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Editoriál

Arabela a „vlakári“

Keby som bola princezná Arabela, otoÏila by som Ïarovným prsteĊom a želala si, aby
všetky kolajnice boli späħ na svojom mieste ababy vláÏik viezol Āudí zo Stupavy
do Bratislavy ako kedysi, v Ïasoch svojej najväÏšej slávy.

V

laky na železniênej trati Devínske Jazero
– Stupava zaêali premávaČ v roku 1891.
Kedysi patrili medzi ich pravidelných
cestujúcich aj študenti, ktorí využívali železnicu na
cestu do školy. Hovorilo sa im „vlakári“ a dokonca
sa im odpúšČal aj neskorý príchod na vyuêovanie.

100 rokov pravidelnej dopravy
Táto 6,5 km dlhá železniêná spojnica bola posledným veükým projektom Rakúskej spoloênosti štátnych železníc na území Slovenska. Projektovaná bola ako odboêka hlavnej trate z Devínskej
Novej Vsi do Kútov a následne do Skalice. TraČ
bola vybudovaná v roku 1889 a jej prevádzka zaêala 27. októbra 1891. V êasoch minulých bola
pred odboêkou Devínske Jazero vybudovaná aj
traČ do Marcheggu, takže vlaky do Viedne nechodili úvraČou cez Devínsku Novú Ves, ale priamo. Posledný parný vlak sa na cestu medzi Devínskym Jazerom a Stupavou vydal 25. 5. 1967,
následne bola parná trakcia nahradená motorovou. V súvislosti s výstavbou diaünice prešla traČ
v roku 1988 rekonštrukciou. Bola prakticky nová
a nepoužívaná. Osobná doprava na nej bola zastavená v roku 1979, papierovo bola zrušená v roku
2008. Posledný osobný vlak po nej prešiel v roku
2005. Nákladné vlaky po nej premávali do roku

6

SENIORI

Prezidentská návšteva

2003. Na trati sa náchadza aj most ponad diaünicu Brno – Bratislava.

stanice je evidovaná aj v zozname pamätihodností mesta. Viete si predstaviČ, že by sa budova stanice zrekonštruovala a vzniklo nám v mesteêku nové
komunitné êi informaêné centrum, že by sa toto
verejné priestranstvo mohlo zmeniČ na park, zónu
urêenú na šport, rekreáciu a víkendový turizmus?

VeĀmi rýchle riešenie
Písal sa rok 2008, keó Ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR „lokálku“ dĀa 25. marca zrušilo. Onedlho, poêas jedného víkendu od
piatka 11. 5. do nedele 13. 5. 2012, boli koüaje
náhle vytrhané, a to v úseku od kraja Stupavy až
takmer po chatársku oblasČ pri Devínskom Jazere. Zostali tam len výhybky. Neskôr Železnice Slovenskej republiky rokovali s vedením mesta o prevode výpravnej budovy s priüahlým pozemkom
na mesto. Niet pochýb, že o veüké pozemky okolo zrušenej stanice by bol záujem. Horšie na tom
bola samotná výpravná budova, ktorá bola už
v tom êase do znaênej miery zdevastovaná.

Neúspešné snahy
Areál bývalej železniênej stanice, železniêný zvršok a pozemky pod nimi, patrili Železniciam Slovenskej republiky. Tie sa od roku 2009 snažili areál
predaČ. Mesto Stupava iniciovalo viacero žiadostí
na získanie historickej budovy výpravnej stanice,
tieto snahy však úspešné neboli. Vedenie mesta
Stupava sa nestotožĀovalo s likvidáciou koüajovej
trate, toto rozhodnutie bolo však v kompetencii
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
V obliehaní danielmi

Tiež máte pocit, akoby êas letel stále
rýchlejšie a rýchlejšie? Ešte sme ani poriadnu zimu nemali a už rozmýšüame o jarnom
upratovaní. Aj v redakcii Stupavských novín
sme odložili do poliêky desaČ minuloroêných
vydaní obnoveného mestského mesaêníka
a hneó po Troch kráüoch sme zaêali pripravovaČ februárové êíslo roêníka 2020. Jeho
obsah mapuje udalosti, ktoré nám priniesol
nielen záver roka, ale aj tie, ktoré nový rok
naštartovali. Urêite aj vás poteší spomienka na prezidentskú návštevu v DSS a ZpS
Kaštieü, kam zavítala hlava Slovenskej republiky po prvýkrát v päČdesiatroênej histórii zariadenia. Vo Verejnoprospešných službách Stupava, ktoré sa starajú o bežný chod
nášho mesta, ledva stihli bilanciu uplynulého roka a už plnia každodenné úlohy nového
kvartálu. Okrem toho sa v Stupave aj plesalo, športovalo a mnoho üudí prišlo do kultúrneho domu za divadlom. Mesto sa pripravuje na voüby a v prehüade nových volebných
okrskov urêite nájdete aj ten váš.
Prinášame vám naozaj pestrú mozaiku zo
všetkých oblastí života v našom meste. Veríme preto, že v redakênej pošte nájdeme aj
vaše nápady a pripomienky.
rr

Oplatilo sa!
ŽSR. òalším pokusom bola ponuka na odkúpenie
budovy železniênej stanice v roku 2016. Generálne riaditeüstvo ŽSR, odbor hospodárenia s majetkom, budovu vyhodnotil ako technicky nevhodnú
na prenájom. Nebolo možné ju teda užívaČ a ani
rekonštrukcia nepripadala do úvahy, pretože by si
vyžadovala znaêné finanêné prostriedky. Železnice
tak túto problematiku znovu odložili.

Pamätihodnosħ mesta
Diskusiu o možnosti prevedenia pozemkov
(ê. 165 – budova železniênej stanice a parciel
164/18 a 164/20) opätovne rozprúdilo vedenie
mesta na jeseĀ minulého roka. Primátor Peter Novisedlák sa obrátil na ŽSR i ministerstvo dopravy
so žiadosČou o odkúpenie pozemkov. Podüa územného plánu sú urêené na rekreáciu a šport. Budova

TURISTIKA
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40. výroÏie obnovenia Ïinnosti

Všade vo svete sú prímestské vlaky považované za najefektívnejší druh dopravy. Aj keó vieme,
že osobné automobily a autobusy urêite budúcnosČ dopravy nepredstavujú, êas späČ nevrátime.
Ani tie koüaje.
Areál bývalej železniênej stanice však zachrániČ
môžeme. Vóaka iniciatíve vedenia mesta sa totiž
ŽRS rozhodli ponúknuČ ho Stupave na odkúpenie
za sumu stanovenú znalcom – 197 500 eur bez
DPH. Neêudo, že na nedávnom rokovaní mestského zastupiteüstva kúpu tejto pre Stupavu historicky významnej budovy aj s priüahlými pozemkami všetci poslanci podporili. Dôležité bude preto
nájsČ ešte spôsob získania financií na kúpu areálu a neskôr i na jeho rekonštrukciu. A dohodnúČ
sa na tom, akému konkrétnemu verejnoprospešnému úêelu bude slúžiČ. Na to už êarovný prsteĀ
potrebovaČ nebudeme...
Eva ŠvoĊavová, Foto: Svetozár Prokeš

RECEPT

Tvarohová bábovka
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Zmeny vo volebných okrskoch
Mesto Stupava vykonalo vbrámci prípravy na voĀby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konaħ dĊa
29. februára 2020, výraznejšie zmeny vbzložení jednotlivých volebných okrskov.

D

ôvodom na tieto úpravy je skutoênosČ, že volebné okrsky vytvárané
v ostatných rokoch pre jednotlivé
voüby boli územne roztrieštené a z hüadiska poêtu obyvateüov a voliêov veümi nevyvážené. ZároveĀ nerešpektovali prirodzené
hranice tvorené napríklad vodnými tokmi
a ulicami.

Nové zaêlenenie ulíc a ich êastí do volebných okrskov tieto nedostatky v znaênej miere odstraĀuje alebo zmierĀuje.
Umiestnenie volebných miestností vo volebných okrskoch zostáva bezo zmeny.
V meste Stupava sa pre voüby do Národnej
rady Slovenskej republiky v r. 2020 vytvorilo
týchto 8 volebných okrskov:

Volebný okrsok Ï. 5

Volebný okrsok Ï. 6

Volebný okrsok Ï. 7

Volebný okrsok Ï. 8

Cementárenská

Îakanková

Bernolákova

Bajzova

Dlhá 1–9, 63, 65, 2–6C

Hlavná 59–99, 52–94A

BoÏná

Bottova

Keltská

Konvalinková

Dlhá 11–61, 8–60

Devínska cesta

KukuÏínova

Kosatcová

Fándlyho

Dolná

KúpeĀná

Krátka

Krajná

Hodžova

Lipová

ÿanová

Malý Háj

Hollého

Okružná

M. Benku

Mierová

Hurbanova

Volebný okrsok Ï. 1

Volebný okrsok Ï. 2

Volebný okrsok Ï. 3

Volebný okrsok Ï. 4

Továrenská

Marianska 33–71, 34–86

Na aleji

Hviezdoslavova

Bitúnková

Borovicová

Bazová

Agátová

Vajanského

Na Dieloch

Robotnícka

JuraÏkova

Družstevná

Brezová

Cintorínska

BezruÏova

Na Pekárkach

Rovná

KolakoviÏova

Ferdiša Kostku

Dubová

DebnáreĊ

BudovateĀská

Na stráni

Sama Tomášika

Matuškova

SládkoviÏova

Moyzesova

Jána Ondruša

Duklianska

Gaštanová

J. KráĀa

Nevädzová

Jilemnického

Džbankárska

Hlavná 1–57A, 2–50

Krížna

Pri kríži

Stredná

Šípková

KalinÏiakova

Hrabová

Hroznová

Mlynská

Ružová

Veterná

Štúrova

Marcheggská

JedĀová

JaseĊová

Sama Chalupku

Sadová

Wolkrova

Záhumenská

Nad potokom

Jelenia

Javorová

Záhradná

SlneÏná

Zadná

ŽelezniÏná 3–7, 4–8

Námestie Slovenského
povstania

ÿ. Kraskovskej

Kalvárska

Zdravotnícka

Stromová

ŽelezniÏná 9–55, 10–36

Pažitná

Lesná

Karpatská

Zemanská

PoĀná

Liesková

Kvetná

Pri majeri

LíšÏia

LúÏna

Pri potoku

Malacká

Marianska 1–31A, 2–32

SNP

Mateja Bela

Muštová

Vincenta Šikulu

MedzipotoÏná

Na vyhliadke

ŽabárĊa

Na Kopcoch

Nám. M. R. Štefánika

Nová

Nám. sv. Trojice

Obuvnícka

Orechová

Osiková

Pod Kremenicou

Pajštúnska

Pri Borníku

Park

Pri Greftoch

Pastierska

Révová

Piesková

Slovenská

Školská

Platanová

ViniÏná

Pod Kopcami

Vinohradská 1–21, 2–16

Pod vėškom
Pri artézskej studni
Prof. Ondroucha
Rímska
U Kozánka
Václava Honzu

Veternicová
Vinohradská 23–35, 18–22
ZvonÏeková

Zmeny v zložení volebných okrskov z hüadiska poêtu obyvateüov a voliêov vyjadruje
tabuüka, ktorá vychádza z poêtu obyvateüov
mesta Stupava z októbra 2019.
Nové zaêlenenie ulíc alebo ich êastí do volebných okrskov má ambíciu byČ základom pre urêenie volebných obvodov
v najbližších komunálnych
Volebný okrsok
voübách. Je reálny predpoklad, že toto územné usporiadanie volebných
Volebný okrsok 1
okrskoch bude udržateüVolebný okrsok 2
né poêas najbližších piaVolebný okrsok 3
tich rokov. Najbližšia zmeVolebný okrsok 4
na v organizácii volebných
Volebný okrsok 5
okrskov bude s najväêšou
Volebný okrsok 6
pravdepodobnosČou diktoVolebný okrsok 7
vaná rastom poêtu obyvaVolebný okrsok 8
teüov Stupavy a dá sa oêakáMesto Stupava
vaČ, že si vyžiada vytvorenie
spolu
deviateho volebného okrs-

ku. Z hüadiska predpokladaného územného rozvoja mesta tento tlak sa dá oêakávaČ v rámci terajších volebných okrskov 1 a 2.
Pavol Baxa
Foto: Matej KotuĀa
Staré
volebné okrsky

Nové
volebné okrsky

VoliÏi

Obyvatelia

VoliÏi

Obyvatelia

1 206

1 490

1 316

1 723

1 310

1 863

1 180

1 613

1 087

1 463

1 095

1 436

1 056

1 304

1 030

1 276

1 461

2 011

1 121

1 533

1 106

1 523

1 227

1 613

950

1 207

1 071

1 508

990
9 166

1 233
12 094

1 126
9 166

1 392
12 094
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Zasadnutie mestského
zastupiteĝstva
Medzi najvýznamnejšie body decembrového zasadnutia mestského zastupiteĀstva patril
návrh VZN o dani z nehnuteĀností a dani za psa, ako i návrh rozpoÏtu mesta Stupava na rok
2020. Oba tieto dôležité body poslanci napokon schválili.

noviny@stupava.sk | 3
Úpravu tohto VZN vyvolal zákon proti byrokracii, na základe ktorého už nemôže mesto od svojich daĀovníkov vyžadovaČ rôzne typy dokumentov, v tomto prípade potvrdenia o návšteve školy.
Vedenie mesta zároveĀ informovalo o tom, že
v priebehu verejného pripomienkového konania
návrhu VZN bolo ukonêené verejné obstarávanie na skládkovanie odpadu. Nakoüko sa výrazne zvýšila cena za skládkovanie drobného stavebného odpadu, mesto informovalo, že upravuje
predložený návrh VZN v êasti poplatku za drobný stavebný odpad tak, že pôvodná sadzba 0,041
Eur/kg sa mení na 0,78 Eur/kg.
Mestské zastupiteüstvo takto upravený návrh
VZN schválilo.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpoêtu mesta
Stupava na rok 2020 mestské zastupiteüstvo posunulo na februárové zasadnutie.

Zmeny abdoplnky ÚP

N

a rokovaní decembrového zasadnutia
mestského zastupiteüstva sa zo šestnástich poslancov zúêastnilo trinásČ, neprítomní boli poslanci Michal Horecký, Marek
Petráš a Rudolf Draškoviê. Po procedurálnych
záležitostiach bol program rokovania schválený
bezo zmien.
Informáciu o plnení uznesení predložila hlavná kontrolórka mesta Stupava, ktorá zastupiteüstvu navrhla skonštatovaČ splnenie štyroch uznesení alebo ich êastí a priebežné plnenie štrnástich
uznesení alebo ich êastí. Taktiež navrhla schváliČ
zmenu textu êasti uznesenia, ktoré sa týka prípravy architektonickej súČaže na lokalitu Barónové
(Troyerova kúria a okolie), nakoüko treba zabezpeêiČ rovnaký prístup k informáciám pre všetkých perspektívnych súČažiacich. Tieto návrhy
mestské zastupiteüstvo schválilo.

DaĊ zbnehnuteĀností
Jedným z Čažiskových bodov rokovania bol návrh VZN o dani z nehnuteüností a dani za psa.
Na rokovanie bol predložený návrh z predchádzajúceho zasadnutia bezo zmien. K predloženému návrhu VZN bola v rámci verejného pripomienkového konania predložená pripomienka od
Urbárskeho pozemkového spoloêenstva Stupava,
ktoré žiadalo, aby boli od dane z nehnuteüností
oslobodení spoluvlastníci pozemkov v UPSS vedení na LV 4696 a LV 4189 v k. ú. Stupava. Tejto požiadavke nebolo možné vyhovieČ z dôvodu

rozporu s príslušným zákonom. Vedenie mestského úradu však v snahe zohüadniČ podstatu tejto
pripomienky informovalo, že upravuje predložený návrh VZN tak, že daĀová základĀa pri dani
z nehnuteüností z lesných pozemkov a rybníkov sa
zvyšovaČ nebude (pôvodná výška 0,10 Eur a 0,25
Eur) a zvýšenie percentuálnej sadzby z 2 % na 2,5
% zostane zachované.
Poslanec Haulík predložil pozmeĀovací návrh,
ktorý vyplynul z rokovania mestskej rady. Jeho
podstatou je zníženie sadzby dane z navrhnutých
3 Eur/m2 na 2,50 Eur/m2 v prípade priemyselných stavieb a stavieb slúžiacich energetike, stavieb slúžiacich stavebníctvu, stavieb využívaných
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, stavieb na ostatné
podnikanie a na zárobkovú êinnosČ, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou êinnosČou, ako aj nebytových priestorov urêených na podnikanie alebo inú
zárobkovú êinnosČ.
Poslanec Fabián, rovnako ako na predchádzajúcom zastupiteüstve, predložil pozmeĀujúci návrh, ktorý okrem bodov obsiahnutých v návrhu poslanca Haulíka zahĄĀal aj zníženie sadzieb
daní pri óalších stavbách a zvýšenie sadzby dane
za byty.
Po ujasnení procedurálnych otázok týkajúcich
sa postupu pri hlasovaní zastupiteüstvo schválilo
pozmeĀujúci návrh predložený poslancom Haulíkom. PozmeĀujúci návrh poslanca Fabiána nezís-

kal dostatoêný poêet hlasov na schválenie.
Následne mestské zastupiteüstvo schválilo
VZN o dani z nehnuteüností a dani za psa v znení úpravy vykonanej na základe verejného pripomienkového konania a pozmeĀujúceho návrhu
poslanca Haulíka.

RozpoÏet mesta Stupava
na rok 2020
Druhým významným bodom rokovania bol
návrh rozpoêtu mesta Stupava na rok 2020.
Keóže bol tento návrh prerokovávaný už tretíkrát, v rámci diskusie bol predložený iba jeden
pozmeĀujúci návrh (poslanec Haulík), podüa ktorého bol rozpoêet mesta na príjmovej stránke
zvýšený o predpokladaný nárast daĀových príjmov z dane z nehnuteüností a na výdavkovej strane bolo navrhnuté tieto zvýšené príjmy použiČ na
kapitálové výdavky.
Hlavná kontrolórka mesta Stupava vo svojom
stanovisku odporuêila predložený návrh rozpoêtu mesta na rok 2020 schváliČ. Mestské zastupiteüstvo ho schválilo v znení pripomienky poslanca Haulíka.

Miestny poplatok
za komunálne odpady
abdrobné stavebné odpady
V óalšom bode prerokovalo mestské zastupiteüstvo návrh VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

òalej bol na rokovaní zastupiteüstva prerokovaný návrh zmien a doplnkov ÚP 1/2019 – verejnoprospešné stavby. V diskusii zaznela otázka,
êi bude tento návrh prerokovaný aj s verejnosČou,
rovnako ako viaceré vyjadrenia a názory k rozsahu navrhovaných zmien.
Poslanec Haulík navrhol vyêleniČ ako samostatný materiál zmenu územného plánu, ktorá
sa týka prípravy územia pre novú školu. Mestské zastupiteüstvo vzalo predloženú informáciu
na vedomie a schválilo vyêlenenie êiastkovej zmeny súvisiacej s novou základnou školou ako samostatného návrhu zmien a doplnkov ÚP.

Schválené materiály
Mestské zastupiteüstvo na decembrovom zasadnutí schválilo aj nasledujúce materiály:
z vecné zadanie architektonickej súČaže
Troyerovo námestie a Základná umelecká
škola
z zámer rozšírenia služieb logopedickej
ambulancie
z zámer získania úveru z komerênej banky pre
Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.,
z úêasČ na projekte „Zvýšenie energetickej úêinnosti verejných budov – objekty MŠ“,
z návrh plánu kontrolnej êinnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020,
z harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteüstva v Stupave v r. 2020.
V zmysle schváleného harmonogramu bude
mestské zastupiteüstvo v roku 2020 zasadaČ deväČkrát: 6.2., 12.3., 23.4., 28.5., 25.6., 17.9.,
22.10., 26.11. a 14.12.

Marcové zasadnutie Mestského
zastupiteĀstva vbStupave sa uskutoÏní 12.3.2020 vo veĀkej sále kultúrneho domu od 14:00 hod.
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Demograƈcký vývoj
detskej populácie
Stupavské noviny vo svojom vlaĊajšom štvrtom Ïísle prisĀúbili, že demograȴckému vývoju
nášho mesta sa budú venovaħ aj vbich Ñalších Ïíslach. Tentoraz vám preto prinášame bližší
pohĀad na vývoj detskej populácie vbStupave. Naliehavosħ tejto témy absamozrejme aj potreba
ju obšírnejšie prezentovaħ vyplýva zbaktuálnych kapacitných problémov pri zabezpeÏovaní základného vzdelávania pre deti z územného školského obvodu Základnej školy kpt. J. Nálepku
vbStupave, ktorý tvorí územie mesta Stupava abobce Borinka.
vonarodených detí, ktorý bol jednoznaêne potvrdený od roku 2007 prekroêením hranice
100 osôb. Po roku 2015 sa poêet živonarodených detí ustálil na hodnotách okolo 160 detí.
Výnimku predstavuje rok 2016 s poêtom
194 živonarodených detí (graf 1).
Podiel živonarodených detí na populácii 0 – 14 roêných detí v ostatných rokoch
postupne klesá z úrovne 8,67 % na úroveĀ
6,38 % v roku 2018. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2016 – 8,70 %.
V tomto období sa významne menila veková štruktúra detskej populácie. Všeobecne klesajúci poêet detí v jednotlivých roêníkoch (od
starších k mladším) z konca deväČdesiatych rokov sa vyrovnával okolo roku 2008 a po roku
2009 zaêínali prevažovaČ poêty detí v nižších
vekových skupinách oproti vyšším. V ostatných rokoch sme zaêali pozorovaČ náznaky vyrovnávania poêtov detí v jednotlivých vekových kategóriách detskej populácie (graf 2).

Štruktúra detskej populácie
Prirodzeným hlavným zdrojom populácie sú narodené deti. Poêet živonarodených
detí v Stupave v období 1996 – 2006 prakticky stagnoval, keó osciloval v rozpätí hodnôt 54 až 77. Výnimku predstavuje rok 2005
s hodnotou 95 živonarodených detí. Tento rok
zároveĀ signalizoval zaêiatok rastu poêtu žiGraf 1

Graf 2
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Tieto kvalitatívne zmeny v detskej populácii nemajú pôvod len vo zvýšenom poête živonarodených detí, ale aj vo výraznom príspevku migraêného prírastku k poêtu detí
v jednotlivých vekových kategóriách. Podiely migraêných prírastkov vybraných vekových skupín detskej populácie na celkovom
migraênom prírastku nevykazujú do roku
2004 jednoznaêný trend. Od roku 2005 zaêínajú nepatrne rásČ na úroveĀ 23,22 % (veková skupina 0 – 14 rokov) s klesajúcou prevahou podielu vekovej skupiny 6 – 14 roêných.
V rokoch 2008 až 2010 nastáva celkový pokles a od roku 2012 rast. Extrémy v rokoch
2001 a 2011 majú externý pôvod pochádzajúci z implementácie údajov z populaêných cenzov. Podiely migraêných prírastkov vekových
skupín 0 – 2 roêných a 3 – 5 roêných prevažujú nad podielom migraêného prírastku vekovej skupiny 6 – 14 roêných. To znamená, že
najvýraznejšia migrácia v detskej zložke po-
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Odhad do roku 2030
Na základe vyššie uvedených štatistík sme
vykonali odhad vývoja detskej populácie do
roku 2030. Pri jeho formulovaní sme vychádzali z predpokladaného vývoja poêtu narodených detí v Stupave, ktorý by mal oscilovaČ
v rozpätí 150 – 190 osôb, a z predpokladaného územného rozvoja mesta v oblasti výstavby rodinných domov a bytov s približne
rovnakou intenzitou ako v ostatných piatich
rokoch. Ako málo významný obmedzujúci
faktor sme zohüadnili reštrikcie štátu pri poskytovaní hypoték na výstavbu bývania, ktorý je kompenzovaný blízkosČou Bratislavy
predovšetkým s jej zdrojmi pracovných príležitostí. Významnejším obmedzujúcim faktorom sa zdá byČ obmedzovanie výroby a s tým
spojená nestabilita pracovných miest v spoloênosti Volkswagen Slovakia, a.s., ktorej zamestnanci hüadajú ubytovanie aj v Stupave.
Na základe týchto úvah bol vypracovaný odhad poêtu živonarodených detí a odhad migraêných prírastkov detskej populácie vo veku 0 –
15 rokov v jednoroêných vekových kategóriách
(graf 4).V súlade s vyššie uvedenými úvahami sa
predpokladá ustálenie poêtov vo vekových skupinách 0 – 2 a 3 – 5 roêných a ako dôsledok
starnutia detí presun rastu do vekovej skupiny
6 – 14 roêných. V zmysle vykonaných odhadov
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V

tomto príspevku sme našu pozornosČ upriamili na základné aspekty
demografického vývoja detskej zložky stupavskej populácie, konkrétne jej predpokladaný vývoj do roku 2030 a možné dopady na zabezpeêenie kapacít v materských
školách a v základnej škole.
Ako zdroje údajov sme použili databázy
Datacube Štatistického úradu Slovenskej republiky a vybrané štatistické zisČovania vykonávané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

pulácie je lokalizovaná do veku 0 – 6 rokov
(graf 3).
V zlomových bodoch vyššie uvedených štatistík možno okrem rokov populaêných cenzov identifikovaČ aj iné významné termíny:
z r. 2006 – schválenie Územného plánu
mesta Stupava,
z r. 2008 – zaêiatok finanênej krízy,
z r. 2013 – oživenie hospodárskeho rastu.
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sa predpokladá, že v roku 2030 bude v Stupave
3 748 detí vo veku 0 – 14 rokov, v tom 638 detí
vo veku 0 – 2 roky, 707 detí vo veku 3 – 5 rokov
a 2 403 detí vo veku 6 – 14 rokov.
Takýto nárast poêtu detí si vyžaduje prijímaČ závažné opatrenia v oblasti plnenia zákonných úloh mesta pri zabezpeêovaní
kapacít v oblasti predškolskej výchovy a základného vzdelávania.

Materské školy a ZŠ
V roku 2018 disponovalo mesto v materských školách devätnástimi triedami, ktorými
obslúžilo 70 % vekovej skupiny 3 – 5 roêných.

ϮϬϭϵͬϮϬ

WŽĚŝĞůǎŝĂŬŽǀǀŽǀĞŬƵϳƌŽŬŽǀ

Vzhüadom na rastúci poêet detí v tejto vekovej skupine bude tento podiel klesaČ. Aby sme
v roku 2030 zachovali uvedenú mieru obslužnosti v príslušnej vekovej skupine, bude treba
zabezpeêiČ najmenej 5 nových tried.
V základnej škole je situácia výrazne odlišná. V súêasnosti poskytujeme vzdelanie približne 77 % detskej populácie (veková skupina 6 – 14 roêných) (graf 5). Tento podiel je
v ostatných rokoch poznamenaný rizikom zavedenia dvojzmennej prevádzky ako dôsledok
nedostatoêných kapacít základnej školy. Ak
predpokladáme, že 10 % detí vo veku 6 – 14
rokov navštevuje základnú školu mimo územ-

ného školského obvodu, tak by sme mali byČ
schopní v základnej škole poskytovaČ v roku
2030 vzdelávanie najmenej v 81 kmeĀových triedach, êo predstavuje oproti dnešnému poêtu 51 tried nárast o 30 tried. Vnútorné
zdroje základnej školy vytváraČ priestory pre
nové kmeĀové triedy sú prakticky vyêerpané,
nakoüko v ostatných siedmich rokoch sa poêet
tried zvýšil z 31 na 51, z êoho bolo 16 tried
vytvorených novou výstavbou (Graf 6). Odpoveóou na vyššie uvedený dopyt po nových
triedach v základnej škole je úsilie mesta vybudovaČ nové triedy v krátkodobom horizonte nadstavbou panelovej budovy základnej

školy a v strednodobom horizonte výstavbou
novej základnej školy.
Už aj zjednodušený pohüad na vývoj detskej
populácie dokáže odkryČ vážne problémy a riziká, ktoré z popísaného vývoja tejto zložky populácie pre mesto Stupava vyplývajú. ZároveĀ
je silným upozornením pre mesto, aby sa tejto
problematike sústavne venovalo a dokázalo na
ne v dostatoênom predstihu reagovaČ v snahe
predchádzaČ rizikám, s ktorými sú dnes konfrontovaní rodiêia školopovinných detí v podobe napríklad hroziacej dvojzmennej prevádzky.
Tomuto riziku sa chceme všetci vyhnúČ.
Pavol Baxa

i20191203
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Vzácna návšteva
VbpredvianoÏnom Ïase navštívila prezidentka Slovenskej
republiky Zuzana Îaputová viaceré zariadenia sociálnych
služiebbv západoslovenskom regióne. Medzi nimi
ibstupavský Domov sociálnych služieb abzariadenie pre
seniorov KaštieĀ.

R

iaditeü Domova Michal Petrovaj nám
potvrdil, že to bola prvá návšteva hlavy štátu v celej päČdesiatroênej histórii zariadenia.
„Prezidentku Slovenskej republiky sme privítali
spoloêne s podpredsedom Bratislavského samosprávneho kraja Mikulášom Krippelom a primátorom
mesta Stupava Petrom Novisedlákom. Prezidentka sa stretla v srdeênom rozhovore so zamestnancami v jedálni zariadenia. Poóakovala im za ich

nároênú prácu. Zamestnanci zariadenia ju privítali êerstvo upeêenými pagáêmi a kysnutými moravskými koláêmi podüa osvedêených receptov. Potom
sme spoloêne nazreli do tvorivej dielne, kde trávia
svoj voüný êas prijímatelia sociálnych služieb. Spolu so sociálnou pracovníêkou Katarínou Kraloviêovou sa pochválili svojimi prácami – pani Júlia strihala voĀavú levanduüu do látkových vreciek, pán
Ivan maüoval na hodvábnu látku, budúcu dámsku
šatku, a pani Mária zažehlovala nafarbené vzo-

Opäœ slúži svojmu úÜelu
Obrekonštrukcii barokového mostíka spájajúceho Hlavnú
ulicu s Domovom sociálnych služieb abzariadením pre
seniorov KaštieĀ sme podrobne písali
vbpredchádzajúcom Ïísle Stupavských novín. Dnes už tento historický skvost slúži opäħ svojmu úÏelu.

D

o užívania ho slávnostne odovzdali
predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, primátor mesta
Stupava Peter Novisedlák, architekt projektu Martin Gajdoš a riaditeü Domova sociálnych služieb
a zariadenia pre seniorov Kaštieü Michal Petrovaj.
PripomeĀme, že celkové náklady na komplexnú rekonštrukciu mostíka predstavovali takmer

milión Eur a hradené boli z rozpoêtu Bratislavského samosprávneho kraja.
„Revitalizácia národných kultúrnych pamiatok
v našom vlastníctve je jednou z priorít Programového
vyhlásenia Bratislavského samosprávneho kraja. Verím,
že sme prispeli k záchrane historického objektu, ako aj
k zveüadeniu tohto priestoru a prostredia v meste Stupava. ZároveĀ tým spoluvytvárame pocit úcty k vlastnému

ry do nových dámskych šatiek. Ján predviedol tkanie koberca na tkáêskom stroji, êo si pani prezidentka vyskúšala aj osobne, rovnako ako maüovanie na
hodvábnu látku, všetko za asistencie prijímateüov.
Poêas návštevy si pozrela aj izbu pani Júlie, ktorá si vytvorila bývanie podüa svojho vkusu a k svojej spokojnosti. Vzácna návšteva si prezrela takisto miestnosti fyzioterapeuta Kolomana Katonu, kde
majú prijímatelia možnosČ rehabilitácie alebo cviêenia. Následne sa stretla s prijímateümi sociálnej

služby v spoloêenskej miestnosti, kde sa s niektorými
z nich neformálne porozprávala. Stretnutie skonêilo vzájomným odovzdaním darov a rozlúêkou s prijímateümi.“
Podüa zúêastnených zamestnancov a prijímateüov zariadenia bola táto návšteva pre
všetkých nezabudnuteüná a ako taká sa aj zapíše do histórie zariadenia.

kultúrnemu dediêstvu i k životnému prostrediu, vóaka êomu môžeme do regiónu prilákaČ viac návštevníkov
všetkých vekových skupín. Našou ambíciou je celková revitalizácia tohto areálu okolo stupavského kaštieüa, aby
mohol svojim návštevníkom slúžiČ v ešte krajšej a kvalitnejšej podobe,“ povedal poêas slávnostného odovzdávania do užívania predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Juraj Droba.
„My, Stupavêania, vnímame túto rekonštrukciu ako
jednu úžasnú a obrovskú vec. Je to najväêšia investícia do obnovy kultúrnej pamiatky za posledné desaČroêia v Stupave. Kaštieü a mostík sú symbolom nášho mesta
a odkaz našich predkov súêasným generáciám. Nech toto
dielo slúži všetkým Stupavêanom, nech slúži klientom
domova sociálnych služieb, jeho zamestnancom, návštevníkom, obêanom nášho kraja, ale aj návštevníkom nášho mesteêka,“ dodal primátor mesta Stupava Peter
Novisedlák.
„Tento mostík je síce malý, museli sme ho však rozobraČ do posledného kúska a znovu poskladaČ. Bola

to taká mala investigatíva, keó sme jednotlivé fragmenty hüadali po záhrade a snažili sa poskladaČ doslova puzzle. Veükú úlohu zohrali aj samotní Stupavêania a aktívne obêianske združenia, ktoré nám
pomohli s dobovou fotodokumentáciou. Takže je to
naše spoloêné dielo. Na mostíku sme použili odvodĀovacie prvky a systémy, aké sú použité napríklad na
Karlovom moste,“ priblížil práce na rekonštrukcii
architekt projektu Martin Gajdoš.
„Barokový mostík je súêasČou kaštieüa i parku
z 18. storoêia, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a je spomienkou na jeho niekdajšiu slávu spojenú s rodom Pállfyovcov a Károlyovcov. Dôležitý je preto nielen pre Stupavu, ale aj pre celý
kraj, pre celé Slovensko. Bude to jedna z êastí
Stupavy, kam bude každý rád chodiČ,“ uzavrel
riaditeü DSS a zariadenia pre seniorov Kaštieü
Michal Petrovaj.

švo, Foto: Peter KubiÏka

rr
Foto: Peter KubiÏka
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Zo zápisníka Mestskej polície
7.12.2019
V êase 00:10 hod. spozorovala hliadka MsP
vozidlo Škoda Octavia zelenej farby, vodiê ktorého nerešpektoval dopravnú znaêku zákaz
vjazdu. Hliadka sa preto rozhodla uvedené vozidlo zastaviČ. Vodiê však nerešpektoval svetelné výstražné znamenie s doplnkovým znamením STOP a hliadke sa snažil ujsČ smerom na
ulicu Hviezdoslavova, kde ho však hliadka MsP
dostihla a zastavila. Pri kontrole bolo zistené, že
vodiê je pravdepodobne pod vplyvom alkoholu, preto bola bezprostredne vyrozumená hliadka OOPZ Stupava, ktorá vodiêa na mieste podrobila dychovej skúške na alkohol s pozitívnym
výsledkom 1,06 Mg/l. Vec si prevzalo OOPZ
Stupava ako trestný êin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky podüa § 289 Trestného zákona.

9.12.2019
Pri hliadkovej êinnosti na ul. Dlhá, Mierová
spozorovala hliadka MsP o 13:30 hod. motorové
vozidlo VW golf. Viedla ho osoba, o ktorej mala
hliadka vedomosČ, že má príslušným orgánom
vydaný zákaz riadiČ motorové vozidlá. Hliadka
sa preto pokúsila vozidlo zastaviČ, no jeho vodiê
na výstražné zvukové a svetelné znamenia doplnené znamením STOP nereagoval a manévrami
sa snažil ujsČ nebezpeêne rýchlou jazdou pohybujúcou sa na hranici 100 km/h. Pri prejazde ulicou
Wolkrova šmykom zastavil pred jedným z rodinných domov a pri vystupovaní z vozidla sa snažil
zbaviČ vrecúšok s neznámou látkou. éasČ z nich
zahodil a niektoré pred dobiehajúcou hliadkou

MsP prehltol. Hliadka vodiêa zadržala spolu so
spolujazdcom, ktorý sa rovnako snažil pred hliadkou utiecČ. Vodiê sa hliadke na mieste priznal, že
prehltol vrecko s omamnou látkou pervitínom,
preto bola vyrozumená RZP a rovnako OOPZ
Stupava, ktorá si celú vec prevzala. Vodiê sa dopustil trestného êinu marenia výkonu úradného
rozhodnutia podüa § 348 Trestného zákona a spolu so spolujazdcom sú podozriví z drogovej trestnej êinnosti.

26.12.2019
O 8:30 hod. sa dostavili na MsP dve osoby,
ktoré uviedli, že na jednej z chát v oblasti zvanej
Lintavy nevedia prebraČ jednu osobu, ktorá spadla na zem. Majú podozrenie, že je mĄtva. Osobne
prišli preto, lebo nemajú mobilný telefón. Hliadka bezprostredne vyrozumela RZP a vydala sa
spolu s oznamovateümi na uvedené miesto, kde
na prvom poschodí chaty našla osobu mužského
pohlavia ležaČ chrbtom na zemi bez známok života. Hliadka sa preto snažila zistiČ životné funkcie,
avšak s negatívnym výsledkom. Lekár privolanej
RZP vzápätí konštatoval smrČ. Hliadka miesto
zabezpeêila a vec následne odovzdala OOPZ na
óalšie konanie.

30.12.2019
O 23:15 hod. prijala hliadka oznámenie, že na
ulici Dlhá horí kontajner na odpad. Bezprostredne preto vyrozumela HaZZ. Do jej príchodu na
miesto hasila hliadka požiar prenosnými hasiacimi prístrojmi a kontajner uhasila. Po príchode
HaZZ jej êlenovia priestor zabezpeêili, prekontro-

lovali a napustili ho vodou, aby predišli opätovnému vznieteniu.

poüovníckeho združenia, za pomoci ktorých sa
podarilo stádo bezpeêne dostaČ do voünej prírody.

5.1.2020

14.1.2020

Hliadka prijala o 13.55 hod. oznámenie, že na
dvore rodinného domu spadol do bazénu neznámy pes. Po príchode na miesto majiteü domu psa
z bazénu vytiahol a hliadka êítaêkou preverila, êi
je pes oznaêený êipom. Podüa naêítaných údajov
sa podarilo zistiČ majiteüa, ktorý bol vyrozumený a pre psa si bezprostredne prišiel. Za spáchaný
priestupok – nezabránenie voüného pohybu psa
v zmysle zákona 282/2002 Zb., ktorým sa urêujú
niektoré podmienky držania psov, bol majiteü psa
vyriešený napomenutím.

Hliadka MsP prijala o 21:00 hod. oznámenie
o požiari na ulici ŽabárĀa. Bezprostredne po oznámení sa hliadka vydala na miesto, kde sa už nachádzala hliadka PZ OOPZ Stupava. Obyvateümi
z okolitých rodinných domov bolo hliadkam oznámené, že v dome došlo k výbuchu, následnému požiaru a že sa v dome nachádzajú jeho obyvatelia,
ktorí sa snažia zachraĀovaČ svoj majetok. Hliadky
MsP a OOPZ preto spoloênými silami pred príchodom HAZZ a DHZ Stupava požiar uhasili. Po
príchode HAZZ a DHZ Stupava si títo miesto požiaru prevzali, vykonali kontrolu objektu, lokalizovali a uhasili drobné ohniská. Pravdepodobná príêina požiaru bola explózia nabíjaných autobatérií.
Presnú príêinu stanoví privolaný odborník, ktorý si
miesto prevzal a vykonal obhliadku.

7.1.2020
O 20:55 hod. prijala hliadka oznámenie o narušovaní verejného poriadku skupinkou mladistvých na ul. Ružová. Hliadka na mieste zistila, že
asi 10-êlenná skupina mladistvých poêúva cez
prenosný reproduktor hudbu. Osoby boli vyzvané na preukázanie totožnosti a pouêené o správaní sa na verejných priestranstvách. Požívanie alkoholických nápojov u osôb zistené nebolo. Hliadka
ich vyzvala, aby miesto opustili a hudbu vypli.
Kontrolované osoby hliadku poslúchli.

7.1.2020
V êase 8:00 hod. prijala hliadka oznámenie, že
v areáli školy sa nachádza uväznené stádo danielov škvrnitých. Na mieste hliadka zistila, že asi 14
zvierat sa pohybuje v priestoroch areálu a bezradne hüadá únikovú cestu. Vyrozumela preto êlenov

15.1.2020
O 13:00 hod. bola hliadka MsP požiadaná obêanom Stupavy o vykonanie kontroly rodinného
domu na ulici Nová, kde by sa mala nachádzaČ
jeho mama, ktorá je v pokroêilom veku a nedarí sa s Āou skontaktovaČ prostredníctvom pevnej linky (mobil nevlastní). Hliadka preto vykonala kontrolu uvedeného domu a zistila, že jeho
obyvateüka sa teší dobrému zdraviu, len má problém s telefónom, ktorý je „hluchý“. Hliadka preto
spätne kontaktovala oznamovateüa, ktorého informovala o stave jeho mamy a o probléme s pevnou linkou.

Dobrovoĝný hasiÜský
zbor Stupava
HasiÏi nášho mesta zasahovali na prelome rokov
niekoĀkokrát. Okrem toho pripravili pre StupavÏanov
aj tradiÏnú HasiÏskú kapustnicu abna výroÏnej Ïlenskej
schôdzi zhodnotili uplynulý rok 2019.
Výbuch vbrodinnom dome
V utorok 14.1.2020 bola naša jednotka vyslaná Operaêným strediskom Krajského riaditeüstva Hasiêského a záchranného zboru v Bratislave k požiaru rodinného domu, ktorý sa
vznietil po výbuchu na ulici ŽabárĀa v Stupave.
Po príjazde na miesto zásahu bolo prieskumom
zistené, že v jednej z miestností rodinného domu
došlo k explózií akumulátora poêas jeho nabíjania – vznik následného požiaru nebol zistený.
Na mieste zasahovalo 5 kusov hasiêskej techniky, vrátane sanitného automobilu, príslušníci
MsP Stupava a PZ SR.

Spadnuté stromy
DĀa 20.1.2020 o 00:14 hod. sme boli operaêným strediskom vyslaní poskytnúČ technic-

kú pomoc na ceste z obce Lozorno smerom na
oblasČ Košariská. Podüa hlásenia OS sa na mieste mala nachádzaČ hliadka PZ SR, ktorá upovedomila OS KR HaZZ o spadnutom strome na
cestnej komunikácií. Naša jednotka pri prejazde
komunikáciou z obce Lozorno do obce Borinka
cez oblasČ Košariská odstránila pomocou RMP
tri spadnuté stromy, ktoré nevydržali hmotnosČ
snehu. Z komunikácie sme ruêne odtiahli mimo
vozovky aj niekoüko menších stromov.

HasiÏská kapustnica
DĀa 21. decembra sme v priestoroch hasiêskej zbrojnice pripravili tradiêné podujatie s ná-

Dobrovoünej požiarnej ochrany sa na schôdzi
zúêastnil Peter Rálbovský.

PrehĀad výjazdovej Ïinnosti
za rok 2019

zvom Hasiêská kapustnica. Išlo v poradí už
o 7. roêník tohto podujatia. Vlastnými rukami
sme navarili domácu hasiêskú kapustnicu a obyvateüov sme pozvali na êaj êi iné obêerstvenie.
Na mieste si verejnosČ mohla prezrieČ hasiêskú
techniku a vyskúšaČ si poskytnutie prvej pomoci, deti sa mohli zviesČ na lanovke êi zažiČ jazdu
na hasiêskom aute.

VýroÏná Ïlenská schôdza
DĀa 25. januára sa v priestoroch mestského úradu v Stupave konala výroêná êlenská schôdza Dobrovoüného hasiêské zboru
Stupava. Zúêastnili sa na nej všetci êlenovia
DHZ Stupava vrátane aktívnych i êestných
êlenov a výboru DHZ. Pozvanie prijal aj primátor mesta Peter Novisedlák. Ako delegát

Dobrovoüný hasiêský zbor mesta Stupava
patril v roku 2019 v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov hasiêských jednotiek
na území Slovenskej republiky do kategórie „A“. Vykonali sme dovedna 43 výjazdov
k udalostiam rôzneho charakteru. Z celkového poêtu výjazdov sme zasahovali 32-krát
v katastri mesta Stupava a 11-krát v iných
obciach êi mestách na okolí. Pri požiaroch
sme zasahovali celkovo 15-krát a 28-krát
pri udalostiach iného charakteru, ako sú napríklad technické pomoci, dopravné nehody
êi ekologické zásahy. Našu jednotku vyslalo na výjazd Operaêné stredisko Krajského
riaditeüstva Hasiêského a záchranného zboru
v Bratislave celkovo 25-krát, vedenie mesta
Stupava 18-krát. Poêas roka 2019 neboli pri
našich zásahoch evidované žiadne straty na
üudských životoch. Oproti roku 2018 evidujeme celkový pokles o 13 udalostí.
Foto: HasiÏi Stupava
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Identita mesta
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Stupava na roky 2016 – 2022 má pod kolónkou Zlepšenie
technického stavu kultúrnych a historických budov
zahrnutú aj rekonštrukciu historického objektu
a priĀahlého areálu „Barónové“.

Na

decembrovom mestskom
zastupiteüstve boli schválené
súČažné
podklady a uznesenia k architektonickej súČaži
„Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave.“ Podklady na vyhlásenie súČaže pripravila pre mesto spoloênosČ
Ateliér 2021. Jej architekti verejné súČaže
nielen vyhrávajú, ale svojich kolegov aj motivujú a uêia, ako ich robiČ dobre. Na rokovaní zastupiteüstva sa zúêastnili dve zástupkyne tejto spoloênosti – Lenka Porecká
a Janka Kvasniaková, ktoré odpovedali na
otázky poslancov. V diskusii sa riešila nielen
problematika budúcnosti kultúrneho domu
a trhoviska, ale aj budova pre ZUŠ. Projekt
je zameraný na širšie okolie a na využitie
Troyerovej kúrie a ZUŠ. Aktuálne sú vypracované súČažné podmienky a zadania, prebehlo úvodné stretnutie poroty, na ktorom
sa spripomienkovali podmienky odsúhlasené aj Slovenskou komorou architektov. Ak
pôjde všetko podüa plánu, víČaz súČaže by
mohol byČ známy v polovici júna.
Mesto Stupava bude robiČ všetko pre
to, aby sa do diskusie zapojilo êo najviac
Stupavêanov.

Manuál verejných
priestranstiev
Verejný priestor (priestranstvo) sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
alebo správe mesta, ak spúĀajú podmien-
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Slovenský ervený kríž
hĝadá záchrancov života
Poznáte niekoho, kto vbuplynulom roku zachránil život
druhému Ïloveku, prípadne pomohol pri jeho záchrane?
Dajte nám obĊom vedieħ. Slovenský Îervený kríž si aj tento
rok uctí Medailou za záchranu života Āudí, ktorí vbkritickej
chvíli neváhali abpomohli inému vbohrození života.

ku všeobecnej verejnej prístupnosti. Hlavným zámerom návrhu uznesenia, ktoré na
ostatnej Mestskej rade predložila poslankyĀa Hana Haldová, je vytvorenie základného nástroja (manuálu), ktorý pomôže zadefinovaČ pravidlá pre súêasný a budúci
rozvoj v oblasti kvality a užívania verejných
priestranstiev.
Manuál by mal vymenovaČ východiská
a ciele kvalitatívneho rozvoja a rámcové návrhy možných nástrojov na ich dosiahnutie.
Ide o strategický materiál, ktorý má charakter dlhodobej vízie, zrozumiteüný pre
samosprávu, investorov i širokú verejnosČ.
Mal by slúžiČ ako podkladový materiál pre
óalšie procesy pri obnove a tvorbe verejných priestorov, akými sú napríklad architektonické súČaže êi verejné obstarávania.
Dôležitý je výber dodávateüa na zabezpeêenie zoznamu všetkých vhodných verejných priestranstiev na revitalizáciu v meste. Do spolupráce pri navrhovaní manuálu
chceme zapojiČ verejnosČ, ktorá by mala
maČ možnosČ poêas pracovných stretnutí
alebo on-line vyjadriČ svoje podnety, nápady a pripomienky. Jedna z mnohých možností je aj spolupráca na pocitovej mape,
ktorú pripraví vybraný dodávateü.
òalšou je kontakt, kam možno už teraz
písaČ návrhy a pripomienky:
verejnepriestranstvo@stupava.sk
rr

M

edailu Za záchranu života odovzdáva Slovenský éervený kríž od roku
2000, celkovo rozdal už 59 medailí. Jednu z nich udelil vlani pánovi Jozefovi
Horváthovi, ktorý zachránil život kamarátovi
Petrovi. Ten na spoloênej rybaêke náhle skolaboval – pán Jozef neváhal a okamžite mu
poskytol prvú pomoc. Svojho priateüa resuscitoval celých 20 minút, až do príchodu záchranárov. Jeho duchaprítomnosti a vytrvalosti
vóaêí pán Peter za život a jeho nasadenie ocenili aj profesionálni záchranári.

„Sú medzi nami, žijú svoj bežný život, a predsa sú výnimoêní. Zachránili üudský život. V istom
momente sa museli rozhodnúČ zasiahnuČ a pomôcČ.
V dnešnom uponáhüanom svete sa zastavme a oceĀ-

me prejavy üudskosti. Pomôžte nám nájsČ takýchto
záchrancov,“ hovorí Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského éerveného kríža.
Slovenský éervený kríž udelí medailu poêas
osláv Svetového dĀa éerveného kríža a éerveného polmesiaca, ktoré sa uskutoênia 5. mája
2020 v Bratislave v Primaciálnom paláci.
Formulár: „Návrh na udelenie vyznamenania Medaila Slovenského éerveného kríža za
záchranu života“ si môžete stiahnuČ na stránke www.redcross.sk a vyplnený môžete zaslaČ
poštou na adresu: Slovenský éervený kríž,
Grösslingová 24, 814 46 Bratislava, prípadne
e-mailom na redcross@redcross.sk.

Palec hore!
Z êasu na êas sa stane, že niekto v strese
a nepozornosti zabudne v bankomate vybranú hotovosČ. Inokedy je to stratená peĀaženka, mobil, alebo küúêe. Mne vypadla na ulici
peĀaženka. V neblahej predtuche som už rozmýšüala nad tým, ktoré doklady si zaênem vybavovaČ ako prvé...
NašČastie, nepríjemné „vybavovaêky“ absolvovaČ nemusím. Chcela by som sa za to
poóakovaČ neznámej poctivej nálezkyni, ktorá moju peĀaženku bez zaváhania odniesla na mestskú políciu. Jej êlenovia ma hneó

kontaktovali a ušetrili mi tak mnoho nepríjemností.
Monika Ivánková
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Kedy zaÜnú stavaœ?
Všetky prípravné práce na stavbu novej predajne Lidl ȴnišujú. Ešte predtým, ako sa na stavenisku objavia prvé
bagre, musí však podĀa interných pravidiel tento diskontný reħazec vybraħ najskôr dodávateĀa projektovej
dokumentácie. V apríli by ju mala pripomienkovaħ dopravná komisia mesta a následne by mohlo prebehnúħ územné
a stavebné konanie. Takže ak všetko dobre pôjde, prvé výkopové práce by mohli zaÏaħ už na jeseĊ.

Z

aêiatok roka však opäČ patrí úspešnej
súČaži o detské ihriská, ktorú organizuje spoloênosČ Lidl už po piatykrát.
V lete 2020 vyrastie na Slovensku óalších desaČ
ihrísk Žihadielok, celkovo ich bude päČdesiat.
O posledných 10 ihrísk zabojuje až 93 lokalít.
S ponukou uchádzaČ sa o hlasy verejnosti
v poslednom roêníku projektu oslovil diskontný reČazec 179 miest. Ihriská získa tých desaČ
z nich, ktoré budú maČ v posledný deĀ súČaže – 29. februára – najviac hlasov. VíČazov zverejní Lidl tradiêne po notárskom overení výsledkov najneskôr v polovici marca. Slávnostné
otvorenie ihrísk je plánované v priebehu júnových víkendov. Poêas štyroch roêníkov sa Lidlu na Slovensku podarilo postaviČ 40 moderných a bezpeêných ihrísk v celkovej hodnote
takmer 3,5 milióna eur. To, že sa projekt teší
veükému záujmu verejnosti, podêiarkuje aj skutoênosČ, že doteraz bolo odovzdaných viac ako

11 000 000 hlasov. O tom, kde v roku 2020
vyrastú Žihadielka, budú už tradiêne rozhodovaČ üudia v hlasovaní.
„Žihadielko je projekt, ktorý už roky spája
komunity a vytvára vzČahy. Urêený je pre deti,

rovnako ako pre dospelých. Podporuje spoloêné,
aktívne a bezpeêné trávenie êasu naprieê generáciami. Deti aj dospelí majú šancu presvedêiČ
sa o tom, že ak sa Čahá za jeden povraz, možno
dosiahnuČ veüké veci! Všetci môžeme byČ zázraênými üuómi, ktorí robia krajší svet,“ povedal

Matúš Gála, generálny riaditeü diskontného reČazca.
VerejnosČ môže hlasovaČ na stránke
www.zihadielko.sk do 29. februára 2020
(23:59:59). Jedinou podmienkou je registrácia na tejto webovej stránke.
Každý registrovaný úêastník bude môcČ raz
za 24 hodín zahlasovaČ za vybranú lokalitu.
Ihrisko Žihadielko je urêené pre deti od 2 do
12 rokov. Jeho rozmer je 16 x 20 m a bude
sa na Āom nachádzaČ osem herných prvkov.
Hodnota jedného ihriska je 87 000 eur.
Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoloênosti Lidl Slovenská republika nájdete na
www.lidl.sk,
www.spolocenskazodpovednost.sk
a na sociálnych sieČach.

Spájame sily pre rozvoj regiónu
ObÏianske združenie Dolné Záhorie, ktoré dostalo štatút Miestna akÏná skupina (MAS),
vzniklo v roku 2014 za úÏelom vytvorenia vyššej úrovne spolupráce abintegrácie. Jeho
cieĀom je priniesħ potrebnú synergiu, vyššiu kvalitu a lepšie zapojenie obyvateĀov
do hĀadania nových abinovatívnych nápadov a rozhodovania o území. MAS Dolné
Záhorie má aktuálne 39 Ïlenov, zbtoho 18 obcí abmiest.

é

lenom tohto obêianskeho združenia je aj Mesto Stupava. V rámci
inovatívneho nástroja stratégie rozvoja vedeného komunitou (CLLD - Community Led Local Development – Miestny rozvoj vedený komunitou) MAS Dolné Záhorie
spája skúsenosti, prostriedky a üudské zdroje mikroregiónu na posilnenie vzájomnej koordinácie, partnerstva a spolupráce pri riešení
aktuálnych problémov. Prepája záujmy a participatívne realizuje nové nápady a projekty iniciované zvnútra mikroregiónu, na ktoré dokáže poskytnúČ finanêné prostriedky.
Financovanie miestneho rozvoja vedeného komunitou je zabezpeêené z Európskeho poünohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR
2014 – 2023. Kancelária MAS Dolné Záhorie
funguje od marca 2018 v priestoroch stupav-

ského MKIC. Jej pracovníci pracujú na küúêových êinnostiach súvisiacich s vykonávaním stratégie CLLD.
Poskytuje zázemie pre fungovanie
a plnenie úloh MAS, pre výkon základných êinností orgánov a êlenov verejno-súkromného partnerstva (MAS).

Podpora
miestneho rozvoja
Vidiecke sídla Dolného Záhoria majú špecifické potreby a êelia
rozmanitým výzvam. V rámci svojej Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) MAS
Dolné Záhorie podporí poünohospodársku êinnosČ, osobitne mladých farmárov v oblastiach špeciál-

nej rastlinnej a živoêíšnej výroby,
diverzifikáciu podnikov smerom
k agroturizmu a službám pre vybrané cieüové skupiny v dotknutom
území. V oblasti miestneho rozvoja podporí projekty miestnych obcí
zamerané na zvýšenie kvality života ich obyvateüov (malá infraštruktúra, verejné priestranstvá a pod.),
komunitné a terénne ambulantné sociálne služby, podporí rozvoj podnikania a tiež niekoüko projektov podpory zakladania malých
nepoünohospodárskych podnikov.
V rámci uvedených priorít stratégie CLLD bude MAS implementovaČ minimálne 5 podopatrení PRV
a 5 aktivít v IROP, ktoré si v procesoch prípravy stratégie miestna
komunita naprogramovala. Aktuálne vyhlásené výzvy na predkladanie projektov a podrobné informácie k podmienkam vyhlásených výziev nájdete na našej stránke:
www.masdolnezahorie.sk.
élenstvo v MAS zostáva otvorené aj pre
óalšie relevantné subjekty alebo fyzické osoby z dotknutého územia, ktoré prejavia záujem a odhodlanie podieüaČ sa na širokom spektre êinností MAS. Ich strategickým cieüom je
pomocou využitia vnútorného potenciálu územia prostredníctvom integrovaného prístupu
k miestnemu rozvoju vedenému komunitou
zvýšiČ do roku 2023 jeho konkurencieschopnosČ, výkonnosČ a adaptabilitu, pri súêasnom zvyšovaní kvality života jeho obyvateüov
a návštevníkov a pri rešpektovaní princípov
rr
udržateüného rozvoja.

Nový invalidný
vozík

M

esto Stupava už dlhší êas poskytuje svojim obêanom cennú službu,
ktorou je zapožiêanie invalidného vozíka. Na odporúêanie Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí zakúpilo preto novú
zdravotnícku pomôcku pre obêanov – skladací invalidný vozík. Stupavêanom je k dispozícii na mestskom úrade a v prípade potreby si
ho môžete zapožiêaČ na dobu urêitú za poplatok 0,50 Eur/deĀ. Túto službu využívajú najmä starší obêania po návrate z nemocnice, po
úraze alebo jednorázovo napríklad pri návšteve kultúrneho podujatia. Vozík si môžete objednaČ telefonicky, prípadne priamo na sociálnom oddelení u pani Soni Tomekovej.
Na snímke êlenka Komisie zdravotnej a sociálnych vecí a predsedkyĀa Zväzu telesne postihnutých v Stupave Mária Fajkusová (vüavo)
a poslankyĀa a predsedníêka Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí Denisa Klaêmanová.
Foto: Peter KubiÏka
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Úspechy, ktoré zaväzujú
Pri ohliadnutí sa za rokom 2019 musíme konštatovaħ, že pre Verejnoprospešné služby Stupava to bol veĀmi úspešný rok. Zlepšenia sa týkali nielen samotných Ïinností VPS, ale aj rôznych
investícií, Ïi už do vozového parku alebo do pracovného náradia. Abvýsledok pre StupavÏanov?
Lepšia abefektívnejšia mestská organizácia sbkvalitnejšími abrozsiahlejšími službami pre všetkých obyvateĀov.

Z

hrĀme si však všetko pekne po poriadku. Nad rámec každodenných êinností, ktoré VPS už tradiêne zabezpeêuje
pre mesto Stupava, sa nám v uplynulom roku
2019 podarilo zrealizovaČ:
– rekonštrukciu mostíka pri MKIC aj s blízkymi spevnenými plochami a êasČou chodníka,
– nový bezbariérový prístupový chodník do
zdravotného strediska,
– nový bezbariérový chodník na obchádzku
strmých schodov pri obchode Billa,
– nový priechod na Vajanského ulici aj s bezbariérovým chodníkovým dopojením najbližších spevnených plôch,
– novú dažóovú vpusČ na Bottovej ulici v Máste,
– opravu výtlkov v najväêšom rozsahu za posledné roky, celkovo cez 500 m2,
– obnovenie vodorovného dopravného znaêenia na všetkých priechodoch pre chodcov
v správe mesta Stupava.
Pri týchto prácach je veümi dôležité vyzdvihnúČ, že všetky sme ich zrealizovali vlastnými silami, bez nutnosti objednávania súkromných firiem a subdodávok. Podstatnejšie
však je, že aj našim starším a zdravotne po-

stihnutým obêanom sa tak podarilo aspoĀ
trochu zlepšiČ dostupnosČ služieb a kvalitu ich
života.

Dve kĀúÏové investície:
– v lete sa náš vozový park rozšíril o novú vysokozdvižnú plošinu s dosahom 21 metrov
a nosnosČou až 300 kg, ktorá má aj odizolovaný pracovný kôš na ochranu posádky pred prípadným zásahom elektrickým
prúdom. Plošina má pre nás mnohostranné využitie pri údržbe mestskej zelene,
opravách verejného osvetlenia a rozhlasu, inštaláciách výzdoby, êistení odkvapov
na mestských budovách, opravách kamerového systému. Na objednávky Āou vykonávame aj komerênú êinnosČ pre fyzické
a právnické osoby v Stupave a okolí,
– koncom roka nám pribudlo aj nové zberové vozidlo na zvoz komunálneho a separovaného odpadu, ktoré bolo veükým prínosom už poêas Vianoc a umožnilo nám
Stupavu obslúžiČ v pracovných dĀoch bez
mimoriadnych zmien a zbytoêného hluku
vo sviatoêné dni.

Menšie nákupy abaktivity:
– 3 nové veükokapacitné kontajnery, ktoré používame na vývoz odpadu z cintorínov alebo zo záhradkárskych oblastí, ako aj na komerêné zákazky,
– zariadenie na striekanie priechodov pre
chodcov,
– nový krovinorez najvyššieho radu s minimálnymi otrasmi a vysokým výkonom,
– stredne veüká Čažobná motorová píla na ošetrovanie stromov,
– vibraêná doska (tzv. žaba) na opravu výtlkov,
– nová, svojpomocne vyrobená veükonoêná výzdoba pred kostolom na Námestí sv. Trojice,
– realizácia novej vianoênej výzdoby pred
kostolom na Námestí sv. Trojice, ktorá rozsvietila dva veüké stromy. òalšie vianoêné
svetielka pribudli aj na strome pri základnej škole.

Ðalšie zaujímavé výsledky:
– administratívne pracovisko Pohrebníctvo má
od roku 2019 k dispozícii už aj výpoêtovú
techniku a hlavne evidenciu hrobových miest
v elektronickej podobe, vóaka êomu možno
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stupavské cintoríny navštíviČ aj virtuálne na
www.cintoriny.sk,
– DoD – veümi milá a vydarená akcia DeĀ
otvorených dverí VPS Stupava, ktorou sme
spravili radosČ nielen deČom, ale aj mnohým oteckom. Všetci úêastníci si mali možnosČ vyskúšaČ prácu naskakovaêa, pozrieČ sa
na Stupavu z našej novej vysokozdvižnej plošiny, previezČ sa na kosaêke KUBOTA, ako
aj celkovo sa bližšie zoznámiČ s našou prácou
a zamestnancami,
– vóaka nadštandardnej spolupráci s óalšou
mestskou organizáciou Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o., sa nám podarilo opraviČ
akumulaênú nádrž na skládke a zabezpeêiČ
efektívnu likvidáciu odpadových vôd z telesa skládky,
– 14.11.2019 bola na zhromaždení obyvateüov predstavená odpadová koncepcia mesta a prebehla diskusia na tému odpadového
hospodárstva,
– odovzdávanie kompostérov obêanom Stupavy,
– opätovné plošné zvýšenie miezd, ktoré adekvátnejšie ohodnocuje nároênú prácu našich
zamestnancov, êo umožnilo rozšíriČ a najmä zastabilizovaČ naše personálne kapacity.
VPS Stupava sa s približne 50-timi zamestnancami zaradili medzi významných a veríme, že teraz už aj zaujímavých stupavských
zamestnávateüov,
– podrobná finanêná kontrola zo strany hlavnej kontrolórky mesta, ktorá skonêila síce
niekoükými formálnymi zisteniami, ale bez
významnej kauzy,
– pravidelný skokový roêný nárast podnikateüskej êinnosti a êinností pre individuálnych
zákazníkov, ktorý jasne dokazuje, že aj mestská organizácia môže fungovaČ efektívne,
poskytovaČ žiadané služby a obstáČ v konkurenênom prostredí súkromných firiem. Uvedené êinnosti predstavujú tiež významný
zdroj finanêných prostriedkov, vóaka ktorým
si dokážeme zabezpeêiČ financovanie takmer
tretiny našich celkových prevádzkových nákladov a výdavkov. V roku 2019 tieto príjmy
dosiahli približne 255 000 eur a pokryli viac
ako 30 % celkových prevádzkových výdavkov organizácie.

NajÏastejšie komerÏne poskytované služby VPS Stupava:
– vývoz veükokapacitných kontajnerov 5 – 7 m3,
– vývoz septikov,
– práce vo výškach vysokozdvižnou plošinou,
– ošetrovanie, orezávanie a výruby drevín,
– kosenie pozemkov,
– parkovanie v stráženom areáli,
– služby pohrebníctva.

Bežne vykonávaná Ïinnosħ:
– v pešej zóne sme vymenili drevené êasti laviêiek za kompozitné a ošetrili ich kovové konštrukcie,
– po prvýkrát boli v Stupave k dispozícii mobilné toalety na cintorínoch poêas sviatkov
Všetkých svätých,
– oprava a opätovné spustenie mestského rozhlasu,
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Hrdinovia
zo Stupavy
– natretie a vyspravenie êasti plotu na Mástskom
cintoríne,
– nová dopadová plocha na detskom ihrisku
J. Kráüa,
– dve nové voüne prístupné stojiská na separovaný odpad pri mestskej knižnici a na Novej ulici,
– lokálna oprava kovovej lávky v Munkáêi,
– množstvo opráv verejného osvetlenia, hektáre pokosenej trávy, tony vyvezeného a vyseparovaného odpadu, stovky vysadených a polievaných kvetín, tony orezaného dreva a kríkov,
tisícky rozvezených obedov pre seniorov, desiatky odstránených nelegálnych skládok, kilometre vyêistených krajníc a žüabov, viaceré opravy kanalizaêných poklopov, zopár doplnených
mestských košov a košov na psie exkrementy,
niekoüko opravených a vymenených dopravných znaêiek a mnoho óalšieho.

Úspechy dosiahnuté vbroku
2019 nás však zaväzujú. Preto
sme si aj na rok 2020 stanovili
nároÏné ciele:

vejší výber poplatkov. Súêasne ide aj o prípravu na legislatívou plánovaný množstevný zber
s vážením,
– v spolupráci s VaK Stupava, s. r. o., spustiČ prevádzku kompostárne, kde môže efektívne konêiČ kal z êistiêky i odpad z mestskej zelene. Výsledkom by malo byČ zníženie poplatkov za
skládkovanie a úspora finanêných prostriedkov,
– nákup a inštalácia nových záznamových zariadení, tzv. fotopascí, ktoré rozmiestnime na
miesta s êastým vznikom nelegálnych skládok.
Tieto nové zariadenia budú disponovaČ SIM
kartami a okamžite pri zaznamenaní pohybu
odosielaČ snímky na dispeêing mestskej polície. Cieüom je êistejšie mesto a ochrana životného prostredia aj v menej frekventovaných lokalitách a šetrenie finanêných prostriedkov na
odstraĀovanie nelegálnych skládok,
– opätovne zorganizovaČ DeĀ otvorených dverí, predbežne na prelome mesiacov máj/jún
2020, kde opäČ pripravíme zaujímavý a náuêný program pre malých aj veükých návštevníkov, vrátane drobného pohostenia.

– spustenie elektronickej evidencie smetných nádob v meste Stupava prostredníctvom êipov,
ktorá nám prinesie aktualizáciu databázy poplatníkov za odpady, prehüadnejší a spravodli-

Z dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že vedenie mesta Stupava strategicky podporuje óalšie
napredovanie a rozvoj VPS, êo umožĀuje skvalit-

ĀovaČ služby pre obyvateüov a adekvátne reagovaČ na nárast poêtu obyvateüov, novú legislatívu
a meniace sa potreby mesta. OceĀujeme takisto výrazne zvýšený záujem nového vedenia mesta o zamestnancov a fungovanie VPS. Niektorí
naši kolegovia, pracujúci pre rôzne právne formy mestského podniku už viac ako 30 rokov, sa
zhodli, že žiadneho z doterajších primátorov nevideli toükokrát naživo pri osobných návštevách
podniku ako p. Novisedláka, a to už v prvom
roku jeho mandátu. Práve táto osobná komunikácia, zoznamovanie sa s problémami priamo na
mieste a spoloêná diskusia nám umožĀuje hüadaČ
riešenia a napredovaČ.
Za veümi úspešný rok 2019 patrí poóakovanie najmä všetkým zamestnancom Verejnoprospešných služieb, pracovníkom mestského úradu,
poslancom mestského zastupiteüstva a prirodzene vedeniu mesta. Naše poóakovanie patrí ale aj
všetkým Stupavêanom, ktorí svojimi postrehmi
a podnetmi umožĀujú VPS promptne reagovaČ
a riešiČ podnety, ktoré ich trápia a ktoré pomáhajú zo Stupavy spraviČ lepšie miesto pre život. Veríme, že v tejto spolupráci a rozvoji budeme pokraêovaČ aj v óalších rokoch.

K

eó v októbri minulého roka dostala stupavská Mestská polícia
k dispozícii automatický externý defibrilátor (AED), jej êlenovia absolvovali hneó aj kurz urgentnej medicíny pre policajtov prvého kontaktu, aby boli schopní
realizovaČ rýchly zásah u êloveka v priamom
ohrození života skôr, než sa na miesto môže
dostaČ výjazdová skupina Záchrannej zdravotnej služby. O pár týždĀov neskôr, 8. januára, už mestskí policajti Peter Hejl a Juraj Balogh bez zaváhania použili automatický
externý defibrilátor na záchranu üudského života. Keóže najbližšie posádky ZZS boli pri
iných pacientoch, Krajské operaêné stredisko
v Bratislave požiadalo túto dvojicu o pomoc.
Na adrese u pacientky boli o 4 minúty a až
do príchodu záchranárov ju resuscitovali aj pomocou AED. Podüa slov operátora kolegovia
z Mestskej polície presne vedeli, êo majú robiČ.
Aj keó tento príbeh napokon nemal šČastný
koniec, v žiadnom prípade to nezmenšuje hrdinstvo oboch mužov a najmä ich nespochybniteünú odvahu a ochotu pomôcČ.
rr

Marián Závodný
Foto: VPS
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14 Pi

14 So

14 Ut

14 Št

14 Ne

15 So

15 Ne

15 St

15 Pi

15 Po

16 Št

16 Ne

16 Po

16 Št Triedený odpad

16 So

16 Ut

17 Pi

17 Po

17 Ut

17 Pi

17 Ne

17 St Triedený odpad

ODPAD ZO ZELENE – tráva, konáre,
lístie.

18 So

18 Ut

18 St Triedený odpad

18 Po

18 Št

19 Ne

19 St Triedený odpad

19 Št

19 Ne

19 Ut

KOVOVÝ ODPAD môžete odovzdať
v Stupave v zberných surovinách Barcaj
so sídlom na Devínskej ceste. Ak nemáte
možnosť dopravy, pracovníci zberných
surovín prídu pre tento odpad k Vám
domov. V priebehu celého roka, najneskôr týždeň pred termínom zberu, môžete požiadať o túto službu na t.č. 0911
434 581.

20 Po

20 Št

20 Pi

20 Po

20 St Triedený odpad

21 Ut

21 Pi

21 So

21 Ut

21 Št

21 Ne

22 So

22 Ne

22 St Triedený odpad

22 Pi

22 Po

23 Št

23 Ne

23 Po

23 Št

23 So

23 Ut

24 Pi

24 Po

24 Ut

24 Pi

24 Ne

24 St Triedený odpad

25 So

25 Ut

26 Ne

26 St Triedený odpad

PNEUMATIKY sa odoberajú na zbernom
dvore od fyzických osôb iba z osobných
vozidiel.

27 Po
28 Ut

15 St Triedený odpad

22 St Triedený odpad

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD SA
ODOVZDÁVA ZA POPLATOK v zmysle
platnej Prílohy č. 1, Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Stupava o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

II.

II.

III.

18 So

Zber objemného odpadu
na zbernom dvore

II.

25 Po

25 Št

26 Ut

26 Pi

27 Št

27 Pi

27 Po

27 St Triedený odpad

28 Pi

nebezpečného odpadu 28 Ut
28 So Zber na
zbernom dvore

29 So

29 Ne

29 St Triedený odpad

30 Št

30 Po

30 Št

31 Pi

31 Ut

III.

IV.

III.

prázdne
sklenené fľaše
a úlomky skla
rôznej farby

Nepatria sem:
zrkadlá, bezpečnostné
lepené sklo, autosklo,
drôtené sklo, žiarovky
a žiarivky, keramika,
porcelán, obaly
znečistené farbami.

PLASTY
II.

20 So

26 Ne

III.

SKLO

19 Pi

II.

papier
musí byť čistý
a stlačený!

Nepatria sem:
voskový, mastný, alobal,
kopírovací, samoprepisovací, spisové dosky, znečistený papier.

13 So

25 So

III.

25 St Triedený odpad

II.

IV.

PAPIER
I.

12 Pi

IV.

26 Št

29 St Triedený odpad

NEBEZPEČNÝ ODPAD sa odovzdáva výlučne v termínoch stanovených v kalendári: 28.3.2020 a 31.10.2020.
Patria sem: farby, lepidlá, rozpúšťadlá, agresívne čistiace prostriedky, oleje z áut,
žiarivky, batérie a akumulátory.

IV.

11 St Triedený odpad

IV.

DO VRIEC PRI RODINNÝCH
DOMOCH SA ZBIERA:

6 So

10 Pi

ELEKTRONICKÝ ODPAD – chladničky,
práčky, mrazničky, televízory, rádiá, počítače, videá, hodinky, kávovary, kulmy,
fény, vysávače, mobilné telefóny, holiace
strojčeky, ...

Miesto
odberu
č. obvodu

III.

27 So

28 Št

28 Ne

29 Pi

29 Po

30 So

30 Ut

Nepatria sem:
podlahové krytiny,
novodurové rúrky,
polystyrénové tácky,
PET fľaše
jednorazový riad,
(plastové fľaše od
obaly z nebezpečminerálky, octu,
ných látok, ako
malinoviek), nádoby od
napr. motorokozmetických, čistiacich
vých olejov,
a pracích prípravkov, fólie.
farieb.
Všetko musí byť vypláchnuté
a stlačené

TETRAPAKY
A KOVOVÉ OBALY
viacvrstvové obaly z džúsov a mlieka
(musia byť umyté, bez zvyškov tekutín).
Odovzdávať stlačené!
hliníkové misky, konzervy, príbory, Nepatria sem:
znečistené obaly,
hrnce, riad a náradie, plechovky
od nápojov, sprejové nádoby nadrozmerný
kovový odpad.

31 Ne

Zberný dvor

Zberný dvor je otvorený:

Zberný dvor v Stupave sa nachádza v areáli bývalej skládky na ulici Mierová
a môžu ho využívať fyzické osoby, ktoré sú plátcami za odpady v meste Stupava.
Na zbernom dvore je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.

Po - Pia: 7.00 - 11.30, 12.30 - 15.30,
So: 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.30

Informácie na tel. č. 02/60200925, bozena.orgonova@stupava.sk alebo osobne v kancelárii č. 1.06 na MsÚ Stupava.

Vytriedený odpad vo vreciach
vykladajte do 7.00 hodiny ráno!

2020

STUPAVSKÉ NOVINY | FEBRUÁR 2020

EKOLÓGIA

Zboceánu vylovený
obal Ecover, vyrobený
zbplastového odpadu.

Väêšina odpadu konêí na otvorených skládkach. Veüa takýchto skládok je už plných a mali
by byČ zatvorené, no problém je, že nie je priestor
na vybudovanie nových. Dobrým príkladom je
Indonézia, kde sa nachádza pravdepodobne najväêšia skládka na svete Bantar Gebang. Zaberá
plochu vyše 110 hektárov a každý deĀ prijíma
6 000 ton odpadu z Jakarty. Bantar Gebang už
mali zavrieČ, pretože hrozí nebezpeêenstvo, že sa
kvôli množstvu odpadu a svojej obrovskej výške
zrúti. Doteraz sa tak však nestalo, pretože v meste neexistuje iné miesto, kam by sa dal odpad vyvážaČ a Jakarta nemá žiadne spaüovne. Navyše,
recyklácia v tomto meste nie je veümi populárna,
a tak ostáva iba skládka, ktorá vytvára problém
nielen pre životné prostredie kvôli uvoüĀujúcemu sa metánu, ale aj pre üudí žijúcich v blízkosti skládky.

Plasty abešte raz plasty!

Život bez plastov
PoÏujeme to z každej strany. Ako si zneÏisħujeme našu
planétu a ako vytvárame nadmerné množstvo odpadu,
najmä plastov. Tie konÏia Ïasto v moriach alebo oceánoch,
kde výrazne ohrozujú morské živoÏíchy.

A

ko môžeme prírode pomôcČ a produkovaČ menej odpadu? Jednou z možností je
viesČ ZERO WASTE, alebo bezodpadový životný štýl.

Îo je bezodpadový životný štýl?
Je to taký spôsob každodenného života, pri
ktorom sa snažíme neprodukovaČ žiaden odpad,
respektíve produkovaČ jeho minimálne množstvo. Dôležitou súêasČou tohto fungovania je taktiež recyklácia odpadu. Týmito dvoma üahkými
spôsobmi môžeme eliminovaČ produkciu odpadu na minimum.
Poznáme päČ základných pilierov bezodpadového životného štýlu:
1. ODMIETNUĦ, ÎO NEPOTREBUJEME
Napríklad nebraČ si pri nákupe v obchode igelitku, ale nosiČ si vlastnú plátennú tašku.
2. ZREDUKOVAĦ, ÎO POTREBUJEME
Môže to byČ obleêenie, ktoré už dlho nenosíme
a nemáme s ním êo robiČ.
3. OP˛TOVNE POUŽIĦ, ÎO SA DÁ
VyhýbaČ sa jednorazovým produktom a nahradiČ ich alternatívou, ktorú možno použiČ viackrát,
ako napríklad vlastnú nerezovú füašu.
4. RECYKLOVAĦ
Produkty, ktoré potrebujeme nevyhnutne zakúpiČ, nech sú aspoĀ recyklovateüné, to znamená, že
sa dajú opätovne na nieêo použiČ.
5. KOMPOSTOVAĦ ZVYŠOK
V domácnostiach produkujeme množstvo biologického odpadu, ktorý by sa dal využiČ ako kompost, napríklad v záhrade.

Jednorazové plasty
Naêo je nám bezobalový život dobrý? V prvom
rade na to, aby sme sa snažili eliminovaČ zbytoênú
produkciu odpadu. Napríklad jednorazové plasty.
V obchode namiesto toho, aby som si zobrala
mikroténové vrecko, použijem vlastné bavlnené
vrecúško. Alebo iný príklad – namiesto toho, aby
som si zakúpené jedlo odniesla v jednorazovom
plastovom obale, prinesiem si vlastný.
Urêite ste už poêuli o zhoršujúcej sa klíme.

Z odpadu ako takého predstavujú najväêšiu hrozbu plasty, produkcia ktorých sa poêas
uplynulých rokov rapídne zvýšila. Plasty sú totiž relatívne lacný materiál, ktorý má všestranné
uplatnenie v priemysle. Okrem toho je pomerne
odolný, má veümi dlhú trvanlivosČ, presahujúcu
dokonca samotnú životnosČ výrobkov, ktoré sú
z neho vyrobené. V dôsledku toho celková produkcia plastového odpadu neustále stúpa a vytvára stále väêší problém pre životné prostredie, najmä v moriach a oceánoch, kde uhynuli už stovky
morských živoêíchov, ktoré plastový odpad zožrali
alebo sa doĀho zamotali. Odhaduje sa, že v súêasnosti sa v oceánoch nachádza 5,25 bilióna plastových êastíc, ktoré spolu vážia okolo 270 000 ton.
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vú alebo sklenenú füašu, aby sme opakovane nekupovali PET füaše a používali iba jednu, ktorú
staêí iba umyČ. Druhý veümi dobrý spôsob je nebraČ si z obchodov spomínané mikroténové vrecká, ale namiesto nich si kúpiČ látkové vrecká, ktoré sa dajú používaČ nielen na zeleninu a ovocie,
ale aj na peêivo. òalej by sme sa mali vyhnúČ používaniu jednorazových plastov, ako sú plastové
slamky, plastové vieêka na kávu alebo plastový
príbor. Pokiaü je to možné, najedzte sa v reštaurácii a nedávajte si jedlo zabaliČ. Vo väêšine prípadov vám totiž zabalia jedlo do plastových obalov, ktoré neskôr doma zahodíte. Iná možnosČ je
si zobraČ vlastnú nádobu, do ktorej si môžete daČ
jedlo zabaliČ.
Ovocie a zeleninu nakupujte na miestnych trhoch, kde sú tieto potraviny väêšinou
bez plastového obalu a môžete si ich nabraČ
do vlastných vrecúšok. ZároveĀ tak podporujete domáce produkty.
Jednou z najlepších možností je navštevovaČ
bezobalové obchody, v ktorých si môžete potraviny nabraČ do vlastných nádob alebo v prípade
drogérie si sprchové gély alebo šampóny naêapovaČ. Možno poznáte takéto obchody v Bratislave a okolí. Pre tých, ktorí ich nepoznajú, zopár
uvediem. Priamo v Stupave sa nachádza obchod
s drogériou (Ekotoêka), v Bratislave sú to obchody ako Bezobalovo alebo U dobrožrúta, vo
Fresh Markete sú to obchody ako Mydlinka alebo
U vážky. Potraviny možno nakúpiČ aj v bezobalovom obchode Slneênica.
éo sa týka bioodpadu, najlepšou možnosČou
je kompostovaČ. Ak žijete v dome a máte túto
možnosČ, urêite ju využite. Ak žijete v bytovke,

V rozvojových krajinách sa produkuje nesmierne množstvo plastov, ktoré sa zväêša spaüujú. Takýmto procesom vzniká roêne viac ako 400 miliónov ton CO2, ktorý spôsobuje nárast teploty
a je príêinou globálneho otepüovania. V Európe sa
spaüuje až 12 % odpadu, êo je najviac na svete.
Preêo teda plasty jednoducho nerecyklujeme namiesto toho, aby sme ich spaüovali? Nie všetky sa
dajú recyklovaČ. V skutoênosti je to iba 9 % z celkovej produkcie plastov, zvyšok sa spaüuje. „Na
výrobu plastov sa spotrebúva približne 8 % svetovej produkcie ropy, z toho 4 % sa používajú ako surovina a tri
až štyri percentá ako energia pre výrobné postupy,“ vysvetüuje Petra Csefalvayová z Inštitútu cirkulárnej
ekonomiky.

Skládky
òalším problémom sú odpadové skládky. Vo
svete sa produkuje 3,5 milióna ton tuhého odpadu denne. Ak s týmto problémom nezaêneme
nieêo robiČ, do konca tohto storoêia sa uvedený
objem zvýši až na 11 miliónov ton. V súêasnosti najviac odpadu vyprodukuje mesto New York
– 33 miliónov ton roêne.

Najväêšou plastovou škvrnou je takzvaná Veüká
tichomorská odpadková škvrna, ktorá svojou rozlohou presahuje rozlohu troch európskych štátov
– Nemecka, Francúzska a Španielska – a neustále sa zväêšuje. Obsahuje približne 80-tisíc ton plávajúceho plastu. Medzi najväêších zneêisČovateüov
oceánov patrí Indonézia a éína. Vedci stanovili, že
ak nezaêneme riešiČ tento obrovský problém, do
roku 2050 bude v oceánoch viac plastov ako rýb.

Potraviny…
Zamyslime sa nad potravinami a spôsobom,
akým s nimi zaobchádzame. Približne jedna tretina potravín vo svete vyjde nazmar alebo sa vyhodí. USA je krajinou, v ktorej sa roêne vyhodí
najviac potravín, najmä z reštaurácií s rýchlym
obêerstvením. éasto si neuvedomujeme, êo všetko sa muselo vypestovaČ alebo aké množstvo
zvierat muselo byČ zabitých, aby sme mohli dané
jedlo konzumovaČ. Nabudúce preto skôr, ako budete chcieČ nedojedené jedlo vyhodiČ do koša, porozmýšüajte, êi by ste ho nevedeli odložiČ na óalší
deĀ a zjesČ ho neskôr.

Ako znížiħ tvorbu odpadu?
Viacerými spôsobmi, ktoré ani nevyžadujú toüko námahy. Napríklad kúpiČ si vlastnú nerezo-

aj v takomto prípade je tu cesta, a to je zakúpenie domáceho kompostéru, ktorý môžete skladovaČ napríklad na balkóne.

Ekologické obleÏenie
Pri nákupe obleêenia skúste byČ tiež obozretnejší, pretože aj obleêením istým spôsobom zneêisČujeme životné prostredie. Poêas jeho prania sa
totiž do vody uvoüĀujú syntetické vlákna.
„Z pohüadu udržateünosti sú vhodné materiály ako
lyocell, modal, recyklovaný PET, üan alebo organická
bavlna,“ odporúêa Petra Csefalvayová. Skúsme
teda nakupovaČ obleêenie iba vtedy, keó to naozaj potrebujeme, a keó už nakupujeme, vyskúšajme second-hand obchody alebo swapy, kde si
môžeme zamieĀaČ obleêenie, ktoré už nenosíme.
Úplne najlepším riešením pre životné prostredie je však zabrániČ samotnému vzniku odpadu.
Skúsme teda zaêaČ viac premýšüaČ nad tým, êo
kupujeme, v êom to kupujeme a êo sa následne s daným produktom stane. Pretože ako niekto v jednom êlánku uviedol: „Ak sa svet nezaêne zamýšüaČ nad znižovaním odpadu a bude k nemu
pristupovaČ ako k zdroju, óalšie generácie sa utopia
v odpade.“.
Nicol KubiÏková
Foto: Peter KubiÏka
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poêet pre celú chovateüskú oblasČ, je možné vidieČ v jednotlivých poüovných revíroch od Stupavy po Plavecký Mikuláš.
Pre záujmy ochrany prírody predstavujú daniele v takých veükých poêtoch takisto veüký
problém. V samotnom katastri mesta Stupava
je nimi ohrozená jedineêná lokalita jazýêkovca
jadranského. Niêí vzácne travinno-bylinné biotopy, vyrýpava a ohrýza chránené druhy rastlín.

Kde hĀadaħ príÏinu?

V obliehaní danielmi
Od zaÏiatku zimy 2019/2020 sa na naše pracovisko Štátnej ochrany prírody obrátilo
viacero obyvateĀov obcí spod Malých Karpát, vrátane obÏanov Stupavy abBorinky,
sbpožiadavkou vysvetliħ súÏasný stav ochrany danielov, keÑže tieto zvieratá predstavujú
výrazne nebezpeÏenstvo najmä na cestných komunikáciách.

V

prvom rade treba uviesČ, že daniel
škvrnitý nie je u nás pôvodný druh.
Jeho ochrana spadá preto výluêne iba
pod legislatívu platnú pre výkon práva poüovníctva a nie pod rezort životného prostredia.

PoÏetné Ïriedy
V porovnaní s ostatnými jeleĀovitými zvieratami má daniel škvrnitý pomerne krátke zavalité telo, jeho rámec sa približuje k štvorcu. Má
rôznorodé sfarbenie, v lete najêastejšie êervenohnedé s tmavším pruhom na chrbte a bielymi škvrnami. Zimná srsČ je tmavšia, sivohnedá
a biele škvrny sú nenápadnejšie.
Daniel je spoloêenské zviera. Typickú êriedu
vytvárajú samec, samica a êasto aj mláóatá z minulého roka. V lete pozostáva êrieda v lesnom
prostredí obyêajne zo 4 – 6 jedincov, v otvorenej krajine z 15 – 20 jedincov. V zimnom období vytvárajú daniele poêetné êriedy, ktoré dosahujú v otvorenom prostredí až 150 jedincov. Samce
tvoria êasto samostatné êriedy, najmä poêas intenzívneho rastu parožia. Trvale sa držia svojho stanoviska. Vyhovujú im presvetlené lesy s množstvom

bezlesných plôch a lesy parkového typu. Na rozdiel od jeleĀa vyhüadávajú omnoho viac bylinné
a trávne rastliny. Schopné sú spásaČ aj porasty vegetácie, ktorým sa jelene a srnce vyhýbajú.
Daniel má odlišné správanie ako pôvodné
druhy bylinožravcov (srnec a jeleĀ). Pochádza
z oblasti Stredozemného mora, kde dokáže prežiČ
na ostrovoch bez povrchovej vody. Územné nároky nemá do tej miery, že by ich obhajoval v rámci
vnútrodruhovej konkurencie. Táto vlastnosČ mu
umožĀuje vytváraČ podstatne poêetnejšiu populáciu ako pôvodné druhy. Pre túto vlastnosČ povolili
v krajinách s tradiêným poüovníctvom, ako je Nemecko êi Rakúsko, chovaČ daniele iba na farmách
a v oplotených zverniciach.

Ako reaguje?
Pre úêastníkov cestnej premávky je potrebná informácia, na êo daniele reagujú. Ich najlepšie vyvinutým zmyslom je êuch. Skoro rovnako
dobre má vyvinutý aj sluch. Veüké ušnice vie nasmerovaČ na zdroj zvuku a reaguje najmä na nezvyklé zvuky. Zvukové signály však kontroluje
ešte êuchom. Najmenej zo zmyslov ma vyvinutý

zrak. Nehybné predmety rozlišuje iba veümi obČažne, reaguje až na pohyb. Z farebného spektra
rozoznáva hlavne svetlé a tmavé odtiene. Pri vyplašení odbieha charakteristickými kozími skokmi, od zeme sa teda odráža naraz všetkými štyrmi nohami a êasto sa zastavuje. Takýmito skokmi
signalizuje ostatným v êriede nebezpeêenstvo.

Limitované poÏty
Poüovné obhospodarovanie danielov nemá veükú tradíciu, na Slovensku sa zjavili až v druhej polovici 19. storoêia. Zaêiatkom 20. storoêia sa však
už zaêala chovaČ táto zver aj vo voüných revíroch,
najmä v Malých Karpatoch, na éebovskej Bukovine, v Strážovskych a Zemplínskych vrchoch.
Na území SR platné zákonné predpisy povoüujú limitované poêty danielov. Pre chovateüskú oblasČ Podhorie (46 625 ha a 25 poüovných
revírov), do ktorej je zaêlenený aj poüovný revír Stupava-Mást (3 832 ha), je stanovený poêet
90 danielov. DĀa 10.1.2020 vykonali naši pracovníci rýchle sêítanie danielov vedüa cestných
komunikácií mesta Stupava a zdokumentovali 504 danielov. Tento, podüa zákona stanovený

Príêina takých vysokých stavov danielov spoêíva v prvom rade v neplnení si zákonom urêených
povinností miestnych poüovníkov. Aklimatizaêná zvernica slúžiaca na aklimatizáciu danielej zveri dovezenej na zlepšenie kondície danielov v Malom háji (k. ú. Stupava) dokazuje, že daniel sa do
stupavského chotára nedostal neúmyselne.
Poüovnícke združenie Stupava-Mást má
v rámci plánu poüovného obhospodarovania urêené, koüko jedincov ktorého druhu hlavnej poüovnej zveri má v revíri udržovaČ. Urêené poêty,
v zákone o poüovníctve uvádzané ako „normovaný kmeĀový stav“, zohüadĀujú úživnosČ revíru i to, aby ich vplyv nepociČovali ostatní užívatelia krajiny, ako napríklad poünohospodári,
záhradkári, ochranári a najmä lesníci. Poüovný
revír Stupava-Mást má stanovený normovaný
kmeĀový stav 39 danielov! Iba poêas rýchleho
cenzusu zistený poêet 504 jedincov predstavuje
13-násobok povoleného stavu. Stále ostáva otázka, aký je reálny stav danielov.

Precenené možnosti
Už tento zistený poêetný stav je porušením zákona o poüovníctve, ktorý ustanovuje medzi povinnosti užívateüa poüovného revíru hospodáriČ
tak, aby v Āom udržiaval normovaný kmeĀový
stav zveri. Zistený poêet danielov porušuje ustanovenia aj o rozširovaní nepôvodného druhu. Zákon o poüovníctve ustanovuje zachovanie všetkých pôvodných druhov zveri. Pritom daniel
svojím hluêným správaním a preêíslovaním vytláêa pôvodné srnce a jelene. Zákon o poüovníctve nedodržiavanie normovaných kmeĀových
stavov, ako aj rozširovanie nepôvodných druhov
zveri, považuje za správny delikt sankcionovaný
pokutou 5 000 až 15 000 eur. Okrem toho nedodržanie normovaných kmeĀových stavov pre
êlenov poüovného združenia zakladá zodpovednosČ za škody spôsobené touto poüovnou zverou.
Problém s vysokým poêtom vznikal postupne.
Poüovníci v Stupave (a nielen tu) precenili svoje
možnosti a podcenili rozmnožovaciu schopnosČ
danielov. Nedbali na skúsenosti svojich kolegov
napríklad v Rakúsku, u ktorých platí, že „daniel
v revíri, problém v revíri“. Dlhodobým zanedbávaním lovu sa dostali do situácie, ktorá sa im vymkla z rúk.

Nutnosħ riešenia
Odkladanie riešenia by tento problém iba
znásobilo. Z doteraz zisteného poêtu 500 jedincov majú danielice podiel aspoĀ 200 jedincov.
Z toho vyplýva, že v júni by do êriedy pribudlo
óalších 120 až 200 danielêat. ŠOP SR požiadala preto o mimoriadny odstrel danielov z dôvodu
ochrany prírody. Ak by štátny orgán pre výkon
práva poüovníctva mimoriadny odstrel nenariadil, poêas vegetaênej sezóny roku 2020 by nerušene ohrýzalo vegetáciu chotára mesta Stupava
620 – 700 danielov. Ohrozenie užívateüov ciest
a najmä diaünice D2 by tak ešte vzrástlo.
Dušan ValachoviÏ,
Štátna ochrana prírody SR,
Správa CHKO Záhorie

JazýÏkovec Jadranský

Redakcia rada uverejní aj stanovisko
PoĀovníckeho združenia Stupava-Mást.
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HISTÓRIA/DOMÁCI MILÁÎIKOVIA
PohĀad na Borinku, 1983.b

Národná škola, 1958.

Cintorín s pôvodnou márnicou, 1985.

Vstupná brána do areálu bývalej prachárne, 1969.

Borinka na historických fotograƈách

P

ríbeh vtedy ešte mladého muža z Borinky, ktorého oêarila fotografia, sa zaêal
písaČ v štyridsiatych rokoch minulého
storoêia. Pri vstupe do dospelosti kúpili rodiêia
Jozefovi Muránimu malý, z vojenskej êinnosti
vyradený fotoaparát Mikroma.
No a vtedy to vlastne všetko zaêalo. Jozef
stláêal spúšČ pri každej možnej príležitosti, dokumentoval okolie, v ktorom vyrastal a ktoré bolo jeho srdcu také blízke. Fotil êokoüvek
a kdekoüvek. Stovky záberov Pajštúna a rôznych zákutí Borinky, desiatky spoloêenských
udalostí, kilometre celuloidového filmu. Za
sedem dekád aktívneho profesijného života je
z tohto jeho nadšenia nepreberné množstvo

obrazového materiálu. Kus zachovanej histórie
v obrazoch jednej generácie.
V decembri minulého roka odovzdal Jozef
Muráni starostovi obce Miroslavovi Paulenovi
dve desiatky veükoformátových autorských fotografií, ktoré zachytávajú aj niektoré dnes už
nejestvujúce stavby alebo lokality v Borinke.
Fotografie sú vystavené v priestoroch obecného úradu a isto potešia všetky generácie obyvateüov tejto obce – starším dajú dôvod zaspomínaČ na mladosČ a mladším ukážu, ako Borinka
vyzerala v minulosti..

HájovĊa grófa Károlyiho
na "Santopéri", 1968.

Autor fotograȴí Jozef Muráni a starosta
obce Borinka Miroslav Paulen.

Martin Muráni
Foto: Jozef Muráni, Linda Molnárová

Vdobrých rukách
Možno ste pred každoroÏnou jarnou lyžovaÏkou museli
okrem bežných vecí, ako je nájsħ príjemné ubytovanie,
najlepšie priamo na svahu, vyriešiħ ešte jeden „drobný“
problém – Ïo sbvaším rodinným miláÏikom? Najradšej by ste
ho urÏite zobrali so sebou, nie vždy je to však možné.
Do niektorých hotelov majú totiž zvieratká vstup zakázaný.
Rovnaký problém musíte riešiħ aj vtedy, keÑ sa vyberiete
na dovolenku lietadlom abzveriħ vášho miláÏika príbuzným
Ïibznámym jednoducho neprichádza do úvahy...

N

ašČastie, stupavskí chovatelia maêiek a iných drobných domácich zvierat, ako sú napríklad králiky, morêatá a škreêky, už takýto problém riešiČ nemusia.
O ich domácich miláêikov sa v êase dovoleniek,
služobných ciest alebo poêas víkendov vzorne postarajú v Borníku, êo je hotel pre maêky a drobné
domáce zvieratá, ktorý sa nachádza v rodinnom
dome v tichom prostredí Stupavy pri borovicovom lese. Jeho majitelia, manželia Rozborilovci,
v Āom opatrujú zvieratká s láskou a trpezlivosČou,
aby im spríjemnili obdobie, keó sa o nich nemôžu
postaraČ ich majitelia.
Gabriela Rozborilová: „Maêiêky sú umiestnené v suteréne nášho rodinného domu, v priestranných štvorposchodových kotercoch. Ak sú na seba priateüské, môžu sa poêas
celého pobytu hraČ s kamarátmi v spoloêných priestoroch,
kde nájdu hraêky, ležadlá, preliezaêky i strom, na kto-

rom si môžu brúsiČ pazúry. V prípade priaznivého poêasia
majú k dispozícii aj vonkajšiu voliéru.“
Aké podmienky musia zvieratká
spüĊaħ, aby ste ich mohli vbhoteli
ubytovaħ?

„Pri odovzdávaní zvieraČa je potrebné predložiČ
potvrdenie veterinára o dobrom zdravotnom stave,
nie staršie ako tri dni. Musí maČ platné oêkovanie
proti panleukopénii, caliciviróze, erpesviróze a besnote. Okrem toho nesmie maČ žiadne príznaky choroby
a parazitov. Spolu so zvieratkom sa odovzdáva oêkovací preukaz, ktorý zostáva v hoteli poêas pobytu.“
Îo by si „návštevníci“ vášho hotela
mali so sebou priniesħ?

„Aby sa maêky, prípadne iné drobné domáce
zvieratká cítili u nás êo najlepšie, bolo by vhodné priniesČ im aj ich obüúbené hraêky, pelech ale-

bo deku, na ktorých rady ležia, ako aj ich vlastnú
stravu, ak nejakú preferujú.“
Je potrebné si ubytovanie
vbhoteli dohodnúħ vopred,
respektíve rezervovaħ?

„Áno, je to potrebné. V dohodnutom termíne nás
môžu záujemcovia navštíviČ a nezáväzne si prezrieČ priestory hotela. Pre príchod a odchod zvierat
je hotel otvorený ráno od 7:00 do 9:00 hod., popoludní zase od 17:00 do 20:00 hod.“
rr

STUPAVSKÉ NOVINY | FEBRUÁR 2020

ZDRAVIE

noviny@stupava.sk | 15

Okrem toho naša VIP zmluva zahĄĀa aj elektronické administratívne služby. Pre mĀa je veümi dôležité, aby üudia nemuseli chodiČ kvôli nezmyselným administratívnym úkonom do
ambulancie. Ospravedlnenky do škôlky a školy
êi rôzne potvrdenia, výmenné lístky, lieky, žiadanky a podobne posielame rodiêom na vyžiadanie mailom. To sú v podstate služby, ktoré poisČovne považujú za nadštandard a nepreplácajú
ich, hoci zaberú urêitý êas a zároveĀ vyžadujú
použitie materiálu, ktorý zakúpime za vlastné financie.
Aké je vybavenie vašej ambulancie?

CRP test už považujem za štandard, ktorý sa
má nachádzaČ v každej ambulancii. Takisto je
vhodné maČ aj odsávaêku, resuscitaêné zariadenie, prístroj na meranie hemoglobínu, aby sme
sa vyhli traumatizujúcim veükým odberom krvi.
Okrem toho využívame aj strep test, êiže prístroj
a postup, ktorý nám umožní pri angíne urêiČ,
êi ide o streptokokovú angínu (šarlach) bez nutnosti êakaČ na výsledok niekoüko dní. Glukomer
a tlakomer považujem tiež za bežnú súêasČ ambulancií. Na vyšetrenie zrakovej ostrosti nepoužívame klasické optotypy, ale obrazce na displeji poêítaêa.

Nová pediatrická ambulancia
ponúka aj celostnú medicínu
Stupava sa koneÏne doÏkala druhej pediatrickej ambulancie. Obnovovzniknutej detskej
ordinácií Múdra sova sme sa porozprávali s pani doktorkou MUDr. Júliou Hrachovou, PhD.

M

edicínu vyštudovala na Lekárskej
fakulte UK v Bratislave. Dnes má
štyri atestácie – z detského lekárstva, pediatrie, dorastového lekárstva a detskej
endokrinológie. Dlhé roky pracovala na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka na Antolskej ul.
v Petržalke, kde pôsobila ako odborná asistentka katedry pediatrie a endokrinológie. Keóže sa nechcela zmieriČ s obmedzeniami západnej medicíny, bola zvedavá a pátrala po óalších
možnostiach, ako pomôcČ pacientom pri „rezistentných“ ochoreniach. U viacerých špecialistov študovala preto aj prírodné smery, ktoré
majú niekoüko sto až tisícroêné korene v histórii üudstva – homeopatiu, tradiênú êínsku medicínu, Joalis detoxikáciu a naposledy aj Skenar terapiu. Aby mohla praktikovaČ celostnú
medicínu bez obmedzenia, s kolegyĀou anesteziologiêkou, ktorá sa tiež venovala homeopatii,
založila ambulanciu v bratislavskom Ružinove.
Od zaêiatku tohto roka ordinuje v novej
stupavskej pediatrickej ambulancii. Bohaté
skúsenosti s detskými pacientmi má aj jej sestriêka Bc. Jana Chandogová, ktorá pracovala
na oddelení patologických novorodencov na
Kramároch a v detskom kardiocentre, êo sú
odbory, ktoré sú v rámci detského lekárstva považované za najČažšie.
Vaša ambulancia je iná ako väÏšina klasických pediatrických ambulancií. Mohli
by ste priblížiħ jej fungovanie?

V prvom rade treba povedaČ, že ide o ambulanciu klasickej západnej medicíny. Rodiêia
však dostanú navyše možnosČ rozhodnúČ sa, êi

chcú k lieêbe pridaČ aj doplnkovú lieêbu, akou
je napríklad homeopatia, tradiêná êínska medicína, prípadne Joalis terapia. Samozrejme,
máme aj pacientov, ktorí neinklinujú k takejto
lieêbe, êo je úplne v poriadku. Lepšie sa mi však
pracuje s tými üuómi, ktorí majú iný náhüad na
ochorenia, na svet a na kauzalitu. S nimi dosahujeme aj lepšie výsledky pri lieêbe chronických ochorení detí. Mám asi šČastie na pacientov a ich rodiêov s veükým rozhüadom a s inými
názormi na život, životosprávu, diétu êi na príêiny chorôb. Za týchto üudí som veümi vóaêná,
pretože tak, ako pomáham ja im, oni posúvajú v poznaní mĀa.
Akú lieÏbu uprednostĊujete?

Západná medicína je v terapii na prvom
mieste. Keó však vidím, že by som mohla hranice lieêby ešte posunúČ alebo rozšíriČ, navrhnem rodiêom óalšie možnosti. Pravdou je, že
väêšina rodiêov ma vyhüadáva práve pre tieto
možnosti. To posúva našu spoluprácu na úplne inú úroveĀ, veüakrát si skôr pripadám ako
priateüka, ktorá pomáha vedomosČami a snáó
aj dobrým slovom. Myslím si, že üudia, ktorí
k tejto lieêbe vôbec neinklinujú, ambulanciu
ani nenavštívia.
Aké má takáto lieÏba výhody?

V rámci celostnej terapie sa veümi dobre
a rýchlo dajú zvládnuČ mnohé ochorenia: teploty, vracanie, hnaêky, soplíky êi kašeü. Homeopatiou môžeme deti lieêiČ v podstate už od narodenia, zatiaü êo pri tradiênej êínskej medicíne je
to, vóaka našej legislatíve, lieêba od troch rokov.

Veüakrát nám celostná medicína pomôže vyriešiČ ochorenia, ktoré klasická medicína zvládne
len Čažko.
Na vašej stránke máte uvedený roÏný VIP poplatok na pacienta 100ɊEur. Îo
všetko zahėĊa?

Ide v podstate o spoluprácu s rodiêmi a pacientmi. ZahĄĀa êinnosti, ktoré poisČovĀa neprepláca a ktoré zasahujú do voüného êasu lekára a do jeho financií. Ako každá detská
ambulancia, aj my máme zmluvy so všetkými
poisČovĀami. Platby od nich však zabezpeêujú
len bežný chod ambulancie. O to viac si cením
ústretovosČ mesta Stupava, ktoré finanêne podporilo rekonštrukciu ambulancie a prispieva aj
na plat sestriêky.
Ak si rodiêia zaplatia VIP poplatok, umožnia
ambulancii prežiČ a byČ príjemnou a prívetivou
pre deti. Napríklad poêas pracovného týždĀa mi
môžu rodiêia kedykoüvek zavolaČ medzi ôsmou
a osemnástou hodinou a konzultovaČ stav dieČaČa. Ja sa s nimi, na základe vypoêutej anamnézy, dohodnem, êi majú prísČ do ambulancie, alebo im viem odporuêiČ lieêbu. Pokiaü ide o lieky
na predpis, využívame možnosti elektronického receptu, takže rodiê si môže vyzdvihnúČ lieky
v ktorejkoüvek lekárni na základe rodného êísla dieČaČa. Veükým prínosom je, že pri akútnom
ochorení vedia rodiêia dieČatko objednaČ online
z domu na konkrétny êas. Napríklad: ak dieČatko poêas noci vracia a rodiêia pociČujú jeho
stav ako ohrozujúci, s potrebou lekárskeho vyšetrenia, vyberú si termín a prídu na vyšetrenie
v presne daný êas.

Máte veĀa pacientov?

Hoci ambulanciu máme otvorenú len krátko, pribudlo nám už obrovské množstvo malých
pacientov. Nechceme však, aby bolo v ambulancii príliš veüa detí, pretože potom by sme nemali
dostatoêný êasový priestor na rozhovory a rady,
nebolo by možné poskytnúČ komfort, kvôli ktorému sú rodiêia u nás spokojní.
Ako majú rodiÏia postupovaħ, ak chcú
pre svoje dieħa nového ošetrujúceho lekára?

Na odoslanie žiadanky o prestup a zmluvy je
potrebné osloviČ našu ambulanciu mailom. Pri
prestupe žiadam rodiêov o vyplnenie anamnézy dieČatka a jej odoslanie mailom, aby som získala prehüad o chorobnosti malého pacienta, vedela si vytvoriČ celkový obraz o jeho doterajšom
psychosomatickom stave.
Na vašej stránke máte ako službu
uvedené manažovanie oÏkovania. Îo to
vbpraxi znamená?

Veüa rodiêov v súêasnosti nechce oêkovaČ deti
v termíne, ktorý urêuje legislatíva. Ich oêkovania sú poposúvané mimo obvyklého termínu
a vzniká otázka, aké óalšie oêkovania a v akom
termíne smú deti podstúpiČ. S tým práve súvisí manažovanie oêkovania. Keó rodiêia odmietajú oêkovanie, nevyvíjam na nich nátlak, rada
sa s nimi o ich pochybách porozprávam. Podüa našej legislatívy vždy rodiêov pouêím, aké
sú možnosti oêkovania, aké sú riziká êi prípadné komplikácie, ktoré môžu pri neoêkovaní nastaČ. Rozhodnutie a zodpovednosČ však ostáva
na rodiêoch. Verím, že sa vždy rozhodnú správne, v prospech zdravia svojich detí. Prajem im,
nech sa im všetkým darí!
Text abfoto: EP
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Stupava na vedute zo 17. st.

Stupava na prahu
novoveku
Postup Turkov na Balkáne ohrozoval Uhorsko už od zaÏiatku 15. storoÏia. Za panovania
Žigmunda, rovnako ako vbdobe, keÑ krajinu ovládal gubernátor Ján HuĊady, mal uhorský
štát dostatok síl, aby dokázal vzdorovaħ tureckej agresii. Ešte aj Matej Korvín,
zamestnaný vojnou s Îechmi i cisárom, niekoĀkokrát Turkov porazil a udržal južné
hranice krajiny nedotknuté.

V

ojenská sila Uhorska za panovania slabých Jagelovcov, Vladislava II. a jeho
syna ûudovíta II. (1516 – 1526), viditeüne upadla. Najmä obdobie, keó na uhorský
trón nastúpil sotva desaČroêný ûudovít II., bolo
poznaêené narastajúcimi domácimi zmätkami,
ktoré vyvolávalo súperenie jednotlivých šüachtických klanov o vplyv a moc v oslabenej krajine. Zatiaü êo sa magnáti (vysoká šüachta) vyêerpávali vo vzájomných sporoch, poznaêených
egoistickými záujmami, Turci v roku 1521 obsadili na južnej hranici küúêové uhorské pevnosti Belehrad a Šabac. Odstránili tak posledné
prekážky, ktoré im bránili v postupe do vnútra
krajiny. V nasledujúcom roku sa oêakával hlavný turecký nápor, ale armáda sultána Solimana (1520 – 1567) bola zamestnaná dobýjaním
ostrova Rodos, ktorý dovtedy ovládal Rád Johanitov (neskoršie známych ako Maltézski rytieri). K rozhodujúcemu stretnutiu došlo až
o štyri roky neskôr.
Zaêiatkom mája 1526 sa sultán Soliman vypravil z Istambulu na êele vyše stotisícovej armády s cieüom pokoriČ Uhorsko. DĀa 29. augusta 1526 sa na poliach neóaleko juhomaóarského
mesta Moháê odohrala krvavá bitka, ktorá rozhodla o osude krajiny. TridsaČtisícové vojsko kráüa
ûudovíta II. podüahlo výborne vycviêenému a vyzbrojenému nepriateüovi. Na úteku z bojiska zahynul vo vlnách rozvodnenej rieêky aj uhorský
panovník. Turci sa po vyhratej bitke nesnažili krajinu obsadiČ, pretože ovládnutie Uhorska nebolo
strategickým cieüom sultána Solimana. Uspokoji-

li sa s drvivým vojenským úspechom a po vyplie- Vojna obuhorskú korunu
není hlavného mesta Budína zanechali Uhorsko abturecká invázia
svojmu osudu. Ani sultán Soliman si nedokázal
SmrČou bezdetného, sotva 20-roêného ûudovíta
predstaviČ katastrofálne dôsledky bitky o vnútor- II. sa skonêila vláda Jagelovcov v Uhorsku. Na záknú pevnosČ uhorského štátu, nedávnej obávanej lade dynastických práv i následníckych zmlúv si na
ríše na severnom okraji mocenskej sféry osman- uhorský trón i êeskú korunu nárokoval Ferdinand
ských Turkov. Predpokladal, že Uhorsko disponu- I. Habsburský. Podüa zvykového práva patrila voüje ešte dostatoênou vojenskou silou, preto
ba panovníka do kompetencie uhorskej
sa radšej stiahol.
šüachty, ale v jej radoch sa vládca rakúskych
Ako ukázal óalší vývoj, sebecké záujkrajín netešil veükej obüube. Ferdinandove
my uhorskej šüachty dokázali dôslednejvyhliadky na zisk koruny zväêšovala obešie rozvrátiČ štát ako zdrvujúca porážka
tavá pomoc jeho sestry, vdovy po zahynuvjeho vojsk. Krajina sa stala bezbrannou
šom kráüovi ûudovítovi II., a politická moc
voêi agresívnemu susedovi, ktorý využil
jeho brata, rímsko-nemeckého cisára Kajej vnútorný rozklad a zanedlho obsadil
rola V., ktorý bol najmocnejším panovcentrálne êasti Uhorska. Slovensko sa Gašpar Seredy. níkom tej doby nielen v Európe.
tak stalo na viac ako poldruha storoêia
Na uprázdnený trón si robil nárok
Náhrobný
kameĊ zo
susedom mocnej Osmanskej ríše, êo sa
aj sedmohradský vojvoda Ján ZápoüSvätého Jura.
negatívne prejavilo na živote všetkých
ský, najmocnejší a najbohatší šüachtic
jeho obyvateüov.
v krajine. Vlastnil 72 hradov a panMestá i mesteêká na Slovensku zapúĀali po mo- stiev a stovky dedín s tisícami poddaných. Moháêskej katastrofe šüachtici a zámožnejší üudia, cenským vplyvom i patriotickými heslami ovláktorí v nich hüadali bezpeêný úkryt pred Turka- dol väêšinu drobnej a strednej šüachty a tá si ho na
mi. Zo strachu pred nimi ušiel aj istý Jakub Piso, zhromaždení v Tokaji a neskôr v Stoliênom Bektorý sa uchýlil do Stupavy. Tunajší zemepán gróf lehrade v októbri 1526 zvolila za kráüa. Niekoüko
František zo Svätého Jura a Pezinka mu však všet- dní pred Vianocami toho istého roku v Bratislave
ky cennosti skonfiškoval, za êo ho Piso v roku iná skupina šüachty vyhlásila za uhorského panov1528 zažaloval Bratislavskej kapitule. Nové po- níka Ferdinanda I. Habsburského. Pokus o miestavenie získal aj pavlínsky kláštor v Marianke, rové vyrovnanie medzi oboma protivníkmi nevyktorý bol považovaný za bezpeêné miesto. Už šiel, a tak sa roku 1527 rozhorela v celej krajine
roku 1526 sem nechal presČahovaČ generál rádu zhubná obêianska vojna. Kuriózne pritom bolo,
všetky cennosti z Budína a za niekoüko rokov si že oboch súperiacich kráüov legitímne pomazal
ho zvolil aj za svoje trvalé sídlo.
ten istý biskup Štefan Podmanický.

Iniciatívy sa ujal Ferdinand Habsburský, ktorý v lete v roku 1527 ovládol Devín, Bratislavu
a Trnavu, odkiaü podnikol Čaženie na Budín. Grófi zo Svätého Jura a Pezinka, ako to bolo v rode
tradíciou, podporovali Habsburga. Ferdinand síce
v prvom Čažení zvíČazil, ale i napriek úsiliu sa mu
nepodarilo ovládnuČ celú krajinu. Keó Ján Zápoüský videl, že sám na vojnovom poli proti Ferdinandovi neobstojí, obrátil sa k sultánovi Solimanovi I. so žiadosČou o pomoc. Turecké oddiely
poslané sultánom do Uhorska na podporu Zápoüského už viac z krajiny neodišli. Domáca vojna
a turecké nájazdy spôsobili obyvateüstvu nesmierne utrpenie. Zápoüského prívrženci niekoükokrát
plienili majetky grófov zo Svätého Jura a Pezinka
a tí sa odplácali rovnakým spôsobom.
V roku 1530 zomrel gróf František zo Svätého Jura a Pezinka. Jeho majetky, ktoré spravovala vdova Barbora s dcérou Gertrúdou, sa stali terêom útokov zo strany neprajníkov rodu. Už
v nasledujúcom roku 1531 sa Gertrúda žalovala
kráüovnej Márii, že správca hradu Devín vtrhol do
mesteêka Stupava, odkiaü odvliekol jedného poddaného, ktorého držal na hrade vo väzení. Okrem
toho jeho üudia viacerých obyvateüov Stupavy surovo zbili a zobrali im dobytok. Ten istý správca
zabral aj pozemky patriace k Stupave. Gertrúda
vo svojej sČažnosti uviedla i óalšie príkoria, ktoré
im spôsobili mocní a bezohüadní uhorskí veümoži.
Ladislav Orság prepadol mesteêko Modru a dedinu Igram, ktoré patrili Barbore. Nielen že ich vyplienil, ale zobral stadiaü aj všetko víno a odohnal
dobytok v úhrnnej cene vyše tisíc zlatých.
V dobe, keó v krajine zúrila obêianska vojna
a násilie, stalo sa každodennou záležitosČou, že
majetky v rukách žien boli üahkou korisČou pre
tých šüachticov, ktorí mali dostatok drzosti a vlastných ozbrojencov. Vojna o uhorskú korunu pokraêovala až do roku 1538, keó obe strany unavené dvanásČ rokov trvajúcim zápasom podpísali
kompromisný mier vo Veükom Varadíne. Krajinu
si rozdelili na dve êasti. Po neêakanej Zápoüského
smrti v roku 1540 sa Ferdinand I. pokúsil obsadiČ
územia, ktoré mal pod kontrolou sedmohradský
vojvoda. Zápoüského prívrženci si privolali na pomoc sultána Solimana a tomu sa podarilo v roku
1541 obsadiČ Budín. Vypukla tzv. druhá turecká vojna, ktorá trvala s prestávkami až do podpísania mieru v Drinopoli v roku 1568. Jej koneêným výsledkom bolo rozdelenie Uhorska na
tri êasti. Južné a stredné územie kedysi mocného
kráüovstva vyhlásili Turci za svoju provinciu – pašalík s centrom v Budíne. Slovensko, dnešný Burgenland, úzky pás západného Maóarska a zvyšky
Chorvátska zostali pod zvrchovanosČou Ferdinanda I., Sedmohradsko sa stalo samostatným štátom pod tureckým protektorátom.
Ešte v roku 1545 obsadili Turci Ostrihom
a na druhej strane Dunaja si vybudovali opevnené predmostie, ktoré nazvali Džigerdelen Parkan
(dnešné Štúrovo). Odtiaü podnikali lúpežné výpady na sever a západ. Výpravy s oddielmi do 5 tisíc
mužov bez Čažkého delostrelectva sa nepovažovali za porušenie mieru, a preto aj po podpise mierovej zmluvy zostali turecké nájazdy êastou hrozbou
pre obyvateüov dedín ležiacich na západnom Slovensku. Stupava a Mást boli dobre chránené hrebeĀom Malých Karpát s vybudovanou sústavou
hradov, ktorá bránila preniknúČ Turkom do tejto oblasti. Poêas 16. storoêia sem väêšie skupiny
Turkov neprenikli, a tak, na rozdiel od iných êastí
krajiny, tu vládol relatívny pokoj. Vojnové udalos-
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ti predsa len ovplyvĀovali život aj tunajšieho obyvateüstva. Boli to predovšetkým zvýšené dane do
štátnej pokladnice a naturálne a robotné príspevky na obranu krajiny. Verbovaêky a násilné odvody do radov stoliênej milície sa stávali êoraz êastejšími.

Vymretie grófov zo Svätého
Jura abPezinka
Rod grófov zo Svätého Jura a Pezinka spel v polovici 16. storoêia k definitívnemu vymretiu po
meêi. Gróf František mal síce s manželkou Barbarou až sedem detí, ale traja synovia a jedna dcéra zomreli ešte v mladom veku. Nažive zostali len
dcéry, ktoré nemali plné právo zdediČ otcovský
majetok. Všetky tri sa vydali za rakúskych šüachticov. Keó zaêiatkom roka 1540 gróf František
zomrel, hlavným dediêom rozsiahlych panstiev
sa stal Krištof, jediný syn jeho brata Wolfganga. Ten dal ešte pred delením dediêstva odviesČ
zo Stupavského hradu výzbroj a víno v hodnote
800 zlatých. Uhorská komora tento prípad vyšetrovala a predvolala kastelána Devínskeho hradu
Ladislava Rádyho, ktorý odvoz zabezpeêil. Aby
nedochádzalo k podobným prechmatom pri delení pozostalosti, bola v máji 1540 spísaná dohoda
medzi Barbarou z Weispachu, vdovou po grófovi Františkovi, jej dcérami Gertrúdou, Margarétou, manželkou Wolfganga Puchaima, Žofiou
a grófom Krištofom, ktorou sa dohodli na rozdelení majetku po nebohých Františkovi a jeho synovi Štefanovi zo Svätého Jura a Pezinka. Podüa
zmluvy mal gróf Krištof ponechaČ vdove Barbore
hrad a panstvo Stupava do konca života. Jej dcéry
mohli užívaČ panstvo po jej smrti len vtedy, ak by
vyplatili grófovi alebo jeho dediêom 4 000 zlatých
a všetky dlhy svojho otca. ZároveĀ sa mal spísaČ
inventár zbraní na hrade a zabezpeêiČ rodinný archív. Krištof sa zaviazal vyplatiČ sesterniciam 8-tisíc zlatých a Wolfgangovi Puchaimovi odovzdaČ
hrad Kopêany (Kittsee). O dôležitosti tejto dohody svedêia aj mená svedkov – miestodržiteü Juraj
Turzo, strážca koruny František Révaj a Bratislavská kapitula. Barbora krátko po podpise zmluvy zomrela. Jej dcéry a zaČovia finanêné záväzky, ktoré sa dotýkali Stupavy, nesplnili, a tak hrad
i panstvo pripadli grófovi Krištofovi, ktorý však
náhle v roku 1543 zomrel. Iba krátko pred smrČou sa oženil s Alžbetou, grófkou zo Salmu, a nestaêil ešte splodiČ potomka a dediêa rozsiahlych
majetkov grófov zo Svätého Jura a Pezinka. Tie
spolu s panstvom Stupava pripadli po jeho smrti korune.

HISTÓRIA

Jajcaj mal êasté spory s pavlínTomáš Ditrich na panmi v Marianke, sČažujúcimi sa
skom majetku dobre hospov roku 1547, že im odobral
dáril. V Stupave založil dva
lúky pod Pajštúnom, ktoré im
rybníky a za jeho spravovaoddávna patrili. Lamaêanov
nia sa postavili aj niektoré hoszas prenasledoval kvôli tomu,
podárske budovy a rozšíril sa
že údajne rúbali drevo v lesoch
majer. Eck zo Salmu odmenil
patriacich stupavskému panDitricha tak, že mu v Stupastvu a že tam našli aj nejaké
ve v roku 1558 daroval dve
peniaze êi poklad, ktorý mu
opustené sedliacke usadlosmali podüa práva odovzdaČ.
ti, ktoré ležali medzi domami
Gašpar Seredy usadzoval na
provizóra Pavla Štetinu a PavRekonštruovaný erb grófov
svojich majetkoch óalších kola
zvaného Obuvník. Toto dazo Salmu a Neuburgu.
lonistov z juhu, najmä Chorvárovanie sa vzČahovalo i na Dittov od Sávy, utekajúcich pred Turkami. Aj keó richovu ženu Veroniku a deti Gašpara, Martina
najviac Chorvátov usadzoval na pezinské panstvo, a Annu. Obe usadlosti boli oslobodené od dánajmä do Šenkvíc, celkom iste sa v tej dobe niek- vok daní a robôt, obvyklých pre sedliacke matorí usadili aj na stupavskom panstve, pravdepo- jetky. Na usadlostiach si Ditrich vybudoval veüký
dobne aj v Máste a Stupave.
kamenný dom, ktorý získal charakter slobodnej
Seredy zomrel 1. marca 1550 a nechal sa pocho- šüachtickej kúrie, vyĀatej spod právomoci zemevaČ vo svätojurskom kostole. Jeho syn Juraj ne- pána. Ešte v tom istom roku potvrdil rozhodnutie
mohol zálohované majetky zdezemepána aj kráü Ferdinand I.
diČ, a tak Stupava pripadla opäČ
Salmovci sa snažili o to,
korune. Na dediêstvo po grófoch
aby ich majetky prosperovali
zo Svätého Jura a Pezinka si robia prinášali stály zisk, pretože
la nárok vplyvná rakúska šüachsa nestali dediênými vlastníktická rodina Salmovcov. Alžbeta
mi, ale panovník im všetky
panstvá udelil za poskytnuzo Salmu a Neuburgu bola totú finanênú protihodnotu do
tiž manželkou Krištofa z Pezinzálohu. DĀa 1. septembra
ka. Jej brat Mikuláš sa poêas vlá1560 Eck zo Salmu vymohol
dy Ferdinanda I. stal vplyvnou
od Ferdinanda I. potvrdenie
osobnosČou pri dvore a panovník
a rozšírenie trhových privilégií
ho v roku 1540 vymenoval za
bratislavského župana. Krátko
pre mesteêko Stupava. Kráü
povolil usporiadaČ tri výroêné
po smrti Gašpara Seredyho boli
Erb šĀachticov zo Svätého
trhy,
a to vo sviatok sv. Jakuba
panstvá Stupava, Pezinok a SväJura a Pezinka.
apoštola (25. júla), sv. Dionýtý Jur darované do zálohu Mikulášovi zo Salmu a jeho synom Eckovi, Mikulášovi za muêeníka (3. októbra) a sv. Leonarda vyznávaa Júliusovi. Za Stupavu zaplatili Salmovci celko- êa (6. novembra). Potvrdil aj týždenné trhy, ktovú sumu 60-tisíc zlatých. V roku 1552 dostali od ré sa mali konaČ v utorok, teda v rovnaký deĀ,
Ferdinanda I. aj Plavecké panstvo, ale to o desaČ ako urêil už Vladislav II. v roku 1493. Výroêné
trhy mohli trvaČ tri dni, týždenné iba jeden deĀ.
rokov neskôr prenechali rodine Balašovcov.
V privilégiu sa opäČ zdôraznilo, že trhy sa majú
Potvrdenie trhových privilégií
v Stupave konaČ takým spôsobom, ako v ostatPo smrti Mikuláša zo Salmu a Neuburgu sa stal ných slobodných kráüovských mestách. O päČdehlavou rodiny jeho syn Eck (Eckhardt). Bol bra- siat rokov neskôr, 5. júna 1610, dostala Stupatislavským županom, kráüovským komorníkom va nové potvrdenie a rozšírenie svojich privilégií
a hlavným veliteüom vojsk v Uhorsku. Stupavské od kráüa Mateja II. (1608 – 1619), ktorý mesteê-

Noví majitelia Stupavy
Stupava nezostala dlho v rukách kráüa. Politika
Ferdinanda I. vyžadovala neustále nové finanêné
prostriedky na vydržiavanie vojska, ktoré potreboval na obhájenie nároku na uhorský trón a na
obranu krajiny pred útokmi Turkov. Veüké dediêstvo po grófoch zo Svätého Jura a Pezinka doêasne pomohlo zlepšiČ tiesnivú finanênú situáciu
prvého Habsburga na Uhorskom tróne. Stupavské panstvo bolo hospodársky výnosné, a preto
i jeho cena bola vyššia ako porovnateüné šüachtické majetky. Kráü daroval panstvo Stupava do zálohu Gašparovi Serédymu, ktorý bol výborným
vojakom a v bojoch proti Zápoüskému preukázal Ferdinandovi I. veüké služby. Z chudobného
šüachtica sa v službách Habsburgovcov vyšvihol
medzi najbohatších uhorských zemepánov, pretože sa postupne stal majiteüom mnohých majetkov skonfiškovaných Ferdinandovým odporcom.
V roku 1546 kráü potvrdil Gašparovi Seredymu
zálohové práva na Pezinok, Svätý Jur a Stupavu
za sumu 53-tisíc zlatých. Ako vojak venoval Seredy veükú pozornosČ Pajštúnskemu hradu. Za veliteüa hradnej posádky vymenoval Mikuláša Jajcaja a kastelánom sa stal Jakub Mlynár. Chorvát

Listina Ferdinanda III. s privilégiami pre Stupavu.

panstvo spravoval v jeho službách Tomáš Ditrich,
pôvodom obchodník z Malaciek. Nový správca mal veüké konflikty najmä s Lamaêanmi, ktorí údajne rúbali v stupavských lesoch stromy. Ich
priestupky, ktoré vyplývali najpravdepodobnejšie
zo sporných hraníc, mali za následok nielen súdne spory a vyšetrovania, ale aj bitky, pri ktorých
tiekla krv.

ko viackrát navštívil poêas êastých ciest z Viedne
na snem do Bratislavy. Povolil v Stupave konanie ešte jedného výroêného trhu v pondelok po
tretej pôstnej nedeli, respektíve štvrtý pondelok
pred Veükou nocou. Okrem toho vo výsadnej listine potvrdil mesteêku Stupava aj užívanie erbu
a peêate. O vydanie potvrdenia sa vóaka priateüským stykom s panovníkom zaslúžil stupav-
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ský zemepán Štefan Pálfi. Krásne, na pergamene napísané privilégium s farebným vyobrazením
erbu mesteêka a privesenou peêaČou cisára Mateja II. je dnes už žiaü stratené. NašČastie sa zachoval overený odpis tejto, pre dejiny Stupavy jedineênej, listiny.
My, Matej II. z Božej milosti kráü Uhorska ako
i Dalmácie, Chorvátska, Slavónska, Rámy, Srbska,
Haliêe, Vladimírska, Kumánska, Bulharska ató., arcivojvoda Rakúska, vojvoda Burgundska, Štajerska,
Korutánska, KraĀska a Würtemberska, markgróf Moravský, pán Tirolska a Goricie ató., dávame na známosČ všetkým, koho sa to týka, že náš verný a urodzený
pán Štefan Pálfi z Erdödu, župan bratislavský a kapitán nášho hradu Bratislavy, strážca posvätnej koruny
nášho Uhorského kráüovstva a náš radca v mene všetkých našich verných a opatrných obêanov a obyvateüov
mesteêka S t u p a v a pred nás predstúpil a ukázal nám
listinu najposvätnejšieho panovníka Ferdinanda, cisára rímskeho a kráüa uhorského i êeského, nášho drahého predka a predchodcu svätej pamiatky. Táto listina
v slávnostnej forme napísaná na pergamene s privesenou
peêaČou, ktorú užíval ako kráü uhorský, kráüom a panovníkom vlastnou rukou podpísaná, a ktorá bola jeho
kráüovskou výsosČou vydaná na žiadosČ a prosbu kedysi
veükomožného pána Ecka zo Salmu a Neuburgu pre komunitu spomenutého mesteêka Stupava na panstve Pajštúnskom v Bratislavskej stolici. V nej bola priznaná
sloboda êi oprávnenosČ, aby navždy mohli tri výroêné
trhy slobodne konaČ a tiež slobodný trh vždy jeden deĀ
v týždni odbavovaČ. Tenže spomenutý Štefan Pálfi ponížene žiadajúc našu kráüovskú výsosČ, aby sme trhové privilégium nášho predka a všetko êo obsahuje pre spomenutých obyvateüov svojho mesteêka Stupava a pre všetkých
ich potomkov a nasledovníkov prijali a overili a s veênou
platnosČou milostivo potvrdili: A tak z osobitej našej láskavosti navyše ešte jeden slobodný výroêný trh êi jarmok
tomuto mesteêku Stupava povoüujeme navždy odbavovaČ,
a to vždy v nasledujúci štvrtok po nedeli oculi. A tiež erb
êi znak týmto obyvateüom, ktorý až doposiaü vždy užívali, obnovujeme, udeüujeme a potvrdzujeme a vyznaêujúc ho poskytujeme. Takéto znenie je listín:
My, Ferdinand z Božej láskavosti vždy víČaziaci zvolený rímsky cisár, tiež kráü Nemecka, Uhorska
a éiech, infant Španielsky, arcivojvoda Rakúska,
vojvoda Burgundska ató., dávame na známosČ všetkým komukoüvek prináleží, že my na prosbu nášho
verného osvieteného a veükomožného pána Ecka zo
Salmu a Neuburgu, Bratislavského župana a veliteüa našej posádky v Rábe, obêanom a obyvateüom mesteêka Stupava, ktoré je pod právomocou hradu Pajštún v Bratislavskej stolici, priznávame a udeüujeme
právo konania slobodných výroêných trhov êi jarmokov, vo sviatkoch svätého Jakuba apoštola, svätého
Dionýza muêeníka a svätého Leonarda vyznávaêa,
a to od teraz každoroêne i v budúcnosti. Taktiež je
im navždy priznané a zavedené právo konaČ slobodné
trhy v každý utorok v ktoromkoüvek týždni za tých
istých podmienok ako trhy výroêné, a to takým spôsobom, ako sa konajú v iných našich slobodných kráüovských mestách.
Vám teda všetkým obchodníkom a kupcom i všetkým
tým, ktorí využívajú trhy a jarmoky ako i vašim veciam
a tovarom na predaj, zaruêujeme ochranu a bezpeênosČ
na týchto slobodných trhoch, ktoré sme mesteêku Stupava
priznali a udelili, takže sem môžete bezpeêne i so všetkým
prísČ a tu ste vždy pod našou ochranou a obzvláštnym
dozorom. A týmto vyhlasujeme, že chceme držaČ ochranu
nad trhmi a jarmokmi ako i inými verejnými miestami.
Taktiež túto listinu, ktorú speêaČujeme našou privesenou
osobnou peêaČou ako kráü uhorský, prikazujeme zverejniČ
a po jej êítaní navrátiČ.
Dané vo Viedni dĀa 1. septembra roku Pána 1560,
kraüovania nášho rímskeho roku tridsiateho, panovania
v iných krajinách roku tridsiateho štvrtého, vyvolenia
nášho za cisára Rímskeho roku tretieho.
PhDr.bAnton Hrnko,bCSc.
Foto: archív autora
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KNIŽNICA RUDA MORICA

FRANTA ŽUPAN: HUNCÚT JOŽINKO
Veselé príbehy o Jožinkovi, jeho braÏekovi Vojtíkovi a ich dedinských kamarátoch napísal pred vyše 120-timi rokmi spisovateĀ
Franta Župan. Zaspomínal si v nich na svoje vlastné detstvo, ktoré prežil v malebnom kraji Podbrdska v susednom Îesku. Deti
vtedy ešte nepoznali televízory, poÏítaÏe, ba ani mobily...

LIANE MORIARTY:

TRENTON LEE
STEWART:

BENEDIKTOVA
TAJOMNÁ
SPOLONOS

Novinky
pre zimné
veÜery
PoÏas zimných veÏerov nás
lákajú knihy, aby sme
sa ponorili do ich príbehov.
V našej knižnici je naozaj
z Ïoho vyberaħ. Prinášame
vám výber z noviniek
a darov od ÏitateĀov.
K. JABLONICKÁ
Ͷ M. KUERA
A KOL.:

KRIŽOVATKY
PÔDOHOSPODÁRSTVA
NA ZÁHORÍ

Sedemdesiat rokov strastiplnej cesty
poĀnohospodárstva v tomto hospodársky rozmanitom regióne...

ANDERS
ROSLUND
Ͷ STEFAN
THUNBERG:

MADE IN
SWEDEN
Nad medveÑom
môžeš vyhraħ len
vtedy, keÑ budeš
tancovaħ a správne udieraħ. Všetko
je nacviÏené. Sekunda za sekundou.
Každý pohyb na mieste. Nebude jeden jediný svedok, ktorý by mohol informovaħ o tom, Ïo sa stalo. Nijaký
policajt nenájde stopy vedúce k páchateĀom. Potom príde opojný pocit a uvoĀnenie. VeĀké akvárium pre
zlatú rybku plné peĊazí. Pred mnohými rokmi, keÑ sa rodina rozpadávala, sa traja bratia zomkli. Leo, Felix, Vincent. Tyranský otec ich uÏil
vždy nemilosrdne vrátiħ úder. Chlapci
boli dokonale školení v násilí, pretože v Ċom vyrastali. Made in Sweden,
román voĀne založený na skutoÏných udalostiach súvisiacich s Vojenskou ligou vo Švédsku, je prvá spoloÏná kniha autorskej dvojice Roslund
&bThunberg.

Si nadané dieħa abhĀadáš špeciálnu príležitosħ? KeÑ
sa vbnovinách objaví tento zvláštny inzerát, mnoho detí sa prihlási na veĀmi Ïudné, ba až záhadné testy. Uspejú
však iba štyri výnimoÏné deti – Reyny Maldún, George Pelendrek Washington, Kate Wedrólová alias Mocná
Kate, vládkyĊa hromu abblesku, a Anamarie Anti Antikontrová. Aká je ich
úloha? Tajná misia, ktorú splnia len tí
najmúdrejší a najvynaliezavejší. Aby
vbnej uspeli, musia v utajení inȴltrovaħ
Vzdelávací inštitút pre veĀmi osvietených, kde platí jediné pravidlo: Tu neplatia žiadne pravidlá! Dokážu zvládnuħ ten najħažší test zo všetkých, keÑ
je v stávke ich priateĀstvo?

VE\KÉ MALÉ
KLAMSTVÁ
Na malebnom
Pirriweeskom polostrove sídli iba jedna základná škola a tá musí prijaħ
deti zbrôznych spoloÏenských vrstiev. Bohaté, panovaÏné mamiÏky sa tak stretávajú s chudobnejšími,
nenápadnými ženami. Jednou zo sivých
myšiek je aj slobodná matka Jane, ktorá má Ïo robiħ, aby vyžila. Jane sa na polostrov prisħahovala len nedávno, a hoci
škola sa ani poriadne nezaÏala, už sa dostala dobproblémov. Janinho syna Ziggyho
obvinia z napadnutia spolužiaÏky. Matka synovi verí, že Ïin nespáchal, ale v kútiku duše ju zožierajú pochybnosti. Má
na to vážny dôvod. Román VeĀké malé
klamstvá je výpoveÑou o exmanželoch
abdruhých manželkách, o matkách a dcérach, škandáloch na školských dvoroch
abnebezpeÏných malých klamstvách, ktoré si hovoríme, aby sme prežili.

NORSKO
– SPOLENÍK
CESTOVATELE
Ðalší z radu úspešných sprievodcov vás
zavedie tentokrát do
Nórska, zeme fjordov,
vodopádov a divokých
hôr. Popisuje najkrajšie miesta a najžiadanejšie turistické
atrakcie, s ktorými sa
vbtejto krajine môžete
zoznámiħ...

Gitarový koncert
Záver minulého roka patril v knižnici
umeniu. Ku krásnym zážitkom prispeli gitarovým koncertom aj žiaci z triedy
Mgr. art. Vladimíra Ondrejêáka, PhD.,

zo Základnej umeleckej školy Stupava. Koncert sa tešil mimoriadne bohatej
úêasti zo strany Stupavêanov.
Foto: Michaela Víchová
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SAMOSPRÁVA

Mesto Stupava

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY:
MESTO STUPAVA
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
Tel.: 02 / 6020 0910
MESTSKÝ ÚRAD
Pondelok: 7.00 – 16.30 hod.
Streda: 8.00 – 17.30 hod.
Piatok: 7.00 – 12.00 hod.
Pokladňa mestského úradu je
v čase obedňajšej prestávky
od 12.00 do 13.00 hod. zatvorená.
STAVEBNÝ ÚRAD
Pondelok: 8.00 – 12.00 hod.
Streda: 13.00 – 17.00 hod.
PODATEĽŇA,
SPOJOVATEĽKA,
INFORMÁCIE:
02/6020 0910

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

primátor mesta

Mgr. Peter Novisedlák, MBA 02/6020 0912

vedúci oddelenia

viceprimátor mesta

MVDr. Robert Kazarka

02/6020 0936

Ing. Boris Kačani

02/6020 0923

referát územneho rozvoja

Vladimír Valachovič

02/6020 0935

prednosta úradu

Ing. Daniela Vašinová

02/6020 0912

Ing. Lívia Štulajterová

sekretariát

Iveta Tureková

02/6020 0912

referát územného
plánovania a dopravy

02/6020 0945
0905 176 644

referát komunikácie

Denisa Komíneková

02/6020 0937

referát životného prostredia

Ing. Malvína Tóthová

02/6020 0931

referát projektov

Ing. Bibiana Švárna

02/6020 0949

RNDr. Božena Orgoňová

02/6020 0925

hlavný kontrolór

Mgr. Margita Hricová

02/6020 0938, 0905 391 687

referát odpadového
hospodárstva

vedúci oddelenia

Ing. Pavol Baxa

02/6020 0934, 0905 496 084

Oddelenie majetkovo - právne a údržby majetku

referát zverejňovania
IT a autodopravy

Róbert Bubnič

02/6020 0933, 0917 760 244

vedúci oddelenia

JUDr. Soňa Tchirová

02/6020 0939

právnik

JUDr. Lucia Grambličková

02/6020 0940

matrika

Miroslava Vrábelová

02/6020 0916

referát majetku mesta

Ing. Alexander Teleky

02/6020 0926

referát evidencie obyvateľov

Monika Vrábelová

02/6020 0917

referát majetku mesta

Renata Mištinová

02/6020 0926

podateľňa

Emília Masárová

02/6020 0910

súpisné a orientačné čísla

Daniela Komínková

02/6020 0948

referát údržby majetku

Ján Ventruba

02/6020 0972
0905 219 944

referát sociálnych vecí

Mgr. Soňa Tomeková

02/6020 0914, 0905 701 345

referát údržby majetku

Štefan Holúbek

0918 604 972

koordinátor opatrovateľskej služby

Bc. Ivana Nechybová

02/6020 0914, 0905 405 232

vedúca oddelenia

Daniela Drahošová

02/6020 0921, 02/6593 4243

JUDr. Andrej Šuba

02/6020 0930

referát daní

Mgr. Monika Kubovičová

02/6020 0918

Mgr. Michaela Valentová

02/6020 0918

Ing. Helena Šmeringaiová

02/6020 0928

pokladňa

Zdenka Obermárová

02/6020 0932

Miriam Piačková

02/6020 0930

referát poplatkov za odpady

Denisa Belošičová

02/6020 0911

Ing. Ivana Budajová

02/6020 0929

Bc. Zuzana Jánošíková

02/6020 0915

Ing. Henrieta Köszegiová

02/6020 0927

Stavebný úrad
pov. vedením oddelenia

referát stavebného úradu

POTREBUJETE, ABY O VÁS VŠETCI VEDELI?
Chcete, aby sa o vašich výrobkoch alebo službách dozvedeli nielen Stupavêania?
INZERUJTE V STUPAVSKÝCH NOVINÁCH A BUDE VEDIEċ O VÁS KAŽDÝ!
Stupavské noviny roznáša pošta do 5200 domácností.
Nikto neosloví vašich budúcich zákazníkov lepšie a cielenejšie ako Stupavské noviny.
Stupavské noviny – vaša priama cesta!
ROZMER INZERCIE
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Periodicita: mesačník
Náklad: min. 5 500 ks
Rozsah: min. 8 strán
Farebnosť: 4+4
Formát: 282 x 390 mm
Sadzobný obrazec: 255 x 355 mm
Tlač: rotačný ofset
Distribúcia: Stupava

1/1

1/2
ROZMER:
255 x 172 mm
Cena: 250,- Eur

1/1
ROZMER:
255 x 344 mm
Cena: 480,- Eur
Zadná strana obálky

Cena: +15%

1/8
ROZMER:
60 x 172 mm
Cena: 60,- Eur

1/4 ATYP
ROZMER:
190 x 116 mm
Cena: 140,- Eur

Zadná strana obálky

1/2

Cena: +15%

šírka

1/2
výška

TECHNICKÉ PARAMETRE
Farba: CMYK
Rozlíšenie: 300 DPI
Sadzobný obrazec: 255 x 355mm

1/3
ROZMER:
255 x 116 mm
Cena: 160,- Eur

1/2
ROZMER:
127 x 344 mm
Cena: 250,- Eur
Zadná strana obálky

1/3

1/4

šírka

šírka

1/3

1/4
ROZMER:
127 x 172 mm
Cena: 120,- Eur

1/6
ROZMER:
190 x 86 mm
Cena: 90,- Eur

1/4

Cena: +15%

1/8

1/6
výška

1/3
ROZMER:
82 x 344 mm
Cena: 160,- Eur

výška

1/6
ROZMER:
127 x 116 mm
Cena: 90,- Eur

výška

1/6

šírka

CENNÍK PLOŠNEJ INZERCIE (S DPH)
ROZSAH

ROZMER

CENA

1/1

255 x 344

480,- Eur

1/2

255 x 172

250,- Eur

1/2

127 x 344

250,- Eur

1/3

255 x 116

160,- Eur

1/3

82 x 344

160,- Eur

1/4

190 x 116

140,- Eur

1/4

127 x 172

120,- Eur

1/6

127 x 116

90,- Eur

1/6

190 x 86

90,- Eur

1/8

60 x 172

Na titulnej strane novín inzerciu
neuverejňujeme.

60,- Eur

ZĽAVY PRI OPAKOVANOM
UVEREJNENÍ
2 - 3 uverejnenia - 5 %
4 - 6 uverejnenia - 7 %
Zľavu na inzerciu je možné uplatniťpri
hromadnej objednávke.

HARMONOGRAM VYCHÁDZANIA
STUPAVSKÝCH NOVÍN V ROKU 2020
ČÍSLO 2

FEBRUÁR

uzávierka 31.1.

distribúcia 17.2.

ČÍSLO 3

MAREC

uzávierka 6.3.

distribúcia 23.3.

STORNO POPLATKY
7 dní pred uverejnením: 100 % z ceny
14 dní pred uverejnením: 50 % z ceny

ČÍSLO 4

APRÍL

uzávierka 9.4.

distribúcia 27.4.

ČÍSLO 5

MÁJ

uzávierka7.5.

distribúcia 25.5.

ČÍSLO 6

JÚN

INZERTNÉ PODKLADY
POSIELAJTE
e-mail: noviny@stupava.sk

LETNÉ DVOJČÍSLO 7 – 8

uzávierka 5.6.

distribúcia 22.6.

uzávierka 3.7.

distribúcia 20.7.

ČÍSLO 9

SEPTEMBER

uzávierka 11.9.

distribúcia 28.9.

ČÍSLO 10

OKTÓBER

uzávierka 9.10.

distribúcia 26.10.

ČÍSLO 11

NOVEMBER

uzávierka 6.11.

distribúcia 23.11.

ZIMNÉ DVOJČÍSLO 12 – 01

uzávierka 4.12.

distribúcia 21.12.
Nie sme platcom DPH
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PoÜasie v Stupave

R

ok 2019 v Stupave možno zhodnotiČ
ako najteplejší od zaêiatku pozorovaní, ktoré zaêalo v roku 1987. Odvtedy sme mali v Stupave doposiaü najteplejší rok
2015, keó priemerná roêná teplota mala hodnotu +11,87 °C. Prišiel však rok 2019 a priemerná teplota sa vyšplhala až na +11,95 °C.
Okrem dvoch mesiacov (január a máj) sme vo
všetkých ostatných mesiacoch zaznamenali
kladné teplotné odchýlky.
Poêas roka 2019 bola najväêšia kladná teplotná odchýlka (o viac ako 4,5 °C) od dlhodobého priemeru dosiahnutá poêas mesiaca
jún. Naopak, ako najchladnejší bol zaznamenaný mesiac máj (podnormálny o viac ako 3 °C).
Zhodou okolností práve tieto dva mesiace boli
v Stupave z pohüadu poêasia ozaj výnimoêne
extrémne. Zažili sme krásny príklad toho, ako
jeden mesiac môže byČ pomaly najchladnejší
a najdaždivejší, hneó óalší zase najteplejší a najsuchší. Najnižšia minimálna denná teplota bola
v Stupave 22. a 23. januára 2019, a to -9,0 °C,
a najvyššia denná teplota bola zaznamenaná 1.
júla 2019, keó dosiahla hodnotu +36,6 °C.

Zrážky
Takmer poêas celého roka 2019 mala
Stupava zrážkový deficit. Len v štyroch me-
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ZAUJÍMAVOSTI

Aky bol rok 2019?
Ešte predtým, ako sa obzrieme
za uplynulým rokom, rád by som všetkým
ÏitateĀom Stupavských novín poprial len to najlepšie
poÏasie poÏas celého magického roka 2020.

siacoch (január, máj, november a december)
sme mali prebytok zrážok. Za celý rok spadlo
v Stupave 588,3 mm, a tak k dlhodobému
normálu (za roky 1987 – 2018) chýbalo nieêo
cez 50 mm zrážok.

December 2019

Najsuchším mesiacom v roku bol už spomínaný mesiac jún (spadlo len 9,3 mm), naopak, ako najdaždivejší mesiac bol zaznamenaný máj (156,7 mm). Najdaždivejším dĀom
v roku 2019 bol 22. máj, keó za 24 hodín
spadlo až 31,1 mm zrážok. Poêet dní s búrkou/vzdialenou búrkou: 18 dní/5 dní. Poêet
dní so súvislou snehovou pokrývkou (aspoĀ
1 cm viac ako 24 hod.): 14 dní.

VbSTUPAVE NAJVYŠŠIE MAXIMUM:
+13,5Ɋ°C (17.12.)
NAJNIŽŠIE MINIMUM: -7,2Ɋ°C (11.12.)
NAJVYŠŠÍ DENNÝ PRIEMER: +10,2Ɋ°C (20.12.)
NAJNIŽŠÍ DENNÝ PRIEMER:
-2,0Ɋ°C (11. ab30.12.)

Vietor
Najveternejším mesiacom v roku 2019 bol
november (8 979 km), najmenej veterný bol
august (4 836 km). Prebeh vetra za celý rok
2019 bol 80 818 km a najdlhší prebeh vetra za 24 hodín sme zaznamenali 23. novembra, a to 599,3 km. Maximálny náraz vetra 23,7 m/s (85,3 km/h) sme zaznamenali
10. marca 2019. Prevládajúci smer vetra poêas celého roka 2019 bol juhovýchodný (23,74 %), hneó za ním severozápadný
(23,09 %).

Priemerná denná teplota vzduchu v Stupave za rok 2019

Aj posledný mesiac v roku bol po teplotnej stránke nadpriemerne teplý, dokonca mal
druhú najvyššiu kladnú odchýlku od dlhodobého normálu (o viac ako 2,6 °C).

Za celý mesiac december spadlo v Stupave rovných 44,0 mm zrážok, êo predstavuje cca 103 % z dlhodobého priemeru (1987
– 2018). Gro zrážok spadlo pár dní pred Vianocami – napríklad 23. decembra naprša-

lo za 24 hodín 20,4 mm. Prvé snehové vloêky
v zime 2019/2020 sme v Stupave mohli vidieČ 2. decembra, keó napadli na niekoüko hodín cca 2 cm snehu. òalšie sneženie sa vyskytlo 12. decembra, na zemi ležalo od poprašku
do 1 cm snehu.
POÎET DNÍ SO ZRÁŽKAMI VbSTUPAVE: 9
POÎET DNÍ SO SNEŽENÍM: 5
NAJVYŠŠIA SNEHOVÁ POKRÝVKA: pár hodín,
abto 2Ɋcm (2.12.)
NAJVYŠŠÍ DENNÝ ÚHRN ZRÁŽOK: 20,4Ɋmm
(23.12.)

Aktuálne meteo dáta zo Stupavy, ale aj
vždy êerstvé predpovede poêasia pre Stupavu
a okolie nájdete na www.pocasiepodlupou.sk
Peter ŠtefanÏin
Foto: Lukáš Bachár

Postúpenie
zabehnutej
12-roênej
prevádzky

kníhkupectva
Kumulovaný denný úhrn zrážok v roku 2019 Stupava, prebytok (+), deȴcit (-)
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ZO ŽIVOTA V KAŠTIELI

Clowndoctors

Animoterapia

V

P

polovici januára prišli medzi nás dve dámy s êervenými nosmi. Hlavnou témou stretnutia bola plesová sezóna. Mestská Naóa pozvala svoju kamarátku Emíliu
z dediny. Obe však pojmy „najlepšie šaty“ a „vysoké topánky“ pochopili po svojom. Vzniklo z toho veüa komických situácií. Pánom to bolo jedno, hlavne, že si s nimi zatancovali dve
mladé krásavice. Zato dámy sa o garderóbe porozprávali veümi rady. Pri obyvateüoch si aj zahrali a zaspievali. Bolo to zase
príjemné a podnetné doobedie.

osledný januárový deĀ k nám opäČ zavítali naši kamaráti kocúr Tigrík a vlêiak Gašpík so svojou majiteükou Petrou Tomášov. Petra založila asociáciu psích terapeutov, je
êlenom záchranných služieb, éerveného kríža a Slovenskej humanitárnej rady. Naši obyvatelia pookriali, usmievali sa, dávali zvieratkám „dobrôtky“, hladkali ich. Celá terapia mala veümi
pozitívny úêinok aj na tých, ktorí bývajú nepokojní. Na základe nadšených reakcií prijímateüov sociálnej služby sme sa dohodli na êastejších návštevách.

Veselý fašiang

P

oslednú januárovú sobotu sa konal
v Stupave farský ples. Dlhé roky som
jeho obdivovateüom i úêastníkom, pretože na Āom vládne vždy rodinná atmosféra.
Keó som sa dozvedel, že na tento ples sa chystajú aj dve naše obyvateüky, Julka a Lydka, potešil som sa. DeĀ pred plesom už mali dievêatá
pekné úêesy a evidentne sa tešili na sobotĀajší veêer. Obe prišli na ples elegantne obleêené.
Do tanca sa nenechali dlho núkaČ. Bolo veümi milé, že široké spoloêenstvo ich prijalo veümi prirodzene. Tancovali sme spolu, vychutnali si dobrú veêeru i polnoênú kapustnicu. Julka
mala šČastie aj v tombole, vyhrala doplnky na
auto – teraz už iba to auto niekde vyhraČ...
òakujem vo svojom mene, ako aj v mene
Julky a Lydky, za dobre zorganizovaný ples.
To, že emotívne zážitky u dievêat zostali,
som registroval v pondelok, keó som prišiel
do práce. Spomienkam na vydarený ples nebolo konca-kraja.

Text a foto: R. Biksadská – sociálny pracovník DSS abZpS KAŠTIEÿ
K. Katona – fyzioterpeut DSS abZpS KAŠTIEÿ

PONUKA
FLAŠKOVÉHO
A SUDOVÉHO PIVA

V podnikovej predajni v Stupave
na Cementárskej 15
v areáli ¿rmy Cevaservis.
Každý pracovný deĊ 10:00 – 18:00 hod. v sobotu
tu 9
9:00
:00 – 1
13:00
3:0
00 h
hod.
od
i2020202

STUPAVSKÉ NOVINY | FEBRUÁR 2020

ŠPORT

noviny@stupava.sk | 23

Manžela to ešte nechytilo?

Katarína: Nie. Kubko po Āom zdedil perfekcionizmus a pedantnosČ, ktorú si zachováva aj v bežnom živote. Rýchla jazda je blízka skôr mne, aj
dedko jazdí rýchlo. Môj otec je ten, kto Kubka
sprevádza pretekmi, robí mu akéhosi psychického mentora a stojí vždy pri Āom. Máme aj mladšiu dcéru, ktorá si tiež vyžaduje pozornosČ.
Je pred súħažou dôležitá aj psychická
príprava?

Svetrom opreteky!
Len nedávno oslávil deviate narodeniny. Napriek tomu má pod kontrolou mašinu ħažšiu
ako on sám. Na rovinke dosahuje aj stokilometrovú rýchlosħ abpopýšiħ sa môže
už osemnástimi pódiovými umiestneniami. Jeho motokára má Ïíslo 519. Vy si však
zapamätajte meno Jakub GašparoviÏ.

O

všetkom, êo si tento netradiêný šport
vyžaduje, som sa porozprávala s Kubkom a jeho mamou Katarínou.

Chalani vbtvojom veku väÏšinou skladajú stavebnice alebo sa hrajú sbfigúrkami akÏných hrdinov... Ako si sa dostal kbmotokáram?

Priviedol ma k nim môj bratranec. Najprv
sme si chodili spolu zajazdiČ do haly, jeho otec
mu neskôr našiel trénerku a zaêal sa motokáram
aktívne venovaČ. Koncom sezóny 2017 prihlásili rodiêia aj mĀa. Teraz som už registrovaný pilot KF Racing Teamu a reprezentant Slovenskej
republiky.
Katarína: Zo zaêiatku bol Kubko veümi opatrný. Aj v bežnom živote sa najprv „oČukáva“,
všetko nové spoznáva postupne. Svoju domovskú traČ v Dlhej išiel pár mesiacov konštantným
a pomerne pomalým tempom. Jeho trénerka
ho nazvala profesorom, lebo všetky zákruty išiel
ako robot – stále rovnako, êo je však jeho veüká
výhoda. Vtedy sme si spolu sadli za stôl...
... abpoložili otázku, Ïo Ñalej?

Katarína: Áno. Spýtali sme sa ho, êi chce jazdiČ súČažne a pracovaČ na sebe alebo si len obêas
zajazdiČ cez víkend. Ako v každom športe, aj pri
tomto je dôležité zlepšovaČ sa, iba tak sa dostavia
úspechy. NašČastie, po tomto rozhovore sa všetko rozbehlo samo a veümi rýchlo.
Takže nastal kolotoÏ pravidelných tréningov pod vedením jednej z najlepších mechaniÏiek abdržiteĀky ženského
svetového rekordu vbprezúvaní kartingových pneumatík Ajky Kontárovej.
Ako prebiehajú?

Väêšinou trénujeme raz do týždĀa, na rôznych tratiach, podüa toho, kde sa konajú preteky. Mimo sezóny je to domovská traČ v Dlhej, v zimných mesiacoch trénujeme v hale.
Katarína: Sezóna trvá od marca do októbra.
Ak poêasie dovoüuje, absolvujeme tréningy

Ja niê také neriešim.
Katarína: Veümi dôležité je venovaČ sa len konkrétnym pretekom a nerozptyüovaČ sa. Samozrejme, chalani sa medzi pretekmi vždy jašia, ale
v urêitom momente je potrebné povedaČ dosČ.
NašČastie, keó sa Jakub objaví v kombinéze, zrazu stojí predo mnou sústredený pretekár, ktorý
sa nenechá len tak rozhodiČ. Prejavuje sa ako flegmatik. Napríklad keó ho jeden zo súperov vytlaêil z trate a z druhého miesta sa prepadol až
na posledné devätnáste, Kubko išiel celých osem
kôl svojím tempom a ustál si krásne 4. miesto.
Takže sústredenosČ je veümi dôležitá, len on si to
v tomto veku ešte neuvedomuje.
Akými oceneniami sa môžeš popýšiħ?

V minulom roku som bol z dvanástich pretekov šesČkrát prvý a jedenásČkrát som dosiahol
pódiové umiestnenie, mal som tretí najvyšší poêet bodov v sezóne. V septembri som vyhral Slovenský kartingový pohár v Trebaticiach, striebro mám zo Slovakia Ringu, dvakrát z rakúskeho
mesta Bruck an der Leitha êi z Vechca pri Vranove nad Topüou. V seriáli majstrovstiev Slovenska
som bol v auguste vo Vysokom Mýte tretí. V koneênom poradí Slovenského kartingového pohára
som si poêas celej sezóny vyjazdil striebro, priêom
od víČazstva ma delilo iba desaČ bodov.
Ktorú trofej si najviac ceníš?

Teším sa zo všetkých, ale najviac asi z víČazstva vo Vysokom Mýte v kategórii Baby 50.
Boli to moje druhé preteky a ja som ich vyhral.
Neêakal som to, lebo na prvých pretekoch som
skonêil predposledný. A veümi si vážim aj druhé
miesto v celkovom hodnotení.
Meria sa poÏas pretekov aj rýchlosħ
pretekára?

Bežne nie, ale na rovinke v Taliansku som dosiahol rýchlosČ 108 km/hod. V zákrutách to je
okolo 70 km/hod.
vonku už vo februári. Okrem toho má Kubko raz do týždĀa aj kondiêný tréning a plávanie. Pri motokárach je totiž dôležité, aby mal
pilot silné ruky, aby vedel udržaČ motokáru na

ceste. Napríklad na trati v êeskom TĆinci boli
zákruty aj do kopca a ustáČ ich v rýchlosti, akú
jazdci dosahujú, si vyžaduje skúsenosti a dôraz
aj v kategórii seniorov.

Je nieÏo, Ïo vbsúvislosti sbpretekmi nemáš rád?

Urêite dážó, vtedy jazdím opatrnejšie. Na
súČaži v TĆinci som bol tretí, kým nepršalo.
Keó sa spustil dážó, prepadol som na predposledné miesto. Ale aj to skúsenosČami a jazdením zlepšujem.
Abnaopak, nejaké zážitky zo súħaží?

Spoznal som veüa nových üudí, rovesníkov.
Jedným z nich je aj Šimon. Medzi pretekmi sa
bicyklujeme, jazdíme na kolobežkách. Sme kamaráti, oslavujeme spolu narodeniny, píšeme si,
telefonujeme... Mimoriadne silným zážitkom
bolo však pre mĀa aj októbrové stretnutie s Jeanom Todtom, prezidentom Medzinárodnej automobilovej federácie FIA, ktorý oficiálne otváral prvé Kartingové centrum na Slovakia Ringu
v Orechovej Potôni.
Bližšie informácie o Kubkovi, pretekoch a dosiahnutých výsledkoch nájdete na jeho profile na
Instagrame jakub.gasparovic519.
Denisa Komíneková
Foto: Katarína GašparoviÏová
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hodné cestovanie pre skupiny mládeže, rodiny a rôzne kluby. Vóaka tejto spolupráci mali
êlenovia KST Stupava možnosČ spoznaČ rôzne
krajiny Európy. Navštívili Nórsko, Írsko, Švajêiarsko, Taliansko (Dolomity), prešli mnohé
oblasti rakúskych Álp a zažili lyžovaêky v Alpách.
Neskôr v tejto spolupráci pokraêovala Jaroslava Bojkovská. élenovia klubu mali tak
možnosČ spoznaČ Švajêiarske Alpy, ich vrcholy
Breithorn (4 165 m) a Mönch (4 107 m), previezČ sa druhou najvyššie položenou železnicou v Európe s výhüadom na najvyšší vrchol Švajêiarska Monte Rosa/
Dufour Spitze (4 634 m). Niektorí
zdatní êlenovia klubu, medzi ktorými nechýbali ani ženy, vystúpili dokonca na najvyšší vrch Álp Mont
Blanc (4 808 m).

Jarné otváranie sezóny

Klub slovenských turistov Tatran Stupava oslavuje vbtomto roku 40. výroÏie obnovenia
svojej Ïinnosti. PripomeĊme si preto vbkrátkosti jeho históriu.

K

orene stupavskej turistiky siahajú až
do 50-tych rokov minulého storoêia.
Keó komunistický prevrat v roku
1948 zakázal êinnosČ skautov, Jozef Schwarz
(prezývka Hes), Jozef Škrovan (prezývka
Ahu), Miroslav Hasák a Milan Spál založili v Stupave turistický oddiel. V tom období
šlo o veümi êinorodý oddiel, ktorý organizoval rôzne akcie, zúêastĀoval sa na turistických
zrazoch a fungoval až do roku 1966. Veükou
zaujímavosČou bolo, že popri tomto oddiele
pracovala aj skupina jaskyniarov, a to pod vedením veümi známeho paleontológa profesora Karola Silnického. Okrem iných objavil aj
jaskyĀu v Borinskom krase, ktorá sa považuje
za najČažšiu a nesie jeho meno. V tomto krase
sa nachádza 50 jaskýĀ, žiadna z nich však nie
je prístupná. Pri príležitosti 700. výroêia prvej
písomnej zmienky o Stupave mu bola udelená pamätná medaila za speleologickú êinnosČ
a objavy v Borinskom krase.

Rodinná turistika abTOM

Klub slovenských turistov

V tomto období sa veümi rozvíjala a medzi
êlenmi bola obüúbená rodinná turistika. UskutoêĀovali sa veümi zaujímavé výlety, na ktorých
sa zúêastĀovali celé rodiny s deČmi. Ich cieüom
bolo objavovaČ krásy prírody a rôzne zákutia na
Slovensku i v éechách. Veümi úspešná bola aj

V nových spoloêenských pomeroch po roku
1989 vznikol na Slovensku Klub slovenských
turistov, ktorý nadviazal na êinnosČ turistických
organizácií založených v predchádzajúcich obdobiach. V jednotlivých regiónoch vznikli turistické kluby.

NezabudnuteĀné zážitky

Obnovenie Ïinnosti
V roku 1966 sa êinnosČ turistov prerušila
a obnovila sa až v roku 1980. òalej sa rozvíjala v rámci Zväzu turistiky Slovenskej organizácie éSZTV (éeskoslovenský zväz telesnej výchovy) pod názvom Turistický klub TJ
Tatran Stupava. Jeho predsedom sa stal Milan
Ružiêka, neskôr Ivan Kuboviê. Klub získal
na svoju êinnosČ priestory v areáli stupavského parku, ktoré sa stali turistickou klubovĀou
a strediskom spoloêných stretnutí a rôznych
akcií. élenom klubu slúži dodnes.
Okrem základnej, rekreaênej turistiky sa
klub zameriaval aj na výkonnostnú turistiku.
Jej cieüom bolo dosiahnuČ výkonnostné triedy podüa stupĀa nároênosti 1, 2, 3. Dosahovali sa na základe zápoêtových ciest, ktoré museli byČ zdokumentované a opeêiatkované na
znak toho, že sa naozaj uskutoênili. Tieto dokumentácie sa odovzdávali na ústredie zväzu a po splnení podmienok dostali êlenovia
odboru turistiky odznaky jednotlivých tried.
Stupavská turistika mala mnoho takýchto êlenov, medzi nimi dokonca aj majstra turistiky.
Toto najvyššie ocenenie získal Milan Ružiêka.
Vtedy sa považovalo za vysoké športové ocenenie, aké dosiahlo len veümi málo turistov na
Slovensku. òalšie významné ocenenie, majstrovskú triedu, dosiahol Ladislav Navrátil.

Samozrejme, popri významných akciách
sa uskutoêĀovali aj mnohé turistické podujatia v malých i väêších skupinách po Slovensku
a v éechách. Predsedom KST Tatran Stupava
bol v tom êase Miroslav KĆíva, ktorého v roku
2011 vystriedal vo funkcii Stanislav Bojkovský.
Klub sa zameriaval a stále zameriava na pešiu turistiku, cykloturistiku, vodnú turistiku
a lyže. V poslednom období organizuje aj poznávacie výlety vlakom, hlavne na východné
Slovensko. Niektorí êlenovia sa zúêastĀujú aj
na nároêných výstupoch a ferratách, êo sú cesty
zaistené istiacimi lanami, železnými stúpaêkami a inými pomôckami na zvládnutie nároêného terénu.
SúêasČou êinnosti klubu sú aj zimné výstupy
pomocou snežníc a maêiek.
V rámci regiónu otvára KST Tatran Stupava
každý rok na jar turistickú sezónu na Košariskách, kde je toto podujatie spojené s üudovou
tradíciou pálenia Moreny. ZároveĀ sa organizujú regionálne prechody Malých Karpát, na
ktorých sa zúêastĀujú i niektorí êlenovia KST
Tatran Stupava.

spolupráca so ZŠ v Stupave, o ktorú sa zaslúžila
Eva Bocánová (vydatá Slezáková) spolu s vtedajšími uêiteükami Paüovou, Kuboviêovou a ich kolegom Gajdošíkom. S podporou KST TJ Stupava vznikol turistický oddiel mládeže (TOM).
V rámci svojej êinnosti organizoval rôzne súČaže zamerané na poznávanie prírody a pamiatok,
orientáciu a pohyb v prírode, táborenie a výlety.
Nechýbali ani rôzne hry, ktoré boli súêasČou skoro každej aktivity.
V tom êase mal klub dokonca vlastný autobus a jeho êlenovia znaêili turistické trasy v Malých Karpatoch pod vedením Ivana Kuboviêa.

KST Tatran Stupava patrí do regiónu Malé
Karpaty, kde pôsobí 12 klubov. Poêtom svojich êlenov sa radí medzi tie najväêšie. Kontakt
s ústredím sa rieši prostredníctvom regionálnych
rád KST a ich predsedov. Predsedom regionálnej
rady Malých Karpát je Marian Pavloviê.

Vysokohorská turistika
Otvorením hraníc sa vytvorili nové možnosti
organizovaČ akcie aj do zahraniêia.
Magdaléna Kývalová nadviazala spoluprácu s neziskovou organizáciou JEKA so sídlom
v Bruseli, ktorá podporovala a umožĀovala vý-

Vóaka týmto všetkým akciám majú êlenovia
KST Tatran Stupava možnosČ spoznaČ mnoho krásnych a zaujímavých miest a priniesČ si
z nich nezabudnuteüné zážitky. Panuje na nich
vždy príjemná a priateüská atmosféra. éi je to
pri vychádzke, na výlete, na bicykli, pri splavovaní rieky alebo na lyžiach. Po každom prežitom spoloênom dni dobre padne posedenie
pri gitare a piesni, alebo len tak, pri rozhovore
o bezprostredných zážitkoch.
Tým, ktorí sa zaslúžili o zorganizovanie týchto akcií a tým, ktorí sa starali a starajú o areál
i priestory klubovne a ich zveüaóovanie, patrí
poóakovanie. ZároveĀ treba vyzdvihnúČ prácu
celého výboru klubu na êele s predsedom Stanislavom Bojkovským, ktorý vždy na výroênej
êlenskej schôdzi vypracuje celoroêný plán akcií a mesaêne ho zverejĀuje v turistickej výveske na námestí.
Pri príležitosti 40. výroêia obnovenia êinnosti Klubu slovenských turistov Tatran Stupava
si spomíname aj na tých êlenov, ktorí už nie sú
medzi nami a odišli do turistického neba.
Do óalšej êinnosti klubu želáme veüa úspechov so slovami:
Nech ju obchádza každá mláka,
nech nás všetkých ona stále láka
nech sa i naóalej úspešne rozvíja
a dobrými nápadmi dobíja.
Eva BesediÏová
Foto: KST Stupava, on
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Stupava winter trophy 2020
Posledná januárová sobota patrila nadšencom zimného behu a bikerom. Podujatie STUPAVA WINTER TROPHY 2020 sa aj
tentoraz konalo v pravej zimnej atmosfére. Na štarte pretekov v Stupavskom parku bola traħ síce zamrznutá a bez snehu,
už na piatom kilometri za Borinkou však zaÏala Āadová vrstva, ktorá sa postupne zmenila na 10 cm vysoký ujazdený sneh.

Na

štart 25-kilometrovej trate sa
postavilo 226 bikerov a 74 bežcov, ktorých tradiêne odštartovali primátor mesta Stupava Peter Novisedlák
a starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.
Bežci, ktorí si netrúfali na 25 km, mali možnosČ
zabehnúČ 10 km. Dovedna ich bolo 75. Ako
prvý zdolal 25-kilometrovú traČ za 1:01:07 hod.
biker Marek TRNKA. Medzi bežcami sa na
rovnako dlhej trati umiestnil na prvom mieste Jakub MÉSZÁROS êasom 01:39:34 hod.
Na 10-kilometrovej trati bol medzi bežcami
najrýchlejší Medard FEDER êasom 37:22 min.

Podujatie, ktoré už tradiêne moderoval Richard Vrablec, prebehlo bez vážnejších zranení.
Odovzdávanie cien sa uskutoênilo hneó vedüa priestoru štartu a cieüa v penzióne Intenzíva.
Veüké poóakovanie patrí obchodu a servisu bicyklov KOLIESKO, ktorý bol nielen naším
hlavným partnerom podujatia, ale sa postaral aj o znaêenie trate a o vecné ceny pre víČazov. Samozrejme, rovnako óakujeme aj mestu
Stupava za pomoc a kooperáciu.

Stupavská herecká
hviezda

Z

aujaČ postoj, natiahnuČ luk, zamieriČ
a vystreliČ! Streüba z luku je perfektný relaxaêný šport, pri ktorom je dôležité sústredenie a dobrá muška. Vhodný je
nielen pre chlapcov êi mužov, ale i dievêatá všetkých vekových kategórií. Cieüom tohto športu je strieüaČ êo najpresnejšie z rôznych
vzdialeností do terêa a zásahmi získaČ êo najviac bodov.
Strieüanie do ,,êierneho“ trénuje v Stupave zohraná skupina mladých üudí. Už dva roky, keó
práve nenakrúca, navštevuje tréningy i súČaže stupavská herecká hviezda Samko Kennedy
alias Miško zo seriálu Prázdniny. Lukostreübu má
veümi rád a na tréningy s ním prichádza vždy aj
dobrá nálada.
rr, Foto: Ivan Filip

Juraj Jánošík
Foto: Sára Jánošíková

POHODA pre zdravie
a vitalitu

N

ie je to tak dávno, êo miesto snehových vloêiek
opäČ fúkal studený vietor a jeho šum privial rok
2020. Želali sme si zdravie, rodinnú pohodu
a šČastie. To isté želáme aj êitateüom Stupavských novín
a obyvateüom nášho mesta.
Generácia starších üudí si svoje zdravie dokáže vážiČ, veó
rôêkov máme viac, hoci cítime sa na dvadsaČ. My, ženy
z Klubu seniorov POHODA, máme aj v tomto roku odhodlanie popasovaČ sa s pravidelným cviêením, aby sme
sa udržali vo forme a mali dobrú náladu. Do kultúrneho
domu chodíme preto cviêiČ už niekoüko rokov. Veó cviêenie je veümi úêinný prostriedok na zlepšenie našej celkovej hybnosti. Po hodinovom cviêení zvonivo „vyprávjame“
pri êajíku alebo šálke kávy. Popritom úspešne rozvíjame
a upevĀujeme tak osobné, ako aj kolektívne vzČahy.
Športu zdar a gymnastkám zvlášČ !!!.
Elena Lukášová, Foto: Viera Štefková
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vy z Koperu. OpäČ úradovali najmä dievêatá
s rokom narodenia 2008 – 2009. Jedno víČazstvo v základnej skupine striedalo druhé. élovek
v jednom kuse kontroloval mobil, êi už neprišla óalšia správa. Napokon prišlo video – ohromná radosČ dievêat, ako postupujú do semifinále!
Potom prišla óalšia správa o postupe do finále!!
Skvelé! Poêas finálového zápasu s chorvátskym
Poreêom naberala kontrola mobilu na intenzite. Už dávno mal byČ koniec a stále niê. Zaêínali sme sa zmierovaČ s tým, že baby na vrchol nedosiahli. Taká škoda. Ale veó aj druhé miesto je
super. Píp, píp, píp. Jedna správa za druhou. JE
TO TAM!!! Dievêatá z GOLDEN TEAM-u vyhrali turnaj EUROFEST v slovinskom Koperi
v silnej medzinárodnej konkurencii!!!

Bez nich by to nešlo

SYSTEMATICKÁ PRÁCA SMLÁDEŽOU PRINÁŠA
HC TATRAN STUPAVA VYTÚŽENÉ OVOCIE

Golden Team

Možno si aj vy pamätáte, ako sa naša futbalová
reprezentácia snažila viackrát prebojovaħ na majstrovstvá
sveta Ïi Európy, no jej nádeje sa skonÏili už vbkvaliȴkácii.
Alebo ako sa na ostatných svetových šampionátoch
pozerala naša hokejová reprezentácia na súboje
play-o len zbtribúny. ŽiaĀ, rovnako sa na hádzanárske
zápasy play-o na medzinárodnom fóre viackrát
prizerali aj naši stupavskí tréneri.

N

eraz ich družstvá stratili šancu na postup po prvých zápasoch v skupinách.
Prevládalo sklamanie, frustrácia, žiaü.
Prizerali sa, ako iné tímy zvádzali boje o medaily.
Aj káva mala vtedy horkejšiu chuČ než inokedy.
Raz však muselo prísČ k zásadnej zmene.

Rozhodnutie
Chceme sa stále na súboje v play-off pozeraČ
len z tribúny, alebo chceme patriČ medzi najlepších? Jeden múdry êlovek raz povedal: „Ak si
nespokojný so svojím osudom, zmeĀ svoje rozhodnutia.“ K osudnému rozhodnutiu prišlo na
turnaji Praga Cup v roku 2014, keó sa opäČ
popíjala horká káva na tribúne. Rudo Draškoviê mladší, Svetozár Prokeš a Roman Vigh svoje
rozhodnutie zmenili. V bojoch o medaily na medzinárodnom fóre už nechceli chýbaČ!

Spolupráca so ZŠ
Po ich zásadnom rozhodnutí musel prísČ óalší, najdôležitejší krok. VysvetliČ svoj zámer vedeniu školy a mesta, aby získali podporu pre nieêo,
êo v Stupave nikdy nebolo – triedy s rozšíreným
vyuêovaním telesnej výchovy, a to už od prvého
roêníka. Keóže ich zámer sa stretol s porozume-

ním, mohol vzniknúČ unikátny projekt. Nesie
meno GOLDEN TEAM.

Vývoj
Prvé deti, ktoré do tohto projektu nastúpili,
boli roêník narodenia 2007/2008. Prváêikmi sa
stali v školskom roku 2014/2015. Ich pracovným oznaêením bolo pomenovanie GT14. Typ
takéhoto oznaêenia dostal každý óalší nastupujúci roêník. Dnes už projektom GOLDEN
TEAM-u prešli alebo prechádzajú deti GT14,
GT15, GT16, GT17, GT18 a terajší prváêikovia GT19. Už na prvých hádzanárskych „rodiêkách“ sa rozoberalo, najmä medzi rodiêmi, kedy
sa koneêne dostaví aj významnejší úspech. Celé
roky im však SveČo Prokeš vysvetüoval, že na prvom stupni ZŠ o výsledky nejde. Prízvukoval,
že výsledky viacroênej práce môžu prísČ najskôr
v roku 2018.

Nemýlil sa
Aby sme však boli úprimní, pomýlil sa –
o mesiac. V septembri 2017 dostali naše družstvá GOLDEN TEAM-u pozvánku na medzinárodný turnaj do chorvátskeho Záhrebu, ktorý
sa konal v decembri krátko pred Vianocami.

Bolo to po prvýkrát, keó tieto deti vycestovali na
viaczápasovú medzinárodnú konfrontáciu. Práve SveČo favorizoval na najlepší stupavský výsledok dievêatá s rokom narodenia 2008. Naše
mladé hádzanárky na ihrisku jeho slová potvrdili a v krajine olympijských víČazov si vybojovali fantastické druhé miesto! O pol roka neskôr,
v júni 2018, organizovala Stupava spoloêne so
SZH (Slovenský zväz hádzanej) otvorené majstrovstvá Slovenska pre kategórie U12 a menej. Chlapci stúpajúci trend výkonnosti potvrdili. Výsledkom bolo, že štvrtáci a piataci (roêníky
narodenia 2007 – 2008) sa stali MAJSTRAMI
SLOVENSKA v minihádzanej a mladší chlapci v kategórii 2009 – 2010 VICEMAJSTRAMI
SLOVENSKA!!!

Majstrovstvá Slovenska 2019,
Michalovce
O rok neskôr už cestovali obe družstvá GOLDEN TEAM-u (dievêatá i chlapci s rokom narodenia 2008 – 2009) na východ našej republiky s medailovými ambíciami. O tom, že ambície
neboli prehnané, svedêí celkové umiestnenie.
Chlapci priniesli do Stupavy titul vicemajstrov
Slovenska a dievêatá sa stali MAJSTERKAMI
SLOVENSKA v minihádzanej! Obe družstvá
neskôr ocenil aj primátor Stupavy Peter Novisedlák.

EUROFEST 2019, Koper
A je to tu. Prichádza medzinárodná konfrontácia. Turnaj Eurofest v slovinskom Koperi patrí
k najlepšie obsadeným hádzanárskym turnajom
mládeže na svete. Budú sa naši tréneri a veüká
skupina fanúšikov, najmä rodiêov, pozeraČ, ako
v play-off hrajú iné tímy? Alebo sa potvrdia slová, ktoré dával celé roky na hádzanárskych „rodiêkách“ SveČo Prokeš?
Ešte aj dnes mám husiu kožu z toho, keó si
spomeniem, ako sme doma êakali na nové sprá-

SpomenúČ všetkých a na nikoho nezabudnúČ by bolo nesmierne nároêné. Dovolím si však
uviesČ aspoĀ pár üudí, ktorí mali a majú leví podiel na doterajších úspechoch našich mladých
hádzanárov. Ako trénerov by som rád vyzdvihol najmä SveČa Prokeša, Romana Vigha a Ruda
Draškoviêa mladšieho, ktorí boli zakladateümi a hlavnými nositeümi myšlienky patriČ medzi najlepších. K nim sa neskôr pripojili aj Zuzka Kalmárová, ûuboš Hepner, Dárius Rusnák,
SoĀa Štoffová, ûubo Weiss, Petra Varjassiová êi
Andrea Hauskrechtová. òalšou dôležitou osobou je i prvá uêiteüka v GOLDEN TEAM-ovej
triede Janka Sirotová. Zaêali spolu s Mirkou
Zelenákovou ako triedne uêiteüky pre roêníky
GT14 a z Janky sa stala neskôr trénerka a dnes
i hlavná koordinátorka projektu GOLDEN
TEAM. Aby klub fungoval kvalitne, dôležitá je
i podpora z radu rodiêov – ich pomoc s dopravou na zápas, práca v bufete alebo pri zapisovacích stolíkoch. Klub sa kedykoüvek mohol obrátiČ najmä na Jana Granáta, Rada Jánoša, rodinu
Neradoviêových, Hanku Dlouhú, PeČa Horeckého êi Denisu Kmentovú. Aby sa dalo podeliČ o emócie z turnajov pre üudí, ktorí sa na nich
nemohli zúêastniČ, svojimi zábermi prikladajú
ruku k dielu i dve dlhoroêné fotografky Lucia
Obžerová a Lesanka Jánošíková.

Pamätné stretnutie
Patrím medzi rodiêov, ktorí ako prví vstúpili
do projektu GOLDEN TEAM, do GT14. Ešte
pred zaêiatkom školského roka 2014/2015 sme
spoloêne s óalšími rodiêmi budúcich prváêikov
sedeli v školskej jedálni a nechali si vysvetliČ projekt, do ktorého môžu naše deti vstúpiČ. Vysvetüujúcim bol SveČo Prokeš.
Nedávno, na slávnostnom vyhodnotení sezóny 2018/2019, sme si pozreli video o piatich rokoch prežitých v tomto projekte. Po jeho skonêení zaznel veüký potlesk. V hlave sme si osviežili
všetky spomienky a so slzami v oêiach sme si
naplno uvedomili, že rozhodnutie daČ dieČa do
GOLDEN TEAM-u stálo za to!
Daniel JanÏár
Foto: Lucia Obžerová

PrehĀad najväÏších úspechov GOLDEN TEAM-u:
DievÏatá
2017 ZG-VG Cup – Chorvátsko, Záhreb

2. miesto vbkategórií 2008

2018 ZG-VG Cup – Chorvátsko, Záhreb

2. miesto vbkategórií 2008

2019 Playminihandball – Stupava

2. miesto vbkategórií 2008

2019 Majstrovstvá Slovenska – Michalovce

1. miesto vbkategórií 2008 – 2009

2019 Eurofest – Slovinsko, Koper

1. miesto vbkategórií 2008 – 2009

Chlapci
2018 Majstrovstvá Slovenska – Stupava

1. miesto vbkategórii 2007 – 2008

2018 Majstrovstvá Slovenska – Stupava

2. miesto v kategórii 2009 – 2010

2019 Majstrovstvá Slovenska – Michalovce

2. miesto vbkategórií 2008 – 2009
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Tvarohová bábovka
Možno je aj u vás doma taká obyÏaj, že k víkendu patrí koláÏik. Upiekla som preto
kváskovú bábovku s lesným ovocím. PokiaĀ nepatríte medzi „kváskovaÏov“, môžete
použiħ klasiku - prášok do peÏiva.
Nákupný zoznam
– Îernice, maliny (mrazená lesná zmes)
– 300 g hladkej múky
– 200 g masla
– 1 tvaroh
– 4 vajcia
– 1 prášok do peÏiva
– 1 vanilkový cukor
– 150 g kryštálového cukru
– cukor na posypanie

Postup pri kváskovom recepte

Vajcia si rozdelíme na žútky a bielka. Žútky vyšüaháme so
150 g trstinového cukru na hladký krém (do šüahania môžeme
pridaČ 4 lyžice horúcej vody) a pridáme zmäknuté, nie tekuté
maslo. Vyšüaháme na hladkú hmotu.
Pridáme 1 PL lyžiêku kvásku, 1 tvaroh, 300 g hladkej múky
a vymiešame. Cesto zakryjeme fóliou a necháme pracovaČ 8 –
14 hodín. Následne zapracujeme tuhý sneh z bielkov, ktoré

Tip:

Ovocie si obaĀte v práškovom cukre.

Postup

Vajcia si rozdelíme na žútka a bielka. Bielka vyšüaháme s vanilkovým cukrom na tuhý sneh. Žútka vyšüaháme so 150 g kryštálového cukru na hladký krém (do šüahania môžeme pridaČ
4 lyžice horúcej vody) a pridáme zmäknuté, nie tekuté maslo.
Vyšüaháme na hladkú hmotu.
Pridáme 1 tvaroh, 1 prášok do peêiva, 300 g hladkej múky
a vymiešame. Do vymastenej a múkou vysypanej bábovkovej
formy vrstvíme ovocie, cesto, ovocie, cesto.

Tip:

sme vyšüahali s vanilkovým cukrom. Do vymastenej a múkou vysypanej bábovkovej formy vrstvíme ovocie, cesto, ovocie, cesto. Necháme na linke odpoêívaČ 2 hodiny a peêieme
na 150 stupĀov približne hodinu.
švo; Foto: autorka

Ovocie môžete zapracovaħ aj do
cesta. Avšak veĀmi opatrne,
aby sa nepoškodilo.

Peêieme na 150 stupĀov aj hodinu. Keó je vrch hnedastý
a pevný na dotyk, mala by byČ bábovka hotová. Pre istotu však
pichnite špajdliêku. Ak ju vyberiete suchú, je hotovo.
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