pre dopravné riešenie územného plánu mesta. Súčasťou materiálu bude spracovanie
dopravno - inžinierskych podkladov pre návrh riešenia dopravnej situácie na hlavnom ťahu - cesta I/2 a
dotknutých križovatkách, dopravná prognóza a návrh optimálnej organizácie dopravy v riešenom území,
posúdenie navrhovaného dopravného riešenia z hľadiska kapacitnej únosnosti, mikrosimulácia navrhovaných
riešení a odporučenie stavebno - technického návrhu dotknutých križovatiek.

7. ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, ŽIVOT OBYVATEĽOV
NEMOCNICA v Malackách otvorila nové Centrum diagnostiky, jednodňovej chirurgie, od 15. 11. nový centrálny
príjem, oddelenie anesteziológie a oddelenie intenzívnej medicíny, ktoré budú poskytovať služby aj obyvateľom
Stupavy.
DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV (ZPS): od 30. 5. s neverejnou ambulantnou formou poskytovania služieb
seniorom, je založené OZ MEDIAMBUL , pri výkone svojej činnosti bude spolupracovať so samosprávou mestom Stupava. Bude poskytovať služby pri odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo,
sociálnu rehabilitáciu, bude zabezpečovať záujmovú činnosť a stravovanie. Zariadenie má kapacitu 20 miest,
ambulantná forma znamená, že občan bude prichádzať ráno od 7. hod. a po ôsmich hodinách pobytu sa vráti
do svojho prirodzeného rodinného prostredia. Prevádzka je od pondelka do piatka od 7.00 do 17.00 hod. mimo
sviatkov.
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PRÍSPEVOK NA INDIVIDUÁLNU PREPRAVU bude od 1.9. poskytovať referát sociálnych vecí pri MsÚ v Stupave na
žiadosť občanov, ktorí sú kvôli svojmu zdravotnému stavu odkázaní na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom. Príspevok bude jednorazový, za rok 2012 vo výške 30 eur.
VÝMENA PARKOVACÍCH PREUKAZOV: referát sociálnych vecí oznámil všetkým držiteľom parkovacích preukazov
vydaných do 31. 8. 2012, aby si ich do konca kalendárneho roku vymenili za nové.
Preukazy je treba formou žiadosti vymeniť osobne v Malackách na Úrade práce a sociálnych vecí a rodiny.
STRETNUTIE JUBILUJÚCICH - 30. 10. Referát sociálnych vecí MsÚ v rámci októbra - Úcty k starším usporiadal
podujatie pre 75, 80, 85, 90 a viacročných jubilantov vo veľkej sále MKIC. Približne osemdesiat Stupavčanov
prijalo pozvanie, privítala ich Bc. Blanka Vašinová z referátu sociálnych vecí, jubilantom zablahoželal aj primátor
P. Slezák a prednostka E. Jaďuďová. Jubilanti dostali kvietok vďaky a poukážky na nákup potravín, v programe
vystúpili žiaci ĽŠU.
ANALÝZY SÚČASNÉHO STAVU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA STUPAVA ( podľa Komunálneho plánu sociálnych
služieb ): prepravná služba (poskytovanie príspevku na "sociálny taxík"), požičiavanie pomôcok (invalidný vozík),
opatrovateľská služba Vľúdnosť - Venia, s. r. o., nízkoprahové centrum pre deti a mládež STREETKO klub v MKIC,
Klub seniorov POHODA - denné centrum pre seniorov, stravovanie dôchodcov, jednorazový nenávratný
príspevok v hmotnej núdzi, "Dotazník pre obyvateľov mesta Stupava a jeho domácností" sa konal v mesiacoch
máj - jún 2012 ako empirický výskum skúseností, potrieb a názorov obyvateľov mesta Stupava v náhodne
vybraných domácnostiach. Pripomienky ku Komunálnemu plánu sociálnych služieb mesta Stupava bolo možné
zasielať do 19. 4. 2013.
POHODA - klub dôchodcov: vedúcou je Viera Štefeková, v roku 2011/2012 bolo zapísaných 160 členov od 60 do
85 rokov. Svoje aktivity klub zameral na rozvíjanie medziľudských vzťahov, na upevnenie zdravia a pozitívneho
myslenia. Dodržiavali pitný režim (pitie bylinkových čajov), denne cvičili, dvakrát do mesiaca absolvovali
návštevu v termálnych kúpeľoch, zorganizovali liečebný pobyt v kúpeľoch Turčianske Teplice, v októbri
rekondičný pobyt v Krpáčove v Nízkych Tatrách, uskutočnili 4 prednášky s etickou a zdravotnou tematikou,
pracovali s časopismi so zdravotnou problematikou, navštívili 3 divadelné predstavenia a 2 koncerty v spolupráci
s MKIC; 6. 10. počas Slávností kapusty - zelá uskutočnili stretnutie s posedením so seniormi z Bulharska a 30. 10.
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa konalo posedenie seniorov spojené s programom detí z MŠ a
sponzorským darom poslanca Jána Riglera a Emílie Riglerovej, ktorý bol využitý na občerstvenie. V spolupráci s
OZ Pour Art navštívili 3 filmové predstavenia, priamo v klube zorganizovali prednášky s kvízom, spev s
harmonikovým sprievodom, mikulášske, vianočné a fašiangové posedenie, usporiadali i viacero výletov,
zúčastňovali sa na pietnych a spomienkových oslavách v meste. Priestory klubu boli poskytnuté na schôdzovanie
spolkov, združení ako i na odber krvi.
ÚMRTIA VÝZNAMNÝCH OBČANOV
4. 3. p. Magdaléna Kostková - keramička zo Stupavy
16. 5. p. Matilda Bocánová - učiteľka a riaditeľka v MŠ
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DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (DSS) a ZARIADENIE PRE SENOIROV (ZpS) KAŠTIEĽ:
Vedúcim zariadenia je Mgr. Michal Petrovaj, v DSS žije 220 klientov, súčasťou je i ZpS, ktoré má 80 klientov,
na jedného sociálneho pracovníka pripadá 35 klientov, čo je veľa, preto je vítaná pomoc dobrovoľníkov.
Pravidelné aktivity: spevácky krúžok, v letných mesiacoch cyklistika, Zumba bez prísnych pravidiel pre klientov,
duchovné slovo v spolupráci so stupavským dekanom Felixom Mikulom, pravidelné služby Božie s kňazmi
evanjelickej cirkvi z Bratislavy a ekumenické pastoračné služby, pohybové aktivity na dekách v blízkom parku v
letnom období,.
Finančný grant od NADÁCIE MEMORY: na základe výzvy bol vypracovaný projekt na zvýšenie odbornosti
v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou, kurzu sa zúčastnili 2 pracovníčky.
Podujatia v roku 2012: Fašiangy v Kaštieli - 80 klientov sa zabávalo v maskách, pozvanie prijala i riaditeľka
odboru sociálnych služieb BSK Mgr. Michaela Šopová, v období veľkonočného týždňa uskutočnili výlet s
duchovnou tematikou na Krížovú cestu do Marianky, v máji 16 klientov absolvovalo výlet do Malaciek - navštívili
galériu, chránenú dielňu a výstavu "Plastovo", oslávili Deň matiek a zabávali sa na "Majálese", 22. 6. mali Deň
otvorených dverí a 28. 6. sa zúčastnili na 3. ročníku turnaja v petangue v DSS Merema v Modre. Začiatkom júla
sa zúčastnili na Letných súťažných hrách v Plaveckom Podhradí, 21. 7. sa potešili na divadelnom predstavení
skupiny Pavúčik zo Slovenského zväzu telesne postihnutých a 23. 7. navštívili ZOO farmu na rybníkoch pri
Jakubove a v Malackách; 9. 8. absolvovali každoročný výlet na termálne kúpalisko a 17. 8. sa konalo matiné
Dopoludnie s hudbou p. Petra Meša z Púchova a speváčky Jarky Slovákovej. Na záver leta 13. 9. zorganizovali
akciu Trblietanie - súťažili v 5 disciplínach a grilovali; 21. 9. pri príležitosti Dní dobrovoľníctva 2012 a Európskeho
roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami sa konala prednáška prof. Ladislava Hegyiho pod
názvom Zvláštnosti ochorení v starobe. Zúčastnili sa jej pracovníci DSS a ZpS ako i zamestnanci Úradu vlády,
Úradu verejného zdravotníctva SR a ambasádorka Európskeho roku aktívneho starnutia Kveta Škvarková.
Koncom septembra v bratislavskej Inchebe sa zúčastnili na 2. ročníku výtvarného projektu pod názvom
"Staviame spolu mosty" s viacerými obrazmi a jedným spoločným dielom. Na vernisáži bol predaj výtvarných
prác, jeden zo stupavských obrazov bol predaný. 25. 9. sa konala akcia v rámci projektu "Potešme inakšie
výnimočných" - známe hity slovenské i české pod vedením Ing. Karola Rosenberga. Dňa 26. 9. uskutočnili výlet
na Železnú studničku spojený s opekačkou a 29. 9. sa zúčastnili na 2. ročníku Župnej olympiády seniorov o
Putovný pohár predsedu BSK v DSS Rosa v Bratislave. V súťaži o najchutnejší koláč tu získali klientky zo Stupavy
1. miesto (s koláčom Tiramisu ). Poslednú septembrovú sobotu sa niekoľko kleintov zúčastnilo na koncerte v
bratislavskej Inchebe v spolupráci so spoluorganizátorom podujatia Milanom Štefánikom. Dňa 14. 10. boli klienti
na nedeľnom popoludní v Dúbravke na pozvanie evanjelického cirkevného zboru. Stretnutia sa organizujú
pravidelne pod vedením farára Mgr. Jána Hroboňa. Dňa 18. 10. sa v Plaveckom Podhradí klienti zúčastnili na 4.
ročníku medzinárodného stretnutia "Spievajme na ľudovú nôtu", 19. 10. vystúpil v DSS spevokol Dúbravanka
pod vedením p. Chomovej, v rámci akcií "Október - mesiac úcty k starším" zavítali ku klientom s obrázkami na
skrášlenie interiéru členovia S3T klubu pri MKIC v Stupave a svojím programom potešili tradične i deti MŠ z
Hviezdoslavovej a Ružovej ulice. Slovenská asociácia psích terapeutov v rámci hesla "Pes - priateľ človeka" vďaka
ústretovosti a pomoci PhDr. Petry Moncmann navštevuje každý
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týždeň s niekoľkými psíkmi zariadenie pre potešenie klientov. V novembri na Katarínskej zábave sa veselilo cca
114 klientov a oslávili krásne životné jubileá najstarších obyvateľov - p. Márie Míznerovej a Karola Reindla - 92.
narodeniny, a p. Veroniky Vícenovej - 93. narodeniny. V decembri tradične zavítal medzi klientov Mikuláš s
malými darčekmi pre každého, počas Vianočných trhov v jedálni boli vystavené práce z našich tvorivých dielní a
v rámci " Župných Vianoc v Stupave" bola prezentácia prác klientov v kaplnke Kaštieľa spojená s výstavou
obrazov klientiek p. Kajzerovej a p. Švitlerovej. V adventnom čase klientov potešilo vystúpenie detí z tunajších
MŠ.

8. KULTÚRNO-SPOLOČENSKY ŽIVOT
MIESTNE KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRUM (MKIC) organizuje spoločenské a kultúrne akcie mesta, vydáva
mesačne noviny Podpajštúnske zvesti, raz ročne Informatórium, v jeho priestoroch majú možnosť stretávať sa
občianske združenia, spolky, spoločenské organizácie, časť priestorov má v prenájme OZ Pour Art ako Komorné
divadlo a Kino X. Od novembra 2012 nastala zmena v personálnom obsadení - odišla riaditeľka Mgr. D.
Kľučarová a Bc. Helena Schmadlová. V ich zastúpení pracujú Milada Kamrlová a Monika Ivánková, technickým
pracovníkom zostal Martin Rác a upratovačkou Jozefína Ivicová.

Kultúrno-spoločenské akcie
DEŇ MATIEK
Dňa 13. 5. vo veľkej sále MKIC sa zišli stupavské deti, ktoré navštevujú ZUŠ a záujmové krúžky, aby bohatým
programom potešili mamy, staré a prastaré mamy. Oslavy zorganizovalo MKIC, príhovor predniesol primátor
Mgr. P. Slezák, moderátorom podujatia bola riaditeľka MKIC PhDr. D. Kľučarová, každá žena dostala kvietok z
rúk primátora Stupavy Pavla Slezáka.
DEŇ DETÍ
Dňa 1. 6. zorganizovalo MKIC v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Stupave, Mestskou políciou v
Stupave, OZ Envirosvet, Stupavským okrášľujúcim spolkom, MC Fifidlom deň plný hier, ukážok zručností,
prezentácie policajnej a záchranárskej činnosti ako i tvorivých aktivít pod názvom "Poď sa hrať". Akcia sa
konala v okolí MKIC, zároveň bolo otvorené v MKIC nízkoprahové centrum STREETKO pre deti a mládež.
DEŇ OTCOV
Dňa 17. 6. sa konala turistická vychádzka s opekačkou v spolupráci MKIC a KST (turisti); trasa viedla cez
kameňolom na hrad Pajštún a následne do turistickej klubovne.
STRETNUTIE PO 50-TICH ROKOCH
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Dňa 1. 6. sa stretli spolužiaci zo ZŠ po päťdesiatich rokoch (ročník narodenia 1947). Stretnutie sa začalo
svätou omšou, ktorá bola spomienkou na zosnulých spolužiakov, a pokračovalo vo vinárni zábavou a
spomienkami na mladé časy.
LETNÝ FOTO TÁBOR
Od 6. 8. do 10. 8. zorganizovalo MKIC v spolupráci s Ateliérom Fantázia, o. z. denný tábor pre deti vo veku 8 - 17
rokov, zabezpečili stravu, pitný režim, odborných lektorov, fotografickú techniku, výlety a súťaže o
najzaujímavejšie fotografie, ktoré budú vybrané na pohľadnice Stupavy.
VŠETKO O ČOKOLÁDE
Pri príležitosti Dňa čokolády sa uskutočnila 13. 9. v MKIC prezentácia výrobkov, beseda o účinkoch čokolády na
ľudský organizmus, workshop, druhy čokolády, čokoládové fontány, vstup bol voľný.
NÁVRAT PAMÄTNEJ TABULE
Dňa 17. 11. slávnostne vrátili pamätnú tabuľu na budovu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v mestskej časti Mást. V
roku 1871, teda pred 141 rokmi, si obyvatelia z vlastných nákladov založili Obecnú školu, informáciu dali vytesať
do mramorovej dosky a osadili ju nad vstupné dvere do školy. Krátko po 2. svetovej vojne budova slúžila ako
obilný sklad a v roku 1949 sem presťahovali MŠ. Pri fasádovaní budovy v roku 2006 sa podarilo tabuľu zachrániť
- vďaka Ing. Viliamovi Ivicovi. V roku 2012 ju stupavský reštaurátor Mgr. Art. Martin Šenigla na vlastné náklady
obnovil a osadili ju na pôvodné miesto. Akcia sa uskutočnila pri príležitosti podujatia Ukončenie kapustovej zelovej sezóny a Zabíjačkových hodov v Máste. Organizátorom bolo MKIC a Mástsky potravinový spolok.

Knižnica Ruda Morica
V roku 2012 predstavoval knižničný fond 26 399 zväzkov, prírastok v roku bol 425 zväzkov, úbytok bol 51
zväzkov. Celkový počet čitateľov bol 781, z toho detí do 15 rokov 430, študentov od 15 rokov 78, dôchodcov 63,
dospelých 210. Počas roka bolo celkom 14 892 výpožičiek, knižnicu navštívilo 3 692 čitateľov, z toho detí do 15
rokov 1 788. Počas roka uskutočnili veľa vzdelávacích a kultúrno- spoločenských podujatí: besedy o knihách,
nástenné kvízy, spoločné výmeny kníh, exkurzie spojené s rozprávkami pre materské školy, beseda so žiakmi
špeciálnej ZŠ, niekoľko kvízov, 5x sa uskutočnil slávnostný zápis prváčikov do knižnice, 5x prvá spoločná výmena
kníh prvákov spojená s rozprávkami, hlasné čítanie pre 2. ročník a žiakov špeciálnej školy, prednášky. Pre
zberateľov nálepiek futbalistov k albumu EURO 2012 vyhlásili vždy v utorok a štvrtok výmennú burzu záujemcovia sa stretli v knižnici 16-krát. Ďalšia výmenná burza bola k nálepkám ku knihe SVET NEUVERITEĽNÝCH
REKORDOV /Bil la/ - zberatelia sa stretli 11-krát. Počas výmenných búrz nálepiek si návštevníci vymieňali i knihy
a knižnica získala i niekoľko nových čitateľov. Tradične uskutočnili literárnu súťaž PRÍRODA JE ŽIVOT PRE
KAŽDÉHO na počesť spisovateľa Ruda Morica - zapojilo sa 47 detí zo ZŠ okresu Malacky a zo ZŠ SNP Sučany.
Ocenené práce boli zverejnené tlačou v tradičnom ZBORNÍČKU. Pre žiakov stupavskej ZŠ zorganizovali už 15.
ročník súťaže KRÁĽ DETSKÝCH ČTATEĽOV STUPAVY pre žiakov 4. ročníkov, vyvrcholením bola slávnostná
korunovácia, pozvaných bolo 30 finalistov do veľkej sály MKIC, celkom
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súťažilo 147 detí, víťazkou bola Eva Sajanová. Ďalšia tradičná vedomostná súťaž pod názvom DVAJA Z JEDNEJ
LAVICE bola pre deti zo 6. ročníkov, ostatní prítomní žiaci sa v medzikolách zapájali do vtipných a hravých
aktivít. Súťažilo 56 žiakov. Počas roka bolo niekoľko výstav kníh pre dospelých i v detskom oddelení.

Koncerty
Dňa 16. 3. sa konal koncert Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho "Spievankovo" vo veľkej sále MKIC;
výťažok z koncertu bude použitý na dostavbu a správu detského ihriska "Fifidlácky L.E.S.I.K.".
Dňa 30. 3. sa vo veľkej sále MKIC uskutočnil koncert Vocal group FRAGILE z Bratislavy, organizátorom bolo
MKIC .
Dňa 19. 5. sa konal hudobno-literárny večer Anasoft litera 2012 v stupavskej synagóge. Autorské čítanie
finalistov Anasoft litera a koncert skupiny Saténové ruky, organizátorom bol OZ Pourt Art a nezisková
organizácia Jewrope.
Dňa 9. 6. vystupovala v stupavskej synagóge česká hudobná skupina BUTY, organizátorom bolo OZ Pour Art.
Dňa 7. 7. sa konal STUPAVSKÝ ROCK FEST v stupavskom amfiteátri, organizátormi boli OZ ELIAH a historický
šerm URSUS, hlavní partneri Koliesko, pivárnička Točka, HAKI kebab a MKIC. Podujatie nadviazalo na vydarený
COUNTRY ROCK FEST, bol tu priestor pre mladé perspektívne kapely zo Stupavy a okolia, pre návštevníkov na
bicykloch boli pripravené prekážky a skoky, mohli si vyskúšať i akrobatické schopnosti, ale tiež sledovať
šikovných stupavských cyklistov. Na záver bola ohňová show.
Dňa 8. 9. zorganizovalo OZ Pour Art a nezisková organizácia Jewrope v stupavskej synagóge koncert skupiny
Presburger Klezmer Band.
Dňa 4. 10. sa konal organový koncert "Od baroka po 20. storočie" v kostole Sv. Sebastiána v Máste, organ
Zuzana Vojtešáková, spev Dominika Šlahorová.
Dňa 6. 10. "Piate ročné obdobie" - koncert UMK a Marián Geišberg v stupavskej synagóge, organizátorom bol
OZ Pour Art.
Dňa 11. 10. mala v stupavskej synagóge konhcert Iva Bittová, organizátorom bolo OZ Pour Art v spolupráci s
neziskovou organizáciou Jewrope.
Dňa 20. 10. sa konal v priestoroch sály KINA X koncert hudobno-pracovnej skupiny VRBOVSKÍ VÍŤAZI,
organizátorom bolo OZ Pour Art.

Výstavy
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CHOVATEĽSKÁ PREHLIADKA STUPAVA - poľovnícke trofeje, 20. - 25. 3. v MKIC, spojená s predajom
poľovníckych potrieb a obrazov, suvenírov a premietaním filmov z činnosti poľovníkov.
TAJOMNÉ PODZEMIE MALÝCH KARPÁT - fotografie starých banských diel, minerálov a hornín, baníckych
artefaktov. Výstavu usoriadali 22. 4. pri príležitosti Dňa Zeme MKIC, Spolok Permon Marianka a Spolok
pre montánny výskum.
MÁJOVÉ FOTOÍDY - výstava fotografií dvoch amatérskych stupavských fotografov - Jána Prokeša a Michala
Slezáka , od 18. 5. vo výstavnej sieni MKIC
SALÓN STUPAVSKÝCH VÝTVARNÍKOV - maľba, socha, grafika, fotografia v dňoch 4. - 13. 12. vo výstavnej sieni
MKIC, svoje práce vystavovali: Dana Bleyová, Marie Darášová, Adriana Hasonová, Eduard Kalický, Emil Mader.
Michal Mészáros, Gabriela Mészárosová, Iveta Mihálikavá, Pavel Móza, Michal Slezák, Katarína Smetanová a
Agneša Vavrinová; organizátorom bolo MKIC. V hudobných vstupoch sa na vernisáži predstavil hrou na gitare
Mgr. art. Vladimír Ondrejčák.
ÚRODA 2012 a DYŇOVÉ STRAŠIDLÁ v rámci Dní kapusty - zelá (pozri v tejto časti samostatné vyhodnotenie
akcie Dni kapusty - zelá).

Divadlá
Dňa 15. 1. "Posledné mesiace" s hercom Františkom Kovárom v Komornom divadle v MKIC, organizátorom OZ
Pour Art.
Dňa 4. 3. divadielko pre deti s ujom Hoblinom "Poprepletko" vo veľkej sále MKIC, organizátor MKIC.
Dňa 8. 3. divadelná show, multižánrový večer iba pre ženy "Zábavná víchrica krásy pre ženy" v podaní Lucie
Kollárovej a Oľgy Belešovej spojené s vystúpením brušných tanečníc, stretnutím s trénerkou osobnostného
rozvoja Mgr. Janettou Šimkovou, workshopy krásy, súťaže, organizátorom bolo MKIC.
Dňa 1. 4. sociálna groteska "Baletky, hackeri, homlesáci, manažéri" v Komornom divadle v MKIC,
organizátormi boli Pour Art a Divadlo GUnaGU.
Dňa 1. 4. divadelné predstavenie pre deti "Kvetná nedeľa v Stupave" - tradičná obchôdzka s letečkom v
podaní detského folklórneho súboru Vienok, vo veľkej sále MKIC, organizátorom MKIC.
Dňa 13. 4. "Medzi nami ženami" s Luciou Kollárovou a Oľgou Belešovou vo veľkej sále MKIC, organizátorom
MKIC; spojené s multižánrovým večerom iba pre ženy.
Dňa 6. 5. "Osudy jedného vinára" - trpká komédia v podaní Záhoráckeho divadla zo Senice a Divadelního
souboru Svatopluk z Hodonína odohraná v rámci projektu Záhorácke a Moravsko - Slovácké divadlobranie vo
veľkej sále MKIC.
Dňa 20. 5. škôlkohra "Panáčik" na motívy rozprávok Jána Uličianskeho v Komornom divadle, organizátorom
OZ Pour Art.
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Dňa 18. 5. "Telenovela", čierna komédia v podaní divadla GUnaGU v Komornom divadle,
organizátorom OZ Pour Art.
Dňa 1. 6. "Poď sa hrať" v areáli pri MKIC - zábavné popoludnie pre deti pri príležitosti osláv Dňa detí. Dňa 10. 11.
divadelná komédia "Skúška", organizátorom OZ Pour Art v priestoroch Kina X v MKIC.

Kino
KINO X prevádzkuje OZ Pour Art v Komornom divadle v priestoroch MKIC, pravidelne premietajú filmy
niekoľkokrát v týždni.
LETNÉ KINO BORNÍK v amfiteátri, predstavenia boli počas letných prázdnin niekoľkokrát cez týždeň so začiatkom
o 21.00 hod.

Májové oslavy
Dňa 30. 4. v predvečer májových osláv sa za pomoci pracovníkov miestnych technických služieb pred MKIC
postavil máj, spevom a tancom ho prišli "pokrstiť" folkloristi zo súboru CHASA zo Záhorskej Bystrice, následne sa
konala v Sedliackom dvore májová veselica za hudobnej produkcie manželov Králových z Malaciek. Oslavy
pokračovali 1. 5. na štadióne v parku - na hádzanárskom ihrisku prebiehal kultúrny program, ktorý moderoval Dj
Mirec, boli pripravené atrakcie pre deti, vystúpili stupavské tanečné skupiny DEVIL'S a ELIAH, konala sa
prehliadka historických vozidiel - veteránov Tatra rely Bratislava (40 modelov zo Slovenska i zo zahraničia) a
popoludní odštartoval 1. ročník Memoriálu Jána Beleša - futbalový zápas medzi internacionálmi futbalu a
hádzanármi. Ing. J. Beleš, bývalý primátor, urobil pre naše mestečko a šport veľa pozitívneho. O slávnostný
výkop sa postarala jeho manželka Hana Belešová a odštartovala tak novú tradíciu. Zvíťazili Internacionáli
Stupava 5:2. Akciu zorganizoval Dpt. Jozef Dugovič, prezident internacionálov FK TATRAN Stupava.

Stupavské hody
Dňa 17. 8. začal spevácky ženský zbor sériu podujatí k Stupavským hodom. Vo veľkej sále MKIC pozývali
Stupavčanov ľudovou piesňou aj s ich hosťami - speváckym zborom z Lanžhota a cimbalovou hudbou
Kuštárovcov, ktorí hrali do tanca.
Dňa 19. 8. sa konala tradičná slávnosť na Sedliackom dvore pri MKIC spojená s kultúrnym programom: vernisáž
výstavy Marie Darášovej s názvom "Keramický šperk" vo Výstavnej sieni MKIC, detské divadelné predstavenie
"Kamarát Bambuľko" (Divadlo Happy), tanečná zábava s DH Častovanka a hodová tančiareň so skupinou ONE
WAY, vstup voľný.
Dňa 18. 8. sa uskutočnila hodová zábava v Máste na nádvorí knižnice R. Morica, sprievodne sa konali
spoločensko-kultúrne podujatia: požehnanie repliky sochy sv. Anny na Marianskej ceste, tanečná
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zábava so skupinou p. Huraja a DH Záhorienka, súťaž v pečení z lístkového cesta, na občerstvenie bol guláš, ktorý
zapíjali Hodovým čiernym pivom, u Antona Stankovského bola pripravená prehliadka súkromného múzea s
krásnymi exemplármi, vstup voľný, organizátorom OZ Potravinárske družstvo Stupava.
Dňa 20. 8. bolo tradičné hodkové futbalové stretnutie medzi INTERNACIONÁLMI Stupava a mužstvom z Vysokej
pri Morave, zvíťazila Stupava.

Slávnosti kapusty - Deň zelá
16. ročník slávností sa uskutočnil v dňoch 4. - 7. 10., je to prapôvodná oslava práce roľníka, nadobudol však
rozmer festivalu. Slávnosti otváral predseda BSK Pavol Frešo a v sobotu slávnosti navštívil minister školstva a
kultúry Dušan Čaplovič. Prvýkrát v sobotu 6. 10. vyvrcholila akcia uvarenia 1 500 LITROVEJ KAPUSTNICE najväčšej kapustnice v histórii Slovenska a priľahlého sveta, počas troch dní bol na rôznych miestach mesta
bohatý program: 4. 10. v podvečer sa uskutočnil koncert vážnej hudby v kostole sv. Sebastiána a Rócha v Máste
a následne bola otvorená výstava CHRYZANTÉMA 2012 a Jesenné aranžmány v Agroservise v Máste. 5. 10. sa
začal Stupavský jesenný jarmok, nasledovala zvolávačka "Zvolávame na Deň zelá " - koštovka kyslej kapusty zelá z voza na Hlavnej ulici, vo výstavnej sieni MKIC bola vernisáž výstavy obrazov Pavla Mózu, o 17.00 hod.
bolo slávnostné otvorenie XVI. ročníka, otvorili tradičnú výstavu "Úroda 2012" - organizátorom bola tradične
miestna organizácia SZZ, nasledoval program stupavských spolkov a združení pod názvom "Od nás pre Vás", kde
sa predstavili účinkujúci: spevácky zbor Nevädza, tanečná skupina DEVIL'S, tanečná skupina ELIAH, ZUŠ Stupava,
FS Chasa, pokračovala hudobná skupina ARAGON, ohňová show, hudobné skupiny INÉ KAFE a DUO LET'S
DANCE. V sobotu 6. 10. pokračoval Stupavský jesenný jarmok, od 10.00 hod. bola súťaž vo varení kapustnice na
lúke za MKIC pod názvom "MY VARÍME ZE ZELÁ 2012" (umiestnenie: 1. BOŽSKÉ TELÁ z Chorvátskeho Grobu, 2.
Školská jedáleň Stupava, 3. NEVÄDZA - spevácky ženský zbor zo Stupavy a špeciálnu cenu získal MS SČK Stupava
I.), na dobrú náladu hrala hudobná skupina CORIDA, zároveň pre deti prebiehala DETSKÁ ZELOVÁ SHOW s MIOU
a Šašom Leom a súťaže, poobedňajšie hodiny vyplnil festival "Vitajte súsedé": DFS Leváranek, FS Brodčané, DFS
Brodčánek, DFS Juríček, FS Črip, spevácka skupina Bystričan, pokračovala hudobná skupina CAFÉ EDIT, DH
Záhorienka, hudobné skupiny SENZUS a TAKTICI, na záver dňa DJ Miro Kováč. 7. 10. v nedeľu pokračoval
Stupavský jesenný jarmok, vo farskom kostole sv. Štefana bola slávnostná svätá omša s poďakovaním za úrodu,
poobedie otvoril hudobnícky orchester BATATIMBA, pokračovala BIKE TRIAL SHOW, vyhlásenie výsledkov
súťaže a podvečerný program bol pre nepriaznivé počasie zrušený. Sprievodných podujatí bolo tiež veľa: celý
týždeň prebiehala vo vybraných reštauráciách v Stupave akcia "Týždeň zelovej kuchyne", tradičná výstava
ÚRODA 2012 spojená so súťažou o najväčšiu hlávku kapusty (1. Ján Pollák 14,5 kg, 2. Jarmila Kalivodová 10 kg,
3. Ing. Vladimír Havránek 10 kg), najťažšia tekvicu - buču (Viera Morávková 55 kg). Výstavy ovocia a zeleniny sa
zúčastnilo 82 vystavovateľov s 395 vzorkami: 1. Stanislav Nemec - kolekcia jabĺk, 2. Ivan Sopúšek - kolekcia
jabĺk, 3. Jarmila Kalivodová - vzorka zeleniny, špeciálna cena pre Antona Woletza za kolekciu jabĺk, uskutočnila
sa aj tradičná výstava dyňových strašidiel (porota udelila tri 1. miesta: Anka Tomeková a Miško Buček - Piráti od
mláky, Hugo Havlík - Biela labuť, Hanka Machatová - Dlhokrk bubákovitý, odmenené boli i ďalšie strašidlá), v
rámci ochutnávky rozdali cca 1 000
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kilogramov kyslej kapusty za pomoci sponzorov - záhradkárov: Marta Horinková, Matilda Kainová, Ferdinand
Obermár, Mário Janík, Vladimír Slezák, Ján Pollák, František Kováč, Vladimír Lachkovič, Vladimír Havránek,
Miroslav Kalivoda a Anna Nemcová. Konali sa komentované prehliadky farského Kostola sv. Štefana, múzea
ORATÓRIUM a Kalvárie, boli otvorené dvory v Máste - ukážky spracovania a predaj rezanej a kvasenej kapusty,
súkromné múzeum hospodárskeho dvora Antona Stankovského, výstava ručne vyrábaného nábytku z dubového
dreva - Agátova 6 (oproti vstupu na Barónové), Kuchárske štúdio - kulinárska show na lúke za MKIC, tvorivé
dielne a školička varenia pre deti, futbalový zápas o súdek kvaseného zelá - Internacionáli Stupava : Vajnory.
Sprievodné podujatia OZ POUR ART v synagóge: výstava pod názvom "Stupava na starých pohľadniciach do roku
1918", vernisáž bola 4. 10., dňa 6. 10. sa konala"Jesenná burza kníh" a vo večerných hodinách koncert "Piate
ročné obdobie" v podaní UMK a Mariana Geišberga , 7. 10. v podvečer koncert "Hudobná paleta židovskej
hudby 20. storočia, Asociácia náročného diváka". V KINE X boli premietané fotografie „História Stupavy vo
fotografii ". Návštevnosť celého trojdňového podujatia bola rekordná: v smere od Bratislavy prešlo počas
slávností približne 60 tisíc a v smere od Zohoru približne 40 tisíc vozidiel, členovia mestskej polície zabezpečovali
verejný poriadok, ale i napriek ich službám zaznamenali 38 nepriaznivých udalostí. Žiaľ, v nedeľu v
popoludňajších hodinách prišla veterná smršť, narobila nemálo škody stánkarom, zatiekla aparatúra, poškodili
sa zvukárske pulty a pódium, a tak program musel byť z bezpečnostných dôvodov predčasne ukončený.

Regionálne jablkové hodovanie
Dňa 13. 10. sa uskutočnilo na Sedliackom dvore pri MKIC; pripravené boli špeciality z jabĺk, ktoré boli na
ochutnávku a na zakúpenie, súbežne prebiehal kultúrny program: country skupina ATAK, deti potešila rozprávka
od divadla MaKiLe "O pahltnom hadovi". Podujatie bolo tradične pod záštitou Bratislavského samosprávneho
kraja, Malokarpatského osvetového strediska v Modre v spolupráci s mestami a obcami Bratislavského kraja,
organizátorom bolo MKIC.

Svätomartinské požehnanie mladého vína
spojené s degustáciou mladých, kvalitných i šumivých vín od niekoľkých vinárstiev pod gesciou vinotéky
Sommelier no. sa uskutočnilo 11. 11. vo veľkej sále MKIC, vína požehnal dekan Felix Mikula, do tanca a na
počúvanie hrala cimbalová kapela ĽUDOVKA, podujatie organizuje MKIC v spolupráci so Základnou organizáciou
Slovenského zväzu záhradkárov v Stupave, bola tu i prezentácia kvalitných čokolád. Podujatie malo veľmi kladný
ohlas.

Mástska zabíjačka
alebo i "ZABÍJAČKOVÉ HODY" 17. 11. v mestskej časti Mást ukončili kapustovú - zelovú sezónu 2012,
organizátorom bol Mástsky potravinový spolok a MKIC, o 10.00 hod. bolo odkrytie pamätnej tabule OBECNÍ
ŠKOLA V OBCI MAASZT 1871 na terajšej MŠ na Hviezdoslavovej ulici, následne na nádvorí
44

bývalého Obecného domu Mást - dnes Miestna ľudová knižnica, bola ochutnávka mástskych vín piatich vinárov
Mástu, ochutnávka stupavského piva Stupavar, dobroty mástskych gazdiniek; občerstvenie zabezpečil hostinec
Pentagon, vstupné bolo dobrovoľné. Akcia trvala až do večerných hodín.

Advent
Slávnostné zažatie prvej sviečky na mestskom adventnom venci sa uskutočnilo na Námestí sv. Trojice pred
farským kostolom 2. 12. za účasti primátora Pavla Slezáka, speváckeho zboru Nevädza; dekan F. Mikula
požehnal nielen veniec, ale aj všetkých prítomných. Konštrukciu venca zhotovil stupavský majster Ladislav
Krištoffi, o výzdobu venca sa postarali pracovníčky mestskej firmy Technických služieb Stupava, s. r. o. - viazareň
vencov.

Mikuláš
Stretnutie s Mikulášom vo veľkej sále MKIC sa uskutočnilo 5. 12. pre všetky detičky Stupavy, rozdávali sa
darčeky a prebehol program.

Župné Vianoce 2012
V dňoch 14. - 15. 12. sa na Námestí sv. Trojice; Stupava sa po druhýkrát stala mestom Župných Vianoc. Týmto
vyvrcholil projekt Župná jeseň, ktorý bol organizovaný Bratislavským samosprávnym krajom. V prvý deň bol
slávnostne zapálený vianočný stromček, ktorý spolu s adventným vencom skrášlil centrum nášho mesta. V
sobotu 15. decembra o 10.00 hod. podujatie slávnostne otvorili primátor Stupavy P. Slezák a predseda
samosprávneho kraja P. Frešo. Podujatia sa konali aj v pastoračnom centre, farskom kostole, v kaplnke kaštieľa
a v múzeu Oratórium. V programe vystúpili: ženský spevácky zbor Nevädza, skupina historického šermu URSUS,
tanečné skupiny DEVIL'S a ELIAH, deti zo stupavských MŠ, MIA z Malaciek s tanečno-pesničkovým vystúpením,
spevácka folklórna skupina Vínna réva, FS Studienka, hudobná skupina DUO LET'S DANCE, SUZIE HAAS BEND a
koncert Roba Opatovského. Žiaľ, bolo nepriaznivé počasie, ale ľudia sa zahriali aj podávaným občerstvením. Vo
farskom kostole sa konal koncert domácej Nevädze, Zboru sv. Michala z Holíča a sláčikového orchestra Musica
Storica. V pastoračnom centre zdobili medovníky, piekli vianočné oplátky a trubičky a robili vianočné
aranžmány. Predstavili sa tu i umelci a remeselníci , ktorí svoje výrobky predávali. V kaplnke kaštieľa bola
prezentačná akcia klientov spojená s predajom vlastných výrobkov a výstava „Svätá rodina" autorov Miroslava
Kindera a Alojza Machaja. V stánkoch na námestí sa prezentovali OZ svojimi chutnými výrobkami. Boli v predaji
aj vianočné stromčeky a City bike ponúkali na predaj bicykle - výťažok z predaja bol určený sociálne slabším
rodinám. Organizátormi podujatia boli: MKIC, mesto Stupava v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného
ruchu - Turizmus regiónu Bratislava a pod záštitou predsedu BSK Pavla Freša.
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Jarmoky
Dňa 24. 3. Veľkonočný jarmok na Sedliackom dvore a v areáli "Barónové" spojený s tvorivými dielňami pre deti
v priestoroch MKIC.
Dňa 28. 7. Svätojakubský jarmok v priestoroch okolo MKIC spojený so súťažou vo varení guláša "Stupavský
gulášek".
Dňa 10. 11. Svätomartinský jarmok na Sedliackom dvore pri MKIC, tradičný predaj remeselných výrobkov,
textilu, obuvi, občerstvenia, cukroviniek a zeleniny.
Dňa 8.12. Mikulášsky jarmok.

Plesy, zábavy
Dňa 14. 1. COUNTRY BÁL, prvý ročník, organizátori Eliah , Ursus a Komisia školstva, kultúry a športu, v sále
MKIC, s programom, občerstvením a živou hudbou OuKeY.
Dňa 28. 1. Ples Slováckeho krúžku a Skaličanov, privítali i svojich priateľov z Kunovíc a Brna. MUZIKANTSKÝ PLES,
na ktorom sa zišlo niekoľko dychových hudieb.
Dňa 4. 2. FARSKÝ PLES, dobrá nálada pretrvala až do skorého rána.
Dňa 14. 2. XIX. Mestský reprezentačný ples pod záštitou primátora mesta vo veľkej sále MKIC, ples zahájili
tanečným vystúpením páry z tanečnej školy Mariana Valoviča, v programe vystúpila hudobná skupina GINTONIC, vystúpenie dievčat z tanečnej školy írskych tancov Avalon.
Dňa 15. 2. Fašiangový karneval pre deti, podujatie bolo plné tanca a masiek, hier, súťaží, tvorivé dielne,
organizátorom MKIC.
Dňa 21. 2. bola fašiangová zábava PAPUČÁK - Pochovávanie basy v maskách i bez nich, pre všetky generácie.
Dňa 30. 11. Ondrejská veselica - estrádny program DH Záhorienka a moravského speváka Jirka Helána, sprievod
cimbalistky Bronislavy Schoríkovej a kapely D-kvintet, organizátorom MKIC.
TANČIAREŇ na Sedliackom dvore od mája do septembra, raz do mesiaca, organizátorom MKIC

Prednášky, kurzy
Dňa 15. 3. motivačné stretnutie pre ženy na tému "Ako zvládať stres a hnev" v seminárnej miestnosti MKIC,
organizátorom MKIC, cieľom bolo oboznámiť sa s 20 zásadami, ako eliminovať stres a identifikovať jeho zdroje a
získať 12 tipov na zlepšenie sebaovládania - preventívne i v kríze, naučiť sa jednoduché a účinné cvičenie, ako si
poradiť s hnevom.
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Dňa 21. 3. "Je chrápanie choroba?" - prednáška MUDr. Mariany Kubovčákovej (Buona Notte, spánkové
laboratórium, s. r. o. ) pri príležitosti Svetového dňa zdravého spánku v seminárnej miestnosti MKIC,
organizátorom MKIC.
Od marca prebiehal Kurz spoločenského tanca, vždy v utorok vo veľkej sále MKIC.
Dňa 12. 4. prednáška "Prečo máme také komplikované vzťahy a čo sa máme v nich naučiť",
organizátorom alternatívne centrum Motýľ .
V dňoch 27. - 29. 4. kurz argentínskeho tanca vo veľkej sále MKIC s lektormi Mgr. art. H. Žitňanovou Art.D a V.
Takáčom.
Dňa 17. 5. "Ako byť silnejšie než to, čoho sa obávate" - motivačné stretnutie pre ženy v seminárnej miestnosti
MKIC, lektorka Janetta Šimková.

Ročenka STUPAVA
Od 16. 1. v predaji nová ročenka "STUPAVA 2010 - 2011", cena 5 €, vydalo OZ Pour Art
V auguste vyšla kniha "Príspevok k histórii Stupavy" autorov Gabriely a Svetozára Prokešových.
Pri príležitosti 50. výročia založenia záhradkárskej organizácie vyšla v septembri brožúrka "50 rokov
záhradkárstva v Stupave" , vydala ZO SZZ 6 - 19 Stupava, autori Gabriela a Svetozár Prokešovci.

Anketa o premenovaní miestnych novín
Anketové lístky bolo možné odovzdávať do 20. 2., boli tri alternatívy názvu mesačníka Stupavské zvesti ,
Stupavské noviny alebo iný názov. Zároveň bolo oznámené verejnosti, že sa hľadá možnosť distribúcie novín
do poštových schránok a že termíny uzávierky príspevkov do novín sú stanovené na 20. deň v mesiaci. Noviny
neboli počas roku 2012 premenované.

9. ŠKOLSTVO
MATERSKÉ ŠKOLY (MŠ ) : v meste sú zriadené 4 MŠ - MŠ Janka Kráľa, riaditeľka Alena Požgayová, k septembru
prijatých 131 detí, z toho 40 predškolákov, od decembra otvorili ďalšie 2 triedy. MŠ Marcheggská, riaditeľka
Anna Gorbárová , k septembru prijatých 84 detí, z toho 24 predškolákov. MŠ Ružová, riaditeľka Soňa Šerešová
, k septembru prijatých 112 detí, z toho 26 predškolákov. MŠ Hviezdoslavova, riaditeľka Eva Hnátayová , k
septembru prijatých 41 detí, z toho 13 predškolákov. Z MŠ na Ružovej odišla do starobného dôchodku Anna
Velčická, v školských službách pôsobila 42 rokov, z toho 11 rokov ako riaditeľka MŠ. V tejto MŠ úspešne pôsobí
tretí rok dramatický krúžok pod vedením učiteľky Oľgy Darášovej, odohrali pre všetky deti MŠ v Stupave
divadielko "O červenej čiapočke, ale trocha inak" v Komornom divadle MKIC. Prístavbou dvoch tried k MŠ
Janka Kráľa mohli
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umiestniť cca 40 detí - 8. 12. bol deň otvorených dverí, slávnostné otvorenie bolo 13. 12., zároveň bola
upravená aj fasáda starej budovy, náklady na realizáciu prístavby boli vo výške 296 065,15 € s DPH, zariadenie
vo výške 29 600 € s DPH.
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA (ZUŠ ): riaditeľka Mgr. Margita Vicianová, zástupkyňa Edita Gerbocová; pracuje tu
19 pedagogických a 3 nepedagogickí pracovníci v odboroch: hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický;
vyučujú hru na gitare, zobcovej a priečnej flaute, drevených a plechových dychových nástrojoch, akordeóne,
violončele, klavíri, husliach, keyborde, vyučuje sa i spev a zborový spev a muzikálové štúdio. K 1. septembru
2012 bolo prijatých na individuálnu formu výučby 245 žiakov a na skupinovú formu výučby 253 žiakov, čo je
spolu 498 žiakov. Uskutočnili 15 interných a 11 výchovných koncertov, ďalej to boli verejné koncerty a
vystúpenia: Slávnostný koncert víťazov súťaže "Nitrianska lutna" v Nitre, adventný koncert vo farskom kostole v
Stupave, koncert pri školskej súťaži "ZUŠ hľadá talent", komorný koncert v kaplnke DSS v Stupave pri príležitosti
"Dňa historických parkov a záhrad", absolventský koncert, absolventský recitál M. Ivančíka v kaplnke kaštieľa,
kultúrne brigády: v kaplnke kaštieľa pri autorskom čítaní A. Hrnku z knihy "Mesto Stupava v minulosti a dnes",
slávnostný program v rámci Dní kapusty - zelá, na podujatí v rámci Mesiaca úcty k starším v MKIC, na Dni
matiek, na akcii knižnice "Kráľ detských čitateľov", na miestnych pohreboch vystúpili 5-krát, tanečný odbor sa
prezentoval na otvorených hodinách. Výstavy: v stupavskej synagóge počas osláv Dní kapusty - zelá, výstava
výtvarného odboru v ZUŠ, detské výtvarné štúdio, spoločná výstava prác MŠ a ZUŠ v stupavskej synagóge. Žiaci
výtvarného odboru uskutočnili návštevy múzeí a galérií v Bratislave - Pálffyho a Mirbachov palác, Slovenská
národná galéria, Bibiana, Danubiana. Súťaže: na
12. ročníku celoslovenskej súťaže "Schneiderova Trnava" žiaci uč. M. Schultzovej Daniel Topoľský a Jiewen
Zhuang v štvorručnej hre na klavír získali strieborné pásmo, na 4. ročníku celoslovenskej gitarovej súťaži Martin
Ivančík z triedy Mgr. Vladimíra Ondrejčáka získal 1. miesto v zlatom pásme a v 5. kategórii sa stal jej laureátom.
Pri škole pracuje (od decembra 2004) Občianske združenie, 15. 5. vyhlásilo súťaž "ZUŠ-ka hľadá talent" v piatich
vekových kategóriách v skupinách nástrojov: spev, bicie, dychové, strunové, klávesové nástroje a komorná
hudba - rôzne žánre.

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA (ŠpZŠ): od 1. 1. 2012 patrí stupavská škola ako alokované pracovisko pod
Spojenú školu, Dolinského 1, Bratislava, riaditeľka Mgr. Milena Štrbáková, počet pracovníkov: 3 pedagogockí
a 1 nepedagogický, počet žiakov: 17 v dvoch triedach. Pri škole pracuje Centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva, služby poskytujú 2 psychologičky a 2 špeciálne pedagogičky. Počas škol. roka 2011/2012 mali
veľa rôznorodých aktivít: pravidelne 2-krát v mesiaci hipoterapiu, súťaže v obratnosti, zručnosti, v prednese
poézie a prózy (na krajskom kole Patrik Hrenák získal 2. miesto), uskutočňovali projekt z informatickej
výchovy, vedomostné kvízy, besedy, ku Dňom kapusty
- zelá zhotovili dyňové strašidlá, navštevovali miestnu ľudovú knižnicu, oslávili Mikuláša, Vianoce, Veľkú noc,
Medzinárodný deň detí, upravovali si areál a prostredie školy, uskutočnili vychádzky, zúčastnili sa olympiády v
slovenskom jazyku a matematike, zbierali liečivé rastliny, urobili výstavu žiackych prác a výrobkov zhotovených
na pracovnom vyučovaní. Rozlúčku so školským rokom spojenú s opekačkou uskutočnili na Karlovom dvore pri
Stupave.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA KPT. JÁNA NÁLEPKU (ZŠ): riaditeľ Mgr. Ladislav Csillaghy, zástupkyňa pre I. stupeň Mgr.
Ľubica Klasová, pre II. stupeň PhDr. Bohdana Cibuľová, výchovná poradkyňa PaedDr. Adriana Kubicskóová,
vedúca Školského klubu detí Eva Slezáková, predseda Rady školy Mgr. Ľubomír Weiss, v školskom roku
2011/2012 bol počet žiakov 720, počet tried 32, v školskom klube 305 žiakov, počet učiteľov 45,
vychovávateľov 10, zápis do 1. ročníka základnej školy sa konal 10. - 11. februára 2012; stupavská škola bude
mať v škol. roku 2012/2013 vyše 100 prváčikov. Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz v termíne 5. 2. - 11. 2. pre
žiakov 7. ročníka ZŠ sa uskutočnil v Ždiari - Belianske Tatry za účasti 44 žiakov a 4 učiteľov telesnej výchovy ako
inštruktorov. Školská knižnica pre deti I. stupňa ZŠ v Mesiaci knihy zorganizovala kvíz zameraný na čitateľskú
gramotnosť detí. Žiaci čítali spoločnú knihu, z ktorej boli kvízové otázky. Škola v prírode v Euromeste Prašník (v
okrese Piešťany) v dňoch 20. - 25.
5., zúčastnilo sa jej 71 žiakov 3. ročníka, zámerom pobytu bolo spoznávanie štátov EÚ formou hier, kvízov a
súťaží. Žiacka elita u primátora - 26. 6. už tradične sa na mestskom úrade stretli s primátorom najúspešnejší
žiaci stupavských škôl - ZŠ, ZUŠ a ŠZŠ. Ocenení dostali diplomy a malé darčeky. Škola zabezpečila splav rieky
Vltava a plavecký výcvik. Triedy so športovou prípravou v školskom roku 2012/2013: hovorilo sa o nich veľa, ale
nakoniec zostalo všetko pri starom. Myšlienka bola zaujímavá, ale projekt sa nestretol u rodičov s adekvátnou
podporou. Šance na športovanie sú stále dostupné, voľba je na rodičoch školákov. Otvorenie nového školského
roku 2012/2013 na ZŠ kpt. Jána Nálepku sa konalo 3. 9. za prítomnosti žiakov, rodičov, učiteľov a predstaviteľov
mesta, príhovory mali riaditeľ školy a primátor Stupavy, nový školský rok prinesie novosti - realizáciu
unikátneho projektu bilingválnej triedy v anglickom jazyku, projekty zastrešuje OZ Angličtina - ZŠ Stupava,
výučba bude prebiehať v 1. A triede pod vedením lektorov, pedagógov z anglicky hovoriacich krajín v rozsahu
10 hodín týždenne (7 v rámci vyučovania a 3 v rámci Školského klubu detí). V školskej jedálni od 3. 9. prešli na
čipový systém - každý žiak sa bude pri obedovaní preukazovať identifikačným čipom. Kontrola verejného
obstarávania na ZŠ a v školskej jedálni - podľa plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MsÚ Ing. Kataríny
Tomkovičovej na 2. polrok bola vykonaná následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona o
verejnom obstarávaní .
Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté konkrétne opatrenia. V marci žiaci I. a II. stupňa súťažili v
školskom kole súťaže "Zúbkove pramene", v apríli sa uskutočnilo školské kolo súťaže "Slávik Slovenska" súťažili v 3 kategóriách za účasti 27 žiakov; 14. - 15. 5. sa zúčastnili na 2. ročníku "Technickej olympiády" - v
rámci celoslovenskej súťaže v Banskej Bystrici dvaja ôsmaci - Vladimír Dosedla a Martin Sečkár - získali 8.
miesto. Konala sa "Pytagoriáda" - matematická súťaž, literárne súťaže na tému "Pitná voda z vodovodu, základ
nášho zdravia", "Európa v škole" - Kristína Kuštorová postúpila do celoslovenského kola. Projekt COMENIUS
"Cesta Európou" - začali s ním pracovať na ZŠ v Stupave v škol. roku 2011/2012, sú v ňom zapojení žiaci zo škôl
v Castellone (Španielsko), v Belpasso (Taliansko - Sicília), v družobnom meste Lowicz (Poľsko) a v Brne (Česko).
Po dvoch rokoch trvania projektu vytvoria spoločne brožúru, ktorá bude obsahovať základné údaje o danom
meste - históriu, čo navštíviť, ubytovanie, miesta na odpočinok, príroda, kultúra a športové možnosti.
Mottom projektu je Spájanie európskych miest. Prvé spoločné pracovné stretnutie sa uskutočnilo na ZŠ Vedlejší
v Brne, kde prebehla prezentácia mesta a kultúrny program žiakov, ktorí sú do projektu zapojení, ďalej
navštívili mesto Telč a Prahu. Medzinárodný deň detí oslávili v školskej športovej hale, kde v programe
vystúpila skupina historického šermu URSUS, tanečníčky ELIAH a hudobná skupina Paronimia. Projekt
COMENIUS (z prostriedkov medzinárodného projektu Comenius) - sú zapojení žiaci 4. ročníka, zúčastnili sa
exkurzie do Hlohovca v dňoch 24. - 25. 10. Navštívili Vlastivedné múzeum, Hvezdáreň a planetárium M. R.
Štefánika, celým programom ich zaujímavo
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sprevádzal Malý princ a jeho kamarátka. Program veľmi upútal a obohatil všetky deti. Kinderiáda 2012 - 9. 10. v
hale Elán v Bratislave sa naši mladší žiaci a žiačky z 2. - 5. ročníka zúčastnili atletickej súťaže, z 29 družstiev sa
umiestnili na 12. mieste, najlepšie umiestnenie, 5. miesto, získal piatak Rafaj. Voľnočasové aktivity boli
realizované v množstve záujmových krúžkov a športové aktivity cestou športových stredísk v hádzanej, futbale,
stolnom tenise. Športovou prioritou je florbal cestou školského florbalového klubu BOGDAU STUPAVA, registruje
cca 386 žiakov všetkých vekových kategórií. Podrobnejšie o športových aktivitách pozri v časti 10. Šport a telesná
kultúra.
JUBILANTKA: v novembri sa dožila 80. narodenín dlhoročná učiteľka Anastázia Lachkovičová, tiež dlhoročná
mestská kronikárka a aktivistka v mnohých oblastiach života nášho mesta.

10. ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA
ŽENSKÁ FLORBALOVÁ LIGA sa uskutočnila v dňoch 28. 1. a 17. 3. v školskej športovej hale; je to dvojkolová druhá
celoslovenská liga organizovaná školským klubom FBK BOGDAU Stupava, t. č. je stupavské mužstvo na 3. mieste
tejto ligy.
V dňoch 28. - 29. 1. sa mladí hádzanári zúčastnili na medzinárodnom turnaji VANLANGL CUP v Ivančiciach,
odohrali sedem kvalitných zápasov, obsadili konečné 6. miesto, individuálne ocenenie získal Ladislav Lutonský.
MINIHÁDZANÁRSKY TURNAJ: 16.2. prebehlo 2. kolo ligy bratislavského krajského zväzu hádzanej za účasti 30
hádzanárskych družstiev, čo je viac ako 220 hráčov, v športovej hale ZŠ, organizátorom bol hádzanársky klub
HC Tatran Stupava, Stupavu zastupovalo 5 družstiev pod vedením trénerov Aleny Polákovej, Ľuboša Baštiho a
Roberta Geisseho. Bojovnosť detí bola výborná.
PALIHO MEMORIÁL 2012 - posledný marcový víkend sa v školskej športovej haly uskutočnil 2. ročník
medzinárodného turnaja vo florbale, juniorky FBK Bogdau Stupava si zmerali sily s maďarskou juniorskou
reprezentáciou HUNGARY U 19, s družstvom TJ SOKOL z Brna - Žideníc, s družstvami celoslovenskej ženskej ligy
Lida z Modry. Stupavčanky získali bronzové medaily.
VEĽKONOČNÝ TURNAJ 2012 v stolnom tenise zorganizoval Klub PST v Stupave 6. 4. pre žiakov - zúčastnilo sa ho
35 žiakov zo Stupavy, Moravského sv. Jána, Malaciek a rakúskeho Angernu - a 7. 4. pre dospelých - zúčastnilo sa
ho 35 hráčov zo Stupavy, Lozorna, Bratislavy, Plaveckého Štvrtka, Devínskej Novej Vsi a rakúskeho Angernu.
HÁDZANÁRSKE PODUJATIA V HALE: 10. 3. Minihandball Inter Liga - 1. kolo medzinárodného minihádzanárskeho
turnaja, 25. 3. Zimný pohár mladších žiakov — medzinárodný turnaj; 14. 4. bol 2. ročník Veterán cup Stupava
2012 - turnaj veteránov a veterániek v hádzanej, postupne si zmeralo sily 100 bývalých aktívnych športovcov z
troch krajín, naše veteránky obsadili celkovo 4. miesto a muži 1. miesto. Dňa 28. 4. Záhorácka minihádzanárska
liga, 11. - 13. 5. Playminihanball 2012 - madzinárodný minihádzanársky turnaj, bol to 5. ročník určený pre
prípravkárov od 8 do 10 rokov, zúčastnilo sa 450 detí, 44 družstiev z Česka, Maďarska a Slovenska, odohralo sa
220 zápasov; novinkou bola možnosť zahrať si hádzanú aj amatérom pod názvom VÝBER STUPAVSKEJ ULICE.
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Sprievodné akcie: na Námestí sv. Trojice sa konali súťaže zručnosti v piatich disciplínach, zumba pre deti,
posedenie pre organizátorov, trénerov a sponzorov v školskej jedálni. Najlepším strelcom v mladšej kategórii sa
stal Matúš Haluska a sympaťáčkou turnaja Viviana Pírová, obaja z Tatrančeka Stupava.
VETERANS CUP Stupava 14. 4. - druhý ročník medzinárodného turnaja veteránok a veteránov v hádzanej
organizovaný HC TATRAN STUPAVA v mestskej športovej hale v Stupave.
MAJSTROVSTVÁ STOLNÉHO TENISU SLOVENSKA sa konali 2. - 3. 6. v Pezinku - Viničnom, kde sa zúčastnili i naši mladšie žiactvo. V kategórii najmladší žiaci Stupavu reprezentovali Félix Ivančo a Laura Švajdlenková, ktorá sa
umiestnila celkovo na 3. mieste v kategórii jednotlivcov a tiež v kategórii štvorhier.
SPOLOČNE O ŠPORTE V STUPAVE rokovali 14.6. v priestoroch MKIC predstavitelia športových klubov a OZ v
Stupave so zámerom hľadať spoločné cesty a prostriedky, ktoré by pomohli využiť športoviská v meste
efektívnejšie, a načrtli ďalšie možnosti vzájomnej spolupráce. Jednou z tém bolo vytvorenie tried so športovou
prípravou na miestnej ZŠ, riešili tiež havarijný stav mestskej športovej haly, zlý stav futbalového štadiónu a jeho
nedostatočného vybavenia, uvažovali, ako zlepšiť využitie školskej športovej haly.

10.

ročník CYKLOMARATÓNU v Stupava sa konal 28. - 29. 7.,organizátorom bolo OZ Maratón

Stupava, bola to najväčšia koncentrácia cyklistov v Bratislavskom kraji, prebiehal pod záštitou
bratislavského župana Pavla Freša, podujatie podporil primátor Bratislavy Milan Ftáčnik a primátor
Stupavy Pavel Slezák, niesol sa pod názvom INTERSPORT Stupava Trophy 2012/Stupavský MTB maratón
v kombinácii s TV Markíza behom. Do akcie sa zapojilo 1 278 účastníkov. V nedeľu sa uskutočnil DETSKÝ
CYKLOMARATÓNIK - JUNIOR Trophy a TV Markíza RUN, zapojilo sa 319 detí vo veku 2 - 14 rokov.
STUPAVSKÁ HÁDZANÁRSKA MLÁDEŽ mala celý mesiac júl oddych, s letnou prípravou začali 1. 8. úvodnými
fyzickými testami, prvý tréning sa konal pod vedením trénera Romana Vigha, trénovali 3- krát v týždni v parku a
následne v školskej športovej hale. Intenzívne trénovanie viedol i tréner Rudolf Draškovič ml. Obed mali v
školskej jedálni a konala sa aj prednáška o zdravej strave, pitnom režime a regenerácii, navštívili i filmové
predstavenie "Gold" o nemeckých hádzanároch v KINE X vďaka OZ Pour Art a navštívili Aquapark v Senci a tiež
ZUMBA Fitness. Všetko zabezpečovali sponzori, podpora bola i zo strany riaditeľa ZŠ Mgr. Ladislava Csillaghyho.
STUPAVA FLORBAL CUP 2012 sa uskutočnil v dňoch 26. - 29. 9. ako 9. ročník medzinárodného mládežníckeho
florbalového turnaja, zúčastnilo sa 40 družstiev v štyroch vekových kategóriách dievčat a chlapcov zo všetkých
kútov Slovenska a tiež z Česka, Maďarska, Poľska; organizačný tím tvorili Mgr. J. Fišer - riaditeľ Stupava cup,
Milan Maxian a Vlastimil Balog. Turnaj prebiehal v športových halách Wilisport a v školskej športovej hale pod
záštitou primátora Mgr. Pavla Slezáka; odohralo sa 136 zápasov, po prvýkrát v histórii turnaja zlaté medaily
získalo družstvo Bogdau - bociani v kategórii B 12 zo Stupavy.
HÁDZANÁRI HODNOTILI ÚSPEŠNÚ JESEŇ 2012: klub tvoria mužstvá: muži, starší žiaci a staršie žiačky, mladší
žiaci a mladšie žiačky, Tatranček, plážovka - Beach Langoše a Veteráni - muži a ženy. Muži -
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organizačný pracovník Miroslav Šurina, tréner Ľuboš Ivica; mládež - manažér Rudolf Draškovič, tréner mladších
žiakov Michal Daňo, tréner mladších žiačok Ing. Roman Vigh, minihádzanárov trénuje Rudolf Draškovič chlapcov
a Robert Geisse dievčatá, manažérom veteránov je Martin Prokop a manažérom Beach Handbal - Langoše je
Michal Malina. Mužstvá trénujú v mestskej a školskej športovej hale. V MKIC pod záštitou primátora Stupavy
Mgr. P. Slezáka sa 12. 1. 2013 konalo vyhodnotenie jesennej časti súťaží všetkých vekových kategórií : 1. liga
muži HC TATRAN STUPAVA na 5. mieste, 2. liga muži HC TATRAN STUPAVA B na 3. mieste, starší žiaci STUPAVA,
MALACKY na 2. mieste, staršie žiačky STUPAVA, MALACKY "A" na 1. mieste, staršie žiačky STUPAVA, MALACKY
"B" na 3. mieste, mladší žiaci HC TATRAN STUPAVA na 1. mieste, mladšie žiačky HC TATRAN STUPAVA na 3.
mieste. Stupavská hádzaná, to je viac ako 210 hráčov v 6 vekových kategóriách, od mladšej prípravky po
veteránov, to je 12 tímov, 14 trénerov a tiež funkcionári, organizátori, dobrovoľní pomocníci a verní a aktívni
fanúšikovia. Prebehlo vyhodnotenie najlepšieho hráča, najväčšieho bojovníka a hráča s najväčším zlepšením,
ďalej hlasovanie o najlepšie družstvo jesene.
FESTIVAL MINIHÁDZANEJ V AUPARKU sa uskutočnil v novembri ako nový projekt pre najmladšie deti. Zúčastnilo
sa ho 8 družstiev po desať detí z celého kraja, vrátane detí zo ZŠ kpt. Jána Nálepku v Stupave. Stupavskí
minihádzanári celý festival vyhrali. Našich malých reprezentantov viedol tréner Ing. Albert Pír.
INTERNACIONÁLI STUPAVA: prezident Jozef Dugovič, kolektív s 28 členmi odohral 15 futbalových zápasov 9 víťazstiev, 2 remízy a 4 prehry. Najlepším strelcom sa stal Roman Hason, najkrajší gól vsietil Miroslav
Beleš a najlepším hráčom bol Vladimír Prokop. Usporiadali Memoriál Jána Beleša (1.
5., na počesť bývalého primátora Stupavy).
FUTBALOVÝ KLUB TATRAN STUPAVA: predseda Miroslav Beleš, tajomníčka Magdaléna Zábojníková. Prípravku
trénuje Slavomír Hóz, vedúci družstva je Peter Martinkovič. Dorast trénuje Ladislav Zábojník, vedúca družstva je
Magdaléna Zábojníková. Starších žiakov trénuje Jakub Pavlačič, vedúcim družstva je Ján Katona. Seniorov
trénuje Slavomír Hóz a vedúcim družstva je Ondrej Zezula. Hospodármi sú Vladimír a Anton Darášovci,
zdravotníkom je Ladislav Knap. Starší žiaci vedú v tabuľke a úspechy v majstrovstvách regiónu dosahujú i seniori.

11. POČASIE
Počasie roku 2012 bolo ovplyvnené globálnym otepľovaním na Zemi. Opäť boli nízke zrážky, rok bol suchý a
jeden z najteplejších za posledných 140 rokov, priemerná ročná teplota dosiahla +11,7°C , najteplejšie bolo leto,
najchladnejší bol február, na prelome júna a júla bola na juhozápade Slovenska subtropická noc. Na Vianoce
2011 nastalo oteplenie, na Nový rok bol dážď s teplotami nad nulou. Do polovice januára sa cez deň pohybovali
teploty nad nulou do + 8°C, v noci slabo pod nulou. Dňa 15. januára bolo z rána nasnežené a 17. januára snežilo
od noci celý deň. Do 25. januára sa striedali slnečné, daždivé a veterné dni s plusovými hodnotami do + 4°C.
Ďalej boli slnečné dni, ale zrána s mínusovými teplotami od -1° do - 3 °C. Február začal zrána s teplotou - 11°C,
cez deň slnečno, ale s mínusovou teplotou cez obed -4°C. Tento ráz počasia sa udržal celý prvý februárový
týždeň. Dňa
7. februára bolo ráno nasnežené, sneh sa udržal do polovice mesiaca; 15. februára sa cez obed
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prehnala snehová búrka so silným vetrom, hrmelo a blýskalo sa, na mnohých miestach republiky boli dopravné
nehody, v ďalších dvoch dňoch ešte nasnežilo, ale ďalšie dni mali teploty do + 8 °C, bolo zamračené. Ostatné
dni bolo slnečno i pršalo, sneh sa stratil. 1. marca bolo slnečno, teplota cez deň + 12°C, prvý týždeň boli v noci
slabé mínusové teploty, cez deň vystúpili až do +10°C, 8. marca cez deň mierne snežilo, ale všetko sa topilo.
Nasledovali teplé, veterné dni s plusovými hodnotami v noci
i cez deň okolo + 10°C. Od polovice marca nastali príjemné jarné dni, denná teplota sa pohybovala medzi + 10
až extrémne +20 °C. Posledné tri marcové dni sa ochladilo pod +10°C, bolo veterno, pocitovo chladno.
Mesačné zrážky boli veľmi slabé. Na 1. apríla bolo zamračené, cez obed padal sneh, teplota len +3°C. V prvý
aprílový týždeň teploty vystúpili na hodnoty + 20 °C, v nedeľu 8. apríla sa citeľne ochladilo, snežilo. Veľkonočný
pondelok i utorok boli síce slnečné, ale chladné a veterné. Nasledujúce dni boli polooblačné, teploty okolo
13°C, celkovo však veľmi malé zrážky. Od polovice apríla nastali veľmi teplé dni nad + 15°C, od 25. apríla bolo
teplo, teploty sa pohybovali od+20 do +28°C. Prvých desať dní mája s teplotami do +22°C, ale bez zrážok opäť
pripomínali letné počasie, od
13. mája sa citeľne ochladilo, fúkal vietor, bolo viac pod mrakom. Od 20. mája sa opäť oteplilo až na 23°C, viac
bolo polooblačných dní, ale pretrvávalo sucho. Prvých desať dní júna bolo polooblačno, slnko i mierny dážď.
Teploty vystúpili nad +22°C, od polovice júna nastali horúce dni s teplotami okolo +30°C. Dňa 30. júna sa
Záhorím prehnala veľká búrka so silným vetrom, ktorý spôsobil nemalé škody na porastoch, ovplyvnilo to i
teploty v prvom júlovom týždni, ochladilo sa. Ale znova nastúpili horúce dni , ktoré pretrvávali aj v auguste: 15.
a 20. augusta dosiahli podvečerné teploty až + 40°C, po 25. auguste sa príjemne ochladilo, aj pršalo, s
teplotami o 5 - 6 stupňov nižšími. September sa začal vysokými letnými teplotami do +30°C, pretrvávalo suché
počasie. Dňa 11. septembra o 17.00 hod. teplomer ukazoval 40°C a od nasledujúceho dňa sa ochladilo na 12°C
a pršalo. Prvý októbrový týždeň vykazoval teploty 20°C,druhý od +15°C do +17°C a tretí týždeň opäť okolo
+20°C, ale po 20. októbri poklesli teploty na +13°C - +15°C, posledné dni októbra poklesli teploty pod +10°C, do
rána
29. októbra nasnežilo, cez deň teplota +1°C. Cez Slávnosti kapusty - zelá bola krásna sobota s teplotou +22°C,
ale počas noci sa ochladilo a rozpršalo, v nedeľu poobede silne pršalo s veľkým vetrom, ktorý napáchal veľa
škôd. November sa začal teplotami od +10°C do +15°C, bolo polooblačno až oblačno, dážď, mimoriadne
veterno bolo v sobotu 10. a v nedeľu 11. novembra, od
19. novembra pokles teplôt na +9°C - +1°C, pretrvávala zamračená obloha, mrholenie, veterno, hmly,
zvlášť v ranných hodinách. Posledné dni novembra boli teploty okolo + 7°C - +18°C, pod mrakom, veterno,
na Katarínu bolo vlhko, teda Katarína na blate, pretrvávali hmly, mrholenie s teplotami +10°C, v stredu 28.
novembra vystúpila denná teplota až na +15°C, fúkal vietor. Od 1. decembra nastalo ochladzovanie,
Mikuláš prišiel na snehu, opäť týždeň v plusových hodnotách od +1 do +7°C, ďalej týždeň v mínusových
hodnotách do -5°C, posledný deň v roku 2012 bolo polojasno - 1°C.

12. INÉ ZÁZNAMY

JOZEF MAROŠ - kariéra jedného sedliackeho chlapca zo Stupavy
(Podľa čiastočného výstrižku článku z r. 1927 spracovali manželia Gabriela a Svetozár Prokešovci)
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V novembri 1927 bol v bratislavských novinách uverejnený článok (v nemčine) pod nadpisom "Od lodníka po
konzula", v ktorom sa opisoval životný príbeh slovenského chlapca zo sedliackej rodiny po jeho diplomatickú
kariéru. Článok bol uverejnený po jeho úmrtí a v krátkom obsahu spomenieme, čo sa tam písalo.
Jozef Maroš (nar. 9. júla 1877 v Stupave) bol sedliacky chlapec, taký, akých bolo v tom čase veľa - bosý, trošku
špinavý, trošku zanedbaný. Jeho otec si určite nemyslel, že z malého Joža, ktorý sa v škole nie ľahko naučil
abecedu, bude raz významný vyšší pán, dokonca dôležitý štátny úradník. Osud nie vždy priaznivý len deťom z
významných rodín, niekedy praje aj chudobným roľníkom. Na objasnenie Marošovej rodiny dodávame
informáciu, že Jozef mal dve sestry: Annu, ktorá sa vydala do rodiny Firgánkovej, a Máriu vydatú Bartalskú do
Plaveckého Štvrtka. Tento Firgánek bol strýkom Andreja Firgánka - stolára. Táto rodina bývala na dnešnej
Hlavnej ulici, mali deti Ladislava, Julku a Alfréda.
Do svojich 21 rokov robil Jozef všetko to, čo robia obyčajní mládenci na dedine. Pracoval na poli, doma, tancoval
na hodoch s dievčatami, občas sa vyskytla i bitka, niekoľko rozbitých hláv, až ho jedného dňa (1898) povolal
cisár pán na vojenskú službu. Vtedy sa držal porekadla "Cisár nám peniaze dáva, šenkér na víno nalieva". Vôbec
si neuvedomil, že moment, keď ho vojenský lekár uznal schopného ísť na vojnu, bol najdôležitejším momentom
v jeho ďalšom živote.
Na vojenčine sa mu zo začiatku nedarilo. Prišiel do Puly, slúžil na veľkej vojnovej lodi, ktorá mala veľké kanóny.
Uvidel more, čo bolo pre chlapca z roviny ohromenie. Už Dunaj sa mu predtým zdal veľký. Počas služby na lodi
sa dostal do Číny, odkiaľ loď evakuovala zahraničných diplomatov. Pri istej príležitosti navštívil loď cisár
František Jozef a riadením osudu sa stalo, že Jozef Maroš sa dostal ako pracovník na veľvyslanectvo do
Argentíny. Bolo to v čase pred 1. svetovou vojnou.
Už koncom 19. storočia a od začiatku 20. storočia sa vysťahovávalo z územia Slovenska (Uhorska) pomerne veľa
ľudí do zámoria i do krajín Južnej Ameriky - Argentíny, Brazílie, Bolívie... Najviac vysťahovalcov bolo z
východného Slovenska, Oravy, ale i zo Záhoria. O prisťahovalcov sa staralo i Rakúsko-uhorské veľvyslanectvo v
Buenos Aires a Jozef sa tam dostal pracovať. Staral sa o prisťahovalcov Slovákov, Stupavčanov, a to dokonca i z
vlastnej rodiny. (Dodnes v Argentíne žijú i potomkovia Firgánkovskej rodiny.)
Prišla 1. svetová vojna, rozpad Rakúsko-Uhorska, prvá Československá republika a návrat domov. Najskôr
pracoval v Budapešti, potom v Prahe ako titulárny poradca a potom sa rodina presťahovala do Bratislavy. Podľa
článku z bratislavských novín zomrel v roku 1927, pochovaný je na niektorom bratislavskom cintoríne. Ešte
počas pobytu v Pule sa oženil. Jeho manželka Mária pochádzala z Čiernej Hory. V Argentíne sa im narodili dvaja
synovia, Imrich a Karol. Syn Imrich študoval na gymnáziu v Bratislave, prestúpil na Hudobnú a dramatickú
akadémiu, učil sa hrať na husliach a trúbke a chcel sa stať hudobným skladateľom. Príležitostne hrával v
rozhlase. Bol veľký bohém, nedoštudoval a stal sa hudobníkom z povolania. O povolaní druhého syna Karola
nevieme nič.
Počas druhej svetovej vojny sa manželka so synmi presťahovala do Banskej Bystrice, ich byt v Bratislave bol
zničený. Obaja synovia sa zapojili do SNP, kde zahynuli. Boli slobodní. Po vojne sa vdova presťahovala do
Stupavy, k svojmu synovcovi Andrejovi Firgánkovi a v tejto rodine žila až do smrti v roku 1960.Pochovaná je na
starom cintoríne v Stupave.
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Sen sedliackeho chlapca o majetku, úrodnej pôde, kravách, prasatách a koňoch zostal pre neho len snom. Počas
života sa stretával s významnými osobnosťami i cisármi. Nosil vyžehlené košele a briliantový prsteň, majetok si
nikdy nekúpil. Jeho nepokoj, ktorý ho hnal po celý život po celom svete, mu dovolil vrátiť sa do svojho rodiska
zomrieť. Zostali po ňom aspoň fotografie, ktoré svedčia o jeho živote.
Život to zariadil tak, že hoci je v Stupave viacej rodín Marošových, priamy pokračovatelia z tejto vetvy nie sú.

NÁLEZY NEOLITICKEJ KERAMIKY V STUPAVE
(Podľa článku z Podpajštúnskych zvestí 4/2012, autor Zdenek Farkaš, SNM - Archeologické múzeum, krátené.)
Zlomky keramiky, kamenný, tzv. kopytovitý klin vybrúsený zo sivozelenej bridlice a časti pieskovcovej platničky,
kremencový okruhliak - pôvodne asi súčasť hrobového celku.
Zatiaľ sú to prvé doklady pobytu človeka na území Stupavy, majú takmer 8 500 rokov. Boli objavené náhodou pri
rekonštrukcii rodinného domu v oblasti Kultúrneho domu. V 6. tisícročí pred Kristom došlo na území
juhozápadného Slovenska k výraznej civilizačnej zmene - po lovcoch a zberačoch prišli prví roľníci, ktorí priniesli
znalosť pestovania kultúrnych plodín a chovu dobytka. Okrem roľníckeho, teda usadlého spôsobu života
prinášali so sebou aj solídne drevené obydlia omazané hlinenou omietkou a znalosť výroby a vypaľovania
keramiky. Archeológovia ich pomenovali kultúrou ľudu s lineárnou keramikou. Je to pomocný názov, pretože sa
nevie, k akému patrili "národu" a ani ako sa sami nazývali. Objavenie dokladov ich pobytu v Stupave je dôležité
preto, že sú to zatiaľ najstaršie doklady o prítomnosti človeka v katastri nášho mesta. Zopár drobných črepov sa
našlo i pri výstavbe hotela Eminent.

13. POUŽITÁ LITERATÚRA, POMôCKY :
Uznesenia MsZ Podpajštúnske zvesti Moja Stupava
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Pohodkové noviny Malacko Bratislavský kraj Záhorí
Denná tlač, časopisy
Internetové

stránky

Vlastné pozorovania a
poznámky

14. PROTOKOLÁRNY ZÁZNAM Z PREROKOVANIA KRONIKY

Kronikársky záznam MESTA STUPAVA za rok 2012 bol prerokovaný :

A. v komisii kultúry dňa 2. mája 2012
B. na Mestskom zastupiteľstve 16. mája 2012, uznesenie B / 110

prednosta MsÚ

primátor mesta
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