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Tí z vás, ktorí majú školopovinné deti, zaiste vedia, s akou situáciou musí
Stupava zápasiť. Neustály nárast obyvateľov mesta, zväčša mladých rodín,
spôsobuje, že základná škola a analogicky aj škôlky praskajú vo švíkoch.
Kapacitne je momentálne základná škola na svojom limite a prognózy
naznačujú, že počet žiakov bude v nasledujúcich rokoch stúpať.
Nové vedenie mesta berie túto
situáciu veľmi vážne a riešenie
problému nedostatočných kapacít
školských a predškolských zariadení sa stalo preň prioritou číslo
jeden. Ako chce mesto tento neudržateľný stav riešiť, na to sme sa
spýtali vedúceho oddelenia územného rozvoja a životného prostredia MsÚ Stupava Ing. Borisa
Kačániho:
„Každý mi dá za pravdu, že najlogickejším riešením tejto situácie
by bolo postavenie novej školy
s kapacitou 600 až 800 žiakov, čo
by náš problém vyriešilo šmahom
ruky. Žiaľ, realita ekonomických
možností mesta nám to neumožňuje, novú školu nemá mesto šancu zo svojho rozpočtu postaviť.
Išlo by to iba vtedy, ak by tento
projekt niekto zafinancoval. Navyše, situáciu je potrebné riešiť
ihneď, prakticky okamžite. Ak by
sme od budúceho školského roka
nezabezpečili rozšírenie kapacity

školy, hrozila by dokonca dvojzmenná prevádzka vyučovania,
čo by bola asi nočná mora každého rodiča, žiaka a pedagóga.
Po dôkladnom zvážení sme sa vo
vedení mesta dohodli na strategickom pláne, ktorý je realistický
a uskutočniteľný, napriek niektorým rizikám, ktoré sa však týkajú
hlavne financovania projektov.

VYHRALO „HÁČKO“
Naším prvým krokom bolo zabezpečiť kapacitné rozšírenie základnej školy aspoň tak, aby sme
zabezpečili denné štúdium všetkých žiakov v budúcom školskom
roku. Za týmto účelom sme dostali
vypracovaných niekoľko štúdií,
s ktorými sme sa detailne zaoberali, posudzovali sme každú navrhovanú alternatívu, až nakoniec
sme vybrali tú, ktorú sme väčšinovo považovali za najlepšiu.
Nebudem vás napínať, ideme do
nadstavby panelovej školy. Laicky

Navrhovaný stav - Kalinčiakova

povedané, chceme postaviť ďalšie
podlažie na celú dnešnú panelovú školu, teda kompletné „háčko“.
Podľa našej štúdie, ktorú spracovala autorizovaná projekčná firma, to možné je, statika budovy
je postačujúca a ďalšie podlažie
vydrží. Takto nadstavená základná škola získa 19 kmeňových tried
a 2 odborné učebne, takže na nejaký čas pokryje kapacitne každoročný nárast žiakov. Samozrejme,
uvedomujeme si, že Základná škola v Stupave je kolos, už dnes patrí
k najväčším školám na Slovensku,
ak nie je úplne najväčšia. Vnímame fakt, že takto veľká škola prinesie nové výzvy na logistiku prevádzky školy, ale žiaľ, iné riešenie
nie je možné, napriek našej maximálnej snahe.

STAVEBNÉ PRÁZDNINY
Všetkých rodičov môžem ubezpečiť, že robíme všetko pre to, aby na
začiatku školského roka 2019/2020

bola modulová škola nadstavená.
Zatiaľ všetky prípravné práce, obstarávania a rokovania pokračujú
tak, že s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou túto úlohu splníme. Podľa už jestvujúcej dohody by mal dodávateľ stavby začať
s prácami 15. júna. Vedenie školy
prisľúbilo, že budova bude vyprataná a pripravená na nadstavbu
už od tohto dátumu. Dodávateľ sa
zaviazal, že do začiatku školského
roka objekt nadstaví tak, aby bol
skolaudovaný, zariadený a pripravený na vyučovanie.
Netreba však zabúdať, že nadstavba modulovej školy je len parciálne riešenie v núdzi na krátky
čas. V budúcich školských rokoch
očakávame ďalší nárast žiakov
a dnes je viac ako isté, že ani nadstavba modulovej školy nebude
stačiť. Aby sme pokryli rastúci
záujem žiakov v ďalších rokoch,
budeme musieť ďalej zväčšovať
kapacity školy. Ako som spomínal,
najlepším riešením by bolo postaviť novú školu. Táto vízia je však
v optimistickom pohľade realizovateľná možno o päť rokov.

NOVÁ ŠKOLA
Napriek tomu berieme tento strategický zámer maximálne vážne.
Pre ilustráciu, aby laická verejnosť
mala aspoň približnú predstavu,
čo všetko celý proces obnáša, pokúsim sa ho aspoň stručne vysvetliť. Najskôr je potrebné nájsť vhodný pozemok, ktorých má mesto už
veľmi málo. Myslím tým pozemok
na vhodnom mieste a so správnou
rozlohou. Ďalej treba spracovať
štúdiu novej školy (nejaké návrhy už máme spracované), vyriešiť jej umiestnenie na pozemku
(ak sa nenájde vhodný pozemok,
musí mesto uvažovať o prenájme pozemku alebo o jeho kúpe).
Následne treba dať do súladu zámer mesta postaviť novú školu
s územným plánom mesta, čo je
proces pomerne zdĺhavý, náročný a drahý. Okrem toho musíme
vyhlásiť verejné obstarávanie na
projektanta. Keď obstaráme projektanta, čakáme na projektovú
dokumentáciu (aspoň na územné
rozhodnutie, ktoré bude vydávať
stavebný úrad a na ktoré bude treba „nekonečné“ množstvo súhlasných stanovísk podľa stavebného
zákona).
Keď získame kladné územné rozhodnutie, musíme požiadať o stavebné povolenie, čo je taktiež dlhý
a ťažký „pôrod“. Ak sa nám podarí
všetky tieto prekážky prekonať
a máme miesto, kde môžeme školu postaviť, máme projekt, podľa
ktorého školu môžeme dať postaviť, máme stavebné povolenie, na
základe ktorého môžeme školu
postaviť, príde asi tá najťažšia časť

19
projektu – budeme ešte potrebovať finančné krytie. Ľudovo povedané, peniaze, ktorými zaplatíme
dodávateľa stavby. Skromné odhady hovoria o investícii niekoľkých
miliónov eur. Kto má aspoň približný prehľad o rozpočte mesta,
tak vie, o čom hovorím. Takúto
sumu mesto Stupava nemá šancu
z vlastného rozpočtu poskytnúť.
Veríme preto, že sa nám podarí
vybaviť dotáciu zo štátneho rozpočtu.

MATERSKÁ ŠKOLA
Usilovne pracujeme aj na novej
materskej škole. Zreálnili sme
investičné náklady tak, aby bola
nová škôlka mestom financovateľná, za predpokladu, že dostaneme
dotáciu. Zatiaľ to vyzerá nádejne,
treba však férovo priznať, že tento projekt nie je úplne v našich
rukách, ale podľa všetkých ukazovateľov nám dotácia bude priklepnutá. Nová škôlka by mala stáť
na pozemku mesta na Zvončekovej ulici, mala by mať kapacitu
92 detí, čo nám pomôže zmierniť
súčasný vysoký nedostatok miest
v MŠ na území mesta. Ak pôjde
všetko podľa plánu, nová škôlka
by mohla byť postavená v priebehu budúceho roka.

PLÁNY VERZUS
ROZPOČET
Nie je žiadnym tajomstvom, že
naším najväčším obmedzením je
rozpočet mesta. Musíme zvažovať
každú investíciu, stanovovať priority, čo nám logicky neumožňuje,
aby sme vyhoveli každému, aby
sme opravili všetky cesty, aby sme
vyriešili všetky potrebné investičné zámery, ktorých je v Stupave
neúrekom. Preto by som aj týmto
spôsobom apeloval na obyvateľov, aby boli trochu trpezlivejší
a pochopili, že naozaj nie je možné vyhovieť každému a hneď.
O všetkých nedostatkoch vieme,
myslíme na ne a hľadáme riešenia. Osobne som presvedčený,
že v budúcich rokoch sa situácia
zlepší, že pri dnes nastavenom
procese riadenia mesta, ktorý
kladie dôraz na maximálnu efektivitu vynakladania finančných
prostriedkov, bude stále viac
a viac zmysluplných projektov aj
realizovaných. Verím, že aj obyvatelia mesta Stupava pocítia posun k lepšiemu. Prvé lastovičky
sa už ukazujú, nepotrvá to dlho,
s výstavbou predajne Lidl príde k rekonštrukcii Hlavnej ulice
a k zlepšeniu dopravnej situácie
predovšetkým v ranných špičkách.
V tomto tempe a intenzite budeme
pokračovať aj naďalej.“
red | Foto: archív MsÚ
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VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Dňa 25. mája 2019 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. V Slovenskej republike budeme voliť 14 poslancov Európskeho
parlamentu na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. V týchto voľbách je Slovenská
republika jedným volebným obvodom.
Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov v meste
Stupava primátor vytvoril osem
volebných okrskov a určil v každom volebnom okrsku volebnú
miestnosť. Pri vytváraní volebných okrskov a určovaní volebných miestností primátor vyšiel
z doterajšej praxe, a teda oproti
voľbám prezidenta nie sú vykonané žiadne podstatné zmeny.
Do vytvorených okrskových volebných komisií kandidujúce politické subjekty delegovali celkom 19
členov okrskových volebných komisií. Nakoľko každá okrsková volebná komisia musí mať najmenej
5 členov, primátor vymenoval 21
chýbajúcich členov týchto komisií.
Okrskové volebné komisie prvýkrát zasadli dňa 14.4.2019. Na tomto zasadnutí zložili ich členovia
zákonom predpísaný sľub, spomedzi seba si vyžrebovali predsedov
a podpredsedov komisií, boli poučení o ochrane osobných údajov
pri výkone práce člena komisie
a boli poučení o úlohách okrskovej volebnej komisie.
Domácnostiam voličov s trvalým bydliskom v Stupave boli do
30.4.2019 roznesené oznámenia
o mieste a čase konania volieb, ako
aj zoznamy kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu.
Mesto Stupava sa na vykonanie
volieb do Európskeho parlamentu starostlivo pripravuje. Chceme
vytvoriť prostredie, v ktorom si
budú môcť volebné komisie bez
prekážok plniť svoje povinnosti
a ktoré bude pre voličov pozvánkou na účasť vo voľbách.
V predchádzajúcich voľbách do
Európskeho parlamentu, ktoré sa
konali 24. mája 2014, sa v našom
meste zúčastnilo 14,28 % oprávnených voličov, čo síce bolo viac ako
celoslovenská účasť, ale oproti
iným druhom volieb to bola neprimerane nízka účasť. Veríme, že
tento trend sa nám v týchto voľbách podarí zvrátiť a naši obyvatelia nájdu v sebe vôľu vybrať najvhodnejších reprezentantov našej
krajiny v Európskom parlamente.

SPÔSOB HLASOVANIA
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je
zapísaný v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo na základe

slovenského cestovného dokladu,
ak nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie.
Volič je povinný po príchode do
volebnej miestnosti preukázať
okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového
preukazu občana Európskej únie.
Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží
spolu s občianskym preukazom
alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací
preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom
okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča
v zozname voličov a vydá voličovi
hlasovacie lístky a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky
obce.
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky a ani
na území iného členského štátu
Európskej únie a dostavil sa v deň
konania volieb do volebnej miestnosti, preukáže svoju totožnosť
predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej
volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte
v cudzine, ktorého vzor zverejní
Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky na svojom webovom
sídle. Okrsková volebná komisia
takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho
slovenskom cestovnom doklade
a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu
voličov. Potom okrsková volebná
komisia vydá voličovi hlasovacie
lístky a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Prevzatie
hlasovacích
lístkov
a obálky potvrdí volič v zozname
voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková
volebná komisia hlasovanie neumožní.
V osobitnom priestore určenom
na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov
bez ďalšej úpravy do obálky alebo
na jednom z hlasovacích lístkov
vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandi-

dátov. Potom hlasovací lístok vloží
do obálky a následne do volebnej
schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková
volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.
Nesprávne upravené hlasovacie
lístky vloží volič do schránky na
odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích
lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť
hlasovací lístok pre zdravotné
postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi
pred hlasovaním túto skutočnosť
okrskovej volebnej komisii, má
právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu,
aby podľa jeho pokynov a zákona
upravila hlasovací lístok a vložila
do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej
komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na
úpravu hlasovacích lístkov člen
okrskovej volebnej komisie poučí
o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné
postihnutie sám vložiť obálku do
volebnej schránky, môže požiadať,
aby obálku do volebnej schránky
v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do
volebnej miestnosti zo závažných,
najmä zdravotných dôvodov, má
právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do
prenosnej volebnej schránky, a to
len v územnom obvode volebného
okrsku, pre ktorý bola okrsková
volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené
hlasovacie lístky do zapečatenej
schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne uprave-

ných hlasovacích lístkov, inak sa
dopustí priestupku, za ktorý mu
bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej
miestnosti volič nepoužité alebo
nesprávne upravené hlasovacie
lístky znehodnotí pred členmi
okrskovej volebnej komisie.
VOLEBNÉ OKRSKY
A VOLEBNÉ MIESTNOSTI
Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: Mestský
úrad v Stupave (zasadačka na
prízemí), Hlavná 1/24, Stupava
pre voličov, ktorí majú trvalý
pobyt na uliciach
Družstevná
Džbankárska
Ferdiša Kostku
Jilemnického
Kalinčiakova
Malacká
Nám. Slovenského povstania
Obuvnícka
Pastierska
Pažitná
Pod Kopcami
Poľná
SNP
hlásení na mesto
Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Materská
škola na Marcheggskej ul. č. 58,
Stupava
pre voličov, ktorí majú trvalý
pobyt na uliciach
Bitúnková
Borovicová
Brezová
Dubová
Duklianska
Hrabová
Jána Ondruša
Jedľová
Jelenia
Ľ. Kraskovskej
Lesná
Liesková
Líščia
Mateja Bela

Medzipotočná
Na Kopcoch
Nad potokom
Nová
Osiková
Pajštúnska
Piesková
Platanová
Pod vŕškom
Pri artézskej studni
Pri majeri
Pri potoku
Prof. Ondroucha
Rímska
Ruda Mórica
U Kozánka
Václava Honzu
Vincenta Šikulu
Stavby v k.ú. Stupava, súp. č.:
2234; 2235; 5012; 5070; 5092;
5105; 5127; 5132; 5145; 5147;
5158; 5230; 5408; 5423; 5505;
5555; 5556; 5566; 5574; 5595
Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: Základná
umelecká škola v Stupave, Cintorínska ul. č. 2, Stupava
pre voličov, ktorí majú trvalý
pobyt na uliciach
Bazová
Cintorínska
Čakanková
Debnáreň
Gaštanová
Hlavná 1-11, 15-57A nepárne
čísla, 2-46 párne čísla
Hlavná 13 (DSS a ZpS)
Hroznová
Jaseňová
Javorová
Kalvárska
Karpatská
Konvalinková
Kvetná
Lúčna
Marcheggská
Muštová
Na vyhliadke
Nám. M. R. Štefánika
Nám. sv. Trojice
Námestie Maxa Reinhardta
Nevädzová
Orechová

Park
Pod Kremenicou
Pri Borníku
Pri Greftoch
Révová
Slovenská
Viničná
Vinohradská
Žabárňa
Stavba v k.ú. Stupava, súp.
č. 5600

ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Aprílové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave sa uskutočnilo na základe všeobecnej dohody medzi vedením mesta a poslancami v pozmenenom termíne 25.4.2019. Dôvodom tejto zmeny bola
potreba prerokovať a schváliť záverečný účet mesta za r. 2018
a naň nadväzujúcu zmenu rozpočtu v roku 2019.

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Materská
škola, ul. J. Kráľa č. 1, Stupava
pre voličov, ktorí majú trvalý
pobyt na uliciach
Bezručova
Budovateľská
J. Kráľa
Keltská
Krížna
Kukučínova
Mlynská
Továrenská
Troyerovo námestie
Záhradná
Zemanská

Zastupiteľstvo bolo po celý čas
uznášaniaschopné. Na začiatku
schválilo navrhnutý program
rokovania bez pripomienok. Po
primátorovej informácii o dianí
v meste, ktorú zobralo na vedomie, prerokovalo zastupiteľstvo
informáciu o kontrole plnenia
uznesení, ktorú vypracovala hlavná kontrolórka mesta Stupava na základe vlastných zistení
a podkladov od mestského úradu.

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Kultúrny
dom Stupava (malá sála), Agátová ul. č. 9, Stupava (vchod
zozadu)
pre voličov, ktorí majú trvalý
pobyt na uliciach

Prvým z významných bodov rokovania zastupiteľstva bola štúdia „Zvýšenie kapacity základnej
školy“, v ktorej boli vypracované možné varianty zvyšovania
kapacít mesta pre poskytovanie
základného vzdelania v Stupave. Predložená štúdia bola široko rozdiskutovaná vo viacerých
komisiách a mestské zastupiteľstvo na základe odporúčaní
svojich komisií schválilo zámer
nadstavby panelovej budovy základnej školy v rozsahu severný
trakt, južný trakt, prepojovací východný trakt, ako aj zámer nad-

Agátová
Bernolákova
Bočná
Cementárenská
Dlhá
Fándlyho
Kúpeľná
Lipová
Mierová
Na aleji
Robotnícka
Sama Tomášika
Sládkovičova
Vajanského
Veterná
Wolkerova
Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Základná škola kpt. Jána Nálepku
v Stupave, Školská ul. č. 2,
Stupava
pre voličov, ktorí majú trvalý
pobyt na uliciach
Kosatcová
Krátka
Ľanová
M. Benku
Marianska
Na Dieloch
Na Pekárkach
Na stráni
Na Vrchnú horu
Okružná
Pri kríži
Púpavová
Ružová
Sadová
Slnečná
Stromová
Školská
Veternicová
Zvončeková
Stavby v k.ú. Mást II., súp. č.
5046; 5238; 5248; 5249; 5277;
5284; 5309; 5337; 5364; 5365;
5434; 5468; 5507; 5549; 5583;
5608;
Stavby v k.ú. Stupava, súp. č.
5226
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Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť: Základná škola kpt. Jána Nálepku v
Stupave, Školská ul. č. 2, Stupava
pre voličov, ktorí majú trvalý
pobyt na uliciach
Hlavná 59-99 nepárne čísla,
48-96A párne čísla
Krajná
Malý Háj
Rovná
Sama Chalupku
Stredná
Zadná
Zdravotnícka
Železničná
Stavba v k.ú. Mást I., súp. č.
5050
Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť: Materská
škola na Hviezdoslavovej ul.
č. 674, Stupava
pre voličov, ktorí majú trvalý
pobyt na uliciach
Bajzova
Bottova
Devínska cesta
Dolná
Hodžova
Hollého
Hurbanova
Hviezdoslavova
Juračkova
Kolakovičova
Matuškova
Moyzesova
Pri Polankach
Šípková
Štúrova
Záhumenská
Foto: internet
Na základe podkladov z MVSR
vypracoval Ing. Pavol Baxa

stavby prístavby jedálne. Zároveň odporučilo primátorovi
preferovať lokalitu Kalinčiakova
pre výstavbu novej základnej školy
a v tejto súvislosti vstúpiť do rokovaní s vlastníkmi dotknutých
pozemkov za účelom dosiahnuť
dlhodobý nájom pozemkov pre
areál plánovanej základnej školy.
Významným bodom rokovania
bol jednoznačne aj Záverečný účet
mesta Stupava za rok 2018. Mesto
skončilo hospodárenie za rok 2018
s prebytkom 157.158,67 eur. Mestské zastupiteľstvo schválilo záverečný účet za rok 2018 bez výhrad
a prebytok hospodárenia vo vyššie uvedenej výške previedlo do
Rezervného fondu.
Po schválení záverečného účtu
zastupiteľstvo prerokovalo návrh 2. zmeny rozpočtu na roky
2019 – 2021. Zastupiteľstvo na
príjmovej strane rozpočtu schválilo zvýšenie bežných príjmov
rozpočtu o 105.361,00 €, zvýšenie
príjmových finančných operácií
o 322.841,00 €. Vo výdavkoch navýšilo bežné výdavky
o 245.984,00 € a kapitálové výdavky o 130.607,00 €. Taktiež
schválilo použite prostriedkov
Rezervného fondu na akciu Nadstavba modulovej školy v sume
300.000,00 €. Po tejto zmene sú
celkové príjmy mesta rozpočtované vo výške 10.728.594,00 €
a celkové výdavky vo výške
10.662.420,00 €, čo znamená, že
mesto Stupava naďalej plánuje
hospodáriť s prebytkovým rozpočtom.
Mestské zastupiteľstvo vzalo na
vedomie cenník inzercie Stupavských novín, ktorý v zmysle Štatútu mestských novín „Stupavské
noviny“ schválila redakčná rada.
Taktiež vzalo na vedomie informáciu o vyhlásení výberového konania na pozíciu člena redakčnej
rady Stupavských novín.
Z majetkových vecí Mestské zastupiteľstvo v Stupave
vyhlásilo za prebytočný majetok
časť parcely č. 766/1 registra E-KN
v k.ú. Stupava s výmerou 27 m2
a schválilo zámer predať ju z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorým je skutočnosť, že zastavaná plocha rodinného domu zasahuje do tejto parcely;
odsúhlasilo ako opatrovník osoby
pozbavenej spôsobilosti na právne úkony využitie predkupného
práva,
vyhlásilo parcely registra C-KN
č. 927/33, 927/42, 927/58 a časti parciel registra C-KN č. 983/1
s výmerou 800 m2 a 982 s výmerou 1.560 m2 k.ú. Stupava za
prebytočný majetok a schválilo

zámer tieto pozemky prenajať na
účel výstavby inžinierskych sietí
(splašková kanalizácia);
odsúhlasilo umiestnenie monitorovacieho objektu Výskumného
ústavu vodného hospodárstva
na časti parcely registra C-KN
č. 7023 k.ú. Stupava s výmerou
0,5 m2 a v tejto súvislosti vyhlásilo túto časť pozemku za prebytočný majetok a odsúhlasilo zámer
tento pozemok prenajať za cenu
30 €/rok;
schválilo
uzavretie
zmluvy
o zmluve budúcej o zriadení vecného bremena na časť parcely
registra C-KN č. 766/55 s výmerou
138 m2 a časti parcely registra C-KN
č. 766/13 s výmerou 36m2 k.ú.
Stupava za jednorazovú náhradu
vo výške 250,00 €, pričom obsahom vecného bremena je právo
prechodu a prejazdu cez vyššie
uvedené pozemky;
schválilo
uzavretie
zmluvy
o zriadení vecného bremena na
časť parcely registra E-KN č. 774
s výmerou 1 m2 a časti parcely
registra C-KN č. 772/1 s výmerou
16,56 m2 k.ú. Stupava za jednorazovú náhradu vo výške 250,00 €,
pričom obsahom vecného bremena je právo umiestnenia elektrickej rozvodnej skrine a právo uloženia elektrickej prípojky;
schválilo ukončenie nájmu časti parcely registra C-KN č. 770/1
s výmerou 20 m2 v k.ú. Stupava
a vyhlásilo túto časť parcely za
prebytočný majetok a schválilo
zámer tento pozemok prenajať
z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je skutočnosť, že
predmetný pozemok bol právnymi predchodcami terajších žiadateľov o nájom pozemku používaný
ako areál rodinného domu s dvorom a záhradou na základe nájomnej zmluvy. Ročná cena nájmu
má byť 3,00 €/m2;
schválilo ukončenie nájmu parcely registra C-KN č. 176/78 s výmerou 18 m2 v k.ú. Stupava a vyhlásilo túto parcelu za prebytočný
majetok a schválilo zámer tento
pozemok prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým
je skutočnosť, že predmetný pozemok sa nachádza pod garážou vo
vlastníctve žiadateľa. Ročná cena
nájmu má byť 1,00 €/m2;
schválilo
uzavretie
nájomnej
zmluvy na pozemok parcela C-KN
č. 176/133 v k.ú. Stupava s výmerou 18 m2 z dôvodu osobitného
zreteľa, ktorým je skutočnosť, že
pozemok sa nachádza pod garážou vo vlastníctve žiadateľa. Ročná cena nájmu je 1,00 €/m2;
schválilo
uzavretie
nájomnej
zmluvy na časť parcely C-KN
č. 294/20 v k.ú. Stupava s výmerou
76 m2 z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že pozemok bude nájomcom využívaný
ako záhradka na pestovanie ovocia, zeleniny a kvetov. Ročná cena
nájmu je 0,80 €/m2;
vyhlásilo
pozemky
parcela
č. 740/28 s výmerou 69 m2, č. 740/29
s výmerou 39 m2, č. 740/30 s výmerou 167 m2, všetky v registri C-KN
v k.ú. Stupava, za prebytočný majetok a schválilo zámer prenajať
ich Klubu slovenských turistov
Tatran Stupava za ročnú cenu
nájmu 1,00 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je
skutočnosť, že tieto pozemky sú

zastavané stavbami vo vlastníctve
žiadateľa;
schválilo uzavretie Zmluvy o spolupráci medzi mestom Stupava
a KST Tatran Stupava, predmetom
ktorej bude starostlivosť (napr.
kosenie, čistenie) o pozemok časť
parcely registra C-KN č. 740/1 s výmerou 677 m2 v k.ú. Stupava. Tento pozemok budú môcť využívať
okrem Klubu slovenských turistov
Tatran Stupava aj návštevníci parku, štadióna a reštaurácie v blízkom okolí;
schválilo doplnenie uznesenia
č. 47/2019 zo dňa 14.03.2019
v bode 2 - jednorazová náhrada
250,00 €;
schválilo uzavretie kúpnej zmluvy
na pozemok parcely registra C-KN
č. 1941/214 s výmerou 57 m2 v k.ú.
Mást I. za cenu 1,00 € za účelom
vybudovania verejnej komunikácie s príslušenstvom (Štúrova
ulica).
Okrem majetkových vecí mestské
zastupiteľstvo prerokovalo aj prípravu aktualizácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Stupava na roky
2016 – 2022 a uložilo komisiám
prerokovať navrhnutý spôsob prípravy aktualizácie PHSR a prednostke Mestského úradu v Stupave predložiť na júnové zasadnutie
MsZ zaradenie nadstavby panelovej budovy ZŠ do akčného plánu PHSR a v termíne do konca
novembra tohto roku zabezpečiť
dopracovanie aktualizácie PHSR
(podnety získané z komisií).
Mestské zastupiteľstvo schválilo
vypracovanie novej projektovej
dokumentácie na výstavbu Materskej školy na Zvončekovej ulici,
ktorá má byť financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu.
Zastupiteľstvo prerokovalo Odborné posúdenie súčasného stavu prevádzky Stupava – Žabáreň
skládka odpadov a odporučilo
primátorovi vykonať právne kroky vedúce k uplatneniu náhrady
škody.
Mestské zastupiteľstvo schválilo
v súlade s požiadavkami zákona
o obecnom zriadení úpravu platu
hlavnej kontrolórky mesta Stupava, ktorý sa odvíja od priemernej
mzdy v národnom hospodárstve.
Na základe kontrol vykonaných
hlavnou kontrolórkou mestské
zastupiteľstvo vzalo na vedomie
Správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Stupava
k 31.12.2018 a Správu o výsledku
kontroly príjmov a dodržiavania
všeobecne záväzných právnych
predpisov vrátane nariadení mesta Stupava a kontroly plnenia
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou.
Materiály prerokované na aprílovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Stupave sú zverejnené
na webovom sídle mesta Stupava
v sekcii Samospráva/Mestské zastupiteľstvo/Materiály a dokumenty.
Zápisnice a uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Stupave sú uvedené v sekcii Samospráva/Mestské zastupiteľstvo/
Zápisnice a uznesenia.
Ing. Pavol Baxa | Foto: Peter Kubička
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ODREZANÍ OD SVETA
Áno, aj to sa môže dnes v Stupave stať. Nemusí byť pritom ani
snehová kalamita, nemusí sa z kopca utrhnúť časť svahu, nemusí sa z brehov vyliať Stupavský potok, prípadne mesto postihnúť iná živelná pohroma. Stačí na to obyčajná
rozkopávka...

pracujeme!“. A chodci nech sa dostanú do

okresný dopravný inšpektorát, na chodcov

mesta ako chcú...

zabudli aj tentoraz...

Nezáujem zainteresovaných

Kto je zodpovedný?

Pri oboch uvedených stavbách je zaráža-

Zákonite vyvstáva otázka, komu sa môžu

júca rovnaká skutočnosť – o povinnosti

obyvatelia tejto časti Stupavy poďakovať za

zhotoviteľa stavby zabezpečiť pre chodcov

nepríjemnosti spôsobené úpravou križovat-

náhradné riešenie, ako sa dostať bezpečne

ky a rekonštrukciou plynovodu. Boli to pra-

do mesta a z mesta, sa v stavebných povole-

covníci mesta Stupava, ako vecne, miestne

niach vydaných príslušnými úradmi nena-

a správne príslušného stavebného úradu,

chádza ani zmienka. Viete si predstaviť, že

resp. Okresného úradu v Malackách, ktorí

pri rozkopávke cesty by nebola vyznačená

na chodcov jednoducho zabudli? Alebo „do-

pre automobily obchádzka? Nemysliteľné!

praváci“ z Okresného riaditeľstva policajné-

Ak vám však rozkopú jediný prístupový

ho zboru – ODI v Malackách, ktorí vo svo-

chodník a doslova vás odrežú od sveta, ni-

jom stanovisku na chodcov takisto zabudli?

koho to netrápi...

Alebo to bolo len množstvo práce, časový
stres a pracovný stereotyp, spoliehajúci sa

Stavebné povolenie
V rozhodnutí o umiestnení líniovej stavby
v súvislosti s rekonštrukciou plynovodu,
ktoré vydalo mesto Stupava pod číslom SÚ-

Bolo to približne takto pred rokom, keď
spoločnosť SEBAU začala v rámci výstavby
polyfunkčného komplexu Stupava – Panské
s úpravou križovatky ulíc Ferdiša Kostku
a Jána Ondruša. Stavebné povolenie vydal
Okresný úrad Malacky – odbor cestnej dopravy a komunikácií.
Stavebné práce sa oficiálne začali 10. apríla
a hotové mali byť o mesiac neskôr. V skutočnosti však trvali nie jeden, ale takmer tri
mesiace.
Možno si poviete, že takéto veci sa pri stavebných prácach stávajú bežne. Lenže – ulica Jána Ondruša nie je bežná ulica – svojím
tvarom tvorí akési pretiahnuté „óčko“, ktorého spodná časť siaha až k Stupavskému
potoku a jediný vjazd na ulicu je tak práve
v hornej časti z ulice Ferdiša Kostku.

Len na vlastné nebezpečie
Táto frekventovaná výpadovka smerom na
Vysokú pri Morave má svoje špecifikum
v tom, že ak by ste sa vydali z ulice Jána Ondruša smerom do mesta, chodník je len na
jednej strane cesty a jej druhá strana je až
po ubytovňu Trenkwalder lemovaná priekopou.
Nuž a keď sa práve do onoho chodníka zahryznú stavebné stroje, máte neriešiteľný
problém –
ako sa peši dostať do obchodu s potravinami, k mäsiarovi, do krčmy či na autobusovú
stanicu bez toho, aby ste riskovali vlastný
život? Ak si odmyslíme možnosť, že by vám
narástli krídla alebo ste si zakaždým objednávali taxík, tak potom prakticky nijako.
Samozrejme, až na jednu výnimku – že sa
zahráte na kaskadéra a budete sa šikovne
preplietať pomedzi dopravné značenie na
ceste a veriť, že vás niektoré z uháňajúcich
áut nezachytí...

Adrenalínový hazard
Pre ľudí, dochádzajúcich do práce autobusom, rovnako ako pre študentov sme-

rujúcich do škôl, znamenala táto úprava
križovatky každodenný „adrenalín“ počas
takmer troch mesiacov. A to nespomínam
mladé mamičky s kočíkmi – pri pohľade,
ako sa boria hrboľatým terénom a kľučkujú
medzi dopravným značením a nákladiakmi, doslova tuhla krv v žilách. Pud sebazáchovy akoby ani nepoznali...
Jedinou satisfakciou pre obyvateľov ulice
Jána Ondruša za týždne hazardu bola napokon novovytvorená križovatka a nový chodník so zábradlím, oddeľujúcim chodcov od
rušnej premávky.

pri vydávaní stavebných povolení na zaužívané postupy?

Ako ďalej?

875/3249/2/2018/Šm dňa 19. 07. 2018, je uve-

Dnes už ťažko povedať, kto a akou mierou

dených nespočetné množstvo podmienok,

sa pod zlé rozhodnutia podpísal. Plakať nad

ktoré musí zhotoviteľ počas stavby dodržia-

rozliatym mliekom už jednoducho nemá

vať. Svoje stanoviská v ňom na sedemnás-

význam. Ostáva nám preto veriť, že nové

tich stranách vyjadrilo takmer 50 dotknu-

vedenie mesta sa takýmto pochybeniam

tých orgánov, od SPP – distribúcia, a. s., cez

bude vyhýbať a stavebné povolenia bude

OÚ Malacky, okresný dopravný inšpektorát,

posudzovať a v prípade potreby ako účast-

Regionálne cesty, krajský pamiatkový ústav,

ník stavebného konania aj pripomienkovať

Bratislavský samosprávny kraj, minister-

nielen z ich technickej a odbornej stránky,

stvá vnútra a obrany, vodárne a kanalizá-

ale aj s ohľadom na dopad týchto rozhodnu-

cie, hasičský zbor, až po vyše desať teleko-

tí na každodenný život všetkých obyvateľov

munikačných spoločností. A samozrejme

nášho mesta.
on | Foto: autor

mesto Stupava, ktoré, rovnako ako malacký

Repete
Žiaľ, pocit bezpečnosti pri ceste do mesta
a z mesta si obyvatelia tejto lokality mohli
užívať len do začiatku tohtoročného apríla.
Takmer presne do roka a do dňa zavítali
totiž stavebné mechanizmy na ulicu Ferdiša Kostku opäť. Tentoraz za účelom rekonštrukcie plynovodu. Nový chodník preťali
početné výkopové jamy okolo prípojok
plynu k rodinným domom a zvyšnú časť
chodníka zabrali zase obslužné automobily zhotoviteľa stavby, pretože „však my tu

RADA ŠKOLY ZVOLILA NOVÚ RIADITEĽKU

Koncom apríla sa konali voľby na post riaditeľa Základnej školy kpt. Nálepku. Na základe tajného hlasovania výberovej komisie, ktorou je rada školy sa víťazkou stala Mgr. Zuzana Šimková. Do výberového konania na post riaditeľa sa prihlásili dvaja kandidáti – Mgr. Svetozár
Prokeš a Mgr. Zuzana Šimková.
Výberové konanie bolo neverejné a členovia rady sú povinní dodržiavať mlčanlivosť k celému priebehu výberového konania. Potvrdila to predsedníčka rady školy
PaedDr. Petra Škultéty Diešková:

dilo objektívnosť a regulárnosť postupu
a výber uchádzačov ako aj zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch účastníkov
výberového konania.“

„Na základe schváleného Štatútu Rady
školy zo dňa 25.9.2017 prebehlo hlasovanie tajne. Členovia Rady školy sú povinní
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, konkrétnostiach vo výberovom
konaní, ktorých prezradenie by poško-

Ak by sa na výberovom konaní zúčastnila verejnosť, zo strany tretích osôb by vo
vzťahu k uchádzačovi mohlo dôjsť k porušeniu práva na ochranu osobných údajov
uchádzača alebo práva na ochranu osobnosti.

Mesto ako zriaďovateľ do 30 dní odo dňa
predloženia návrhu rady školy vymenuje riaditeľa alebo písomne odôvodní svoj
nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade
školy. Riaditeľ školy sa volí na päťročné
funkčné obdobie. Ak primátor zvolenú
kandidátku vymenuje, do funkcie nastúpi od 1. júla 2019.Do tohto dátumu ostáva vo vedení školy súčasná riaditeľka
PhDr. Bohdana Cibuľová.
red
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(PO)TVORENIE v knižnici

LETNÁ ČITÁREŇ PO ZIME ZNOVA OTVORENÁ

Kreatívne tvorenie s deťmi od 7 do 10 rokov.
Počet detí v skupine: max. 10
Lektorka: Petra Balogová - 8 ročná prax vo vedení kreatívnych kurzov pre deti aj dospelých, spoluorganizátorka detských táborov. Tvorí a vyrába pod značkou PeBa
Začiatok o 16:00 hod. Dĺžka trvania: cca 90 minút.
Prihlásiť dieťa môžete priamo v Mestskej knižnici Ruda Morica.

Termíny:
3.6.2019 Tvorenie s papierom:
Základy scrapbookingu a práca so zázračným vyrezávacím strojčekom
10.6.2019 Veselý vtáčik:
Milá soška do detskej izby

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave oznamuje všetkým knihomoľom a milovníkom slniečka, že sezóna v letnej čitárni je otvorená. Pre návštevníkov sú pripravené stolíky so stoličkami, ležadlá
aj pohodlné vaky. Malí čitatelia nájdu v záhrade knižnice hračky.
Pripravený je stojan s časopismi a voda na občerstvenie. Pozývame
vás vychutnať si prvé slnečné lúče s knižkou v ruke.

17.6.2019 Zábava s korkovými štuplíkmi:
Ukážeme si, čo všetko si môžeme urobiť zo štuplíkov
24.6.2019 Čaro starých kníh:
Dekorácia s využitím stránok starých kníh

Foto: Mestská knižnica Ruda Morica

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

STUPAVSKÁ NEVÄDZA SPIEVA
AJ PO ŠTYRIDSIATKE

VERNISÁŽ VÝSTAVY ŠPERKOV - ŠPIRÁLY

Už je to štyridsaťtri rokov, čo ženský spevácky zbor
Nevädza obohacuje kultúrny a spoločenský život
v Stupave. Svojimi piesňami však nezabáva len miestnych, ale úspešne reprezentuje Stupavu aj na európskych festivaloch speváckych zborov.

Umelecký vedúci Mgr. art. Tomáš
Šelc spolupracuje so zborom už
desiaty rok a to aj vzhľadom na
jeho prácu operného speváka,
kedy nie je jednoduché nájsť si
voľný čas. Spolu s ním sa Nevädza
zúčastnila na medzinárodných
festivaloch speváckych zborov.
V roku 2017 sme spievali na medzinárodnom festivale speváckych zborov „CHORUS INSIDE
CROTIA 2017“ v Rovinj v Chorvátsku. Boli tam zbory z Moldavska,
Poľska, Talianska, Ruska, Bieloruska, Slovenska a Chorvátska. Napriek silnej konkurencii, náš ženský spevácky zbor dostal diplom
za druhé miesto. Zúčastnili sme sa
aj festivalu v Benátkach, kde sme
spievali v kostole GIORGIO MAGGIORE. V novembri 2018 sme spievali na medzinárodnom festivale
speváckych zborov v Nemecku
VI. CANTATE DRESDEN 2018. Na
festivale spievali spevácke zbory
z Nemecka, Rakúska, Slovenska
a Japonska.
Pravidelne vystupujeme na rôznych kultúrnych, či spoločenských
udalostiach v meste, ako sú hody,

Dni zelá, ale aj v kostole pri svätej
omši. V júli 2017 bol náš spevácky
zbor slávnostne zapísaný aj do pamätnej knihy mesta Stupava.
Máme aj svoje autorské piesne,
ktoré zhudobnil pán Fišer, otextovala ich pani Z. Mazancová.
Jednou z nich je pieseň Tam pod
Karpatama.

Posledný

aprílový

večer

sa

slave, kde študuje pod vedením

Výstava potrvá do 30.5.2019,

v Mestskej knižnici Ruda Mori-

pána profesora Viktora Vavra.

pozývame všetkých záujemcov

ca uskutočnila vernisáž výstavy

Súčasťou vernisáže bolo aj roz-

o výstavu do priestorov Mestskej

šperkov s názvom Špirály. Au-

právanie o knihách, v ktorých

knižnice v Stupave.

torka výstavy, Mgr. art. Katarína

figurujú šperky a ďakujeme zaň

Vavrová sa tvorbe šperkov ve-

pani Monike Begánovej, autorki-

nuje štyridsať rokov a v určitých

nej priateľke.

Tam pod Karpatama

etapách života sa ku tejto svojej

Tam pod Karpatama je miesto Stupava

záľube rada vracia. Momentálne

miestečko pokojné naše milované.

tvorí hlavne z textilu alebo pria-

Kto ju raz uvidzí hned si ju zalúbí

dze, ktoré sa príjemne nosia a

bude tam nažívat veselo si spívat.

dobre kombinujú s odevom ale-

Mestská knižnica Ruda Morica
Foto: autor

bo inými doplnkami. Náušnice
Rostú tam mládenci pjekný to šuhajci,

a brošne sú väčšinou mosadzné,

ešte krajší dzífky, najlepší frajírky.

alebo z nehrdzavejúcej ocele.

Pod lipú zelenú lásku si slubujú
tak budú spomínat na rodnú Stupavu.

Umelkyňa potešila prítomných
hostí okrem možnosti pozrieť si

Rady privítame nové speváčky,
ktoré majú záujem stať sa súčasťou nášho speváckeho zboru
Stupavská Nevädza.

krásne šperky aj hrou na klavír

Kronikárka zboru Soňa Činovská
Foto: archív autora

Štátneho konzervatória v Brati-

v doprovode Romany Hozlárovej,
ktorá zahrala na priečnu flautu.
Romana je študentkou 3. ročníka
i201905002
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POLÍCIA SR - OBVODNÉ ODDELENIE PZ STUPAVA

Policajný zbor Slovenskej republiky spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia,
osobnej slobody, bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku, odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov, spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií a legalizácie príjmov z trestnej činnosti, vykonáva vyšetrovanie
trestných činov a skrátené vyšetrovanie trestných činov. Obvodné oddelenie v Stupave spravuje štyri obvody v meste, rovnako
ako Lozorno, Zohor, Láb, Marianku, Borinku a Vysokú pri Morave. Veľmi úzko spolupracuje s Mestskou políciou Stupava.

RADY A ODPORÚČANIA
Buďte opatrní, keď idete von
• prechádzajte sa s priateľmi alebo s rodinou, nikdy nie sám,
• držte si peňaženku blízko pri tele, nie v kabelke alebo taške, ktorú nemáte pod dohľadom, peniaze a doklady nenoste na jednom
mieste a POZOR – zásadne nie v zadnom
vrecku nohavíc,
• kreditnú kartu alebo väčšie čiastky hotovosti vyberajte tesne pred ich použitím,
• ak ste pasažier alebo vodič, zamykajte si
dvere na aute,
• na parkovanie využívajte strážené parkoviská alebo garáže, parkujte blízko pri vchode alebo strážnika,
• ak cestujete autobusom, seďte blízko vodiča alebo blízko pri dverách,

• ak vás niekto alebo niečo znepokojuje, verte inštinktom a odíďte.

Urobte svoj domov bezpečnejší
• namontujte si doma bezpečnostné dvere
s murovanou zárubňou a nešetrite na zámkoch,
• ak bývate na prízemí alebo v rodinnom
dome, zvýšte svoju bezpečnosť okenicami,
mrežami, zasklením bezpečnostnými sklami a uzamykateľnými kľučkami,
• neskrývajte kľúče do poštovej schránky,
pod kvetináče alebo rohožku, (namiesto
toho si rezervný kľúč nechajte u susedov,
priateľov alebo inej dôveryhodnej osoby),
• ak opúšťate byt, skontrolujte priestor pred
dverami panoramatickým priezorom,
• nikdy neotvárajte dvere bez zaistenia
správne inštalovanou a pevnou retiazkou,

OŠETRENIE PLATANA
Dňa 17. apríla 2019 došlo k ošetreniu
platana na Hlavnej ulici pri autobusovej zastávke. Mesto Stupava požiadalo
o expertízny posudok Ústav ekológie
lesa Slovenskej akadémie vied, ktoré
stanovilo stabilitu dreviny zvukovým
tomografom.
Na základe prístrojového merania akustickým tomografom a výpočtu stability
ústav konštatoval vyhovujúcu celkovú
stabilitu hodnoteného stromu vo všet-

kých troch meraných vrstvách na kmeni.
Zo znaleckého posudku zároveň vyplynulo, že stabilita dvoch konárov je vysoko riziková, preto bolo z bezpečnostného
hľadiska z dôvodu nízkej stability, ako aj
otvorenej dutiny v blízkosti odporúčané
ich odstránenie.
Expertízny posudok v celom znení nájdete v prílohe na webovej stránke mesta
Stupava.
dk | Foto: Peter Kubička

• uistite sa, že vaša ulica a adresa je jasne
vyznačená, aby polícia alebo rýchla zdravotnícka služba našla váš domov čo najrýchlejšie,
• ak je váš dom osamelo stojaci, zvážte namontovanie alarmu, ktorý poskytuje núdzové sledovanie proti krádeži a požiaru.

Pozor na podvodníkov
• od donáškovej služby pýtajte identifikačnú kartu s fotografiou ešte predtým, ako ich
vpustíte dnu,
• od pracovníkov elektrární, plynární a domovej správy žiadajte taktiež preukaz a zistite dôvod, prečo sa neohlásili vopred, ako
je zvykom,
• neverte všetkému, čo znie až príliš dobre
na to, aby to bola pravda, napr. dovolenka zadarmo, zbierky na liečenie rôznych
chorôb, nízke riziká a vysoké výnosy pri
investovaní,

• nikdy nedávajte čísla svojich kreditiek, sociálneho poistenia či bankového účtu nikomu po telefóne,
• nenechajte sa tlačiť do podpisovania čohokoľvek, čítajte všetko pozorne a majte pri
sebe niekoho, komu dôverujete, aby všetko
skontroloval.

Pomáhajte si navzájom
• so svojimi susedmi nažívajte v priateľstve,
oni môžu dohliadať na vašu bezpečnosť, ako
vy môžete pomôcť chrániť ich,
• požiadajte ich o telefónne čísla domov či
do zamestnania a majte ich vždy po ruke,
• ak ste videli niečo, čo vás znepokojilo, porozprávajte sa s nimi, prípadne s domovým
dôverníkom či správcom,
• ak máte podozrenie, oznámte to polícii
prostredníctvom linky 158.
Polícia SR - Obvodné oddelenie PZ Stupava
Park 14, 90031 Stupava
Telefón: +421265936030
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ZO ZÁPISNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE
28.3.2019

5.4.2019

V čase o 19.51 hod. hliadka preverila

V čase o 13.20 hod. bola hliadka MsP Stupava požiadaná stálou službou OO PZ Stupava
o poskytnutie asistencie pri záchyte osoby
v potravinách Billa Stupava. Hliadka na
mieste zistila, že pracovník SBS predajne
Billa zadržal osobu ženského pohlavia, ktorá z predajne odcudzila tovar v hodnote
2,38 eur. Osoba ženského pohlavia sa k spáchaniu uvedeného skutku priznala. Tovar
bol vrátený do predajne v nepoškodenom
stave. Keďže bol priestupok spoľahlivo zistený a priestupca bol ochotný zaplatiť blokovú pokutu za uvedený priestupok, bola
mu uložená bloková pokuta, ktorú na mieste zaplatil.

HaZZ BA o preverenie oznamu požiaru
v lokalite ul. Cementárenská – Budovateľská. Hliadka oznam preverila s negatívnym
výsledkom. Hustý čierny dym bol spozorovaný zo smeru na Zohor. Hliadka ihneď
vyrazila na miesto, pričom zistila, že horí
v objekte FCC (A.S.A. Zohor ). Na mieste sa
nachádzali jednotky HaZZ MA. Požiar sa na
mieste rýchlo šíril na okolité objekty, keďže
fúkal silný nárazový vietor. Na miesto následne dorazili jednotky HaZZ BA, MA spoločne s dobrovoľnými hasičskými zbormi
z celého okolia. Hliadka MsP Stupava riadila na mieste križovatku Stupava - Zohor
- Vysoká pri Morave pre bezpečný prejazd
prichádzajúcich hasičských jednotiek.

sledne dostavila hliadka OO PZ Stupava,

25.4.2019

25.4.2019

ktorá poskytla ďalšiu asistenciu RZP pri

V čase o 14:00 hod. bola hliadka telefonicky požiadaná operačným strediskom

V čase o 18:15 hod. bola hliadke MsP Stupava nahlásená prostredníctvom MKS Stupa-

oznámenie o ležiacom mužovi na zastávke autobusu pri objekte ZŠ na Hlavnej
ulici. Na mieste bol nájdený muž vo veku
cca. 70 rokov, ktorého hliadka na základe
miestnej znalosti spoznala. Keďže krvácal
z nosa a mal zakrvavenú zadnú časť hlavy, bola mu privolaná RZP. Bolo zistené,
že na mieste spadol a uvedené zranenie
si spôsobil sám pádom. Bol značne pod
vplyvom alkoholu. Zranený muž nespolupracoval a nechcel v sanitke sedieť, preto bola hliadka požiadaná posádkou RZP
o poskytnutie asistencie. Na miesto sa ná-

prevoze menovaného do NsP Malacky.

va dopravná nehoda pred MsÚ Stupava.
Po príchode na miesto sa pri zranenej
osobe nachádzali HaZZ BA a podávali
osobe prvú pomoc. Hliadka MsP Stupava
riadila na mieste dopravnú situáciu. Po
príchode RZP hliadka pomáhala dostať
zranenú osobu do sanitky. Išlo o staršieho
muža, ktorý stratil vedomie počas jazdy.
Osoba bola prevezená do NsP Malacky.
29.4.2019
V čase o 07.40 hod. hliadka MsP prijala
oznámenie, že na ulici Železničná horí
trávnatý porast. Po príchode na miesto
bolo zistené, že neznáma osoba sa otvoreným ohňom snažila zbaviť pogumovanej časti elektrickej kabeláže. Privolaní
príslušníci HaZZ Dúbravka v spolupráci
s dobrovoľnými hasičmi Stupava oheň
uhasili.

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR STUPAVA
Ani v apríli členovia DHZO Stupava nezaháľali. Okrem rutinných činností, ako sú napríklad pravidelná údržba a kontrola
technického zabezpečenia zboru, absolvovali členovia zdokonaľovací výcvik vyslobodzovania osoby zakliesnenej v motorovom
vozidle, ako aj viacero zásahov.

Operačným strediskom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Bratislave k požiaru haly na skládke

vaný prieskum požiaroviska.

bolo prieskumom zistené, že ide o požiar

laná Operačným strediskom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Bratislave k spadnutému stromu na bu-

inštruktora sa uskutočnil druhú aprílovú

krátko pred štrnástou hodinou vyslaná

v obci Zohor. Po príjazde na miesto zásahu

V stredu 24.04.2019 bola naša jednotka vys-

Foto: Facebook/Prezídium Hasičského
a záchranného zboru

Vo štvrtok 25.04.2019 bola naša jednotka

zasahujúcich hasičov bol vykonaný opako-

Odstraňovanie vyvráteného
stromu následkom silného
vetra v Borinke

Školenie a výcvik pod vedením skúseného

Požiar v k. o. Zohor

jednej budovy. Následkom silného vetra sa
požiar rozšíril na odpad, nachádzajúci sa
v blízkosti horiacej budovy. Pri zásahu, ktorý trval pre našu jednotku nepretržitých
dvadsaťsedem hodín, sa na mieste udalosti
vystriedalo celkovo pätnásť členov nášho
zboru. Vykonávali sme hasebné a likvidačné práce s použitím termokamery na viacerých zásahových úsekoch. Počas hasenia
požiaru boli použité dýchacie prístroje, pri-

dovu v obci Borinka. Jednotka po príjazde

čom naši členovia spotrebovali dokopy šty-

vykonala prieskum, zabezpečila strom pro-

ridsať fliaš so vzduchom.

ti možnému pohybu a následne ho po čas-

Okrem našej jednotky sa zásahu zúčastnilo

tiach odstránila.

viac ako stodvadsať profesionálnych a dobrovoľných hasičov a tridsať kusov hasičskej

sobotu. Počas výcviku sa členovia jednotky

techniky. Z dôvodu požiaru veľkého rozsahu

DHZO Stupava zamerali na činnosti a po-

bol na mieste zriadený riadiaci štáb a požia-

stup pri dopravných nehodách s použitím

risko bolo rozdelené na štyri zásahové úse-

hydraulického vyslobodzovacieho zariade-

ky. Na mieste bol použitý, v rámci krajskej

nia a poskytnutia prvej pomoci zakliesne-

výpomoci z Nitry, aj kombinovaný hasiaci

nej osobe vo vozidle.

automobil na kombinované hasenie penou,

Požiar porastu
V pondelok 29.04.2019 bola naša jednotka
vyslaná Operačným strediskom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Bratislave k požiaru porastu na Železničnej ulici, pri diaľnici D2. Po príjazde
na miesto zásahu bolo prieskumom zistené,
že ide o požiar odpadu, spôsobeného neodbornou manipuláciou s ohňom, v blízkosti
nelegálneho prístrešku. Po likvidácií požiaru a prieskumu požiaroviska sa naša jednotka vrátila na základňu.

práškom a vodou. Na mieste zasahovali pro-

Požiar na Malom Javorníku

fesionáli z desiatich hasičských staníc, dob-

V pondelok 22.04.2019 bola naša jednotka

ZHÚ Slovnaft. Na požiarisku sa nachádzali

vyslaná Operačným strediskom Krajského

rovoľní hasiči z 23 DHZO a jedna cisterna zo
i pracovníci Kontrolného chemického labo-

riaditeľstva Hasičského a záchranného zbo-

ratória z Nitry, ktorí vykonávali merania

ru v Bratislave k požiaru lesa v obci Svätý

kvality ovzdušia.

Jur - lokalita Malý Javorník. Jednotka bola

Rozsiahly požiar v k. o. Zohor sa podarilo

po príjazde na miesto zásahu zadelená na

hasičom úplne zlikvidovať a zásah bol ukon-

jeden zo zásahových úsekov, kde vykoná-

čený 26. 04. 2019 v poobedňajších hodinách.

vala hasebné práce. Daný úsek bol neskôr

Hasiči, po zbalení vecných prostriedkov

odovzdaný veliteľom zásahu do velenia

a techniky, postupne odchádzali na svoje

veliteľovi družstva našej jednotky. Po likvi-

základne a následne bolo miesto zásahu

dácií požiaru a pred odchodom posledných

odovzdané majiteľovi objektu.

DHZ STUPAVA | Foto: archív autora
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ČISTÁ DUŠA PSIČKÁRA

AKO PRIHLÁSIŤ SVOJHO PSA?

Zdá sa vám čistota a pes v protiklade? Určite tomu tak nie je. Hovorí sa, že ten,
kto miluje zvieratá, má bohatý život. Samozrejme, nie každý sa môže obklopiť
psami, mačkami ... jednoducho zverincom. V Stupave máme veľký počet psičkárov. Registrovaných je okolo 1 400.
Rovnako ako na bratislavských sídliskách, aj na uli-

za plotom je to už nadivoko. Dokonca som si hneď pri

ciach nášho mestečka nachádzame po psíkoch pe-

chodníku všimla vysypaný komunálny odpad. To sa

čiatky. A to nielen na tráve, ale aj na chodníkoch.

sem komu chcelo nosiť?“

O poriadok verejných priestranstiev sa stará stupavská VPS-ka a jej riaditeľ Mgr. Marián Závodný potvrdil, že v Stupave je 28 smetných košov na psie exkrementy.

Barbora: „Odkedy sú v parku rozmiestnené smetné koše, psičkári sa polepšili a upratujú po svojich
miláčikoch. Poriadok a hygiena sa zlepšili. Je tu čis-

„Koše sú strategicky rozmiestnené tak, aby psičká-

tejšie.“

Potrebujete poradiť? Tu sú informácie z daňového referátu Mestského úradu Stupava.
Každý vlastník psa (fyzická alebo právnická osoba) je povinný zaregistrovať ho do evidencie psov (po dovŕšení troch mesiacov veku
psa) na Mestskom úrade v Stupave, kancelária č. 1.15. Tu obdržíte
registračnú známku pre psa (za poplatok 1 €/ks) a tlačivo pre podanie priznania k dani za psa. Priznanie k dani za psa podáva vlastník psa pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa,
kedy pes dosiahol vek 6 mesiacov, alebo pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy daňovník prestal byť vlastníkom psa.
Počet prihlásených psov k 30. 4. 2019 je 1400.

Sadzby dane za psa v zmysle čl. IX VZN č. 4/2013
o dani z nehnuteľností a dani za psa:
a) 26 € za jedného psa držaného v bytovom dome

rom pomáhali zachovávať čistotu“, povedal Marián
Závodný. „Po navýšení finančných prostriedkov vy-

b) 5 € za jedného psa držaného v rodinnom dome alebo v inom
objekte slúžiacom na trvalé bývanie (napr. chata)

vážame smetné koše dvakrát do týždňa, konkrétne
v pondelok a v piatok,“ dodal.

c) 33 € za jedného psa držaného v objektoch právnických osôb

Ako to funguje?
Niekto v tom má jasno a vôbec

Od dane za psa je oslobodený vlastník psa:

by ho nena-

padlo po svojom fešákovi alebo krásavici

ne-

a) s ťažkým zdravotným postihnutím

upratať. A ďalší? Hrá sa s mobilom, počká si...
a ide ďalej.

b) osamelo žijúci dôchodca

Erika:

Vlastník psa, ktorý uplatní nárok na oslobodenie od dane, je v zmysle platného VZN č. 4/2013 povinný nárok správcovi dane preukázať.
Oslobodenie od dane trvá po dobu existencie uvedených dôvodov.

„Na prechádzku chodíme s vlastnými vrec-

kami. „Hovienka“ zbierame. Všimla som si, že v parku to psičkári neriešia a trávnik je plný exkrementov,

Podrobnejšie informácie a kontakty nájdete na našej stránke:
www.stupava.sk

preto tam ani nepúšťam deti... Keď sa pozriem okolo,
po svojich psoch upratuje skôr staršia generácia. Mladým vrecká ani nenapadnú.“

Mgr. Michaela Valentová

Marián: „Poznáte ten vtip? Rozpráva sa pes so zajacom: Ja sa o nás nebojím. My psy sme vzácni pre
ľudí! Prečo? Chodia za nami a zbierajú hovienka!
Určite ich potrebujú! Takže aj ja zbieram, a dokonca
viem, aj prečo :)“

Andrea a Tomáš: „Máme viac psíkov, všetkých
máme prihlásených a upratujeme si po sebe. Na opasku nosím vlastné vrecká a nemám problém niekoho
aj napomenúť.“
Prihovorili sa nám aj okoloidúce dámy. „Prečo pozeráte psičkárov v parku, choďte sa pozrieť na sídlisko.
Tam je situácia oveľa horšia!“

Alena:

To je slovo do bitky! Ďalšia kapitola bude z plochy

„Prišli sme na výlet z Dúbravky. V zámockom parku

okolo panelových domov.

sú koše aj vrecká a videla som ľudí upratovať. Tu ďalej

švo | Foto: autor

PSOVODI V ŠKÔLKE

ktoré si mohli deti na záver po-

Druhý aprílový štvrtok bol pre

sladkú odmenu, takže spokojné

deti našej MŠ Ružová plný pre-

a plné dojmov sa vrátili do svo-

kvapení. V rámci týždennej

jich tried.

hladkať. Od psovodov dostali aj

témy ,,Na tom našom dvore“ od

www.pilateskurzy.sk
Ponúkame kvalitné cvičenia Pilates a SM - systém na
Cementárenskej ulici 15 v Stupave, v areáli Ceva-servisu.

Za sprostredkovanie tohto krás-

rána netrpezlivo očakávali pso-

neho, poučného a zaujímavého

vodov a psíkov. Napriek tomu,

podujatia ďakujeme ochotnému

že spočiatku nám počasie ne-

rodičovi našej škôlkarky a na

prialo, napokon sa nám podarijustičnej

vo

spoluprácu so psovodmi justič-

lo v škôlke privítať príslušníkov

Príslušníci

justičnej stráže, ktorí nám pred-

svojich

viedli praktickú ukážku svojej

a hravou formou prezentovali vý-

práce a deťom predstavili svo-

cvik služobných psov. Okrem toho

Bc. Monika Snopková, riadi-

jich štvornohých pomocníkov.

priniesli so sebou aj malé šteniatko,

teľka MŠ Ružová | Foto: autor

ukážkach

stráže

jednoduchou

• Skupinové cvičenia pre dospelých
• Individuálne hodiny pre dospelých aj pre deti
• 2-krát do roka organizujeme obľúbené
wellness pobyty s Pilates cvičením.

nej stráže sa tešíme zase o rok.

Časový rozpis cvičení nájdete na našej horeuvedenej stránke.
Prihlásiť sa môžete na oﬃce@pilateskurzy.sk
alebo na tel. č. 0905 238 579.
Tešíme sa na Vás!
i201905001

ROZHOVOR
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PEDIATRIA UŽ ROK PO NOVOM
Keď v novembri 2017 odišiel detský lekár MUDr. Alexander
Černák do dôchodku, ostala Stupava na viac ako pol roka bez
fungujúcej pediatrie. Mesto aj samospráva museli vynaložiť
nemalé úsilie i finančné prostriedky, aby sa situáciu podarilo
vyriešiť. V júni 2018 začala fungovať v Stupave vynovená pediatria. O tom, aký bol prvý rok fungovania ambulancie, sme
sa porozprávali s MUDr. Kamilom Százom.

dín! Vtedy si bolo treba na vyšetrenie počkať. Počas vrcholov chrípkovej sezóny s tým
treba počítať. V súčasnosti sa zamýšľame
nad tým, či budeme objednávať pacientov
len na konkrétny čas, ale musíme zvážiť
práve tie exponované obdobia, kedy je zvýšená chorobnosť, najmä respiračných ochorení, vtedy je to komplikovanejšie.

Toto vybavujeme s predchádzajúcim lekárom my – vyzveme ho a on nám zašle zdravotnú dokumentáciu dieťaťa. Pacient nemá
žiadne starosti. Zdravotná dokumentácia
podľa zákona nemá byť vydaná do rúk rodiča, len lekárovi.

Ako ste na tom s celkovou kapacitou, prijímate ešte nových
pacientov?

Uvažujeme o zavedení nadštandardnej
zdravotnej starostlivosti, ak by bol zo strany
rodičov záujem. Chceli by sme do budúcna rozšíriť služby, aby ľudia čo najmenej
museli chodiť mimo nášho mesta. Bolo by
určite užitočné pre všetkých Stupavčanov,
keby zdravotné stredisko zabezpečilo časom kompletnú starostlivosť. Je tu len ambulantná časť s niekoľkými špecialistami
a všeobecnými lekármi. Chýbajú vyšetrovacie zložky, čo je určitá nadstavba zdravotnej
starostlivosti.

Kapacitou sme tak na hrane, nie v zmysle
práce, ale skôr v zmysle organizovania celej ambulancie, objednávania pacientov.
Máme kapacitu prijímať nových pacientov,
v tomto smere ešte nie sme pri bežných
podmienkach vyťažení na maximum.

Nepomohlo by zriadenie ďalšej pediatrickej ambulancie
v Stupave?
Z môjho pohľadu to zatiaľ nie je potrebné,
ale nemôžem vylúčiť, že sa to po čase zmení.
Mesačne sa k nám hlási asi tridsať nových
pacientov, medzi ktorými sú samozrejme
aj novonarodené deti. Prichádzajú však
aj takí, ktorí sú v starostlivosti iných lekárov. Uvažovať o zriadení novej pediatrickej
ambulancie je možné vždy, ale zohnať na
to personál a lekárov je pre väčšinu miest
a obcí dosť tvrdý oriešok...

MUDr. Kamil Száz, pediater.
Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pochádza z Nových Zámkov, ale už pätnásť rokov žije v bratislavskej Dúbravke. Vo svojich kariérnych začiatkoch sa venoval najmä pacientom s nefrologickými ochoreniami,
pomočovaniu detí a dialyzovaným pacientom. Posledných desať rokov pracuje na
urgentnom príjme v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Od júna 2018
zastrešuje pediatrickú ambulanciu v Stupave.

Ako hodnotíte prvý rok pôsobenia novej pediatrickej ambulancie v Stupave?
Som pediater, ktorý si robí s kolegami svoju
prácu rád. Keďže Stupava nemala pediatra,
rozhodli sme sa pomôcť. Prvý rok hodnotím
veľmi pozitívne, Stupavčania sú milí ľudia.
Keďže v spádovej oblasti Stupava, Marianka, Borinka žije veľa mladých rodín, o našu
ambulanciu je záujem.

Pracujú v nej okrem vás aj iní
lekári?
Striedame sa traja lekári. Výhodou je, že ak
jeden z nás ide na dovolenku alebo je chorý,
vie ho nahradiť kolega. To inde nie je. Vykonávame preventívne prehliadky, očkovania,
riešime akútnych aj chronických pacientov,
pracujeme v poradni. Naša ambulancia je
otvorená štyri dni v týždni. Pacientov objednávame, ale akútne stavy riešime tak rýchlo, ako je to možné. Verím, že rodičia našich
malých pacientov sú spokojní.

Môžete nám teda predstaviť aj
vašich kolegov? Kto kedy ordinuje?
Každý pondelok sa s kolegami striedame.
V utorky ordinujem ja, v stredu je v ambulancii MUDr. Jakub Gécz a vo štvrtok MUDr.
Boris Valentín. Od prvého apríla ordinujeme od pondelka do štvrtka, predtým sme
mali ordinačné hodiny od utorka do piatka.
V piatok ordinoval MUDr. Salčík, ktorý nám
vypomáhal s preventívnymi prehliadkami
a poradňami, keďže sme mali veľmi veľa
novorodencov. Hlavným dôvodom zmeny
ordinačných hodín však bolo, že ľuďom po
víkende chýbal lekár v ambulancii viac ako
pred víkendom. Rád by som ešte predstavil
našu sestričku Lenku Bučekovú, ktorá je
pre ambulanciu veľkým prínosom.

Aké možnosti má rodič, ak mu
dieťa ochorie vo štvrtok v noci,
prípadne v piatok?
Každý rodič má možnosť si nájsť takú ambulanciu, ktorej ordinačné hodiny mu
vyhovujú. V prípade neprítomnosti nás
väčšinou zastupuje MUDr. Salčík. Pokiaľ riešenie zhoršenia zdravotného stavu malého
pacienta neznesie odklad, je možné využiť
ambulantnú pohotovostnú službu.

Aké je vybavenie vašej ambulancie?
Máme nové, špičkové prístroje, vďaka ktorým vykonávame CRP vyšetrenie, čiže
vieme priamo v ambulancii odhaliť, či ide
o zápal bakteriálneho alebo vírusového
typu. CRP je pomocné vyšetrenie, slúži ako
pomoc pre rozhodovanie o liečbe pre lekára. Okrem toho máme možnosť vykonávať
aj nadštandardný StrepTest. Vieme odhaliť
prítomnosť streptokoka, diagnostikuje sa
pomocou výteru z hrdla. Výsledok je známy
do piatich minút, čo nám uľahčuje prácu
a skracuje čas na určenie správnej liečby. Ak
odosielame výter do laboratória, výsledok
príde najskôr o dva až tri dni. Ambulantne
robíme aj vyšetrenie saturácie, laicky povedané okysličenia tela, ktoré je dôležité
pri respiračných ochoreniach detí. Máme
takisto vybavenie na vyšetrenie glykémie
či na infúzne podávanie liekov. Ošetrujeme
nekomplikované rany, lepíme ich alebo šijeme. Samozrejme, vykonávame aj všetky
klasické odbery.

Máte veľa pacientov, ako dlho
treba čakať na vyšetrenie?
Závisí to od konkrétneho dňa. Väčšinou po
víkende je pacientov viac, ale tak to je v každej inej ambulancii. Od stredu týždňa je ich
menej. Voľnejší čas vtedy využívame najmä
na preventívne prehliadky a očkovanie.
V exponovanom období, predovšetkým počas zimy, boli dni, keď sme mali za deň aj
štyridsať pacientov v priebehu štyroch ho-
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Museli ste riešiť aj nejaké neštandardné prípady?
V zásade nie. Mali sme tu napríklad uhryznutie psom, pády malých bábätiek, ale
i jedno dieťa s rozvratom vnútorného prostredia, ktoré skončilo v nemocnici, kde bolo
na oddelení doliečené a už sa má dobre.

Stretávate sa s rodičmi, ktorí
odmietli povinné očkovania
pre svoje deti?
Máme aj takých rodičov, bolo ich zhruba
dvadsaťpäť. Asi dvadsať sa nám podarilo
presvedčiť, aby zmenili svoj postoj. Týchto
pacientov sme doočkovali a ostalo ešte asi
päť mamičiek, ktoré vyslovenie odmietajú
povinné očkovanie. Samozrejme, to očkovanie môže byť aj odložené kvôli chronickým
ochoreniam alebo akútnemu ochoreniu
– u týchto detí to však nie je ten prípad...
Ako pediater som presvedčený, že by mali
byť všetky deti povinne očkované. Momentálne s kolegami diskutujeme o tom, ako
budeme postupovať pri rodičoch, ktorí očkovanie svojich detí odmietajú. Smeruje to
k tomu, že buď tieto deti doočkujeme, alebo
si budú musieť rodičia hľadať inú zdravotnú
starostlivosť. Z môjho pohľadu je to vysoko
nezodpovedné rozhodnutie rodičov, voči
kolektívnej imunite aj imunite samotného
dieťaťa. Ak sa nám v komunite pohybujú
nezaočkované deti, kolektívna imunita je
nižšia. Máme tu v okolí osýpky – v Čechách,
na Ukrajine aj na Slovensku sme mali takéto prípady, Stupava nebude výnimkou. Je to
iba otázka času. Epidémie nemajú žiadne
hranice. Kvôli niekoľkým deťom sú potom
ohrozené zaočkované deti, ale aj dospelí.

Na čo by si mali rodičia dávať
v tomto období pozor?
Počas blížiaceho sa leta to bývajú hnačkovité ochorenia vírusového pôvodu, prípadne salmonely. Treba si dávať pozor hlavne
na majonézy a kuracie mäso. Takisto treba
dbať na zvýšený hygienický štandard umývania rúk u detí.

Ak si k vám chce rodič prehlásiť dieťa do lekárskej starostlivosti, čo musí urobiť?
Ideálne je stiahnuť si z našej webovej stránky (www.mojapediatria.sk) dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vyplniť
ju a prísť s ňou k nám. Iný prípad je, ak už
je dieťa u niekoho v starostlivosti. Vtedy
sa ešte podpisuje aj odstúpenie od zmluvy.

Aké sú vaše plány do budúcna?

Čo by ste chceli odkázať rodičom, prípadne vašim malým
pacientom?
Chcem požiadať rodičov, aby dodržiavali
ordinačné hodiny, v ktorých je jasne vymedzené, kedy ošetrujeme chorých pacientov
a kedy máme preventívne prehliadky. Stáva
sa totiž, že počas preventívnych prehliadok,
keď sú u nás zdravé deti vrátane novorodencov, prídu rodičia s chorými deťmi.
Zhodneme sa, že je to nezodpovedné. Ak je
potrebná akútna starostlivosť, odporúčame
rodičom, aby sa najskôr informovali telefonicky.
Radi privítame všetkých pacientov, máme
pre všetkých otvorené dvere. Prajme si pre
lekárov, čo najmenej práce a pre našich malých pacientov, čo najviac zdravia, aby lekára využívali iba na preventívne prehliadky,
poradňu či očkovanie.
Potrebujete viac informácií?
Volajte na tel.č.: 0915 456 990,
info@mojapediatria.sk
Erika Piesecká | Foto: autor

POCHOD
ZA ZDRAVÍM
Je tomu presne 30 rokov, čo som sa stala predsedníčkou ČK Stupava 1. Celú
dobu som sa snažila, aby náš výbor
pracoval čo najlepšie, aby sme splnili
všetko, čo sme si naplánovali a zaumienili. Touto cestou by som sa rada poďakovala všetkým, ktorí pre stupavský ČK
pracujú alebo v minulosti pracovali. Na
schôdzi, ktorá sa konala 13. apríla 2019
v Kultúrnom dome Stupava, sme informovali členov o stom výročí založenia
Československého Červeného kríža.
Samozrejme, vďaka patrí aj všetkým
bezplatným darcom krvi za ich humánny čin.
Kňazovického medailu už získali: Peter Horecký (daroval krv 140-krát),
Ing. Pavol Klus, Václav Sladký. Diamantovú plaketu MUDr. Jánskeho získali
Ing. Stanislav Gajdošík, Ing. Jaroslav
Markulík, 60-krát darovala krv aj Soňa
Macejáková.
Dovoľujem si informovať členov aj ostatných občanov mesta, že 25. mája
pripravujeme pochod za zdravím – pozývame všetkých na Vachálkov rybník.
Odchod je o 10.00 hod. spred Kultúrneho domu v Stupave.
Dňa 8. júna 2019 pripravujeme zájazd
do Viedne s návštevou zámku Schönbrunn a ZOO. Prihlásiť sa môžete do
5. júna 2019 v pekárni na Hlavnej ulici
(pri hoteli Eminent).
za SČK Stupava - Oľga Filípková
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CIRKUL‘ART PONÚKNE 100 PREDSTAVENÍ!
Po roku bude Stupava opäť hlavným mestom nového cirkusu a divadla. Vďaka festivalu Cirkul‘art zavíta do krásneho prostredia
Kaštieľskeho parku čarovná atmosféra cirkusových šapitó a lietajúcich akrobatov od výmyslu sveta. Posledný májový víkend
bude plný divadla, nového cirkusu a živého súčasného umenia pre malých i veľkých.
„Festival je jedinečný svojho druhu,
tento rok narástol a svojim návštevníkom ponúkne viac programu ako v roku minulom. Diváci sa
môžu tešiť na veľkú trampolínu,
vzdušné a ohňové šou s množstvom
cirkusových prekvapení. Špičkový
program svetovej úrovne uvidia
diváci vo veľkom šapitó. Predstavia sa umelci zo vzdialených krajín
ako USA, Nový Zéland, Čile, unikátne vystúpenia majú pripravené
aj umelci z Francúzska, Švédska,
Talianska, Holandska, Švajčiarska,
susedných krajín Česka, Maďarska,
Poľska a Ukrajiny, ako i Chorvátska a Srbska. Takmer všetky pro-

Murmuyo z Čile

Francúzska kapela Mozdrummers

dukcie sa na Slovensku predstavia
po prvýkrát, takže nás čakajú naozaj neopakovateľné umelecké zážitky,“ prezrádza riaditeľ festivalu
Pavol Kelley.
V Kaštieľskom parku sa návštevníkom

festivalu

Cirkul‘art

predstavia nadrozmerné bábky,
chodúľové divadlá, akrobati, divadelníci, klauni, vzdušné konštrukcie, cirkusové šapitó s hlavným

Fausto Barille z Talianska

top programom, obrovská trampolína, bábkové divadlá, worksho-

Waterboms z USA
py a tvorivé tréningové zóny, kde
si malí i veľkí môžu pod taktovkou
lektorov z krajín Vyšehradskej
štvorky vyskúšať rôzne cirkusové
disciplíny a techniky.
Návštevníci festivalu sa môžu od
piatka do nedele tešiť až na sto
predstavení, medzi ktorými nebude chýbať ani repríza prvého slovenského nového cirkusu Younák,
na vystúpenie ktorého sa, žiaľ,
minulý rok množstvo divákov
z kapacitných dôvodov nedostalo.
Vyvrcholením bude sobotná šou
Finále, ktorú v spolupráci s českou
La Putykou vytvoril medzinárodný súbor Analog.
Vstupenka na celý víkend „Festival pass“ stojí pre dospelých
6 eur a pre deti 3 eurá. Ak si zakúpite vstupenku do veľkého šapitó
v predpredaji, uvedený „Festival
pass“ dostanete zadarmo.
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KULTÚRA

Le Bisto Švajčiarsko

Compagnia with Balls z Holandska

www.cirkulart.sk

VEĽKONOČNÝ JARMOK

MÁJ STOJÍ AJ V STUPAVE

Štyrikrát do roka sú súčasťou týždenných trhov aj veľké jarmoky so širšou
ponukou tovarov od pestovateľov, chovateľov a remeselníkov.

Okrem tradičného stavania mája v Máste sa po
dlhšom čase k obnoveniu tejto tradície odhodlala aj v Stupava. Stavanie mája pred kultúrnym
domom zorganizovalo MKIC.

Jarmoky sa konajú na tom istom mieste ako týždenné trhy,
v Sedliackom dvore pri kultúrnom dome a jeho blízkom okolí.
Súčasťou

Veľkonočného

jarmo-

ku bolo tentokrát aj vystúpenie
detského

folklórneho

súboru

Stupavjánek, ktorý sa predstavil s novým pásmom Vítanie
jari. Deti predviedli jarné zvyky ako vynášanie Moreny, prinášanie

Letečka,

jarné

detské

hry a tance. Celé pásmo sprevádzal hrou na hudobné nástroje hudobný odbor ZUŠ Stupava.
Podujatie bolo pôvodne naplá-

VEĽKONOČNÁ PÁTRAČKA

nované na posledný aprílový

Už tradične sa na Veľkonočnú nedeľu konalo obľúbené podujatie Veľkonočná pátračka. Našich najmenších čakalo v Kaštieľskom a Malom parku
ukrytých viac ako tisíc vajíčok.

2. mája. Prijať takéto rozhodnu-

deň, avšak kvôli nepriaznivému
počasiu ho MKIC preložilo na

Príjemné počasie a krásne prostredie prilákalo na podujatie
mnoho pátračov, ako aj náhodných okoloidúcich. Návštevníci
si tak mohli vyskúšať a spo-

tie nebolo jednoduché, ale nakoniec sa ukázalo ako správne. Za
krásneho slnečného počasia vyzdobili detičky z folklórneho súboru Stupavjánek korunu mája
a následne vystúpili so svojím programom v Sedliackom
dvore.

O samotné postavenie mája sa
postarali členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Stupave,
ktorým predtým s prípravami
zázemia pomohli zamestnanci
Verejnoprospešných
služieb.
Okrem svojej sily si pri stavaní
mája pomohli aj ťažkou technikou v podobe hasičského auta.
Po skončení vystúpenia DFS
Stupavjánek nasledoval program v podaní hudobno-zábavnej skupiny Akcent live.

znať aj iné veľkonočné tradície.
Tento zvyk nie je pre Stupavu
vôbec cudzí, už rodina grófa
Ľudovíta Károlyiho hľadávala
v tráve ukryté veľkonočné vajíčka v Kaštieľskom parku.
Za každé nájdené vajíčko dostali pátrači sladkú odmenu, tých
najšikovnejších potešil špeciálny darček. Počas podujatia boli
ako sprievodný program pripravené tvorivé dielničky.

MKIC | Foto: Peter Kubička
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DETI Z MŠ MARCHEGGSKÁ OBHÁJILI PRVENSTVO!

Pri príležitosti Dňa Zeme sa v jedálni
ZŠ kpt. J. Nálepku uskutočnili dve prednášky. Viedol ich skúsený zoológ Mgr. Juraj Čačaný.

Deti okrem zaujímavých informácií potešil

Témou boli Invázne druhy - rozprávanie
o šírení nepôvodných druhov živočíchov
a rastlín a ich vplyve na druhy pôvodné. Prednášok sa zúčastnili žiaci
3., 4., 7. a 8. ročníka.

pri ZŠ v Stupave.

Juraj aj živými zvieratkami – priniesol im
ukázať chameleóna a korytnačku. Podujatie
zorganizovalo MKIC a Občianske združenie

Mestská knižnica Ruda Morica
Foto: autor

V utorok 9. apríla 2019 sa v Kultúrnom
dome v Stupave konalo okresné kolo
súťaže Folklórna jar Juraja Jánošíka. Po
úvodnom príhovore primátora mesta
Stupava Petra Novisedláka bola súťaž
oficiálne otvorená. Deti z Materskej školy
na Marcheggskej ulici privítali všetkých
hostí po záhorácky:
„Miuí, zuatí, záhoráckemu kraju vjerní
ludé. S velikú pokorú, čepicú pod pažú
a srdéčkem na duani vás pjekne ve
Stupavje vítame. Nám nezáleží na tem, či
ste to prohnali...“
Po srdečnom privítaní vystúpili tanečníci s rozprávačom, ktorý uviedol prítomných do deja záhoráckej svadby. Keďže

IDE SA DO FINÁLE!
Dňa 30. apríla 2019 sa naši mladší žiaci zúčastnili semifinálového turnaja školských
stredísk, kde porazili Považskú Bystricu
15:11 a naše ,,Béčko” 25:10.
O postup pod trénerským vedením Petry
Varjassiovej sa zaslúžili: Matúš Hauskrecht,
Hakan Yilmaz, Viliam Max Maroš, Šimon
Vargončík, Samuel Tomkovič, Matej Pír,
Richard Stovíček, Samuel Majerčík, Matúš
Mlynárik a Marek Fabšič.

redi, ktorú zdolali 21:16. Pod trénerskou
taktovkou Mgr. Veroniky Rumpelovej sa
o úspech zaslúžili: Lucia Draškovičová, Sára
Frická, Zara Komíneková, Lucia Polláková,
Veronika Juriová, Hanka Hasoňová, Natália
Labudová, Lucia Labudová, Naďa Chandogová, Patrícia Mikulová, Viktória Gebhardtová, Barbora Karkušová, Veronika Masárová, Tamara Lunterová a Júlia Granátová.

Mladšie žiačky dňa 7. mája 2019 zopakovali úspech chlapcov, keď sa zúčastnili semifinálového turnaja školských stredísk
v Dunajskej Strede. Prvý zápas s domácou
Dunajskou Stredou síce prehrali 25:7, ale
v súboji so Šaľou zabojovali a vyhrali o gól
13:12. V treťom zápase nastúpili proti Se-

Oba tímy tak postúpili do finále Majstrovstiev Slovenska školských stredísk, ktoré sa
konali 15. mája 2019 v Trenčíne. Výsledkový
servis prinesieme v ďalšom čísle.
dk | Foto: Petra Varjassiová,
Veronika Rumpelová

na každej dobrej svadbe býva veselo,
deti ukončili program rezkou polkou.
„Po tej svadbje – po veselí, šeci si svadbu
enem chválili.“
Malí svadobčania odchádzali z pódia za
búrlivého potlesku divákov. Po slávnostnom vyhodnotení bolo jasné, že sa deti
pod vedením riaditeľky Silvii Gabrielovej a ostatných učiteliek svedomito pripravovali a nenechali nič na náhodu.
V okresnom kole folklórnej súťaže obhájili zlato a postúpili do krajského kola,
ktoré sa konalo v Slovenskom Grobe. Aj
tu zožali veľký úspech a skončili na druhom mieste.
PaedDr. Silvia Gabrielová | Foto: autor
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VÍŤAZNÝ SÚBOJ ŠIESTAKOV
V apríli sa žiaci 6.B trie-

zo Školy pre mimoriadne

dy

Academy)

nadané deti a gymnázia na

ZŠ kpt. Nálepku zúčastnili

Skalickej ulici v Bratislave.

športovo-vedomostnej

sú-

Témou súboja bol rok 1914.

ťaže Daj si čas, ktorú vysiela

Súťažilo sa v piatich ko-

(Handball

RTVS v sobotu dopoludnia
na

Jednotke.

Vyzbrojení

dobrou náladou sa tešili na
natáčanie

v

ozajstnom

štúdiu. Napriek tomu, že
v publiku sa to zelenalo
farbou HC Tatran Stupava,
tímovou farbou súťažiacich
sa stala modrá. Triedna učiteľka Mgr. Veronika Rum-

lách: váľanie suda, lov fliaš
na udicu, identifikovanie
hlasových nahrávok známych osobností, skladanie
semaforov

podľa

znakov

a vedomostné otázky. Naši
žiaci dominovali v štyroch
disciplínach a v konečnom
zúčtovaní porazili svojich

pelová obsadila do tímu

súperov 16:8! Súťažiaci zís-

Zaru Komínekovú, Luciu

kali hodnotnú knihu a dve-

Pollákovú, Samuela Majer-

sto eur pre svoju triedu. Bla-

číka a Šimona Vargončíka.

hoželáme!

Ich súpermi boli rovesníci

dk | Foto: autor

JEDEN ÚSPECH ZA DRUHÝM!

Skladanie Rubikovej kocky (školské kolo)
Filip Kovačič – 1. miesto
Filip Anger – 2. miesto
Lukáš Križan – 3. miesto

Pytagoriáda (okresné kolo)
Marek Mráz - 1. miesto – kategória P3
Alena Chladná - 2.-4. miesto – kategória P3
Samuel Zamba – 2.-4. miesto – kategória P3
Ján Totka – 2.-4. miesto – kategória P3
Lucia Tóthová – 1. miesto – kategória P4
Matej Chovanec – 3.-4. miesto – kategória P4
Viktor Savaj – 1. miesto – kategória P5
Lucia Tóthová – 2. miesto – kategória P5
Jakub Bugala – 3. miesto – kategória P5
Lucia Polláková – 2. miesto – kategória P6

Pytagoriáda (školské kolo)

Lenka Juriová, 1. miesto v školskom kole Pytagoriády

Žiaci Základnej školy kpt. Nálepku v Stupave opäť žnú
úspechy na predmetových olympiádach, umeleckých i
športových súťažiach.

Zúbkove pramene (regionálne kolo)
Sarah Csordásová - 1. miesto - próza (3. kategória)
Gloria Novotná - 1. miesto - próza (2. kategória)
Karla Čipková - 2. miesto - poézia (2. kategória)
Ondrej Kolarič - 3. miesto - próza (1. kategória)

Florbal (krajské kolo)
Chlapci - 2. miesto
Dievčatá - 3. miesto
Samuel Brezovský - najlepší strelec turnaja

Technická olympiáda (krajské kolo)
Marek Koválovský - 3. miesto - kategória B

Cezpoľný beh - súťaž družstiev (krajské kolo)
Michal Dobrovodský – 1. miesto
Tomáš Kachnič – 1. miesto
Leo Olšavský – 1. miesto

Jakub Bugala, 3. miesto v školskom kole Pytagoriády

Dejepisná olympiáda (okresné kolo)
Adam Papaj - 1. miesto - kategória C
Simona Pákozdyová - 3. miesto - kategória C
Samuel Klenovský - 2. miesto - kategória E
Vladimíra Novotná - 1. miesto - kategória F
Barbora Sedláčková - 2. miesto - kategória F

Chemická olympiáda (okresné kolo)
Simona Pákozdyová - 1. miesto

Marek Mráz – 1. miesto – kategória P3
Alena Chladná – 2. miesto – kategória P3
Tereza Macášková – 2. miesto – kategória P3
Lucia Tóthová – 1. miesto – kategória P4
Matej Chovanec – 2. miesto – kategória P4
Juraj Ťapajna – 2. miesto – kategória P4
Lucia Tóthová – 1. miesto – kategória P5
Viktor Sabaj – 2. miesto – kategória P5
Jakub Bugala – 3. miesto – kategória P5
Karla Čipková – 3. miesto – kategória P5
Lucia Polláková – 1. miesto – kategória P6
Zara Komíneková – 2. miesto – kategória P6
Michal Belko – 3. miesto – kategória P6
Lenka Juriová – 1. miesto – kategória P7
Marek Koválovský – 2. miesto – kategória P7
Radoslav Pastva – 3. miesto – kategória P7
Matej Nemček – 1. miesto – kategória P8
Richard Kunovský – 2. miesto – kategória P8
Adam Kollaroci – 3. miesto – kategória P8

Matematická olympiáda (okresné kolo)

Simona Pákozdyová – 2. miesto – kategória E
Richard Kunovský – 1. miesto – kategória F

Zara Komíneková – 1.-3. miesto – kategória 6
Juraj Strižko – 1.-3. miesto – kategória 6
Rebeka Bugalová– 3.-4. miesto – kategória 7
Viktor Sabaj – 1.-3. miesto – kategória 5
Simona Pákozdyová – 1.-3. miesto – kategória 9

Biologická olympiáda (okresné kolo)

Pikopretek– súťaž družstiev

Richard Kunovský – 1. miesto – kategória C
Matej Nemček – 3. miesto – kategória C

Natália Labudová – 3. miesto – kategória 6
Samuel Majerčík – 3. miesto – kategória 6
Viliam Max Maroš – 3. miesto – kategória 6
Lucia Polláková – 3. miesto – kategória 6

Fyzikálna olympiáda (okresné kolo)

Olympiáda v nemeckom jazyku (okresné kolo)
Richard Stovíček – 2. miesto – kategória 1A

Spracovala: Denisa Komíneková | Foto: archív ZŠ
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DOBA CEMENTOVÁ

HISTÓRIA
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Cement sa vyrábal v Stupave od 1.5.1930 až do roku 1982. Výsledný produkt sa po celý čas nemenil, avšak vplyvom vývoja
prichádzalo k technologickým zmenám vo výrobe, podľa toho,
čo aktuálna doba priniesla. Menila sa aj spoločenská forma
štátu. Všetky tieto udalosti mali vplyv na výrobu cementu
najmä vo vnútornej organizácii podniku, ktorý bol zaradený
v rámci Slovenska v organizačnej štruktúre stavebníctva ako
výroba stavebných látok.
Výroba cementu má niekoľko fáz, čomu

odstrely, nakladalo sa ručne, tlačenie vo-

bola prispôsobená i organizačná štruktúra

zíkov do stanice lanovky bolo tiež ručné.

podniku.

Z tohto obdobia zostali z bývalého lomu dve

Cement potrebuje pre výrobu dve základné

ťažobné jamy, ktoré sú dnes cieľom turistov,

suroviny, a to vápenec a íl.

dá sa tam rekreovať, opekať, prístup je pohodlný i pre rodiny s deťmi.

ÍLOVISKO
Nachádzalo sa hneď vedľa cementárne, na
jej západnej strane. V cementárenskom
slangu to bolo hlinisko. Ťažba bola strojová, najskôr korčekovým bagrom, neskôr
drapákovými bagrami. Íl sa do cementárne
dopravoval lanovkou. V 50-tych rokoch sa

LANOVKA

Cementárska chata tesne po dokončení a jediné osobné auto v cementárni Škoda Tudor.
za Borinkou. V lome sa dobývalo odstrelmi

Pokračovanie cesty cez lom nás dovedie do

– clonovými a niekoľkokrát i komorovými.

oblasti Košarísk, kde sa nachádza chatová

V lome boli namontované čeľusťové drviče,

oblasť. Ako jednu z prvých chát tam postavi-

do ktorých sa dávali veľké kamene a drvi-

la cementáreň. Bolo to v 50-tych rokoch mi-

li sa na frakciu do 200 mm, do vozíkov sa

nulého storočia a chata slúžila pre zamestnancov podniku na oddych a rekreáciu. Cez

Na dopravu materiálu – vápenca – slúžila
nákladná lanovka. V začiatkoch výroby bola

leto sa tam organizovali detské podnikové

vedená na drevených stojkách, pri rekon-

tábory. Neskôr sa chata predala, dnes už

štrukcii boli postavené oceľové stojky. Tra-

neslúži verejnosti, ale i tak je k nej pekná

sa lanovky viedla z cementárne cez hlinisko

prechádzka. O tom, že celá táto oblasť je

(v začiatkoch), neskôr bola už z cementárne

krasová, svedčili už v minulosti pokusy nad

samostatná trasa smerom na Pažiť. V uh-

chatou, kde sa voda strácala. Keď do potoka

lovej stanici sa trasa zmenila a išla ponad

nasýpal kameň zo zásobníkov. Práce boli

vliali farbivo, zafarbená voda vyšla na po-

štátnu cestu Stupava – Vysoká pri Morave

zmechanizované, nakladalo sa bagrami,

vrch v potoku tesne pod lomom.

a Stupava– Malacky, ďalej cez – Noviny (časť

elektrickými i dieselovými, dopravu v lome

chotára Stupavy) a držala smer na lom pod

zabezpečovali nákladné autá. Lom bol

Ešte jeden príklad činnosti cementárne:

Pajštúnskym hradom. V miestach križova-

v prevádzke do roku 1982. V súčasnosti

V 50-tych rokoch začala obec Stupava s vý-

Pohľad na časť hliniska v 50-tych rokoch

nia trasy so štátnymi cestami boli nad cesta-

minulého storočia.

leží v bezprostrednej blízkosti prírodnej

stavbou kultúrneho domu v akcii „Z“. Po

mi vybudované ochranné mosty s ochran-

rezervácie Strmina, v ktorej sa nachádza-

krátkom čase sa ukázalo, že takáto stavba je

jú krasové javy, jaskynný systém a lesy na

nad sily brigádnickej práce, a preto cemen-

skalnatom vápencovom podlaží. Po ťažbe

táreň stavbu prevzala a dokončila ju ako Zá-

clonovými odstrelmi sa zachovali takmer

vodný klub cementár. Jeho otvorenie bolo

zmenila technológia, v hlinisku bol posta-

ným pletivom, aby neprišlo k ohrozeniu

vený rozplavovač, v ktorom sa íl rozplavoval a vzniknutý kal sa tlačil do zásobníka
v cementárni kalovými čerpadlami. Ílovisko fungovalo počas celej výroby cementu,
takže vznikla veľká vyťažená jama, ktorá po
skončení výroby slúžila ako smetisko.

VÁPENEC
Najskôr sa vápenec dobýjal v lome pod Pajštúnskym hradom, približne do roku 1948.
Pracovalo sa najmä ručne, používali sa aj

Lanovka a stanica v lome Prepadlé.
používateľov ciest. V rokoch 1947 – 48 bola
trať lanovky predĺžená o 5,2 km do lomu
Prepadlé, takže celková dĺžka lanovky bola
10 km.

LOM PREPADLÉ
Takto to vyzeralo v lome v tridsiatych rokoch minulého storočia.
Strelmajster T . Muráni a nakladanie vozíka (1932)

kolmé, niekoľko desiatok metrov vysoké

12.12.1964, dnes ho poznáme ako MKIC.

steny, ktoré využívajú na tréningy skalo-

Po druhej svetovej vojne sa začala rekon-

lezci. Lom je prístupný cestou, ktorá vedie

štrukcia a dostavba cementárne, v rámci

pozdĺž celého lomu, takže je pomerne hojne

ktorej sa pripravila otvárka lomu Prepadlé

navštevovaný.

Ing. Svetozár PROKEŠ st.
Foto: archív autora
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POČASIE V STUPAVE
Marec 2019
Prvý

jarný

mesiac

bol

už

druhý

výrazne

teplý

mesiac

v tomto roku. Môžeme ho preto pokojne označiť ako výrazne nadnormálny. Priemerná mesačná teplota sa vyšplhala až nad +8°C.
Odchýlka od dlhodobého normálu (1987 –

Pokiaľ ide o zrážky, marec bol rozdelený

2018) bola viac ako +3°C. Po nahliadnutí

na dve polovice. Prvá, vlhkejšia, priniesla

do štatistiky môžeme zaradiť tento marec

v podstate celomesačný úhrn. V poslednej

ako piaty najteplejší za posledných 32 rokov. Najteplejšia dekáda bola tá prvá, čiže
medzi 1. až 10. marcom, kedy sa odchýlka od dlhodobého normálu vyšplhala cez
+5°C. Išlo tak aj o doteraz najvyššiu kladnú odchýlku od začiatku roka 2019.

dekáde (medzi 21. až 30. marcom) spadlo
v Stupave len 0,7 mm zrážok. Celkovo za
celý mesiac napršalo len 26,5 mm, čo je
zhruba 62 % dlhodobého marcového priemeru. Búrky sa za celý marec 2019 nevyskytli ani raz a dážď so snehom sa vysky-

Prvú dvadsiatku sme v Stupave zazname-

tol len 12. marca.

nali 23. marca. Pre zaujímavosť spome-

Marec 2019 bol aj na severnej pologuli

zo Stupavy toto nádherné, ešte zasnežené

tretím najteplejším od začiatku vyhodno-

pohorie, a to vďaka veľmi dobrej dohľad-

covania (od roku 1880). Z kladných hod-

nosti. Horský masív Schneeberg, ktorý vi-

nôt boli najväčšie odchýlky na Aljaške

dieť na fotografii, sa skladá z dvoch vrcho-

a v Kanade, kde bolo lokálne teplejšie

niem, že priemerný dátum (1987 – 2018)

POČET DNÍ SO ZRÁŽKAMI: 12

prvej dvadsaťstupňovej teploty v Stupave

o 10 a viac stupňov. Zo záporných čísel

POČET DNÍ S BÚRKOU: 0

vynikala najviac oblasť južnej Ameriky

POČET DNÍ SO SNEŽENÍM: 1 (dážď so sne-

v severnej časti Argentíny, ďalej oblasť

hom, 12.3.)

vnútrozemia USA a Grónska.

je až okolo 2. apríla. Najskoršia prvá dvadsiatka bola 14. marca 2011 a najneskoršia
2. mája 1997.

POČET DNÍ S HMLOU: 2

lov Klosterwappen (2076 m) a Kaiserstein
(2061 m).
Aktuálne meteo dáta zo Stupavy, ale aj
vždy čerstvé predpovede počasia pre

POČET DNÍ SO SÚVISLOU SNEHOVOU PO-

K mesiacu marec by som sa rád vrátil aj

Stupavu a okolie nájdete tu:

NAJNIŽŠIE MINIMUM: -2,7°C (20.3.)

KRÝVKOU: 0

fotografiou na rakúske pohorie Schnee-

www.pocasiepodlupou.sk

NAJVYŠŠÍ DENNÝ PRIEMER: +12,6°C (7.3.)

NAJVYŠŠÍ DENNÝ ÚHRN ZRÁŽOK: 8,1 mm

berg. Práve počas tohto mesiaca sme mali

Peter Štefančin

NAJNIŽŠÍ DENNÝ PRIEMER: +3,5 °C (20.3.)

(16.3.)

niekoľkokrát možnosť sledovať aj priamo

Foto: Vladimír Chylik

NAJVYŠŠIE MAXIMUM: +20,7°C (31.3.)

TU SUSEDIA V DOBROM STRETÁVAŤ SA BUDÚ!
Už tradične v podvečer pred prvým májom
sa na nádvorí Obecného domu Mást staval
máj. Organizátor Mástsky potravinový
spolok v Stupave sa dažďa nezľakol a pri
veselej hudbe a vôni guláša zaviali vo výške farebné šnúrky. Viacerí z členov spolku

TRADÍCIE NEPUSCÁ!
Robia to s chuťou a nasadením. Strom si idú
sami vyrezať vždy pár dní vopred a potom
v deň stavania si oblečú kroje a širáky, od
rána varia guláš a všetko pripravujú. Sláv-

si túto tradíciu pamätajú z čias dávno mi-

nosť začína podvečer zdobením mája, túto

nulých, keď ešte ako mládenci stavali máj

časť preberajú ženy a najmä deti, ktorých sa

pred Mástskym šenkom...

tu zíde vždy celá kopa. Deti si po vyzdobe-

ní vyskúšajú aj ťahanie za laná určené na

inej strany, aby bola zabezpečená stabilita

zdvíhanie, samozrejme, kvôli bezpečnosti

stromu po celý čas zdvíhania.

ťahajú len ležiaci strom.

Robia to pre radosť ľudí a z úcty k predkom.
Veria, že v tejto tradícii budú pokračovateľ-

Samotný akt zdvíhania mája potom prebe-

mi práve tie deti, ktoré sa dnes ešte len pri-

rajú muži, tradičným spôsobom ho dvíha-

zerajú či pomáhajú zdobiť, alebo už skúšajú

jú tak, ako ich otcovia alebo starí otcovia.

ťahať za laná...

Zdvíhanie robia pomocou dvoch rebríkov

Jozef Fabian

a štyroch lán, z ktorých každé je ťahané do

Foto: Eva Švoňavová
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NAKLADANIE SO SPLAŠKOVÝMI VODAMI

k chemickému znečisteniu okolitého prostredia.
Osobitnou kapitolou sú zvyšky lie-

Splaškovou odpadovou vodou je použitá voda z obydlí a služieb, vzniká z ľudského metabolizmu
a činností v domácnostiach, kúpeľní, stravovacích zariadení a iných podobných zariadení.
Za splaškovú odpadovú vodu a jej likvidáciu zodpovedá jej producent.

kov, ktoré sa v ľudskom organizme
nespotrebujú a močom sa vylúčia,
napríklad zvyšky liekov proti bo-

naklada-

a tým znečisťovať životné pros-

mi predložiť hodnoverný doklad

nej prírody má za následok okrem

nia s odpadovými vodami urču-

tredie. Odpadové vody z objektov,

o spôsobe nakladania so splaško-

porušovania zákonov aj ohroze-

je Zákon č. 364/2004 Z. z. (Zákon

ktoré nie sú napojené na verej-

vými vodami - doklad o vývoze

nie všetkých zložiek životného

o vodách). Podľa neho možno od-

nú kanalizáciu a sú zachytávané

fekálnym vozidlom, doklad z ČOV,

prostredia – vody, pôdy, vzduchu.

padové vody z rodinného domu

v žumpách, je vlastník, prípadne

platný certifikát malej ČOV.

Povinnosť

zákonného

vypúšťať do verejnej kanalizá-

užívateľ povinný odvážať za úče-

Majitelia

cie, akumulovať vo vodotesnej

lom konečného zneškodnenia na

majú zriadené žumpy s vypúšťa-

žumpe, alebo čistiť v domovej

vyhovujúcu čistiareň odpadových

ním do budovaných trativodov, do

čistiarni odpadových vôd.

vôd (ČOV).

potokov, na polia, do dažďových

Zákon

zakazuje

Každý užívateľ nehnuteľnosti je

rigolov, aktívne ohrozujú životné

vypúšťať obsah žúmp do povr-

povinný pri prípadnej kontrole

prostredie. Nelegálne vypúšťanie

chových alebo podzemných vôd

nakladania s odpadovými voda-

odpadových vôd zo žúmp do voľ-

jednoznačne

nehnuteľností,

ktorí

Negatívny

vplyv

nesprávneho

nakladania s odpadovými vodami sa môže prejaviť v priamom
ohrození

zdravia

obyvateľstva,

v zhoršení celkového stavu životného

prostredia

tvorbou

a šírením nepríjemného zápachu,
v znečisťovaní podzemných vôd
a vôd, do ktorých je odpad priamo
vypúšťaný.

vých vôd je riešené v zmysle platnej legislatívy podľa Zákona o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách č. 442/2002 Z. z.,
§ 40 ods. 2 písm. b), kde Okresný
úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie uloží pokutu
za priestupok uvedený v odseku
1 písm. e) do výšky 331 eur.

žumpy do čistiarní odpadových
vôd, škodia tým hlavne sebe
a svojim deťom. Znečisťujú si pôdu
v záhradách, kde pestujú aj plodiny, ktoré konzumujú. Škodlivé látky a jedy prenikajú do podzemnej
vody, ktorú priamo pijú, ak v obci
nie je verejný vodovod.
Ľudia si síce niekedy dávajú robiť laboratórny rozbor kvality
vody zo studne, ale z dôvodu ceny
zvyčajne len základné parametre
(dusičnany,

dusitany,

fosforeč-

všetkými

chemickými

látkami

a biologickými organizmami neodhalia.
Ostatná novela zákona o vodovodoch a kanalizáciách zavádza preto povinnosť pripojiť
sa – ak je to technicky možné
a ekonomicky únosné – na verejnú kanalizáciu do konca roka
2021. Novela zákona ukladá aj
povinnosť prevádzkovať žumpu
podľa všetkých platných pred-

Vplyv na zdravie
človeka a životné
prostredie
nekontrolovaných

Ak ľudia nedávajú robiť vývoz

nany, tvrdosť), ktoré znečistenie

Nezákonné vypúšťanie odpado-

Z

lesti, hormonálnej antikoncepcie.

pisov. Žiadne pokútne vypúšťanie
obsahu do záhrady, na pole alebo
len tak do zeme. Majiteľ sa o žumvývozov

žúmp a vypúšťaní odpadových
vôd z nich do okolitého prostredia
hrozia riziká, o ktorých často ľudia ani netušia. Dochádza k biologickému znečisteniu, lebo splašky
majú v sebe fekálne a mnohé iné

pu bude musieť dôkladne starať.
Zákon prináša aj sankcie pre tých,
ktorí ho nebudú dodržiavať, a to
vo výške 330 eur, aj opakovane.

Čo môže urobiť každý?

baktérie, ktoré sú pre pitnú vodu

Všímajte si vypúšťanie odpado-

nebezpečné – obzvlášť pre malé

vých vôd do polí, na lúky, do zá-

deti a ľudí s oslabenou imunitou.

hrad, cestných a odvodňovacích

Pokiaľ ľudia vypúšťajú na poze-

rigolov, potokov a riek. Prípady

mok obsah žumpy alebo majú

zaznamenajte a zašlite:

trativody, tak sa do odpadu a následne do pôdy a podzemnej vody

- Slovenskej inšpekcii životného

dostávajú aj saponáty z práčky

prostredia,

a ďalšie domáce chemikálie, ktoré

- Okresnému úradu, odboru sta-

ľudia vylievajú do odpadu a na-

rostlivosti o životné prostredie.

chádzajú sa v prostriedkoch na
umývanie podlahy, wc, kúpeľní

O prípadoch môžete upovedomiť

a podobne. Ide často o vysoko

aj miestne médiá.

toxické látky, a tak okrem biologického znečistenia dochádza aj

Vodárne a kanalizácie Stupava
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AREÁL ŠKOLY V NOVOM ŠATE
Z iniciatívy poslanca R. Vigha a Občianskeho združenia pri ZŠ kpt. Nálepku
sme pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovali poslednú aprílovú sobotu
brigádu.

visku pred školou. Dotvorili a domaľovali sme nádvorie s novými
hernými plochami, vďaka čomu
vznikli nové edukačné a zážitkové prvky (abeceda, vybrané slová,
svetové strany, škôlka, piškvorky).
Pomaľovali sme jednotlivé vstupy
do budovy, čím vznikol priestor

už teraz čaká iba na nový piesok

a hlavnými pracantmi na každej

a plachtu na zakrytie. Dokonca ro-

školskej brigáde.

dičia priniesli kosačku a pokosili

Agroservis nám opäť dodal kríky,

priestor v okolí modulovej školy

kvety a sadenice, za čo im veľmi

a fitzóny.

pekne ďakujeme.

HC Tatran Stupava nám zapožičal

Niektorí rodičia sa nemohli zú-

priestory klubovne, kde sme si

častniť brigády, a preto prispeli

vytvorili zázemie. Mamičky varili

darom (napr. poháre) alebo fi-

čaj, kávu, ponúkali koláčiky a ro-

nančným príspevkom (145 eur),

bili obľúbené párky v rožku. Deti

ktorý sme využili na občerstvenie

ich potom roznášali jednotlivým

a farby.

hladným brigádnikom. Brigáde
sme venovali s entuziazmom pol

Radi by sme úprimne poďakovali

dňa svojho času (od 8:30 do 15:00)

všetkým rodičom, príbuzným, žia-

a spoločnými silami urobili obrov-

kom a ich súrodencom, že prišli

ský kus práce.

a svojou prácou prispeli k čistej-

s úplne inou náladou. Vyčistili sme

šiemu, krajšiemu a podnetnejšie-

všetky zarastené plochy od napa-

Ďakujeme pedagógom školy (p. zá-

mu prostrediu, v ktorom trávia

daných listov, kameňov a smetí.

stupcovi Mgr. V. Kubicskovi, pani

minimálne šesť hodín denne naše

Nanosili zeminu a zamulčovali

učiteľkám Ľ. Noskovej, A. Hudá-

deti. Bolo úžasné vidieť, ako sa deti

okolie kríkov, zasadili sme nové

kovej, K. Oláhovej, S. Horňákovej,

zapájajú do jednotlivých činností

stromčeky a kvetiny. Natreli sme

M.

Šramkovej,

Ovečkovej,

s dobrým pocitom, že aj ony uro-

Voltemarovej,

Baďurovej

bili niečo pre to, aby bolo okolie

Z.

Aj napriek chladnejšiemu počasiu

Technické služby nám poskytli

lavičky a opravili nátery v altán-

A.

prišlo na brigádu 70 dospelákov

dva kontajnery.

ku a cykloprístrešku. Namaľovali

a p. učiteľovi M. Kubicskovi), kto-

školy prívetivejšie.

sme čiary na asfaltovom ihrisku.

rí prišli, privítali nás a srdečne

Tešíme sa na ďalšiu brigádu, lebo
každá má svoj zmysel.

a najmenej štyri tucty detí a uro-

I.

bili obrovský kus práce. Rodičia

Upratali sme a upravili priestory

Odstraňovali sme posprejované

ocenili účasť rodičov i detí. Oso-

i starí rodičia sa spolu s učiteľmi

v celom areáli školy, namaľovali

nápisy na budove školy, aj vyras-

bitná vďaka patrí najmä učiteľom

a deťmi pustili do zveľaďovania

preliezky, prerezali kríky, vypleli

tajúcu burinu pri jej múroch. Zre-

M. Demetrovej a S. Prokešovi, kto-

OZ pri ZŠ kpt. Nálepku v Stupave

okolia troch budov našej školy.

a vyčistili obrubníky na parko-

konštruovali pieskovisko, ktoré

rí sú pravidelnými organizátormi

Foto: autor
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HÁDZANÁ: HC TATRAN STUPAVA – STARŠIE KATEGÓRIE
V aprílovom vydaní Stupavských novín sme vám priniesli krátky prehľad
toho, ako sa darí nášmu klubu, HC Tatran Stupava, v kategóriách mladších
a starších žiakov či žiačok. Dnes sa zameriame na staršie kategórie.

1. slovenská liga žien - Skupina o 1. - 6. miesto
#

NÁZOV KLUBU

ZÁP.

BODY

+/-

V

R

P

1

MŠK DUNAJSKÁ STREDA

20

32

139

16

0

4

2

HC SPORTA HLOHOVEC

20

30

52

15

0

5

3

HC TATRAN STUPAVA

20

29

82

14

1

5

4

HK SLÁVIA SEREĎ

20

27

16

12

3

5

5

INTER BRATISLAVA

20

25

63

12

1

7

6

ZLATNÁ NA OSTROVE

20

21

7

10

1

9

7

HKM ŠURANY

20

18

-12

9

0

11

8

NESVADY

20

17

-22

8

1

11

9

HK SLÁVIA PARTIZÁNSKE

20

13

-63

6

1

13

10

ŠKP TOPOĽČANY

20

13

-70

6

1

13

11

BERNOLÁKOVA KOŠICE

20

8

-133

4

0

16

12

MOČENOK

20

7

-59

3

1

16

1. slovenská liga mužov - Skupina o 1. - 6. miesto

Mladšie dorastenky

Muži zvádzajú súboj s Košicami

Ženy a muži

Družstvo mladších dorasteniek

Najväčšiu radosť našim fanúši-

pod trénerským vedením Ľuboša

kom však prinášajú kategórie žien

Hepnera získalo v prebiehajúcej

a mužov. Stupavské ženy prežíva-

sezóne 20 bodov v 20 zápasoch.

jú doslova životnú sezónu! Po ich

Tento bodový zisk ich radí na šies-

o post lídra prvej ligy. Aktuálne
zaostávajú za Košicami o dva
body pred posledným zápasom
na domácej palubovke práve so
spomínanými Košicami. Pri ur-

vôbec prvej účasti vo Final Four

miesto v prvej lige mladších

v prebiehajúcej sezóne boli dlho

čitej zhode výsledkov môže prísť

dorasteniek. Aktuálnym lídrom je

i líderkami prvoligovej tabuľky.

v baráži o extraligu k zaujímavé-

družstvo ŠŠK Prešov o skóre pred

O túto pozíciu len prednedávnom

mu súboju na Záhorí medzi Ma-

HK Slovan Duslo Šaľa.

prišli, ale z tretej pozície stráca-

lackami a Stupavou. Muži hrajú

jú na prvé miesto len tri body.

svoje zápasy pod trénerskou tak-

Lídrom je Dunajská Streda, ktorá

tovkou hrajúceho trénera Dáriusa

získala doteraz 32 bodov v 20 zá-

Rusnáka.

te

Mladší dorastenci
Družstvu okolo aktuálne desiateho najlepšieho strelca ligy, Michala Dobrovodského, patrí v prvej

Daniel Jančár

pasoch. Trénerom žien je Peter

Foto: Lesanka Jánošíková

Olšavský.

lige siedma priečka so ziskom
21 bodov v 20 zápasoch. Družstvo
hrá v tejto sezóne pod trénerským
vedením Vladimíra Valachoviča.

#

NÁZOV KLUBU

ZÁP.

BODY

+/-

V

R

P

1

KOŠICE CROWS

7

14

96

7

0

0

2

HC TATRAN STUPAVA

7

12

39

6

0

1

3

MHÁK MARTIN

8

6

-13

3

0

5

4

HK SLOVAN LEVOČA

7

2

-57

1

0

6

5

ŠKH AGROKARPATY PEZINOK

7

2

-65

1

0

6

6

VOĽNO

0

0

0

0

0

0

1. slovenská liga mladšieho dorastu
#

NÁZOV KLUBU

ZÁP.

BODY

+/-

V

R

P

1

TATRAN PREŠOV

20

38

218

19

0

1

2

HK SLAVOJ TREBIŠOV

19

32

118

16

0

3

3

HC ŠTART NOVÉ ZÁMKY

20

31

103

15

1

4

4

SLOVAN MODRA

20

27

39

12

3

5

5

HK AGRO TOPOĽČANY

20

25

108

12

1

7

6

MŠK POVAŽSKÁ BYSTRICA

20

21

5

9

3

8

7

HC TATRAN STUPAVA

20

21

3

10

1

9

8

ŠKP BRATISLAVA

19

14

-61

7

0

12

9

MHÁK MARTIN

20

11

-90

4

3

13

10

HC SPORTA HLOHOVEC

20

10

-86

5

0

15

11

ŠG KOŠICE

20

4

-142

2

0

18

12

STROJÁR MALACKY

20

4

-215

2

0

18

1. slovenská liga staršieho dorastu
#

NÁZOV KLUBU

ZÁP.

BODY

+/-

V

R

P

1

TATRAN PREŠOV

20

33

180

16

1

3

2

ŠKP BRATISLAVA

18

32

143

16

0

2

3

HK AGRO TOPOĽČANY

20

28

51

14

0

6

4

MŠK POVAŽSKÁ BYSTRICA

20

24

70

12

0

8

5

HK SLAVOJ TREBIŠOV

19

20

-10

10

0

9

Staršie dorastenky

6

HC SPORTA HLOHOVEC

20

20

-11

10

0

10

Najmenej lichotivé umiestnenie

7

ŠG KOŠICE

20

17

-31

8

1

11

majú spomedzi našich družstiev

8

HC TATRAN STUPAVA

20

17

-46

8

1

11

staršie dorastenky. Po minulo-

9

STROJÁR MALACKY

19

16

-14

8

0

11

ročnej bronzovej priečke prišlo

10

SLOVAN MODRA

20

14

-36

6

2

12

k hráčskej obmene a dievčatá sa

11

HC ŠTART NOVÉ ZÁMKY

20

10

-116

5

0

15

aktuálne nachádzajú na chvoste

12

MHÁK MARTIN

20

5

-180

2

1

17

prvoligovej tabuľky. Dievčatá hrajú pod vedením Petra Olšavského.

#

Starší dorastenci
Starším dorastencom pod trénerským vedením Dáriusa Rusnáka patrí aktuálne ôsma priečka
v prvoligovej tabuľke so ziskom
17 bodov v 20 zápasoch. Vo svojich
radoch majú aj strelecky dispono-

1. slovenská liga mladších dorasteniek

1. slovenská liga starších dorasteniek
NÁZOV KLUBU

ZÁP.

BODY

+/-

V

R

P

#

NÁZOV KLUBU

ZÁP.

BODY

+/-

V

R

P

1

ŠŠK PREŠOV

20

36

235

18

0

2

1

ŠŠK PREŠOV

20

36

243

18

0

2

2

IUVENTA MICHALOVCE

20

34

182

16

2

2

2

HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA

21

36

161

18

0

3

3

ŠKP BRATISLAVA

19

32

173

15

2

2

3

MŠK DUNAJSKÁ STREDA

19

29

167

14

1

4

4

HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA

20

30

74

14

2

4

4

HK AS TRENČÍN

18

28

115

14

0

4

IUVENTA MICHALOVCE

20

27

165

13

1

6

5

BÁNOVCE/PARTIZÁNSKE

18

21

47

10

1

7

5

6

MHK BYTČA

21

20

41

10

0

11

6

HC TATRAN STUPAVA

20

20

54

8

4

8

7

HK AS TRENČÍN

18

17

46

8

1

9

7

ŠKP BRATISLAVA

19

20

30

9

2

8

8

MŠK DUNAJSKÁ STREDA

19

14

-54

7

0

12

8

ŠŠK DRÁBOVÁ KOŠICE

20

13

-142

6

1

13

9

UDHK NITRA

20

14

-142

7

0

13

9

BÁNOVCE/PARTIZÁNSKE

19

12

-33

6

0

13

10

MŠK VRANOV NAD TOPĽOU

21

10

-159

5

0

16

10

MHK BYTČA

21

12

-85

6

0

15

282 gólov, čo je viac ako polovica

11

ŠŠK DRÁBOVÁ KOŠICE

20

6

-274

3

0

17

11

MŠK VRANOV NAD TOPĽOU

21

4

-346

1

2
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HC TATRAN STUPAVA
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UDHK NITRA
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vaných hráčov - Daniela Poláka,
Martina Hýravého a Dominika
Gricha, ktorí celkovo nastrieľali
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Májová klasika

zn

Biele zlato alebo bryndza. Tá najlepšia má práve teraz svoju
sezónu. Znižuje krvný tlak, zlý cholesterol aj cukor v krvi, tak si bez
výčitiek doprajme túto tradičnú slovenskú špecialitu, akou bryndzové halušky určite sú.

aše

j ku

chy

ne

Bryndzové halušky
Suroviny:
• 700 g zemiakov
• 500 g hladkej múky
• 50 g údenej slaniny
• 120 g bryndze
• 1 téglik smotany
• trochu soli

Máte osvedčený recept?
Podeľte sa oň!
noviny@stupava.sk

Príprava:
Zemiaky očistíme a najemno nastrúhame. Do zemiakov vmiešame múku, cesto osolíme a dobre premiešame. Cez sitko s väčšími otvormi pretláčame cesto
do vriacej osolenej vody. Halušky počas celej doby varenia občas premiešavame. Varíme asi 10-15 minút, kým nevyplávajú navrch. Medzitým bryndzu
zmiešame so smotanou. Slaninu nakrájame na drobnejšie rezance, ktoré potom vysmážame. Ešte horúce halušky zmiešame s bryndzou a posypeme slaninou. Polejeme časťou výpeku. Dobrú chuť!

Mirko | Foto: autor

MAKOVICE PRIVÍTAJÚ CELÉ RODINY

Makovice sú rodinné komunitné centrum vzdelávania a enviro aktivít priamo v Stupavskom
parku pri futbalovom štadióne.
Počas prechádzok či cyklovýletov
sa u nás môžete zastaviť na kávu,
koláčik alebo obed z kvalitných
a čerstvých surovín. Pre menšie
deti máme pripravené ihrisko
vonku, herničku vnútri, knižnicu
a hry na rozvoj motoriky. Celý rok
pripravujeme množstvo seminárov, kurzov, herničiek, dielničiek
a stretnutí, ktoré fungujú ako
centrum inšpirácie a inovácie pre
rodinný život, výchovu, zábavu
alebo využívanie enviro princípov
v praxi.
S prichádzajúcim jarným počasím
nás čaká renovácia komunitnej
záhrady, spustenie Opravárne
a stavba vonkajšieho prírodného
ihriska pri potoku. Ak je vám blízka myšlienka komunitného života, ochrany životného prostredia,

ak vám nevadí, že sa u nás vaše
deti zablatia, spotia alebo si oškrú
kolená pri nahánačke v lese, príďte kedykoľvek medzi nás.

Čo u nás môžete zažiť?
Každý utorok napríklad waldorfské herničky pre deti od 1,5 do
troch rokov či výtvarný eko krúžok pre väčšie deti, v stredy kreatívne dielničky pre deti od 1,5 roka
s rodičmi, bojové pohybové hry
pre deti od 5 rokov, organizujeme aj kluby pre rodičov s deťmi
v predškôlkarskom veku. Pravidelne pripravujeme aj užitočné
semináre pre rodičov s Martinou
Vagačovou z Efektívneho rodičovstva alebo semináre na rozvoj
osobnosti s charizmatickou Janette Šimkovou.
Komunitné centrum Makovice
Foto: archív autora

MIESTO PRE VŠETKÝCH
Keď sme na jeseň v roku 2011
otvárali HAPPY, mali sme cieľ
priniesť kvalitný program pre
rodiny s deťmi v Stupave. Od
začiatku sme verili tomu, že
profesionalita, slušnosť a priateľský zákaznícky servis pomôže malému centru postupne
si získať okruh svojich pravidelných návštevníkov. Kým
v prvom roku existencie si ľudia iba zvykali na aktivity, ktoré
sme prinášali, a kurzové skupiny boli naozaj maličké, každým
ďalším rokom sa naša činnosť
rozrastala. K pravidelným návštevníkom sa začali pridávať ich
kamaráti, príbuzní, starí rodičia
a z neznámych ľudí na kurze sa
postupne tvorili skupiny priateľov, susedov, ktorí vedia, že patria do rovnakého mesta, rovnakej komunity.
Celých päť rokov sme snívali
o tom, že HAPPY bude raz sídliť
v krásnych, štedrých priestoroch, kde budú mať naši návštevníci dostatok miesta na
aktivity, aj na malý odpočinok
pred nimi, či po nich. Pokúšali
sme sa nájsť nielen dostupné
miesto, ale tiež vhodný priestor
pre vznik nových aktivít aj pre
väčšie skupiny. V septembri
2016 sme s radosťou otvorili
presne také dvere. V rodinnom
dome, na rohu Kúpeľnej ulice,

nájdete krásnu veľkú sálu na
naše HAPPY aktivity, členskú
kuchynku a tiež krytý uzavretý
dvor, kde si počas slnečných dní
môžete vychutnať šálku kávy
alebo si chvíľku oddýchnuť.

Kurzy pre celú rodinu

Kurzy v HAPPY organizujeme
v uzavretých skupinách, aby
sa návštevníci centra mohli postupne spoznať, a aby sa u nás
všetci cítili dobre. Naše kurzy

KURZY PRE DOSPELÝCH: Bežecká škola pre ženy, Pure Bar
Form, Anglická konverzácia,
Joga, Pilates
Kurzy pravidelne dopĺňame
podľa záujmu našich návštevníkov, denne máme v rozvrhu priemerne osem rôznych
kurzov. Jednorazové aktivity
organizujeme v spolupráci
s odborníkmi a skúsenými
lektorkami a lektormi. Počas
roka u nás nájdete zaujímavé
workshopy a prednášky, tematické fotenia detí, aj sezónne tvorivé dielničky.

COWORK v Stupave

navštevujú všetky vekové kategórie, ženy aj muži, rodičia aj
starí rodičia, aj tí, ktorí ešte deti
nemajú.
KURZY PRE DETI: Zdravé nôžky, Cvičenia pre detičky a mamičky, Joga pre deti, Výtvarné
aktivity, Folklórik

Od septembra 2016 sme našu
činnosť doplnili o komunitné
aktivity zdieľanej kancelárie
COWORK, ktorá je jedinečná
svojou dostupnosťou pre začínajúcich podnikateľov, rodičov
na materskej, ktorí potrebujú
pracovať mimo domova, ale
rovnako pre každého, kto hľadá atmosféru ako vo väčšej
spoločnosti, hoci jeho práca
je individuálna. Okrem toho,
že poskytuje vybavený kancelársky priestor, jeho výhodou
je aj to, že je dostupný priamo
v našom meste a ľudia, ktorí
hľadajú zázemie pre prácu, nemusia cestovať do Bratislavy.
Zuzana Adamíková
Foto: archív autora
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