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ÚVOD
Regule Dňa zelá

"Pamätliví teho, že po chlebje sme najviec byli ze zelá živí a zdraví, že bohactvo
a suáva z neho pochádzajú, chvalabohu, že ket nám Panbú nedali naftové polá,
tak aspoň nadzelili zelových - aspoň nám ich nigdo nezávidzí. Na vječnú suávu
šeckých, kerí zelé v potu tvári dorábjajú a naučili nás, jak ho pěstovat a též
dobre s chosnem prodávat, vyhlasujú sa na tento den títo velice prísne regule:
Zakazuje sa dnes a zajtra hňogat a druhých do roboty honit. Robit možú enem
tí, co scú ostatních zasícit a od smjadu ím pomocit.
Zakazuje sa zahlédat, morútny ostat a druhým príky robit.
Dálej sa zakazuje závidzet, vzduch kazit jedovatýma rečama, omúvat súsedú a
rodzinu a na zem plut.
Zakazuje sa chudnút, šmak do jedzeňá brat, abstinovat, druhých poúčat.
Zakazuje sa dzeci do postele honit, čertem, peklem, súsedma a šandárma
strašit.
Šeckým, co prodávajú sa zakazuje do očú a do ušú šidzit, ludzí okrádat, ceny a
váhy kazit a dane zatajovat.
Šeckým dokopy sa prikazuje objetavým spúsobem dobrú vúlu udržovat.
Zakazuje sa otevrítý oheň zakuádat, otevríte može byt enem srco a duša.
Nech nás šeckých vespolek Panbúch živí, šak šeci sme jeho dzeci a né každé
dzecko sa podarí.
Ale kréf není voda ani víno!
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1. ŠTATÚT MESTSKÉHO KRONIKÁRA MESTA STUPAVA

Pozri "Kronika mesta Stupava rok 2011".

2. VEREJNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

KRAJ - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) so sídlom v Bratislave, Sabinovská
ulica 16, predseda Ing. Pavol Frešo, poslancom za Stupavu je Ing. art. Roman
Maroš, pracuje
OKRES - Okresný úrad Malacky, sídli na Záhoráckej ulici 2942/60A, prednosta
Jozef Mračna, jeho zástupca JUDr. Bohumír Zaťko. Odbory: Všeobecná a
vnútorná správa - JUDr. Bohumír Zaťko, Ekonomický a organizačný odbor - Ing.
Eva Selecká, Živnostenské podnikanie - Ing. Beáta Jurkovičová, Civilná ochrana a
krízové riadenie - Ing. Miroslav Šlávka, Osobný úrad - Bc. Alena Bencová
OKRESNÝ SÚD - sídli v Malackách, Mierové námestie 10, vedenie súdu JUDr.
Ľubomír Hudák.

MESTO STUPAVA
SAMOSPRÁVA MESTA: primátor, viceprimátor, prednostka, mestská rada,
mestské zastupiteľstvo, poslanci, komisie, kontrolór. Vydávajú Všeobecne
záväzné nariadenia (VZN), uznesenia, smernice mesta, vyhlasujú referendum a
komunálne voľby, riešia podnety od občanov, majetkové veci. Medzi
strategické dokumenty patrí Územný plán a rozpočet mesta. Mesto má svoj
organizačný poriadok, štatút, symboly, mapu, históriu kroniku, pamätnú knihu,
fotogalériu, Stupavské noviny.
5

MESTSKÝ ÚRAD:
Adresa - Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, okres Malacky,
Bratislavský samosprávny kraj.
Primátor: Ing. Mgr. art. Roman Maroš
Viceprimátor: MVDr. Robert Kazarka
Prednostka úradu: Mgr. Zuzana Lovíšková
Kancelária primátora: vedúca kancelárie - Jana Demeterová
Asistent - Martina Mitická
Tlačový tajomník - Milan Greguš
Právnik - Mgr. Helga Csalová
Kontrolór - Mgr. Margita Hricová
Mestský úrad má svoju sobášnu miestnosť.

Počet obyvateľov k 31. decembru 2015: 10 739
Počet narodení v roku 2015 (trvalý pobyt novorodencov v Stupave): 145
Počet sobášov v roku 2015 (sobáše obyvateľov zosobášených v Stupave aj
mimo územia Stupavy): 80
Počet úmrtí v roku 2015 (trvalý pobyt zomretých v Stupave): 102

ODDELENIA A REFERÁTY MESTSKÉHO ÚRADU
- Oddelenie ekonomiky:
vedúca oddelenia ekonomiky: Ing. Silvia Kapášová
asistent: Daniela Drahošová
referát účtovníctva a fakturácií: Jana Jankovičová
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referát personalistiky a miezd: Monika Ivánková
referát daní z nehnuteľností, poplatkov a pokladne: Michaela Valentová,
Darina Koreňová
referát miestnych daní a pokladňa: Zdenka Obermárová
referát poplatku za odpady: Denisa Belošičová, Zuzana Jánošíková
- Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia:
vedúca oddelenia: Ing. Katarína Macáková
referát výstavby: Ing. Roman Vígh
referát odpadov a drobných stavieb: Ing. Ľubica Konswaldová
referát životného prostredia: Ing. Malvína Tóthová
špeciálny stavebný úrad, referát cestného správneho orgánu a cestného
hospodárstva: Ing. Martin Zelinka.
referát riadenia projektov a verejného obstarávania: Bc. Miroslava Heráková
Matričný úrad, podateľňa a overovanie a vydávanie rybárskych lístkov: Monika
Vrábelová
referát sociálnych vecí: Mgr. Soňa Tomeková
referát správy budov, údržby majetku, PO,BOZP a CO: Róbert Bubnič a Rudolf
Draškovič.
- Stavebný úrad: Ing. Helena Šmeringaiová, Ing. Jaroslava Kováčová, Robert
Mračko, Diana Jánošíková.
- Upratovanie MsÚ a MsP - Emília Masárová

- MESTSKÁ RADA
Doc. , MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
JUDr. Štefan Haulík
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Ing. Rudolf Kalivoda
Mgr. Peter Novisedlák

- POSLANCI
Dipl. Ing. Peter Balog (nezávislý kandidát)
Ing. Ľubomír Bugala (SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a
Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska)
Mgr. Anton Gorbár (nezávislý kandidát)
JUDr. Štefan Haulík (SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita,
NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska)
Anton Hrica (SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA,
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska)
Ing. Rudolf Kalivoda (SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a
Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska)
MVDr. Robert Kazarka (Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana)
Ing. Denisa Klačmanová (SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a
Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska)
František Lachkovič (nezávislý kandidát)
Ing. Marek Lacka (SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita,
NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska)
Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH (nezávislá kandidátka)
Mgr. Peter Novisedlák (SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a
Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska)
Milan Peschl (nezávislý kandidát)
Ing. Michal Polakovič (nezávislý kandidát)
8

Mgr. Svetozár Prokeš (nezávislý kandidát)
Ing. Martin Smeja, PhD. (SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a
Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska)

- KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - PREDSEDOVIA:
Dočasná komisia MsZ pre zabezpečenie a koordináciu všetkých činností
súvisiacich s prípravou, obstarávaním, spracovaním a schválením doplnkov
územného plánu a nového územného plánu mesta Stupava
Finančná - Ing. Marek Lacka
Majetková a legislatívno-právna - JUDr. Štefan Haulík
Územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia - Ing. Rudolf Kalivoda
Dopravy, infraštruktúry a informačných technológií - Anton Hrica
Zdravotníctva a sociálnych vecí - Doc., MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
Školstva, športu a kultúry - Mgr. Svetozár Prokeš
Podnikateľská a cezhraničnej spolupráce - MVDr. Robert Kazarka
Na ochranu verejného záujmu, bezpečnosti a civilnej ochrany - Mgr. Anton
Gorbár
Názvoslovná komisia

- Z činnosti komisií (podľa zápisníc z jednotlivých zasadaní):
DOČASNÁ KOMISIA MsZ PRE ZABEZPEČENIE A KOORDINÁCIU VŠETKÝCH
ČINNOSTÍ SÚVISIACICH S PRÍPRAVOU, OBSTARÁVANÍM, SPRACOVANÍM A
SCHVÁLENÍM DOPLNKOV ÚZEMNÉHO PLÁNU A NOVÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU
MESTA STUPAVA
Predseda: Ing. Rudolf Kalivoda
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Členovia: JUDr. Štefan Haulík, František Lachkovič, Anton Hrica, Ing. Michal
Polakovič, Ing. Denisa Klačmanová
Počas roku 2015 zasadali dvakrát, 30. júna prebehlo ustanovujúce zasadnutie
komisie, kde prerokovali administratívne podmienky komisie, momentálny stav
rozpracovanosti ÚP, zaoberali sa podnetom od občianskej návštevy (p. Ján
Valachovič). 13. októbra prebehlo druhé zasadanie komisie, kde sa zaoberali
stavom rozpracovanosti ÚPD mesta Stupava, odborným stanoviskom referátom p. Bibiany Piršelovej a návrhom ďalšieho postupu prác na ÚPD.
KOMISIA FINANČNÁ
Predseda: Ing. Marek Lacka
Podpredseda: Ing. Ľubomír Bugala
Členovia: Ing. Katarína Hanicová, Ing. Daniel Jánoš, Ing. Mikuláš Bernáth, Ing.
Silvia Kapášová, Ing. Daniela Vašinová
Tajomníčka: Daniela Drahošová
V roku 2015 komisia zasadala šesťkrát, na jednotlivých zasadnutiach
prerokovali podľa programu: 24. februára - návrh dodatku č. 2 k VZN č. 1/2013
o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Stupava a doporučila prerokovať návrh v MsR a na MsZ, zaoberali sa
návrhom rozpočtu mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených
mestom na roky 2015 - 2017; 10. marca - vyhodnotili pripomienky finančnej
komisie k rozpočtu mesta, rozpočtových a príspevkovej organizácie zriadených
mestom Stupava na roky 2015 - 2017; 28. apríla sa zaoberali záverečným účtom
mesta rozpočtových organizácií a PO zriadených mestom za rok 2014 vrátane
programového rozpočtu za rok 2014; 26 mája - čerpanie rozpočtu mesta k 31.
marcu 2015 a návrh zmien za rok 2015, VZN zásady hospodárenia s majetkom
mesta, vykazovaním tržieb za inzerciu uverejňovanú v Stupavských novinách,
vypočuli si informáciu o hospodárení TSS, s.r.o. za 1. štvrťrok 2015; 16.
septembra sa zaoberali rozpočtom mesta k 30. júnu 2015 a vyhodnotením
programového rozpočtu k 30. júnu 2015 (monitorovacia správa) a návrhom
zmien za rok 2015, ďalej návrhom na odvolanie člena komisie Ing. Kataríny
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Hanicovej, predseda informoval členov finančnej komisie o stave v TSS, s.r.o. reštrukturalizácia obchodnej spoločnosti so 100% účasťou mesta Stupava,
nakoľko tento proces je riadený MsÚ Stupava a celý projekt je pod gesciou
ekonomického oddelenia. Zaoberali sa i projektom prevzatia Kina X do majetku
- je nerealizovateľný a tiež materiálom záchrany futbalu v meste Stupava, v
zmysle ktorého sa navrhuje zrušenie nájomnej zmluvy s FC Stupava - zatiaľ
komisia nezaujala žiadne stanovisko; 3. decembra prijali informáciu o čerpaní
rozpočtu mesta rozpočtovými a príspevkovými organizáciami k 30. septembru
2015, ďalej sa zaoberali návrhom rozpočtu RO zriadených mestom a PO na roky
2016 - 2018 vrátane programového rozpočtu a hospodárskymi výsledkami za 3.
štvrťrok 2015.

KOMISIA MAJETKOVÁ A LEGISLATÍVNO - PRÁVNA
Predseda: JUDr. Štefan Haulík
Podpredseda: František Lachkovič
Členovia: JUDr. Peter Kubík, JUDr. Lucia Slezáková, JUDr. Peter Rehorovský, Ing.
Karol Hajdu, Ing. Jozef Zelenák
Tajomníčka: Ing. Malvína Tóthová
V roku 2015 komisia zasadala šesťkrát, na jednotlivých zasadaniach podľa
programu prerokovali: 11. marca sa zaoberali prípravou nájomnej zmluvy pre
pediatra, komisia odporučila MsZ, aby vyžiadalo od primátora vysvetlenie, z
akých dôvodov bolo zrušené majetkové oddelenie mestského úradu, aké
opatrenia mieni prijať na riešenie problémov, ktoré v tejto súvislosti vznikajú, z
akého dôvodu prebieha personálny audit mestského úradu, keď personálne
opatrenia zásadného významu sa uskutočnili pred týmto auditom; prerokovali
štatút, programový plán a pravidlá fungovania komisie, majetkové veci,
príslušné materiály návrhu rozpočtu mesta zverejnený na webovej stránke
mesta, zaujali stanovisko k KM a LP k nezvolaniu mestského zastupiteľstva zo
strany primátora mesta na deň 26. februára 2015; 30. apríla prerokovali
majetkové veci, komisia vzala na vedomie predložený vypracovaný zoznam
nehnuteľností majetku mesta spolu s mapou nehnuteľného majetku a
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odporúča informovať občanov o vypracovaní predmetného zoznamu
nehnuteľného majetku a zverejniť v elektronickej podobe tento materiál spolu
s prílohami na webovej stránke mesta; 28. mája prerokovali majetkové veci,
prednostke MsÚ odporučili pripraviť materiál k neoprávnene užívaným
pozemkom vo vlastníctve mesta a predložiť ho komisii na prerokovanie; 20.
augusta prerokovali majetkové veci; 1. októbra rokovali o majetkových veciach;
5. novembra prerokovali výzvu na vydanie neoprávneného majetkového
prospechu, zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Lesná ulica - optická sieť( Slovak Telekom, a. s. - OffArt, s. r. o.), návrh štatútu
mestských novín a návrh nového rokovacieho poriadku MsZ.

KOMISIA ÚZEMNOPLÁNOVACIA, VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Predseda: Ing. Rudolf Kalivoda
Podpredseda: František Lachkovič
Členovia: Mgr. Pavol Poláček, Ing. arch. Mária Seppová, Ing. arch. Tomáš
Brbúch, Dipl. Ing. arch. Peter Vopička, Ing. Adrián Lakoštík
Tajomník: Ing. Roman Vígh
V roku 2015 komisia zasadala päťkrát, na jednotlivých zasadaniach podľa
programu prerokovali: 4. februára - štatút a návrh program komisie; 15. apríla
prerokovali plán činnosti komisie na ďalšie obdobie - schválený a predstavili
podpredsedu komisie p. Františka Lachkoviča (bol schválený na MsZ dňa 29.
marca 2015), rokovali o zámere na obchodné centrum LIDL a na budovanie
okružnej križovatky Hlavná - Školská - Zdravotnícka, ÚP - prerokovali
momentálny stav riešenia a možnosti ďalšieho postupu; 27. mája - zámer na
obchodné centrum LIDL a budovanie okružnej križovatky Hlavná - Školská Zdravotnícka, prerokovali i zámer budovania novostavby čerpacej stanice
pohonných látok, zámer budovania optických sietí v Stupave, zoznam
nedoriešených ulíc (nedokončené a neodovzdané do správy mesta),
pamätihodnosti mesta (návrh zaviesť do zoznamu bývalý Agrasol a grófsky
skleník), územný plán - návrhy ďalšieho postupu; 14. októbra vykonali kontrolu
uznesení v počte sedem, v diskusii tajomník komisie informoval členov o
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skutočnosti vo veci podania zámeru spoločnosti LIDL a o predložení projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie a tiež podal informáciu o momentálnom
stave riešení investičných akcií (drobné stavebné úpravy a udržiavacie práce vo
varni školskej jedálne v ZŠ Stupava, udržiavacie práce v sociálnych zariadeniach
pri telocvični ZŠ Stupava, školské centrum, kontajnerová škola, nadstavba MŠ
na ulici J. Kráľa, spevnenie plôch na Námestí sv. Trojice v Stupave); 5. novembra
prerokovali štúdiu zastaviteľnosti území priľahlých k ZŠ - školské centrum,
prerokovali zámer stavby "Polyfunkčný dom Stupava - Námestie" - komisia
vyjadrila nesúhlas so stavebným zámerom v tejto podobe a voči stavebnému
zámeru vznáša i zdôvodnenie.
KOMISIA DOPRAVY, INFRAŠTRUKTÚRY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Predseda: Anton Hrica , od mája 2016 predsedom Ing. Martin Smeja
Podpredseda: Ing. Michal Polakovič
Členovia: Ing. Dalibor Bošňák, Ing. Stanislav Voda, Ing. Adrián Lakoštík, Ing.
Peter Móza, Ing. Patrik Kollároci
Tajomník: Ing. Martin Zelinka, od mája 2016 Robert Mračko
V roku 2015 komisia zasadala sedemkrát, na jednotlivých zasadaniach
prerokovali podľa programu: 10. februára - predstavili nových členov komisie,
štatút komisie, jej programový plán a pravidlá fungovania; 10. marca - komisia
zaujala stanovisko k rozpočtu mesta Stupava, prerokovali žiadosť p. Gérovej
ohľadne vzniknutej situácii na ulici Slovenská a žiadosť obyvateľov ulice Ružová
- riešenie parkovacích miest na ulici Zdravotníckej; 7. apríla - vyjadrili
stanovisko k rozpočtu mesta, prerokovali žiadosť MsÚ o dokumentáciu k
projektu "Kruhový objazd LIDL" ulice Školská, Hlavná a Zdravotnícka - z dôvodu
vyjadrenia komisie určením priorít projektov ciest (projekty ciest, na ktoré sú už
vypracované projekty), riešenie prepojenia kamerového systému na pult
mestskej polície "Freeband WIFI" technológiou v pásme 5GHz, riešenie
problému parkovania na pešej zóne v Stupave od Námestia sv. Trojice,
Vyhnálková ulica až Školská ulica, oboznámili sa s projektom "Odkaz pre
starostu" , prerokovali žiadosť obyvateľov časti Stupava - Obora o zaradenie do
rozpočtu na vybudovanie cesty na Oboru od hlavnej cesty ku križovatke ulice U
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Kozánka; 26. mája - komisia vyjadrila stanovisko k rozpočtu mesta Stupava a
tiež stanovisko k zámeru na vytvorenie parkovacieho miesta na ulici Hlavná na
pozemku mesta pre investičný zámer Polyfunkčný dom - investor Štefan Pír a
manželka Jana Pírová, odstúpenie žiadosti na vyjadrenie z komisie majetkovej a
legislatívno - právnej ohľadne prenájmu parkovacieho miesta p. Polákovej na
ulici Duklianska, komisia odporučila priority rekonštrukcie vypracovaných
projektov, prerokovali odvolanie Ing. Miroslava Bojcúna podľa štatútu komisie
(za nového člena zvolili Ing. Adriána Lakoštíka) a prerokovali námety na diskusie
od Ing. Novotného; 25. augusta komisia zaujala stanovisko k podmienkam
preberania do majetku mesta, ktoré vypracovala komisia územnoplánovacia,
stavebná a životného prostredia, prerokovali aktualizovaný zoznam uznesení,
ktorý bude následne predložený do mestskej rady, rokovali o projekte školský
autobus; 20. októbra riešili obsadenie pozície tajomníka komisie, doriešenie
zjednotenia komunikácií a umiestnenia spomaľovačov rýchlosti - zvýšenie
bezpečnosti peších pre ZŠ v smere od Hlavnej ulice, zaoberali sa i projektom
"Školský autobus"; 19. novembra riešili miesto tajomníka komisie, prebrali
informáciu ohľadne zmeny dopravného značenia na Námestí sv. Trojice a riešili
požiadavku obyvateľov Agátovej ulice na opravu komunikácie.
KOMISIA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH VECÍ
Predseda: Doc., MUDr. Štefánia Moricová, PhD,
Podpredseda: Mgr. Peter Novisedlák
Členovia: Jarmila Salayová, MUDr. Jozef Lacka, PhD., Milena Kolembusová,
Viera Štefková, Mgr. Renáta Hornová
Tajomníčka: Mgr. Soňa Tomeková
V roku 2015 komisia zasadala sedemkrát, na jednotlivých zasadaniach
prerokovali podľa plánu: 11. februára - plán zasadnutí komisie na rok 2015,
žiadosti JD v HN (jednorazová dotácia v hmotnej núdzi), zápis detí do MŠ a
detského lekára pre Stupavu; 17. marca - prerokovali žiadosti o JD v HN a
detského lekára pre ordináciu v Stupave; 14. apríla - prerokovali žiadosti JD v
HN a skladovanie šatstva a iných potrieb pre sociálne núdznych; 6. mája prerokovali žiadosti JD v HN, bezbariérový prístup na zdravotné stredisko a
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navýšenie ceny za opatrovateľskú službu n. o. Venia, informáciu o
pripravovanom projekte STUPAVSKÉ SRDCE - pomáhať núdznym v našom
meste, pred. komisie MUDr. Moricová podala tiež informáciu o záujme
pediatričky, ktorá by pracovala na ZŠ; 2. septembra - prerokovali žiadosti JD v
HN, jesennú burzu šatstva, v rámci ktorej sa uskutočnila i zbierka školských
tašiek a pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín v našom meste bolo obdarených 22 detí, manželia z nášho mesta prispeli finančným darom
1000 Eur, z ktorého boli zakúpené pomôcky pre školákov zo sociálne
znevýhodnených rodín; 29. septembra - prerokovali žiadosti JD v HN, 28.
októbra - v spolupráci s mestským úradom uskutočnili v budove MKIC
stretnutie primátora mesta s jubilantmi nášho mesta (75, 80, 85,90 a viac
ročných), komisia sa zaoberala i otázkou mestských "sociálnych bytov" a
tajomníčka komisie podala informáciu, že mesto pomohlo 8 - člennej rodine
zabezpečiť bývanie i prácu; 4. novembra - prerokovali žiadosti JD v HN, návrh
VZN o JD v HN (zmeny VZN č.1/2011), odznel návrh na vypracovanie odpočtu
Komunitného plánu mesta Stupava a pripraviť návrhy a ciele na ďalšie štyri
roky, riešili uskutočnenie zimnej burzy šiat, obuvi a potrieb na zimné športy
(uskutoční sa 14. a 15. novembra vo výstavnej sieni MKIC).
KOMISIA PODNIKATEĽSKÁ, MIESTNEHO ROZVOJA REGIONÁLNEJ A
CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
Predseda: MVDr. Robert Kazarka
Podpredseda: Ing. Denisa Klačmanová
Členovia: Ing. Martin Sepp, Ing. Ján Jaďuď, Peter Valovič, Ing. Juraj Vojtko, Mgr.
Jarmila Hornová
Tajomníčka: Mgr. Michaela Kovačičová
V roku 2015 komisia zasadala dvakrát, na jednotlivých zasadaniach podľa plánu
prerokovali: 25. februára - prerokovali informácie o výzvach z Európskych
fondov pre operačný program Bratislavského samosprávneho kraja pre
obdobie 2014 - 2020 a pripomienkovali návrh rozpočtu na rok 2015 - 2017 a
vydali stanovisko komisie k materiálu - projekt škôlka, farmárčenie v Stupave,
vzdelávanie pre občanov Stupavy, verejné WC, revitalizácia pozemkov okolo
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MKIC; 7. októbra sa opäť vyjadrili k materiálu - projekt (viď vyššie uvedené z 25.
februára), prerokovali informáciu o prevádzkach v Stupave a o dodržiavaní VZN
č.5/2014 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na
území mesta Stupava, komisia tiež vzala na vedomie pracovný návrh projektov Slávnosti krajiny - Stupava 2020 (na prezentáciu projektu bola prizvaná Ing.
Lucia Bullová) a komisia vzala na vedomie a odporučila na prejednanie v
mestskej rade a mestskom zastupiteľstve po doplnení bilancie "Barónové" návrh na riešenie mestského priestoru.

KOMISIA ŠKOLSTVA, ŠPORTU A KULTÚRY
Predseda: Mgr. Svetozár Prokeš
Podpredseda: Ing. Martin Smeja, PhD.
Tajomníčka: Ing. Ľubica Konswaldová
Členovia: Mgr. art. Ľudmila Ghillány, Mgr. phil. Marta Marošová, Ing. Ján Papaj,
Mgr. Vladimír Streško, PaedDr. Petra Škultéty Diešková
V roku 2015 komisia zasadala celkom päťkrát, na jednotlivých zasadaniach sa
podľa plánu zaoberali: 14. apríla - prerokovali štatút, plán práce a fungovanie
komisie, prerokovali návrh a odmenu kronikárke mesta Mgr. G. Prokešovej za
kroniku roku 2013, komisia odporučila MsZ v Stupave uchádzať sa o výzvu
Úradu vlády Slovenskej republiky na dotáciu v programe "Podpora a rozvoj
športu" na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk a na
vybudovanie ihrísk v areály ZŠ v Stupave; 28. mája - komisia schválila kroniku
mesta za rok 2014, zaoberali sa zmenami v rozpočte mesta a prijali informáciu
o aktivitách v rámci projektu SSCS (Školské športové centrum Stupava) a
členovia komisie predniesli svoje zámery v aktivitách komisie (komisia
zorganizovala v dňoch 12. mája, 21. mája a 28.mája 2015 stretnutia s
predstaviteľmi pôsobiacimi v meste Stupava v oblasti športu, kultúry a školstva
- cieľom stretnutí bolo oboznámenie sa s ich činnosťou, víziami a cieľmi); 3.
septembra prerokovali návrhy členov komisie na aktivity v oblasti kompetencií
komisie, FC Stupava, dotáciu na multifunkčné ihrisko, dotáciu na opravu šatní a
sociálnych zariadení pri športovej hale ZŠ, zaoberali sa i vypracovaním projektu
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Školského športového strediska, prerokovali návrh na odmenu kronikárke
mesta Stupava za kroniku roku 2014, Ing. Martin Smeja, PhD. predniesol
problém stupavského Kina X a jeho riešenie, riešili projekt školský autobus; 30.
septembra riešili FC Stupava, Kina X v Stupave, komisia vyjadrila odporučenie
na vyplatenie kronikárky Mgr. G. Prokešovej za kroniku 2014, prijali informáciu
o financovaní ZŠ v Stupave v školskom roku 2014/2015 - financovanie školy,
školského klubu detí a školskej jedálne, komisia odporučila prednostke
mestského úradu v rámci zvýšenia bezpečnosti žiakov ZŠ v Stupave o
zabezpečení dozoru (prostredníctvom polície, prípadne vyškolených
aktivačných pracovníkov) na prechodoch pre chodcov v okolí ZŠ počas
školského roka v čase od 7.30 - 8.00 hod.; 7. decembra - komisia odporučila FK
Tatran Stupava vypracovať zámer klubu spolu s finančným plánom a odporúča
MsZ v Stupave zrušiť Nájomnú zmluvu medzi mestom Stupava a FC Stupava,
komisia odporučila prednostke mestského úradu v rámci projektu školského
autobusu zabezpečiť vykonanie prieskumu o záujem medzi rodičmi detí ZŠ v
Stupave, pozvaní zástupcovia FC Stupava sa na zasadnutie komisie nedostavili,
v komisii sa zaoberali "Návrhom rozpočtu mesta Stupava, rozpočtových
organizácií, príspevkových organizácií vrátane programového rozpočtu mesta
Stupava na roky 2016 - 2018", zaoberali sa žiadosťou na mesto od SEAGULL o.
z. o prenájme pozemkov na účely vybudovania malej oddychovej zóny, ihriska v
lokalite Dielové a Kremenica - 78 rodín žijúcich v tejto lokalite, z toho cca 119
detí žiadajú prenájom pozemkov vo výmere 1960 m2 na 20 rokov za symbolický
poplatok - v zastúpení žiadosť na komisii prejednával Mgr. Pavol Žuffa,
prejednávali s p. Petrom Kubičkom prezentáciu Workout - ového ihriska v
lokalite Kukučínova - Budovateľská - Okružná - Vajanského ( v blízkosti nového
mestského ihriska).
Aktivity komisie - 12. mája členovia komisie zorganizovali stretnutie s
predstaviteľmi športových klubov, krúžkov, OZ a iných športových nadšencov.
Na stretnutí sa členovia komisie oboznámili s činnosťou, cieľmi a víziami daných
subjektov. Zúčastnili sa predstavitelia futbalového klubu FK Stupava a ŠK
Pajštuňáčik, karate klubu Šk Dojo, hádzanárskeho klubu HC Tatran Stupava,
stolnotenisového klubu PST Stupava, skupina historického šermu Ursus,
Turistický klub, bežci z ŠK Fénix, OZ Stupavjan a OZ Happy.
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- 28. mája komisia privítala predstaviteľov školských zariadení,
zúčastnili sa p. riaditeľky zo ZŠ, OZ pri MŠ Marcheggská a OZ Pohodka a
prebehlo i stretnutie s predstaviteľmi kultúrnych a spoločenských zariadení, OZ
a aktivistov, ktorí v našom meste vyvíjajú činnosť v oblasti kultúry.
- 18. júna bolo ďalšie stretnutie komisie s predstaviteľmi
kultúrnych a spoločenských zariadení, OZ, a aktivistov. Ich cieľom bolo
oboznámenie sa s činnosťou, víziami a cieľmi všetkých subjektov pôsobiacich v
oblasti kultúry.

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU, BEZPEČNOSTI A CIVILNEJ
OBRANY
Predseda: Mgr. Anton Gorbár
Členovia: MVDr. Robert Kazarka, Anton Hrica, Milan Peschl
Tajomník: Silvia Kapášová
V súlade so zákonom na ochranu údajov sa zápisnice komisie nezverejňujú.

KOMISIA NÁZVOSLOVNÁ
Pracovná skupina: Mgr. Jakub Čevela, Bc. Branislav Zórkócy, Veronika
Smolinská, Alexandra Tóthová, Mgr. Martina Töröková, Agnesa Riglerová, Ing.
Roman Vígh, Milan Greguš, Mária Mihalovičová.
Pracovná skupina zasadá v prípade potreby na podnet stavebného úradu za
účelom navrhnutia nových názvov ulíc, respektíve verejných priestranstiev v
meste Stupava.

- MESTSKÁ POLÍCIA (MsP)
Náčelník: Milan Válek
Zástupca náčelníka: Milan Mečoch
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Príslušníci MsP: Peter Brbúch, Ladislav Bartoš, Ján Černák, Marek Masarovič,
Juraj Balogh, Milan Trebický, Marián Kopáč, Peter Hejl, Michal Černák
Zo správy o činnosti mestskej polície za rok 2015 (skrátené, uverejnené v
Stupavských novinách, apríl 2016, str. 5) uvádzam: príslušníci mestskej polície a
pracovníci mestského kamerového systému v hodnotenom období boli
zaraďovaní do 12 - hodinových denných a nočných zmien, aby bola
zabezpečená nepretržitá 24 - hodinová služba. V danom roku príslušníci MsP
vykonali celkom 845 hliadok, počas ktorých doriešili celkom 2 933 priestupkov.
Hliadky predviedli na MsP alebo obvodné oddelenie Policajného zboru celkom
33 osôb, donucovacie prostriedky použili v 6 prípadoch, vypátrali 15 osôb a 15
vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie. V 367 prípadoch použili technický
prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Počas nočných zmien
vykonali v 587 prípadoch kontrolu zatváracích hodín prevádzok. Celkom
preverili 5 211 oznámení od občanov a 1 796 oznámení operátora mestského
kamerového systému. Súčinnosť s obvodným oddelením Policajného zboru,
Rýchlej zdravotníckej pomoci, kriminálnej polície vykonali v 659 prípadoch.
Odchytili 18 zvierat, z toho 10 odovzdali pracovníkom Slobody zvierat. V 167
prípadoch doručovali písomnosti a zásielky Mestského úradu v Stupave,
exekútorov a iných orgánov. V 587 prípadoch vykonali kontrolu osoby. V 334
prípadoch vykonávali iné úlohy, ktoré vyplývali z nariadenia náčelníka MsP
alebo jeho zástupcu, či primátora mesta (monitorovanie funkčnosti verejného
osvetlenia, čierne skládky v katastri Stupavy, kontroly objektov cintorínov,
kontroly cyklotrasy a iné). V 70 prípadoch hliadky MsP riešili porušovanie VZN
mesta Stupava. Počas roka MsP spolupracovala s odborom Kriminálnej polície
Bratislava a Malacky ako i so Záchrannou zdravotnou službou, Rýchlou
zdravotníckou pomocou Stupava a Bratislava (prevozy neprispôsobivých
zranených osôb, osôb pod vplyvom alkoholu, omamných látok a pod.).
Spolupracovali i s príslušníkmi Dobrovoľného hasičského záchranného zboru pri
lokalizácii a následne pri hasení požiarov v stupavskom katastri. Zo súhrnu
priestupkov (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov) uvádzam: celkový počet zistených priestupkov
vlastnou činnosťou spolu 2 403, celkový počet oznámených priestupkov na
útvar MsP spolu 530, celkový počet uložených priestupkov celkom 8, celkový
počet oznámených priestupkov príslušnému orgánu celkom 20, celkový počet
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priestupkov prerokovaných v blokovom konaní celkom 1 214, výška finančnej
hotovosti celkom 12 390 Eur.

- ORGANIZAČNÝ PORIADOK MESTSKÉHO ÚRADU
Mestský úrad - stránkové dni:

nestránkové dni:

Pondelok: 7.00 - 16.30 hod.

Utorok: 7.00 - 15.00 hod.

Streda: 8.00 - 17.30 hod.

Štvrtok: 7.00 - 14.00 hod.

Piatok: 7.00 - 12.00 hod.

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku:
Pondelok: 7.00 - 16.30 hod.
Streda: 8.00 - 17.30 hod.

- PARTNERSKÉ MESTÁ :
Ivančice - Česká republika
Svoge - Bulharsko
Lowiecz - Poľsko
Nagykovácsi - Maďarsko
Kuřim - Česká republika (od 24. novembra 2015 ako piate v poradí)

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO (MsZ)
zriaďuje a volí mestskú radu, komisie, hlavného kontrolóra mesta, príspevkové
a rozpočtové organizácie zriadené mestom, obchodné spoločnosti.
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Činnosť MsZ prebieha podľa ročného plánu, ktorý bol schválený na MsZ dňa 15.
decembra 2014, harmonogram zasadnutí na rok 2015: 29. 1., 26.2., 26.3., 14.5.,
18.6., 17.9., 22.10., 26.11., 15. 12. Miesto rokovaní: zasadacia miestnosť na
MsÚ Stupava alebo sála v MKIC Stupava. Boli zavedené priame audiovizuálne
prenosy zo zasadnutí MsZ.
Z rokovaní MsZ (podľa jednotlivých zápisníc):

Dňa 29. januára 2015 (1. zasadnutie)
MsZ berie na vedomie: návrh zámeru "Modernizácia verejného osvetlenia
mesta Stupava s využitím LED technológie"
MsZ schvaľuje: návrh programu MsZ dňa 29. januára 2015 s odhlasovanými
pripomienkami, schvaľuje zámer "Modernizácia verejného osvetlenia mesta
Stupava s využitím LED technológie", menovanie MVDr. Roberta Kazarku do
funkcie zástupcu primátora mesta Stupava, schvaľuje návrh moratória na
predaj nehnuteľného majetku v trvaní troch mesiacov, s účinnosťou od 1.
februára 2015, schvaľuje rokovací poriadok Mestskej rady mesta Stupava s
účinnosťou od 1. februára 2015 s pripomienkami, schvaľuje štatút komisií
mesta Stupava s účinnosťou od 1. februára 2015, schválilo návrh na menovanie
členov dozornej rady spoločnosti Polygón Stupava p. Františka Lachkoviča a
Mgr. Pavla Poláčka
MsZ ukladá: prednostke vypracovať - materiál k "Modernizácia verejného
osvetlenia mesta Stupava s využitím LED technológie" s termínom do
najbližšieho MsZ, aby v priebehu moratória na predaj majetku mesta
zabezpečila prípravu podrobného súpisu nehnuteľného majetku mesta, aby v
súčinnosti s komisiou majetkovou a legislatívno - právnou v priebehu moratória
na predaj majetku mesta pripravila návrh nových zásad hospodárenia s
majetkom mesta. Ukladá hlavnej kontrolórke mesta - vykonať kontrolu v MKIC
vo všeobecnosti v nadväznosti na hospodárenie, ktoré sa zistilo po odchode
bývalej riaditeľky za rok 2014 a tiež preskúmať spôsob, akým bol od trhovníkov
na Deň kapusty - zelá v rokoch 2011 - 2014 vyberaný prenájom za miesto,
celkový počet stánkov, kto inkasoval za výber stánkov a tiež vykonať kontrolu
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do 15 dní zákona o obecnom zriadení - kontrolu hospodárnosti a efektívnosti
pri nakladaní s majetkom obce pri úhrade faktúr za právne služby v roku 2014.
MsZ zrušilo : vlastné uznesenie zo dňa 26. júna 2014, v ktorom boli schválené
Zmeny a doplnky č. 1a/2012 Územného plánu mesta Stupava.
MsZ delegovalo: nových zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských
zariadení: MŠ Ružová - Mgr. Peter Novisedlák, MŠ Marcheggská - Ing. Peter
Balog, MŠ J. Kráľa - Ing. Martin Smeja, MŠ Hviezdoslavova - Mgr. Anton Gorbár,
ZŠ Ing. Ľubomír Bugala, ZUŠ - Ing. Denisa Klačmanová.
MsZ volilo: nových členov komisií mestského zastupiteľstva.

Dňa 12. marca 2015 (2. zasadnutie)
Z celkového počtu 16 poslancov sa zúčastnilo zasadania 6 poslancov, a tým bolo
MsZ neuznášania schopné. Na MsZ prišlo viac občanov ako poslancov. Primátor
skonštatoval, že podľa zákona má primátor povinnosť zvolať pri neúspešnom
MsZ nové MsZ do 14 dní, preto primátor zvolal ďalšie rokovanie MsZ na 26.
marca 2015.

Dňa 26. marca 2015 (3. zasadnutie)
Zasadnutie malo výnimočnú dĺžku, začalo o 16.00 hod. a ukončené bolo o
jednej hodine a dvadsiatej minúte po polnoci. Na zasadnutí sa zúčastnil
predseda BSK a poslanec NR SR Pavol Frešo, riaditeľka Odboru regionálneho
rozvoja a územného plánovania BSK Ing. arch. Jana Zlámalová. V dvojhodinovej
diskusii hostí oboznamovali členovia iniciatívy Spolu za Stupavu so svojimi
názormi na Zmeny a doplnky územného plánu mesta Stupavy. P. Zlámalová
vyjadrila svoje odborné názory na jednotlivé otázky, župan P. Frešo navrhol
zorganizovať pracovné stretnutie s poslancami, zástupcami mesta Stupava,
odbornými pracovníkmi z BSK a Národnej diaľničnej spoločnosti. Dlhá a živá
diskusia prebiehala aj k schvaľovaniu rozpočtu mesta Stupava na roky 2015 2017.
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MsZ odvolalo na vlastnú žiadosť z funkcie zapisovateľky Mgr. Soňu Tomekovú a
zvolilo Bc. Miroslavu Herákovú, odvolalo na vlastnú žiadosť i predsedu komisie
územnoplánovacej, stavebnej a životného prostredia Dipl. Ing. Petra Baloga,
zvolilo Františka Lachkoviča.
MsZ určilo plat hlavnej kontrolórke mesta v sume 1 682,- € mesačne s
účinnosťou od 1. januára 2015, určilo zloženie komisie na otváranie obálok s
prihláškami do volieb podľa návrhu Mestskej rady.
MsZ uložilo prednostke úradu, aby zabezpečila na webovom sídle mesta
Stupava www.stupava.sk novú sekciu "Poslanci MsZ informujú", ďalej uložilo
prednostke pripraviť materiál o preberaní verejného osvetlenia na uliciach časti
Dúbravy - juh, ďalej uložilo prednostke, aby v súčinnosti s Komisiou majetkovou
a legislatívno - právnou pripravila a v zákonnej lehote zverejnila na MsZ dňa 14.
mája 2015 spolu s vyhodnotením pripomienok predložila návrh VZN o vyhlásení
zaväzných častí územného plánu v znení neskorších zmien a doplnkov a tiež aby
zabezpečila prípravu nového komplexného návrhu územného plánu, v ktorom
bude prioritne riešená dopravná situácia, rozvoj služieb, technickej
infraštruktúry a ochrana životného prostredia, a v ktorom budú zachované
všetky doterajšie funkčné plochy lesa, ornej pôdy a funkčné plochy určené na
šport, oddych a rekreáciu. Prednostke úradu tiež uložilo zabezpečenie a
podanie súdnej žaloby na príslušný súd Slovenskej republiky voči odporcovi
Polygón Stupava, a. s., predmetom ktorej bude určenie absolútnej neplatnosti
právneho úkonu vkladu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Stupava do
zakladacej listiny vyššie uvedenej spoločnosti v zmysle ustanovenia príslušného
zákona.
MsZ delegovalo nových zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských
zariadení: Mgr. Zuzanu Lovíškovú, Mgr. Soňu Tomekovú a Rudolfa Draškoviča.
MsZ zvolilo nových členov do Komisie školstva, športu a kultúry.
MsZ schválilo nájomnú zmluvu so spoločnosťou Medicínske zariadenie Mlynská
dolina, s. r. o. - ambulancia všeobecného lekára pre deti, schválilo náležitosti
prihlášok do volieb hlavného kontrolóra a termín ich doručenia podľa návrhu v
dôvodovej správe, schválilo návrh Dodatku č. 2 k VZN č.1/2013 o určení
podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ,
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dieťa MŠ a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Stupava bez pripomienok.
MsZ schválilo dotáciu subjektom podľa rozdeľovníka z rozpočtu mesta Stupava:
DHZ 2500 €, Klub slovenských turistov 400 €, SČK I. 500 €, skupina historického
šermu URSUS 500 €, Slovenský zväz včelárov 1000 €, Asociácia klasických
gitaristov 400 €, JDS 500 €, Slovenský zväz záhradkárov 1600 €, Slovenský zväz
drobnochovateľov 300 €, OZ Priatelia stolného tenisu 500 €, spevácky zbor
Nevädza 1700 €, SČK II. 500 €, HC Tatran Stupava 5000 €, FK Stupava 0 €, SZPB
400 €, OZ Pohodka 1600 €, OZ Pour Art 2000 €, Bowling club 300 €, ZO SRZ
Záhorie 500 €, OZ pri MŠ Marcheggska 8000 €.
MsZ schválilo návrh rozpočtu mesta Stupava, rozpočtových a príspevkových
organizácii vrátane programov a podprogramov na rok 2015 v nasledovnom
znení:

Rozpočet na rok 2015
v €
Príjmy spolu

5.732.410

Bežné príjmy

5.517.410

z toho RO

168.750

Kapitálové príjmy

85.000

z toho RO

0

Finančné operácie príjmové

130.000

Výdavky spolu

5.505.262

Bežné výdavky

5.209.078

z toho RO

2.544.568
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Kapitálové výdavky

150.000

z toho RO

0

Finančné operácie výdavkové

146.184

Hospodárenie mesta prebytok

227.148

MsZ zrušilo vlastné uznesenie prijaté dňa 26. júna 2014 pod bodom B/304
záverov, ktorým boli schválené zmeny a doplnky č.1a/2012 územného plánu
mesta Stupava.
MsZ odporučilo primátorovi mesta ukončenie zmluvného vzťahu mesta so
spoločnosťou AUREX,s. r. o., ako zhotoviteľom územnoplánovacej
dokumentácie s názvom "Územný plán mesta Stupava" a tiež odporučilo
primátorovi, aby verejným a transparentným výberovým konaním vybral
nového zhotoviteľa územnoplánovacej dokumentácie s názvom "Územný plán
mesta Stupava".
MsZ odvolalo Dipl. Ing. Petra Baloga (sám sa tejto funkcie vzdal) z funkcie
podpredsedu komisie územnoplánovacej, stavebnej a životného prostredia a
do tejto funkcie zvolili Františka Lachkoviča.
MsZ vyhlásilo "Voľby hlavného kontrolóra mesta Stupava", ktoré sa budú konať
na zasadnutí MsZ dňa 14. mája 2015 verejným hlasovaním
MsZ prejednalo majetkové veci.
MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti mestskej polície od 1. januára do 15.
marca 2015, vzalo na vedomie i správu z následnej finančnej kontroly
dodržiavania a uplatňovania zákona č. 282/2002 Z. z. o cestovných náhradách a
následnú finančnú kontrolu v zmysle uznesenia č.16/2015 zo dňa 29. januára
2015, vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Stupava k návrhu
rozpočtu mesta Stupava, vzalo na vedomie viacročný rozpočet vrátane
programov a podprogramov podľa prílohy na roky 2016 - 2017
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Dňa 14. mája 2015 (4. zasadnutie)
K najdôležitejším bodom programu patrila voľba hlavného kontrolóra mesta,
záverečný účet mesta za rok 2014 so stanoviskom hlavného kontrolóra, návrh
na zámenu nehnuteľnosti pozemku v Malom parku vo vlastníctve BSK s
pozemkom vo vlastníctve mesta Stupava, návrh zámeru rozšírenia kapacity ZŠ
kpt. J. Nálepku, zmluva o spolupráci pri výstavbe a rozvoji mesta Stupava so
spoločnosťou Lidl SR, v. o. s., a správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta za rok 2014.
MsZ uložilo prednostke vypracovať zásady upravujúce preberanie technickej
infraštruktúry a majetku na súkromných uliciach a majetku mesta.
MsZ zobralo na vedomie priebeh volieb hlavného kontrolóra a konštatovalo, že
za hlavného kontrolóra mesta Stupava dňom 15. mája 2015 bola zvolená Ing.
Katarína Tomkovičová. Zobralo na vedomie aj stanovisko hlavného kontrolóra k
návrhu záverečného účtu mesta Stupava za rok 2014 a správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014.Bola zobraná na vedomie i
informácia o zámere spoločnosti Slovak Telekom, a. s., na dobudovanie
chráničiek - multirúr na optickú sieť a vedenie nových vzdušných vedení podľa
predloženého návrhu.
MsZ schválilo zámer rozšírenia kapacity ZŠ formou modulovej prístavby v počte
8 - 10 tried s finančnou dotáciou MŠ, vedy a výskumu SR vo výške 250 - 300 tisíc
€ a s realizáciou základovej dosky , napojením inžinierskych sietí, verejného
obstarávania na spracovateľa projektovej dokumentácie a verejného
obstarávania na náklady mesta Stupava. V tejto súvislosti uložilo prednostke
úradu urobiť potrebné kroky k podaniu žiadosti a prípravu podkladov realizácie
projektu. Bol schválený i text kroniky za rok 2013 vypracovaný mestskou
kronikárkou Mgr. Gabrielou Prokešovou.
MsZ zriadilo dočasnú komisiu pre zabezpečenie a koordináciu všetkých činností
súvisiacich s prípravou, obstarávaním a schválením doplnkov územného plánu a
nového územného plánu mesta Stupava. Predsedom dočasnej komisie zvolili
Ing. Rudolfa Kalivodu, za členov Františka Lachkoviča, JUDr. Štefana Haulíka,
Antona Hricu, Ing. Michala Polakoviča, Ing. Denisu Klačmanovú.
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Dňa 18. júna 2015 (5. zasadnutie)
Primátor predstavil novú vedúcu ekonomického oddelenia na mestskom úrade
Ing. Silviu Kapášovú.
MsZ schválilo zmeny rozpočtu mesta a jeho rozpočtových organizácií na rok
2015, schválilo text kroniky za rok 2014, vypracovaný mestskou kronikárkou
Mgr. Gabrielou Prokešovou.
MsZ vzalo na vedomie vzdanie sa Ing. Kataríny Tomkovičovej funkcie hlavného
kontrolóra mesta, vzalo na vedomie informáciu primátora o výsledku
výberového konania a o menovaní Mgr. Margity Vicianovej do funkcie
riaditeľky ZUŠ v Stupave s účinnosťou od 1. júla 2015, vzalo na vedomie
informáciu primátora o výsledku výberového konania a o menovaní Mgr. Lucie
Strakušovej do funkcie riaditeľky MŠ na Marcheggskej ulici s účinnosťou od 1.
júla 2015.
MsZ vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra mesta Stupava, ktorá sa bude konať
tajným hlasovaním na zasadnutí MsZ dňa 17. septembra 2015.
MsZ uložilo prednostke úradu v lehote 15 dní podať na vecne a miestne
príslušnú prokuratúru návrh na podnet na trestné stíhanie voči neznámemu
páchateľovi z titulu straty majetkových a daňových priznaní za rok 2013.

Dňa 29. júla 2015 (6. zasadanie)
Konalo sa v neobvyklom čase, a to počas letných prázdnin, ale dôvodom bolo
zaujatie stanoviska k doručeným rozhodnutiam Okresnej prokuratúry v
Malackách a prerokovanie navrhovaných opatrení. Na zasadnutí boli prítomní i
prokurátor Mgr. Matej Podmajerský a prokurátor Mgr. Patrik Hujsa.
MsZ prijalo uznesenia:
- odvolalo Bc. Miroslavu Herákovú z funkcie zapisovateľky a menovalo do
funkcie Mgr. Soňu Tomekovú
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- nevyhovelo protestu prokurátora
- odporučilo primátorovi podať podnet na Krajskú prokuratúru v Bratislave
- nezobralo na vedomie upozornenie prokurátora.

Dňa 17. septembra 2015 ( 7. zasadanie)
Prijaté uznesenia:
- MsZ v Stupave zriaďuje príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby v
Stupave, p. o., s účinnosťou k 31. októbru 2015 a schválilo jej zriaďovaciu
listinu.
- MsZ schválilo zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Technické
služby, s.r.o., o vklad vo výške 135070 eur, ktorý je tvorený pohľadávkami z
nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Technické služby Stupava,
s.r.o., ako nájomcom a mestom Stupava.
- MsZ v Stupave zriadilo obchodnú spoločnosť so 100% majetkovou účasťou
mesta Stupava s názvom Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o., so sídlom Dlhá
11 v Stupave. Výška základného imania je 5000 eur v peňažnej forme.
- MsZ schválilo neupotrebiteľnosť a predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve
obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava, s.r.o. - "vysprávkovej súpravy
Turbo Uni" a "vozidla Škoda Liaz - sypač".
- MsZ schválilo viaceré zmeny rozpočtu mesta Stupava, podrobnejšie údaje sú
uvedené vo zverejnených uzneseniach na internetovej stránke mesta Stupava.
MsZ schválilo zásady upravujúce preberanie technickej infraštruktúry a majetku
na súkromných uliciach do vlastníctva mesta.
- MsZ odporučilo primátorovi mesta Stupava podať žiadosť na Audiovizuálny
fond o dotáciu na nákup technológií a vybavenia kina do maximálnej výšky
dotácie 200-tisíc eur, podľa podmienok Audiovizuálneho fondu. MsZ v Stupave
zriadilo komisiu na riešenie problematiky podania žiadosti na Audiovizuálny
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fond v zložení: Mgr. Svetozár Prokeš, Ing. M. Lacka, Mgr. Peter Novisedlák, Ing.
Ľ. Bugala, Ing. Martin Smeja, PhD.
- MsZ schválilo partnerské memorandum o spolupráci medzi mestom Stupava a
mestom Kuřim.
- MsZ vymenovalo za riaditeľku Mestského kultúrneho a informačného centra
Martinu Mitickú.
- MsZ schválilo Mgr. Margitu Hricovú do funkcie hlavnej kontrolórky mesta
Stupava.
- MsZ schválilo v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Stupava č. 1/2015 O podmienkach uskutočňovania územnej
samosprávy v meste Stupava prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov
mesta.
- MsZ schválilo zásady zverejňovania informácií o činnosti orgánov mesta
Stupava.
- MsZ vyhovelo protestu prokurátora a zároveň uložilo prednostke úradu
pripraviť nové VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady na území mesta Stupava.
- MsZ uložilo prednostke úradu vypracovať štúdiu využitia mestských pozemkov
v oblasti Kremenica, definované ako biokoridor, vo väzbe na terajšiu a budúcu
zástavbu územia pri spolupôsobení vznikajúcich zrážkových vôd.

Dňa 22. októbra 2015 (8. zasadanie)
Prijaté uznesenia:
- MsZ schválilo: kontrolu plnenia uznesení MsZ predkladá mestskému
zastupiteľstvu hlavná kontrolórka mesta na každom zasadnutí mestského
zastupiteľstva, schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
mesta Stupava na II. polrok 2015 s pripomienkami, schválilo miestny poplatok
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za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území mesta Stupava na rok
2016 vo výške 33,- eur na osobu a rok.
- MsZ zobralo na vedomie informáciu o projekte Sacra Velo.
- MsZ určilo plat primátorovi mesta Stupava vo výške 2500 eur odo dňa 1.11.
2015 (zníženie platu o 400 eur).
- MsZ poverilo hlavnú kontrolórku mesta Stupava výkonom kontroly v súlade so
schváleným plánom kontrolnej činnosti.
- MsZ uložilo prednostke MsÚ: predložiť správu Dočasnej komisii MsZ pre
zabezpečenie a koordináciu všetkých činností súvisiacich s prípravou,
obstaraním, spracovaním a schválením doplnkov územného plánu a nového
územného plánu mesta Stupava a MsZ o stave rozpracovanosti čiastkovej
zmeny 1.B a nového územného plánu
: zverejniť organizačný poriadok Mestského úradu
v Stupave na web stránke mesta www.stupava.sk s termínom do
novembrového zasadania MsZ.

- Dňa 26. novembra 2015 (9. zasadanie)
Výber z prijatých uznesení:
- MsZ schválilo ukončenie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou
Technické služby Stupava, s.r.o. ako nájomcom a Mestom Stupava ako
prenajímateľom dňa 31. decembra 2007 v časti, ktorou je prenajatý majetok
podľa predloženého materiálu, a to s účinnosťou od 30. novembra 2015 a
stanovuje výšku nájomného pre rok 2015 a nasledujúce v sume 70,- Eur ročne,
schvaľuje VZN č.2/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi z
rozpočtu mesta s úpravou, schvaľuje ďalej informáciu o prehľade
vypracovaných a nerealizovaných projektových dokumentácií, VZN č.3/2015,
ktorým sa určuje postup pri poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Stupava, VZN
č.4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Stupava, schvaľuje uzatvorenia kúpnych zmlúv,
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prenájmy pozemkov, odpredaj majetku, prevod majetku, ďalej schválilo
rokovací poriadok MsZ a termíny zasadnutia MsZ na rok 2016.
- MsZ vyhlasuje časti pozemkov za neupotrebiteľný majetok.
- MsZ berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia uznesení MsZ s
termínom plnenia november 2015 s pripomienkami, odpočet plnenia
komunitného plánu, zmluvu o správe hnuteľného a nehnuteľného majetku,
ktorá bude uzatvorená medzi Mestom Stupava a príspevkovou organizáciou
Verejnoprospešné služby Stupava, p.o., vrátane rozsahu a štruktúry majetku
zvereného do správy, s účinnosťou od 1. decembra 2015, harmonogram
zasadnutí komisií, Mestskej rady a prípravy zberu materiálov na rok 2016.
- MsZ odporúča primátorovi mesta Stupava podať voči spoločnosti Polygón
Stupava a.s. žalobu o určenie neplatnosti právneho úkonu z dôvodu rozporu
právneho úkonu.
MsZ ukladá prednostke: aby v súčinnosti s Komisiou územno - plánovacou,
stavebnou a životného prostredia pripravila návrh VZN mesta, ktorým sa pre
centrálnu mestskú zónu 1. stupňa stanovia podrobné regulatívy pre
architektonický vzhľad budov, pre formovanie a údržbu fasád a striech, pre
umiestnenie vývesných štítov a pod. tak, aby boli dodržané a konkretizované
všetky regulatívy v zmysle platného územného plánu mesta Stupava
: vypracovať v časovej (historickej) postupnosti materiál
o aktivitách súvisiacich s kúpaliskom, vydanými rozhodnutiami, zmluvami ako aj
zváženia možných sankcií voči majiteľovi z dôvodu neplnenia záväzkov od času
predaja kúpaliska
: vypracovať zoznam chýb a ich odstránenie na projekte
dostavba kanalizačnej siete Stupava
: v spolupráci s oddelením ÚP vypracovať zásady pre
odpredaj a prenájom mestských pozemkov žiadateľom podľa najčastejších
prípadov žiadostí občanov

Dňa 15. decembra 2015 (10. zasadanie)
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Celý priebeh rokovania bol prístupný v priamom prenose na internetovom
portáli www.zastupitelstvo.sk. Dlhé diskusie vyvolalo schvaľovanie rozpočtu
mesta a VZN o dani z nehnuteľnosti a dani za psa, prijaté boli uznesenia:
MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky mesta Stupava o plnení
uznesení MsZ s pripomienkami, vzalo na vedomie odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky mesta Stupava k návrhu rozpočtu mesta Stupava na rok 2016, vzalo
na vedomie viacročný rozpočet mesta Stupava, rozpočtových a príspevkových
organizácií, vrátane programov a podprogramov na roky 2017 - 2018.
MsZ schválilo program MsZ s pripomienkami, schválilo návrh rozpočtu mesta
Stupava, rozpočtových a príspevkových organizácií, vrátane programov a
podprogramov na rok 2016 v zmysle predloženého návrhu a pripomienok
obsiahnutých v dôvodovej správe v znení jej doplnení v nasledovnej štruktúre:
Bežné príjmy

6 066 796 €

Bežné výdavky

5 593 544 €

Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy

473 252 €
35 000 €

Kapitálové výdavky

874 000 €

Schodok kapitálového rozpočtu

839 000 €

Finančné operácie príjmové

710 000 €

Finančné operácie výdavkové

196 184 €

Rozdiel finančných operácií

513 816 €

Rozdiel rozpočtového hospodárenia

148 068 €

MsZ schválilo prijatie bankového úveru vo výške max. 340 tisíc eur na krytie
kapitálových výdavkov mesta (dofinancovanie výstavby, rekonštrukcie a
vybavenia ZŠ, výstavby a vybavenia MŠ, výstavby multifunkčného ihriska) s
lehotou splatnosti do 10 rokov, úrokovou maržou vo výške do 2,00% p. a. , bez
zabezpečenia, s možnosťou poskytnutia bianco zmenky a splnomocnením k
vyplňovaciemu právu k bianco zmenke a ukladá prednostke MsÚ zabezpečiť
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oslovenie 5 bankových subjektov s požiadavkou o spracovanie individuálnej
ponuky v zmysle schvaľovacej časti uznesenia (termín do 28. februára 2016).
MsZ stiahlo z rokovania návrh na prerokovanie dotácií na rok 2016.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (VZN)
Dodatok č.1 k VZN č.8/2011, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní dotácií z
rozpočtu mesta Stupava.
Dodatok č.2 k VZN mesta Stupava č.1/2013 o určení podrobností financovania a
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava.
VZN č.1/2015 o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste
Stupava prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov mesta
VZN č. 2/ 2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu
mesta
VZN č.3/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Stupava
VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta

KONTROLNÁ ČINNOSŤ MESTA
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2015
(výpis zo zasadania MsZ, dňa 4. februára 2016, bod 17)
Správu predložila hlavná kontrolórka mesta Stupava Mgr. Margita Hricová na
základe:
- Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Ing. Kataríny Tomkovičovej za
1. polrok 2015
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- Plánu kontroly činnosti hlavného kontrolóra Mgr. Margity Hricovej za 2.
polrok 2015.
Mgr. M. Hricová informovala, že absolvovala akreditovaný špecializovaný kurz
vzdelávania pre hlavných kontrolórov spolu so záverečnou skúškou a získala
osvedčenie o absolvovaní tohto vzdelania. Konštatovala, že nebola vykonaná
predchádzajúcou hlavnou kontrolórkou mesta kontrola v príspevkovej
organizácii mesta Stupava - v MKIC. Novozvolená hlavná kontrolórka mesta
Stupava Mgr. M. Hricová si naplánovala z 12 - tich bodov plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2015 šesť kontrolných akcií, pričom tri sú presunuté do
plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016. Počas roka 2015 medzi inými
činnosťami hlavnej kontrolórky bolo aj vedenie centrálnej evidencie sťažností a
kontrola dodržiavania zákonov pri ich vybavovaní. Na zabezpečenie
prehľadného kontrolného systému v podmienkach mesta Stupavy predložila
MsZ materiál o zásadách vykonávania kontrolnej činnosti v podmienkach
územnej samosprávy mesta Stupava - boli stiahnuté z rokovania vzhľadom na
množstvo pripomienok. Tieto zásady budú predložené na ďalšie zasadanie MsZ
po absolvovaní seminára 12. februára 2016 v Senici. Hlavná kontrolórka mesta
je členkou profesionálneho a odborného Združenia hlavných kontrolórov
Slovenskej republiky, zúčastnila sa na stretnutí členov tohto združenia v Modre.
V rámci činnosti komisií pri MsZ sa zúčastnila na rokovaní finančnej komisie
ohľadne návrhu rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018. Vo
svojej činnosti sa zamerala i na kontrolu plnenia uznesení MsZ, vypracovanie
odborných stanovísk a správ o výsledkoch kontroly a kontrolnej činnosti.
Oboznámila MsZ s tým, že počas prvého polroka 2015 predchádzajúca hlavná
kontrolórka vypracovala štyri správy o výsledkoch vykonaných následných
finančných kontrol s výstupnou dokumentáciou prístupnou na mestskom úrade
a na webovej stránke mesta Stupava. Predložila návrh plánu kontrolnej činnosti
na 1. polrok 2016.

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE zriadené mestom Stupava: Miestne kultúrne a
informačné centrum (MKIC)
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ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE zriadené mestom Stupava: MŠ Janka Kráľa, MŠ
Marcheggská, MŠ Hviezdoslavova, MŠ Ružová, Základná umelecká škola
(ZUŠ),Základná škola kpt. Jána Nálepku(ZŠ).

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI mesta Stupava: Technické služby Stupava, s.
r.o.(TSS).

INÉ ČINNOSTI MESTSKÉHO ÚRADU
- Daň z nehnuteľností v roku 2015 je povinný podať daňovník do 31. januára
2015 ako i daň za psa, dane za predajné automaty a hracie prístroje.
- Vychytajme problémy nášho mesta - mesto Stupava zriadilo novú aplikáciu,
ktorá rieši podnety občanov na stránke www.odkazprestarostu.sk. Aplikácia je
bezplatná, je funkčná od 23. marca 2015. Naďalej zostáva funkčná aplikácia
iObčan a fórum Opýtajte sa primátora.
- "Deň byliniek"- 24. apríla v spolupráci mesta a predajne Agroservis prebehol
deň zoznámenia sa s liečivými účinkami byliniek, ich pestovaním, použitím v
domácnosti a zároveň bola ochutnávka bylinkových čajov. Celý deň prebiehalo
odborné poradenstvo, špeciálna ponuka bylinkových priesad ako i ponuka
produktov z olív priamo od pestovateľa a spracovateľa olív - talianskej
spoločnosti Frantoio Olive Marco.
- Stretnutia s primátorom - cieľom je vzájomne sa porozprávať o problémoch
občanov a nájsť možnosti ich riešenia. Netreba sa objednávať vopred, prijímať
sa bude podľa poradia príchodu do zasadačky na prízemí MsÚ. Čas stretnutí
bude priebežne uverejňovaný v Stupavských novinách. Prvé stretnutie sa
uskutočnilo 15. apríla, ďalšie sa budú v priebehu roka konať raz mesačne.
- Okrúhly stôl ako verejné stretnutie občanov s primátorom a poslancami, slúži
ako príspevok k lepšej informovanosti medzi samosprávou a obyvateľmi mesta.
V Stupavských novinách boli uverejňované termíny stretnutí i ich program.
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- Privítanie detí ako nových obyvateľov nášho mesta narodených v roku 2015 sa
uskutočnilo na slávnostnom uvítaní v zasadacej miestnosti MsÚ, bolo
pozvaných 21 detí, deti z MŠ pripravili pekný program, prihovoril sa i primátor
mesta Roman Maroš. Deťom venoval pamätný uvítací list a malý darček vo
forme detskej knihy. Podobná akcia sa uskutočnila i 13. júna.
- Rozšírenie kamerového systému v meste - v novembri 2014 bola na základe
predloženého projektu mestu Stupava schválená dotácia z prostriedkov Rady
vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 8 000,-€ na rozšírenie kamerového
systému o 3IP kamery, ktoré budú umiestené na ulici Budovateľská na
križovatke pred potravinami, na ulici Mlynská na križovatke pred parkoviskom a
na križovatke ulíc Malacká - Hlavná - Ferdiša Kostku. Systém pracuje v plnej
prevádzke od marca 2015.
- Reorganizácia MsÚ sa dotkla úpravy organizačných a personálnych zmien zrušené bolo samostatné oddelenie správy majetku mesta, ktoré prešlo pod
oddelenie územného rozvoja a životného prostredia. Organizačná štruktúra
MsÚ sa rozšírila vytvorením nových pozícií tlačový referent, právnik, referent
riadenia projektov a verejného obstarávania. Bývalú prednostku JUDr. Elenu
Jaďuďovú vystriedala Mgr. Zuzana Lovíšková.
- Úprava vnútorných priestorov MsÚ - reorganizácia na mestskom úrade si
vyžiadala i vnútorné úpravy - zrušenie samostatnej sobášnej siene a jej
prenesenie z 1. poschodia na prízemie do zasadacej miestnosti. Úpravami prešli
i kancelárie na 1. poschodí.
- Referendum o ochrane detí a rodiny - sa uskutočnilo 7. februára 2015,
prebiehalo v štyroch volebných okrskoch (na MsÚ, v ZŠ, v klube Pohoda a v
MKIC), počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie:
8307, počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 1431,
počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 1469, počet odovzdaných
neplatných hlasovacích lístkov: 10, účasť v % : 17,82,
- Výberové konanie na miesto vedúceho kancelárie primátora - oznam bol
zverejnený na webovej stránke mesta 12. februára, prihlášky podávali
uchádzači do 19. februára 2015, osobný pohovor s uchádzačmi sa uskutočnil
20. februára 2015 - vybraná bola Jana Demeterová
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- Voľba hlavného kontrolóra mesta: mesto vyhlasuje v zmysle uznesenia MsZ zo
dňa 29. januára 2015 voľbu verejným hlasovaním, uskutoční sa na zasadnutí
MsZ dňa 26. marca 2015. Bola zvolená Ing. Katarína Tomkovičová, ktorá sa
následne funkcie vzdala a preto primátor vyhlásil novú voľbu hlavného
kontrolóra podľa uznesenia MsZ zo dňa 18. júna 2015. Termín doručenia
prihlášok bol do 31. augusta 2015 a voľba sa uskutoční na zasadnutí MsZ 17.
septembra 2015.
- Stupavské noviny - nový mesačníka o živote v Stupave (pozri v časti 8 Kultúrno - spoločenský život).
- Miestny rozhlas - čas vysielania správ je vyhradený na podvečerné hodiny, v
zimnom období medzi 15.30 - 16.00 hod., v letnom období medzi 17.30 - 18.00
hod., oznamy o úmrtiach sú hlásené pred koncom pracovnej doby, komerčné
oznamy sú spoplatňované sumou tri eurá.
- Spoznajme spoločne naše mesto - prieskum bývania v Stupave prebehol v
mesiaci máj 2015 v spolupráci s Geografickým ústavom SAV. Bol vypracovaný
dotazník , ktorý bol uverejnený v Stupavských novinách ( z mája 2015) a
osobitnej internetovej stránke. Prostredníctvom otázok a odpovedí je
predpoklad k skvalitneniu života pôvodných aj nových obyvateľov nášho mesta.
Červený dotazník bol určený pre obyvateľov, ktorí žijú v Stupave menej ako
desať rokov a zelený pre tých, ktorí v meste žijú viac ako deväť rokov.
Dotazníkový prieskum bol ukončený 31. mája. Odozva bola veľká a pomerne
vysoká bola návratnosť dotazníkov. Výsledok bol uverejnený v Stupavských
novinách z júla 2015, str. 7 a v augustových na str. 1 a 3 - počet zapojených bol
422, novousadlíkov 36% a starousadlíkov 64%, najviac odpovedí prišlo z
centrálnej časti mesta, veľmi aktívne sa zapojili obyvatelia z Kolónie a Horného
konca Stupavy. Problémy Stupavy z pohľadu dotazníkového prieskumu boli
zverejnené v Stupavských novinách z decembra 2015, str. 5, autor článku
Martin Šveda. Pôvodní obyvatelia Stupavy vnímajú ako najväčší problém mesta
príliš dynamický stavebný rozvoj.
- Výberové konanie vyhlásilo Mesto Stupava na obsadenie pracovných pozícií:
administratívny pracovník - referent, dvoch pracovníkov na údržbu zelene, IT
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referenta, kultúrneho referenta. Žiadosti o prijatie so životopisom je potrebné
doručiť písomne do 22. mája 2015 na MsÚ.
- Bude mať Stupava optickú sieť? Pracovné rokovanie o zámere projektu o
optickej sieti v Stupave prebehlo medzi poslancami mesta, vedením mesta,
odbornými pracovníkmi a telekomunikačnou spoločnosťou Slovak Telekom, a.
s. Optická sieť má byt vedená podzemnými a vzdušnými vedeniami. Na základe
záverov tohto stretnutia bol predložený investičný zámer poslancom mesta na
rokovanie MsZ. V súčasnosti prebieha štádium prípravy projektu.
- Mesto získalo dotácie na prístavbu MŠ a ZŠ : po marcovom zápise do MŠ
zostalo 150 detí neprijatých. Už začiatkom roka sa mesto zapojilo do výzvy
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zameranej na zvyšovanie
kapacít v MŠ. Výsledkom snahy bolo pridelenie dotácie vo výške 80 000 €,
ďalších 5 500€ sa podarilo získať z BSK v rámci projektu Naša škôlka - náš kraj.
Získané financie budú použité na nadstavbu MŠ J. Kráľa, čím vzniknú dve nové
triedy s kapacitou 40 detí. Otvorenie sa predpokladá na september 2016.
Mesto sa zapojilo i do získania nenávratných finančných prostriedkov z nového
programového obdobia 2014 - 2020, boli podané dva projekty na zvýšenie
kapacity v MŠ o 100 miest.
Problémom zostáva aj ZŠ, žiakov pribúda a hrozí v roku 2017 dvojzmenná
prevádzka. Bolo iniciované stretnutie na úrovni ministerstva školstva a financií,
jeho výsledkom bolo pridelenie dotácie vo výške 250 000 € a podpísanie
Memoranda o spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
na výstavbu modulovej prístavby s 8 kmeňovými triedami s celkovými
odhadovanými nákladmi na 450 000€. Otvorenie prístavby je naplánované na
september 2016.
- Prístavba jedálne v MŠ na Ružovej ulici. Práce začali v marci 2015, v polovici
septembra bola daná do prevádzky. Stavba bola zrealizovaná z finančného daru
spoločnosti BILLA vo výške 120 000€ a tiež i z rozpočtu mesta Stupava vo výške
8 773€.
- OZ Dolné Záhorie uskutočnilo anonymný prieskum so zameraním na
významné otázky z tohto územia. Prieskum má pomôcť mobilizovať nápady a
iniciatívy a má podnietiť záujem o dobré spravovanie vecí verejných. Zameranie
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prieskumu: spokojnosť so životom v obci, najväčšie nedostatky v obci a ich
zmeny, miestne služby, najvýznamnejšie zaujímavosti, zvláštnosti
charakterizujúce obec, záujem o podporu na začatie podnikania v nasledujúcich
troch rokoch, osobný príspevok k zmenám v obci a mikroregióne. Vyplnený
dotazník zúčastnení mohli odovzdať na mestskom úrade.
- Detské ihrisko na Budovateľskej ulici. Mesto Stupava malo aktuálne dve
mestské verejné detské ihriská a to v areáli MŠ na ulici Janka Kráľa a druhé
medzi bytovými domami na Hlavnej a Ružovej ulici. V roku 2011 OZ Fifidlo
vybudovalo verejné detské ihrisko pri budove MKIC na Agátovej ulici. Koncom
novembra 2015 sa začala revitalizácia detského ihriska na Budovateľskej ulici.
Pripravilo ju mesto Stupava a financovaná bola z mestského rozpočtu. Ihrisko
má plochu 875 m2. Súčasťou ihriska sú hojdačky, šmykľavka, preliezačky,
pieskovisko, lavičky. Cez celú plochu ihriska prechádza chodník zo zámockej
dlažby, napojený je na prístupovú cestu. Plánuje sa i revitalizácia detského
ihriska na Jilemnického ulici. Uzamykanie a otváranie ihrísk zabezpečujú
pracovníci mestskej polície.
- Multifunkčné ihrisko v areály ZŠ, dotácia vo výške 40 000€ (Úrad vlády SR) tento príspevok tvorí len 50 % celkových nákladov ( bolo dané do užívania v
máji 2016).
- KUŘIM nové, v poradí piate, partnerské mesto Stupavy. Leží v Českej
republike na južnej Morave. Memorandum o partnerstve a spolupráci podpísali
24. novembra 2015 v Kuřimi primátor mesta Stupava Roman Maroš a starosta
obce Kuřim Drago Sukalovský.
- Zdravotné stredisko s novými oknami - zdravotné stredisko bolo dané do
prevádzky v roku 1967, takmer po 50-tich rokoch sa dočkalo kompletnej
výmeny okien za plastové. Stavebné práce sa začali 25. novembra, výmena
prebehla do konca roka. Cena diela je 23 400 € vrátane DPH, realizátorom prác
bola firma Cevaservis 310, s. r. o.
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VÝZNAMNÉ DOMÁCE A ZAHRANIČNÉ NÁVŠTEVY, PROPAGÁCIA STUPAVY
- 16. Majstrovstvá sveta v pečení pizzi sa konali 16. januára v Taliansku v meste
Bologna. Pán Miloš Lachkovič bol členom hodnotiacej komisie, v priebehu
súťaže ochutnal 180 druhov pizzi.
- "Stupavská palacinka" - bol to koncom februára 2015 prvý ročník súťaže na
ZŠ v Stupave, ktorú zorganizovala Svetová organizácia kuchári bez hraníc a
Aregala Slovensko. Hlavnou myšlienkou bolo zapojiť deti do varenia spolu s ich
rodičmi. Deti ukázali svoju kreativitu a priniesli i recepty svojich babičiek.
Kuchári rozprávali o aktivitách a poslaní organizácie "Kuchári bez hraníc". Na
súťaži bola prítomná i zástupkyňa Ministerstva školstva , vedy, výskumu a
športu SR p. Silvia Tokárová. Hlavnými aktérmi súťaže boli manželia Paulína a
Miloš Lachkovičovci zo Školskej jedálne na ZŠ v Stupave.
- Naši sa prezentovali v Rumunsku - pri hraniciach s Moldavskom v meste Iasi
(jasi) sa v dňoch 3. - 5. apríla zúčastnili manželia Paulína a Miloš Lachkovičovci
na 5. ročníku stretnutí kuchárov Európy za účelom propagácie tradičnej
kuchyne. Propagovali naše Slovensko, za čo boli odmenení diplomom a
pamätnou medailou. Súperili s kuchármi z Izraela, Talianska, Bulharska,
Švajčiarska, Srbska, a domáceho Rumunska.
- V bulharskej Varne sa zúčastnil p. Miloš Lachkovič v dňoch 15. - 17. mája ako
člen hodnotiacej komisie na balkánskej kulinárskej súťaži, ktorá sa konala
prvýkrát. Štáty sa tu prezentovali v hotelovom stravovaní, Slováci predviedli
tradičné jedlá. Cieľom súťaže bola výmena nápadov, techník prípravy a
podávania jedál.
- Večer slovinsko - slovenskej kultúry v stupavskej synagóge sa uskutočnil 19.
mája 2015 , pripravila ho veľvyslankyňa Slovinskej republiky J. E. Bernarda
Gradišnik v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky a ďalších
partnerov ako i OZ Pour Art a nezávislej organizácie Jewrope. Kultúrny
multimediálny program s názvom JALUČE, MULTIVÍZIA predstavil spoločne
slovenských umelcov - gitaristu a skladateľa Borisa Čellára, speváčku a herečku
Luciu Lužinskú a slovinského hudobníka a fotografa Lado Jakšu. Cieľom večera
bolo zblíženie slovinskej a slovenskej kultúry. Na predstavení sa zúčastnilo cca
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70 pozvaných hostí, medzi nimi aj zástupcovia veľvyslanectiev Írska a Cypru. V
rozhovore s primátorom mesta Stupava Romanom Marošom hovorili i o
spolupráci a možnostiach partnerstva Slovenska a Slovinska.
- Chute ostrova Zakyntos hodnotili aj majstri kuchári zo Stupavy - v dňoch 26. 28. júna 2015 sa konalo na gréckom ostrove Zakyntos najväčšie gastronomické
podujatie, ktoré organizovali popredné grécke kuchárske organizácie. Zúčastnili
sa tu zo Stupavy manželia Pavlína a Miloš Lachkovičovci. Cieľom akcie bolo
udeľovanie známky kvality domácim produktom - syrom, vínam, pivám, jedlám
podávaným v hoteloch a reštauráciách. Lachkovičovci navštívili 12 tradičných
reštaurácií a 4 hotely, kde uskutočnili ochutnávky. Na slávnostnom galavečere
predviedli svoje kuchárske umenie.
- Spisovateľka MARTA FARTELOVÁ je autorkou ženských románov, napr. Chuť
lesných jahôd, Črepiny spomienok, Život na pôžičku, Trinásta komnata, Vo víre
života a iné. Inšpiráciou sú pre ňu ľudia, ale i samotná Stupava, kde už niekoľko
rokov žije so svojou rodinou.( bližšie o autorke a jej tvorbe v Stupavských
novinách z októbra 2015, str. 12, autorka článku p. Daša Čejková).
- Medzinárodný deň kuchárov v našej školskej jedálni prebehol 20. októbra,
kedy ho oslavuje Svetová asociácia kuchárskych zväzov (WACS), mali spoločnú
tému "Zdravé deti - Zdravá budúcnosť", manželia M. a P. Lachkovičovci
propagovali zdravú výživu a jedlá, stupavským deťom pripravili v tento deň
ovocný šalát a rozprávanie kuchárov o zdravej výžive a správnom stravovaní.

OSLAVY VÝROČÍ
- 2. apríla pietna spomienka pri príležitosti oslobodenia mesta Stupava (4.
apríla). Mesto v spolupráci s ZO SZPB, zástupcami spoločenských organizácií a
občanov si pripomínali 70. výročie položením kytíc k pamätníku Kvet vďaky pri
MKIC a na Obore.
- 1. mája oslavy medzinárodného Dňa práce, sviatku jari alebo i bozk pod
rozkvitnutou čerešňou zorganizovalo mesto v spolupráci s Park hotelom
Intenzíva. V poobedných hodinách z Námestia sv. Trojice bol prvomájový
sprievod do Veľkého parku, na štadióne prebiehal futbalový zápas medzi FK
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Stupava a FK Marianka, následne pokračoval futbalový zápas Internacionáli ŠK
Stupava s HC TATRAN Stupava v rámci Memoriálu Jána Beleša, pokračovala
jazda na koníkovi, kolotoče, živú hudbu zabezpečovali Záhorácky muzikanti. V
Park hoteli Intenzíva OZ Fifidlo zorganizovalo exteriérový detský kútik,
občerstvenie zabezpečoval Park hotel Intenzíva, maľovanie na tvár a tvorivé
dielne zabezpečovalo OZ Pohodka. Vystúpili i stupavské mažoretky Meisi a
Záhorácki muzikanti.
- 4. mája sa tradične uskutočnila pietna spomienka venovaná 96. výročiu úmrtia
generála Milana Rastislava Štefánika na Námestí M. R. Štefánika v Stupave. V
tento deň pred pamätníkom M. R. Štefánika sa zišla skupinka cca 20
Stupavčanov, prevažne staršej generácie. Po krátkom príhovore primátora
Romana Maroša položili účastníci vence a kvety k pamätníku.
- 28. augusta o 14.00 hod. sa k 71. výročiu Slovenského národného povstania
uskutočnila celomestská pietna spomienka spojená s položením vencov a
kvetov k Pomníku vďaky pred budovou MKIC, ktorú zorganizovalo mesto v
spolupráci s MKIC. Podujatie malo pokračovanie 1. septembra od 14.00 hod. v
Malom parku pod názvom "Stopy našich predkov".
- 11. november Deň vojnových veteránov (Deň červených makov) prebehol ako
pietna spomienka na padlých v 1. svetovej vojne v deň jej ukončenia. Tradične
prebehla pri pomníku padlých v 1. svetovej vojne na Námestí sv. Trojice za
účasti zástupcov mesta, Zväzu protifašistických bojovníkov, klubu seniorov
Pohoda, Jednoty dôchodcov Slovenska, Červeného kríža. O 11.00 hod. zazneli
zvony farského kostola, odzneli slávnostné príhovory (prednostka Zuzana
Lovíšková , za JDS Milan Brezovský) a následne pokračovalo kladenie vencov a
kvetov k pamätníku.

ČINNOSŤ SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ, KLUBOV, OBČIANSKÝCH ZDRUŽENÍ
(OZ), SPOLKOV
Prerozdelenie dotácií na rok 2015 z rozpočtu mesta vo výške 20 500 eur
nasledovne v eurách:
1. Dobrovoľný hasičský zbor

2500
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2. Klub slovenských turistov Tatran Stupava

400

3. Miestny spolok Červený kríž I.

500

4. URSUS - skupina historického šermu

500

5. Slovenský zväz včelárov

1000

6. Asociácia klasických gitaristov

400

7. Jednota dôchodcov Slovenska

500

8. Slovenský zväz záhradkárov

1600

9. Slovenský zväz drobnochovateľov

300

10. Priatelia stolného tenisu

500

11. Nevädza - spevácky zbor

1700

12. Miestny spolok Červený kríž II.
13. HC Tatran Stupava
14. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

500
5000
400

15. Pohodka

1600

16. OZ Pour Art

2000

17. Bowling club

300

18. ZO Slovenský rybársky zväz Záhorie

500

19. OZ pri MŠ Marcheggska

800

Schválená suma celkom 20 500 €.

Z činnosti hore menovaných klubov, spolkov, organizácií, OZ, ktorí získali
dotácie od mesta (spracované podľa správ o činnosti za rok 2015):
- DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR (DHZ) STUPAVA pracuje pod vedením
predsedu Milana Peschla. Niekoľkokrát v roku sa zúčastnili na výjazdoch za
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účelom hasenia požiarov, na pátracej akcii pri hľadaní nezvestných osôb,
likvidácii spadnutých stromov, odčerpania záplavovej vody ale i na mestských a
športových akciách poskytli požiarnický dozor. V rámci osláv Dňa matiek - Míľa
pre mamu, MDD, Stupavské trhy v programe uskutočnili ukážky hasenia požiaru
a hasičskej techniky. Deti v školskom veku vedú k požiarnickej práci v krúžku
Mladý hasič. 19. mája pod hradom Devín sa zúčastnili na slávnostnom
odovzdaní protipovodňových balíkov v rámci projektu Aktívne protipovodňové
opatrenia. Boli odovzdané prvým 13 slovenským obciam. Súčasťou špeciálnych
protipovodňových balíkov pre obce sú 3 druhy čerpadiel s príslušenstvom,
generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie, ručné náradie, 30 metrov
povodňových bariér a príves. Budú uskladnené priamo v ohrozených obciach ,
čím sa skráti čas odozvy na mimoriadnu udalosť. Na slávnostnom odovzdaní sa
zúčastnili podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák, minister
životného prostredia Peter Žiga, prezident Hasičského a záchranného zboru
Alexander Nejedlý, generálna riaditeľka Sekcie európskych programov Rút
Erdelyiová a veľvyslanec Holandska Richard Van Rijssen. 26. júna v rámci
cvičenia uskutočnili evakuáciu v MŠ na ulici J. Kráľa. V auguste vykonali v meste
preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov a príslušných stavieb
podľa Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. 8. decembra bolo
slávnostne odovzdané stupavským hasičom po generálnej oprave hasičské
cisternové vozidlo Tatra 815 CAS s kapacitou 11kubíkov. Kľúče od auta osobne
odovzdal veliteľovi DHZ v Stupave Milanovi Peschlovi podpredseda vlády a
minister vnútra Robert Kaliňák. Na slávnosti bol prítomný i primátor mesta
Roman Maroš s prednostkou Zuzanou Lovíškovou a samozrejme členovia DHZ,
ďalej prezident Hasičského a záchranárskeho zboru SR Alexander Nejedlý,
generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth a za Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Martin Blaha ako i občania mesta.
19. decembra bola v hasičskej zbrojnici "Hasičská kapustnica" (v poradí 3. rok)
spojená s prehliadkou vynovenej hasičskej zbrojnice, Tatry 815 CAS a ostatnej
hasičskej techniky.
- KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV TATRAN STUPAVA (KST) (skrátené, spracované
podľa hodnotiacej správy za rok 2015, ktorá odznela na výročnej členskej
schôdzi 13. februára 2016). Klub pracuje pod predsedníctvom Stanislava
Bojkovského podľa vopred vypracovaného plánu práce. V hodnotenom roku
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mal klub 81 členov a začal svoju 36. turistickú sezónu. Okrem iného i poeticky a
to básničkou p. Evy Besedičovej pod názvom "Úsmev rozveseľuje našu tvár":
Úsmev rozveseľuje našu smutnú tvár
pri pohľade na prebúdzajúcu sa jar.
Túto chvíľu si každý už veľmi prial.
Pomaly zmiznú studené sivé mraky,
spevom potešia dušu štebotavé vtáky.
Zazelenajú sa lesy, nekonečné lúky,
snežienky rozvinú nežné biele puky.
Po horách budeme môcť veselo kráčať,
turistická sezóna sa môže začať.
Slniečko zohreje studené múry,
turisti plánujú lákavé túry.
Zima konečne odchádza v šíru diaľ.
Vykročte zdraví do tejto jari,
nech sa vám vo všetkom darí.
Hory a rozkvitnuté lúky čakajú,
svojou neskutočnou krásou lákajú.
A preto, všetci milovníci týchto krás
neváhajte, všetci príďte medzi nás.
Akcie za rok 2015: prvou turistickou akciou v januári bol 45. ročník prechodu
hrebeňom Malých Karpát, trasa viedla z Borinky cez Dračí hrádok a po hrebeni
na Košariská, tam sa stretli s ostatnými turistami z regiónu, ktorí pokračovali na
Babu a stupavskí turisti po občerstvení sa na Červenom domčeku pokračovali
do Stupavy. Vo februári po výročnej členskej schôdzi skupinka členov
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uskutočnila "bláznivú túru" na karneval do Cevaservisu, 28. februára bola
pofašiangová vychádzka zo Stupavy cez Lintavy do Marianky, ktorá bola
spojená s históriou najstaršieho pútnického miesta na Slovensku ( prezreli si
kláštor, p. Besedičová predniesla výklad o histórii miesta, občerstvili sa v
hostinci u Zeleného stromu a cez vinohrady prešli späť do Stupavy). V marci
skupina turistov holdujúcich alpskému lyžovaniu uskutočnila jarnú lyžovačku v
Rakúsku, v lyžiarskom stredisku Schladming. 21. marca už tradične stupavský
klub otvára turistickú sezónu na Košariskách, kde prebehol program p. M.
Kývalovej - pálenie Moreny. Akcie sa zúčastnilo 287 dospelých a 26 detí z
Turistického oddielu mládeže Častá. 18. apríla sa uskutočnila regionálna
cyklotúra pod vedením p. M. Pavloviča. 19. apríla uskutočnili vychádzku k
studničke Stupavienka, ktorú vyčistili, 25. apríla uskutočnilo 39 členov jarnú
brigádu v okolí turistickej klubovne. 1. máj tradične oslávili túrou na hrad
Pajštún a po návrate pri klubovni prebehlo posedenie pri trampských
pesničkách a guláši. 16. mája uskutočnili tradičný, už 8. Lozorský okruh, pri
priehrade v Lozorne bolo následne posedenie pri dobrom jedle a muzike. Jún
zahájili zrazom v lodenici vo Vysokej pri Morave, pripravené lode turistov
unášali smerom k hradu Devín, v pol ceste prebehla opekačka. 19. mája bol
Svätojánsky nočný výlet na rybníček spojený s nočnou opekačkou a nočným
pochodom cez les okolo polnoci. Na druhý deň , 20. mája bolo stretnutie
turistov bratislavského kraja na Glendaku v Malých Karpatoch. Na vrchole
Glendaku sa s našimi turistami stretli turisti s Častej, Dolian a Modry. 25. - 28.
mája uskutočnili autobusový zájazd do okolia Kremnických vrchov - začali
prehliadkou Kremnice, pokračovali výstupom na Krahule a do Skalky a cestou
domov vyšliapali aj na zrúcaninu hradu Šášov a Revište. V období 3. - 12. júla
uskutočnili pobyt v oblasti Jungfrau vo švajčiarskych Alpách. Základným
táborom bolo mestečko Adelboden, z ktorého robili túry na štíty Albrishorn 2
762 m, Ammerstenspitz 2 613 m, Rageboldshore 2 193 m, navštívili i
Engstligenské vodopády, ktoré svojou dĺžkou 600 metrov patria k druhým
najdlhším vo Švajčiarsku. Najkrajšou túrou bola cesta okolo jazera
Oeschinensee a navštívili i Jungfraujoch - najvyššie položenú železničnú stanicu
v Európe vo výške 3 454 m, ozubenú železnicu, ktorá vedie vnútrom hory Eiger
a Monch. menšia skupina zdolala i vrch Monch 4 107 m. Cestou domov to bola
ešte návšteva mestečka Thun. 25. júla uskutočnili vychádzku na Kačín. V
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auguste z príležitosti Stupavských hodov uskutočnili posedenie pri hudbe a
guláši v priestoroch turistickej klubovne. V dňoch 18. - 20. septembra
zorganizovali cyklotúru po moravských vínnych steskách - "Krajem André".
Navštívili moravské vínne obce Veľké Pavlovice, Bořetice, Kobilí, Vrbice,
Čejkovice, Prušánky, Veľké Bílovice, Hustopeče, Horní Bojanovice a Kurdejov. V
októbri , počas slávností Dni kapusty - zelá varili kapustnicu iba v turistickej
klubovni v zmysle "enem pro nás a naše dzeci", 11. októbra bol prechod
hrebeňom Kamennej brány a 17. októbra tradičný Lozorský okruh opačným
smerom. Túra viedla cez Červený domček na priehradu v Lozorne. V novembri
(21. novembra, 25 členov) brigádnicky upratali okolie turistickej klubovne, 28.
novembra v rámci akcie Poznaj svoje okolie uskutočnili vychádzku na Vachálkov
rybník. Aj december bol bohatý na akcie - konalo sa Mikulášske posedenie s
vylosovaním prekvapenia a ochutnávkou vianočného pečiva, 12. decembra p.
Eva Besedičová zorganizovala autobusový výlet na vianočné trhy do rakúskeho
Schlosshofu. 26. decembra bola vychádzka cez Lintavy do Marianky a späť a 30.
decembra prebehla príprava dreva na hrade Pajštún a v turistickej klubovni
pripravili silvestrovskú kapustnicu. 31. decembra prebehol tradičný
silvestrovský výstup na Hrad Pajštún, po ktorom bolo stretnutie v turistickej
klubovni pri kapustnici, koláčoch s privítaním Nového roka 2016. Od novembra
2015 pôsobí v turistickej klubovni aj 104. Ružinovský skautský oddiel Vĺčatá pod
vedením Mgr. Jany Komorníkovej, ktorý má osem členov.
- MIESTNY SPOLOK ČERVENÉHO KRÍŽA I. (MS SČK I.), predseda Oľga Filípková,
tajomníčka Antónia Turanská. Výročná členská schôdza za rok 2015 sa
uskutočnila 13. februára 2016 . V roku 2015 mal spolok 418 členov, z toho 8
zomrelo. Odhlásilo sa 20 členov z dôvodu zvýšenia ročného členského o 1 euro.
V mesiaci jún zorganizovali zájazd na Moravu na zámok Telč. PO jeho
prehliadke sa presunuli do mesta Trěbíč, kde si prezreli židovskú synagógu a
domy, v ktorých bývali židovské rodiny. V klube dôchodcov Pohoda sa v roku
uskutočnil dvakrát odber krvi v spolupráci s ČK II. Bezplatných darcov krvi
ubúda, chodia priamo darovať krv do Bratislavy. Všetkých dobrovoľných darcov
krvi bolo počas roka 30. Po celý rok vykonávali zdravotné služby, napr. na
jarmokoch, pri športových podujatiach, na Župných Vianociach, na slávnostiach
Dňa kapusty - zelá a pod., spolu odpracovali 272 hodín. Na slávnostiach kapusty
- zelá družstvo varilo kapustnicu. Zástupcovia spolku ČK I. sa zúčastnili pri
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kladení vencov pri výročiach Stupavy. Za rok 2015 za bezplatné darcovstvo krvi
Janského plaketu získali: Peter Švec ml. ( darcovstvo 40 - krát) a Martin
Turanský ( darcovstvo 40 - krát). Medailu Prof. Jána Kňazovického získal Peter
Horecký ( darcovstvo 100 - krát).
- URSUS - skupina historického šermu (SHŠ URSUS) je záujmové združenie,
organizuje predstavenia, na ktorých predvádza historický šerm z obdobia
stredoveku, renesancie a baroka. Hlavnou kategóriou sú show programy.
Svojimi vystúpeniami obohacujú festivaly a iné podujatia doma i v zahraničí.
Skupina pracuje pod vedením predsedu Mateja Bubniča, podpredsedu Jakuba
Ježíka, odborného garanta Petra Vagača. V skupine dospelých pracuje 15
členov, a v krúžku Mladých medveďov 25 detí. Sídlo skupiny je na Malackej ulici
č. 36. Činnosť v roku 2015 zahájili 7. februára v chorvátskej obci Donja Stubica,
kde sa zúčastnili na zimnej bitke na snehu pod názvom "Seljačka Buna" na
počesť sedliackeho povstania zo 16. storočia. Na sviatok sv. Juraja - patróna
rytierov skupina oslávila 17. výročie od svojho založenia. V apríli sa zúčastnili na
otvorení kultúrneho leta v bratislavskej Devínskej Novej Vsi a tamtiež na IX.
ročníku podujatia "Samove hry" pri príležitosti otvorenia turistickej sezóny
2015. 30. apríla predviedli šermiarske vystúpenie v Malackách na sídlisku Juh
pri príležitosti "Stavania mája". V polovici máji to bola účasť v chorvátskom
meste Sveti Ivan Zelina na medzinárodnom rytierskom turnaji Zelingradských
rytierov a 30. mája v rámci akcie "Rozprávkový deň detí" vystúpili v areáli Park
Hotel Intenzíva. 1. júna na MDD pre žiakov stupavskej ZŠ uskutočnili v
dobových kostýmoch komentované potulky stupavskou históriou po zámockom
parku a ukončenie bolo pri stupavskom mlyne. 5. júna vystúpili v stupavskej
synagóge na vernisáži výstavy "Farby duše". 20. júna to bola účasť na vystúpení
v chorvátskom meste Sisak na Starom hrade v rámci slávností "Bolevi za Sisak
A. D. 1593" a podieľali sa i v Bratislave na korunovačných slávnostiach. Na
začiatku júla sa šermiarskym vystúpením a ohňovou show zúčastnili v
chorvátskom meste Senj na 8. ročníku podujatia "Uskočki dani strednovjekovni
dožívljaj", neskôr vystúpili i na Habánskom hodovom jarmoku vo Veľkých
Levároch v areáli habánskeho dvora a pre 60 detí v areály Bunker BS-8
predviedli ukážky starých strelných zbraní. I deti si mohli zastrieľať s lukmi a
šípmi. Na konci júla sa zúčastnili na festivale v Chorvátsku v mestách Klise a
Split, ktorý bol pod názvom "Uskočky boj za Klis". V auguste v Chorvátsku
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predviedli šermiarske vystúpenie a ohňovú show na festivaloch
"Strednjovjekovni festival Svetvinčenat", "Renesansni - Renaissance" v
Koprivnici a vo Vrane "Vrana knights days". 1. septembra v stupavskom Malom
parku v rámci podujatia "Stopy našich predkov" boli ukážky streľby a
historických zbraní a v zámockom parku vystúpili na akcii "Stredoveký piknik".
14. novembra sa podieľali šermiarskym vystúpením na programe "Mástska
zabíjačka" na pozvanie OZ Mástsky potravinový spolok v Stupave na nádvorí
mestskej knižnice. Na podujatia bohatý rok zakončili na vianočnom posedení v
stupavskom mlyne.
- SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV pracoval pod predsedníctvom Antona
Grambličku, podpredsedu Rudolfa Predajňu a tajomníka Ing. Jána Haščíka.
Počas roka zorganizovali niekoľkokrát odborné prednášky, kurz medového
pečiva, udržiavali kontakty s družobnými včelármi z Ivančíc, pravidelne ponúkali
členovia med a ďalšie výrobky na miestnom trhovisku, 26. mája pre žiakov 2.
ročníka ZŠ v Stupave v rámci učiva z prírodovedy "Usilovný domček" uskutočnili
besedu s včelárom a medárom p. Dušanom Dedinským.
- ASOCIÁCIA KLASICKÝCH GITARISTOV(AKG) vyvíja svoju činnosť od konca roka
2012, organizujú koncerty pre širšiu verejnosť ako i workshopy najmä pre
žiakov ZUŠ. Asociáciu vedú manželia Vladimír a Alena Ondrejčákovci, učitelia
hudby zo stupavskej ZUŠ. Aktivity v roku 2015: 8. mája pod názvom "Hudba slov
- poézia nôt" v stupavskej synagóge, V. Ondrejčák - gitara, Mária Schlosserová umelecké slovo. Opera "Šperky madony" - vystúpenie. Cyklus "Klasika na
vidieku III." - v júli vystúpenia v Dlhých Strážoch , v Dravciach, Spišskom Štvrtku,
v Hrabušiciach a v Hranovnici. V októbri Recitál v Záhorskej galérii Jána
Mudrocha v Senici pri príležitosti vyhlásenia výsledkov čitateľskej ankety o
"Knihu Záhoria 2014" a v novembri "Nedeľné matiné " v Mirbachovom paláci v
Bratislave.
- JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA (pozri v časti 7 - Zdravotníctvo, sociálna
starostlivosť, život obyvateľov)
- SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV ZO SZZ 6 - 9 STUPAVA (spracované podľa
Výročnej správy o činnosti za rok 2015, skrátené) pracuje pod vedením
predsedu Ladislava Ráca, tajomníka Ing. Vladimíra Havránka a ďalších členov
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výboru. Stav členov k 31. decembru 2015 bol 160, je to mierny pokles, ale
vekový priemer je cca 65 rokov a viac, od čoho sa odvíja i prirodzený úbytok
členstva. I vo výbore pracujú dlhodobo, viac ako 40 rokov - p. Vladimír
Lachkovič, p. Ivan Sopúšek, p. Ladislav Rác ( vo funkcii predsedu je viac ako 25
rokov a pre zdravotné problémy uvažuje z funkcie odstúpiť). V hodnotenom
období po ťažkej chorobe opustil navždy rady záhradkárov p. Miroslav
Stríbrnský. V priebehu roka činnosť zabezpečoval výbor, zišiel sa 8 - krát a 3 krát sa zišiel užší výbor. Počas roka zabezpečili viacero aktivít: 13. februára a 22.
mája zabezpečili prednášky na tému Nové trendy v strihaní ovocia a nové
odrody (prednášal Ing. Marian Komžík) a Nové trendy v chemickej ochrane
ovocia a zeleniny (prednášal Ing. Juraj Matlák). Členovia získali i požadovanú
odbornú literatúru. 11. novembra v spolupráci s mestom a MKIC zabezpečili
Svätomartinské požehnanie nového vína. 14. novembra na Obecnej zabíjačke v
Máste v spolupráci s Mástskym potravinovým spolkom v Stupave zabezpečili
koštovku miestnych vín. 21. novembra absolvovali zájazd do Ledníc v Českej
republike, kde si prezreli zámok, park a v Blatničke uskutočnili ochutnávku vína
- zájazd absolvovalo 75 členov vo dvoch autobusoch. Cestou Ing. Juraja Matláka
bola zabezpečená celoročná ochrana ovocných drevín a zeleniny ako i atlasy
chorôb ovocia a zeleniny. Naďalej boli vedené kroniky a to písomnou a
fotografickou formou. Pokračovala i akcia zľavy 5% na sortiment semien,
stromčekov, chemikálií, hnojív v predajni Agroservis Stupava v Máste. V rámci
programu "Stupavská strýmka" naštepili ďalšie stromčeky, ktoré v spolupráci s
MsÚ majú byť vysadené v záhrade pri mestskom úrade. Podľa potreby si
členovia priebežne v roku požičiavali stroj na drvenie konárov,
mlynkoodzrňovač na spracovanie hrozna a ovocia ako i refraktomer na meranie
cukornatosti hrozna. Veľkou úlohou každoročne je zabezpečiť výstavu ovocia a
zeleniny v rámci slávností Dni kapusty - zelá v sedliackom dvore pri MKIC.
Slávnosti prebehli v dňoch 2. - 4. októbra ako 19. ročník. Celková úroveň
výstavy bola dobrá, súťažilo sa o najťažšiu hlavičku kapusty - zelá bola i tradičná
ochutnávka kyslej kapusty, z ktorej sa rozdalo 900 kilogramov . Sponzormi
kyslej kapusty boli záhradkári: p. Matilda Kainová, p. Vladimír Lachkovič, p.
Vladimír Havránek, p. Mário Janík, p. Imrich Horínek, p. Jozef Kleman, p. Anna
Nemcová. Z vyhodnotenia výstavy: zúčastnilo sa jej 92 vystavovateľov s 425
vzorkami. Špeciálnu cenu získala vzorka č. 41 p. Antona Woletza za kolekciu
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ovocia, 1. miesto získala vzorka č. 64 p. Kamila Mihalského za kolekciu jabĺk, 2.
miesto získala vzorka č. 72 p. Stanislava Nemca za kolekciu hrozna a jabĺk, 3.
miesto získala vzorka č. 15 p. Štefana Polláka za kolekciu zeleniny. V súťaži o
najťažšiu hlavičku kapusty - zelá na prvom mieste bola vzorka č. 61 p. Cecílie
Pollákovej, odroda krajová o váhe 17 kg, na druhom mieste bola vzorka č. 70 p.
Miloša Stilhamera, odroda krajová, váha 13 kg, tretie miesto získala vzorka č. 58
p. Mariána Kubiša z odrody krajová, váha 12 kg. V súťaži o najťažšiu tekvicu buču získala 1. miesto vzorka č. 80 p. Evy Čulenovej za odrodu Goliáš, váha 76
kg. Víťazi jednotlivých kategórií boli odmenení diplomami a vecnými cenami.
Ďalší účastníci výstavy boli odmenení v rámci výročnej členskej schôdze.
- PRIATELIA STOLNÉHO TENISU (OZ PST) pracujú ako občianske združenie,
výkonný výbor pôsobil v štvorčlennom zložení - predseda Jozef Kahánek,
pokladník Jozef Salai, člen výboru a administratívny pracovník Ján Vicena, člen
výboru pre rozvoj mládeže Juraj Erdelský. V danom roku malo združenie vo
svojich radoch 38 členov, z toho 19 dospelých a 19 detí. V lete v klube pribudli
dve posily Pavel Lajčák (Karlová Ves) a Bývalá stupavská odchovankyňa Laura
Švajdlenková (Malacky). V klube pôsobia členovia s rozhodcovskými licenciami
(J. Kolárik "A", J. Kahánek "C", J. Salai "C", M. Haššo "C" a J. Erdelský "D"). V
sezóne mal klub v súťaži prihlásené dve družstva dospelých a družstvá žiakov.
Umiestnenie po skončení súťaže: VI. liga PST STUPAVA "A" - 4. miesto (
umiestnenie jednotlivcov v družstve: J. Kolárik, L. Švajdlenková, J. Kahánek, P.
Lajčák, M. Haššo); VII. liga PST STUPAVA "B" - 6. miesto ( umiestnenie
jednotlivcov v družstve: J. Salai, M. Šmejkal, J. Vicena, I. Vojtila, J. Erdelský). V
súťaži najmladší žiaci - 1. miesto (umiestnenie jednotlivcov: Baranec, Pastva,
Okoličány, Križan a Dvořák); starší žiaci - 4. miesto (umiestnenie jednotlivcov:
Noskovič, Baranec, Vavřena a Jánoš). Žiaci rôznych vekových kategórii sa
zúčastnili turnajov, ktoré organizuje Slovenský stolno - tenisový zväz a
Bratislavský zväz ( Majstrovstvá regiónu BA TT, Slovenský pohár mládeže,
Bratislavský turnaj mládeže). Okrem týchto turnajov sa zúčastnili aj na
klubových turnajoch v Moravskom sv. Jáne, Malackách, Pezinku, Záhorskej
Bystrici a v rakúskom Angerne. Klub každoročne organizuje Veľkonočný a
Mikulášsky turnaj pre deti i dospelých, ktorý rozšírili o kategóriu
neregistrovaných hráčov. Práca klubu bola finančne zabezpečená z členských
príspevkov, dotácie mesta, z 2% dane z príjmu a sponzorských darov.
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- NEVÄDZA - ŽENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR, pracuje ako OZ, vedúcou je Zuzana
Mazancová, dirigentom a umeleckým vedúcim zboru je Mgr. art. Tomáš Šelc,
kronikárkou je Soňa Činovská. Nácviky prebiehajú v priestoroch MKIC. Počas
roka sa zúčastnili na akciách: 6. januára na sviatok Troch kráľov vystupovali v
Senci, koncert poriadal Miestny odbor Matice slovenskej v Senci. 10. - 11. apríla
sa zúčastnili na medzinárodnom festivale CANTATE BUDWEIS 2015 v Českých
Budějoviciach - Juhočeská komorná filharmónia a v Českom Krumlove Zámocká jazdiareň. Na záver festivalu všetky spevácke zbory zaspievali
spoločnú pieseň Nebeští kavalérové. V júli na Cyrilo - metodejských dňoch
vystúpili na prehliadke speváckych súborov v Modre v Nemeckom evanjelickom
kostole. Na hody vystupovali na zahájení na pozvanie Potravinového spolku
Stupava v Máste. V rámci osláv Dni kapusty - zelá usporiadali koncert.
Umelecký vedúci súboru Mgr. art. Tomáš Šelc a organista Mgr. art. Marek
Vrábel uskutočnili pre mesto Stupava organový koncert v stupavskom farskom
kostole, ktorý sa konal s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a
Hudobného fondu. Advent 2015 - zbor spieval pred farským kostolom pri
adventnom venci, na ktorom bola zažatá prvá adventná svieca. Župné Vianoce
2015 - spievali na adventnom koncerte vo farskom kostole a pri stromčeku pred
kostolom, ktorý sa prvýkrát rozsvietil k Vianociam. Pred Vianocami v Domove
Dôchodcov v Stupave spievali pre obyvateľov domova vianočné koledy.
- MIESTNY SPOLOK ČERVENÝ KRÍŽ II., predsedníčkou je p. Vilma Vígerová,
tajomníčkou Zlatica Debnárová, pokladníčkou Zuzana Košútová. Počas roka
svoju činnosť vykonávali plánovite, uskutočnili dva odbery krvi v klube seniorov
Pohoda cestou mobilnej jednotky z Ružinova - zúčastnilo sa trinásť darcov.
Uskutočnili návštevy chorých a skôr narodených, pričom im odovzdali kvety a
ovocné balíčky. Na Deň červeného kríža merali tlak pri MKIC - zúčastnilo sa 60
ľudí. Zdravotné sestry spolku sa zúčastnili na akciách organizovaných MKIC v
Stupave a ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave. Svojou účasťou prispeli i k akciám
Organizovaným MsÚ (kladenie vencov k pamätníkom a pomníkom padlých). V
roku 2015 sa podarilo získať nové zdravotné sestry - p. Bubničovú a p. Vígerovú.
V rámci pochodu za zdravím uskutočnili pochod na Malý Slavín a do Marianky.
V októbri pripravili posedenie s občerstvením v rámci Úcty k starším v
reštaurácii Maroš. Noví darcovia: Pavla Grambličková, Patrícia Vaseková,
Nikolka Vígerová , Michal Mikulášek, Miroslav Noskovič, Jakub Bobák. Za
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viacnásobné bezplatné darcovstvo krvi v roku 2015 získali zlatú medailu:
Ladislav Pšenko, Marian Fišer, Ľuboš Ingeli, Dagmar Černá; striebornú medailu:
Ivan Sloboda, Peter Juria, Jozef Veselovský, Jozef Barthovský; bronzovú
medailu: Milan Gramblička, Pavol Velčický a diamantovú medailu získal
Miroslav Křiva.
- HC TATRAN STUPAVA (pozri v kapitole 10 - Šport a telesná kultúra)
- SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV - ZO STUPAVA ( ZO SZPB),
predseda Ján Holič, tajomníčka Antónia Turanská. Výročná členská schôdza za
rok 2015 sa uskutočnila 8. decembra 2015, zúčastnil sa na nej primátor R.
Maroš, delegácia SZPB zo Záhorskej Bystrice (p. Rác) a prihovoril sa k rokujúcim
za miestnu organizáciu Smer v Stupave jej predseda p. Veselovský. V roku
2015 mala organizácia 66 členov. Členovia výboru sa schádzali podľa potreby a
členské schôdze v roku prebehli dve. Jedna členka zo zväzu vystúpila, ale získali
12 nových členov. V decembri zomrel najstarší člen a zároveň zakladajúci člen
SZPB v Stupave p. Ján Cabadaj vo veku 95 rokov. V súčinnosti s MsÚ, MKIC a
inými spoločenskými organizáciami sa zúčastnili na kladení vencov z príležitosti
oslobodenia nášho mesta pri pomníku Kvet vďaky a následne na Obore. Pri
tejto príležitosti zorganizovali v spolupráci so ZŠ kpt. J. Nálepku súťaž pre žiakov
pod názvom "70 rokov slobody". Súťažilo päť družstiev pod vedením pani
učiteľky Foltýnovej, otázky sa týkali 2. svetovej vojny a kpt. Jána Nálepku. Súťaž
obohatilo rozprávanie priamych účastníkov vojny - pani Holičovej a pána
Gašparoviča. Na súťaži sa zúčastnil i pán primátor R. Maroš. Na záver boli deti
odmenené malým darčekom. Členovia sa zúčastnili i akcie kladenia kvetov pri
pamätníku Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti jeho tragickej smrti 4.
mája. Trvalo spolupracovali s ostatnými zložkami v Stupave, so spolkom
Červeného kríža I. sa zúčastnili zájazdu na Morave - na zámku v Telči a v meste
Třebíč. 8. júla zorganizovali pre svojich členov zájazd na zámok do Mikulova a
do jaskyne na Turolde. Pri príležitosti osláv SNP položili kvety pri soche kpt.
Jána nálepku a 11. novembra v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska,
MsÚ, MKIC položili kyticu červených makov k pamätníku padlým v 1. svetovej
vojne, pred kostolom. Členovia sa zúčastnili i zájazdu do Liptovského Mikuláša,
Kališťa, Banskej Bystrice a koncentračného tábora v Oswienčime, ktorý
organizoval oblastný výbor v Bratislave. O jednorazový finančný príspevok
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vojnovým sirotám II. svetovej vojny si mohli požiadať pozostalí na Ministerstvo
spravodlivosti SR do 31. decembra 2015.
- POHODKA pracuje ako OZ pod vedením Ivety Vachálkovej, sídlia na Hlavnej
ulici č. 90, svoju činnosť realizujú za úhradu. Počas roka sa venovali množstvu
aktivít, kurzov pre deti i dospelých, napr.: večerné piatky bol Babinec stretnutia kreatívnych žien; točenie na hrnčiarskom kruhu, modelovanie; kurz
varenia - indická kuchyňa; kurz - výroba keramických kvetináčov - modelovanie
a glazovanie; výroba šperkov cínovaním; výroba keramických šperkov; kurz maľovanie na plátno technikou acryl; výroba keramických anjelov/darčekov. V
čase od 28. do 31. mája uskutočnili výstavu prác žiakov Pohodky v stupavskej
synagóge. Prvý jarný deň v Pohodke ( v poradí 7. ročník) sa konal 21. marca v
spolupráci s mestom Stupava. Akciu otvoril primátor Roman Maroš. Celý deň
vládla jarná atmosféra, oživil ju program tanečnej skupiny Devil´s a hudobnej
skupiny Jazz Wind s Borekom Suchánkom ako i tradiční hand - made
výrobcovia. Prispeli i dielničky Materského centra Fifidlo. Atrakciou bola
prezentácia sokoliarov či výrobky umeleckého kováča. Kvetinárstvo Kytička
vyzdobilo autobusovú zastávku pri reštaurácii Maroš. Počas letných prázdnin
zorganizovali za úhradu niekoľko letných denných táborov - v auguste to boli
tábory zamerané na výučbu anglického jazyka hravou formou pod odborným
vedením lektorov. V rámci Dní kapusty - zelá a Župných Vianoc mali tradične
svoj stánok s výrobkami .
- OZ POUR ART pracuje od roku 2007 ako občianske združenie, svoje aktivity
sústreďujú na organizovanie koncertov, divadiel, filmových predstavení, výstav,
majú i vydavateľskú činnosť atď. Predseda združenia je Marián Surovka,
podpredseda Ivan Klas, ostatní členovia: Milan Greguš, Martin Muráni, Roman
Maroš, Miriam Šlauková, Vladimíra Mindošová, Miro Jošt, Jakub Kováč.
Združenie zastrešuje v budove MKIC Komorné divadlo, v ktorom úspešne
niekoľkokrát predstavili hru Slamený klobúk. V priestoroch divadla združenie
prevádzkuje i Kino X, v ktorom sú pravidelne premietané filmy. V priestoroch
stupavskej synagógy organizujú koncerty, výstavy, burzy kníh, zveľaďujú Malý
park a pod. Z činnosti združenia uvádzam: sezónu 2015 začali v apríli netradične
- v Malom parku prebehla brigáda zameraná na čistenie priestoru, zúčastnilo sa
jej cca 30 osôb. V priebehu roka v stupavskej synagóge zorganizovali viacero
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podujatí: v máji v spolupráci s OZ Asociácia klasických gitaristov to bol komorný
koncert pod názvom Hudba slov - poézia nôt (Mária Schlosserová prispela
hovoreným slovom a Vladimír Ondrejčák hral na romantickej gitare) a výstava
prác žiakov OZ Pohodka - expozícia keramiky a maľby. OZ v máji získalo dotáciu
vo výške 2 100 eur z dotačného systému BSK na nákup komponentov
ozvučovacej techniky. Táto zvuková mobilná aparatúra bude využiteľná nielen v
Komornom divadle v MKIC, ale i pri podujatiach v synagóge, na otvorených
scénach, v exteriéroch a pod. V júni bola koncoročná výstava prác žiakov
miestnej ZUŠ a v spolupráci s výtvarným ateliérom akademického maliara
Mariána Komáčka prebehla i výstava pod názvom Farby duše ( ako hostia
vystúpil súbor stupavského historického šermu Ursus). Zorganizovali ďalšiu
brigádu v Malom parku v rámci medzinárodného dobrovoľníckeho podujatia
Víkend otvorených záhrad a parkov a v rámci akcie mesta Stupavské trhy to
bola 6. Burza kníh v synagóge, ktorá bola spojená s autorským čítaním
spisovateľky Niny Krausovej z jej novej knihy. Zároveň v informatívnom stánku
predstavovali fotografie z histórie a súčasnosti stupavského parku ako i filmové
trailery z Kina X. V júli a v auguste zorganizovali dve "gumákové brigády" v
Malom parku kde čistili koryto potoka a jeho brehy. Na prelome augusta a
septembra to bola výstava obrazov a grafík Jakuba Kováča pod názvom OSTROV
SNOFF a ďalej koncert ALFO BLUES Boboš Procházka a Silvia Josifovská. V
septembri ART KLUB - Klub neprofesionálnych výtvarníkov Bratislava vystavoval
práce pod záštitou Otílie Nevřelovej - Palugyaovej a koncom mesiaca to bola
výstava Dagmar Sokolovej pod názvom TODO DE MI ALMA - Všetko z mojej
duše zameraná na diela zobrazujúce väčšinou ženy, ženské siluety, celé
postavy. V októbri zorganizovali v spolupráci s fotografom Vladimírom
Švestkom ( 1974, Záhorská Bystrica) výstavu pod názvom Záhrada večnosti,
témou boli židovské cintoríny. V októbri v rámci sprievodného programu na
slávnostiach Dni kapusty - zelá pripravili v Kine X moderovanú prezentáciu
historických fotografií o stupavskom džbánkarovi, národnom umelcovi
Ferdišovi Kostkovi ako i o stupavskom parku. Súčasne v synagóge prebiehala
Burza kníh. V októbri uskutočnili rekonštrukciu a sanáciu stropných oblúkov a
klenieb v hlavnej modlitebni stupavskej synagógy ako i fixovanie časti
historickej omietky pod vedením majstra Branislava Pirohu z prostriedkov
investora a majiteľa stavby, neziskovej organizácie Jewrope. V novembri OZ
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získalo z dotačného systému BSK v rámci projektu "Rozvoj a podpora
kultúrnych aktivít" dotáciu vo výške 2 500 eur na kompletnejšie dovybavenie
technologického parku. Doplní sa tým mobilný zvukový aparát využívaný na
technické zabezpečenie hudobných a divadelných podujatí. Dotácia je účelovo
viazaná. V decembri v rámci podujatia Župné Vianoce mali svoj informačný
stánok a zároveň zorganizovali vystúpenie hudobného zoskupenia SAXAPHONE
SYNCOPATORS ako koncert saxafónového kvarteta , ktoré predstavilo vianočné
variácie. Členovia OZ Ivan Klas a Miro Jošt sú zodpovední za koncepciu riešenia
projektu Malý park, v ktorom musí prebehnúť architektonicko-historický
výskum, park je národnou kultúrnou pamiatkou, komplikáciou je
nevysporiadateľnosť pozemkov. Je to dlhodobý proces. V parku priebežne
uskutočňujú kosenie trávnatých plôch a čistenie. V pláne je vybudovanie
mostíkov na pôvodných miestach, obnovenie funkcie skleníka a úžitkovej
záhrady pred ním, označenie drevín tabuľkami, obnovenie tzv. Krupičkovho
domu.
- ZO SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ ZÁHORIE počas roka sa zaoberali násadovými
rybami, starostlivosťou o prírodu a okolie brehov, na organizovanie detských
rybárskych pretekov na Vachálkovom rybníku (viac ako 65 štartujúcich),
vedeniu krúžku mladých rybárov, 26. júna uskutočnili zábavu stupavských
rybárov vo dvore mestskej knižnice.
- OZ PRI MŠ MARCHEGGSKA vzniklo v roku 2011, pracuje pod vedením
predsedu Petra Strakuša, hlavným cieľom OZ je finančná podpora MŠ ako i
organizovanie spoločenských podujatí pre deti a rodičov. OZ je zameraná na
pomoc pri financovaní obnovy ihrísk patriacich MŠ, na potrebné učebné
pomôcky, vybavenie interiéru MŠ, na prípravu občerstvenia pri podujatiach v
MŠ ( vianočné besiedky, Deň matiek, rozlúčka s predškolákmi a pod.), na
financovanie krojov a kostýmov na vystúpenia. Za získané finančné prostriedky
okrem iného zakúpili interaktívne tabule, softvérové vybavenie, počítačové
technológie, záhorácke detské kroje a iné. V spolupráci s dipl. Ing. Petrom
Balogom zakúpili na sklonku školského roka a začiatku letných prázdnin pre deti
trampolínu.
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Z činnosti klubov, spolkov, organizácií, OZ, centier, ktorí pracovali v roku 2015
bez dotácie od mesta Stupava:
- MÁSTSKY POTRAVINOVÝ SPOLOK V STUPAVE pracuje ako občianske
združenie, vedie ho predseda Imrich Horínek. I v roku 2015 uskutočnili niekoľko
hodnotných akcií - 30. apríla, v predvečer 1. mája - Dňa práce na nádvorí
Mestskej knižnice R. Morica zorganizovali ľudovú slávnosť pod názvom
"Stavanie mája v Máste". Približne stovka ľudí sa zabávala do neskorých
večerných hodín pri hudbe, speve a chutnom občerstvení. 23. mája v spolupráci
s farským úradom uskutočnili pobožnosť na sviatok sv. Urbana ako patróna
vinohradníkov. V poľnej kaplnke sv. Urbana pobožnosť viedol stupavský dekan
Mons. Felix Mikula a následne pokračovalo stretnutie občanov v Máste v
podbráni múzea "Mástsky sedlácky dvúr" u p. Antona Stankovského pri
chutnej kapustnici. V júni ukončili stavbu celodreveného prístrešku vo dvore
knižnice - behom 14 mesiacov ( od apríla 2014) tak zrealizovali projekt obnovy
pivnice, dvorovej časti, vonkajší murovaný plot s posuvnou bránou, vydláždenie
dvora, renovovali vonkajšie sociálne zariadenia ako i elektroinštaláciu bývalého
Obecného domu v Máste. Tak v Máste pribudlo dôstojné miesto pre
spoločenské podujatia. 14. novembra zorganizovali tradičnú Mástsku zabíjačku
s rôznorodými špecialitami a v pivničke sa podávalo víno. Do tanca a na
počúvanie hral Band Milana Huraja z Mástu. 12. decembra v rámci Župných
Vianoc 2015 na Námestí Sv. Trojice predávali v stánkoch zimné špeciality a
vianočné pečivo.
- MATERSKÉ CENTRUM FIFIDLO ponúkalo svoje aktivity v Park Hoteli Intenzíva
alebo v herni Fifidlo v MKIC. Podstatná časť ich aktivít bola za úhradu.
Organizátorkou bola pani Katarína Prevendarčíková. Počas roka ponúkali
Workshopy pre deti od šesť mesiacov do deväť rokov ako bolo Cvičeníčko;
Cirkuskus pre deti od 3 do 6 rokov; Montessori herničky; rytmiku pre deti;
Divadelníček - pre deti od jedného do troch aj s rodičmi a do deviatich rokov
bez rodičov; kurz Folkohrátky do troch rokov, ktorý bol zameraný na tancovanie
a spievanie na ľudovú nôtu; kurzy angličtiny pre rodičov; Maminy a tatovia
športujte s nami - BE FIT MON ako bodywork a spoločný beh v stupavskom
parku; 21. marca v spolupráci s OZ Pohodka v rámci akcie "Prvý jarný deň v
Pohodke" prispeli dielničkami pre deti; 9. mája spolupracovali na akcii "Míľa pre
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mamu" ( symbolická míľa bola 1 609 metrov) - ako zábavné podujatie pre celé
rodiny organizované materskými a rodinnými centrami po celom Slovensku.
Podujatie bolo zároveň v rámci osláv Dňa matiek. Trasa viedla z Námestia sv.
Trojice do Park Hotela Intenzíva, počas trasy prebiehali zábavné úlohy a súťaže
s rozprávkovými postavami. V cieli prebehol kultúrny program detského
folklórneho súboru Stupavjánek, tanečnej skupiny Devil´s, mažoretiek MEISI,
detí z kurzu Folkohrátky, výstava obrázkov na tému Moja mama, jazda na
koníkoch, detská čajovňa, tvorivé dielne.
- SUNÉČKO ako centrum voľného času sídli na Hlavnej ulici 26, aktivity
organizovali za úhradu. Boli to napr.: kurz háčkovania pre deti i dospelých; kurz
Cesta tanca; kurz Abeceda počinov pre deti od 5 do 10 rokov a ich rodičov; kurz
Ashtanga joga; jazykový kurz hravou metódou - angličtina i nemčina pre deti;
Hlinohranie; Zumba Eva; od 4. mája v trvaní päť týždňov kurz masáže dojčiat
pod vedením certifikovanej inštruktorky p. Lenky Hajtášovej.
- ROZPRÁVKOVO pracovalo ako detské centrum a interiérová herňa pre deti na
Hlavnej ulici. Aktivity organizujú za úhradu. V centre sú šmykľavky, hojdačky,
trampolína, preliezačky i menšie ihrisko ako i miestnosť na konanie osláv, párty.
V ponuke majú i občerstvenie (koláčiky, torty, tousty, nápoje). Pre deti
predškolského veku zorganizovali 24. apríla akciu "Rozvíjajme deti hrou",
angličtina pre deti od 2 do 4 rokov, "Šikovná streda" - ako tvorivé dielničky, 10.
mája Farbičkový koncert - MIA pre deti, divadielko JaJa pod názvom "Malý
Huemaj". Od jesene detské centrum ukončilo svoju prevádzku.
- HAPPY pracuje od roku 2011 ako občianske združenie (OZ), sídli na Agátovej
16 v Stupave v priestoroch MKIC (hlavný vchod, 1. poschodie).Ponúka aktivity
pre deti i dospelých za úhradu formou kurzov, kde pracujú malé uzavreté
skupiny. Kurzy vedú kvalifikované lektorky. Pravidelne organizujú kurzy,
prednášky a stretnutia na plnohodnotné strávenie voľného času. Práca s deťmi
je zameraná na cvičenie, výuku angličtiny, na výtvarné aktivity, na prácu v
hudobnom krúžku Kľúčik. Pre dospelých je to výuka angličtiny, ashtanga jogy,
pilates, powerjogy. Organizovali i stretnutia pre dojčiace matky a nastávajúce
matky.
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- ČINNOSŤ CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ
Farnosť v Stupave pracuje pod vedením dekana Mons. Felixa Mikulu a kaplána
Mareka Budaja, bohoslužby sú vykonávané vo farskom kostole sv. Štefana
Uhorského v Stupave - omše sa tu konajú každý deň a v kostole sv. Sebastiána a
Rócha v časti Mást sa konajú v utorok, štvrtok a nedeľu. Rok 2015 bol vyhlásený
za "Rok milosrdenstva" ( 8. decembra 2014 symbolicky otvoril pápež v Ríme
Svätú bránu). 23. mája v spolupráci s Mástskym potravinovým spolkom v
Stupave farnosť uskutočnila tradičnú pobožnosť venovanú cti sv. Urbana patróna vinohradníkov. Pobožnosť sa konala v poľnej kaplnke sv. Urbana, slúžil
ju stupavský dekan Mons. Felix Mikula. Súčasťou dávnych zvykov bola v tento
deň aj oslava spojená so zábavou a hodovaním, preto potravinový spolok
pripravil kapustnicu, ktorú podávali pod bránou súkromného múzea "Mástsky
sedlácky dvúr" u p. Antona Stankovského v Máste. 1. júna sa dožil živitného
jubilea - 65. rokov Mons. Felix Mikula, stručne z jeho životopisu - narodil sa 1.
júna 1950 v Radošovciach, vysvätený za kňaza bol 15. júna 1986 a v roku 1989
bol menovaný administrátorom stupavskej farnosti. V roku 1994 pri príležitosti
725. výročia prvej písomnej správy o Stupave mu bola udelená Pamätná
medaila za výrazný podiel pri duchovnej obnove, za výchovu detí a mládeže, za
podiel pri záchrane kultúrneho dedičstva. V roku 1995 bol menovaný školským
dekanom, v roku 1999 sa stal stupavským farárom. V roku 2009 mu bol udelený
titul Monsigneur a v roku 2012 ho menovali dekanom v dekanáte Bratislava sever. Oslava sviatku Božieho tela sa v Stupave konala v nedeľu 7. júna - po
omši sa sprievod veriacich vydal z kostola smerom na Hlavnú ulicu, ktorú k tejto
príležitosti zdobili štyri oltáre, ktoré pripravili stupavské rodiny Valentových,
Polákových, Kohútkových a Stankovských. Tradične niesli v sprievode kríž,
kostolné zástavy, sochu Panny Márie, Božské srdce. Za nimi kráčali
prvoprijímacie deti a kňaz s oltárnou sviatosťou, nad ktorými niesli baldachýn
krojovaní členovia Mástskeho potravinového spolku v Stupave. Hudobný
sprievod sprostredkovala dychová hudba pod vedením Štefana Veselého. 21.
júna sviatosť birmovania prijalo 72 mladých ľudí z 8. a 9. ročníka ZŠ z rúk
biskupa J. E. Mons. prof. ThDr. Jozefa Haľka, PhD. Na úvod ho vo farnosti
privítali dekan Mons. Felix Mikula, primátor mesta Roman Maroš a zástupca
rodičov. Bratislavský chlapčenský zbor (BCHZ) vystúpil v Stupave 11. októbra v
rámci projektu BCHZ pre slovenské mestá. Hosťoval vo farskom kostole sv.
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Štefana v Stupave pod vedením dirigentky Mgr. art. Magdalény Rovňákovej,
riaditeľky BCHZ a dirigenta Mgr. art. Gabriela Rovňáka. Slávnostne sprevádzali
sakrálnymi skladbami celú svätú omšu. Po jej skončení odohrali ešte krátky
koncert pre Stupavčanov. V rámci slávností Dni kapusty - zelá na slávnostnej sv.
omši v nedeľu prebehlo poďakovanie za úrodu. 31. októbra počas svätej omše
spieval ženský spevácky zbor Nevädza spolu s umeleckým vedúcim zboru Mgr.
art. Tomášom Šelcom, na organe hral Mgr. art. Marek Vrábel. Koncert sa konal
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Hudobného fondu. 11.
novembra na sviatok sv. Martina p. dekan F. Mikula požehnal mladé víno v
MKIC. V spolupráci s ZUŠ a speváckym zborom Nevädza sa podieľali na
predvianočných adventných koncertoch a slávnostnom zapálení prvej
adventnej sviečky a mestského vianočného stromčeka.

3.PRIEMYSEL A SLUŽBY
- Najväčší detský Svet zábavy len kúsok od Stupavy - v BORY MALL otvorili 15.
mája najväčší vonkajší svet zábavy pre deti na Slovensku, ktorý je situovaný pri
nákupnom centre. Na deti všetkých vekových kategórií čakalo 57 hracích zostáv
a 120 rôznych atrakcií.
- ZBERNÝ DVOR v Stupave slúži obyvateľom, ktorí sú platcami za odpady v
našom meste. Môžu sa tu bezplatne odovzdávať tieto druhy odpadov : sklo,
papier, tetrapaky, plasty, batérie a akumulátory, pneumatiky, elektroodpad a
odpad zo zelene, drobný stavebný odpad, nadrozmerný veľkoobjemový
komunálny odpad. Zberný dvor je otvorený okrem nedele každý deň.
- TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA (spracované podľa článku zo Stupavských novín
z júna 2015, str. 1 a 3, skrátené). Spoločnosť vykazovala už niekoľko rokov
stratové hospodárenie. V roku 2009 úplne ukončila prevádzku skládka
komunálneho odpadu a mesto Stupava ako jej prevádzkovateľ začal s jej
rekultiváciu navážkou zeminy a inertného materiálu na zakrytie telesa skládky.
Zavážanie bolo ukončené v októbri 2014. Celková rekultivácia je plánovaná na
ukončenie 1. marca 2016, ale termín je nerealizovateľný, preto mesto požiadalo
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o predĺženie na Inšpekcii životného prostredia. Náklady na rekultiváciu skládky
sú odhadované na 3,5 milióna eur - suma prevyšuje finančné možnosti mesta.
Nepríjemnou skutočnosťou je i fakt, že v roku 2014 prišlo k čiastočnej deštrukcii
ochranného valu, čo si vyžiada ďalšie financie. Na rekultiváciu je potrebný i
súhlas súkromných vlastníkov pozemku ( doteraz prebieha súdny spor). Na
základe hore uvedených príčin je od januára 2015 dočasne rekultivácia
uzavretá. Na základe finančnej a majetkovej kontroly v technických službách
boli podané podnety na trestno - právnu zodpovednosť voči bývalému vedeniu
spoločnosti. Nastala zmena vo vedení a boli zavedené systémové opatrenia. V
súčasnosti sú prehodnocované všetky alternatívy fungovania spoločnosti.
- ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD. V rámci projektu dobudovania mestskej
kanalizácie došlo k modernizácii tejto čistiarne. Pôvodne bolo počítané so
spolufinancovaním mesta vo výške 5%, ale legislatívne a finančné kontroly
odhalili v realizácii projektu viaceré pochybenia a porušenia zákona, došlo ku
korekciám projektu zo strany ministerstva, čím sa zvýšilo spolufinancovanie
mesta na 32%. Tento projekt sa tak zaradil ako najdrahší v histórii mesta a
zároveň s najväčšou finančnou stratou (zaokrúhlene 3, 86 milióna eur). Na
nepriaznivej situácii má podiel i nezodpovedné správanie obyvateľov - do
splaškovej siete obyvatelia zvádzajú dažďovú vodu zo striech rodinných domov
a úžitkovú vodu zo studní. Vzhľadom na uvedé skutočnosti sa pre mesto zvyšuje
náklad na réžiu o ďalšiu sumu cca vo výške 80 000 eur ročne.
- 17. septembra 2015 na MsZ bolo prerokované zriadenie príspevkovej
organizácie VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE V STUPAVE, p. o. s účinnosťou od 1.
decembra 2015.
- BAGGINS EDUCACION je vzdelávacie centrum ako zážitok, je na Hlavnej ulici
27(pasáž Avana) v Stupave, ktoré poskytuje služby: kurzy cudzích jazykov,
arteterapiu, matematiku, cvičenie a iné.
- EKONOMA - ekonomické riešenie na mieru ponúka jednoduché služby
riešenia ekonomickej agendy, ako je účtovníctvo, dane, mzdy, malé a stredné
firmy.
- OBLEČ SA DO ROBOTY je nová predajňa v Stupave (oproti kostolu v Máste) na
Hviezdoslavovej 4,od 1. októbra 2015. V ponuka má pracovné odevy.
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- DHARMAS je liečebný salón zameraný na liečebné masáže chrbtice a celého
tela, prevádzka je v priestoroch Zdravotného strediska v Stupave, prevádzkuje
ju pán Vladimír Daráš.
- MARLEN GOLD - zlatníctvo, záložňa a numizmatika zároveň i SALÓN MG predaj a požičiavanie svadobných šiat, v Stupave na Nám. SNP 108/5.
- ZELOVOC - POTRAVINY ako novo otvorená predajňa na Námestí SNP 5 v
Stupave.
- VERA FIT - je fitnesss pre ženy ako špeciálny kruhový tréning určený výhradne
pre ženy, nachádza sa na Cementárskej 15 (areál Cevaservisu) v Stupave.
- RADEE - nové kozmetické štúdio v Stupave, Hlavná ulica 97. Ponúka ako prvé
na Slovensku ošetrenie pleti španielskou kozmetikou - GOLDEN PYRAMIDE.
- Uzavretý prístrešok zásobovacej rampy - v rámci služieb obyvateľstvu bola
realizovaná prístavba v supermarkete BILLA. Bol daný do prevádzky v apríli
2015, čím sa čiastočne odhlučnilo okolie počas manipulácie s tovarom pri
rannom zásobovaní predajne a tak sa zlepšila kvalita bývania a poskytovaných
služieb.
- LIDL postaví v Stupave predajňu - prví zákazníci by mohli využiť služby
predajne na jeseň 2016. Nákupná plocha bude 1 200 m2, pojme cca 25
zamestnancov. Predajňa bude disponovať vlastnou pekárňou. 14. mája 2015 na
rokovaní MsZ bola stiahnutá Zmluva o spolupráci pri výstavbe a rozvoji mesta
Stupava so spol. Lidl SR, v. o. s. zmluva bola nevyhovujúca a nevystihovala
podstatu dojednaní medzi našim mestom a spoločnosťou Lidl.
- STUPAVAR pracuje ako remeselný pivovar od roku 2013 v priestoroch bývalej
stupavskej cementárne. Ponúka pivo vo vybraných stupavských a bratislavských
podnikoch. 6. júna zorganizovali v kaštielskom parku v Stupave 2. Stupavský
pivný fest v spolupráci s mestom Stupava, MKIC, BSK a ďalšimi partnermi.
Sprievodnými podujatiami boli - prezentácia minipivovarov, člnkovanie na
jazierku, detská zóna, homebrewing, afterparty. Hlavnou organizátorkou
Stupavského pivného festu bola p. Monika Ivánková.
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4. PÔDOHOSPODÁRSTVO, VODNÉ A LESNÉ
HOSPODÁRSTVO

-Zámenu pozemkov v Malom parku a Kaštieľskom parku medzi mestom
Stupava a Bratislavským samosprávnym krajom poslanci nakoniec neschválili.
Cieľom zámeny bolo vlastnícke vysporiadanie pozemkov a zosúladenie správy a
údržby parku. Vlastníctvo plochy Malého parku je podmienkou na čerpanie
dotácií, potrebných na vybudovanie centrálnej mestskej zóny. Zámena a
scelenie pozemkov sa tak odkladá na neurčito.
- Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava (UPS STUPAVA), predseda Ing.
Peter Balog, v roku 2014 prešlo pozemkové spoločenstvo na pozemkové
spoločenstvo s právnou subjektivitou. Tento prechod si vyžiadal legislatívne
zmeny - vzťahy vo vnútri spoločenstva, vzťahy ku štátu, presne identifikovať
vlastnícke vzťahy, počet podielov spoločnej nehnuteľnosti a pod. V roku 2015
ukončili Lesný hospodársky plán (LHP), v tejto súvislosti uskutočnili od mesiaca
apríl 2015 ťažbu a prebierky lesných porastov, vyčistili niektoré porasty od
kalamitného dreva. Pracovali v lokalitách pri Karlovom dvore, za
Volkswagenom, pri elektrickej rozvodni smerom na Lozorno, na Obore, v
spodnej a hornej časti lokality Lingráby. Všetky výruby lesných porastov
vykonávalo spoločenstvo v súlade s platnou legislatívou. Pod názvom "Dejiny
stupavského urbára" vyšiel v Stupavských novinách z októbra 2015, str. 1 a 4
zaujímavý článok od predsedu UPS Stupava Ing. Petra Baloga, doplnené
dobovými fotografiami.6. novembra uskutočnili valné zhromaždenie.

5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
- Referát odpadového hospodárstva (Ing. Ľubica Konswaldová) zverejnil
výsledky triedenia a tvorby komunálneho odpadu za rok 2014 (zdroj Stupavské
noviny, marec 2015, 1. ročník, 1. číslo, str. 8) : v roku 2014 sa v meste Stupava
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odovzdalo na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie v rámci triedeného zberu
komunálneho odpadu spolu 417 125 kg odpadu , na jedného obyvateľa pri
celkovom počte 11 600 obyvateľov ( prihlásených ako platcovia za odpady v
roku 2014 - priemer) pripadlo 35,96 kg odovzdaného vytriedeného odpadu.
- Jarné čistenie a skrášlenie ulíc prebehlo v mesiaci marec, Technické služby
urobili jarnú údržbu ciest, orezali dreviny, vyčistili verejné priestranstvá. Do
verejných mestských kvetináčov na Hlavnej ulici zasadili jarné kvietky - sirôtky.
Na prelome marca a apríla vyčistili i cyklochodník k Nive Moravy.
- Brigády pri príležitosti Dňa Zeme v Stupave - mestský úrad vyzval obyvateľov
na zapojenie sa do brigád na vyčistenie ktorejkoľvek časti Stupavy. Na MsÚ sa
dali vyzdvihnúť vrecia na odpad ( 10. - 30. apríla).
- Jarné čistenie Malého parku dobrovoľníkmi zorganizovalo mesto Stupava a
MKIC 18. apríla, pripravili náradie i občerstvenie. Nedávno prebehlo vlastnícke
scelenie pozemkov medzi mestom Stupava a BSK, Malý park sa dostal do nášho
vlastníctva.
- Veľké čistenie Malého parku prebehlo 14. - 16. mája v rámci revitalizácie,
organizátormi boli mesto Stupava v spolupráci s OZ Pour Art, zúčastnilo sa cca
30 dobrovoľníkov. Technické služby mesta Stupava vyčistili priestory od
náletových krovín, zlikvidovali časti nepôvodného oplotenia vnútri parku,
vykosili celú plochu. Čistenie prebiehalo v rámci plánovaného využitia Malého
parku pre vytvorenie verejnej oddychovej zóny.
- Poľovníci čistili okolie Stupavy - poľovnícke združenie Stupava - Mást
zorganizovalo 11. apríla brigádu na zber odpadu v okolí Stupavy. Odpad
vyzbierali v revíroch Rybník, Spálená, Sedličky, Bažantnica, Dúbravy, Vinohrady
a v okolí Marianskej cesty. Vyviezli šesť veľkokapacitných kontajnerov odpadu,
ktorý ľudia vyviezli za mesto.
- Exotika na Vrchnej hore - rastú tam až štyri druhy orchideí, všetky kvitnú v
priebehu mesiacov máj a jún.
- Deň byliniek - záhradníctvo Agroservis v Máste v piatok 24. apríla pripravilo
deň voňajúci bylinkami. Stánok p. Šagáta ponúkal kolekciu hnojív a ošetrujúcich
prípravkov vyrobených na čisto prírodnej báze, pestrou ponukou lákal aj stánok
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bylinkárky Sone Kolenčíkovej. Pri návšteve sa potešili žiaci našej ZŠ a
predškoláci z MŠ Janka Kráľa, ktorí sadili žeruchu a vystavili svoje obrázky. V
ponuke bola i odborná literatúra, odborné poradenstvo, pracovné náradie,
vrecúška so sušenými bylinkami ako i črepníky s čerstvými bylinkami.
- Psie problémy - v našom meste sa nachádza na rôznych miestach 16 zberných
nádob s vrecúškami na extrementy, ktoré raz do týždňa vynášajú pracovníci
technických služieb. Je k dispozícii i verejné "venčovisko" za ZŠ.
- Zber triedeného odpadu. Celoročne môžu platcovia za odpad v Stupave po
preukázaní dokladu totožnosti využívať zberný dvor na Mierovej ulici na
odovzdanie triedeného odpadu každý deň (okrem nedele). Navyše sa počas
roka uskutočňuje zber triedeného odpadu podľa Kalendára zberu triedeného
odpadu v Stupave v roku 2015.
- V ranných hodinách 20. augusta v Malom parku spadli stromy, zastavili sa na
železnom plote. Práce na odstránení technickým službám trvali dva dni. Bol to
javor jaseňolistý a jelša lepkavá. Ich pád spôsobilo poškodenie koreňového
systému prehlbovacím výkopom koryta potoka v minulosti.
- Zber kovového odpadu bol 17. apríla a 16. októbra v zberných surovinách
Barcaj na Devínskej ceste. Ak nemali občania možnosť dopravy odpadu,
pracovníci zberných surovín odpad odviezli priamo z domov.
- Strom roka 2015. Kaštieľsky park zdobí niekoľko platanov západných, do
ankety Strom roka 2015 sa dostal ten, ktorý rastie pri jazierku, dendrológovia
odhadujú jeho vek na 250 rokov, obvod kmeňa dosahuje 600 cm a celý strom
meria 35 metrov. Náš platan sa umiestnil na treťom mieste (na 2. mieste bol
dub letný z Tomášikova a prvé miesto získala hruška ružová z Bošáce a zároveň
postúpila do súťaže Európsky strom roka 2015). Spolu s ocenením putovalo do
Stupavy i 200€ - poslúžia na ošetrenie stromu a dendrologický posudok.
Odmenu v podobe výsadbového materiálu v hodnote 100€ získali stupavskí
žiaci ZŠ za tretie miesto v poradí spomedzi usilovných zberačov hlasov v
školách, zapojených do ankety. Súťaž už trinásť rokov organizuje Nadácia
Ekopolis.
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6. DOPRAVA A SPOJE
- Rekonštrukcia Bezručovej ulice - v období decembra 2014 do mája 2015 boli
uskutočnené rozkopávkové práce v úseku Zdravotnícka ulica po pozemok
železnice Slovenskej republiky, dočasne bola obmedzená doprava na tejto
miestnej komunikácii. Bol dobudovaný jednostranný chodník, verejné
osvetlenie, zrekonštruovali jestvujúcu kanalizáciu a vybudovali parkovacie
miesta pre 21 áut.
- Nové parkovacie miesta na Ružovej ulici pri MŠ. Spoločnosť AVANA
RESIDENCE, s. r. o., sa zmluvne zaviazala vybudovať v úseku od MŠ na Ružovej
ulici po ulicu Janka Kráľa nový chodník a nové parkovacie miesta pre 40 áut.
- Zimná údržba mesta 2014/2015 - pohotovosť pre zimnú údržbu zabezpečovala
od 15.novembra 2014 do 1. marca 2015 spoločnosť TSS Stupava, s.r.o. vo dvoch
pracovných zmenách. Na zabezpečenie zimnej údržby má mesto nasledovnú
techniku: 1x traktor s násypkou na cestné komunikácie, 2x traktor so zadným
pluhom na cestné komunikácie, 1x zametačku na úpravu schodnosti chodníkov,
1x Locust na úpravu schodnosti chodníkov a v prípade kalamitnej situácie je k
dispozícii univerzálny nakladač (UNC - CASE).
- Rozkopávka na Mariánskej ulici - prebiehala od 10. novembra 2014 maximálne
do 1. mája 2015. Boli to rozkopávkové práce v križovatke so Zvončekovou
ulicou, čím sa riešilo komplexné odvádzanie dažďových vôd.
- Opravená cyklotrasa - vzhľadom na vandalské zničenie betónových palisád na
cyklotrase pracovníci Technických služieb mesta Stupava v dňoch 16. - 17.
apríla na úseku trasy od diaľničného nadjazdu po železničné priecestie odviezli
torzá palisád a vyčistili priestory v okolí. Boli osadené nové zátarasy, ojazdené
pneumatiky v počte 22 nových zábran, ktoré sú tretinovým objemom
zapustené a zaliate betónom do cesty. Ich povrch je zvýraznený žltou farbou.
Tento druh zábran je finančne nenáročný a bezpečný i v prípade kolízie
cyklistov.
- Okružná križovatka (Hlavná - Školská - Zdravotnícka) ako i predajňa Lidl boli
väčšinou hlasov prítomných poslancov stiahnuté z programu rokovania
mestského zastupiteľstva dňa 14. mája 2015.
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- Máme v meste "súkromné" ulice? V Stupave v poslednom desaťročí 2004 2014 pribudlo 52 nových ulíc a 2 088 obyvateľov s trvalým pobytom . Pribudla
aj nespokojnosť s technickým stavom nových ulíc, ich dopravnou dostupnosťou,
zimnou údržbou, verejným osvetlením, odvozom odpadu. Vlastníkom drvivej
väčšiny komunikácií je samotné mesto, ale i Slovenská správa ciest - cesty I.
triedy a BSK - cesty II. a III. triedy. Sú i cesty súkromných vlastníkov, ktorí z
rôznych dôvodov nepreviedli komunikácie po vybudovaní mestu, ale si ich
ponechali vo svojom vlastníctve.
- Opravy cestných výtlkov - približná dĺžka komunikačnej siete je 55 km a v
správe mesta je približne 100 ulíc. Oddelenie územného rozvoja a životného
prostredia Mestského úradu v Stupave vypracovalo pasportizáciu opravy
výtlkov - na rok 2015 to bolo 350 m2 výtlkov na komunikáciách a 200 m2 na
chodníkoch, ale počíta sa i s rezerváciou. Opravy sa uskutočňujú po etapách.
- Novinky Slovak Lines v autobusovej doprave majú slúžiť k zlepšeniu komfortu
cestovania ako i k prístupu informácií. Od júna 2015 cestujúci si môžu vopred
vybrať cestovanie nízkopodlažným autobusom, tento typ autobusu je
vyznačený v cestovnom poriadku ( v priebehu leta budú vylepené na všetkých
zastávkach) ako i na webovej stránke Slovak Lines. V súčasnosti je v prevádzke
85 takýchto autobusov v rámci Bratislavskej župy. Novú dopravnú kartu si môžu
cestujúci vybaviť už i z domu cez internet a tiež je možné touto cestou si doplniť
kredit na dopravnej karte ale i predplatný cestovný lístok na IDS
("električenku"). Cez internetovú a mobilnú aplikáciu si cestujúci môžu zistiť
mnohé dôležité informácie. Od 1. júla si môžu cestujúci vziať so sebou do
prímestského autobusu bicykel počas víkendu a sviatkov. V cestovných
poriadkoch sú nízkopodlažné autobusy vyznačené piktogramom bicykla, za
prepravu je úhrada vo výške ako za batožinu.
- Doprava na Námestí sv. Trojice - vzhľadom na stojace vozidlá, ktoré vytvárali
kolízne situácie, koncom júla pribudlo nové dopravné značenie, a to zákaz
zastavenia a bola obnovená dopravná značka parkoviska za účelom prispenia k
bezpečnosti a plynulosti dopravy v tomto úseku námestia. Na základe
opakovaných sťažností zo strany verejnosti na zlý technický stav vozovky
prechádzajúcej Námestím Sv. Trojice pristúpilo mesto k jej úprave - dlažbu na
ceste nahradil tónovaný asfaltobetón. Stavebné práce začali 9. novembra 2015,
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ukončené boli 13. novembra 2015. Stavebné práce boli financované z rozpočtu
mesta a realizovala ich firma Skanska.
- Integrovaný dopravný systém - od 1. novembra 2015 sa verejná osobná
doprava v Bratislave a okolí spája do integrovaného dopravného systému (IDS)
s názvom Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK). To
znamená, že železničná doprava, prímestská autobusová doprava a mestská
hromadná doprava (MHD) sa zlučujú do jedného systému, ktorý je postavený
na základe jednotných prepravných a tarifných podmienok. Do systému sa
zapájajú električky, trolejbusy a mestské autobusy Dopravného podniku
Bratislava, regionálne autobusy dopravcu Slovak Lines, ako i vlaky kategórií
osobný vlak (Os) a regionálny expres (REX) prevádzkované Železničnou
spoločnosťou Slovensko. Cieľom je efektívnejšie využitie verejných finančných
zdrojov, vynakladaných na dopravu a súčasne nárast kvality verejnej dopravy.
Cestovné lístky budú platiť všade rovnako. V cestovnom lístku, zakúpenom v
rámci IDS BK do Bratislavy je zároveň započítaná aj cena za mestskú dopravu.
Podrobnosti sú na www.idsbk.sk.
- Žiadané chodníky sú hotové. Obyvatelia severných okrajových častí mesta sa
dočkali predĺženia chodníkov na Malackej ulici a na Ulici Ferdiša Kostku. Ich
realizácia prebehla v priebehu mesiaca novembra 2015.
- Priechody pre chodcov boli zrealizované : na Ulici Ferdiša Kostku, Jána
Ondruša a štyri umiestnené na Hlavnej ulici.
- Dopravné zmeny - Zákaz zastavenia - na Cementárskej a Zdravotníckej ulici.
Státie áut je povolené na Zdravotníckej ulici v úseku pred zdravotným
strediskom a na Cementárskej ulici v úseku od Krížnej po Kúpeľnú ulicu.
Parkovanie počas bežných trhov , ktoré sa konajú v Sedliackom dvore pri MKIC
je zabezpečené pri MKIC - na voľnej ploche "Barónové", na parkovisku pri MŠ J.
Kráľa.
- Most v Malackách po rekonštrukcii bol slávnostne otvorený 13. novembra,
vyžiadal si náklad 900 000 €. Rekonštrukcia začala 25. mája 2015.
Zrekonštruovaný most zmenší dopravnú záťaž v Malackách a dopravné zápchy
v dopravných špičkách.
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- Obnova dopravného značenia - Slovenská správa ciest v mesiacoch júl a
august previedla pravidelnú každoročnú obnovu vodorovného značenia na
cestách vo svojej správe. Týkalo sa to ciest 1/2 - Hlavná a Hviezdoslavova ulica.

7. ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, ŽIVOT
OBYVATEĽOV
- Nový pediater v Stupave - na miesto MUDr. Oravcovej nastúpil 1. apríla

MUDr. Alexander Černák, CSc., ordinačné hodiny má každý pracovný deň.
- POHODA

- KLUB SENIOROV; sídlo Klubu seniorov Pohoda bolo presťahované

do budovy MKIC na 1. poschodie, vchod z Kúpeľnej ulice, prevádzka : pondelok
- štvrtok od 11.00 do 17.00 hod. s obedňajšou prestávkou od 12.30 hod. do
13.30 hod. Slávnostné otvorenie klubu bolo 3. septembra za účasti cca 30
seniorov a pozvanými hosťami boli primátor mesta Roman Maroš, prednostka
Zuzana Lovíšková , v programe vystúpila spevácka skupina Stupavjan,
nechýbalo chutné občerstvenie. Pravidelne počas roka organizovali zdravotné
cvičenia, návštevy divadelných a filmových predstavení, kúpanie v termálnom
kúpalisku v Dunajskej Strede, prednášky životnej koučky Janette Šimkovej, v
Malých Levároch sa členovia zúčastnili na zábave v spolupráci s JDS, 2. októbra
si v Jablonovom zmerali sily na športových hrách v miestnej Seniorville, kde
získali naši 2. miesto, nasledoval trojdňový poznávací zájazd do Prahy, 23.
októbra bolo posedenie pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším". V decembri to
boli tradičné mikulášske a vianočné posedenia.
- JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA pracovala pod vedením výboru v zložení:
predseda Milan Brezovský, členovia: Milan Balog, Jarka Darášová, Anna
Darášová, Jozef Sokol a Ľudmila Mózová. Revízna komisia v zložení : Vierka
Štefková, Eva Moravčíková, Helena Nepšinská. Mária Sedláčková sa funkcie
vzdala a do výboru bola kooptovaná Ľudmila Janáčková. Na rokovaní sa
zúčastnili i čestní hostia: za okresnú organizáciu jej predsedníčka p. Ružena
Mrázová, za mesto Stupava primátor Roman Maroš a prednostka Zuzana
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Lovíšková, za MKIC riaditeľka Martina Mitická. V roku 2015 bolo v ZO JDS v
Stupave registrovaných 163 členov ( na úrovni okresu Malacky je to 15
základných organizácií s 1502 členmi). Výbor svoju činnosť realizoval podľa
plánu práce, zameriavali sa na kultúrnu činnosť, sociálne a zdravotné otázky
ako i otázky z aktuálneho života spoločnosti. Hojne spolupracovali s klubom
Pohoda, ktorý bol od 3. septembra presídlený do klubových priestorov MKIC,
na 1. poschodie. Boli tak realizované besedy zo sociálnej oblasti s p. Janette
Šimkovou, zdravotná prednáška s problematikou ortopedických chorôb,
seminár o zdravej výžive, posedenia pri príležitosti životných jubileí,
vianočných sviatkov, záveru roka a iné. Členovia jednoty sa zúčastnili kúpeľno rehabilitačného pobytu v Turčianskych Tepliciach a v Liptovskom Jáne ako i
pobytu pri mori v Chorvátsku a zájazdu do Prahy. Niekoľkokrát navštívili v
miestnom Kine X filmové predstavenia a v Bratislave divadelné predstavenia.
Pravidelne navštevovali termálne kúpalisko v Dunajskej Strede. Pravidelne sa
členovia jednoty zúčastňovali akcií, ktoré organizovala JDS v okrese Malacky :
Ženský chmat vo Vysokej pri Morave, Juniáles vo Veľkých Levároch, Jakubovskú
zábavu v Plaveckom Mikuláši, Jesennú zábavu v Malých Levároch, Katarínsku
zábavu v Závode. Celkovo sa týchto akciách zúčastnilo zo Stupavy 90 členov.
Okrem toho sa členovia zúčastnili na súťaži Putovná varecha vo varení gulášu v
Záhorskej Vsi, Športových hrách v Malackách a v Krajských športových hrách v
pozícii rozhodcov. Členovia jednoty s členmi klubu Pohoda sa zúčastnili i na
športových hrách v sociálnom zariadení v Jablonovom, kde stupavské družstvo
obsadilo 2. miesto. 23. októbra 2015 v súčinnosti s klubom dôchodcov Pohoda
a MsÚ Stupava zabezpečila jednota stretnutie seniorov Stupavy, v rámci
mesiaca Úcty k starším. Stretnutie malo priaznivú odozvu i úroveň. Na stretnutí
vystúpili : detská tanečná skupina Devil´s, folklórny súbor Stupavjánek a
spevácka skupina Stupavjan. Stretnutia sa zúčastnil aj stupavský primátor,
poslanec NR SR Ladislav Kamenický, predsedníčka OO JDS Ružena Mrázová.
Sponzorom akcie sa stal okresný výbor strany Smer. Členovia sa pravidelne
zúčastňovali na akciách pri príležitosti významných udalostí a výročí, ako sú
oslobodenie Stupavy, narodenie Milana Rastislava Štefánika, Slovenské
národné povstanie, ukončenie 1. svetovej vojny a zároveň spomienky na
padlých v 2. svetovej vojne a to 11. novembra o 11,00 hod. pri Pamätníku
padlých na Trojičnom námestí. Pozitívna je i aktivita členiek jednoty a klubu
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Pohoda v tom, že pravidelne 4 - krát do týždňa v klube cvičia (cca 15 členiek). V
roku 2015 využilo šesť členov rekondičné pobyty so štátnou dotáciou a to v
Dudinciach, Nimnici a Turčianských Tepliciach.
- STUPAVSKÉ SRDCE - pod týmto logom založili mestský charitatívny spolok, v
ktorom pracuje charitatívna skupina, ktorá bude organizovať charitatívne
zbierky, podujatia na pomoc našim sociálne slabším občanom, ktoré budú pod
záštitou Mestského úradu v Stupave a pod dohľadom Mgr. Sone Tomekovej z
Referátu sociálnych vecí, zdravotníctva a školstva. Charitatívny projekt
nepeňažnej pomoci odštartovali 13. júla darmi šatstva a obuvi. Do konca
augusta zbierali školské tašky, vrecúška na úbor a iné školské potreby ( získali k
tejto akcii i finančný dar v sume 2 000€ od manželov E. a T. Osuských) a počas
pilotného podujatia Stupavské trhy 2015 výtvarníčka Zuzana Medzay vytvorila
dielo pod názvom "Významné okamihy života" a venovala ho mestu. Následne
prebehla charitatívna dražba obrazu s vyvolávacou cenou 250 €. Charitatívnu
zbierku zorganizoval stupavský ateliér Srdiečkovo pod záštitou primátora
Romana Maroša. Na MsÚ z ateliéru Srdiečkovo p. Barbora Kočišová odovzdala
21. septembra symbolický šek na 611 € Michalovi Petrovajovi, riaditeľovi
Domova sociálnych služieb v Stupave 5. septembra vo výstavnej sieni MKIC
prebehla charitatívna burza pod záštitou mesta a dohľadom Mgr. Soni
Tomekovej z Referátu sociálnych vecí, zdravotníctva a školstva. 14. a 15.
novembra pod názvom "Darované s úsmevom" pokračovali burzou so
zameraním na zimné oblečenie a športové potreby na zimné športy. Finančným
darom 170€ sa do projektu zapojil majiteľ kaviarne Kaviareň Ulička (dar bol
rozdelený - 70€ na liečebný pobyt pre zdravotne postihnuté dievčatko a 100€
na uhradenie poplatkov v MŠ dvom súrodencom). 19. decembra v spolupráci s
Klubom seniorov Pohoda sa uskutočnila akcia pod názvom Christmas Child, pri
ktorej bolo obdarovaných 15 detí zo sociálne slabých rodín. Darčeky priniesli
ôsmi hostia z Nemecka spolu s koordinátorom tohto projektu zo Slovenska. V
balíčkoch bolo oblečenie, hračky, kozmetika a pod.
- Oddelenie sociálnych vecí (Mgr. Soňa Tomeková) v jarných mesiacoch
zorganizovalo v našom meste brigády na úpravu a zveľadenie zelene. Do aktív
boli zapojení i spoluobčania - bezdomovci. Vyčistili časť potoka Mláka ( od
reštaurácie U Maxa po obchod CBA na Budovateľskej ulici).
71

- Gratulujeme k storočnici - nevšedné storočné životné jubileum oslávil pán
Gejza Schieber, ktorý sa narodil 14. septembra 1915 v Iliji pri Banskej Štiavnici.
Do Stupavy ho zavial osud, pracoval tu ako technik v podniku Štátne lesy Lesný závod Stupava. Pri tejto príležitosti oslávencovi zagratuloval i primátor R.
Maroš.
- DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZARIADENIE PRE SENIOROV KAŠTIEĽ V STUPAVE
(DSS a ZpS KAŠTIEĽ) pracuje pod vedením riaditeľa Mgr. Michala Petrovaja. V
zariadení majú klienti celodenne zabezpečenú stravu, ubytovanie, zdravotnú
starostlivosť ako i rôzne aktivity a akcie. Zriaďovateľom je Bratislavský
samosprávny kraj. Podujatia v roku 2015: Traja králi, recitačná súťaž Milana
Rúfusa, tradičná fašiangová zábava, Týždeň mozgu, oslava Medzinárodného
dňa žien, 18. mája sadenie kvetín na dvore zariadenia, jarné a jesenné
posedenie s opekačkou, pravidelné evanjelické bohoslužby pod patronátom
evanjelického cirkevného zboru a. v. z Bratislavy - Dúbravky po vedením brata
farára Mgr. Jána Hroboňa, 21. mája prebehlo slávnostné stavanie mája na
nádvorí spestrené hudbou p. Poláka zo Stupavy. 11. júna mali tzv. Pestrý deň
ako športovo - vedomostnú súťaž v areáli partizánskej lúky v Bratislave. V júni
uskutočnili i 3. ročník turnaja "Človeče, nehnevaj sa". 19. júna prebehla svadba
v kaštieli - svoj vzťah spečatili na MsÚ klienti domova p. T. Huszárová a J.
Sivulič. 18. júna slávnostne otvorili "Tréningovú kuchynku", kde podávali
koláče, ktoré si sami upiekli. 14.júla uskutočnili kúpanie na termálnom
kúpalisku vo Vincovom lese pri Sládkovičove (dopravu sponzorsky zabezpečil p.
Koloman Katona). 19. augusta mali Rytierske trblietanie - boli to športové
súťažné disciplíny, pričom každú disciplínu sprevádzal "rytier" - člen klubu
historického šermu URSUS Stupava. Zároveň skupina URSUS predviedla ukážky
zo stredovekých bojových umení. 25. augusta sa zúčastnilo družstvo na Župnej
olympiáde seniorov, ktorú organizuje Bratislavský samosprávny kraj. toho roku
sa prezentovali i družstvá z Maďarska a Českej republiky. Rozlúčka s letom
prebehla ako malá slávnosť s dobrou štrúdľou, pečeným mäsom a posedením
pri hudbe. 27. októbra odohrali už v poradí piaty kartový turnaj "Šnapser".
"Svätomartinské svetlá" rozžiarili večer deti s lampiónmi so spevom a
príjemným spoločným posedením. 12. novembra boli Jablkové hody ako
ochutnávka rôznych druhov jablkových štiav, koláčov a maškŕt, ktoré si
pripravili obyvatelia domova svojpomocne. Aktívni seniori z klubu Pohoda
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navštívili "domováckych" obyvateľov zo Stupavy, príjemne si spolu zaspomínali,
zaspievali ľudovky i koledy. 17. decembra deti z MŠ na Ružovej ulici uskutočnili
predvianočné vystúpenie s programom na zimnú tematiku.
- Stretnutie s jubilantmi zo Stupavy, ktorí sa v roku 2015 dožili krásneho veku
70, 75, 80, 85 a viac sa uskutočnilo 28. októbra v MKIC. Pozvaných bolo 138
oslávencov, všetkým srdečne zablahoželal primátor R. Maroš. Atmosféru
posedenia s občerstvením dotvárali súbory Stupavjan, Stupavjánek a skupina
seniorov z Dúbravky. Jubilanti boli obdarovaní kvetom a peňažnou poukážkou
vo výške 15€ na nákup vo vybraných predajniach potravín a lekárne.
- Odpočet plnenia komunitného plánu Stupavy predniesla prednostka p. Z.
Lovíšková na MsZ 26. novembra 2015. Komunitný plán bol schválený v
novembri 2012 a predstavil akčný plán realizácie sociálnych služieb pre obdobie
2014 - 2020. V rámci komunitného plánu Mesta Stupava na úvod prišlo k
zhodnoteniu silných a slabých stránok činnosti mesta, ktoré sa však od roku
2012 zmenili. Zostali nesplnené ciele a úlohy, ktoré si mesto dalo v roku 2012.
Týmito cieľmi boli:
1. Vypracovanie projektového zámeru na vybudovanie penziónu pre seniorov
ako alternatívneho riešenia domova sociálnych služieb
2. Zriadenie Domova sociálnych služieb, ktorý by poskytoval sociálne služby
širokej verejnosti
3. Riešenie sociálnych bytov v našom meste. Vzhľadom k tomu, že v roku 2016
bude treba aktivizovať komunitný plán plánuje sa všetky tri nesplnené úlohy
zapracovať do aktualizácie komunitného plánu na roky 2016 - 2020.
MsZ prednesený odpočet plnenia komunitného plánu vzalo na vedomie.

8. KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
- MIESTNE KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRUM (MKIC) pracuje ako
príspevková organizácia mesta Stupava, organizuje kultúrne a spoločenské
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podujatia celomestského významu ale i podujatia regionálneho a
nadregionálneho charakteru. Štatutárnym zástupcom je riaditeľka Martina
Mitická, spolupracuje s organizáciami, spolkami, záujmovými skupinami a pod.
Zamestnancami MKIC boli: Milada Kamrlová - personalistka, ekonómka
Milan Greguš - šéfredaktor Stupavských novín,
komunikácia s verejnosťou a sociálne siete
Monika Ivánková a Natália Budajová - kultúrne
referentky.
Na dohodu podľa potreby pracujú p. Holičová a p. Ivánek.
Pod MKIC spadá Miestna knižnica Ruda Morica.
Pravidelné krúžky v MKIC:
Pondelok: 16.00 - 18.00 tanečná skupina Devil´s
18.00 - 20.00 futbal
20.15 - 21.15 zumba
Utorok: 16.30 - 17.30 tanečná skupina Devil´s
19.00 - 20.00 Krav maga
Streda: 16.00 - 18.00 tanečná skupina Devil´s
17.00 - 19.00 mažoretky Meisi
19.00 - 20.00 zumba
Štvrtok: 19.00 - 20.00 Krav maga
- STUPAVSKÉ NOVINY - pod týmto názvom vychádzajú od apríla 2015,
vydavateľom je Mesto Stupava, hlavná ul. 1/24, sú mesačne zdarma
distribuované do domácností v náklade 5 500 kusov, zodpovedný redaktor:
Milan Greguš, redaktorka: Daša Čejková, jazyková korektorka: Oľga vyhlidalová,
grafické spracovanie: Martina Mitická. Prinášajú aktuality zo života v Stupave,
majú pravidelné rubriky ako napríklad: info pre vás, krátke správy, školy,
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inzercia, stalo sa, napísali o nás, viete, že ...?, spoločenská kronika, riadková
inzercia, kam v Stupave, šport a iné.
- MESTSKÁ KNIŽNICA RUDA MORICA sídlila v hodnotenom roku v mestskej časti
Mást, vedúcou bola p. Zlatica Obadalová a knihovníčkou Beata Tomkovičová.
Knižný fond v danom roku bol celkom 23 451 zväzkov, prírastok v roku 2015 bol
675 zväzkov a úbytok 3 354 zväzkov. Čitatelia celkom 796, z počtu obyvateľov je
to 7,55 %. Výpožičiek počas roka bolo celkom 13 273. Knižnicu navštívilo 3 490
čitateľov, z toho detí do 15 rokov 1 819. Členské poplatky: dospelí 3, 50€ ;
študenti od 15 rokov 2, 00 € ; dôchodcovia 1, 00 € ; žiaci 1. - 7. ročníka 1, 00 € ;
žiaci 8. - 9. ročníka 1,50 € ; Príjmy z činnosti knižnice boli spolu 1 431, 60 €.
Vzdelávacie a kultúrno - spoločenské podujatia: 11x besedy o knihách s účasťou
209 osôb, 11 x nástenné kvízy s účasťou 172 osôb, 1x prebehol kvíz pri
spoločnej návšteve v rámci vyučovania pre žiakov Špeciálnej základnej školy, 7x
exkurzia spojená s rozprávkami pre deti pre materské školy s účasťou celkom
140 detí, 7x prebehol slávnostný zápis prváčikov ZŠ do knižnice a 10x prebehla
prvá spoločná výmena kníh prváčikov spojená s rozprávkami. Týchto dvoch
podujatí sa zúčastnilo celkom 310 detí. Pre zberateľov nálepiek ku knihe
Dobrodružné cestovanie v čase v utorky a štvrtky organizovali výmenné burzy podujatí prebehlo spolu 13 s účasťou 155 detí. Do tradičnej literárnej súťaže
pod názvom "Príroda je život pre každého", ktorá je organizovaná od roku 1996
na počesť spisovateľa Ruda Morica sa zapojilo 9 ZŠ okresu Malacky a ZŠ SNP
Sučany, do súťaže prišlo 49 literárnych prác, porota ocenila 11 prác. Tradičnú
súťaž pod názvom "Kráľ detských čitateľov" pre deti ZŠ v Stupave - 4. ročník
organizuje knižnica od roku 1998. Má tri súťažné kolá ( účasť bola 175 žiakov),
vyvrcholením je slávnostná korunovácia za prítomnosti hostí z MsÚ, ZŠ, rodičov
a starých rodičov detí, ktoré postúpili do finále - bolo ich spolu 29. Za kráľa
detských čitateľov za rok 2015 korunovali Sebastiána Nezníka. Podujatie
prebehlo vo veľkej sále MKIC, finalisti získali knižné darčeky a diplomy a kráľ
detských čitateľov bol odmenený i tortou a darom od primátora mesta (20 €
poukážkou na nákup kníh podľa vlastného výberu). Pod názvom "Dvaja z jednej
lavice" prebehla ďalšia tradičná súťaž pre žiakov 6. ročníkov ZŠ v Stupave.
Konala sa vo veľkej sále MKIC, zúčastnilo sa jej 75 žiakov. Žiaci vo dvojiciach
(chlapec, dievča) odpovedajú na vedomostné otázky a ostatní žiaci sú v
medzikolách zapájaní do vtipných a hravých aktivít. V akcii "Spoločné výmeny
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kníh počas vyučovania" boli zapojení žiaci z 2., 3. a 4. ročníka. Pri príležitosti 30.
výročia úmrtia Ruda Morica prebehlo hlasné čítanie z jeho knihy "Rozprávky z
lesa" pre žiakov 3. ročníkov ZŠ v Stupave, zúčastnilo sa 98 žiakov. Počas roka
bolo uskutočnených 27 výstav kníh v detskom oddelení a 23 výstav kníh v
oddelení pre dospelých. Prebehli i výstavy kníh na aktuálne témy, spolu bolo 65
výstav. Za celý kalendárny rok 2015 uskutočnila knižnica spolu 148 podujatí za
účasti 1 764 osôb. Pracovníčky Mestskej knižnice počas roka pravidelne
dopĺňali darovanými knihami verejné knižničky na autobusových zastávkach v
meste. V novembrových Stupavských novinách na str. 1 a 6 bol publikovaný
článok autora Milana Greguša pod názvom "Knižnica s takmer 100-ročnou
tradíciou", kde uvádza okrem iného, že knižnica podľa dobových správ bola v
našom meste zriadená v roku 1924 v Máste, v Stupave až o tri roky neskôr. V
roku 1953 boli knižnice zlúčené a tak Obecná knižnica sídlila na dnešnom MsÚ,
neskôr menila svoje sídlo, od roku 1992 sa presťahovala do bývalého Obecného
domu v Máste na Hviezdoslavovej ulici ako Mestská knižnica Ruda Morica.
- HUSÁRSKY POCHOD prebiehal 21. marca, organizátorom bol Klub vojenskej
histórie Bratislava - Petržalka C. K. husársky pluk č. 12 " Palatín uhorský", Les
Marins de la garde - Francúzki gardoví námorníci. Všetci boli v dobových
uniformách. Podujatie bolo ako spomienkový pochod na obdobie
napoleonských vojen.
- VEĽKONOČNÁ PÁTRAČKA sa uskutočnila 5. apríla v Kaštieľskom parku (ako
nultá akcia v roku 2015). Nadviazala na tradíciu z minulosti grófskej rodiny
Károlyiovcov, dôkazom čoho je dobová rodinná fotografia z parku, kde deti
hľadali veľkonočné vajíčka. Tradícia pochádza z Nemecka, organizovali ju
dospelí pre deti. V tento deň v parku čakalo na deti 300 ukrytých veľkonočných
pokladov. Tí, ktorí našli žlté alebo červené vajíčka dostali sladkú odmenu a tí,
ktorým sa podarilo získať oranžové alebo objavili úkryt veľkonočného zajaca
dostali špeciálnu odmenu. Pátrači mali možnosť občerstviť sa teplým čajom a
posilniť sa slaným pečivom. Deti si mohli zdobiť i veľkonočné perníčky, vyrobiť
si košíčky na veľkonočné vajíčka, vystrihnúť si kuriatko, zajačika, vymaľovať si
obrázok. K dispozícii boli propagačné materiály o budúcnosti Malého parku.
- DEŇ DETÍ (MDD) sa uskutočnil 1. júna na Námestí sv. Trojice, hlavným
organizátorom podujatia bolo mesto Stupava. Bolo pripravené zábavné
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bludisko, lezecká stena, maskoti Mickey Mouse a Macko Pu, skákací hrad,
trampolína, hasiči s ukážkami, maľovanie na tvár, šermiari z Ursusu a
občerstvenie. Cukrová vata bola zadarmo pre všetky šikovné deti, ktoré prešli
zábavnými atrakciami.
- STUPAVSKÉ TRHY ( ako 1. ročník) sa konali 20. júna pod patronátom mesta
Stupava, OZ Pour Art a Srdiečkovo, nadviazali na stáročné tradície stupavských
trhov a jarmokov konaných na Námestí sv. Trojice pred farským kostolom sv.
Štefana. Programovo bolo toto letné podujatie podobné na zimné podujatie
Župné Vianoce z decembra. V kaštieľskom parku na pódiu vystupovali
stupavské súbory Devil´s, Stupavjánek a mažoretky MEISI, divadlo pre deti
Ludus a v popoludňajších hodinách koncertovali skupiny Jazz Pops Up, Funny
Fellows - swing, Mariachi Sin Fronteras - latino a Andrea Zimányiová - šanzóny.
V kaštieľskom parku po celý deň prebiehalo člnkovanie na jazierku, mini zoo,
prehliadky parku s lektorom, poľovnícka kuchyňa, prezentácia hasičskej
techniky, hrnčiarska dielnička, gastro zóna, detská zóna. Na Nám. sv. Trojice
prebiehal remeselný trh, informačný stánok mesta Stupavy a stánky OZ. V
synagóge bola burza kníh, autorské čítanie spisovateľky Niny Krausovej a
prehliadky synagógy.
- JARMOKY
sa tradične uskutočňujú v okolí MKIC a v areály "Barónové":
Veľkonočný - 4. apríla
Svätojakubský - 25. júla (letný jarmok)
Jesenný, v rámci slávností Dni kapusty - zelá, 2. - 4. októbra
Svätomartinský - 14. novembra
Mikulášsky - 5. decembra
- PIVNÝ FEST. V poradí II. pivný fest sa uskutočnil 6. júna v kaštieľskom parku, v
programe vystúpili hudobné skupiny ZÓNA A - punk, ROCKEFELLAS rock´n´roll - rockabilly, FRIDAY WHISKEY - glam-rock´n´roll, ACES - hard rockrock´n´roll a KAKTUS - rock´n´roll. Sprievodné podujatia - člnkovanie na
jazierku, prezentácia minipivovarov, detská zóna, homebrewing, afterparty v
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klube Komunál. Podujatie podporilo mesto Stupava, MKIC, BSK a viacerí
partneri.
- HODY 2015 sa konali 15. - 17.augusta, podujatia boli rozdelené :
15. augusta v areály Knižnice Ruda Morica boli MÁSTSKE HODY - v programe
vystúpil spevácky zbor Nevädza, podujatie na striedačku sprevádzala hudba
Pollák BAND a Brnenská cimbalová muzika. Prebehla i ochutnávka koláčikov
mástskych domácich gazdiniek. K dobrej pohode nechýbalo občerstvenie, ktoré
zadarmo ponúkal Mástsky potravinový spolok a Bašta pod Pajštúnom.
16. augusta v areály okolia MKIC boli STUPAVSKÉ HODY, ich súčasťou bol
jarmok, maľovanie na tvár, atrakcie pre deti, jazda na ťave Ali, krst nového CD
Záhorienka ako i jej vystúpenie na striedačku s hudobnou skupinou Oukej
Country. V detskom centre Rozprávkovo prebiehali tvorivé dielne.
17. augusta v areály futbalového štadióna boli HODKY, kde prebehol futbalový
hodkový zápas medzi mužstvami Internacionáli Stupava a Vysoká pri Morave. V
predzápase sa stretli žiaci FK Stupava .
- STOPY NAŠICH PREDKOV. 1. septembra sa pod týmto názvom uskutočnila v
Malom parku akcia, v jej programe bolo zážitkové vzdelávanie Vojenského
múzea na kolesách, streľba a ukážka historických zbraní, hod granátom na
maketu zákopu, výstrel z mínometu, streľba zo vzduchoviek. Pre deti boli
pripravené atrakcie: detský kútik - súťaže s animátorom, poľná nemocnica s
ukážkami a cvičeniami, streľba z luku, maľovanie na tvár a skákací hrad.
- STREDOVEKÝ PIKNIK v Kaštieľskom parku spolu s rytiermi prebehol v
popoludňajších hodinách 19. septembra, každú hodinu bolo šermiarske
vystúpenie: URSUS, Rád sv. Galahada, Argyll, Šermiarska kompánia Et Cetera a
o 21.00 hod. podujatie ukončila ohňová show. Sprievodné akcie: historická
strelnica, koníky, historické detské hry, lodičky po jazierku, stredoveký tábor a
nechýbali stánky s občerstvením.
- DNI KAPUSTY - ZELÁ 2015 sa uskutočnili 2. - 4. októbra 2015 ako 19. ročník,
podujatia boli rozdelené do jednotlivých zón: Fan zóna v priestoroch
Kaštieľského parku - park patril deťom, ktoré sa tu zabavili na divadelných
predstaveniach, súťažiach, tvorivých dielňach, nechýbal Majster N. Ako sa
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zvečerilo deti vystriedali mladí, ktorí si užívali vystúpenie raperov, pohybové
workshopy a adrenalínové jazdy na moderných kolotočoch. Pred MKIC bola
Farm Fest zóna s vozom naloženým hlávkami kapusty, v Sedliackom dvore
tradičná výstava ovocia a zeleniny. Na Mlynskej ulici bol remeselný jarmok. Viac
pozornosti ako v minulosti vzbudilo súkromné múzeum Mástský sedlácký dvúr
p. Antona Stankovského v Máste s ukážkami spracovania kapusty. Hojná účasť
návštevníkov bola i v bývalom Obecnom dome v Máste - dnes mestská knižnica,
kde sa prezentoval Mástsky potravinový spolok v Stupave. V hlavnej zóne (na
Barónovom) bolo pódium, kde úvod patril bubeníckej šou formácie Batatimba,
nasledoval príhovor primátora Romana Maroša a čestných hostí, pokračoval
temperamentný Kmeťoband, elektronická hudba skupiny Puding pani Elvisovej
a U.K.N.D. Vystúpili i dychové hudby, ľudové súbory, bol tanec i tanečná
zábava. V stupavskej synagóge bola tradičná burza kníh, výstava fotografií
Záhrada večnosti, koncert Presburger Klezmer Band. Nádych punku mal
program pri minipivovare Stupavar s Brewing Punkom a diskotéka. V Komunál
klube sa mohli zabaviť priaznivci reggae. Prebehli i tradičné prehliadky
kostola,Oratória,prednášky v Kine X so zameraním na Kaštieľsky park a
slávneho keramikára Ferdiša Kostku. Prezentovali sa i stupavské OZ, ako
Stupavjánek, Stupavjan, Pohodka, Rozprávkovo, Pour Art, mažoretky Meisi,
Devil´s, Záhorienka. Stupavský kuchársky tím pod vedením Miloša Lachkoviča
zasa predviedol svoje kuchárske umenie na lúke za MKIC. Z podnikateľov, ktorí
sa zapojili to boli: Stupavar, Krajn, Komunál klub, Dubový nábytok - Green Oak,
Agroservis. Pre návštevníkov bol k dispozícii podrobný rozpis programu ako i
oznam v Stupavských novinách, či letáky. Technické služby sa starali o poriadok,
dobrovoľnícke členky zdravotnej služby z radov Červeného kríža zasa o prvú
pomoc (ošetrili 75 úrazov). Mínusom podujatia bola chýbajúca výstava
tekvicových výrobkov. Premávala kyvadlová doprava do Bratislavy a späť.
Mesto bolo pripravené na cca 25 000 návštevníkov, toto číslo sa však vyšplhalo
až na prekvapivých 40 000 návštevníkov.
- JESENNÉ TEKVIČKY zorganizovala firma Agroservis v spolupráci s mestom dňa
10. októbra v areály firmy ako jesenné podujatie pre celú rodinu - vyrezávanie a
dekoračná úprava tekvíc (pre každú rodinu jedna tekvica zdarma), výroba
vencov, venčekov a jesenných dekorácií. Pre návštevníkov boli pripravené
tekvicové dobrôtky.
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- STUPAVSKÁ PARA. Podujatie, ako preteky modelov lodí, parníkov prebehol 17.
októbra na jazierku v Kaštieľskom parku a zároveň prebehla i bitka tankových
modelov o Atlantik. V popoludňajších hodinách bola prezentácia Žilinského
ponorkového a tankového klubu, ktorí prezentovali diaľkovo ovládané modely
tankov, ponoriek a vojnových lodí. Zišlo sa tu 13 modelárov zo Slovenska a
Čiech, súťažili v rôznych kategóriach.
- VIANOČNÁ KAPUSTNICA pod záštitou mesta sa uskutočnila 23. decembra od
16.00 do 18.00 hod. na Námestí Sv. Trojice a v Pastoračnom centre.
- ZIMNÁ HERNIČKA prebiehala počas vianočných prázdnin od 28. decembra
2015 do 10. januára 2016 v MKIC, vo veľkej a malej sále za úhradu od 9.00 hod
s prestávkou do 19.00 hod. Deťom bol k dispozícii hrad na skákanie,
trampolína, rôzne hry, tvorivé dielničky.

- KONCERTY
Uvedené koncerty sa uskutočnili v stupavskej synagóge za spolupráce s OZ Pour
Art a neziskovej organizácie Jewrope :
8. mája komorný koncert OZ Asociácia klasických gitaristov pod názvom HUDBA
SLOV - POÉZIA NÔT; na klasickej gitare hral p. Vladimír Ondrejčák, sprievodné
slovo mala p. Mária Schlosserová.
19. septembra pod názvom AFRO BLUES - Boboš Procházka a Silvia Josifovská.
Koncerty v rámci slávností Dni kapusty - zelá: koncert PRESSBURGER KLEZMER
BAND ako variácie hudby s modernou ako to s jazzom, rockom, reggae a world
music z Balkánu po zvuky Stredomoria cez starú bratislavskú židovskú štvrť.
Uskutočnil sa 2. októbra. 3. októbra pod názvom Katka Ščevlíková a Slip The
Beat bolo hudobné vystúpenie - koncert v rytme jazz, soul, funky a 4. októbra
vystúpenie barytón saxafonistu Erika Rothensteina s jazzovou hudbou.
12. decembra saxafónové kvarteto SAXOPHONE SYNKOPATORS
- Koncerty počas roka boli i vo farskom kostole:
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31. októbra organový koncert v spolupráci so speváckym zborom Nevädza, ich
vedúcim zboru Mgr. art. Tomášom Šelcom a Mgr. art. Marekom Vrábelom.
18. decembra sa vo farskom kostole uskutočnil tradičný adventný koncert
žiakov ZUŠ v Stupave.
12. decembra adventný koncert vo farskom kostole v rámci Župných Vianoc vystúpili s betlehemským koncertom Stupavjánek a Stupavjan ako i ženský
spevácky zbor Nevädza s operným spevákom Tomášom Šelcom.

- VÝSTAVY
4. mája pod názvom Šepot farieb výstava p. Marie Darášovej vo výstavnej sieni
v budove MKIC
28. - 31. mája koncoročné práce žiakov OZ Pohodka - expozícia keramiky a
maľby v synagóge
5. júna "Farby duše" v spolupráci s výtvarným ateliérom akademického maliara
Mariána Komáčka v synagóge
16. júna koncoročné práce žiakov ZUŠ v synagóge
28. augusta obrazy a grafika Jakuba Kováča pod názvom "Ostrov Snoff" v
synagóge
9. septembra Klub neprofesionálnych výtvarníkov Bratislavy - ARTKLUB
vystavoval práce absolventov ateliéru pod záštitou Otílie Nevřilovej-Palugyovej.
Desať členov predstavilo svoje práce, hudobný vstup mal dirigent a skladateľ
Mgr. Pavol Zajaček
25. septembra Dagmar Sokolová pod názvom TODO DE MI ALMA - Všetko z
mojej duše, tematikou bola žena.
1. októbra fotografie Vladimíra Švestku pod názvom "Záhrada večnosti" v rámci
Dní kapusty - zelá pod kurátorstvom p. Milana Greguša, ktorý bol zároveň
autorom sprievodných textov, inštaláciu navrhol p. Martin Muráni. Súbor
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fotografií mal tematiku tradícií židovských pohrebných zvykov či symboliku
náhrobníkov.
5. decembra bola zahájená Vianočná výstava rôznorodej vianočnej dekorácie
spojená s predajom vianočných stromčekov vo firme Agroservis v Máste.

- KINO X prevádzkuje OZ Pour Art (prevádzku a premietanie filmov zabezpečuje
Martin Muráni, majiteľom technológii je p. Martin Sepp) naďalej v MKIC.OZ
reagovalo na výzvu spoločnosti Europa Cinemas, ktorej cieľom bolo členstvo v
jej sieti kín, čím môže poskytovať prevádzkovú a finančnú podporu kinám, ktoré
prinášajú na filmové plátno významný počet filmových európskych titulov. Kino
X sa stalo členom tejto siete kín Europa Cinemas. I v tomto roku v pravidelnom
čase premietali filmy. 17. decembra v rámci vzdelávacieho projektu
moderovaných dokumentov s názvom Svet okolo nás svoje cestovateľské
skúsenosti sprostredkovali žiakom 2. stupňa ZŠ cestovatelia Martin Hríb a Ivan
Panák. V dokumente predstavili Indiu a všetky farby Orientu.
- Komorné divadlo pracuje na báze ochotníckeho divadla od roku 2013,
koordinátorom činnosti je Martina Mitická a Marian Surovka, režisérom je
Roman Maroš. V roku 2015 s priaznivou odozvou predstavili hru Slamený
klobúk v niekoľkých premiérach.

- REGIONÁLNE JABLKOVÉ HODOVANIE 2015 sa uskutočnilo v Stupave 10.
októbra na Námestí Sv. Trojice, hlavným organizátorom je BSK v spolupráci s
mestom a MKIC. Návštevníkom ponúkali nielen jabĺčka, ale i koláče, mušty a iné
dobroty, k dispozícii boli i knižky s receptami.

- BIELA NOC ako medzinárodný festival súčasného umenia sa prvýkrát
uskutočnil v Stupave 30. - 31. októbra v spolupráci s BSK. Je to prestížny
medzinárodný umelecký projekt, jeho úlohou je priblížiť širokej verejnosti
súčasné formy umenia ako i netradičného a nepoznaného umenia, ktoré
približuje významné miesta európskych metropol. Projekt vznikol v Paríži v roku
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2002. Na stene jedného z domov na Zdravotníckej ulici sa odohralo niekoľko
pantomimických príbehov. Scenáristom, autorom, režisérom a v konečnom
dôsledku hercom sa mohol stať každý, kto sa po zotmení zapojil do hry so
svetlom a tieňom. Autorkou s názvom Tieňohra bola Barbora Berezňáková.

- SVÄTOMARTINSKÉ POŽEHNANIE MLADÉHO VÍNA sa tradične uskutočnilo 11.
novembra v spolupráci mesta a Slovenského zväzu záhradkárov v MKIC . Na
podujatí domáce vína požehnal Mons. Felix Mikula, dekan - farár. Príhovor mal
primátor Roman Maroš, hudobné vystúpenie zabezpečila skupina Pollák band a
večer sa niesol degustáciou mladých vín.

- MÁSTSKA ZABÍJAČKA sa uskutočnila 14. novembra, tradične pod taktovkou
Mástskeho potravinového spolku v Stupave. Za dobrovoľný finančný príspevok
sa dalo najesť zabíjačkových dobrôt, pre deti bolo pripravené ohnisko na
opekanie. Dobové fotografie na výstavke komentoval návštevníkom p. Ján
Suchý. Dobroty z mäsa (od p. majstra Milana Prokeša) zapíjali návštevníci
dobrým vínom v pôvodnej pivničke. Hudbou rozveselil hodujúcich Band Milana
Huraja z Mástu.

- MIKULÁŠ na 5. decembra pripravilo mesto pre deti v MKIC - divadelné
predstavenie divadla HAAF a Zuzka Haasová a boli pripravené i balíčky a živý
Mikuláš v sprievode čerta.

- ADVENT začal 29. novembra na Námestí Sv. Trojice a vo farskom kostole Sv.
Štefana, organizoval ho farský úrad a mesto Stupava ako slávnostné zažatie
prvej sviečky na adventnom venci pred kostolom. Veniec posvätil Mons. F.
Mikula, súčasťou bolo vystúpenie ženského speváckeho zboru Nevädza s
operným spevákom Tomášom Šelcom. Pri adventnom venci bolo podávané
malé občerstvenie.
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- ŽUPNÉ VIANOCE 2015 v Stupave sa konali 12. decembra, na Námestí Sv.
Trojice boli vianočné trhy s tradičnými zimnými pochúťkami stánkových
predavačov ako i Mástskeho potravinového spolku, o 17.00 hod bolo
slávnostné rozsvietenie mestského vianočného stromčeka s príhovorom
primátora Romana Maroša, v programe vystúpila tanečná skupina Devil´s, od
17.30 hod bola svätá omša a následne adventný koncert s vystúpením
Stupavjánka a Stupavjana a Nevädze v sprievode operného speváka Tomáša
Šelca. V synagóge bol od 9.00 hod. remeselný trh, vystúpili i detičky z MŠ J.
Kráľa a MŠ z ulice Marcheggskej, nasledoval koncert speváckeho zboru APOLLO.
V popoludňajších hodinách boli Regtimové Vianoce so Saxophone Syncopators,
vernisáž výstavy prác žiakov miestnej ZUŠ v priestoroch ženskej galérie a
vianočné piesne s jazzovým nádychom v podaní Františka Báleša so speváčkou
Mirkou Záhumenskou. V stupavskom parku v doobedňajších hodinách pri
jazierku Klub stupavských modelárov vystavoval niekoľko modelov parníkov a
Slaven a Luciprd spustili i na vodu.

- VIANOČNÝ KAMIÓN zavítal do nášho mesta 20. decembra na parkovisko pri
MKIC v podvečerných hodinách. Akcia bola v spolupráci s Coca Cola. Pre deti
boli pripravené zábavné hry, v atraktívnom aute sa mohli návštevníci
vyfotografovať s Mikulášom a jeho pomocníkmi - škriatkami, deti dostali i
darčeky. Výťažok z ich predaja poputuje na charitu v rámci programu Stupavské
srdce.

- PLESY A ZÁBAVY
24. januára Farský ples
7. februára XII. mestský reprezentačný ples v MKIC
21. novembra Poľovnícka zábava

- OZ STUPAVJAN svojimi kultúrnymi vystúpeniami obohacuje život v našom
meste od roku 2013, združuje Detský folklórny súbor STUPAVJÁNEK, spevácku
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skupinu STUPAVJAN a mažoretky MEISI. Nácviky realizujú v MKIC. Slávnostné
ukončenie školského roka 2014/2015 uskutočnili spoločne 25. júna v MKIC na
vyhodnotení s občerstvením od rodičov, darčekmi od sponzora FA - LA - DRO a
folklórnou minidiskotékou. Z činnosti jednotlivých skupín občianskeho
združenia za rok 2015:
STUPAVJÁNEK - detský folklórny súbor (DFS) pracoval druhým rokom pod
umeleckým vedením p. Oľgy Mózovej, nácviky realizovali v MKIC, naďalej
zbierajú bezodplatne obuv, šatstvo, domáce náradie a potreby, hudobné
nástroje, dobové fotografie a iné. Firma AVANA sponzorsky dodala a položila
plávajúcu podlahu v tanečnej sále. 22. mája v MKIC uskutočnili nábor do
súboru, veková hranica - od dovŕšeného veku 5 rokov. Druhú májovú sobotu sa
podieľali na programe na akcii Míľa pre mamu v sále MKIC, divákov uchvátila
mladšia skupina a ich Lúčne hry. Staršia skupina predviedla kreácie Myjavských
tancov, spev, hru na flate, prekáračky v stupavskom nárečí. 23. mája sa súbor
zúčastnil v spolupráci so speváckou skupinou Stupavjan na medzinárodnej
prehliadke folklórnych súborov v Kútoch. 5. septembra sa zúčastnili na VII.
ročníku festivalu MRAVENEC - prehliadka detských folklórnych súborov v
Plaveckom Štvrtku. Zároveň na festivale malo premiéru logo Stupavjánka, ktoré
vytvorila Stupavčanka Kristína Slezáková, študentka digitálneho dizajnu
Univerzity T. Baťu v Zlíne. V rámci osláv Dni kapusty - zelá vystúpili v dňoch 2. 4. októbra a 12. decembra vystúpili s programom v rámci Župných Vianoc 2015
v Stupave.
STUPAVJAN - spevácka skupina, pracuje od roku 2014, tvoria ju nadšenci
ľudových piesní pod umeleckým vedením Ing. Jozefa Bindera, ktorý zároveň
sprevádza spev hrou na harmonike a gitare. 25. februára spríjemnili popoludnie
v klube seniorov Pohoda, 21. marca vystupovali na pozvanie OZ Pohodka v
rámci akcie Prvý jarný deň v Pohodke - jarmok remesiel, 27. marca vystúpili na
pozvanie Jednoty dôchodcov Slovenska - ZO Stupava v rámci kultúrnej časti
výročnej členskej schôdze, počas druhej májovej soboty vystúpili na podujatí
Míľa pre mamu v MKIC, 23.mája sa zúčastnili na medzinárodnej prehliadke
folklórnych súborov v Kútoch, 9. júla zaspievali Klubu dôchodcov v Záhorskej
Bystrici na stretnutí pri guláši, 3. septembra vystúpili na slávnostnom otvorení
nových priestorov senior klubu Pohoda a 5. septembra spolu so Stupavjánkom
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vystúpili na 7. ročníku festivalu Mravenec v Plaveckom Štvrtku. Vystúpili i na
Dňoch kapusty - zelá v dňoch 2. - 4. októbra. 15. októbra vystúpili pre OZ
Štvrčan v Plaveckom Štvrtku pri príležitosti mesiaca Úcty k starším. 23. októbra
spríjemnili posedenie v klube seniorov Pohoda v Stupave pri príležitosti
"Mesiaca úcty k starším" a tiež z tejto príležitosti 24. októbra mali vystúpenie
pre MS ČSK Stupava II. V našom meste vystúpili i v rámci Župných Vianoc 2015.
MEISI - ako skupina tanečného športu pracuje od roku 2014 pod umeleckým
vedením Mgr. Žanety Štingerovej. 21. februára sa členky skupiny zúčastnili na
celoslovenskom twirlingovom seminári (spojenie práce s paličkami s prvkami
tanca a gymnastiky) v bratislavskej Dúbravke pod vedením majsteriek z Čiech
a tanečného profesora. 18. apríla sa zúčastnili na 2. ročníku súťaže mažoretiek
o MERCI pohár v Záhorskej Vsi. Súťaže sa zúčastnilo 23 súborov mažoretiek z
Českej a Slovenskej republiky s vyše 200 tanečnicami. Stupavské mažoretky si
vybojovali 7. a 8. miesto. v súťaži TAKTIK Sobotište. V druhú májovú sobotu
boli zaradení do programu pod názvom Míľa pre mamu, pre nepriazeň počasia
vystúpili vo veľkej sále MKIC .
- DEVIL´S ako detská hiphopová tanečná skupina (DHS) pracuje od roku 2008
pod vedením Martiny Diviakovej. Svoju činnosť realizujú v priestoroch MKIC,
kde štyrikrát do týždňa trénujú. Zúčastňujú sa na vystúpeniach i súťažiach.
Tanečná skupina je rozdelená do troch vekových skupín vo veku od troch do 15
rokov. Z aktivít v roku 2015 uvádzam: 11. apríla sa zúčastnili na semifinálovom
kole tanečnej súťaže Deti fitness - športom proti drogám - MIA FESTIVAL v
Bratislave. V kategórii STREET DANCE GROUPS detí do 12 rokov získali 1. miesto
a postúpili do veľkého česko - slovenského finále, ktoré sa uskutočnilo v
pražskej Lucerne v Českej republike v dňoch 22. - 24. mája 2015. V rámci Dní
kapusty - zelá sa predstavili s programom v dňoch 2 - 4. októbra, 23. októbra
vystúpili na akcii "Mesiac úcty k starším" seniorom v Stupave v MKIC.

- ZUMBA v Stupave oslávila päť rokov. Je to neuveriteľných päť rokov, čo na
prvú hodinu prišlo do MKIC takmer 200 tancachtivých ľudí zo Stupavy a okolia.
Odvtedy prebiehajú pravidelné hodiny, kde môžu účastníci načerpať pozitívnu
energiu z latinsko - amerických rytmov a zažiť tanečný a zároveň športový
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zážitok. Zumba patrí medzi aeróbne aktivity, ktoré sú obľúbené po celom svete.
Niekoľkokrát prebehla i veľká Zumba párty v mestskej športovej a tenisovej
hale v Stupave za účasti inštruktorov z iných miest a krajín (Kuba, Rakúsko).
Počas letných prázdnin aktívna skupina tancovala i na plážach Talianska a
Chorvátska. Pravidelne sa schádzali cvičenky dvakrát týždenne v MKIC a raz v
CVČ Sunéčko.

- PARK HOTEL INTENZÍVA svojou kultúrno - športovou činnosťou obohacuje
dianie v Stupave. 4. apríla zorganizovali podujatie pod názvom "Zážitková Veľká
noc" ako tvorivé dielne spojené s opekačkou, súťažami, zábavnými hrami pre
celú rodinu, večernou výpravou za strašidlami. 6. apríla mali tradičnú
veľkonočnú šibačku a oblievačku s hľadaním čokoládových vajíčok a zajačikov v
tráve spojenú s jazdením na koníkovi a ochutnávkou špecialít šéfkuchára
hotela. 18. apríla zorganizovali Zábavný orientačný beh. 12. a 26. apríla tzv.
Nedeľňajšie jašovisko pre deti - hry, súťaže, skákanie na gumenom hrade, opičia
dráha a iné. v rámci osláv Dňa matiek uskutočnili akciu Míľa pre mamu 9. mája
ako symbolickú míľu z Námestia sv. Trojice cez park do Park Hotela Intenzíva.
Počas cesty prebehli pre deti a ich mami zábavné úlohy a súťaže s
rozprávkovými postavami. V cieli bol kultúrny program, atrakcie pre deti,
diskotéka, jazda na koníkovi a iné. 8. augusta sa podieľali na 4. ročníku Behu na
Pajštún v kategórii muži, ženy a beh so psom. 14. novembra spoluorganizovali
15. ročník behu Lamač - Stupava ako lesný beh.

9. ŠKOLSTVO
Hodnotenie škôl v Stupave za školský rok 2014/2015; zriaďovateľom
menovaných škôl je mesto Stupava.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA KPT. JÁNA NÁLEPKU (ZŠ) - spracované podľa Správy o
výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2014/2015, podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR/2006 Z. z. - skrátené.
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Riaditeľkou školy bola PhDr. Bohdana Cibuľová, zástupkyňa riaditeľky pre I.
stupeň Mgr. Ľubica Klasová, zástupca pre II. stupeň Mgr. Vojtech Kubicsko,
výchovnou poradkyňou bola PaedDr. Adriana Kubicskóová, koordinátorkou
protidrogovej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Jana
Cidylová, koordinátorkou enviromentálnej výchovy Mgr. Katarína Kachničová,
vedúcou školského klubu Eva Slezáková, Radu školy viedla PeadDr. Adriana
Kubicskóová, poradnými orgánmi boli metodické združenia a predmetové
komisie. Učiteľský zbor: PhDr. Bohdana Cibuľová, Mgr. Ľubica Klasová, Mgr.
Vojtech Kubicsko, PaedDr. Adriana Kubicskóová, Anna Belešová, Mgr. Tatiana
Blažeková, Mgr. Mária Branková, Mgr. Oľga Bujnová, Mgr. Kvetoslava Bujnová školská špeciálna pedagogička, Mgr. Jana Cidylová, Alica Červená, Ľubica
Darášová, Jana Debnárová, Mgr. Mária Demetrová, Annemarie Distlerová,
PaedDr. Silvia Dugovičová, Mgr. Otília Erdéliová, Mgr. Jaroslav Fišer, Mgr. Jana
Fišerová, Mgr. Silvia Foltýnová, Mgr. Ingrid Fabianová, Mgr. Alena Fusková,
Mgr. Jarmila Hanáková, Mgr. Kristína Hartl, Mgr. Mária Hubeková, Mgr. Anna
Hudáková, Júlia Hudecová, Mgr. Nataša Jakubcová, Mgr. Beáta Janočková, Mgr.
Katarína Kachničová, Mgr. Mária Kianičková, Andrea Kovačičová, Mgr. Šarlota
Králová, Mgr. Petra Kralovičová, Mgr. Martin Kubicsko, Mgr. Svetlana
Kubovičová, Mgr. Jarmila Lundová, Mária Markovičová, Zuzana Margetiniová,
Anna Mihalovičová, ThDr. Félix Mikula, Mgr. Eva Nigrédiová, Mgr. Eva
Mordavská, Mgr. Marcela Mózová, RNDr. Katarína Oláhová, Mgr. Pavol
Oremus, Mgr. Alžbeta Oremusová, Mgr. Gabriela Paálová, PaedDr. Jolana
Petreová, Mgr. Martina Piatková, Mgr. Mária Polakovičová, PaedDr. Robert
Popluhár, Mgr. Svetozár Prokeš, Mgr. Monika Ružičková, Bc. Iveta Říhová, Mgr.
Jana Sirotová, Katarína Slamková, Eva Slezáková, RNDr. Zuzana Schwartzová,
PhD., Mgr. Milada Slováková, PaedDr. Jana Stehlíková, Mgr. Soňa Štoffová,
Mgr. Dana Šulíková, Ľudmila Sobeková, Mgr. Peter Tišťan, Martina Trebická,
Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Beata Velschmidová, Mgr. Anna Vidiečanová, Mgr.
Jana Vozáková, Mgr. Ľubomír Weiss, Mgr. Veronika Zárecká, Mgr. Miriam
Zelenáková, Mgr. Marta Zemanová, Mgr. Marta Žolnayová.
Počet tried 50, počet žiakov 791, v školskom klube bolo 17 oddelení. Zápis do
1. ročníka v školskom roku 2015/2016 186 žiakov.
Zameranie tried:
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V 1. A, 2. B a 3. A = triedy s clilovým vyučovaním Aj a dve triedy na II. stupni (5.
A, 6.A)
V 1. B a 1. C = triedy so športovou prípravou v spolupráci s Golden team
(rozšírené vyučovanie telesnej výchovy) a Mgr. Svetozárom Prokešom s
orientáciou na hádzanú.
Tri triedy na II. stupni s orientáciou na hádzanú a florbal.

O výchovno - vzdelávacích výsledkoch svojich detí sa môžu rodičia informovať
cestou internetovej žiackej knižky.
Z prehľadu výsledkov súťaží, olympiád, besied, aktivít, exkurzií, prednášok
(uvádzam výber): prebehli na úrovni školských, okresných a krajských kôl,
postúpili i na celoslovenské kolá i do medzinárodného kola = spolu sa zapojilo
841 žiakov, napr. v súťaži Maxík 61 žiakov, Vševedko 53 žiakov, Klokan 142
žiakov, iBobor I. stupeň 110 žiakov, Súťaž o najkrajší list 4 žiaci, Európa v škole
Aj 1 žiak, Európa v škole v Nj 1 žiak, iBobor II. stupeň 131 žiakov, Pikomat 1 žiak,
Bezpečná škola 2 žiaci. V súťaži Baltík postúpilo 7 žiakov do okresného kola, z
toho do medzinárodného kola 1 žiak. V celoslovenskej Literárno - výtvarnej
súťaži Premena sa Zarka Komíneková, žiačka z 3.C triedy stala víťazkou slávnostné odovzdanie cien prebehlo počas knižného veľtrhu Bibliotéka v
bratislavskej Inchebe, kde v programe vystúpili žiaci z 3. C divadielkom o
modernej princeznej pod vedením p. uč. Danky Šulíkovej.
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: jednou z hlavných aktivít školy sú
športové akcie, z ktorých dominuje hádzaná a florbal. Tradíciou sa stal
medzinárodný florbalový turnaj STUPAVA CUP - je to najväčší mládežnícky
florbalový turnaj na Slovensku - vo všetkých žiackych kategóriach sa ZŠ v
Stupave prebojovala do záverečných celoslovenských kôl.
Škola sa aktívne zapojila do mnohých predmetových súťaží a na ich
prezentáciu a zviditeľnenie využíva Stupavské noviny a webovú stránku.
V apríli prebehli letové ukážky dravcov zo zámku Lednice - orly, sokoly, sovy,
sup na školskom dvore. V prvej časti odborníci oboznámili deti s dravcami a v
89

druhej časti deti súťažili o ceny. I samotné deti si mohli vyskúšať ako je to, keď
dravec pristane na ruke.
V apríli druháci, tretiaci a 1.G navštívili v Rusovciach vystúpenie SĽUK - U s
muzikantskou veselohrou Zvuky nie sú muky alebo od píšťalky k husličkám.
Žiaci 7. - 9. ročníka pracovali ako PEER skupina = vrstovnícka skupina, ktorá sa
venovala práci so žiakmi, najmä v oblasti prevencie šikanovania a užívania
návykových látok. Zapojili sa do akcie "Detský čin roka". Ako škola získali titul
"Škola dobrých skutkov".
Aj školská jedáleň sa zapojila do aktivít s rodičmi a verejnosťou - pripravili
podujatie Stupavská palacinka.
Projekty, do ktorých sa škola zapojila - okrem clilového vyučovania Aj,
športových tried, tried Golden teamu a rovesnícky program PEER to bol projekt
Smietko - separovaný zber, Dopravná výchova pre žiakov 1. ročníka cestou
projektu Autíčko Svetielko, Modrá škola - vnímanie hodnoty pitnej vody,
projekt ŠIOV Dielne 2 - škola bola vybavená učebnými pomôckami na biológiu,
fyziku, techniku a chémiu v celkovej hodnote cca 55 000 €. Nadačný fond
Telecom Nadácia Pontis - úspešne zrealizovaný projekt Futbalové ihrisko.
Spolupracovali s OZ Envirosvet, realizovali projekt o zdravej výžive pod názvom
Hovorme o jedle, projekt English one bol realizovaný pre vyučovanie anglického
jazyka.
Stanovený cieľ vytýčený Školským vzdelávacím programom napĺňali mnohými
formami, napr. využitím školskej knižnice a mestskej knižnice, zapojením sa do
súťaží , ktoré poriadalo MŠ SR, besedami, vychádzkami, exkurziami a zábavnými
podujatiami. Uskutočnili Školy v prírode - Čertov pre 2.B a C, 4.B a E; Kokava
nad Rimavicou 3. A, B a 4. D; Tesáre 1. C,2. A,D a 3. C; Prašník 3. D; Duchonka 4.
A,C. Plavecký výcvik z objektívnych dôvodov pre žiakov 3. ročníka
neabsolvovali.
V rámci učebných osnov pre žiakov 2. ročníka uskutočnili zážitkové vyučovanie
s témou Spoznaj svoje mesto - raz týždenne navštívili Mestský úrad a mestskú
políciu, pričom sa zoznámili s pracovníkmi jednotlivých oddelení, vyskúšali si
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prácu poslancov. Pracovníci MsP zoznámili deti s kamerovým systémom,
výbavou služobného auta, s osobným výstrojom.
Voľnočasové aktivity mali možnosť žiaci realizovať v krúžkoch, ako boli
hádzanej, počítačový, moderné tance, futbal florbal, šikovné ruky, literárny,
turistický, stolný tenis, basketbal, historický, historický šerm, ekoflórik, hravé
pokusy v chémii. Zapojilo sa v nich celkom 773 žiakov.
V spolupráci s OZ historického bojového umenia URSUS pripravili pre žiakov 1. a
2. stupňa kultúrno - výchovné súťažné dopoludnie pod názvom "Školská
pevnosť" a OZ URSUS vystúpilo pre deti i na Deň detí. Čarovná noc s
Osmijankom prebehla 26. marca, rodičia priviedli deti na 17.00 hod. do školy,
kde deti prenocovali na karimatkách a v spacákoch. V školskej jedálni mali
"čarovnú večeru" a na druhý deň raňajky, plnili Osmijankové úlohy, hrali sa ,
čítali si z knihy o Osmijankovi a iné. Deti boli kreatívne, za dobrú prácu boli
všetci odmenení. Pre zvýšenie záujmu detí o knihy a čítanie prebiehal "Týždeň
hlasného čítania" v mesiaci apríl - pre všetkých prváčikov nahlas čítali štvrtáci z
rozprávkových kníh a po čítaní sa deti rozprávali, vypĺňali pracovné listy,
vyfarbovali rozprávkové postavičky. 22. mája sa žiaci 3. B pod vedením p.
učiteľky Oľgy Bujnovskej zúčastnili na besede so spisovateľkou Martou
Šurinovou. Beseda sa konala v Mestskej knižnici Ruda Morica, besedovali o
vopred prečítanej knihe Krajinka s koníkom a besedu doplnili svojimi
ilustráciami ku knihe. Zaujímavou bola 11. decembra beseda so spisovateľkou
Máriou Vrkoslavovou, ktorá navštívila žiakov 2. ročníka aj so svojim manželom
a psíkom Gordonom, ktorý je hlavnou postavou jej kníh (akciu zorganizovala p.
uč. Mgr. Svetlana Kubovičová). 12. decembra prebehla Vianočná burza pred
predajňou Agroservis v Máste, kde žiaci predávali svoje výrobky, čím si zarobili
na Montessori materiál sumu vo výške 520€.
Administratívna pracovníčka školy: Jana Kralovičová
Rada školy: predseda PaedDr. Adriana Kubicskóová, pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Marta Zemanová a PaedDr. Adriana Kubicskóová, ostatní zamestnanci:
Pavlína Lachkovičová, zástupcovia rodičov: MUDr. Zuzana Darášová, Rastislav
Hübler, Andrea Šemberová, Mgr. Juraj Marček, zástupcovia zriaďovateľa: Mgr.
Zuzana Lovíšková, Ľubomír Bugala, Mgr. Soňa Tomeková, Rudolf Draškovič.
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Upratovačky: A. Némethová, A. Jánošová, V. Svetláková, I. Belešová, I.
Sykorová, M.Muškátová
Školník: J. Veselý, I. Handl
Správca Školskej športovej haly: V. Klas
Školská jedáleň: vedúca P. Lachkovičová, hlavný kuchár M. Lachkovič, ďalší
zamestnanci: K. Weinštuková, D. Mikulášková, O. Vnoučková, D. Poláková, A.
Bártová, Z. Baštiová. (Aktivity v školskej jedálne pozri v časti 2 - Významné
domáce a zahraničné návštevy, propagácia Stupavy.)
Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2015/2016 prebehol 10. februára
2015. Prihlásených bolo 186 detí, z toho 96 chlapcov a 92 dievčat. Žiadosť o
odklad povinnej školskej dochádzky podali rodičia pre 29 detí. Plánuje sa otvoriť
sedem prvých tried.
Pre zvyšujúci sa počet žiakov nastala kritická situácia, hrozí dvojzmennosť vo
vyučovaní. K problematike bolo zvolané pracovné stretnutie na pôde
ministerstva školstva a následne 27. apríla stupavskú ZŠ navštívili zástupcovia
ministerstiev z rezortu školstva a financií. Zástupcovia ministerstiev odporučili
podať žiadosť na vybudovanie modulovej prístavby pre 8 až 10 kmeňových tried
odhadom za 450 000 eur. Mesto Stupava žiadosť podalo.
Školská jedáleň na ZŠ v Stupave prešla v poslednom prázdninovom mesiaci
rekonštrukciou, dôvodom bolo splnenie požiadaviek Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva - kompletne vymenili keramickú dlažbu v kuchynskej
časti, vymenili rozvody vnútornej kanalizácie, časti rozvodov vody a
elektroinštalácie, maľovanie stien a iné. Rekonštrukcia bola financovaná z
rozpočtu mesta.
V novembri 2015 obnovilo svoju činnosť OZ pri ZŠ, čím môžu poberať 2%.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA (ZUŠ) v Stupave - spracované podľa údajov
zverejnených na webovej stránke školy: riaditeľka Mgr. Margita Vicianová,
zástupkyňa riaditeľky Edita Gerbocová. Pedagogickí pracovníci: Mgr. art. Zuzana
Bednárová - gitara, Janetta Brezovská - zobcová flauta, Mgr. art. Andrea
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Bošková - priečna flauta, Nadežda Buranová - drevené dychové nástroje, akad.
mal. Alena Dzianová - výtvarný odbor, Edita Gerbocová - akordeón, Mgr. Jana
Hanová - výtvarný odbor - MŠ, Zlatica Kardošová - spev, LDO, Mgr. Martina
Kolembusová - výtvarný odbor, MŠ, MD, Mgr. art. Jozef Mydliar - drevené a
plechové dychové nástroje, Zdenka Nezníková - violončelo, zborový spev,
hudobná náuka, Mgr. art. Alena Ondrejčáková - husle, Mgr. art. Vladimír
Ondrejčák - gitara, Marta Schulzová - klavír, Miloslav Slezák - klavír, keybord,
korepetícia, Mária Slezáková - akordeón, klavír, Juraj Struhár - gitara, Mgr.
Borek J. Suchánek - klavír, keybord, korepetícia, muzikálové štúdio, Mgr. art.
Dagmar Surovičová - tanečný odbor, Mgr. Margita Vicianová - husle.
Nepedagogickí pracovníci: Alžbeta Belošičová - školníčka, upratovačka, Tatiana
Bernátová - mzdové účtovníctvo, Viera Greliková - ekonomické účtovníctvo.
Učebné odbory: hudobný, výtvarný, tanečný.
Pri škole pracuje OZ pri ZUŠ Stupava, ktoré podporuje činnosť všetkých odborov
a tiež voľnočasové aktivity.
Súťaže v roku 2015:
7. ročník celoslovenskej gitarovej súťaže v Prievidzi:
1. A. kategória Markéta Zelenáková - zlaté pásmo 2. miesto
1. C. kategória Adam Kollaroci - zlaté pásmo 2. miesto
Žiaci sú z triedy Mgr. art. Zuzany Bednárovej
Prehliadka mladých gitaristov - 11. ročník, Bratislava
Adam Kollaroci - 2. kategória - zlaté pásmo, pedagóg Mgr. art. Zuzana
Bednárová.
XI. ročník - Festival E. Suchoňa, Pezinok 22. - 23. októbra 2015 - Martin a Jakub
Smičekovci - akordeón duo - Laureát súťaže v komornej hre, žiaci z triedy Edity
Gerbocovej.
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Mezinárodní akordeónové dny Praha, 29. - 1. novembra 2015, Martin Smiček 1. kategória akordeón - zlaté pásmo, 2. miesto a Jakub Smiček - 2. kategória
akordeón - zlaté pásmo, 5. miesto. Žiaci sú z triedy Edity Gerbocovej.
Akordeónová súťažná prehliadka 2014/2015, Nová Baňa - Martin Smiček - PŠ 1. miesto a Absolútny víťaz súťaže. Jakub Smiček - 2. ročník - 1. miesto, Filip
Baranec - 1. ročník, 2. časť - 1. miesto. Komorná hra: Martin a Jakub Smičekovci
- 1. kategória do 12 rokov - 1. miesto. Žiaci sú z triedy Edity Gerbocovej.
Súťaž Klavírna Senica, 5. mája 2015 - Ylwel Zhuang -1. kategória - zlaté pásmo,
Martin Belzár - 3. kategória - zlaté pásmo, Jakub Belzár 4. kategória strieborné pásmo, Ylewen Zhuang 4. kategória - zlaté pásmo, Daniel Topoľský
4. kategória - zlaté pásmo. Žiaci z triedy M. Schulzovej.
Celoslovenská súťaž SCHNEIDEROVÁ TRNAVA 2015: sólová hra na klavír/ 4.
kategória - Daniel Topoľský - zlaté pásmo a Cena Ministerstva vnútra SR. Žiak z
triedy M. Schulzovej.
Medzinárodná akordeónová súťaž OSTRAVA 2015: Martin Smiček - 1. kategória
- 1. miesto, žiak z triedy E. Gerbocovej.
Celoslovenská súťaž Ružomberská klasická gitara 2015: Adam Kollaroci - 2.
miesto v I. kategórii, z triedy Mgr. art. Zuzany Bednárovej.
XIII. ročník akordeónového festivalu v rytme rôznych hudobných žánrov 2015 v
Kysuckom Novom Meste: sólová hra - 1. kategória - absolútny víťaz Martin
Smiček, II. kategória - strieborné pásmo Jakub Smiček, komorná hra - i.
kategória- zlaté pásmo Martin a J akub Smiček, žiaci z triedy E. Gerbocovej.
Koncoročná výstava prác žiakov v stupavskej synagóge od 16. do 28. júna.
Aktivity: adventný koncert (18. decembra) vo farskom kostole v Stupave.
: vianočné vystúpenie ZUŠ - károv (16. decembra) v priestoroch Kina X
pre stupavských žiakov MŠ.V hudobnom a tanečnom programe im predviedli
svoje zručnosti.

MATERSKÉ ŠKOLY
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V našom meste pôsobia štyri MŠ, zriaďovateľom je mesta Stupava. Zápis detí
do MŠ prebiehal od 9. marca do 12. marca 2015. Prihlásených bolo spolu 260
detí, od septembra 2015 môžu prijať MŠ 115 detí. Zo zákona prednostne budú
prijaté deti vo veku 5 - 6 rokov a deti s dodatočne odloženou povinnou
školskou dochádzkou. Žiadosti budú zhrnuté do centrálneho registra a výsledky
o prijatí budú zverejnené v júni 2015. Z činnosti MŠ v školskom roku
2014/2015:
MATERSKÁ ŠKOLA ULICA J. KRÁĽA V STUPAVE - spracované podľa Správy o
výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ, ulica Janka
Kráľa v Stupave za školský rok 2014/2015 (skrátené): riaditeľka školy Alena
Požgayová, zástupkyňa riaditeľky Bc. Jarmila Koreňová. Učitelia: Alena
Požgayová, Bc. Jarmila Koreňová, Zuzana Hasáková, Bc. Blanka Kozaňáková,
Elena Lukášová, Eva Straská, Mgr. Martina Beerová, Barbora Švarbová, Bc.
Natália Ščepánková, Martina Hasáková, Svetlana Červená, Andrea Hejlová.
Počet tried bol šesť, počet žiakov 140 a počet zapísaných do 1. ročníka ZŠ bol
spolu 48 detí. Poradným orgánom školy bola Rada školy pri MŠ J. Kráľa, bola
zvolená v roku 2013 na obdobie štyroch rokov: predseda Kinga Ryšánková (za
rodičov), Ing. Martin Smeja (za zriaďovateľa), Andreja Hejková a Svetlana
Červená (za pedagogických zamestnancov), za rodičov Andrea Boucik a Lenka
Lennerová, za prevádzkových zamestnancov Jana Svetláková. V školskej jedálni
ako vedúca pracovala Jana Svetláková, ako hlavná kuchárka Marta Vašková a
pomocné kuchárky boli Jozefína Farkašová, Eva Bugáňová, Katarína Straská.
Ako upratovačky pracovali: Alena Hamárová, Silvia Hanúsková, Lýdia Jančová a
Dana Voščeková. Na ekonomickom oddelení boli Viera Greliková a Tatiana
Bernátová. Na škole pracovalo OZ Rodičovské združenie pri MŠ J. Kráľa v
Stupave pod výkonným výborom: predsedkyňa Gabriela Dudíková, hospodár
Peter Zlejší, tajomníčka Katarína Hasoňová, predsedkyňa RK Soňa Škultétyová,
členovia - Barbora Švarbová a Martina Beerová. Aktivity a prezentácia MŠ na
verejnosti: tvorivé dielne ku Dňu kapusty - zelá, divadlo Pod hríbikom "Perníková chalúpka", hudobné divadielko - "Dubáčik a Muchotrávka",
Výchovné koncerty ZUŠ v Stupave, Mikulášska besiedka, Animoterapia - poníky
(každý mesiac), hudobné divadielka, návšteva predškolákov na ZŠ, fašiangový
karneval, vítanie jari, na Deň Zeme - ekohry, exkurzia do mestskej knižnice,
divadielko "Hugo a jeho sladkosti", koncert "Uja Ľuba", besiedka ku Dňu
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matiek, exkurzia na farme FirstFarm v Plaveckom Štvrtku, zábavné dopoludnia v
Rozprávkove, návšteva výstavy výtvarných prác ZUŠ v stupavskej synagóge,
priateľský futbalový zápas s deťmi z MŠ Ružová, karneval k MDD, návšteva
dopravného ihriska, predplavecký výcvik, pyžamová párty, nácvik evakuácie MŠ
v spolupráci s MsÚ, MsP a DHZ, rozlúčka s predškolákmi. Prezentácia MŠ na
verejnosti: na MsÚ pri uvítaní detí do života, na výstave tekvicových výrobkov v
rámci slávností Deň kapusty - zelá, v Malackách sa prezentovali na akcii "Mám
básničku na jazýčku" a v stupavskom Agroservise sa zúčastnili na "Dňoch
byliniek". Do budúcna sa plánuje nadstavba MŠ, je vyčíslená na 150 000 eur,
ktoré bude znášať mesto, preto požiadalo BSK o finančnú podporu v sume 20
000 eur. Projekt počíta s vybudovaním 2 tried pre 40 detí. Otvorenie nádstavby
je plánované na školský rok 2016/2017.
MATERSKÁ ŠKOLA RUŽOVÁ ULICA V STUPAVE - spracované podľa Správy o
výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ, Ružová 7,
Stupava za školský rok 2014/2015 ( skrátené): riaditeľka Soňa Šerešová,
zástupkyňa riaditeľky Lucia Slováková, celkový počet zamestnancov MŠ bol
spolu 22, učiteľov 10, nepedagogickí zamestnanci: 12 - upratovačky 4, školník 1,
kuchárky 5, ekonómka 1, personalistka 1. Počet tried 5, počet detí 114, počet
zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ 44. Poradné orgány MŠ - Rada školy pri MŠ
Ružová 7 v Stupave: predseda Dana Lučivjanská, podpredseda Ing. Martina
Csordás Švecová, členovia: Tibor Slovák, Ing. Monika Gondárová, Bc. Denisa
Hanečková, Alena Nemcová, Mgr. Peter Novisedlák. Výchova a vzdelávanie sa
realizovalo podľa školského vzdelávacieho programu "Poď do sveta so
Svetielkom" vypracovaného v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu ISCED
O - predprimárne vzdelávanie. Zameranie školského vzdelávacieho programu
bolo na dopravnú výchovu. Krúžková činnosť v MŠ: angličtina - oboznámenie s
cudzím jazykom - 40 detí, výtvarný krúžok - 46 detí, futbalový krúžok - 30 detí.
Aktivity a prezentácia MŠ na verejnosti: otvorenie dopravného ihriska v novom
školskom roku" Ahoj Svetielko", divadelné predstavenie Stražanovho
bábkového divadla, výtvarná súťaž "Moje prázdniny", vozenia na poníkoch( raz
mesačne), príprava dyňových strašidiel na slávnosti Dni kapusty - zelá,
vystúpenie pre členov Červeného kríža, divadlo Žihadlo - Červená čiapočka,
prednáška na tému "Zdravé zúbky", divadelné predstavenie "Gašparko a drak" Stražanovo bábkové divadlo, výchovný koncert "ja som malý remeselník",
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výstava detských prác - "Jeseň pani bohatá", Mikulášsky večierok, divadelné
predstavenie JaJa, vianočné zdobenie stromčeka, krmítka pre vtáčiky, vianočná
besiedka pre rodičov, návšteva predškolákov na ZŠ, stretnutie rodičov s pani
učiteľkou z triedy prvákov, súťaž o najkrajšieho snehuliaka, vo februári
prebehol detský karneval, vynášanie Moreny, návšteva kníhkupectva, "Dni
Zeme - budenie lesných škriatkov" - výlet do prírody, divadlo Žihadlo - "O
kozliatkach", 30. apríla návšteva Dopravného múzea v Bratislave, na MsÚ
vítanie detí do života, besiedka ku "Dňu matiek" spojená s tvorivými
dielničkami, kde vyrobili deti darčeky mamičkám a babkám, ďalej predplavecký
výcvik, výchovný koncert ZUŠ, "Deň detí" - výlet na biofarmu Salaš v Stupave,
priateľský futbalový zápas detí z futbalového krúžku s deťmi z MŠ ulica J. Kráľa,
"Deň otcov" - opekačka a zábavné súťaže, rozlúčka s predškolákmi s pásmom
pesničiek a básničiek, v priebehu roka niekoľko brigád rodičov na úprave areálu
MŠ. Prístavba jedálne v MŠ na Ružovej ulici začala 9. marca 2015, ukončenie sa
predpokladá v júli 2015. Bola to podmienka na splnenie požiadaviek
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave. Cena stavebného
diela je 96 201, 97 € bez DPH. Stavba je hradená z finančného daru spoločnosti
BILLA. Dvojpodlažná prístavba vznikla na mieste prepojovacieho traktu medzi
objektmi MŠ. Za pomoci nadácie Volkswagen získali finančné prostriedky na
projekt "Cykloškôlka v digitálnom svete" a zakúpili digitálne prostriedky na
zefektívnenie svojej práce.
MATERSKÁ ŠKOLA MARCHEGGSKÁ ULICA V STUPAVE - spracované podľa
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ ulica
Marcheggská č. 58 v Stupave za školský rok 2014/2015 (skrátené): riaditeľka
Mgr. Lucia Strakušová, učitelia: 8, ostatní zamestnanci 3, školská jedáleň 4.
Počet tried 4, počet detí 89, počet detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ 26, odklad 2
deti. Poradným orgánom v MŠ je Rada školy pri MŠ Marcheggská ulica č. 58 v
Stupave: predseda Bc. Štefánia Polakovičová, podpredseda Zuzana
Valachovičová, tajomník Peter Lužák, členovia - Alena Kubinová, Ing. Pavol Paľo,
Mgr. Lucia Gröneová, Dipl. Ing. Peter Balog. Krúžky: anglický jazyk, výtvarný a
tanečný. Aktivity a prezentácia MŠ na verejnosti: vychádzky do prírody, tvorivé
dielne - príprava dyňových strašidiel na slávnosti Dni kapusty - zelá, bábkové
divadlo Stražan, besiedka k Mikulášu, vianočný koncert žiakov ZUŠ a príprava
pečených medovníkov, stretnutie pri vianočnom stromčeku, návšteva
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predškolákov na ZŠ, stretnutie rodičov s učiteľkou z 1. ročníka ZŠ, domčeky pre
vtáčiky a vychádzka so zameraním na ochranu zvierat v zime, fašiangový
karneval, súťaž v kreslení, divadlo "Fašiangové slávnosti", kúzelník, súťaž "Mám
básničku na jazýčku", výstava kníh vytvorených deťmi, návšteva mestskej
knižnice, výroba veľkonočnej dekorácie, "Deň Zeme" - jarná vychádzka
zameraná na ochranu prírody, divadlo Stražanovci, návšteva hospodárskeho
dvora, tvorivé dielne - darček pre mamičku, školská besiedka ku "Dňu matiek",
výlet do hvezdárne, predplavecká výchova, výlet na Salaš, rozlúčka s
predškolákmi. Podľa požiadaviek MsÚ sa deti zúčastňovali na uvítaní detí do
života a deti vystúpili s tanečným programom v MKIC.
MATERSKÁ ŠKOLA HVIEZDOSLAVOVA ULICA V STUPAVA - spracované podľa
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ na ulici
Hviezdoslavovej č. 674 v Stupave v školskom roku 2014/2015 (skrátené):
Riaditeľka Mgr. Eva Hnátayová, učiteľky 4 - Jarmila Weberová, Dagmar
Mládková, Eva Kunzová, 5 nepedagogických pracovníkov - školníčka Anastázia
Kubíčková, upratovačka Zdenka Mindáková, kuchárka Ľubica Ďurková,
ekonómka Viera Grelichová, mzdová účtovníčka Tatiana Bernátová. Počet detí
43, počet tried 2, počet zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ 12, odklad 1 žiak.
Poradným orgánom v MŠ bola Rada školy pri MŠ na Hviezdoslavovej ulici:
predseda Zuzana Draškovičová, Ing. Petra Jánošová, Jarmila Weberová, Zdenka
Mindáková, Mgr. Anton Gorbár. MŠ zabezpečovala výchovu a vzdelávanie
prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu Hviezdička, ktorý bol
vypracovaný v súlade so ISCED 0, zameranie výchovy a vzdelávania bolo v
okruhoch: Ja som, Ľudia, Príroda a Kultúra. Krúžky: výtvarný - 16 detí a anglický
jazyk - 10 detí. Aktivity a prezentácia na verejnosti: pravidelné návštevy
mestskej knižnice, hudobný koncert "Zoznámte sa s notičkou", divadlo na
hojdačke - " Lomidrevo", tvorivá dielňa - tekvicové strašidlá na slávnosti Dni
kapusty - zelá, trikrát sa zúčastnili na dopravnom ihrisku v spolupráci s MsP v
Stupave - Becepáčik, exkurzia v Sedliackom dvore v Máste, na Dni jablkového
hodovania v spolupráci s mestom vyhotovili na výstavku kresby, pre starých
rodičov v rámci Mesiaca úcty k starším predviedli jesenné pásmo a vystúpili s
ním aj v domove pre dôchodcov v Stupave, "ide , ide muzika" - hudobný príbeh
pod názvom "O zvedavom macíkovi", Šarkaniáda, vianočné tvorivé dielne,
Mikulášska a vianočná besiedka, návšteva kamarátov v ZŠ, Deň otvorených
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dverí pre rodičov, jarné pásmo pre rodičov, fašiangový karneval, jarné pásmo vynášanie Moreny, divadelné predstavenie "Snehová kráľovná", divadelné
predstavenia Stražanovcov, kúzelník Velíni, Deň Zeme s ekohrami, tvorivé
dielne - Veľká noc, trikrát boli na výlete v zámockom parku, Deň byliniek v
spolupráci s Agro v Máste, Deň veselých zúbkov - dentálna hygiena, besiedka ku
Dňu matiek, vystúpenie s programom v domove dôchodcov, divadlo - deti hrajú
deťom "Pampúšik", exkurzia na gazdovskom dvore u Kubíčkov, cirkusové
výstúpenie Duo Edem, výlet na farmu do Plaveckého Štvrtka, Deň otcov zábavné hry s pohostením, hudobné divadlo "Šípová Ruženka", slávnostná
akadémia a rozlúčka s budúcimi školákmi, plavecká príprava v trvaní 10 hodín
týždenne v apríli.
- Riešenie nedostatku voľných miest v MŠ (spracované podľa článku v
Stupavské noviny, marec 2015, str. 2 - 3, skrátené). Už niekoľko rokov pretrváva
kritický stav - vyše sto detí je neumiestnených každý školský rok a počet stále
narastá. Vhodnými budovami vo vlastníctve mesta sú (podľa informácií
Oddelenia územného rozvoja a životného prostredia) budova na Hlavnej ulici
č.72 (bývalá pizzeria Ponterosso) a schátraný objekt bývalej zemianskej kúrie
nazývaný aj "Barónové". Úvahy sú i o výstavbe novej MŠ, vhodné podmienky
výberu pozemkov sú areál ZŠ kpt. J. Nálepku, nezastavaná plocha medzi
Budovateľskou a Vajanského ulicou a plocha v susedstve MKIC, tzv. "Barónové".
V danej situácii sa javí najvhodnejším riešením vybudovanie novej MŠ v areáli
ZŠ kpt. J. Nálepku.
ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA (ŠpZŠ) v Stupave sídli na Záhumenskej ulici a je
ako alokované pracovisko, ktoré spadá pod Spojenú školu na Dolinského ulici v
Bratislave - Dúbravke, vyučujúce boli dve, Mgr. Mária Tarabová a Mgr.
Drahomíra Kazarková, počet tried - jedna, počet žiakov jedenásť. V budove
školy pôsobí i pracovisko Špeciálno-pedagogická poradňa, ktorú vedie
psychologička Mag. phil. Marta Marošová z ALMA Centrum pre zdravý vývin. Z
činnosti školy (podľa Plánu práce na jednotlivé mesiace v školskom roku
2014/2015 - výber): v septembri si pripomenuli Deň ústavy, Svetový deň prvej
pomoci v rámci Svetového dňa mlieka v školách týždňom mliečnych desiat. K
slávnostiam Dni kapusty - zelá 2014 vyrobili na výstavu dyňové strašidlá, ku Dňu
starých rodičov mali besedu na hodinách vlastivedy a Občianskej výchovy,
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prebehol turnaj chlapcov v minifutbale a 21. októbra v rámci zvyšovania
čitateľskej gramotnosti prebehol kvíz v mestskej knižnici R. Morica. Ku
svetovému dňu behu mali súťaž v behu v rámci hodín telesnej
výchovy,11.novembra usporiadali pre žiakov 7. - 9. ročníka geografický kvíz, 14.
novembra mali turnaj vo vybíjanej, na hodine dejepisu si pripomenuli Deň boja
za slobodu a demokraciu, novembrové aktivity zakončili triednymi kolami
výtvarnej súťaže pod názvom Moje najobľúbenejšie činnosti. 2. decembra sa v
mestskej knižnici R. Morica zapojili do súťaže "Zima v dielach detských
autorov", prebehla i mikulášska nádielka, 17. decembra navštívili dopravné
ihrisko a 19. decembra mali posedenie pri vianočnom stromčeku. V januári mali
súťaž o najlepšieho čitára, kvíz z našej histórie a kvíz v mestskej knižnici R.
Morica o najznámejších autoroch detských kníh. 9. februára zahájili spoločné
čítanie knihy "Rozprávky pre malých a veľkých" od autora Stiga Claessona, mali
i besedu na tému kamarátstvo, priateľstvo, láska a triedne kolo speváckej
súťaže "Husľový kľúčik". V apríli mali súťaž o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu,
súťaž v zdatnosti, rýchlosti a obratnosti ako i kvíz o zdravom životnom štýle. V
mesiaci máj ku Dňu matiek vyrobili darčeky pre mamičky, uskutočnili olympiádu
zo slovenčiny a koncoročnú previerku z matematiky. V júni v rámci osláv MDD
prebehli súťaže a na záver školského roka to bola beseda s účastníkom SNP.
LESNÝ KLUB JADIERKO pracuje pod zriaďovateľom OZ Modrá sova na Novej ulici
č. 93 v Stupave. Ponúka za úhradu vzdelávaciu a výchovnú starostlivosť pre deti
predškolského veku 2,5 - 6 rokov na spôsob lesných MŠ v Nemecku, Dánsku a v
iných krajinách. Maximálny počet detí v skupine je 15, majú poldennú i
celodennú dochádzku. Ich pracovnou zásadou je Rešpektovať a byť
rešpektovaný. Pracujú v bilingválnom prostredí - denne komunikujú v
anglickom jazyku, zázemie majú v rodinnom dome, ktorý je v blízkosti parku a
lesa v Stupave. V poobedných hodinách (po 15.00 hod.) prebiehajú klubové
aktivity. Pokiaľ to kapacita dovoľuje , majú možnosť prijať deti i do krátkodobej
opatery. Deti pracujú pod vedením dvoch vychovávateliek.

10. ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA
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- HÁDZANÁRSKY CLUB (HC) TATRAN STUPAVA pracoval i v sezóne 2014/2015
pod vedením prezidenta klubu Jána Papaja, viceprezidenta klubu Ing. Romana
Vigha a tajomníka a zároveň marketingového manažéra Rudolfa Draškoviča ml.
Zodpovedný za Golden Team bol Mgr. Svetozár Prokeš a Zuzana Kalmárová.
Realizačný tím tvorili: fyzioterapeut Mgr. Jana Prokešová, webovú stránku
realizoval Martin Prokop, Martin Renčo a Lesanka Yildizová, ktorá bola zároveň
fotografkou i kameramankou, Dado Kopp ako kameraman, fanshop viedla p.
Mgr. Milada Renčová, vo vedení fanclubu boli Robert Kubovič, Braňo Lajcha a
Rasťo Kováč. Nosnými projektmi klubu boli Playminihandball, Golden Team,
Handballacademy, Minihandball Interliga a Minihandball camp. V sezóne
2014/2015 pracovalo viac ako 350 hráčov a hráčiek v 9 vekových kategóriach od najmenších minihádzanárov - prváčikov ZŠ po veteránov. Stupavskú
hádzanú reprezentovalo 17 tímov pod vedením 28 trénerov a tiež skupina
funkcionárov ako i nadšencov a členov fanclubu. Hádzanársky klub sa stáva v
Stupave fenoménom - na ulici možno stretnúť deti v zelenom oblečení stále vo
väčšom množstve. Vzhľadom na tento stúpajúci počet sa výročná schôdza
konala na dvakrát vo veľkej sále MKIC a to vo februári 2016 - dopoludnia sa
stretli hráči a hráčky v "školskom veku". Vďaka dobrej spolupráci so ZŠ má klub
už štyri triedy Golden Teamu ( prváci a druháci) a tiež triedu Handball Academy
(piataci), ktorí sa športu venujú v rámci vyučovania hodín telesnej výchovy a na
popoludňajších tréningoch. V tímoch mladších a starších žiakov a žiačok , ktorí
už hrajú pravidelné krajské ligy boli ocenenia ako najlepší hráč, najväčší
bojovník a hráč s najväčším pokrokom. Aktuálne výsledky v sezóne 2014/2015:
prípravka - 3. miesto Playminihandball (najväčší turnaj na Slovensku a v
Čechách), mladšie žiačky - 3. miesto liga Bratislavského kraja, mladší žiaci - 3.
miesto liga Bratislavského kraja a 3. miesto v Celoslovenskej súťaži školských
stredísk, staršie žiačky - 3. miesto liga Bratislavského kraja, starší žiaci - 1.
miesto v lige Bratislavského kraja a 2. miesto v celoštátnom finále Majstrovstiev
Slovenskej republiky, vicemajstri Slovenska. Večer otvoril stupavský primátor
Roman Maroš, patril "dospelejším" kategóriám - mladším a starším
dorastenkám a dorastencom, ženám a mužom, veteránkam a veteránom a tímu
plážovej hádzanej Langoše. Aktuálne výsledky v sezóne 2014/2015: mladšie
dorastenky - 3. miesto v 1. lige (najvyššia slovenská súťaž), mladší dorastenci 12. miesto v 1. lige (najvyššia slovenská súťaž), ženy - 2. miesto v 2. lige ( 2.
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najvyššia slovenská súťaž) - postup do 1. ligy, muži - 6. miesto v 1. lige (2.
najvyššia slovenská súťaž). Spolu s priateľmi, rodinnými príslušníkmi,
priaznivcami hádzanej ako i Malačanmi - dorastenecké tímy ( vo svojich
kategóriách súťažia ako spojené družstvá HC Tatran Stupava a Strojár Malacky)
sa po vyhodnotení rozprúdilo priateľské posedenie. Okrem spomenutých
najväčších úspechov zorganizovali 27 turnajov a zúčastnili sa i množstva ďalších
domácich a zahraničných turnajov, napr. Veterán´s cup, ZORNO cup, Kempa
cup v Prešove, Praga cup v Prahe, Smelzer cup vo Viedni, EUROFEST v Koperi v
Slovinsku. Často sa z nich vracali s medailami. Turnaj Veterán´s cup 2015 sa
konal 18. apríla, mal už piaty ročník, teší sa veľkej priazni hráčov i fanúšikov.
Piateho ročníka sa zúčastnili v kategórii veteránky tímy Women´s Stupava,
Cement Hranice a družstvá z Nitry, Brna, Šale a Kunovíc. V kategórii veteráni to
boli tímy Veterán´s Stupava, Lesana Zubří, Zetor Brno, HKKH Haná, Sparta
Praha, Brno a Strojár Malacky. Po skončení turnaja sa konala slávnostná večera
spojená s vyhodnotením víťazov. Ceny odovzdával primátor Stupavy Roman
Maroš. Do reprezentačných výberov Slovenskej republiky sa dostali dve
dorastenky - Lucia Kováčová a Vanesa Raffasederová ako i dorastenec Patrik
Papaj, ktorý postúpil do reprezentačného výberu. Staršie dorastenky Lucia
Kováčová a Vanesa Valachová sa stali členkami reprezentačného výberu
kadetiek, s ktorým absolvovali kvalifikáciu Majstrovstiev Európy v Kosove, kde
sa dostali i do realizačného tímu stupavskí tréneri - Rudolf Draškovič ml. a Mgr.
Svetozár Prokeš. Hráčky sa následne zúčastnili i na samotných majstrovstvách
Európy v Macedónsku. Budú reprezentovať Slovensko i na Majstrovstvách
sveta, ktoré sa budú konať v auguste 2016 v Bratislave. Od jesene 2015 sa stala
trénerkou žien olympionička Viola Gaburová. Činnosť klubu nie je iba hádzaná,
zorganizovali letný výstup na vysokotatranský Jahňací štít, výlet na hrad
Pajštún, predvianočnú kapustnicu, výlet Golden Teamu. Silný Fanclub prispieva
k tomu, že stupavská hádzaná si získava celoslovenskú popularitu. Svoju činnosť
realizovali za finančnej podpory sponzorov, MsÚ v Stupave, ZŠ, nadšencov
hádzanej, rodičov. Za vyzbierané finančné prostriedky klub zakúpil nové auto
Volkswagen s kapacitou 9 miest na prepravu hráčov. Vysoko si klub cení, že v
sezóne dosiahli tri tímy až na medailové pozície v celoslovenskom merítku mladší žiaci skončili v súťaži školských športových stredísk na 3. mieste, rovnako
i mladšie dorastenky získali bronz. Starší žiaci dokázali vyhrať krajskú ligu bez
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straty jediného bodu a na Majstrovstvách Slovenska sa dostali do finále a získali
strieborné medaily. Veľmi úspešné boli tzv. "Tréningy s hviezdou", kde sa
vystriedali športové osobnosti ako Dušan Poloz, Lucia Súkenníková, Tibor Varga,
Matúš Bero. Bývalý zverenec Stupavy Ladislav Lutonský sa opäť prebojoval v
Rakúsku so svojim tímom Fivers Wat Margareten v kategórii U15 k titulu
majster Rakúska. 13. - 17. júla zorganizovali II. ročník denného tábora pre deti
1. - 4. ročníka po názvom MINIHANDBALL CAMP STUPAVA 2015 pod
patronátom kapitánky ženskej reprezentácie SR Lucie Súkenníkovej. 22.
augusta v školskej športovej hale druhýkrát zorganizovali medzinárodný
prípravný turnaj pod názvom "Záhorácky pohár" za účasti domácich,
bratislavského ŠKP Juniori, MHK Piešťany a dvoch moravských celkov: TJ Lesana
Zubří a TJ Sokol Brno Juliánov. Záhorácky pohár získali Piešťany. Cieľom
podujatia bolo dostať sa po lete do hernej pohody a úspešne vstúpiť do
nastávajúcej ligy.18. októbra sa zúčastnila hádzanárska prípravka (ročník
2006/2007) na ligovom turnaji Wien Energie Mini - Handballturnier.
- BEH NA PAJŠTÚN sa uskutočňuje od roku 2012 dvakrát v roku ako zimný vo
februári a letný v auguste - ako 4. ročník letného lesného behu sa konal 8.
augusta, mal tri kategórie: muži, ženy a beh so psom (od roku 2014), trať
merala 11,5 km lesným terénom, miestom štartu bol Penzion Intenzíva.
- FUTBALOVÝ KLUB (FK) TATRAN STUPAVA pracuje od výročnej členskej
schôdze zo dňa 21. februára 2015 (zúčastnili sa i členovia Občianskeho
združenia futbalového klubu) pod vedením nového výboru FK Tatran Stupava:
predseda Ivan Morávek, tajomník Ondrej Zezula, členovia výboru - Miroslav
Pavlačič, predseda revíznej komisie Ing. František Horecký. Na výročnej členskej
schôdzi vyslovili verejné poďakovanie p. Jozefovi Dugovičovi za jeho dlhoročný
prínos pre stupavský futbal. 25. februára sa uskutočnilo stretnutie s
primátorom mesta Romanom Marošom - podporil plány výboru, ale žiadal o
predloženie podkladov na ďalšiu spoluprácu. Na prvom zasadaní výboru riešili
zaradenie mužstiev do súťaže - seniori aj dorastenci hrajú III. najvyššiu
slovenskú súťaž, aktívni sú i "starí páni" - Internacionáli FK Stupava a prísľubom
je i široká základňa najmenších hráčov. Medzi Internacionálmi sa dožili v roku
2015 okrúhleho životného jubilea: František Lacka 50 rokov, Miroslav Beleš 60
rokov, Dušan Janeček 70 rokov a František Ivica 80 rokov. Koncom marca
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prípravku prevzali - ako hlavný tréner Michal Pokorný (FTVŠ UK) a asistent
trénera a vedúci mužstva Dominik Katona. Tím prípravky doplnili o 10 hráčov z
prípravky FK Pajštunáčik Stupava a z futbalového klubu pri ZŠ Stupava. Spustili
novú web stránku - www.fkstupava-ziaci,eu. Po jesennej časti 2014 patrila
stupavským mužom 10. priečka zo 16 - člennej tabuľky 3. ligy, pracovali pod
vedením hrajúcich trénerov Popluhára a Samselyho a od januára 2015 pod
vedením nového trénera Rudolfa Nováka (viedol mládežnícke tímy Slovana i
Interu a výberu SFZ). V zimnom pohári Bratislavského futbalového zväzu (BFZ) v
skupine C obsadili medzi 7 tímami druhé miesto.
- PRÍPRAVKA CHLAPCOV vo futbale vo veku 7 - 10 rokov vzrástla na 30
chlapcov. V auguste zorganizovali dva denné kempy v areáli FK Stupava.
Organizátormi kempu boli tréneri s licenciami UEFA - Michal Pokorný, Dominik
Katona, Martin Havran a Samuel Janovický. Naďalej vedú futbalovú školičku OZ
Pajštunáčik pre deti vo veku 4 - 7 rokov. Je to s ďalšími aktivitami v MŠ a ZŠ
liaheň nových futbalistov.
- DIGIFUTBAL je pilotný projekt na kopaciu techniku s použitím "chytrej lopty"
adidas, jeho cieľom je zavádzanie inovatívnych digitálnych technológií do
tréningového procesu. Koordinátorom projektu je tréner Dominik Katona.
Špeciálna futbalová lopta je plná senzorov, pri každom kope tréner vidí presný
obraz, ako hráč kopal.
- Futbalový oddiel INTERNACIONÁL STUPAVA pracoval pod vedením Jozefa
Dugoviča. V rámci 4. ročníka Memoriálu Jána Beleša sa uskutočnil prvomájový
zápas medzi internacionálmi a hádzanármi Stupavy pod záštitou primátora
mesta Romana Maroša. Pred zápasom položili hráči na cintoríne na hrob
bývalého primátora kyticu kvetov. Slávnostný výkop tradične uskutočnila Hanka
Belešová, príhovor mali primátor R. Maroš a predseda FK Ivan Morávek. V
predzápase nastúpili deti z predprípravky ŠK Pajštunáčik proti OŠK
Marianka.10. augusta primátor mesta Roman Maroš prijal na MsÚ pri
príležitosti 80-ročného životného jubilea pána Františka Ivicu. Po gratulácii sa
zapísal do Pamätnej knihy mesta Stupava, primátor sa mu poďakoval za
dlhoročné pôsobenie v stupavskom futbale ako brankár, neskôr ako tréner a
futbalový funkcionár. Bol i spoluzakladateľom a spoluorganizátorom
stupavského futbalového družstva Internacionáli.
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- ŠK FBK BOGDAU STUPAVA (Školský florbalový klub Bogdau Stupava), vedenie
klubu: prezident Ing. Vladimír Maštrla, viceprezident Ing. Ľubomír Lohazer,
generálny sekretár Mgr. Jaroslav Fišer, členovia výboru Milan Maxián, Rodan
Horecký, Vlastimil Balog. Klub bol založený v roku 2004 pri príležitosti konania
krajského kola školskej florbalovej súťaže Orion florbal cup - chlapčenské
družstvo mladých zo ZŠ v Stupave sa stalo víťazom a postúpili do celoštátneho
finále do Košíc. 13. júla 2015 vznikol Florbalový klub Bogdau Stupava a bol
riadne zaregistrovaný. Zakladateľom a vedúcim bol Mgr. Jaroslav Fišer a Tibor
Požgay. Symbolom sa stal bogdau - v záhoráckom nárečí bocian. V sezóne
2014/2015 pracovali družstvá: prípravka - narodení 2005 a mladší, mladší žiaci narodení 2003 a mladší, starší žiaci - narodení 2000 a mladší, dorastenci narodení 1998 a mladší. Podľa florbalového kalendára sa v sezóne 2014/2015
zúčastnili viacerých súťaží, pohárov, turnajov a ligy, napr.: Stupava florbal cup
(12. ročník, 23. - 26. septembra 2015 ako najväčší mládežnícky medzinárodný
turnaj na Slovensku), Nokia florbal cup, Mikulášsky, vianočný a veľkonočný
turnaj, Viena florbal cup, ZŠ florbal cup, Nisaopen v Liberci, Slovak open v
Bratislave, Prague games v Prahe a pod. V danej sezóne hrali i žiacke súťaže vo
florbalovej lige. Na škole pracujú i florbalové krúžky ako florbal dievčatá 5. - 9.
ročník, florbal chlapci 2. stupeň, florbal chlapci 1. stupeň, florbal prípravka mix 1. stupeň.
- ŠKODA STUPAVA TROPHY 2015 ako najväčší cyklomaratón na Slovensku
prebehol 25. - 26. júla pod záštitou BSK, mesta Stupavy, Bratislava region
tourism, MKIC a s podporou viacerých nadšencov bicyklovania. Organizuje ho
partia nadšencov z OZ MARATON, ktorých cieľom je priblížiť cyklistiku širokej
verejnosti. Celkovo sa na štartovaciu čiaru postavilo 1371 účastníkov, z toho v
1. deň 872 bajkerov v rámci 4. kola pretekov ŠKODA BIKE OPEN TOUR , na
druhý deň vybehlo 209 bežcov ( medzi nimi i primátor Roman Maroš), prebehol
i detský cyklomaratónik, kde sa zúčastnilo 193 detí vo veku 1,5 až 7 rokov a pre
deti od 8 do 14 rokov pripravili JUNIOR TROPHY, kde sa zúčastnilo 97 bajkerov.
Zúčastnili sa i zahraniční pretekári z Česka, Rakúska, Maďarska, Holandska a
Talianska. Novinkou bola 17 km trať jednokoliek a Práčovňa Whirpool, ktorá
pretekárom zdarma vyprala a vysušila cyklistické oblečenie. Pre deti bola
pripravená detská zóna, hudbou obohatili podujatie skupiny Finest Groove a
Silent Trio, stánky mali rozmanitú ponuku ako i občerstvenie. Atraktívne boli
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okružné a vyhliadkové lety na helikoptére za úhradu. 17. januára sa konala
zimná verzia MTB ako Winter Trophy 2015 na Železnej studničke v Bratislave.
- PIKNIK BIKE v Stupave. Je to tradičné podujatie od roku 2012 propagujúce
cyklotrasy a cykloturizmus BSK. V Stupave ho odštartovali 8. augusta z
Námestia sv. Trojice. Hlavným organizátorom bol BSK v spolupráci s OZ
Parasport 24 a zapojili sa i hendikepovaní cyklisti - handbajkeri. Trasa merala 48
km, viedla zo Stupavy popri Cyklomoste slobody v Devínskej Novej Vsi,
pokračovala pri Eurovei do Areálu Divoká Voda v Čunove. V cieli bol program a
občerstvenie.
- HOKEJBAL Majstrovstvá Stupavy o Stupavský pohár prebehli 14. februára
2015 na hokejovom ihrisku v Záhorskej Bystrici v čase od 9.00 - 19.00 hod. pod
záštitou stupavského rodáka hokejistu Tibora Vargu, hráča extraligového klubu
MHC Martin.
- EVOLTE CROSSFIT CLUB pracuje od 15. apríla, je to silový a kondičný program
na získanie lepšej všeobecnej kondície, svoju činnosť vykonávajú v školskej
telocvični.
- LESNÝ BEH z Lamača do Stupavy ako 15. ročník a 11. kolo Malokarpatského
pohára v horskom behu sa uskutočnil 14. novembra, štart bol v Bratislave Lamači Na barine, cieľ v Stupave - Penzión Intenzíva, trať merala 18,5 km,
kontakt bol cez p. Alojza Šablicu. Beh bol vo viacerých kategóriach , jednou z
nich bol beh so psom. Absolútnym víťazom bol Boris Kotman, najstarším
bežcom bol 73 - ročný p. Viliam Novák.

11. POČASIE
Prvý deň roku 2015 bol štvrtok, bolo nasnežené, nočná teplota -2°C, denná
teplota okolo +1°C, sneh sa udržal po celý deň. Ďalšie tri dni bolo slnečno,
oteplilo sa na +5°C, ale 5. januára sa v popoludňajších hodinách zamračilo a
pršalo. Na sviatok Troch kráľov 6. januára bol opäť slnečný deň s najvyššou
dennou teplotou +3°C, ale v noci mrzlo. Ďalších päť dní bolo polojasno až
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zamračené, fúkal vietor i pršalo. Sobota 10. januára počasím pripomínala jar podvečer vystúpila teplota na +15°C. Nasledovalo päť slnečných dní. Do 20.
januára bolo nadpriemerne teplé počasie - cez deň +8°C, v noci okolo 0°C.
Nasledujúcich desať dní bolo polojasno a zamračené, denné teploty od +4°C do
+7°C , v noci len do -2°C, aj nasnežilo. V piatok 30. januára od noci veľmi husto
snežilo ( nastala kalamita na celom území Slovenska), posledný januárový deň
bol slnečný, najvyššia denná teplota dosiahla +5°C, sneh sa roztopil, bolo
nepríjemne mokro, v noci mierne mrzlo. Prvý februárový týždeň boli v noci
mínusové hodnoty, od -2°C do -7°C, väčšina dní bola slnečná, najvyššia denná
hodnota bola +6°C. 8. februára ráno nasnežilo a počas dňa fúkal silný vietor.
Pondelok 9. februára bolo zamračené od 9.00 hod. snežilo, cez obed pri teplote
-2°C bola snehová fujavica. Nasledujúce dni bol odmäk, hrozilo nebezpečenstvo
padania snehu zo striech domov. Do 21. februára bolo viac dní slnečných, ale
veľmi veterných, čo spôsobovalo pocitovo chladné počasie. V noci boli iba slabé
mrazy okolo -2°C. V nedeľu 22. februára od večerných hodín pršalo,
nasledujúce štyri dni bolo zamračené, znovu pršalo, fúkal studený vietor,
pocitovo bolo chladno. 27. februára bol slnečný deň, ale veterný, cez obed bola
teplota +10°C. Posledný februárový deň bol polojasný, cez obed +10°C a večer
sa rozpršalo. Podľa meteorológov bola zima 2014/2015 teplá. Prvé dni marca
boli slnečné i zamračené, cez deň i pršalo, ranné teploty boli +4°C, najvyššie
denné teploty dosahovali +10°C, ale silný vietor spôsobil pocitovo chladnejšie
počasie. Nočné teploty boli slabo pod nulou. V nasledujúcich dňoch prechádzal
našim územím studený front so severným vetrom, pocitovo bolo chladno,
nočné teploty zostali okolo nuly, cez deň od +7°C do +10°C. Nasledovali štyri
slnečné dni s najvyššou dennou teplotou +14°C. 11. - 15. marca bolo polojasno
a zamračené ,denné teploty +6°C, pršalo aj mrholilo, noci už bez mrazov. Od 16.
marca bolo päť slnečných dní, ale veterných, najvyššie denné teploty dosiahli
+16°C. V prvý jarný deň bola ranná teplota +1°C, v tento deň bolo čiastočné
zatmenie slnka, cca od 10.45 hod. do 12.00 hod. sa mierne zotmelo, ochladilo (
na +9°C), zhruba po hodine bolo zatmenie v maxime, táto fáza trvala sedem
minút. Udalosť odznela asi o 11-tej hodine a 50-tej minúte. Poobede bol už
príjemný deň s teplotou +14°C, v noci teplota poklesla na 0°C. Nedeľa 22. marca
bola zamračená, studená, fúkal vietor, najvyššia denná teplota bola +10°C, cez
Slovensko prechádzal studený front, v noci bol slabý mráz. Ráno 23. marca bol
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na tráve a autách srieň, ale denná teplota vystúpila na +10°C. Nasledovali tri
slnečné dni, ale veterné s najvyššou dennou teplotou +16°C. Večer 26. marca sa
rozpršalo, dážď pokračoval aj doobeda, denná teplota +14C. Posledné dni
marca bola veľká oblačnosť, fúkal vietor, zvlášť silný bol 30. marca poobede,
pršalo i so snehom, najvyššia denná teplota bola +10°C. Na horách pripadlo
veľa snehu. 1. apríl bol naozaj "bláznivý" - ráno bolo nasnežené, potom bolo
slnečno, zamračilo sa z čoho pršalo a snežilo, podvečer bola búrka, fúkal vietor.
Ranná teplota +2°C, v priebehu dňa +10°C, v dôsledku vetra bolo pocitovo
chladno. Na horách napadlo snehu. Od 2. apríla boli veľkonočné sviatky - na
"zelený štvrtok" bolo polojasno, ranná teplota +8°C, fúkal vietor, pršalo a
podvečer padali krúpy. Na Veľký piatok bolo zamračené, fúkal studený vietor,
najvyššia denná teplota +6°C. V pondelok "na šibačku" 6. apríla bola ráno
námraza a počas dňa poletoval sneh. Celkovo cez veľkonočné sviatky bolo
chladné počasie, veterno, nočné teploty boli okolo 0°C, najvyššie denné teploty
dosahovali +9°C, na horách pripadlo snehu. Nasledovali tri slnečné dni, oteplilo
sa na +19°C a postupné otepľovanie pokračovalo. Od 13. apríla boli štyri
slnečné dni s najvyššou dennou teplotou +24°C. 17. apríla bolo zamračené,
denná teplota klesla na +17°C, bol aj slabý dážď. Do konca mesiaca prevládali
slnečné a polojasné dni, bolo veterno, najvyššie denné teploty +20°C, nočné
teploty +14°C. 28. apríla sa zamračilo a poobede sa rozpršalo, predpoludňajšia
teplota +15°C poklesla na +7°C. Posledné dva dni apríla boli slnečné, fúkal
vietor, teplota stúpla na +21°C, cez naše územie prechádzal studený front. 1.
mája bolo zrána zamračené s teplotou +13°C, vyjasnilo sa a oteplilo na +17°C,
po 15.00 hod. sa zamračilo, popršalo a o 20.00 hod. bol lejak a ďalej pršalo
počas celej noci. Tento ráz počasia pretrval do 5. mája kedy fúkal silný vietor a v
noci zo západu prenikol na naše územie studený front sprevádzaný búrkovým
frontom. Nočné teploty od +10°C, najvyššie denné teploty do +23°C. Do 10.
mája bolo premenlivé počasie, potom nasledovali štyri slnečné dni. Ranné
teploty dosahovali +10°C, najvyššie denné teploty boli do +23°C, fúkal vietor,
ale 13. mája to bolo až + 25°C. Cez naše územie prechádzala tlaková níž. 15.
mája na Žofiu sa zamračilo , klesla teplota na +17°C, ale nepršalo. Nasledujúce
dva dni bolo polojasno, do 20. mája boli slnečné dni, fúkal vietor, najvyššie
teploty dosahovali +22°C až +25°C . 19. mája vo večerných hodinách bola búrka
a dážď pretrval celú noc. Od 21. mája zo západu prenikol studený front so
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severozápadným vetrom, zamračilo sa, pršalo, teploty cez deň poklesli na
+15°C, citeľne sa ochladilo a bolo vlhko. 25. a 26. mája pršalo, bolo chladno, v
noci od +5°C do +8°C.Posledné tri májové dni sa striedalo polojasné a slnečné
počasie, v sobotu 30. mája denná teplota dosiahla +30°C. Celkovo bol mesiac
máj nadpriemerne teplý, ale dažďa bolo málo. 1. júna bolo ráno polojasno s
teplotou +18°C, po ôsmej hodine ráno sa vyjasnilo, najvyššia denná teplota
dosiahla +25°C. Do polovice júna bolo slnečno, denné teploty sa pohybovali nad
+25°C až do +30°C, v nedeľu 7. júna po 19.00 hod. sa teplota vyšplhala až na
+33°C. 15. júna prechádzal naším územím studený front, fúkal severný vietor,
pocitovo bolo zima, najvyššia denná teplota bola +20°C. Nasledujúce dni sa
striedalo polooblačné počasie so slnečným, s najvyššími dennými teplotami od
+20°C do +23°C, v noci klesli teploty na +12°C až +15°C. Od 18. júna pribudlo v
noci oblačnosti, nočná teplota sa pohybovala okolo +13°C, vyskytoval sa i slabý
dážď, fúkal vietor, na pocit bolo chladno, maximálna denná teplota bola do
+22°C. Tento ráz počasie pretrval do 21. júna. Nastalo leto a cez naše územie
prechádzal zvlnený studený front, viackrát počas dňa pršalo a schladilo sa na
+18°C cez deň, nočná teplota klesla na +10°C. 25. a 26. jún boli slnečné dni,
fúkal ale vietor, maximálne denné teploty vystúpili na +24°C, v noci poklesli na
+14°C. Zatiaľ nenastalo optimálne letné počasie. 27. júna sa zamračilo, fúkal
studený severozápadný vietor, pršalo, v noci +16°C. V nedeľu 28. júna bola
nízka ranná teplota +10°C, v dopoludňajších hodinách bol lejak, poobede ale
slnečno ( o 20.00 hod. +23°C). Naše územie ovládol z juhovýchodu horúci
vzduch, ktorý priniesol postupný vzostup teplôt. Posledné dva júnové dni bolo
oblačno, polojasno ale i slnečno s rannými teplotami +18°C, maximálne denné
teploty +28°C. Celkovo bol mesiac jún najsuchší za posledných 115 rokov, suché
počasie pokračovalo i v mesiaci júl. Letné prázdniny nastali 1.júla ako letný
horúci deň, už o 9.00 hod. bolo +22°C, maximálna denná teplota dosiahla
+32°C. Tento trend počasia pokračoval i v nasledujúcich dňoch, nočné teploty
sa zo +14°C zvýšili na +20°C, 7. júla bol teplotný rekord +37°C, potom sa
zamračilo a pršalo, bol aj lejak, teplota poklesla o šestnásť stupňov . Štvrtok 9.
júla poobede nastal silný severozápadný vietor, maximálna denná teplota bola
+26°C, v noci bolo príjemných +17°C. Vietor pocitovo vyvolával chlad (zvlášť v
chládku), na Záhorí bola chladná noc na 11. júla a to +13°C. V nedeľu 12. júla
pribudlo oblačnosti, severozápadný vietor zotrval, maximálna denná teplota
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bola +20°C. V pondelok 13. júla oblačnosti pribudlo, teplota vystúpila cez deň
na +23°C, popršalo, na pocit chladno. Od utorka 14. júla prenikla na naše
územie vlna vysokého tlaku vzduchu, naďalej zamračené, najvyššia denná
teplota +26°C, od 13.30 hod. pršalo a o 16.00 hod. bol lejak, dážď sa udržal i cez
noc a nasledujúce doobedie. 15. júla v popoludňajších hodinách svietilo slnko a
o 20.00 hod. vystúpila teplota na +30°C, bolo nepríjemné dusno. Behom týždňa
bol veľký teplotný rozdiel až o +10°C. Od štvrtka 16. júla nastali horúčavy,
dosiahli denné tropické teploty +40°C a nočné +20°C. V nedeľu 19. júla v noci
zapršalo, v pondelok v predpoludňajších hodinách bolo zamračené, ale
poobede opäť svietilo slnko, teplota vystúpila na +30°C. Od utorka 27. júla
prúdil do Európy juhozápadný horúci vzduch, ktorý spôsobil , že denné teploty
stúpli na +34°C a v noci to bolo +20°C. V nasledujúcich dňoch to boli horúčavy, s
teplotou cez deň do + 39°C. Do Európy postúpili lokálne búrky s krupobitím,
ktoré zasiahli i Slovensko. V sobotu 25. júla ráno bolo zamračené, ráno trocha
popršalo, ale teplota vystúpila na +30°C, cca od 22.00 hod. nastal dážď, pretrval
i v noci, príjemne sa schladilo. Od pondelka 27. júla do konca mesiaca bolo
polojasno až zamračené, ochladilo sa, popršalo, nočná teplota bola príjemných
+15°C, maximálna denná teplota +22°C. Posledný júlový deň bol slnečný,
maximálna denná teplota dosahovala +26°C. Celkovo bol júl mimoriadne teplý,
veľa dní boli tropické teploty nad +30°C, za posledných 140 rokov bol
najteplejší, výstraha bola 3. stupňa následkom horúčav, extrémne sucho.
August 2015 začal sobotou, bol slnečný deň, denné maximum bolo + 27°C, bolo
veterno, v noci + 13°C, od západu sa šírila tlaková výš, ráno 2. augusta bola
hneď teplota +22°C, doobeda sa zamračilo a slabo pršalo. Na druhý deň ešte
doobeda popŕchalo, potom sa vyjasnilo, bolo dusno, najvyššia denná teplota
dosiahla + 31°C. Od 4. augusta nastali extrémne horúčavy, Slovenský
hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 3. stupňa pred horúčavami pre celé
územie Slovenskej republiky. Takúto situáciu si nepamätajú odborníci od času,
keď začali vôbec výstrahy vydávať. V Stupave prebehlo už 14 tropických dní.
Najteplejší deň tohtoročného leta bol 11. august s dennou teplotou +37°C a 17.
a 18. august boli zasa najdaždivejšie dni roku 2015. V noci z 19. na 20. augusta
ešte pršalo, ale 20. augusta od cca 15.00 hod. svietilo slnko, teplota vystúpila na
+ 25°C. 21. august bol polojasný, o 16.00 hod. bol lejak, dážď pretrval do
nasledujúceho dňa, denná teplota dosiahla +23°C, pofukoval vietor. 25. augusta
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sa zamračilo, popršalo, teplota +21°C. Na Slovensko prúdil juhovýchodný teplý
front. Od 26. augusta do konca mesiaca bolo slnečno, denné teploty od +27°C
do +34°C, horúčavy pretrvávali, z juhu prúdil k nám tropický vzduch. Extrémne
teploty a suchá sa podpísali negatívne na úrodu zemiakov, kukurice, slnečnice,
cukrovej repy - porasty sú nízke, klasy slabé. Leto 2015 bolo podľa
meteorológov extrémne teplé, hlavne mesiac august, extrémne vysoký bol
počet dní, keď dosiahla teplota vzduchu +35°C a viac. Tropické dni sa vyskytli i
na severozápadnej a severnej Orave a v Podtatranskej kotline. Zároveň s
extrémnym teplom bolo i extrémne sucho. September začal slnečným dňom s
rannou teplotou +22°C a najvyššou dennou teplotou +35°C, v noci +21°C. 2.
septembra bolo polojasno, s dennou teplotou nižšou o 10°C, teda +25°C, večer
pršalo, nočná teplota bola +16°C - žiaci a študenti nastúpili do školy.
Nasledujúce tri dni bolo polojasno až zamračené, fúkal vietor, najvyššia denná
teplota vystúpila na +22°C. Na štítoch Vysokých Tatier napadol sneh. Nastalo
severozápadné prúdenie vzduchu, pršalo, zo severnej Európy prúdil chladný a
vlhký vzduch a severozápadný vietor s najvyššou dennou teplotou +16°C.
Ostatné dni týždňa sa striedali dni polojasné so zamračenými a chvíľami cez deň
i slnečnými, s najvyššími dennými teplotami do +20°C. Od 12. septembra opäť
teplo do +25°C, fúkal silný vietor, ktorý dohnal mračná a 14. septembra pršalo a
vo večerných hodinách bol lejak s búrkou. Od nasledujúceho dňa nastalo južné
prúdenie vzduchu, bolo zamračené, najvyššia denná teplota vystúpila na +24°C.
17. septembra bol opäť teplý a slnečný deň s najvyššou dennou teplotou 28°C.
Od západu postupovali mračná a v noci na 19. septembra pršalo, bola i búrka,
ale na druhý deň bolo už polojasno s dennou teplotou +24°C. Nasledujúce štyri
dni bolo polojasno až slnečno, denné teploty okolo +20°C. Prvý jesenný deň bol
príjemný, pofukoval mierny vietor, denná teplota vystúpila na +19°C. 25.
septembra sa zamračilo, pocitovo bolo chladno, cez obed bolo +16°C, od cca
15.00 hod. husto pršalo. I na druhý deň bolo zamračené a mrholilo, bolo veľmi
vlhko, denná teplota vystúpila na +14°C. " Babie leto" začalo chladom.
Nastúpila tlaková výš zo západu, nočná teplota bola +5°C a najvyššia denná
teplota +19°C. Pocitovo bolo chladno. 28. septembra v skorých ranných
hodinách bolo úplné zatmenie mesiaca, začalo o 4.11 hod. a trvalo 73 minút,
ukončenie bolo cca o 5.24 hod. Posledné dva dni septembra boli polojasné,
veterné, ranné teploty +8°C, cez obed +15°C, pocitovo chladno. Septembrové
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teploty boli nad normál, prirovnaním ako "na hojdačke" - teplo, chladno,
veterno. Mesiac október nastúpil vo štvrtok, bol jasný, slnečný deň, cez obed
bolo +16°C, nočná teplota +5°C. Ďalšie dni boli slnečné, v nedeľu 4. októbra
ráno bolo zamračené, ale okolo obeda bolo už slnečno s teplotou +16°C,
nasledujúce dni bolo polojasno, najvyššie denné teploty + 20°C. 8. októbra bolo
zrána zamračené, rozpršalo sa, pršalo i v noci, najvyššia denná teplota bola
+14,5°C. Tento ráz počasia pretrval nasledujúce tri dni. Prúdila na naše územie
tlaková výš z Balkánu, preto zamračené s drobným dažďom, na pocit chladno,
na horách vo výškach 1000 metrov napadol sneh. 12. októbra sa zrána ukázalo
slnko, potom sa opäť zamračilo, bolo chladno s rannou teplotou +3,9°C, v
Tatrách a na Spiši pripadlo snehu, v Kuchyni namerali ráno - 1,1°C. Od 13.
októbra nasledujúcich desať dní bolo zamračené, pršalo, fúkal pomerne silný
vietor. Najvyššie denné teploty dosahovali +11°C, slniečko sa cez deň ukázalo
len prechodne. V sobotu 24. októbra bol jasný, slnečný deň s príjemnou
teplotou +11°C. Nastala zmena na "zimný čas". V nedeľu 25. októbra bol
príjemný, jasný deň s dennou teplotou +13°C. Zrážok bolo zatiaľ veľa, budú
pokračovať, cez naše územie prechádzal studený front, ale len nevýrazný.
Nočná teplota dosiahla +6°C. Od pondelka od juhu začal prúdiť teplý vzduch,
nastúpilo ustálené počasie. Ráno sa miestami tvorili hmly. Maximálna denná
teplota vystúpila na +16°C. 27. októbra už ráno bolo veterno, striedali sa
mračná a slniečko, fúkal juhovýchodný vietor, najvyššia denná teplota bola
+13,7°C. Do konca mesiaca boli prevažne slnečné dni, fúkal vetrisko, denné
teploty vystúpili na +14°C. I v októbri bola nadnormálna teplota. Do Európy
prenikla mohutná tlaková výš. V nedeľu 1. novembra bol jasný, slnečný deň s
rannou teplotou +7,9°C, cez obed vystúpila teplota na príjemných +12,3°C, v
noci bol +1°C. I nasledujúci deň bol slnečný, pofukoval vietor, najvyššia denná
teplota dosiahla hodnotu +10,7°C. Do 6. novembra sa udržalo slnečné počasie,
boli miestami ranné hmly, cez obed teploty vystúpili na +11°C, v sobotu 7.
novembra bolo zrána slnečno, potom sa rozpršalo, denná teplota bola +13,3°C.
V nedeľu 8. novembra bol krásny slnečný deň, už o 6.30 hod bola teplota
12,7°C, o 14,00 hod. vystúpila teplota na 20,7°C. I pondelok začal krásnym
slnečným počasím s teplotou +7,7°C, ale pred obedom sa zamračilo a pršalo,
cez obed teplota dosiahla +14°C, v noci +11°C. Do strednej Európy prúdil teplý
juhozápadný prúd, ktorý spôsobil zvýšené teploty. Vietor fúkal od
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severozápadu. Do 13. novembra sa cez deň striedalo polojasno a slnečno,
najvyššie denné teploty dosiahli +15°C, v sobotu 14. novembra popršalo,
pofukoval vietor, najvyššia denná teplota bola 12,3°C. V nedeľu 15. novembra
bolo z noci popršané, pred obedom už znova pršalo, najvyššia teplota dosiahla
cez deň +10,7°C. V pondelok bola ranná teplota o 7.00 hod. +12,9°C, cez obed
vystúpila teplota na +15,5°C. Nasledujúce dni boli striedavo cez deň slnečné i
zamračené, fúkal vietor, teploty sa pohybovali pomerne vysoko od 15°C do
+18°C. V piatok 20. novembra od rána pršalo, najvyššia denná teplota bola
+11°C. V sobotu, nedeľu i v pondelok prevládala oblačnosť, ochladilo sa , cez
obed bolo +6°C, pocitovo chladno, v pondelok ráno bol na tráve a autách srieň,
v noci teplota klesla v okolí Bratislavy na - 3°C. Do soboty 28. novembra sa
ranné teploty pohybovali okolo nula stupňov , na tráve bol srieň, cez deň bolo
veterno, pocitovo chladno, s najvyššími dennými teplotami do +6°C. V nedeľu
29. novembra bolo zrána slnečno s teplotou +3,1°C, neskôr sa zamračilo,
poobede pršalo, v noci klesla teplota na - 1°C. Posledný deň novembra pršalo,
najvyššia denná teplota vystúpila na +11°C, fúkal severozápadný vietor, na
pocit bolo chladno, na horách napadol sneh. Postupne sa oteplilo, od západu
začal prúdiť teplý vzduch, denná teplota dosiahla až +14°C. December nastúpil
v utorok, striedala sa počas dňa jasná a zamračená obloha, fúkal silný vetrisko,
maximálna denná teplota vystúpila na + 12°C. Od západu prúdil teplý front a
cez noc prišiel dážď , nočná teplota bola +4°C. Postupne počas noci oblačnosti
ubudlo, ale zachovala sa i v stredu 2. decembra, chvíľami preniklo však i slnko a
bolo veterno. Na horách bol silný vietor a snežilo. Cez obed vystúpila teplota na
+9°C a poobede sa rozpršalo. Tretí decembrový deň bol zamračený, bolo vlhko,
najvyššia denná teplota bola +8°C. Piatok 4. decembra bol slnečný deň, cez
obed vystúpila teplota na +10°C, kvitli fialky a sedmokrásky, slnečné počasie
pretrvalo i v sobotu 5. decembra, najvyššia denná teplota dosiahla až +12°C. Na
sviatok Mikuláša bolo zamračené, teplota sa pohybovala okolo +6°C, bolo
inverzné počasie, cez noc sa zamračilo, nočná teplota bola +4°C. V pondelok 7.
decembra bolo slnečno, cez obed +9°C, fúkal slabý vietor. Nasledujúce dva dni
bolo zamračené, najvyššia denná teplota sa pohybovala okolo +6°C , v noci zo
stredy na štvrtok od západu prišli mračná a pršalo. Počas nasledujúceho dňa sa
vyjasnilo, svietilo slnko, cez obed teplota vystúpila na +8,6°C. Ráno 11.
decembra bolo jasné, teplota +1,2°C, bol na tráve srieň, počas dňa fúkal vietor
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ale bolo slnečno, večer bola hmla, najvyššia teplota cez deň dosiahla +5,9°C. V
sobotu ráno bolo z noci popršané s teplotou +7°C, doobeda sa opäť rozpršalo,
bolo zamračené ale na pocit príjemne, teplota vystúpila cez deň na +8,7°C. V
našom meste prebiehali Župné Vianoce. Do utorka bolo polojasno až
zamračené, najvyššia denná teplota vystúpila na +6°C. Dlhodobo je vyššia
teplota, ktorú spôsobuje prúdiaca tlaková výš a s ňou prúdi teplý vzduch do
vnútrozemia. Chýba sneh i na horách. Od Atlantického oceána prúdi do
vnútrozemia Európy vyšší tlak vzduchu, s ním prúdi oblačnosť, tzv. vlhký a teplý
atlantický vzduch. Do polovice decembra bolo zamračené, vlhko, pršalo, denné
teploty vystúpili na +6°C . Celkovo je však v decembri deficit vlahy. Nasledujúce
dni do Vianoc boli zamračené až polojasné, chvíľami sa predralo slniečko,
najvyššie denné teploty sa pohybovali okolo +6°C až do +9°C. Na štedrý deň 24.
decembra bolo zamračené, ranná teplota +6,6°C, večer hmlisto. Na prvý
vianočný sviatok bolo jasno, ranná teplota +6°C, cez obed svietilo slnko, teplota
vystúpila na +8,7°C, podvečer bola hmla. Druhý vianočný sviatok bol slnečný
deň, cez obed teplota +9,7°C, večer opäť hmla, v noci okolo plus 1°C. Do 29.
decembra sa postupne ochladilo, bolo polojasno, podvečer sa tvorili hmly, od
severovýchodu začal prúdiť studený vzduch, najvyššie denné teploty boli do
+5°C . 30. december bol slnečným dňom s najvyššou dennou teplotou +4°C ( na
severe Slovenska cez deň -5°C, ale snehová prikrývka zatiaľ slabá ), bolo
veterno, v noci silný vetrisko. Posledný deň roka 2015 bolo ráno polojasno, 5°C, veterno, cez obed slnečno s teplotou +3°C a podvečer klesla teplota na 0,7
°C.
Podľa meteorológov bol rok 2015 v globále o 0,9°C teplejší ako priemer 20.
storočia a tým aj celosvetovo najteplejším rokom od začiatku pravidelných
meraní v roku 1880. Od tohto roku pravidelných meraní bol najteplejším
mesiacom roka december - bol o 1,11 stupňa nad priemerom 20. storočia.

12. INÉ ZÁZNAMY

Zaujímavé články v Stupavských novinách:
114

- KAPLNKA NA MEDENÝCH HÁMROCH sa dočkala 19. septembra 2015 ďalšej
údržby od dobrovoľníkov, členov rodín z Borinky Škodovcov a Horvátovcov, ku
ktorým sa pridali i susední chatári. Spoločne vyčistili okolie. Podujali sa prevziať
štafetu starostlivosti o túto vzácnu kultúrnu barokovú pamiatku z roku 1743.
- TAKÉ ČASY BOLI - séria článkov o starej Stupave doplnená dobovými
fotografiami:
1. časť: Rok 1955 (skrátené spracovanie článku autorov Mgr. Gabriely a
Svetozára Prokešovcov v Stupavských novinách z marca 2015, str. 9). Žili sme v
Československej republike, prezidentom bol Antonín Zápotocký, plnil sa
päťročný hospodársky plán, v zásobovaní bol lístkový systém. Stupava mala
vtedy 5 000 obyvateľov a spadala do okresu Bratislava - okolie, predsedom
Miestneho národného výboru bol Jozef Mader a farárom dôstojný pán Pribyl.
Bola tu osemročná škola, učilo sa vo dvoch budovách, oproti kostolu boli
ročníky 1 - 5 a do novej školy chodili ročníky 6 - 8, riaditeľom bol Ján Husárik.
Prebiehalo združstevňovanie, najväčším priemyselným podnikom bola
cementáreň, riaditeľom bol Jozef Haršáni. Ľudia sa zamestnávali i v konzervárni,
vedúcim bol pán Cibulka. Na "zemanskom" niekoľkokrát v týždni sa premietali
filmy v kine, správkyňou bola pani Lukánová. V kine hrali ochotníci i divadlá.
Televízia ešte nebola, pučúvali rádio - deti rozprávky, dospeláci šport, hudbu,
rozhlasové hry a pod. Telefonovať sa chodilo na poštu, osobných áut v
súkromnom vlastníctve bolo veľmi málo. Futbal sa hrával na ihrisku v Agátkach,
do Bratislavy sa cestovalo hojne vlakom cez Devínske Jazero, vlakovú nákladnú
dopravu využívala cementáreň aj lesníci na odvoz dreva.
2. časť: 20. storočie a móda ( 2. pokračovanie vyšlo v Stupavských novinách v
máji , str. 11, autor Ing. Svetozár Prokeš, skrátené). Text doplnený fotografiami
predstavuje postrehy zo Stupavy, z rodinného albumu Michala Pavlíčka.
3. časť: Keď starí chlapi spomínajú (3. pokračovanie, Stupavské noviny z júna
2015, str. 14, autor Ing. Svetozár Prokeš, skrátené). Text zameraný na 1. a 2.
svetovú vojnu a základnú vojenskú službu doplnený dobovými fotografiami.
4. časť: ...po stopách predkov (4. pokračovanie vyšlo v Stupavských novinách v
júli 2015, str. 17, autor Ing. Svetozár Prokeš, skrátené). Článok má zameranie na
vyhľadanie predkov v Stupave rodiny honorárneho konzula SR v štáte Južná
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Karolína p. Petra Korna. Našiel sa materiál i dobové fotografie hľadanej rodiny
Seifert v náväznosti na príbuzných z rodiny bývalého dlhoročného stupavského
richtára Ľudovíta Nagya. Osobná návšteva bratov Kornovcov z Ameriky zavŕšila
zaujímavé pátranie po stopách predkov.
5. časť: Čo písali Slovenské noviny pred 100 rokmi a týkalo sa to aj Stupavy! (5.
pokračovanie vyšlo v Stupavských novinách z augusta 2015, str. 10, autor Ing.
Svetozár Prokeš, skrátené). V Slovenských novinách z 15. januára 1915, č.11 na
prvej strane pod titulom "Zmena v ministerstve zahraničia" sa písalo o zámene
ministra zahraničia grófa Leopolda Berchtolda (manžela stupavskej grófky
Ferdinandy Károlyi) na baróna Štefana Buriana de Rajec, ktorý sa v roku 1851
narodil v Stupave ako syn panského fiškála na vtedy pálffyovskom majetku.
6. časť: Také časy boli ( 6. pokračovanie v Stupavských novinách zo septembra
2015, str. 17, autor Ing. Svetozár Prokeš, skrátené). Dobovými fotografiami a
textom približuje autor motocykel Jawa Pionier, vojenské knižky, detský kočík,
100 korunovú bankovku, vtedajšie cigarety, odberný poukaz - tzv. bony, školské
potreby.
7. časť: Také časy boli (7. pokračovanie v Stupavských novinách z októbra 2015,
str. 10, autor Ing. Svetozár Prokeš, skrátené).Článok bol spracovaný podľa
starších čísiel časopisu Slovenka (1954 a neskorších), približuje obdobie
budovania ľudovodemokratickej spoločnosti v čase 10 rokov po vojne, dobové
fotografie približujú výstavbu futbalového štadióna, brigádu na čistení
kaštieľskeho parku, výrobňu Stupko - stupavská konzerváreň a iné.
8. časť : Také časy boli ... Nad starými stupavskými fotografiami (8.
pokračovanie v Stupavských novinách z novembra 2015, str. 16, autor Ing.
Svetozár Prokeš, skrátené). Článok prináša komentované fotografie starých
objektov v Stupave a porovnáva ich so súčasnosťou.
9. časť : Také časy boli ... Agátky - cementáreň - Agátky (9. pokračovanie v
Stupavských novinách z decembra 2015, str. 16, autor Ing. Svetozár Prokeš,
skrátené). Článok doplnený fotografiami približuje Stupavu v jej západnej časti,
kde sa rozprestierali agátové lesy, jednoducho po stupavsky Agátky. V úrovni
dnešnej Lipovej ulice rástli tiež agáty a za nimi boli polia grófa Károlyiho. V časti
Agátky v septembri 1929 začali stavať cementáreň a už v máji 1930 vyrobili prvý
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slinok a pomleli prvý cement. Výroba cementu bola ukončená v októbri 1982,
staré ustúpilo novému a dnes je na mieste cementárne nové sídlisko so starým
názvom Agátky.
- STUPAVČANIA V 2. SVETOVEJ VOJNE (skrátené spracovanie článku v
Stupavských novinách z apríla 2015, str. 9, autor Ing. Svetozár Prokeš). Článok
je spracovaný na základe dochovaného poznámkového zošita pána Antona
Kahánka zo súkromnej zbierky jeho syna Jána. V máji 2015 sme si pripomínali
70 rokov od skončenia 2. svetovej vojny. Povolávací rozkaz dostal i Anton
Kahánek ( narodený v roku 1907), ktorý narukoval v auguste 1944 do Trnavy.
Nemci začali obsadzovať Slovensko, aj vojaci z Trnavy postupovali na Banskú
Bystricu. S Nemcami v pätách ustúpili nad Sklené, cez Skalku na Staré Hory a na
Prašivej padli do nemeckého zajatia. Svedkami udalostí boli i Ján Král a Jozef
Hóz zo Stupavy ako i Štefan Gašparovič z Mástu. Zajatí Slováci boli
transportovaní do Nemecka, kde pán Kahánek pobudol v nemocnici a ďalej ho
poslali do bane. Opäť chorľavel, bol v lazarete v Arnau. V zajatí bol do konca
októbra 1944, z Nemecka sa dostal domov do Stupavy 15. mája 1945.
- HUSÁRSKY POCHOD 2015 (článok v Stupavských novinách, str. 10 z marca
2015 od autora Petra Sabanoša, skrátené) a V STUPAVE SA PO 200 ROKOCH
opäť objavili francúzski a rakúski vojaci ( článok v Stupavských novinách, str. 9 z
apríla 2015 od autora Milana Greguša, skrátené). Obidva články približujú
minulosť - 200. výročie bitky pri Waterloo a spomienku na tieto udalosti, ako i
spomienku na boje na periférii uhorského hlavného mesta v rokoch 1805 1809 a pripomienku zničenia hradu Pajštún a Devín Francúzmi. Udalosti
priblížili nadšenci z Klubu vojenskej histórie Bratislava - Petržalka, C. K.
Husárskeho pluku č. 12 "Palatín uhorský" a francúzski gardoví námorníci Les
Marines de la garde. Podujatie malo názov Husársky pochod 2015. Oživil nielen
spomienky na tieto dávne udalosti, ale vzdali pamiatku padlým vojakom i
civilistom. Začal sa 21. marca na hrade Devín a nasledoval peší pochod spod
hradu Devín, cez Devínsku Novú Ves, Záhorskú Bystricu, Marianku a po starej
pútnickej ceste podvečer dorazili do Stupavy. Na MsÚ ich prijal primátor a po
krátkom občerstvení sa sprievod presunul na Námestie sv. Trojice, kde sa k
Stupavčanom prihovoril primátor, velitelia francúzskych a rakúskych vojakov,
prebehla ukážka vojenského výstroja a zaznela čestná salva.
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- ULICE A NÁMESTIA STUPAVY A MÁSTU - rubriku pravidelne vedie Milan
Greguš a to raz mesačne v Stupavských novinách od marca 2015. V súčasnosti
má Stupava 132 ulíc a tri námestia. Počas roka predstavil ulice: Agátová ( v
marci),Bajzova a Bazová (v apríli), Bezručova a Bitúnková (v máji), Bočná a
Borovicová ( v júni), Bottova, Brezová ( v júli), Budovateľská a Cementárska (v
auguste), Cintorínska a Čakanková (v septembri), Debnáreň a Devínska cesta (v
októbri), Dlhá a Dolná (v decembri).
- TRADÍCIE DOBROČINNOSTI ( článok v Stupavských novinách z augusta 2015,
str. 1 a 2, autor Milan Greguš, skrátené) majú v našom meste najmenej 400 ročnú tradíciu. Podľa zachovaných písomných prameňoch sa panský špitál
spomína v roku 1714, v roku 1850 postavila vlastný chudobinec stupavská
farnosť a nasledovali v priebehu rokov ďalšie dobročinné aktivity.
- KNIŽNICA S TAKMER 100 -ROČNOU TRADÍCIOU (článok v Stupavských
novinách z novembra 2015, str. 1 a 6, 7; autor Milan Greguš, skrátené). Prvá
obecná knižnica podľa dobových správ bola v našom meste zriadená v roku
1924 v Máste, v Stupave v roku 1927.V roku 1953 došlo k zlúčeniu obcí Mást a
Stupava, obecná knižnica sa tiež zlúčila a mala sídlo v budove Miestneho
národného výboru, neskôr v dome za pamätníkom M. R. Štefánika. V
nasledujúcich rokoch sa jej sídlo ešte zmenilo a od 1. apríla 1996 získala meno
po spisovateľovi Rudovi Moricovi, ktorý v našom meste prežil väčšinu života. V
súčasnosti nesie oficiálny názov ako Mestská knižnica Ruda Morica. Súčasné
vedenie mesta si uvedomuje havarijný stav knižnice, preto sa bude opäť
knižnica sťahovať do vybraného objektu na Hlavnej ulici s udržiavanou
záhradou v blízkosti ZŠ. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia budovy.

13. POUŽITÁ LITERATÚRA, POMÔCKY,POUŽITÉ SKRATKY

Aktuality stiahnuté z internetu pre rok 2015
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Závery z rokovaní MsZ za rok 2015
Zápisnice z komisií pri MsÚ
Výročné správy spoločenských organizácií, spolkov, klubov, OZ
Vlastné pozorovania a poznámky
Periodiká: Stupavské noviny, Malacko, Bratislavský kraj, Záhorí, pro záhorí

Použité skratky:
MsÚ - Mestský úrad
MsZ - Mestské zastupiteľstvo
MsP - Mestská polícia
MsR - Mestská rada
NR SR - Národná rada Slovenskej republiky
Z .z. - Zbierka zákonov
OZ - Občianske združenie
DSS - Domov sociálnych služieb
ZPS - Zariadenie pre seniorov Kaštieľ
MKIC - Miestne kultúrne a informačné centrum
BSK - Bratislavský samosprávny kraj
VZN - Všeobecne záväzné nariadenia
PO - Požiarna ochrana
- Príspevkové organizácie
BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
CO - Civilná ochrana
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MS - Miestna skupina
MŠ - Materská škola
ZUŠ - Základná umelecká škola
ZŠ - Základná škola
TSS - Technické služby Stupava
ZO - Základná organizácia
ZO SZPB - Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
ŠK - Školský klub
HC - Hádzanársky club
FK - Futbalový klub
FC - Futbalový club
SAV - Slovenská akadémia vied
SR - Slovenská republika
MŠ - Ministerstvo školstva
IDS - Integrovaný dopravný systém
IDS BK - Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji
MHD - Mestská hromadná doprava
Os - Osobný vlak
REX - Regionálny expres
JD v HN - Jednorazová dotácia v hmotnej núdzi
PST - priatelia stolného tenisu
SNP - Slovenské národné povstanie
RO - Rozpočtové organizácie
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ÚP - Územný plán
ÚPD - Územno-plánovacia dokumentácia
ŠH ZŠ - Športová hala Základnej školy
SSCS - Školské športové centrum Stupava
IT - Informačné technológie
a. s. - akciová spoločnosť
s. r. o. - spoločnosť s ručením obmedzeným
BCHZ - Bratislavský chlapčenský zbor
OO JDS - Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
JDS - Jednota dôchodcov Slovenska
DHZ - Dobrovoľný hasičský zbor
DPO - Dobrovoľná požiarna ochrana
SČK - Slovenský červený kríž
SRZ ZÁHORIE - Slovenský rybársky zväz Záhorie
MDD - Medzinárodný deň detí
LDO - Literárno - dramatický odbor
RK - Revízna komisia
Šj - Školská jedáleň
FTVŠ UK - Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského
SFZ - Slovenský futbalový zväz
BFZ - Bratislavský futbalový zväz
CVČ Sunéčko - Centrum voľného času Sunéčko
UPS - Urbárske pozemkové spoločenstvo
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14. PROTOKOLÁRNY ZÁZNAM
Kronikársky záznam MESTA STUPAVA za rok 2015 bol prerokovaný:
A. v komisii kultúry, športu a školstva dňa 11. októbra 2016.
B. na Mestskom zastupiteľstve dňa 27. októbra 2016, uznesenie č. 176/2016.

......................................................
primátor mesta

......................................................
prednostka mesta

.....................................................
kronikárka
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