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O udalostiach v čase prevratu roka 1918
v

S t u p a v e *

0 udalostiach v horeuvedenom čase v Stupave zaoberá sa aj
publikácia Slovenský prevrat, ktorá napísal a zostavil Karol
A. Medvecký, zväzok III. v komisii: " Komenský ", Vydavatelská
a literárna spolocnost s r. o., Bratislava 1930. Vytlačila
Kníhtlačiareň Spolka sv. Vojtecha v Trnave.
Obsah III. zväzka: IV. Výtržnosti, str. 3 - 186. V. Udalosti
a pomery štátne a národné do prvých volieb do Národného zhro
maždenia, str. 187 - 212. VI. Administratívne rozdelenie Slo
venska, str. 213 - 222. VII. Bolševícky vpád, str. 223 - 332.
VIII. Archív, str. 333 - 364.
Vo štvrtej kapitole na str. 84:
Začiatkom novembra, v nedela alebo vo sviatok, v Stapave na
poludnie babnovali niečo. Potom pristapil ku boženíkovi / v
Stupave obecný siaha / istý neznámy človek, a ten začal štvat
proti Židom, a nahováral lad ka rabovke. Nepoznal ho nikto.
Hneď aj vyrabovali hlavný sklad tabaka. Zemepán stupavský Ladovít Károly odpoladnia atiekol s rodinoa na vozoch cez hory
do Bratislavy, len jeho matka ostala v Stapave. Nechal kaštieí
otvorený* Poslal z Bratislavy asi 60 dobrovolníkov, ktorí bo
li vraj všetci Židia. Týchto, ledvaže sa rozložili v parka, vy
zvali niektorí ozbrojenci stupavskí, ktorí sa zorganizovali v
ten istý deň, že vraj buda poriadok adržiavat, - aby sa podda
li. Bez slova odovzdali zbrane, posadali do vozov a odišli do
Bratislavy. Stapavania mali korisť 60 pašiek a niekolko bedien
patrónov.Večer, okolo 10. hod. začali striela^, čo trvalo do
rána. Vyrabovali všetkých Židov, ešte aj chadobného Žida kos
tolníka. Kaštiela, fare neablížili, len zverinec grófa vystrie-

-J

lali nasledujúce dni, a zver na vozoch odvážali predaí do
Viedne. Neublížili ani rabínovi, ktorý na druhý deň prišiel
na faru a prosil, aby sme vzali do ochrany jeho rodinu, keby
sa pokračovalo v rabovke. Slúbili sme, hoci ani naša fara ne
bola istá, lebo p. dekan mal mnoho nepriatelov. Poplašné chý
ry chodili, že i na faru prídu raboval. Nestalo sa však nič.
Idúc po ulici, lud sa neopovážil pozriet mi do očú, tak sa han
bili. Neistota trvala asi 2 - 3 dni, potom prišiel oddiel ka
detov z Bratislavy. Títo chlapci zaviedli príkladný poriadok*
Prišiel i p. dr. F. Juriga na automobile z Bratislavy, povere
ný od hl. župana, a ten la velkej reči tíšil lud, aby sa nerabovalo, lebo máme teraz slobodu. 0 republike BS. nehovoril ani
slova. Len že vraj budeme ma^ školy slovenské, tiež aj úrady.
Nemyslel nikto, že budeme v novom štáte, ale mysleli sme, že
to sa stane v rámci Maďarska.
Kadetov vystriedali honvédi. Ich velitel, ktorý mal rodinu v
Stupave, bol velmi poriadny človek. Ukazoval každý deň na ma
pe, že kde je demarkačná čiara. Totižto každodenne sa blížilo
vojsko české, a maäarské ustupovalo. Nebojovali však spola,ale
sa to stalo pokojne. Jedon večer maďarské vojsko odcestovalo
vlakom do Bratislavy, a prišlo

jsko české. Na stanici dvaja

velitelia vzájomne podpísali zápisnice. Mauar. vojaci odcesto
vali hrad večer, ale českí vojaci vystúpili z vlaku až ráno,
keS. ich obyvatelia s hudbou viedli do mesta. Bolo ich asi 24*
Boli tam do 1. I. 1919 a držali pekný poriadok. Po dvoch cho
dili po chotári. Na koniec roku, 30. dec. prišlo do Stupavy asi 6000 talian ských legionárov. Na Sylvestra som musel ís^ zaopatrit choré
ho, preto pán dekan mal kázeň a Te Deum. Mnoho legionárov bo
lo prítomných na litániách, slušne sa chovali, klačali a mod-

lili sa. Na Nový rok vyjdúc z kostola, videl som, že kostol
je obklúčený legionármi. Na fare s plačom hovorili, že pána
dekana internuju. Išiel,som do kostola ho upozornit* Mňa pre
pustili bez slova cez kordon, ale do kostola vstúpilo hneď i
5 ozbrojených vojakov. Ich velitel mal čierny fez na hlave, s
dlhou, až po chrbát siahajucou kvastlou. Nikdy som takého vo
jaka nevidel. / Arditi. / Dočkali, kým sa krst dokončí, potom
vyzvali p. dekana, aby icha nasledoval. Pýtal som sa ich, že
kto im to rozkázal, že vraj velitelstvo v Máste.
Cez prevrat sme poštu dostávali riadne z Bratislavy. Vlak ne
chodil velmi dlho, ale voz išiel často, a ten doniesol i pošta.
Jestli kto chcel do Bratislavy, dostal legitimácia od velitela
a bez prekážky mohol cez demarkačnú čiaru. Pošta z Maďarska
prichádzala. Učil som vždy slovensky, vyjmuc niekolko detí,
ktorých rodičia nemecky hovorili doma. Títo sa náboženstvo i
naďalej nemecky učili.v
Poznamenávam, že ešte za maď. vojakov musel každý v r á t ^ narabované veci. Pravda, nenašlo sa všetko. Ja som detom vzal v
škole niekolko 100 balíkov cigaretového papieru, a mnoho nábo
jov. Tiež aj medené razítko s hebrejským nápisom, ktoré som o
dovzdal rabínovi.Židovskému kostolníkovi rabovníci vzali roz licné predmety, potrebné ku bohoslužbám žid., ktoré sa na ten
čas nahradií nedali. Rabín zasa prišiel na faru, aby sme mu po
máhali hlada^ tieto veci. P. dekan to vyhlásil v kostole, aby
ludia, ako pre nich bezcennú vec, vrátili tieto predmety. Preto
padol do podozrenia, že drží so Židmi. /100/ - v poznámke pod
čiarou na str. 86: Valér Pásztor, árch. XIX. 42.
áator uvuedol v publikácii informáciu, ktorú zrejme napísal
vtedajší tunajší kaplán Valér Pásztor. Informácia je pomerne
skromná a niektoré skutočnosti obchádza a neuvádza. Text je do
slovný a neupravoval som ho, len niektoré pravopisné javy som

popravil. Na autentickosti obsahu sa nič nezmenilo.
Pri príležitosti návštevy, ktorú urobil JUDr. Aug. Mader v tu
najšej ZDŠ u mňa vo veci náboru, resp. ziskávania žiačok 9.
tried

pre Pôdohospodársky projektový ústav v Bratislave - Tr

návke, na Beckovskej ulici, kde menovaný pracuje - pre profe
siu technická kreslička dňa 13. dec. 1972

informoval som ho

vo svojej pracovni aj o predmetnej publikácii Slovenský prevrat
a najmä o texte týkajúcom sa Stupavy. 0 veci sa rozvinula dis
kusia, z ktorej pokladám za potrebné doplní niektoré postrehy
menovaného týkajúce sa prevratových udalostí v Stupave, ktorých
menovaný bol ako mladý študent gymnázia svedkom.
Hneď na začiatku autor textu spomína - boženíka - v Stupave.

.

V Stupave takto obecného sluhu nemenujú. Tu je obecný sluha zná
my pod menom - konšel. Ďalej spomína neznámeho človeka. To nie je správne, poznal ho
vtedy každý, volal sa Karol Hrúza, asi tridsat ročný, býval vte
dy v Mlynskej ulici, pravdepodobne bol dezertérom, bol oblečený
vo vojenskej uniforme. V tom čase bolo v okolitých lesoch hodne
tzv. zelených kádrov / t.j. zbehov. /

'

V texte sa spomína, že p. farár mal mnoho nepriatelov. Dr. Aug.
Mader spomína, že aj preto, lebo za vojny, keď sa spievala maďap
ská hymna, stál pred oltárom a spieval hymnu. Po zmene, keď sa
spiebala československá hymna, po bohoslužbe hneď od oltára odi
šiel, nevyčkal, kým sa spievala hymna.- Dokonca aj z kazatelnice
štval proti československej republike.Keď farára viedli cez obec, bili ho aj polnou kovovou flašou, v
ktorej vojaci mávali pitnú vodu. To sme videli na ulici pred
Šternom. íudia na ulici mu nepomohli, videli v pohanení spravod
livú odplatu a satisfakciu.
Na poznámku autora textu - Arditi - doplňuje, boli to Arditi

z Galarate v Talianska, kde títo vojaci mali výcvik a prišli
v tom čase do Stupavy ako úderná skapina. Názov Arditi bližšie
nevysvetlil,- ani to, že kedy kam odišli.Ďalej spomenul Dr. Aug. Mader ňalšiu skutočnost, ktorú je tre
ba poznamenal. K rabovačke v Stupave došlo začiatkom novembra,
bolo to v nedelu dna 5. novembra, vtedy tu ešte boli Maďari.
Okrem uvedeného v správe Valéra Pásztora pripomenul ešte Dr. A.
Mader ešte jednu udaíost, ktorá dokresluje vtedajšie nálady vra
cajúcich sa vojakov. Spomínaný Karol Hrúza bol iniciátorom a or
ganizátorom Červenej gardy v Stupave, ktorá vznikla v v tomistom
čase. Príklad ruskej revolúcie podnietil činy vracajúcich sa vo
jakov. Po spomenutom bubnovaní v článku Y. Pásztora Karol Hrúza
agitoval medzi prítomnými chlapmi na námestí, aby sa popoludní
zišli v hasičskom depe / hasičský sklad / kde založia červenú
gardu. Popoludní sa skutočne zišli chlapi na určenom mieste a
na svoje vojenské uniformy dali si červenú stužku. Boli ozbro
jení puškami a vybrali sa na železničnú stanicu, kde stál pri
pravený vlak, v ktorom boli miestni Židia so svojimi rodinami
a s nabalenými kuframi* Títo ozbrojení mužovia vošli do vlaku
a nastúpených Židov vyhnali z vozňov, kufre vprázdnili, niekto
rých aj zbili a takto odlahčených pustili naspät do vozňov a
dovolili im odcestoval
SÚdr. dr. Maderovi som navrhol, aby tieto udalosti, na ktoré sa
dobre pamätá podrobnejšie opísal alebo urobil

záznam na magne

tofónovú páska, aby sme jeho autentické spomienky na revolučné
dni v Stupave v roku 1918 zachovali pre budúcnost. Napokon pri
pravujeme v tun. ZDŠ materiály pre zriadenie tzv.izby revoluč
ných trqdícií / miestnych /, v ktorej sa zhromaždené materály
môžu velmi dobre uplatait pri poznávaní regionálnych revoluč ných dejín* Dr. A. Maderoprejavil ochotu a k návrhu zaujal kon
štruktívne stanovisko.

'<3
Spomienkový večer na nedožité 60. narodeniny
kpt. Jána Nálepka v Stapave.
Pri príležitosti nedožitých šesťdesiatych narodenín kpt. Jána
Nálepka bol v Závodnom klabe Oementár v Stapave asporiadaný
slávnostný spomienkový večer v deň výročia 20*septembra 1972
za velmi peknej účasti zástupcov úradov, škôl, závodov a miest
nych občanov. Program spomienkovej slávnosti vyplnili ačitelia
miestnych škôl, Základnej deväťročnej školy kpt. J. Nálepka a
Ľadovej školy amenia v Stupave.Prejav na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 60. výročia
nedožitých narodenín Hrdina ZSSR kpt. Jáaa Nálepka povedal Voj
tech Erdélyi, zást. riaditela ZDŠ a poslanec MNV v Stapave.
Vážení občania, súdružky a súdruhovia, milá. mládež!
V týchto dňoch v ovela väčšej miere než po iné dni v priebehu
roka na stránkach novín a tlače, v rozhlase i v televízii stre
távame sa s menom Hrdinu ZSSR kpt. Jána Nálepku, rodáka zo Smi
žian pri Spišskej Novej Vsi a bývalým učitelom Obecnej ludovej
školy v Stupave.Je to zákonitý jav vyplývajúci nielen zo spoločenskej konvencie
ale predovšetkým z hlbokého citového vzťahu nášho ludu k osobe,
ktorá svojimi morálnymi kvalitami a hrdinskými činmi zapísala
sa do srde a do pamäti všetkých statočných občanov našej vlasti
a nezmazatelnú stopu zanechal v dejinách antifašistického boja
národov proti nemeckému fašizmu v druhej svetovej lajne.
V dnešný deň - t.j. dňa 20. septembra roku 1972 náš lud s úc tou spomína šesťdesiate výročie nedožitých narodenín Jána Ná lepku, učitela, vojaka, partizána a hrdinu.
Schádzame sa aj my, občania Stupavy v deň jeho nedožitých šesť
desiatych narodenín, aby sme uctili pamiatku statočného muža,
ktorý svojím životom a bojom za spravodlivosť, slobodu a nezá -

vislos^ svojho národa, za oslobodenie Československej republi
ky, za šťastný a mierový život prostých ludí, za bratstvo a
družbu medzi národmi ZSSR a Československa dokázal svoj vrúcny
vzíah a lásku k svojmu ludu a k svojej vlasti.
Stupava má k Nálepkovi osobitné sympátie, a to jednak z dôvodov
doteraz uvedených a jednak preto, že v Stupave žil a pracoval
ako učitel a osvetový pracovník. Staršej generácii a tým, kto^
rých učil, je dôverne známy. Na roky jeho pôsobenia v Stupave,
na jeho záujmy a názory, na jeho životné ciele sa dobre pamäta
jú. 1ým mladším je však známy skôr ako pojem - Hrdina Nálepka.
Dovolte, aby som pri príležitosti spomienkovej slávnosti priblí
žil životnú cestu nášho hrdinu? na ktorého je všetak náš lud
právom hrdý.
Ján Nálepka narodil sa v mnohodetnej rodine Michala Nálepku
dna 20. septembra roku 1912 v Smižanoch. Otec bol vyučeným te
sárom a pracoval doma, v blízkej i v ďalekej cudzine. Po ná vrate zo Spojenuých štátov severoamerických žil ako rolník v
Smižanoch.
Ján Nálepka bol úspešným žiakom aa ludovej škole v rodisku a
tiež aa meštianskej škole a v učitelskom ústave v Spišskej No
vej Vsi. Jeho prvým učitelským miestom bola štátna ludová ško
la v Hornej Maríkovej na Považí. Y snahe dalej sa vzdelávaí u
siloval sa dostat miesto pri Bratislave a tak sa dostal do Stu
pavy, kde dňa 1. januára roku 1934 nastúpil ako učitel aa Obec
nej ludovej škole. Tu sa skoro udomácnil, v škole vyučoval a
prejavoval záujem o kultúrno-osvetovú prácu. Pracoval v ochot
níckych divadelných krúžkoch, pohyboval sa medzi mládežou rolníckou a robotníckou, najmä v Robotníckej telovýchovnej jednote
/ RTJ /. Jeho školskú prácu a mimoškolskú angažovanosť všimli
si nielen miestni občania ale aj funkcionári a politickí čini-

telia. Jeho pokrokové názory prejavované v škole a vo verejnos
ti na jednej strane verejnosti získali priaznivý ohlas, na dru
hej strane však mu pripravovali mnohé nepríjemnosti. Za týchto
okolností Nálepka v Stupave zotrvával a na Obecnej Indovej ško
le v Stupave dňom 28. apríla 1938 dostal aj definitívne ustano
venie.
V jeseni toho istého roka, ke5 vývojom politických ndalostí v
Československa politická moc na Slovenska prechádzala pod kon
trolu Hlinkovej slovenskej ladovej strany, boli proti Nálepko
vi podniknaté represívne opatrenia. Obvodný notársky arad v
Stapave v decembri roka 1938 poslal prípis Školskému inšpektoráta 3. v Bratislave vo veci Jána Nálepka. V prípise sa avádzalo: Vládny komisár obce Stupava v spoločnej schôdzi s poradnoa
komisioa dňa 26. novembra 1938 sa azniesol, aby ačitel Ján Ná
lepka na tanajšej Obecnej ladovej škole v Stupave po návrate
z vojenskej slažby nebol viac do školy pripastený a nebolo ma
dovolené deti vyačova^
Prosím, aby školský inšpektorát arobil potrebné opatrenia a
aby ačitela Jána Nálepka preložil na iné pôsobisko.
Okrem avedeného v prípise sa 3alej avádza, že Ján Nálepka sa
velmi exponoval za sociálnodemokratická strana v Stapave a bol
velmi horlivým protivníkom Hlinkovej slovenskej ladovej strany,
takže teraz za zmenených politických pomerov je jeho účinkova
nie v Stapave nemožné.
Po vyhlásení mobilizácie v septembri r. 1958 v Československa
Nálepka narakoval a v dôsledka demobilizácie vrátil sa do Stapavy dňa 12. decembra toho istého roka. Hne3. po návrate do Stu
pavy asporiadali ma pod oknami jeho byta gardistické živly de
monštrácia s výkrikmi: Zradca von! a inými urážlivými slovami.
Nálepka spomínal na tieto adalosti slovami: Nikdy nezabadnem
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na ten december! A. N. Saburov vo svoje knihe Tajomný kapitán
v tejto súvislosti uvádza: Pred budovu školy prišla hlinkovská
polícia - garda. Zdrapili ma a vyhnali zo školy. Spálili mi
knihy a z okna vyhodili len prázdnu aktovku... Na ulici zostal
opustený, zhanobený učiiel.
Vo svojom liste Nálepka uvádza: V utorok ráno ma potom gardis
ti vysťahovali zo školy, vraj preto, že som sa nechoval ako Slo
vák. Potom som im odpovedal: Moje vlastenectvo holo, je

a bude

iného rázu ako vaše!
Vo februári roku 1939 Ministerstvo školstva a osvety v Bratis
lave vymenovalo Nálepku za správcu trojtriednej Štátnej ludovej
školy v Nemeckej Porube / teraz Poruba pod Vihorlatom / -

na

východnom Slovensku. Tu nastúpil miesto po prepustenom českom
učitelovi Malinoví, Na tejto škole učil vyššie ročníky, v trie
de mal 30 žiakov. Svojou prácou aj tu získal mládež a občanov
na svoju stranu a urobil tu užitočnú prácu. Dlho sa však v Po
rube nezdržal. Dna 16. marca 1939 nastúpil dobrovolne vojenskú
službu u 20. pešieho pluku v Michalovciach.
Nálepka vstúpil do armády ako vyspelý, zrelý a vyrovnaný člo
vek. Jeho doterajšie životné skúsenosti určovqli aj jeho ďalšiu
cestu. Na tieto udalosti Nálepka spomína: Prišli ku mne komunis
ti a povzbudzovali ma, choďte do armády. Volajú Vás v mene bo
žom, teda choďte a strieíajte pánubohu do okien.
Bezpodmienečne však prebehnite do Červenej armády.
Do frontových jednotiek slovenskej armády bol zaradený v júli
roku 1941. Najskôr pôsobil v štábe divízie, roku 1942 bol aj
náčelníkom štábu a pobočníkom velitela pluku.
Na východnom fronte prejavoval Nálepka vželý vzťah k mi ostrému
obyvatelstvu a podarilo sa mu získať spojenie so štábom Spoje ných partizánskych oddielov v žitomírskej oblasti, ktorého ve-

litelom bol generál Alexander Nikolajevič Saburov.
V tom čase Nálepka pripravoval prechod väčšj slovenskej vojen
skej jednotky k partizánom. Táto akcia sa nepodarila, ale Ná
lepka so svojimi najbližšími druhmi prešiel dňa 15. mája roku
1943 k sovietskym partizánom v priestore dediny Remezy a tu
sa stretol so svojím budúcim velitelom a druhom v zbrani ge
nerálom A. N* Saburovom. V tenistý deň vznikol 1. českosloven
ský partizánsky zbor na Ukrajine, aa čelo ktorého generál Sa
burov vymenoval Jána Nálepku.

-

Nálepka sa zúčastňoval so svojimi partizánmi mnohých bojových
akcií. Za odvahu a statočnosť v boji získal si dôvera a jeho
oddieli zverili náročnú úlohu v boji za oslobodenie mesta Ovruč aa Ukrajine.
V boji pri železničnej stanici dňa 16. novembra roku 1943

so

silaými a dobre opevnenými fašistickými útvarmi Nálepka na če
le svojej bojovej jednotky bol zasiahnutý palbou aepriatelského gulometu. Padol aa pôde Ovruče hrdiaskou smrťou.
Pochovaaý bol s vojeaskou poctou v oslobodeaej Ovruči.
Prezídium Najvyššieho sovietu udelilo kpt. Jáaovi Nálepkovi
ia memoriam titul Hrdiaa Sovietskeho zväzu.
Na jeho pohrabe dňa 19. aovembra aa hlavnom námestí v Ovruči
povedal komisár Českosloveaského partizáaskeho práporu Fiodorov: " Všetko, čo človek môže obetovať pre svoj národ a vlasť,
bez váhaaia obetoval kpt. Jáa Nálepka. Padol ako hrdiaa aa so
vietskej pôde v boji za slobodu svojej vlasti, svojho aároda
a všetkých pracujúcich. Padol - ale myšlieaka, za ktorú obeto
val svoj mladý život žije a bude žiť v myšlienkach a srdciach
všetkých Slovaaov. "
Dňa 24. aovembra roka 1943, štyri dai po oslobodeaí Ovruče so
vietskymi a sloveaskými partizáami - ovručský časopis Zora o

hrdinskej smrti Jána Nálepku napísal: Nesmrteínú slávu v tých
to bojoch získal verný syn slovenského národa, ktorý padol ako
hrdina v bojoch o Ovruč, velitel československého partizánske
ho odriadu kpt. Ján Nálepka. Jeho pamiatka bude večne ž ^ v
srdciach všetkých slovanských národov a celého pokrokového ludstva.
Život kpt. Nálepku bol krátky ale búrlivý a bohatý na udalosti
i poučenia. Vyrástol v čase masarykovskej demokracie. Ako mla
dý učitel dostal prvé miesto na škole v malej horskej dedinke
Maríkovej pri Žiline. Tu sa ocitol v prostredí, v ktorom ži votná realita bola mu odhalená dokorán* Bola to dolina hladu
a biedy, žili tu zodratí a vyčerpaní ludia. Tamojšia škola ma
la len jednu triedu a deti v nej boli hladné, bledé, bosé a o
trhané. Pobyt v Maríkovej otváral mu oči. Vtedy mu ešte mútila
hlavu masarykovská demokracia a myslel si, že stačí, aby lud
bol gramotný a tak zhodí zo seba krivdy, ktoré nan válajú vte
dajšie pomery* Poznajúc ^ažké položenie detí a ludu, rozvinul
úsilie na odstránenie úzkostí, vysvetloval ludu a písal člán
ky za odstránenie poručníetva cirkvi nad školami. Vtedajšie
štátne orgány však vystúpili aa ich ochranu a Nálepku dali aj
na súd. Rozhodol sa, že sa obráti o pomoc aa politické strany,
najmä aa sociálnodemokratickú stranu a v^ril, že ho podporia
v jeho Snážeaí. Písal Výzvy za poštátnenie školy, aby neboli
viac v poručníctve cirkvi, aby sa školskí inšpektori vzdeláva
li v demokracii. Jeho Výzvu však nikto nechcel uverejnil
Napokon o jeho Výzve sa dozvedel významný dejatel tohto obdo
bia Zdenek Nejedlý, ktorý sa postaral o jej zverejnenie.
Po jej zverejnení vrhli sa na Nálepku všetky cirkevné organi
zácie, kolko cih na Slovensku v tom čase bolo a k tomu aj štát
ny aparát. Začali ho prenasledoval. Nálepka spomína, že všet-

kým takým učitelom, akým som bol ja, znížili platy*
Za týchto pomerov, keď ma u.ž prenasledovali všetky strany a
nikomu som nebol potrebný, ujali sa ma robotníci. Komunisti
mi pomohli nájsť miesto výpomocného učitela v Stupave.V Stupave - v kruhu robotníckej mládeže a robotníkov dozrieva
li Nálepkove predstavy o spravodlivosti. Stupavskí robotníci
prijali Nálepku do svojho kruhu a tu formoval svojL ďalšiu o rientáciu. Poskytli mu diela Marxa a Lenina a tu sa vzdelával
a pripravoval pre svoj ďalší boj za spravodlivý a krajší život
svojho ludu.

^

Pobyt v Stupave znamenal pre Nálepku významný stupeň v jeho
uvedomovacom procese a poznačil aj jeho ďalšie životné osudy,
ktoré napokon viedli k jeho odvážnym a hrdinským činom v par
tizánskom b ji za oslobodenie svojej vlasti v spoločnom boji
po boku sovietskych partizánov.
Jeho statočnosť a odvaha v boji vyvolali úctu nielen jeho spo
lubojovníkov ale dvíhali uvedomenie obyvateíov v zázemí v jeho
domovine, ktoré rozrástlo do mohutného partizánskeho boja pro
ti okupantom a ich domácim pomocníkom a napokon prerástlo do
celonárodného boja v Slovenskom národnom povstaní, do boja za
obnovenie československého štátu, v ktorom by vzťahy oboch ná
rodov boli spravodlivo usporiadané.
Ján Nálepka stal sa príkladom statočnosti v boji, symbolom
bratskej spolupráce a družby s národmi ZSSR v čase vojny i v
čase mierovej výstavby oslobodenej Československej republiky.
Jeho hrdinský život sa stal námetom pre umelecké stvárnenie v
literárnej oblasti a vo výtvarnom umení.
Život a boj Jána Nálepku úspešne literárne stvárnili jeho naj
bližší spolubojovníci. Hrdina ZSSR generálmajor A. N. Saburov
v diele Tajomný kapitán. U nás Viliam Salgovič vo svojich prá-

cach, napokon Miloš Krno v románe Vrátim sa živý.
Všetci zhodne vystihujú vzácne morálne a charakterové vlast nosti Jána Nálepku a vysoko hodnotia jeho jednoznačné postoje
v spoločnom boji proti nenávideným fašistom*
Vďačný lud už v čase vojny a v prvých rokoch po oslobodení na
šej vlasti Červenou armádou vyjadril svoje city vďaky a uznania
Jánovi Nálepkovi. V Stupave na budove školy, v ktorej Ján Ná lepka učil, bola odhalená jedna z prvých pamätných tabúl kpt.
Jánovi Nálepkovi, ako prejav vďačnosti pbčanov Stupavy za jeho
statočnosť v boji za naše oslobodenie.
Pri príležitosti 5. výročia jeho hrdinskej smrti tunajšia vtedy Stredná škola bola pomenovaná na Strednú školu kpt. Jána
Nálepku. Na slávnosti pomenovania školy v mesiaci novembri ro
ku 1948 bola prítomná aj matka hrdinu osobne a za velkéj účas
ti miestneho obyvatelstva a žiakov škola sa slávnostne zaviaza
la vychovávať svoje žiactvo v duchu socialistického vlastenec
tva a proletárskeho internacionalizmu, v duchu ideí, za ktoré
Ján Nálepka bojoval a v boji aj svoj život obetoval.
V priebehu ďalších rokov vytvorila sa na tunajšej Základnej de
väťročnej školy nálepkovská tradícia, v ktorej sa rozvinula
spolupráca so školami nesúcimi meno hrdinu Jána Nálepku a nad
viazala sa družba so školou v Ovruči na Ukrajine, kde Nálepka
padol.
Tunajšia ZDS stala sa miestom stretávania nálepkovcov. Stupava
už roku 1955 prvýkrát privítala velitela a druha v zbrani kpt.
Jána Nálepku - Hrdinu ZSSR generálmajora Alaxandra Nikolajeviča
Saburova v sprievode jeho spolubojovníkov i brata Jána Nálepku
Ondreja, ktorý sa vybral po stopách Jána Nálepku v jeho vlasti.
Pri príležitosti jeho návštevy v Stupave bol aj iniciátorom
družby tunajšej školy so školou v Ovruči.

O rok neskoršie navštívili tunajšia školu spolubojovníci kpt.
Nálepku na čele s Viliamom Šalgovičom a venovali tunajšej ško
le bustu hrdinu kpt. J. Nálepku.
Spolupráca so školou v Ovruči vyústila roku 1967 v prvú náv
števu žiakov a učitelov ovručskej školy v Stupave, kde boli
priatelsky prijatí, v rodinách ubytovaní a pri tejto príleži
tosti sme sa s nimi bratsky zonámili.
Nespočetné listy, ktoré z tunajšej školy boli odoslané na ad
resy škôl a jednotlivcov do ZSSR a podobne na našu adresu a
jednotlivých žiakov zo ZSSR prišli, naše vztahy so žiakmi a
učitelmi sovietskych škôl z roka na rok rozvíjali a upevňovali.
Výchova k socialistickému vlastenectvu a proletárskemu inter
nacionalizmu na tunajšej škole neustala ani v krízových rokoch.
Pri príležitosti 25. výročia hrdinskej smrti kpt- Nálepku v me
siaci novembri roku 1968 usporiadala tun. ZDŠ seminár o účasti
kpt. J. Nálepku na zahranenom odboji v druhej svetovej vojne.
Roku 1969 pri príležitosti osláv 700. výročia prvej písomnej
správy o Stupave MNV v Stupave pozdravil súdruhov v ZSSR a po
slal im jubilejné medaily a diplomy a tô najmä Hrdinovi ZSSR
generálmajorovi A. N. Saburovovi a Mestskému sovietu v Ovruči
ako prejavy nerozbornej družby, priatelstva a bratstva, ktorí
jubilujúcu Stupavu slávnostne pozdravili.
Nále^kovská tradícia v Stupave sa natrvalo udomácnila a stala
sa sučastou politickovýchovnej práce tunajšej ZDS, inštitúcií
nacčele s Miestnym národným výborom a školou.
Z iniciatívy MNV v Stupave ešte roku 1971 bol prijatý ideový
návrh, ktorý doporučil, aby pri príležitosti 30. výročia hr
dinskej smrti kpt. Nálepku, t.j. na jeseň roku 1973, boli v
Stupave usporiadané celoslovenské spomienkové slávnosti s od
halením pomníka kpt. Jána Nálepku, na upravenom priestranstve

pre budovou Základnej deväťročnej školy, kde v blízkej budúc
nosti vznikne aj kompletná škoslký areál, pred ktorým pomník
bude symbolizovať zameranie výchovy tunajšieho žiactva. Bude
vyjadrovať našu vnútropolitickú i zahraničnopolitickú orien
táciu na spoluprácu so ZSSR, na večnú družbu a nerozborné
bratstvo s národmi sovietskeho zväzu budujúcimi socializmus,
s krajinou mierovej spolupráce s národmi celého sveta.
Pri príležitosti dnešného spomienkového večera vzdávame úctu
Jánovi Nálepkovi, nášmu bývalému spoluobčanovi, učitelovi a
partizánovi. Ideove zocelený odišiel zo Stupavy a v búrlivých
rokoch druhej svetovej vojny našiel svoje miesto v radoch
partizánov na Ukrajine. Nálepka s partizánskym oddielom vy jadroval pred svojimi sovietskymi druhmi a pred celým svetom
zmýšlanie slovenského ludu doma, nenávidel nemeckých fašistov
a ich domácich klérofašistických pomahačov.
Vytvorením československého partizánskeho oddielu vyjadroval
svoje túžby a túžby svojho ludu za obnovenie Československej
republiky, že slobodné a šťastné Československo možno budovať
len v pevnom zväzku Čechov a Slovákov v novej Československej
republike, v ktorej bude vládnuť pracujúci lud, pod vedením
KSČ a v pevnej jednote so ZSSR.
Nálepka ako učitel vychovával mládež a ako partizánsky velii*el vychovával svojich spolubojovníkov láske k vlasti.
V spoločnom boji s bieloruskými a ukrajinskými partizánmi a
spoločne preliata krv upevnili družbu našich národov s národ
mi ZSSR, ktorá sa stala základom našej slobody a samostatnosti.
Vysoké morálne kvality kpt. Jána Nálepku vzbudzovali úctu u
jeho spolubojovníkov. Jeho b j za oslobodenie svoje vlasti je
dôkazom jeho vrelej lásky k ludu. Nm mu ludu a našej mládeži
nech je kpt. Ján Nálepka, vlastenecký učitel a hrdina nehynú
cim - žiarivým príkladom!

Bol som pri zrode Štátneho majetku v Stupave.
Prvého februára roku 1960 nastúpil som aa základe uznesenia
KSČ a vlády pracovať aa Miestnom národnom výbore v Stupave
do funkcie tajomníka MNV. Do náplue mojej práce v plnom roz
sahu zapadala starostlivosť a zodpovednosť za plnenie úloh
na úseku polnohospodárstva. V tomto období v obci zabezpečo
vali polnohospodársku výrobu dve jednotné rolnícke družstvá,
a to JRD Stupava a JRD Mást v Stupave*
Zabezpečovanie polnohospodárskej výroby a vývoj v tom čase v
oboch jednotných rolníckych družstvách prebiehali rozdielne.
Napríklad kým JRD v Máste naberal kurz postupného racionálne
ho a efektívneho hospodárenia, zatial JRD Stupava i napriek
rozličným formám pomoci zo štátnych a politických orgánov o kresu postupne z roka na rok hospodársky upadalo.
Príčinu úpadku Jednotného rolníckeho družstva ako politický
a hospodársky pracovník videl som v tom, že vtedajší funckioaári JRD neboli aa výške úloh, ktoré v tom období malo plniť
a zabezpečovať JRD, tiež v tom, že sa vyskytovali značné chy
by v riadiacej a kontrolnej práci vyšších orgánov vrátane ONV
a VPS, a to najmä v oblasti plánovania* Pretože JRD na jednej
strane z roka na rok neplnilo svoje dodávkové úlohy voči štá
tu a spoločnosti, na druhej strane ani povinnosti voči svojim
členom, ktorí statočne pracovali ale odmeny v zaslúženej výš
ke nedostali vzhladom na vyššie uvedené objektívne a subjektýae príčiny, bolo nutné podniknúť patričné kroky k náprave.
Správa JRD, Rada MNV v Stupave i základná organizácia KSS s u
vedenou situáciou sa zaoberali a rozhodli sa, aby v úzkej spo
lupráci s Výrobnou polnohospodárskou správou podnikli sa kro
ky, aby JRD v Stupave ako úpadkové, bolo začlenené do SM.
Uznesením Rady MNV v Stupave, správy JRD a ZO KSS pri JRD

boli poverení za ZO KSS súdruhovia Milan Škrovan, za JRD
predseda JRD Rudolf Karovič, štátnu správu tajomník MNV Jo
zef Martinkovič a za VPS súdr. inž. Hučko navštívil Minister
stvo polnohospodárstva v Prahe, kde by prerokovali súčasný
stav v JRD v Stupave a dosiahnu^ aby bolo začlenené do sek
toru štátnych majetkov.
Zásluhou súdr. inž. Hučka rokovania v Prahe prebiehali velmi
slubne, napokon došlo k rozhodnutiu, čo bolo p&tvrdené podpi
som Ministerstva, že JRD Stupava zaniká dňom 31. decembra 1963
a dňom 1. januára 1964 vzniká v Stupave nový národný podnik
Štátny majetok so sídlom v Stupave*
Od uvedenej zmeny možno

zaznamenaí v našej obci prelom k pro

gresívnemu, racionálnemu a efektívnemu rozmachu polnohospodár
stva. Na tomto rozmachu polnohospodárskej výroby, jej stabili
zácii a špecializácii má bezo sporu velkú záasluhu vedenie ŠM
na čele so súdr. Dr. A. Dubčákom, riaditelom podniku.
Za desaíročnej existencie na ŠM dosiahli sa predtým nevídané
úspechy. Predovšetkým nový podnik sa organizačne a štrukturál
na upevnil, čo sa postupne odzrkadlovalo v tom, že sa dostavi
li prvé a potom postupné zlepšovanie a konkrétne výsledky.
Podstatne sa zvýšila dojivosť zlepšila sa technologia výkrmu
ošípaných i hovädzieho dobytka, čo m^lo za následok dôsledné
plnenie úloh v plnení dodávok voči spoločnosti.
Boli vybudované,potrebné objekty, urobila sa výsadba sadov a
vinohradov. Pracovníci ŠM, bývalí členovia JRD si osvojili p&
trebné návyky i vedomosti, systém i metódy riadenia práce na
ŠM, našli v tomto podniku denno-denné zamestnanie, pravidelnú
a istú zárobkovú možnosť,
Desa^ rokov histórie života nie je dlhá doba ale v histórii
obce a samotného podniku ŠM je to dost dlhá doba. Za jedno

desaťročie urobilo sa v prospech našich občanov i v prospech
celej našej spoločnosti skutočne vela prospešnej a cielavedomej práce a vyprodukovalo vela hodnôt.
Pri príležitosti desiateho výročia vzniku Štátneho majetku v
Stupave srdečne pozdravujem všetkých zamestnancov ŠM, želám
im do ďalšej budovatelskej práce zdravia a vela úspechov na
pracovisku ako aj v ich osobnom živote*
Jozef Martinkovič,
predseda MNV v Stupave.

Ustanovenie Národného frontu v Stupave.
Podlá zápisnice z ustanovujúcej schôdze pléna Národného
frontu v Stupave, ktoré bola dňa 11. júna 1971 zapísanej
predsedom Miestneho národného výboru Jozefom Martinkovičom,
bolo na programe rokovania: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Refe
rát o význame a poslaní NF. 3. Volba pléna a predsedníctva NF.
4. Zakončenie zasadnutia.
Ustanovujúcu schôdzku pléna Miestneho výboru Národného frontu
otvoril a viedol s. J. Martinkovič, predseda MNV v Stupave.
Privítal prítomných a oboznámil, ich s programom ustanovujúcej
schôdze. Osobitne privítal súdr. Jindricha Majerského, tajom
níka Okresného výboru Národného frontu Slovenskej socialistic
kej republiky, ktorý na tomto zasadnutí predniesol obsiahly a
výstižný referát o význame a poslaní Národného frontu v našej
socialistickej vlasti a pri jej ďalšom budovaní*
Po referáte súdr. J. Majerského bola volba pléna a predsedníc
tva Miesta ho výboru Národného frontu* Všetci navrhovaní Čle
novia či už do pléna alebo predsedníctva NV NF boli jednomy selne zvolení bez pripomienok. Po zvolení vyššie uvedených or
gánov prehovoril ešte tajomník OV NF s. J. Majerský o najbliž
ších úlohách MV NF a po ubezpečení, že Okresný výbor Národné
ho frontu okresu Bratislava vidiek bude Miestnemu výboru Národ
ného frontu aktívne pomáhať* Po tomto prejave predsedajúci s.
J. Martinkovič poďakoval sa za prejav s. J. Majerskému, prítom
ným za účasť a so želaním úspechov v práci v MY NF v Stupave
zasadnutie ustanovujúcej schôdzky zakončil.
Za členov pléna MV Národného frontu v Stupave boli zvolení:
Meno

národ, v ESC od

soc. pôv. funkcia

1. Martinkovič Jozef

1921

1948

robot.

pred.MNV

2. Neradovič Štefan

1925

1952

robot.

riad.ZNZ

3. Tomčíková Anna

1910

4, Neradovič Joz. ml*

1946

5. PhDr. Horecký Ján

1920

1963

malorol . ved.prac

6. Kubovič Ján

1919

1948

robot*

robot*

7. Peši Milan

1939

robot*

robot*

8. Figmik Jozef

1923

robot.

robot*

9. Brezovský Štefan

1929

robot.

učit.ZDŠ

10. Bátora Jozef

1908

robot.

dôchod*

11. Horváthova Drahomíra

1936

robot.

riad.LŠU

12* Trvalík Viktor

1927

13. Kišoňová Ľubica

1941

14. Kučera Konštantín

1925

15. Mader František

1948

1967

1965

robot.

dôchod.

robot*

elektr.

* robot.

úradník

úrad.

učit.ZDŠ

robot.

ved.prev.

1935

robot.

kníhtlač.

16. Mader Rudolf

1921

robot.

hl.mech.

17. Hasák Ivan

1947

úrad.

študent

18. Serdelová Kvetosl.

1930

robot.

úradníčka

19, Gramblička Tomáš

1923

robot.

vodič

20. Koreň Ján

1930

1962

robot.

taji. MNV

21 + Makovinský Cyril

1928

1952

robot*

technik

22. Rigová Ľudmila

1939

robot*

ved.prev.

23. Kubrický František

1913

1948

robot*

preds.JRD

24, Mader Jozef

1917

1945

robot.

ved.DB

25. Mindáková Marta

1939

'1964

robot.

dôchod.

26. Nerád Gejza

1918

1945

úrad.

úradník

27. Jančár Štefan

1911

1948

robot.

dôchodca

28. Maderová Anastázia

1927

roln.

skup.JRD

29, inž* Rasoň Alexander

1931

robot.

technik

robot.

robotník

robot*

ved.predaj

1960

1951

30. Vaškovič Jozef
31. Debrecká Marta
P r e d s e d n í c t v o
1. Martinkovič Jozef
2. Neradovič Štefan

1933
:
predseda
podpredseda

3. Rigová Ľudmila

tajomníčka

4. inž. Hasoň Alexander, 5. Koreň Ján, 6. Mader Jozef,
7. Horváthová Drahomíra, 8. Serdelová Kvetoslava, 9. Kub rieky František, členovia predsedníctva.
Menovaní členovia pléna a predsedníctva MV NF boli navrhnutí
za jednotlivé miestne spoločenské organizácie.
Podlá poradia: 1. navrhnutý za MV KSS, 2. za MV KSS, 3. za
5SČK, 4. za ZO Socialistického zväzu mládeže v miestnej Cemen
tárni. 5. za Miestny odbor Matice slovenskej, 6. za MO DPZ,
7. za MO DPZ, 8+ za Miestnu organizáciu Zväzu protifašistic kých bojovníkov, 9. za SBD, 10. za TJ Tatran, 11* za ZO KS&
pri ZDŠ, 12. za MO Včelárov, 13. za ZDŠ, 14. za Polovnícke
združenie v Stupave, 15. za TJ Tatran, 16+ za ZO Zväzu Česko
slovensko - sovietskeho priatelstva pri Cementárni, 17. za
Dedinskú organizáciu Socialistického zväzu mládeže, 18. za
ZO ROH pri Štátnom majetku v Stupave, 19. za MO Včelárov, 20.
za MV KSS, 21* za ZO KSS pri štátnych lesoch, 22. za ROH pri
RaJ / reštaurácie a jedálne / 23. za DO KSS, 24* za DO KSS,
25. za MO Zväzu Československo - soviet, priatelstva, 26. za
PZ, 27. za DO KSS, 28. za ZO KSS pri JRD, 29. za MV KSS, 30* .
za MV Zväzu Romov, za Zväz slovenských žien*

Prípravy k oslavám dvadsiateho piateho výročia
víťazstva nášho ludu vo februári roku 1948.
Rok 1973 je rokom významných výročí a Stupava sa zodpovedne
pripravuje tieto významné výročia osláviť. V mesiaci febrnári školy, inštitúcie, závody a jednotlivci pripravuju dôstoj
ne osláviť dvadsiate piate výročie víťazstva nášho ludu vede
ného Komunistickou stranou Československa vo februári roku
1948 v tom čase na čele so súdruhom Klementom Gottwaldom, k b rý sa vo februárových udalostiach stal predsedom vlády Česko
slovenskej republiky a čoskoro koncom mája vo volbách, v kto
rých velkou väčšinou hlacsov zvíťazila kandidátka Národného
frontu, odstúpil prezident Eduard Beneš a za prezidenta česko
slovenskej republiky bol zvolený prvý robotnícky prezident sú
druh Klement

G o t t w a 1 d . Februárové víťazstvo roku 1948

bolo jedným z rozhodujúcich medzníkov na našej ceste k socia
lizmu. Pokojnou cestou parlamentného boja bola odstránená moc
buržoázie v Československu a navždy bola znemožnená obnova ka
pitalizmu u nás.- V priebehu dvadsiatich piatich rokov zmenila
sa naša vlasť na nepoznanie, rozvinulo sa socialistické hospo
dárstvo, veda, technika, kultúra. Dvadsaťpať víťazných rokov
náš lud chystá sa dôstojne osláviť.V závodnom klube Cementár v Stupave na deň 19. februára 1973
/ pondelok / o 18. hodine bude slávnostný večer. V slávnost nom programe vystúpi Vojenský umelecký súbor kpt. Nálepku z
Bratislavy. ZK Cementár pozýva na túto slávnosť občanov vkus
nými pozvánkami.Okrem pracovného nadšenia pracujúcich, ktorí touto formou pre
javujú svoje nadšenie i vďaku našej KSČ za velké víťazstvá do
siahnuté pri budovaní našej'socialistickej vlasti, predkladajú
naši občania MNV aj svoje osobné záväzky na plnenie volebného

programu nášho MNV v rámci úspešne prebiehajúceho piateho päť
ročného plánu.
V období príprav osláv 25. výročia Februárového vííazsiva nad
šenie občanov prejavuje sa aj inými formami. Dna 15. februára
t.r. / 1975 / Miestny národný výbor navštívili manželia Jozef
Žitňan, invalid, dôchodca s manželkou Janou s pripravenou da
rovacou listinou tohto obsahu: Slávnemu Miestnemu národnému
výboru a MO KSS v Stupave. Pri príležitosti 25. výročia febru
árových udalostí roku 1948 dovoíujeme si vsnovať Vám na pamiat
ku portrét Ľudovíta Štúra, revolucionára, bojovníka sa sociál
ne práva robotníckej triedy a práva slovenského národa v ro koch 1848/49 na Slovensku.
Portrét Ľudovíta štúra s darovacím listom prevzal predseda MNV
s. Jozef Martinkovič a inštalovali ho v úradnej miestnosti MNV
v Stupave.- Je to sympatický prejav nadšenia a vďaky občana
miestnemu orgánu politickej moci a verejnej správy za úspešnú
výstavbu nového života zbaveného neistoty s jasnými perspektí
vami, ktoré občanom zabezpečujú pokojnú prácu a bezstarostnú
starobu. Za dar a prejavy uznania predseda MNV poďakoval sa áarovatelom v priatelskom rozhovore v budove MNV v Stúpave.V slávnostne vyzdobenej divadelnej sieni ZK ROH Cementár v Stu
pave dna 19. februára 1973 zišlo sa početné obyvatelstvo, pra
cujúci a mládež na slávnostný večer so začiatkom o 18. hodine.
Moto pozvánky od Kl. Gottwalda: Všetka moc pochádza z ludu a lu
du patrí bolo vhodne volené a vystihovalo tému slávnostného ve
čera, ktorý bol spomienkou na víťazstvo čs. ludu vo februári ro
ku 1948.
Slávnostný prejav predniesol súdr. Jozef Haršáni, priamy účast
ník februárových udalosti. Uvádzam podstatnú časť slávnostného
prejavu.

Vážení občania, milá mládež, sudružky a súdruhovia!
V týchto dňoch si pripomíname jubilejné 25. výročie Vítazného
februára, Stvrtstoročie nás delí od slávneho februárového vítazstva robotníckej triedy vedenej komunistickou stranou, kto
rá za podpory väčšiny pracujúceho ludu zvíťazila nad reakciou
a definitívne rozhodla o socialistickom výv) ji v Českosloven
sku. Porážka buržoázie vo februári roku 1948 otvorila cestu k
splneniu dávnych túžob pracujúcich našich.krajín, ktorí po mno
ho generácií viedli úporný triedny boj a neváhali prelieval aj
krv za nastolenie nového a spravodlivejšieho -spoločenského po
riadku.
Tohtoročné jubileum Februára 1948 nadväzuje na celý rad sláv
nych výročí medzinárodného a nášho revolučného hnutia, najmä
na oslavy 55. výročia Velkej októbrovej socialistickej revolú
cie a 50. výročia založenia Zväzu sovietskych socialistických
republík. Práve táto náväznosí významných jubileí nám umožňu
je ešte výraznejšie si uvedomil, že Októbrová revolúcia a So
vietsky zväz sú už viac ako polstoročie silnou oporou boja ro
botníckej triedy celého sveta.
Tieto významné výročia sovietskeho ludu sa stali aj pre nás
manifestáciou velkých úspechov boja za socializmus vo sveto vej histórii. Od víťazstva Velkej októbrovej socialistickej
refolúcie uplynulo púhych 55 rokov a k akým prevratným zmnám
za pomerne krátky čas došlo! Zo zaostalého Ruska bola vybudo
vaná moderná svetová socialistická priemyselná velmoc nového
typu. Vzniklo politicky a ekonomicky silné spoločenstvo socia
listických krajín, ktoré sa vymanili spod vplyvu imperializmu
a zvílazila v nich socialistická revolúcia. Zrúcala sa koloni
álna sústava imperializmu a kapitalistický systém prechádza
dnes už tretou etapou svojej všeobecnej krízy.

Sovietsky zväz prestal by í osamotenou krajinou v budovaní so
cializmu. Rko štát, ktorý buduje komunisti&ú spoločnosť, stal
sa najpevnejšou silou socialistického tábora a oporóu všetkých
pokrokových a protiimperialistických síl. Pomer síl vo svete
sa výraznezzmenil a äalej sa mení v prospech socializmu. Sveoví socialistická sústava sa stala určujúcim činiteíom sveto
vého vývoja.
Nás, občanov socialistického Československa, delí od víťazstva
socialistickej revolúcie iba štvrťstoročie, Naša komunistická
strana sústreduje dnes sily všetkého ludu k budovaniu vyspelej
socialistickej spoločnosti. V našej vlasti úspešne pokračuje
realizácia línie XIV zjazdu KSČ, ktorá sa Šalej konkretizuje
celým radom plemárnych zasadaní ÚV KSČ. Každodenným bojom za
dôsledné uskutočňovanie súčasnej politickej línie sa KSČ pri
hlasuje k historickému odkazu Februára 1948. Plnením úloh sú
časnej etapy budovania vyspelej socialistickej spoločnosti po
tvrdzuje cestu, ktorú Február 1948 otvoril - cestu socialistic
kého rozvoja pod vedením robotníckej triedy a jej predvoja Komunistickej strany Československa.
Nie je náhoda, že postoj pravicových a protisocialistických
síl v nedávnej minulosti sa vyznačoval úplne opačným prístu pom k Februáru 1948. Predstavitelia týchto síl si dobre uvedo
movali skutočné hodnoty a hlboký význam Februára pre našu so
cialistickú cestu. Preto sa snažili jeho význam a výsledky vo
vedomí našej spoločnosti znevážiť a očierniť. Vytýčili si za
ciel revíziu a negáciu Februára, ktorý vydávali za príčinu
všetkých chýb a deformácií. Usilovali sa o vzťahy, v ktorých
by išlo o " rozličné ponímanie socializmu ", o pluralitu po
litických síl, predovšetkým ale o politickú moc, ktorá bola
rozhodnutá Februárom 1948 v prospech robotníckej triedy a všet
kých pracujúcich.

-

Preto dezorientovali lud rozličnými " modelmi " socializmu.
Sami boli ochotní prijal akýkolvek model, len nie vedecký so
cializmus marxixticko-leninského poňatia, ktorý predstavuje
jediný, skutočný socializmus nielen v teórii, ale dnes aj re
álny socializmus v praxi svetovej socialistickej sústavy. Pre
to sa usilovali o prehodnotenie a skreslovanie významu a pod
staty februárových udalostí.
Historické fakty však nemožno vyvrátil Február 1948 znamenal
predovšetkým základný mocenský prelom v našich dejinách. Poli
tickú moc v štáte prevzala na seba prvýkrát v dejinách Česko
slovenska robotnícka trieda vedená komunistickou stranou.
Skončila sa celá epocha dlhodobého triedneho zápasu proletari
átu s buržoáziou o politickú moc a začala sa etapa budovania
socializmu. Ide preto skutočne o historický medzník v dejinách
našej strany a našich národov.
Vo februári 1948 dosiahla KSČ jeden zo základných revolučných
cielov, ktoré si vytýčila pri svojom založení, t.j. zvrhnutie
buržoázie a nastolenie diktatúry proletariátu. Tým bol vytvore
ný základný predpoklad pre uskutočnenie ďalších sociálnych a
ekonomických premien spoločnosti.
Oslobodenie Československa Sovietskou armádou, vítazstvo ná rodnej a demokratickej revolúcie a nastolenie ludovodemokratickej moci roku 1945 potvrdzovali sprývnost vnútornej a zahranič
nopolitickej línie strany a 5alej významne posilňovali jej po
zície. Politická reprezentácia buržoázie strácala svoje vedúce
politické postavenie a KSČ sa stala nielen najpočetnejšou poli
tickou stranou, ale aj uznávanou vedúcou silou vytvoreného Ná
rodného frontu Čechov a Slovákov. Mohla sa preto roientova^. na
dalšie rozvíjanie národnej a demokratickej revolúcie a jej pre
rastanie do revolúcie socialistickej, na úplnú politickú izo -

láciu buržoázie a na získanie väčšiny národa.
Február 1948 ukázal ideovú a organizačnú pripravenosť strahy
dôsledne splnil úloha vodcu robotníckej triedy, Potvrdil, že
KSS pripravila robotnícku triedu a jej spojencov na rozhodujú
ce strenutie tak, že buržoázia bola prakticky bez šance. Preto
bolo možno vyriešiť základnú otázku socialistickej revolúcie otázku politickej moci - pokojnou, ústavnou, demokratickou a
parlamentnou cestou.
Keď hovoríme v súvislosti s Februárom o pokojnej ceste dosiah
nutia politickej moci, je potrebné zdôrazniť, že išlo o hlboko
revolučnú zmenu, ktorá bola umožnená msniernou silou zjedno tených ludových más a úplnou politickou izoláciou reakcie.
Bola umožnená aj existenciou ZSSR a jeho garanciami, ktoré vy
lúčili možnosť akéhokolvek zásahu zvonku v prospech reakcie.
Keď sa strana orientovala na pokojný priebeh revolúcie, nepod
ceňovala súčasne ani moznosí prípadného ozbrojeného stretnutia.
Preto tiež v priebehu februárových udalostí vybudovala íučové
milície, ktoré sa stali významným politicko-mocenským nástro
jom robotníckej triedy v boji proti reakcii, Ľudový milicionár
sa stal symbolom Víťazného februára.
Celá ďalšia dvadsaťpäťročná bojová cesta Ľudových milícií uká
zala, že milície vždy boli a zostanú verným ochrancom revoluč
ných vymožeností pracujúcich a významnou silou rozvoja socia
lizmu v našej vlasti.
Súdružky a súdruhovia, február 1948 je neoddelitelne spätý s
menom súdruha Klementa Gottwalda, ktorý znova vo Februári, rov
nako ako mnohokrát v minulosti, ukázal svoje politické umenie.
Potvrdil všetky potrebné kvality proletárskeho vodcu a štátni
ka. Pod jeho múdrym vedením KSS sa Lňila z nevyčerpatelnej
studnice revolučných skúseností sovietskych komunistov.

Predovšetkým zásluhou Klementa Gottwalda uplatnila strana majst
rovskú taktiku, ktorá znova potvrdila osvedčenú zásadu, že pod
mienkou úspechu komunistickej itrany je vernosť marxizmu-leninizmu, schopnost jeho tvorivého uplatnenia v konkrétnej situá
cii, umenie správnou taktikou získavať do boja najširšie masy
pracujúcich. S menom Klementa Gottwalda sa spája tiež nástup
našich pracujúcich k výstavbe socialistickej spoločnosti.
Februárové víťazstvo dokázalo, že sila komunistickej strany
je v jej úzkom spojení s robotníckou triedou a širokými ludovými masami, v pevnom zväzku robotníckej triedy, pracujúceho
rolníctva a pokrokovej inteligencie, ktorý sa stal pilierom
Národného frontu Čechov a Slovákov. Myšlienka Národného frontu
dokázala vo Februári svoju skutočnú silu a úlohu. Národný front
Čechov a Slovákov ako politický zväzok pracujúcich miest a de
dín, spoločenských a politických organizácií, má svoje význam
né miesto aj v súčasnom živote našej spoločnosti. Toto široké
zjednotenie pracujúcich miest a dedín pod vedením KSČ bolo vý
sledkom mnohoročného praktického uskutočňovania zásady " čelom
k masám

Na túto zásadu nadväzuje aj súčasná politika nového

vedenia strany, pričom nejde len o obyčajnú slovnú propagáciu
hesla ale o trvalý princíp každodennej politickej činnosti
všetkých orgánov a organizácií strany, od ústredného výboru až
po každú základnú organizáciu a každého člena strany.
Február 1948 bol súčasne výsledkom a manifestáciou jednoty ná
rodov našej republiky, predovšetkým internácionáLnej jednoty
Čechov a Slovákov. Jeho výsledky vytvorili predpoklady pre 5alšie rozvíjanie jednoty a bratskej suolupráce. Významným krokom
pre rozvijanieinternacionálnych vz"tahov medzi Čechmi a Slovák
mi a pre upevnenie jednoty a sily ČSSR je federatívne usporia
danie štátu. V duchu februárovej tradície usilije sa KSČ o Sa^-

šie stmelovanie pracujúceho ludu oboch národov a národností
žijúcich na území republiky pre spoločný ciel - budovanie roz
vinutej socialistickej spoločnosti v Československu.
Pri príležitosti 25. výročia Februára pripomíname si súčasne
obrovský význam nášho spojenectva so Sovietskym zväzom.
Spojenetctvo so Sovietskym zvozom bolo roku 1948 aj neskôr
pevnou zárukou proti plánom a snahám vnútorných a zahranič
ných nepriatelov na rozvrátenie našej republiky a jej socia
listického výiaja. Rok 1968 znova ukázal, že imperializmus sa
nikdy nedokáže zmieril s porážkou a že sa neustále snaží o lik
vidáciu socialistického zriadenia. Ukázal tiež, čo znamená spo
jenectvo so Sovietskym zväzom pre ochranu vymožeností socia lizmu. Velká čast našich občanov si už dnes plne uvedomuje, že
internacionálna pomoc nsich spojencov v auguste 1968 plne zod
povedá záujmom našich pracujúcich, medzinárodnej robotníckej
triedy, socialistického spoločenstva a záujmom svetového komu
nistického hnutia.
Heslo súdruha Klementa Gottwalda So Soviešskym zväzom na večné
časy vyjadrilo tak vz^ah, v ktorom je zakotvená trvalá základná
hodnota národnej existencie a štátnej samostatnosti Čechov a
Slovákov. Hodnotu tohto spojenectva potvrdili všetky etapy náš
ho povojnového vývoja. Jeho základom je zhoda triednych záujmov
cielov a ideologie československého a sovietskeho ludu. Jej u pevňovanie bolo a zostáva výrazom objektívnych potrieb rozvoja
našej spoločnosti. Je zárukou bezpečnosti našej republiky na
princípe spoločnej zodpovednosti socialistických krajín pri o
brane vymožeností socializmu. Y ekonomickej oblasti zase pred
stavuje silnú základňu 5alšieho rozvoja nášho hospodárstva, za
bezpečuje Československu dôležité suroviny a potraviny, umožňu
je špecializáciu a kooperáciu výroby a postupne raiizáciu úloh

medzinárodnej socialistickej delby práce.
S oprávnenými pocitmi hrdosti nad vykonanou prácou a nad do siahnutými výsledkami pristupujeme k bilancovaniu našej dvadsať
päťročnej cesty započatej vo februári roku 1948+
Československo patrilo už pre druhou svetovou vojnou ku kraji nám s pomerne rozvinutou ekonomikou. Jeho pdiel na svetovej
priemyslovej výrobe bol 1, 3 % a na pocte obyvatelov sveta 0,6
percenta. Zaostávalo však najmä za technickou úrodnou Nemecka,
, Velkej Británie, Francúzska a Belgicka. V porovnaní s obdo
bím pred. druhou svetovou vojnou podiel Československej socia
listickej

republiky na svetovej priemyselnej výrobe sa teraz

zvýšil na 1,7 percenta, čo pri podiele na 0,4 percenta z celko
vého poctu obyvatelstva sveta znamená, že úroveň priemyselnej
výroby na jedného obyvatela je u nás štvornásobná nad svetovým
priemerom. Prerátané na jedného obyvatela patrí dnes ČSSR oso
bitne v základných priemyselných výrobkoch neuži popredných
svetových výrobcov.
Y uplynulých rokoch budovania socializmu došlo k zásadnej pre
mene sociálno-ekonomickej štruktúry nasej spoločnosti. Dosiah
li sme aj významné úspechy v politickom, hospodárskom a kultúr
nom živote nášho ludu* Bola vybudovaná mohutná materiálno-technická základňa socializmu. 0 obrovskom rozvoji našej ekonomiky
hovorí aj objem priemyselnej produkcie, ktorý roku 1970 oproti
roku 1937 vzrástol aa 7,7 krát. Náš socialistický priemysel vy
robil roku 1970 za dva mesiace tolko, kolko vyrobila celá bur
žoázna republika za celý rok.
Najväčší rozvoj zaznamenáva priemyselná výroba na Slovensku.
Zaostalé agrárne Slovensko sa zmenilo na priemyselne vyspelú
krajinu. Bieda, zaostalosť, vysťahovalectvo, sprevádzajúce vý
voj Slovenska za buržoáznej republiky, boli odstránené.

Dnes vyprodukuje priemysel na Slovensku za 12 dní tolko, kolko vyrábal slovenský priemysel za celý rok 1937.
Socialistická revolúcia od základu zmenila obraz aj našej de
diny. Zmizla roztrieštenosť polnohospodárskej výroby, ťažká
fyzická práca bola mechanizovaná a vyspelý priemysel zásobuje
polnohospodárstvo modernou technikou. Naše polnohospodárstvo
dosahuje dnes v porovnaní s obdobím buržoáznej republiky v
priemere takmer dvojnásobné heltárové výnosy pšenice a jačme
ňa. Výroba mäsa vzrástla viac ako o 60 percent, bravčového o
170 percent.
V príbehu 25 rokov boli vyriešené dôležité sociálne problémy,
ako sú plná zamestnanosť, výživa obyvatelstva, zdravotnícka
starostlivosť, starostlivosť o matku a dieťa a o práceneschop
ných. Skrátil sa pracovný čas, bol zavedený päťdenný pracovný
týždeň, predĺžila sa dovolenka a znížil sa nástupný vek do dô
chodku. Zdravotnícka starostlivosť u nás patrí svojou úrovňou
k najvyspelejším na svete. Jej bezplatnosť predstavuje obrov
skú výmoženosť socialistického zriadenia.
Napokon aj výsledky dosiahnuté za 25 rokov v našej obci jasne
ukazujú prednosti socialistického spoločenského poriadku pred
kapitalistickým. V Stupave sme postavili v rôznych formách by
tovej výstavby viac ako 600 bytových jednotiek, to znamená, že
sa previedla obnova bytového fondu tridsiatimi percentami.
V sedemdesiatich troch prípadoch poskytol MNV.a ONY stavební
kom cenové vyrovnanie vo výške 600 tisíc Kčs.
Stupavskí občania vlastnia 345 osobných automobilov a 300 mo
tocyklov, 1493 televízorov, 1480 rádioprijímačov, 1394 elektr.
pračiek, 1258 chladničiek at5.- Potešujúca pritom je skutočnosť,
že občania Stupavy majú uložené na vkladných knižkách 37 milionov Kčs a len prírastok úspor za rok 1972 činil 5,600.000.Kčs. Vypočítavať % narastania životnej úrovne z, obdobia pred

mníchovskej republiky, myslím, nie je ani nutné, lebo len vy
slovene zaujatí nepriatelia nášho socialistického zriadenia,
ktorí žili z práce iných, mohli by tvrdiť opak. Nemôžem napr.
opomenuť skutočnosť, že len dôchodcom v našej obci za rok 1972
vyplatil štát, teda naša socialistická spoločnosť 12,200.000.Kčs, to je asi taká čiastka, ako vyplatila.buržoázna predmaín-o
chovská republika za 25 rokov na žobračenkách občanom Stupavy*
KeB. rekapitulujem úspešné výsledky budovania socializmu za u
plynulých 25 rokov, neznamená to, že sa uspokojujeme s dosiah
nutým stavom. Naopak, vytyčujeme si nové, ešte náročnejšie ú
lohy.
XIV. zjazd strany zdôraznil, že základnou oblasťou, v ktorej
sa rozhoduje o 5alšom upevnení pozícií a aalšom rozvoji socia
lizmu v našej krajine, je národné hospodárstvo. Jeho dynamický
a efektívny rozvoj je zárukou plnšieho uspokojovania hmotných
a duchovných potrieb nášho ludu*
Vstúpili sme do novej náročnej etapy práce, ktorá predpokladá
všestranný rozmach hospodárskej a kultúrnej výstavby pri roz
voji vyspelej socialistickej spoločnosti. Výdiodiskovou smer
nicou tejto činnosti sú uznesenia a závery XIV. zjazdu strany
a uznesenia ÚV KS5 prijaté vo februári 1972, ktoré sú konkre
tizáciou zjazdovej línie v národohospodárskej oblasti.
Rast pracovnej iniciatívy pracujúcich miest a dedín je preja
vom sústredenej pozornosti občanov našej socialistickej spoloč
nosti, ktorí si čoraz viac uvedomujú, že ako budeme dnes praco
vať na plnení vytýčených úloh, také plody bude naša spoločnosť
v budúcnosti zberať.
Neustále sa prehlbujúca spolupráca so Sovietskym zväzom tvorí
súčasť komplexného procesu socialistickej ekonomickej integrá
cie členských štátov RVHP. Táto oblasť činnosti dostáva sa dnes

čoraz viac dopopredia pozornosti socialistických krajín, le
bo je daná potrebami rýchleho hospodárskeho a vedeckotechnického rozvoja socialistického spoločenstva.
Zapojenie našej ekonomiky do medzinárodnej socialistickej delby práce patrí medzi základné oblasti hospodárskej politiky
KSČ. Na tieto problémy sa dnes osobitne naliehavo sústreďuje
pozornosť celej spoločnosti.
Na uzku vzájomnú súvislosť medzi vzťahom k práci a socialis
tickým uvedomením velmi konkrétne poukázalo vlaňajšie októbro
vé plénum našej strany. Upozornilo, že otázky ideovo-výchovného pôsobenia nie sú jednorazovou úlohou, ale sústavnou činnos
ťou strany, ktorej cielom je nielen prekonávať všetko prežíva
júce zo starej buržoáznej spoločnosti, ale aj to, čo sa v dô
sledku antikomunistickej propagandy obnovuje*
Nezabúdajme, že v epoche triedne rozdeleného sveta vstupuje
ideológia ako ostrá zbraň. Imperializmus sa nevzdal vojenských
provokácií ani ekonomického nátlaku. V súčasnosti osobitný dô
raz sa kladie na ideologickú diverziu proti socialistickým kra
jinám a svetovému komunizmu. Skúsenosti z krízového obdobia
rokov 1968 - 1969 nám znova pripomenuli, že ideológovia impe
rializmu híadaju a nachádzajú svojich spojencov vnútri komu nistických strán v revizionizme a pravicovom oportunizme.
V tejto súvislosti októbrové plénum ÚV KSČ o hlavných úlohách
ideologickej práce po XIV. zjazde strany znovu pripomenulo, že
pre našu prácu je porážka pravicových a kontrarevolučných síl
politickými prostriedkami dôležitá, ale že si nesmieme robiť
ilúzie, že porazená pravica a kontrarevolúcia sa zmierila s
prehrou a vzdala sa svojich zámerov. Ako upozornil na tomto
zasadnutí súdruh Bilak v správe Predsedníctva ÚV KSČ " snaži
la sa nejako prečkať dobu, postupne znovu získať pozície a
vplyv, formovať novú garnitúru i sieť a s pomocou kapitalis -

tického zahraničia a rôznych, karieristickýcn a asociálnych
živlov doma spôsobovať škody socialistickému zriadeniu a pri
pravovať pôdu pre nové kontrarevolučné vystúpenia, len čo by
sa im naskytla príležitosť. Napriek nášmu velkému úsiliu do
sial prežívajú mnohé oprtunistické a revizionistické konsepcie
a názory v hlavách mnohých ludí... Boli by sme naivní a poško
dili by sme našu vec, keby sme to nevideli... Pravicovooportuaistické a revizionistické sily môžeme úplne poraziť iba na
základe dôslednej obhajoby marxizmu-leninizmu v sústavnom boji
za jeho čistotu ustavičným rozvíjaním a uplatňovaním našej ve
deckej teórie."
Preto v. duchu záverov XIV. zjazdu KS5 a poučení aj vlastnými
skúsenosťami nesmieme viac pripustiť, aby v našej práci došlo
k zatemňovaniu aleoo podceňovaniu základného marxisticko-le ninského kritéria, ktorým je triedny prístup k otázkam vnútor
nej a medzinárodnej politiky.
VeB. celé naše 25 ročné obdobie budovania socializmu je dôkazom
že v triedne rozdelenom svete je riešenie otázok socialistické
ho rozvoja neoddelitelne späté s neustálym bojom tak proti
triedne nepriatelským silám v medzinárodnom meradle, ako aj
proti tzv. piatej kolóne v podobe zvyškov zvrhnutých vykorisťovatelských tried a ich politických súbežcov. Cielom našej in
tenzívnej ideovo-výc'äovnej činnosti nie je len dovŕšenie poráž
ky pravice v ideologickej oblasti, ale zároveň sústavná výchova
a formovanie nového človeka - uvedomelého budovatela vyspelej
socialistickej spoločnosti.
Skúsenosti z krízového obdobia v našej strane a v spoločnosti
znovu, ale už ovela dôraznejšie postavili pred nás požiadavku
učiť sa, a najmä učiť našu mladú generáciu poznať dejiny našej
strany, ktoré predstavujú bohatý fond revolučných tradícií, sú
zdrojom nenahradítelných skúseností a v praxi overených a u -

platňovaných marxisticko-leninský-h princípov. Osobitne výraz
ne bol vyzdvihnutý význam a platňos^ základných počení z feb
ruára 1948 - slávneho obdobia novodobých dejín Čechov a Slová
kov.

.

Nové vedenie nasej straay na cele so súdruhom Gustávom Husákom
nadviazalo na slávne a bohaté revolučné tradície. Vyzdvihlo
historický význam februára 1948 v našich dejinách a prihlásilo
sa k jeho revolučnému odkazu a hlbokému myšlienkovému bohatstvu.
Od februárových udalostí uplynulo 25 rokov* Nikdy, ani v ďalšej
budúcnosti, nebude február 1948 patriť iba histórii. Zostane
pre nás neustálym prameňom poučenia a posily v gsom každodennom
zápase o vybudovanie šťastnejšej a spravodlivejšej spoločnosti,
socializmu a komunizmu.

.

Február 1948 zostáva pre nás trvalým poučením, že L komunistic
ká strana s úspechom plnila svoje úlohy voči robotníckej triede
a spoločnosti, voči medzinárodnému komunistickému hnutiu a soci
alistickej spoločnosti iba vtedy, kecí. sa dôsledne riadila marxisticko-leninským učením a tvorivým spôsobom ho uplatňovala v
konkrétnych historických podmienkach. Ústup od marxizmu-leninizmu, od triednych a internacionálnych pozícií vždy viedol k chy
bám a omyslom a vo svojich dôsledkoch k ohrozeniu existencie
socialistickej spoločnosti.
Február 1948 je pre nás zdrojom velkého poučenia z bohatej čin
nosti strany, ale súčasne je pre nás previerkou a záväzkom pre
našu súčasnú prácu, áj keS sa dnešné naše konkrétne úlohy v mno
hom odlišujú od februára 1948, cesta k ich plneniu je v mnohom
spoločná*
Súdružky a súdruhovia, v duchu tradícií slávneho februárového
víťazstva dajme všetky svoje sily do splnenia úloh vyplývajúcich
z geoerálnej línie XIV. zjazdu KSČ. V duchu velkého februára 1948
.
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sa pričiňme o to, aby dalšie obdobie nášho budovania bolo náplne-

né ešte väčšou politickou a pracovnou aktivitou podlá zjazdo
vého hesla: " Leninskou cestou k cíalšiersa rozvoju našej socia
listickej vlasti! "
Nech žije Komunistická strana Československa, ktorá doviedla
náš lud k slávnemu víťazstvu vo februári roku 1948 a vedie nás
po ceste budovania vyspelej socialistickej spoločnosti.
Sláva 25. výročiu februárového víťazstva pracujúceho íudu v
Československu!
/ Búrlivý potlesk slávnostného zdhromaždonia./
V ďalšej časti programu slávnostného večera vystúpil Vojenský
umelecký súbor Hrdinu Sovietskeho zväzu partizána kapitána Já
na Nálepku z Bratislavy.
Pri príležitosti 25. výročia februárového víťazstva pracujúce
ho ludu v našej vlasti uviedol Slávnostný večer symfonického
orchestra a solistov Yojesnkého umeleckého súboru Jána Nálepku.
V predhovore k programu sa uvádza: V prvej časti, po predohre
k opere B. Smetanu Hubička, odznie nové dielo zaslúžilého umel
ca pplk Milana ^ováka, ktoré skomponoval na text Štefana Ladižinského " Prekroč náš čas". Vzniklo v jeseni a v zime / uply
nulej / - teda na prelome rokov 1972 - 1973 ako dar štvrťstoročnému jubileu, ako dar tým, ktorí Február realizovali, tým,
ktorí pokračujú vo vtedy započatom diele. Po tomto diele nasle
duje Symfonietta rustica národného umelca Eugena Suchoňa, sklad
ba, ktorá už neraz zaznela na našich koncertoch. Obraz Sloven ska je vykreslený s velkou láskou úprimného vlastenca, milujú
ceho svoj lud, a práve preto zaznieva pri tejto príležitosti
aktuálne a dôstojne prispieva k celonárodnej radosti týchto dní.
Druhá časť koncertu prináša ukážky z diel ruskej a našej klasiky.
Budeme radi, ak vám poskytneme príjemný večer hodný sviatočného
dňa.
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B. Smetana:

Predohra k opere Hubička

M. Novák:

Prekroč náš čas

E. Suchoň:

Symfonietta rustica

a

M. Horák

z cyklu Obrázky zo Slovenska
A. Chačaturjan:

Lesginka z baletu Gajaaé

N.A. Rimskij -

Pieseň varjažského hosťa

Korsakov:
á. p. Borodin:

z opery Sadko

1. Kovács

Ária Končakovnej
z opery Knieža Igor

J. Šestáková

M. P. Musorgskij: ária Varlaama
z opery Boris Godunov

J. Šesták

P. 1. Čajkovskíj: ária Jany z Arcu
z opery Panna Orleánska

T. Starostová

P* 1. Gajkovskij: Ária Gremina
z opery Eugen Onegin
B. Smetana:

B. Smetana:

1. Kovács

Ária Panny Rozy
z opery Tajomstvo

J. Šestáková

í ária Bonifáca

J. šesták

Ária Marienky
z opery Predaná nevesta

M* Moyzes:

Naše Slovensko

Diriguje: Zdenek

G r u n t

T. Starostová

Verše recituje: Dušan Taragel.
Dna 20. februára 1973 aa slávnostnej akadémii v ZK ROH usporia
danej pri príležitosti 25+ výročia Februára pre školskú mládež
v rámci družby okresov Bratislava vidiek a Brno venkov pohostin
ne vystúpilo Fevecko sdružení učitelu okresu Brno venkov so
slávnostným repertoárom revolučných piesní a piesní českých,
slovenských a ruských autorov.

Verejná oslava 28. výročia oslobodenia
Stupavy slávnou Serveuou^armádou*
Verejná oslava 28. výročia oslobodenia Stupavy sa uskutočni
la v miestnom kultúrnom dome. Bola zvolaná vkusnými pozvánka
mi s nasledujúcim textom: Miestny národný výbor a Závodný
klub Cementár v Stupave pozývajú Vás dňa 5. apríla 1973
19. hodine na

S 1 á v n o s t n ý

v e č e r

o

z príležitos

ti oslobodenia Stupavy slávnou Sovietskpu armádou*
V programe vystúpi Spevácky zbor učitelov okresu Brno venkov.
Miestny národný výbor poslal pozvánky všetkým poslancom MNV.
V ZDS boli rozdané pozvánky mnohým žiakom na doručenie rodi
čom. Okrem pozvánok ZK ROH vydal vkusný plagát, ktorý bol vy
vesený vo výkladných skriniach obchodných miestností najmä na
ul. kpt. Jána Nálepku.
1 kea v uvedený deň bolo na programe dňa stretnutie mužstiev
ČSSR a ZSSR na Svetových majstrovstvách v hokeji pre rok 1973
v Moskve a vysielané televíziou, predsa na verejnú slávnosť
výročia oslobodenia Stupavy dostavil sa značný počet občanov.
Slávnosť výročia začala sa o 19. hod. 15. min. hymnami ČSSR'
a ZSSR / reprodukovaná hudba / občanov privíial súdr. Ladislav
Kudijovský, riadite! ZK ROH a uvideol slávnostného rečníka,
ktorým pre túto príležitost bol súdr. JUDr Vojtech Mader, pod
predseda MNV v Stupave. VcĹaka osloboditelom bolo ústredné hes
lo príležitostnej úpravy javiska*
Uvádzam podstatnú časť slávnostného prejavu*
Vážené sudružky, vážení súdruhovia, milá mládež!
S prebúdzajúcou sa jarou, so zvkom harmošky a mäkkej ruskej
reči a piesne ale aj s tvrdým bojom a velkými obeťamj sú spo
jené spomienky naše na jarné dni pred dvadsiatimi ôsmimi rok
mi, ked spolu so slobodou vkročil mier do našej vlasti*

Tisíce, ma milióny obmien maju spomienky a zážitky z týchto
radostných dní nášho oslobodenia. Zjednocuje ich jedno spo
ločné poznanie a vedomie, že tieto túžobne čakané jarné dni
roku 1945 nepatrili jari iba kalendárne, ale že boli ozajst
nou historickou jarou pre oba naše národy. Vecí v tieto jarné
dni pred 28. rokmi vykročil náš lud na pevnú pôdu národnej
existencie, zabezpečenej slávnou Sovietskou armádou, ktorá
priniesla slobodu našej zemi a nášmu ludu a dovŕšila porážku
hitlerovského Nemecka po heroickom boji, ktorý nemá v histó
rii obdoby* Y tomto boji priniesol Sovietsky zväz svetu tie
najväčšie obete. Bez týchto obetí nebolo by ani našej štátnej
existencie.
ŕripomenme si dnes, hoci len stručne, slávne dni nášho oslo
bodenia. Priebeh oslobodzovania Československa začiatkom ro
ku 1945 bol spojený s rozsiahlym zimným útokom, ktorý uskutoč
nila červená armáda vjanuári a vo februári 1945 na sevsrnom
strategickom smere. Tento útok sa pripravoval už od jesene
roku 1944 a urýchlili ho udalosti na západnom fronte. Koncom
decembra 1944 a začiatkom januára 1945 sa totiž hitlerovským
armádam podarilo zatlačiť naspät americko-britské vc. jská v
Belgicku a severovýchodnom Francúzsku / išlo o známy nemecký
protiútok v Ardenách a v Alsasku. / Vtedajší britský minister
ský predseda Winston Ghurchil sa preto začiatkom januára 1945
obrátil na sovietsku vládu so žiadosťou o pomoc, uskutočnila
sa urýchlením pripravovaného mohutného útoku Sovietskej armá
dy na východnom fronte od Baltického mora až ku Karpatom.
Lftok sa začal už 12. januára 1945. Sovietske vojská do začiat
ku februára prenikli ďaleko na západ, oslobodili prevažnú časť
Polska, dosiahli stredného toku Odry a priblížili sa na vzdia
lenosť asi 65 km k Berlínu, Týmto útokom sa uiahčil aj postup

sovietskych vôjsk na územie Československa, kde v tom čase
pokračovali boje o jeho o.alšie oslobodzovanie najmä v rámci
západokarpatskej a stredoslovenskej operácie*
Západokarpatskú operáciu uskutočnili vojská 4. ukrajinského
frontu v čase od 12. januára do 18. februára 1943* V jej prie
behu bolo oslobodené rozsiahle územie Východoslovenského kra
ja, mestá Košice a Prešov / 19. januára/, Bardejov, ktorý o
slobodili jednotky I. československého armádneho zboru / 20.
januára / , Spišskú Novú Ves / 27. januára /, Poprad / 28. ja
nuára /, a postupne ďalšie mestá.
Súčasne vojská na pravom kríále 2. ukrajinského frontu v rám
ci stredoslovenskej operácie vyháňali hitlerovcov aj z ďalšie
ho územia dnešného Východoslovenského a Stredoslovenského kra
ja* Pritom oslobodili mestá Lučenec / 14. januára /, Rožňavu
/ 23+ januára /, Zvolen / 14 marca / , Banskú Bystricu / 23+
marca / a postupne ďalšie mestá*
Obidve operácie, západokarpatská i stredoslovenská, prebieha
li za velmi ťažkých zimncýh podmienok a prevažne v ťažko schod
nom horskom teréne.
V týchto bojoch na Slovensku, neskoršie aj v českých krajoch,
dochádzalo k priamej spolupráci medzi postupujúcimi oslobodzu
júcimi vojskami a domácimi odbojovými zložkami, najmä s parti
zánskymi skupinami, ktoré pôsobili v tyle nepriatela.
Velký význam mala aj rozsiahla a všestranná pomoc nášho obyvatelstva poskytovaná sovietskmy vojskám* Išlo najmä o rozlične
spravodajské údaje, o sprievodcovské služby najmä počas bojov
v slovenských horách, o pomoc pri presunoch vôjsk, pri zásobo
vaní, zdravotníckej pomoci a podobne.
V januári a vo februári roku 1945 prebiehali súčasne na našom
štátnom území ťažko boje i na južnom Slovensku pri sútokoch

Hrona a Váhu s Dunajom. Súviseli s pokusom hitlerovcov zvrá
til udalosti na južnom strategickom smere. Fašistické vojská
uskutočnili medzi Duo^jom a Blatenským jazerom sériu rozsiah
lych protiúderov namierených predovšetkým na znovuovladnutie
Budapešti, kde bolo od konca decembra 1944 do polovice febru
ára 1945 obklúčené silné zoskupenie fašistických VDjsk. Na
zmarenie tohto zámeru uskutočnili vojská 2. ukrajinského fron
tu medzi iným aj protiúder na južnom Slovensku, v priebshu
ktorého sovietske jednotky v prvej polovici januára postúpili
až ku Komárnu a k Novým Zámkom*
Na sklonku vojny, od polovice marca až do začiatku mája 1945
bolo oslobodzovanie Československa spojené s jarným útokom
Sovietskej armády v celej strednej Európe*
Hlavný úder Sovietskej armády na jar roku 1945 bol zameraný
spočiatku na južný strategický smer, na tzv. viedenskú operá
ciu. Na zabezpečenie útoku na Viedeň uskutočnili hlavné sily
2. ukrajinského frontu na území Československa BratislavskoBrnenskú operáciu. Začala 25. marca prechodom Hrona a trvala
takmer bez prerušenia až do začiatku mája. V jej priebehu so
vietske vojská koncom marca a začiatkom apríla vyhnali okupan
tov z juhozápadného Slovenska* Pritom dňa 4. apríla 1945, t.j.
v tenistý deň, kedy bola v Košiciach vymenovaná prvá vláda
národného frontu, bola v úzkej spolupráci pozemných jednotiek
červenej armády s dunajskou riečnou flotilou oslobodená Brati
slava.
To už boli radostné chvíle oslobodenia aj naše Stupavy, pre tože až na druhý deň - 5. apríla 1945 vítali sme prvých so vietskj'ch vojakov a partizánov postupujúcich smerom od Borinky* Po niekolko hodín trvajúcom boji bol odpor fašistických
jednotiek v našej obci zlikvidovaný, V nasledujúcich dňoch
vojská 2. ukrajinského frontu pokračovali v postupe na západ
a v druhej polovici apríla oslobodili celú juhovýchodnú Mora

vu a mesto Brno / 26. apríla /. Pomáhali tak velmi účinne

*

armádam 4. ukrajinského frontu pri Ostravskej operácii, na
ktorej sa významne podielali aj československé tankové a le
tecké jednotky*
Oslobodenie Československa bolo dovŕšené Pražskou operáciou
v dňoch od 6. do 12. mája 1945, ktorú uskutočnili vojská 1.,
2. a 4. ukrajinského frontu.
Pri dnešnom našom slávnostnom zhromaždení, na ktorom vzdáva
me čest a väaku našim osloboditelom, treba vysloviť uznanie
a vaaku aj našim občanom, ktorí účasťou v bojoch v Slovenskom
národnom povstaní alebo ako príslušníci I, československého
armádneho zboru v ZSSR so zbraňou v ruke dobýjali nám slobo
du, uznanie a v aaku našim občanom, ktorí ako členovia ilegál
nej komunistickej strany organizovaní v buňke Lenin, obetavou
prácou v ilegalite pomáhali bojovať proti fašizmu*
Oslobodenie nasej vlasti od fašistov bolo vykúpené krvou pad
lých sovietskych vojakov a našich vojakov a partizánov. Táto,
za našu slobodu vyliata krv, je večným putom nášho bratstva,
lásky a vďačnosti našich národov národom Sovietskeho zväzu.
Náš pracujúci lud nikdy nezabudne na hrdinskú Sovietsku armá
du, na statočných červenoarmejcov, ktorí nám v ťažkých krva
vých bojoch priniesli slobodu. Hroby sovietskych hrdinov i na
šich na Dukle, hroby chlapcov od Moskvy, z Povolžia, Ukrajiny,
spod Kaukazu, zo sibírskej tajgy, či z kazachstanských stepí
su nehynúcimi pamätníkmi bojovej družby spečatenej obetami*
Bolo to hrdinstvo sovietskych ludí, ktorí zachránili naše ná
rody pred smrtelným nebezpečenstvom a prekliesnili nám cestu
k slobode, k novému dôstojnému životu.
Vážené súdružky, súdruhovia, milá mládež! Od oslobodenia nie
je ani tak dávno, aby sme mohli zabudnúť na tragické chvíle

v histórii našich národov, kedy sme stáli opustení a zradení
tvárou v tvár fašistickému nebezpečiu a kedy len Sovietsky
zväz prejavil vernosť svojim závozkom a bol ochotný a pripra
vený bojovať za našu samostatnosť proti fašistickému, nepriate
ľovi. Dejiny nezabudnú zradu českej a slovenskej buržoázie,
ktorá z obáv pred spojenectvom so Sovietskym zväzom radšej vy
dala republiku bez boja Hitlerovi a dala tak volný priechod
všetkým fašistickým hrôzam a násiliu, ktorým padli za obeť de
saťtisíce Čechov a Slovákov. Keď sa pozrieme spät dp celého
povojnového obdobia, môžeme povedať, že to bolo spojenectvo so
Sovietskym zväzom, ktoré po celu túto dobu. chránilo našu zem
a náš lud pred otvorenou intervenčnou činnosťou svetového im perializmu a umocnilo nášmu ludu pod vedením komunistickej
strany plne sa sústrediť na zložité problémy socialistickej vý
stavby. Prežo sa podarilo zasadiť rozhodnú ranu vnútornej i
zahraničnej reakcii -'c februári^roku 1948, odraziť pokus c re
akčný vzrat a ukázať celému svetu odhodlanie ísť ďalej socia listickcu cestou. Oslobodenie našej vlasti Sovietskou armádou
roku 1945 a porážka reakcie vo februári roku 1948 a internaci
onálna pomoc poskytnutá nám v auguste roku 1968 sú najvýznam
nejšie medzníky našich novodobých dejín. Nie je bez zaujímavos
ti, že všetky útoky proti komunistickej strane a proti socia listickej spoločnosti zahraničnej i domácej reakcie mierili
práve na priatelstvo a spojenectvo so Sovietskym zväzom, v kto
rom videli najväčšiu prekážku pre svoje kontrarevolučné ciele.
Antikomunizmus sa stal, ako už neraz v histórii, spoločnou
platformou všetkých reakčných prúdov, ktoré sa navonok tízývali
akýmikolvek menami a snažili sa hociako maskovať. Ich skutočnú
podstatu a opravdivé ciele sme nakoniec mali možnosť poznať v
priebehu krízových rokov 1968 - 1969 a museli sme za toto po-

/,

znanie zaplatiť ťažkú. daň.
Znova sa potvrdilo, že akonáhle opomenieme byť dôslední v bo
ji proti triednym nepriatelom, keď nedostatočne strážime zá kladné piliere a hodnoty, na ktorých je vybudovaný náš soci alistický štát, keď ziavíme z princípov proletárskeho inter nacionalizmu a spojenectva so Sovietskym zväzom a ostatnými
socialistickými krajinami, hneď sa otvorí priestor pre nepria
teľskú demagógiu, vulgárny šovinizmus a antikomunizmus.
Boli sme svedkami pošlapávania hodnôt, ktoré boli nášmu ludu
sväté, svedkami vyvolávania pochybností o správnosti zahranič
nej politickej orientácie nášho štátu. Mal byť vrazený klin
medzi tradičné priatelstvo medzi sovietskym a československým
ludom a históriou formované a osvedčené spojenectvo medzi na
šimi štátmi. Skrytý antikomunizmus sa postupom času stal pro
gramom kontrarevolučných síl a viedol ku deštrukcii vo všet
kých oblastiach politického, hospodárskeho a spoločenského ži
vota. A v týchto kritických chvílach to bol opäť Sovietsky
zväz a spojenci vo zväzku Varšavskej zmluvy, ktorí na seba ne
váhali vziať zodpovedné rozhodnutie, dokázali včas príst na
pomoc nášmu ludu a splnili tak svoju internacionálnu povinnosť,
Vďaka tomu došlo k opätovnému zjednoteniu síl pre ďalšie obdo
bie socialistického budovania a upevňovania spojenectva so So
vietskym zväzom a ďaL sírni socialistickými krajinami.
Československá socialistická republika je zase a dnes viac než
kedykolvek predtým, pevnou súčasťou socialistického a proti imperialistického tábora*
Žijeme v dobe zložitej medzinárodnej situácie, charakterizo vanej zostrenou expanziou svetového imperializmu a jeho útokov
proti pokrokovým silám vo svete.
Vo svetle tejto reality je treba vidieť, že naša suverenita

a existencia v dnešnom triedne rozdelenom svete môže byť za
chovaná len v úzkom spojenectve so Sovietskym zväzom, S pote
šením a hrdosťou môžeme povedať, že naši pracujúci plne chápu
oceňujú a vážia si priateľstvo a spojeuectvo so Sovietskym
zväzom a všestrannú bratskú pomoc, ktorú nám aj teraz pri rea
lizácii záverov XIV. zjazdu KSČ nezištne poskytuje* Dokazujú
to svojou angažovanosťou, zvýšenou aktivitou a každodennými
pracovnými úspechmi.
Zo správ z najrôznejších úsekov nášho spoločenského života je
zrejmé, že sa úspešne plní generálna línia KSČ, schválená pre
túto pätroonicu jej XIV. zjazdom, áj v tomto roku, v treťom
roku piatej päťročnice sa úspešne plnia časové plány národné
ho hospodárstva v priemysle a v poľnohospodárstve* Ďalej ras
tie životná úroveň ludu, žije sa lepšie a spokojnejšie. Baši
pracujúci dosahujú nového, vyššieho stupňa politickej, ekonomi&ej, sociálnej a právnej istoty. Táto úroveň vytvára spoľah
livý základ pre S.alší postup vpred, pre postupne odstraňovanie
nedostatkov a pre nové všestranné úspechy. Výsledky, ktoré.pra
cujúci v našej vlasti dosahujú, svedčia o správnej leninskej
politike vedúcej sily spoločnosti - komunistickej strany, sved
čia o politike jednoty slov a činoc, ktorá jedná je schopná
získať aktívnu účasť miliónov pracujúcich, vies^ ich tvorivej
činnosti pri výstavbe rozvinutej socialistickej spoločnosti*
Vážené súdružky a súdruhovia! 28 rokov, ktoré nás delia od jar
ných dní roku 1945 nie je v živote národov dlhým obdobím. Pre
aaše národy však znamenali tieto roky viac, ako celé epochy
našej nežičlivej minulosti. Prešli sme v nich od oslobodenia
našej vlasti, od národnodemokratickej revolúcie k revolúcii
socialistickej* Premenili sme našu vlasť na krásny a bohatý
domov socialistického života. Nové. moderné fabriky, široké

družstevné lány, zrkadliace sa hladiny vodných priehrad, no
vé mestá, tisíce sídlisk; na nový typ stroja, či zložitého
výrobného mecnanizmu premenený nm nášho ludu, výsledky práce
výskumníkov a vedcov i dobré slovo, báseň, či próza, aj krá
sa umeleckého diela - to všetko je ovocie slobodných rokov,
naplnených usilovnou a poctivou prácou nášho ludu.
Oprávnená je preto naša hrdosť na pracovné výsleäky a úspechy
ktoré sme pod vedením Komunistickej strany Československa do
siahli.
Našou vlasťou, našou domovinou je československá socialistic
ká republika. Tu sme sa narodili, tu pracujeme a žijeme my a
naše deti a budú v nej ešte krajšie a bohatšie žiť naše budú
ce pokolenia. Je našou najvyššou občianskou povinnosťou žiť
a pracovať pre blaho a rozvoj našej socialistickej vlasti. Je
našou povinnosťou mať rád svoju domovinu, našu socialistickú
republiku a jej pracujúci lud, ktcrý jediný je tvorcom všet kých hodnôt.
Mať rád našu republiku však súčasne znamená mať dobrý priate Iský a bratský vzťah k Sovietskemu zväzu a jeho ludu. Kto z na
šich občanov takýto vztah k Sovietskeho zväzu nemá, nemôže mať rád aoi svoju vlasť, našu socialistickú republiku.
Nech tohoročné oslavy 28. výročia oslobodenia sú ďalším kro kom vpred pri prehlbovaní priatelstva a spojenectva našich ná
rodov s národmi Sovietskeho zväzu, s naším skutočným priatelom a garantom našej štátnej suverenity a slobody a nášho ďal
šieho hospodárskeho rozvoja.
Nech sú tiež krokom vpred pri realizácii záverov XIV. zjazdu
strany / KSČ / na všetkých úsekoch života nasej socialistickej
spoločnosti.
Nech Gottwaldovo heslo So Sovietskmy zväzom na večné časy je večne živé!

Pohlad aa činaos^ Miestnej organizácie
Socialistickej akadémie Y Stupave^Miestna organizácia Socialistickej akadémie Slovenska v Stu
pave rozvíja svoju činnosť v Stupave od reku 1959* Od začiat
ku, patrí k najaktívnejšej organizácii OV SAKS okresu Brati slava vidieka Socialistická akadémia má vysoko humánne a a šlachíílé poslanie? je dobrovolaoa organizáciou / záka šs 68/
51 Zb, / ktorá zdražuje politických^ vedeckých^ technických
a kalt-eúrnych pracovníkov k šírenia politických poznatkov^
súčasných poznatkov vedy^ techniky a kaltúry^
V Socialistickej akadémii zdražajú sa príslušníci socialistic
kej inteligencie^ politickí^ vedeckí^ technickí a kultúrni
pracovníci^ aby v salade s ideologickými a výchovnými cieími
Komunistickej strany Beskeslovenska najvhodnejšími spôsobmi
aktívne pomáhali pri zvyšovaní marxistíeko-leaiaského uvedo
menie

zoznamovali pracujúcich so súčasnými politickými

poznatkami a poznatkami vedy^ techniky a kultúry^
V priebehu, doterajšej činnosti vykazovala MO SAKS znacns ak
tivita a v jednotlivých obdobiach ja pri príležitosti výroč
ných snemovaní kriticky hodnotila^ K takémnt hodnotenia jej
činnosti došlo aj dna 2?a febraára 1973 za účasti starých i
nových členov MO ako aj za prítomností nového tajomníka OY
SAKS okresu Bratislava vidiek súdr^ Kamila Karlovského^

Spránm o činnosti ako aj prejavy k významným výročiam pred
niesol predseda MO SAKS sadr* Vojtech Erdélyi^
Vzhladom na na informácie o činnosti MO ako aj spomienky aa
významné výročia^ ktoré t^r^ nás Ind a celý kultúrny svet spo
mína^ uvádzam podstatnú casT slávnostného prejava^
Vážené súdružky a súdruhovia!
Dovelte^ aby som pri príležitosti výročnej členskej schôdzky

Miestnej odbočky Socialistickej akadémie v Stupave, v okresse Bratislava vidieky ktorá sa opä^ koná po dlhšom časovom
odstupe, Vás srdečne pozdravil a privítal oa dnešnej členskej
schôdzke. Miestna odbočka SAKS v Stupave, predtým známa ako
Združenie lektorov SAKS vyvíjala v Stupave každoročne pozoru
hodní činnosť. Združovala vo svojich radoch príslušníkov so
cialistickej inteligencie z miestnych zdrojov a spolupraco
vala s OV SAKS pri organizovaní prednáškovej činnosti v Stu
pave a na okolí. OV SAKS okresu Bratislava vidiek zabezpečo
val pre aaše potreby príslušníkov socialistickej inteligencie
z radov OV a MV SAKS v Bratislave, resp^ rozličných inštitú
cií v Bratislave*
V priebehu predchádzajúcich rokov každoročne sme zabezpečova
li pre jednotlivé podujatia tunajších spoločenských organizá
cií y ako ZDŠ, MV ROH pri ZDS. pre ZRPŠ pri ZDŠ^ pre ZK ROH Oementár^ pre MNV, pre miestne závody, Cementáren, Štátne le
sy, JRD, SZM v Stupave a na okolí v Borínke, Záhorskej Bystri
ci prednáškovú činnosť Prednášatelmi boli osvedčení politic
ky a odborne vyspelí pracovníci^ členovia Socialistickej aka
démie. Kontinuita činnosti Miestnej odbočky bola zabezpečova
ná v spolupráci s OV SAKS.
V rokoch krízového vývoja v strane a v spoločnosti nepreja
vovali sa v tuRs organizácii žiadne revizíonistieké a oportunistioké tendencie* Naopak - v roku 1968 - pri príležitosti
25. výročia hrdinskej smrti kpt* Jána Nálepku, hrdinu ZSSR%
zabezpečila tunajšia Miestna organizácia v spolupráci se ZDŠ
kpt. Jáaa Nálepka seminár aa tému Účasť kpt. Jána Nálepku v
druhom zahraničnom odboji, na ktorý OV SAKS obstaral prednášatela z Vojenského historického ústavu v Bratislave v osobe
súdr^ pika Dr* Pavliaka.

Seminár zdôraznil výzaam činnosti kpta Jána Nálepka v Soviet
skom zväze v čase vojny a potreba spolupráce a spojenectva so
Sovietskym zväzom v čase vojny i v dobe mierovej výstavby o
boch bratských krajín^
MO SAKS v Stupave združovala vo svojich radoch väčší počet
cleao^e V priebeha casa sa však ukázalo^ že ale všetci^ ktorí
podpísali prihlášky do Socialistickej akadémie a predtým ešte
do organizácie s dlhším pemeaovaaím - Spoločnosí pre šírenie
politických a vedených poznatkov - mali záujem v tejto organi
zácii aktívne pôsobil Po revízii cleaskej základne sa akázalo^
že je potrebné obrátií sa na týchto pasívnych eleaev písomne^
oo bolo aj centrálne urobené z OVe Niektorí členovia pokladali
za potrebné aa výzva OY odpovedaj iní na výzvu, sa neohlásili^
Po tejto previerke počet členov MO SAKS. v ^tapave klesol aa 8
cleaoYs Postupne bolo potrebaé s niektorými sudrahmi zaova sa
perozpráva^ a sami azaali za potrebné členstvo v organizácií
obnovila Tento postap bol Qplataeaý aj v iných organizáciách
v okrese a do keaca roka 1972 bolí reaktivované MO v Nodre^
Seaei a v Stupave*
Stupavská organizácia patrila v priebehu, rokov vždy k najak
tívnejším odbočkám v okrese Bratislava vidiek* Vychádzajúc z
dobrého mena stupavskej miestnej organizácie v miaalosti a tiež
v súčasností sledujeme úsilie e zvýšenie aktivity MOp ktorá
má všetky predpoklady udržiavať velmi dobra urovea svojej 5iaaostis

25e výročie Febraára^
Schádzame sa v čase^ keá náš Ind oslavuje 25. výročie víťaz stva nad baržoázione Naša výročná čleaská schôdzka keaá sa v
období osláv Februárového vííazstva ose pracujúceho

a sa-

časne dokameataje aj aaše snaženia a záajmy žiía tvoriT a pra-

eovaí v ducha ideí Februára^ Od slávnych dní Februára uplynulo
25 rokov s Bolo to 25 plodných rokov nesmierne dôležitých pre
budovanie socialistickej spoločnosti a nás„ Politický boj §
buržoáziou vedený robotníckou triedou? na čele ktorej stála
Komunistická strana Československa bol definitívne rozhodnu
tý a aa jeho miesto nastúpil iný boj* Ťažisko'zápasu o lepšiu
buducnos^ oboch našich národov a národnostných menšín? zápasu
o socialistickú spoločnos^ prenieslo sa z politického frontu
na front ideologický a ekonomickým
Štvr^toročie? ktoré máme za sebou? bolo mimoriadne úspešne*
Po Februári naplno sa rozvinul program industrializácie Slo#veaska? v polnohospodárstve sme nastúpili cestu kolektivizá
cie? uskutočnila sa 5alsía etapa znárodnenia v priemysle a
dovŕšila sa socializácia finančnej sústavy, vnútorného a za
hraničného obchodu^
Týmito základnými opatreniami v ekonomike Československa sa
súčasne vytvoril predpoklad pre riešenie mnohých otázok? s
ktorými si buržoázne Československo v minulosti nevedelo

ra

dy a boli desiatky rokov otvorené^ Tak napríklad se spriemy
selňovaním Slovenska sa začali otváral podmienky aj pre eko
nomické vyrovnávanie Slovenska s českými krajinami a tým aj
podmienky pre riešenie národnostnej problematiky? velmi pál
čivého problému z čias predmníchovskej republiky*
Ďalšia etapa znárodnenia a postupná socializácia celej našej
ekonomiky vytvárala súčasne podmienky pre prudký rozvoj nad
stavbových odvetví - školstva? vedy? kultury a umenias
Socializácia v priemysle a nástup socializácie v polnohospodárstve utvárali aj podmienky pre odstránenie sociálnych pro
blémov? ktoré nová Československá republika prevzala ako ne
blahé dedičstve minulosti z predchádzajúcich režimov^

Február teda znamenal vo vývoji našich národov osudový medz
níka keA sa v Československu, definitívne pristúpilo k rozhod
ným opatreniam, podmieňujúcim vybudovanie novej s o c i a l i s t ic 
kej spoločnosti.
Obdobie 25 rokov je % hladiska historického krátke, no jedna
ko je dostatočne dlhé na to, aby bolo možné p o s ú d i ^

či dané

spoločensko-ekonomícké zriadenie je úspešné^ alebo nie* Ak má
me odpovedal na túto otázku,

odpoveď je jednožnačne kladná.

Po rokoch vojny a biedy, rozrušenej ekonomiky, kádrovej nepripravenosti a pri iných problémoch - sme za 25 rokov - ako uka
zujú výsledky, dokázali u r o b ^ skutočne vela.
Obrá%me pozornost aspoň na niekolko f a k b v ,
nie dekami t u ja. Napríklad^

ktoré toto tvrde

aa Slovenska spoločenský produkt

v roka 1948 č inil necelých 21 mld Kčs, no v roka 1973 plán
predpokladá jeho výšku v sume 230 mld Kčs. Národný dôchodok
v roka 1948 dosahoval okolo 11 mld Kčs a v pláne na rok 1973
sa uvažuje s výškea vytvoreného národného dôchodku takmer 100
miliárd Kčs.

-

Y polnohospodárstve napríklad hektárové výnosy v roka 1948 do
sahovali 12 q o b ilia , avšak v rokoch, v ktorých žijeme, dosa
hujeme takmer trojnásobok tohto množstva.
Alebo spomeňme priemernú mesačnú mzdu,

tá u pracovníka socia

listického sektoru roku 1948 č in ila 764*- Kčs a v pláne na rok
1973 sa počíta s priemernou mesačnou mzdou takmer 2150*- Kčs.
Pochopítelne rastu týchto čísiel zodpovedajú aj zmeny v spôso
be výroby. V priemysle sme z výroby rozdrobenej do velkého
množstva živností prešli aa moderný typ priemyselnej

výroby,

charakterizovanou koncentráciou výrobných síl do velkých priemyslených celkov.
V období doterajších p ä ^ o č n í c vyrástli a nás velké výrobné

komplexy vo všetkých odvetviach priemysle* Dominujúcim sa stal
a to aj pre Slovensko - priemysel strojársky,

elektrotechnický

a chemickým ktorý svojím rozvojom v síčasnosti prakticky pred
určuje äalší hospodársky a spoločensky rozvoj našej krajiny*
Spomínané výsledky v poľnohospodárstve sa dosiahli zásluhám
socializá cie rozdrobeného polnohospodárstva a jeho prechode na
priemyselný spôsob výroby.
Prevratné zmeny nastali aj v sociálnom zabezpečovaní a kaltarnem raste oašioh občanov* Dnes je prakticky postarané o každé
ho občana našej so cialistickej
niekolko faktov,

spoločnosti* Porovnajme aspoň

napríklad zo školstva a zdravotníctva. Na

stredných školách a stredných odborných školách mali sme roka
1948 na Slovensku, okolo 50 tisíc žiakov. Y súčasnosti je to
viac ako trojnásobok*
Ešte výraznejší je vývoj vysokého školstva* V škol. r* 19 4 8 /4 9
počet štsdeatov denného štúdia w

všetkých ročníkoch bol 8850

a počet absolventov iba 735% kým v škol. roku 1 9 7 2 /7 3 plánova
ný počet novoprijatých poslucháčov do prvého ročníka č in il
10 300 a celkový počet peslachácov 42 779? počet absolventov
denného štadia a štádia popri zamestnaní sa predpokladá číslom
8100,

teda jedenás^ásoboka

V zdravotníctve bolo okolo 12 000 lôžok,

ne roku 1973 sa v ne

mocniciach uvažuje takmer s 50^000 posielaní a s počtom 11 t i
síc lekárskych miest,

zatíal čo v roka 1948 bolo iba 2800 le -

károv.
Tak a podobne možno pokračova^ vo výpočte fa k t )v , ktoré dokazaja,

ako za obdobie 25 rokov sa zmenila hospodárska, sociálna,

vzdelanostná a knltnrna tvár Slovenska v socialistickom Seskoslovenska*
Dosiahli sme teda významné áspeehya Je však treba povedal,

že

so súčasným stavom,
joval

so súčasnými úspechmi nemôžeme sa uspoko

čo je celkom prirodzené. Aj ke5 spoločnosl ukazuje prud

ký rozvoj

a má aj äalší predpoklad urýchlenia tohto rozvoja^

jednako ešte stále okolo nás pretrvávajú rozličné nešváry,
ktoré by bolo možné pri dobrej vôli nás všetkých v krátkom ob
dobí oástránií. Hromží sa n kvalita niektorých výrobkov, nie
sme plne spokojní so zásobovaním, predmetom kritiky býva nedo
statočná pestrosí služieb a ich k v a lit a ,

nie sme spokojní s

odmenou v zamestnaní - a i . Daný stav s poločnosti je predsa len
odrazom nášho prístupu k plneniu vlastných pracovných povinnos
tí* 25* výročie Februára malo by by^ pre každého z nás aj pril e ž í t o s ^ u zamyslieť sa nad vlastnou prácou. Zamysliel sa nad
tým, 5o ja od spoločnosti očakávam - a čo ja ,

ako tvorca hod

nôt spoločnosti dávam^ Je treba zamyslieť sa nad množstvom a
kvalitou vlastnej

práce a rozhodnúť sa pre obrat k lepšiemu^

hlavne ku kvalite vykonávanej-práce.
Nech je teda 25 . výročie Februára súčasne aj príležitostou
zrevidovaí vlastné postoje k našej socialistickej
bilanciou kvalít vykonávanej

spoločnosti^

práce. Nech sa naše zamyslenie

stane pozitívnym prínosom pre dynamický rozvoj našej s o c ia lis 
tickej

spoločnosti pre blaho nás všetkých i budúeídi

generácií.

Vážené súdružky a súdruhovia!
Rok 1973 je súčasne rokom ďalšieho významného výročia. Celý
kultúrny svet spomína pä^sté výročie narodenia velkého génia
renesančného veku,

syna bratského polského národa -

M i k u l á š a

K O P E R N Í K A .

Výsledky revolúcie sa vždy lepšie hodnotia s odstupom času.
Týka sa to rovnako aj revolúcie, ktorú pred päťsto rokmi v pr
vej polovici 1 6 .

stor* uskutočnil torúasky rodáka fromborský

kanonik Mikuláš Koperník, keä v rozpore so všeobecne hlásaným

názorom na svet, opierajúcim sa e b i b l iu ,

vytlačil zemegulu

zo stredu vesmíru a nahradil geocentrický systém systémom
heliocentrickým. Nedá sa povedať,

žeby bol Koperník prvý,

čo

p rišie l do vedeckého sveta prvý s hlásaním heliocentrizmu.
Tak,

ako vo f i l o z o f i i vždy zápasil materializmus s idealizmom,

tak proti sebe tiež už v staroveku vystupovali oba systémy,
heliocentrický a geocentrický. Názory pytagorejeov i Aristarchosa zo Sama ako hlásatelov heliocentrizmu sú toho pádnym dô
kazom. á ak geocentrický názor ovládol na dlhé tisícročia bo
jové pole,

nebolo to spôsobené váhou vedeckých argumentov,

le práve váhou nevedomosti, prevahou naivných predstáv,

a

vyplý

vajúcich zo zmysiového^klamu o nehybnosti Zeme, o pohybe pla
nét a hviezd. Pre ludí nepoznajúcich zákony zemskej p r í ť a ž l i
vosti vesmírnych te lie s, bola absurdnou predstava,

žeby sa

zesmká gala rútila závratnou rýchlosťou .vesmírom.
Koperník, ako katolícky kňaz všetko- toto dobre vedel. Poznal
dogmatizmus cirkevných hodnostárov aj ich krutosť, poznal ná
sledky aj len náznaku sprotivenia sa náboženským dogmám, ve9
hranice svätej inkvizície osvecovali európske krajiny po stároé
čia a žiara ich ohna doletelo i do Fromborku.
á tak príslušník polskej obchodníckej rodiny, ktorý sa narodil
dna 19. februára roku 1473, vychovávaný presne v ducha nábožen
ského učenia - už ako desaťročnú sirota vzal do výchovy strýko
kanonik,

neskoršie biskup,

a hoci i humanista a vlastenec,

predsa malému chlapcovi vštepoval predovšetkým zásady vlastné
ho náboženského presvedčenia - musel vo vlastnom vedomí najprv
zviesť bej práve proti náboženským dogmám, o ktoré sa opieral
celý geocentrický systém.
Hoci Európa 15.

a 16.

stor. hýbali prúdy humanizmu a renesan

cie, príznačným prvkom vo f il o z o f ii ' je jej silná antischolas-

tická orientácia,

empiricky metodologický postoj k prírode,

predsa bola potrebná velká osobná odvaha na to, zvrhnjH a r is 
totelovskú - ptolemajovský geecentrizmas a p o s t a v í sa jedno
značne na strana heliocentrizma i napriek toma, že prvý ochra
ňovali náboženské organizácie. Veikos^ tejto odvahy nejlapšie
možno pochopil,

ak prihliadneme na fakt,

že Koperník svoj he

liocentrický systém budoval v čape, ke5. prakticky nebolo žiad
nej prírodnej vedy, ke5 takáto veda ešte len čakala na svoje
vytvorenie. Koperníkov heliocentrický systém nie je bezchybný.
S primitívnymi prístrojmi, ktoré si sám zhotovoval vo fromborskej veži ani nemohol dospieí k presnejším záverom. Nemôžeme
sa diviíy

že podlá jeho záverov sa vesmírne telesá pohybaja

po kruhovej dráhe,

že Slnko je stredom sveta atä. Sa to omyly

vlastné každej novovytváranej sústave. Tie však nie sá dôleži
té, konečne 3.alší vývoj ich uviedol na pravá miera* Dôležité
je,

že tento absolvent krakovskej, bolonskej a padovskej ani -

verzity dokázal prekonal meravos^ s c h o l a s t i c i z m a neváhal vo
svojej práci aplikovat matematické poznatky^
Bologni^

získané práve v

že neváhal pokračoval vkritike ptolemajovskýeh teórií

s ktorými sa práve ta oboznámil. Jeho velkost spočíva v tom,
že vytýčil nový metodologický postap v zakázanej oblasti^ postap, ktorý napriek všetkým odporcom nakoniec otvoril cesta
do vesmíra. To je prvý p i l i e r jeho velkosti. Drahý p i l i e r spo
číva v odvahe kritizovaí biblické

texty,

na ktorých

stála ob

rovská moc cirkevnej organizácie. Náboženské ačenie bolo až i
predtým terčom atokov z rôznych strán. Boli to však poväčšinoa
ataky, ktoré jedny dogmy chceli poráža^ drahými dogmami. A ho
ci sa cirkevná stavba pod týmito adermi povážlivé zachvievala^
predsa pre na nepredstavovalo najvážnejšie nebezpečenstvo.
Koperníkova práca však ukázala smer na najslabšie miesta c ir 

kevnej stavby a jej náboženského učenia, udala metodologic
ký postup toho útoku. Skutočne náboženské dogmy sú najzranite l n e jš ie , ke3 ich konfrontujeme vedeckými poznatkami,

z tej

to konfrontácie veda vždy vychádzala víťazne.
Ťažko povedať, či si Koperník uvedomoval všetky dôsledky,
ktoré z jeho práce vyplynú. Dá sa predpokladať,
všetky,

že ak aj nie

uvedomoval si revolučnosť svojho postupu i nebezpe -

čenstvo, ktoré ma hrozí. Inak by asi oebol nechal práca 0
kruhových pohyboch nebeských t e l ie s , ktorá bola hotová až o
kolo roka 1530 tak dlho lež ať . Vyšla až tesne pre jeho smrťou
v roku 1543 po dlhšom naliehaní príatelov a nebol by úvod k
práci adresoval pápežovi Pavlovi I I I .

staval tak,

ako ho po -

známe, áko dobrý diplomat snažil sa zabezpečiť si priazeň
hlavy C irkvi,

nuž dáva svoju prácu do jeho záštity.Neútočí

na náboženské dogmy otvorene, v ie ,

že tým by si vrchnosť po

pudil proti sebe. Prezieravo sa odvoláva na matematika, vyvo
dzuje z nej,

že jeho nový systém je jednoduchší, možno porno -

cou neho vysvetliť mnohé úkazy, ktoré zložitý systém epicen trických a iných kruhov neumožňuje.

A pokial ide o b i b l i u ,

dovoláva sa pápeža, aby ho chránil pred tárajmi,

čo sa vôbec

nerozumejú do matematiky a ktorí si podlá svojho zámeru zle
vysvetlovali niektoré časti Písma.
Rímske cirkevné kruhy spočiatku sí ani neuvedomovali a nepo strehli nebezpečenstvo, ktoré pre ich ideológia znamenalo Ko
perníkovo učenie. Možno,

že k tomu p rispeli ťažkosti, ktoré

im narobila reformácia a s nou spojené búrky i snahy po doro
zumení s vodcami reformácie,

takže sa nemali kedy dôslednej -

šie zaoberať s Koperníkovým učením. Možno,

že ich

čiastočne

ačičíkala tá časť úvodu, ktorá jeho dielo označovala len ako
hypotézu, á možno,

že ich benevolencia bola do nejakej miery

vyvolaná tým, že proti Koperníkovi ako prvý sa vyrútil Martin

Lather, podlá všetkého hlavný " táraj " ,

ktorý o ňom povedal:

tadia počúvajú jedného aämysieaenc astrologa, ktorý sa snaží
dokázal,

že sa kráti Zem a nie nebo firmameat - Slnko a Mesiac

Tento blázon chce prevrátiť celé astronomické umenie. Ale ako
uvádza Písmo sväté - Jozue zastavil Slnko a nie Zem !
Tak,

či onak, Koperaík svoj život skončil bez toho,

že by ma

cerkevaá vrchnosť bola robila nejaké príkoria. Skutočná búrka
sa rozpútala vyše polstroročia po jeho smrti. Pravda,

útokov

na jeho učenie bolo dosť. Až ke3. Giordaao Braao rozpracoval
Koperníkovu myšlienku vyvodzujúc z nej nekonečnosť vesmíru,
ke5 aa základe toho dospel k presvedčenia,

že život nie je i 

ba výsadou Zeme, ale že jestvuje i na iných planétach slneč
ných sústav, kecí tieto myšlienky Halej podporil svojimi vý skumami a objavmi Galileo G a l i l e i ,

vtedy i rímske cirkevné

kruhy naplno pochopili nebezpečenstvo toho učenia pre svoje
dogmy.

.

.

No, bolo už neskoro. Nepomohlo upálenie Giordaaa Bruna, ne pomohlo ani,

že p r i a ú t i l i takmer 70 ročného Galileiho prísaž

né prekliať a zavrhnúť vlastné objavy stavané na Koperníkovom
učení,

nepomohlo a a i,

že Cirkev roka 1610 helioceatrizmas ako

kacírstvo, Koperníkove knihy zakázala a aa Koperaíka uvalila
k l ia t b a .

.

Revolučný krok bol arobeaý. Jeho logickým pokračovaním bol
jedaak rozvoj astronomických vied a vied v6bec stavaaých aa
prísnych exaktných metodologických zákonitostiach,

jedaak roz

voj kritiky b i b l i e , ktorá oprávaeae poukazovala aa aeopodstataeaosť a aeudržatelaosť biblických dogiem, ktoré vznikli die
lom primitívaych aevzdelaaých ludí staroveku.
Koperaíkov čia bs l skutočne epoch álaou vedeckou, kaRÚraou a
svetoaázorovoa udalostou. Oprávaeae môže byť ozaačeaý za pro-

- („

totyp každého zásadného prehodnotenia a duchovnej re v o líc ie.
Bol to prvý rozhodajaci signál zroda novovekej vedy^ bola to
prvá dôsledná revolúcia.
Pre nás nech sú obe výročia velkého význama zdrojom poačení
a inšpirácií pre naša práca, pre jej rozvíjanie a prehlbova
nie a najmä pri aplatnovaní vedeckých poznatkov pri výstavbe
so cialistickej

spoločnosti*

Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany
prírody,

stredisko Bratislava.

Číslo 6 5 3 /7 3 - Ing. arch. Rr.
Vec: Rímska stanica v Stapave

V Bratislave dna 7 . mája

- komisionálne jednanie.

1973

P o z v á n k a

Vychádzajúc z,iniciatívneho návrhu rady MNV v Stupave na
úprava archeologickej lokality - rímskej vojenskej stanice,
nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce - zvolávam v do
hode s MNV v Stupave
k o m i s i o n á l n e

j e d n a n i e ,

ktoré sa uskutoční na MNV v Stapave dna 22. mája 1973
o 1 0 , oo hod.
Poslaním rokovania je získanie objektívnych - odborných

kri

térií pre spracovanie potrebnej projektovej dokumentácie a
stanovenie celkového harmonogramu prípravných prác v hrubých
rysoch a návrh investorských vzťahov.
Prosíme jednotlivých účastníkov, aby si p rip ra v ili k veci
záchrany a úpravy predmetnej archeologickej pamiatky svoje
stanoviská.
Pozvaní:
1 . Zs KNV odbor kultúry,
2. ONV Bratislava vidiek,

Bratislava
odbor kultúry

3 . SAV Archeologický ústav, Nitra 949 01
4.

Slovenské národné múzeum, arecheologické odd. Bratislava

5 . Katedra archeológie UK Bratislava
6 . MNV Stupava 900 01
7.

SÚPSOP odd. ercheologického výskumu.
Podpis /

nečit. /

v .r .

R i a d i t e l
Pečiatka: Stredisko Bratislava Slovenského ústavu pamiatkovej

Ranený jeleň - umelecké dielo slávneho sochára.
Na dvore stupavského kaštiela do oslobodenia Stupavy slávnou
červenou armádou bola socha jeleňa - dielo slávneho sochára
Alojza štrobla. Pretože v čase príprav publikácie pri príle
žito sti osláv sedemstého výročia prvej písomnej správy o Stu
pave na prelome rokov 1968 - 1969 neboli k dispo zícii podrob
nejšie informácie o tejto skutočnosti, pokladám za potrebné
napísať krátky životopis autora tohto krásneho umeleckého
diela podlá článku Rudolfa a Petra Velického v časopise Život
ročn. 1973, kde je uverejnená socha jeleňa /

farebná fotogra

fia ,/a u t o p o rt ré t sochára Alojza Stróbla a Štróbleva štúdia
sochy Jura Jánošíka.
Takmer zabudnutí rodáci -

A lo jz

3 t r o b 1

Žil a tvoril medzi nami, zanechal nám nejednu zo svojich

prác

a predsa nie všetci ho poznáme*
Narodil sa v Královéj Lehote 21.

júna 1856. Otec Jozef bol f i 

nančným účtovníkom na hute Maša v Královéj Lehote, neskôr v íubietovej a napokon v Diviakoch, kde roku 1883 zomrel. Jeho
hrob pri kaplnke v Turčianskych Tepliciach už zanikol,

hoci

ešte po oslobodení tu stál jeho pomník s reliéfom z bieleho
mramoru, ktorý vyhotovil syn A l o j z .
Mladého Alokza Lákala kováčska dielňa majstra Kursmidta v
Královej Lehote. Dva roky tu tv o r il, k r e s l i l ,
figurálne

oäviedol vlastné

tformy* Po štúdiách v Levoči sa dostal do Viedne.

Odtialto vykročil na triumfálnu cestu umeleckého sochárstva.
Už roku 1900 na svetovej výstave v Paríži sa stretá s najväč
šími majstrami figurálnej kompozície - s Rodinom, Meunierom
a inými* Za sochu Naša matka ziskáva najvyššie uznanie Grand
p r i x . Týmto víťazstvom sa zapísal medzi európsku sochársku
elita*

y

Prijíma miesto profesora výtvarných amení v Budapešti. No ne
zabúda aa svoju kolíska,
ný dom v Liptove,

na rodný Liptov. ZvelacĹaje svoj rod

zriaäaje v ňom exkluzívny a t e lié r .

Roka 1906 o dhalili v Budapešti monamentálae Stroblovo

dielo

Král sv. Štefan 1. o pol roka socha lekára Semmelweissa.
Roku 1907 vyhotovil pre Bratislava bustu Floriána Rommera,
profesora Královskej akadémie v Bratislave. Súčasne vyhotovil
dve sochy Fraaiška z Asisi* Jedna sa nachádza vo Svätoštefan
skej b a z ilik e v Budapešti,

drahá v kostole v Liptovskom Hrád

ku. Pre Košice urobil sochu Taviž železa. Pre B e tlia r /
Andrássy /

grof

sochu Alžbety / manželka Františka Jozefa I . /

Grófovi Andrássymu na Krásnej Hoôrkezhotovil bronzového psíka
Náš Tacherl.
Stró'bla lákali polovnícke motívy* Grof Ľudovít Károly zo Stu
pavy si a neho objednal niekolko motívov divokej zveriny. Sú
sošie raneného karpatského jeleňa a diviaka s polem ickým psom
je teraz v Topoleiaakach.

Tam je umiestené aj jeho súsošie

Medveä. s k o r i s ^ a *
Tak ako iným umelcom, aj Štroblovi učaril náš legendárny hrdi
na Juro Jánošík. Štróbl si zaumienil,

že v Liptove aa vrchu

Vachtarová dá postavil v životnej velkosti socha Jura Jánošíka*
Ostalo však len pri modeli d ie la , ktorý vytvoril vo svojom a
teliéri v Královej Lehote.
V starobe vytvoril štrobl niekolko vzácnych portrétov Liptá kov, ktorými sa pýšil v umeleckých kruhoch iD V ie d n i,

v Buda

pešti a v P a r í ž i. Urobil i farebný r e l i é f svoje oblúbenej po
stavy Mateja Korvina, ktorý sa nachádza na tzv. Stróblovej vi
le za Liptovským Hrádkom.
Sochárske práce Alojza Strobla sa uchádzajú, najmä v Badapešti,
ale sú roztratené i po celom MaSarsku a Rakúska.

Ako sme až a v ie d li, mnohé jeho práce sa nachádzajú aj a nás
v jeho rodnom Slovenska, ka ktoréma sa vždy h l á s il .
Zomrel v Badapešti 1 3 . decembra 19 2 6 .
Nedávno nás navštívil jeho najmladší syn žijúci

v Badapešti

ing. Michal štróbl. Hovoril s nami I^úbeznoa liptovčinoa e
niektorých pamiatkach, ktoré zostali po otcovi.
Naši jažní sasedia / L . Henszmann /
d ie lo . Ž ia l,

až zhodnotili Štróblove

a nás sa zatial nenašiel nik, kto by sa bol zao

beral osobnostoa významného sochára earópskeho mena. A je to
škoda.

Miestny národný výbor v Stupave, okres Bratislava vidiek.

Číslo: 5 1 8 /1 9 7 5

Stupava, 9 . marca 19 73.

Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody,
do rak in ž . arch. J . Lichnera, CSc,
B r a t i s 1 a v a

-

Hrad.

Miestny národný výbor v Stupave predkladá Ideový
návrh na označenie miesta rímskej v) jenskej

stanice v Stupave

Ideový návrh bol prerokovaný v Rade MNV a podotýkame,
v čase jeho vzniká bolo zdôraznené,

že až

že ide o minimálny návrh

a členovia komisie mali predstavy aj o kvalitnejšom vybavení
uvedeného miesta; medzi iným o prípadnom odkrytí časti zákla
dov, postavení vhodnej budovy a jej odbornom vybavení.
Nazdávame sa,

že je potrebné vec domyslieť a rozhod

núť sa pre vypracovanie seriózneho odborného projektu, ktorý
si táto jedinečná archeologická lokalita v blízkosti Bratisla
vy zasluhuje.
Predpokladajúc Vaše porozumenie tešíme sa na spolu
prácu a očakávame Vás na rokovaní v predmetnej veci na tunaj
šom MNV.
*

Práci česť !

nečit. podpis v . r . ,

J . Martinkovič, v . r . ,

za tajomníka MNV

predseda MNV
okrúhla pečiatka
s textom:
Rada miestneho národného výboru
Stupava
okres Bratislava vidiek.

Pokrok v snažení MNV.
Na základe iniciatívneho návrha MNV v Stapave vo veci záchra
ny á ápravy zvyškov rímskej vojenskej stanice v Stapave, p r i
pravovaného až v predošlých rokoch a predloženého Slovenskéma
ústava pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Brati sláve v marci t . r .

zvolal SÚPSOP , riaditelstvo Bratislava -

Hrad na deň 22. mája 1973 komisionálne rokovanie zástapcov za
interesovaných in štitú c ií na Miestny národný výbor v Stapave.
Zasadnatie sa začalo o 1 0 .

hod. avedeného dňa v zasadacej miest

nosti Rady MNV na 1 . posch, badovy MNV v Stapave.
Za SÚPSOP v Bratislave sa zúčastnili zasadnatia súdruhovia:
dr. Vendelín Jarkovič a s . in ž . arch. Radolf Rejthar;
za Slovenskú akadémia vied, Archeologický ústav v N itre:
súdr. PhDr. Títas Kolník a súdr. Jo zef Bajna;
Za Slovenské národné múzeám v Bratislave:
súdr. PhDr. Kraskovská,
za Katedra arecheológie Univerzity KoBanského v Bratislave:
súdr. pro f. PhDr. Bohaslav Novotný;
za Miestny národný výbor v Stapave:
predseda MNV súdr. Jozef Martiakovič,
Neradovič,

tajomník MNV súdr. Štefan

za školskú a k a l t . komisia MNV súdr. Vojtech Erdélyi,

za odbor výstavby súdr. M. Adamovský.
Zástapcovia odbora kaltúrny ONV okresa Bratislava vidiek a Odbora kaltúry Z s l. KNV v Bratislave sa n e d o s t a v i l i.Pretože ide o jedinečnú archeologickú lo k a lita na našom území,
pokladali za potrebné zúčastniť sa komisionálneho rokovania zástapcovia najvýznamnejších in š t it ú c ií , poprední archeológovia
a odborníci. - Prítomných privítal predseda MNV v Stupave sady
Jozef Martiakovič. 0 záajme MNV v Stapave venovať zvyškom rím
skej vojenskej

stanice v Stapave zvýšená pozornosť ako aj o zá-

mere MNV v Stupave u r o b ^ v tejto archeologickej lokalite zá chranné opatrenia a vhodné úpravy na sprístupnenie tejto je d i
nečnej historickej pamiatky aa našom území. V ďalšej časti in
formoval prítomných,

že MNV urobí potrebné úpravy v u l i c i , kto

rá vedie k spomínanej pamiatke. Ulica pomenovaná Rímskou ulicou
bude v dohladnom čase vyasfaltovaná, pretože vedie aj k novému
cintorína, ktorý bude situovaný od historickej pamiatky sever
ným smerom. Poloha zvyškov rímskej stanice je velmi priaznivá,
je na miernej vyvýšenine vedia frekventovanej štátnej cesty,
ktorá v tejto častá obce prechádza Malackou cestou. Tento výbe
žok je známy katastr, mape ako Nová hora a je označený na svo jom konci kótou 210.
Po prednesenom úvode pokračoval v poskytovaní informácií zástup
ca zvolávajúcej inštitúcie súdr. dr. V, Jankovič, ktorý vychá
dzal z Ideového návrhu MNV ale zdôrazňoval myšlienku záchrany
historickej pamiatky.
Zástupca SáV súdr. dr. T. Kolník pokračoval v predkladaní návr
hov a pripomenul,

táto miestna archeologická lokalita zasluhu

je pozornost odborníkov a zdôraznil myšlienku revízneho výsku
mu. Pamiatková záchrana zvyškov vyžaduje si ich konzerváciu.
Pokiaí ide o výskam, nemusí by^ v súlade s predpokladanou vý
stavbou objektov, v ktorých by sa mohla inštaloval stála výsta
va. Dr. Kolník pripomenul, že v zahraničí týmto pamiatkam venu
jú mimoriadnu pozornost. V Maďarsku sú pamiatky z čias Rímskej
ríše konzervované a sprístupňované.
D r. Kraskovská,

zástupkyňa SNM v Bratislave pripomenula,

že po

výkope urobenom uaiv. prof. Dr. Ondrouchom boli pozemky vykúpe
né? sú teda vlastníctvom štátu. Je treba preto najprv z i s t i% ,
čo je vyčlenené pre túto histor. pamiatka. Navrhuje vyhlásenie
ochranného pásma, čo je kompetencioa Krajského ústavu pamiatko-

vej starostlivosti v Bratislave.
Prof. dr. Bohuslav Novotný,

.

zástupca Katedry archeológie z UK

v Bratislave prihováral sa za záchranu a využitie pamiatky.
Dr. V . Jankovič hovoril o problematike revízneho výskumu a bol
toho názoru,

že ho môže urobiť niektoré vedecké pracovisko-

In ž . arch. Rud. Rejthar hovoril o potrebe zistenia územia, kto
ré prichádza do úvahy a o potrebe jeho oplotenia.
Diskusia ukázala,

že historická pamiatka vzhladom na svoju je

dinečnosť vyžaduje si pozornosť všetkých zainteresovaných orga
nizácií a ich starostlivosť o kompletné rie še n ie .
Po uzavretí diskusie predsedajúci dr. V. Jankovič navrhol prí
tomným návštevu historickej pamiatky. Všetci prítomní o dišli za
pekného počasia pešo na uvedené miesto.
Po návrate na HNV pokračovalo komisionálne rokovanie v návrhoch
na vypracovanie záznamu. Po vypočutí návrhov a pripomienok pred
sedajúci vyhlásil,

že záznam vypracuje a zašle všetkým účastní

kom rokovania ako aj pozvaným, ktorí sa zasadnutia n ezú častnili.
Po niekolkých dňoch bol záznam rokovania doručený MNV v Stupave
a jeho plné znenie uvádzam v nasledujúcej č asti.
Z á z n a m

z komisionálneho jednania vo veci pamiatkovej zá

chrany rímskej vojenskej
Strediskom Bratislava,

stanice v Stupave,

zvolaného SÚPSOP

uskutočneného dňa 22. mája 1973 aa MNV

v Stupave.
Prítomní: MNV Stupava - Martiakovič, predseda
- Neradovič,

tajomník

- Adamovský, pracovník odboru výstavby
- V. Erdé lyi,

referent odboru školstva
a kultúry

SAV Archeologický ústav, Nitra - T. Kolník, J . Bujná
SNM - AÚ

- L . Kraskovská

UK Bratislava

- P r o f. B. Novotný, katedra archeol.

SÚPSOP Bratislava - Jankovič
SÚPSOP Stredisko Bratislava - Eejthar
Jednania sa bez ospravedlnenia nezú častnili:
Zs KNV odbor ^altúry, ONV Bratislava vidiek, odbor kultúry.
Po privítaní prítomných predsedom MNV s . Hartinkovičom refe rent pre školstvo a kultúru MNV s. Erdélyi načrtol problemati
ka záchrany rímskej stanice z hladiska MNV. Prihováral sa za
komplexné riešenie záchrany predmetnej archeologickej lo k a l i
ty a nielen za jej označenie informačnou tabaloa.
Všetci účastníci jednania zhodne konštatovali,

že význam a je

dinečnosť pamiatky si vyžadaje zodpovedný prístap a komplexné
riešenie problematiky nielen z dôvodov kaltúrnych,

ale i v sú

v is lo sti s požiadavkami cestovného racha, nakolko väaka pred chádzajúcej pablicite je lokalita navštevovaná, avšak jej

sú -

časný stav je v rozpore s kalúrno-historickými hodnotami, kto
ré predstavaje.
Rímska vojenská stanica v Stapave, pochádzajúca z rokov 107 až

114 n. 1 ., predstavaje nielen jedinečnú rímska pamiatka na slo
venskom území, ale v podstate jedinú pamiatka svojho draha,
ktorú je možno pamiatkovo apraviť a sprístapnit verejnosti.
Ke5že rímska stanica v Stapave na základe prechádzajúcich vý
skumov / pred rokom 1918, okolo r. 1925 a v rokoch 1940 - 41 /
stala sa známoa v odborných kraboch a na drahej strane,
svojej exponovanej polohe /

dôležitý dopravný tah /

vďaka

i navštevo-

-vanoa, je povinnosťou pamiatkových orgánov a predovšetkým správ
ca lokality zabezpečiť jej

záchranu a sprístupniť ja odborným

krahom a širokej, verejnosti.
Po obhliadke lokality na tvári miesta a po prediskutovaní danej
problematiky sa všetci účastníci jednoznačne vyslovili za

pamiatková záchrana rímskej stanice formou konzervácie a pamiat
kovej úpravy /

vyznačenie zaniklých architektúr v teréne. /

Prítomní sa zhodli v názore,

že pamiatkovej úprave musí predchá

dza^ a čiastočne i sňou paralelne prebiehaí revízny archeologic
ký výskam.
I kecí sa komisionálneho jednania nezúčastnili zástupcovia odbo
rov kultúry Zs KNV a ONV Bratislava vidiek a nebolo tak možné
záväzne rozhodnúť o zahájení akcie, prítomní napriek tomu deporučujú započa^ prípravné práce a to nasledujucím spôsobom:
1 . MNV Stapava požiada na základe uzáverov predmetného rokova nia ONV odbor kultúry o finančné zabezpečenie akcie. Forma
investorovania bade dohodnutá osobitným rokovaním medzi Zs
KNV, ONV a MNV.
2 . Pre stanovenie záväzného harmonogramu plánovaných uprav a
ich bL ižš ia špecifikácia je potrebné vypracoval zámer pa miatkovej úpravy /
odberné k ritériá ,

ZPÚ / ,

v ktorom budú zohladneaé nielen

ale aj záväzné investorské v z ^ h y ,

návrh

riešenia majetkoprávnych otázok a režimu údržby l o k a lit y .
Na spracovaní ZPÚ sa bude podiela^ Archeologický ústav SAV
v Nitre,

Slovenské národné múzeum a SÚPSOP Stredisko Brati

slava.
3 . Mapový podklad, ktorý bade slúžií pre návrh ochranného pás
ma,

zabezpečí MNV v spolupráci so Slovenským národným múze

om / Dr. Kraskovská /

a Inžinierskej geodézie v Bratislave.

Vynesenie archeologickej lokality do najnovšej

jednotnej e

videncie n e h n u t e ^ o s t í . /
4 . Návrh ochranného pásma spracaje v spolupráci s Archeologic
kým ústavom SAV v Nitre SÚPSOP Stredisko Bratislava a jeho
vyhlásenie zabezpečí ONV odbor kultúry Bratislava vidiek.
5 . SÚPSOP Bratislava zistí u Archeologického ústavu SAV Nitra

možnosť zaradenia revízneho výskumu rímskej stanice v čo možno
najkratšom čase. V prípade,

že by skoré zaradenie revízneho vý

skumu narážalo v AÚ SAV na nejaké ťažkosti,

SÚPSOP zváži móž -

nosť iného riešen ia .
6 . Ako podklad pre revízny výskum MNV zabezpečí /
tvom ONV odboru kultúry,

resp.

inou formou /

togrametrického zamerania lokality a jej

prostredníc

vyhotovenie fo

záujmového územia.

Rozsah a špecifikáciu meračských prác určí ako konzultant
kompetentný pracovník AÚ SAV N itra . Mapové podklady budú
slúžiť jednak pre výskumné a projekčné práce a jednak aj
pre doriešenie majetkoprávnych otázok,

t z n .,

že budú vyho

tovené vo dvoch merítkach.
7 . MNV Stupava ešte pred zahájením výskumných prác zabezpečí
vhodný režim užívania areálu pamiatky /

vylúčenie obrábania

pôdy, resp. skladovania zeminy a odpadu. /
8. ONV odbor kultúry Bratislava - vidiek,

ako aj výkonnému or

gánu štátnej pamiatkovej sta ro stlivo sti,

sa vzhladom na jeho

neprítomnosť na komisionálnom jednaní doporučuje prekonzul
tovať harmonogram prác a zaradenie akcie do plánu so SÚPSOP
Stredisko Bratislava - Hrad.
B .a .h .
Zapísal: Dr. Vendelín Jankovič,

Ing. arch. Rejthar.

Desať rokov štátneho majetku v Stupave.
Štátny majetok v Stupave zač. mesiaca júna r. 1973 oslávil
desiate výročie svojho vzniku. Pri tejto príležito sti vydali
jubilejnú propagačnú brožúru, ktorú zo stavili in g. Ľudovít Fischer a dr. Július Leitman, pracovníci tun. ŠM. Vydalo vydavatelstvo Obzor,

n. p. v Bratislave ako účelovú publikáciu pre

Štátny majetok v Stupave v roku 19 7 3 . Náklad 1000 exemplárov.
Motto brožúiy: My vieme, ako zabezpečiť budovanie základov kornu^
nisnu v polnohospodárstve. Na to je potrebné uskutočniť rozsiah
lu technickú revolúciu. V .

I . Lenin.

Na úvodnej straae poslanie brožúry: Pri p rí le žito st i 1 0 . výročia
Štátneho majetku v Stupave ponúkame Vám tieto spomienky,
a zamyslenia,

úvahy

údaje, fotografie i štatistické informácie o tom,

ako pracovníci tohto Štátneho majetku organizovali začiatky a
jeho rozvoj.
Spomeňte si na statočnú prácu a na spoločné ú s il i e , kedykoívek
sa zahladíte na sady, objekty a polia zúrodnenej časti Záhoria,
tvoriacej prímestskú oblasť hlavného mesta Slovenskej s o c i a l i s 
tickej republiky Bratislavy.
Z príspevkov podáva ucelený pohlad na začiatky a rozvoj ŠM člá
nok ria ditela Štátneho majetku dr. Antona Dubčáka - Prečo Štát
ny majetok v Stupave ?
Chcem Vám porozprávať ako vyzeral včera, ako vyzerá dnes a ako
bude vyzerať zajtra Štátny majetok v Stupave,

z čoho sám číta -

tel usúdi, prečo bol tento Štátny majetok zriadený.
Ako by to bolo len včera,

tak mi to pripadá, kea sa pozerám de

sať rokov dozadu na zriaďovaciu l i s t i n u Ministerstva polnohos podárstva č ís. 25 1 4 0 /6 3 , ktorou sa zriaďuje štátny majetok,
národný podnik v Stupave. Touto zriaďpvacou lis tin o u bolo mu
uložené:

" Zabezpečovať polnohospodársku velkovýrobu a najúčel-

nejšie využíval všetky výrobné prostriedky,
l iz á c ia ,

nplatňova^ špecia

najproduktívnejšia technika a technológia a najdokona

lejšie formy organizácie práce,

dosiahna^ najvyššia intenzita

výroby a vysoká prodaktivita práce pri najnižších nákladoch na
jednotka výroby."
Ta sá vyslovené hlavné a zásadné požiadavky, ktoré rozvediem z
čoho pozostávajá a ako sa tieto požiadavky za obdobie desa^ ro
kov r e a l i z o v a l i.
Po schválení prislašnými orgánmi bol som dekrétom Výrobnej poľ
nohospodárskej správy čís. 4 /1 9 6 3 poverený organizáciou a vedenímnovozriadeného podniká a zabezpečovaním daných áloh.
Predovšetkým išlo o základ polnohospodárskej výroby, o pôda.
Táto bola z JRD Stapava,

z časti pozemkov JRD Lamač, JRD Záhor

ská Bystrica, JRD Mást, JRD Zohor, JRD Devínska Nová Ves, JRD
Dábravka a z viníc Záhradníckych a rekreačných slažieb mesta
Bratislavy v priestoroch Bratislava - Kramáre. Delimitáciou bo
li

5alej vyčlenené hospodárstva Devínska Nová Ves, Malý Háj a

Vysoká pri Morave zo ŠM Malacky. Tieto pôdy nebolí najlepšie a
pritom exeentricky položené. Už pohlad na takéto rozloženie
pôdneho fonda poakazaje na roztrieštenosí rastlinnej
nej výroby. Nízke výnosy, nedostatočná ážitkovost,
treba pracovných síl /

o zárobkoch ani nehovorím / ,

a živočíš

vysoká po to všetko

dokreslaje celková sitaácia pri vzniká novozriadeného Štátneho
majetka.
Rastlinná výroba podlá delimitačného protokola hospodárstiev zo
Štátneho majetka Malacky bola zastápená 7 druhmi obilovín,
drahmi technických plodín,

8

z toho 4 drahmi zeleniny na konzam

a na semeno. Bývalé JRD Stapava bolo zastápené 8 drahmi zeleni
ny a 4 drahmi liečivých a aromatických rastlín,

okrem obilovín.

Pre il a s t r á c ia avádzam niektoré z hlavných plodín,

hektárové

výnosy a úžitkovosť hovädzieho dobytka,

čo z dnešného pohladu

je skoro neuveritelné. Priemerné hektárové výnosy v prvom roka
/

až zlepšené /

za celý oM b o l i :

pšenica

1 9 ,5 0 q

ovos

1 4 ,4 0 q

raž

1 4 ,6 0 q

zemiaky

7 5 ,0 0 q

jačmeň jarný

2 0 ,0 9 q

ďatelina

kukurica na zrno

22 ,3 0 q

na seno

Treba spomenúť?

2 8 ,0 0 q

že na niektorých parcelách boli napríklad n ra

ži výnosy 8 - 10 q,

a kakarice na zrno výnosy 10 - 11 q*

Ani úžitkovosť nebola n a jle p š ia . Najnižšia dojivosť na jednom
z našich najväčších hospodárstiev bola 1 , 4 3 lit r a aa kas a deň,
najvyššia dojivosť 5 , 1 7 lit r a na kas a deň, primerná dojivosť
3 ,3 5 l i t r a . Prírastky ošípaných 0 , 2 0 kg, najvyššie 0 , 3 7 a prie
mer za celý majetok 0 ,3 0 kg na kas.
N ajnižšie prírastky hovädzieho dobytka 0 , 1 1 kg,

najvyššie 0 , 4 9

kg a celomajetkový priemer 0 , 4 1 kg.
Príčin takéhoto stavu výnosov a úžitkovosti bolo vela. V tom
čase sme však za tri hlavné príčiny, ktoré mali podstatný vplyv
na úžitkovosť, považovali krmivá, roztrieštenosť živočíšnej

vý

roby s biednym ustajnením a nedostatočnú opateru. V niektorých
objektoch sme bo li nútení úmyselne vypestovať aj potkaní kani
balizmus. Za takéhoto stava a v takýchto podmienkach ŠM ani f i 
nančne nemohol prosperovať,

tým menej pomýšlať na rozšírenie

produkcie, kým sa nezvýši rastlinná výroba. V živočíšnej výrobe
bolo treba najskôr zlepšiť opatera a vykonať organizačné zmeny.
" Takto sa koncom roku zvýšila výroba vo finančnom vyjadrení sko
ro o 2 milióny Kčs oproti plánu a tržby temer c 2 m il. Kčs.
Hnecí v prvom roku po založení SM sme požiadali o prvu hospodárskotechnickú úpravu pôdy. Nebola taká uspokojujúca,

ako sme si

to ž e l a l i , predsa však znamenala obrat v rastlinnej

výrobe, p r i

niesla zvrat do honov, kde bolo možné vykonať určité zásahy v

osevných postupoch a v agrotechnike. V živočíšnej
b o li,

sial,

výrobe sme

odkázaní na ustajňovacie priestory a objekty č ias

točne prispôsobené z ošipární na maštale pre hovädzí dobytok,
prípadne telatníky a museli sme zrušiť chov hydiny /
moriek a kačíc /

nosníc,

a preorientovať sa postupne na chov hovädzie

ho dobytka a tým aj znižovať stavy ošípaných. Dôležitým záujmom
boli organické hnojivá,

t . j . maštaíný hnoj a komposty, prípadne

zelené hnojenie, pretože obsah humusu pôd majetku, č inil 0 , 2 %
až 0 , 6 % . Okrem pôdnej štruktúry v záhorskej oblasti sú pôdy
stále pod vplyvom veternej

erózie,

na mnohých miestach zamokre

né v dôsledku neupravených vodohospodárskych pomwrov. Rola vy
pracovaná komplexná vodohospodárska štúdia, ktorú schválila
vláda. Vo vládnom uznesení č ís. 745 sa ukladajú úlohy na úseku
melioračnej a investičnej
plošné odvodnenie,

výstavby:

závlahy,

úpravy hlavných tokov,

zúrodoeaie piesočnatých pôd, ku l

tivácia a rekultivácia pôdy* Ďalším dokumentom je uznesenie
vlády čís. 325 z roku 1964, ktoré ukladá využitie piesočnatých
pôd Záhoria s predpokladom rozširovania ovocinárstva a viho hradaíctva a s možnosťou výroby nealkoholických štia v . Pre ŠM
sme teda mali vážne dokumenty a ich

úlohy bolo treba re alizo 

vať.
V

čase zrodu Štátneho majetku najchudobnejším úsekom b la me

chanizácia a vybavenie strojovým parkom. Nebolo kde vykonávať
opravy,

z JRD Stupava sme zdedili šopu s jednou vŕtačkou,

na

hospodárstve Malý Háj bola vyhňa a na hospodárstvach Devínska
"Nová Ves a Vysoká pri Morave po jednom buchare. Za celých de
sať rokov postupne budujeme a vybavujeme nechanizačný úsek tak,
aby bol náležitým a zodpovedným pomocníkom ako v r a s t lin n e j,
špecializovanej,

tak aj v živočíšnej výrobe. V tomto roku za

čneme stavať ústredné dielne. Doteraz všetky opravy vykonáva

me v provizóriách. V začiatkoch sme každý nepojazdný traktor
ako aj neopravené náradie velmi p o ciťovali.
Každé dielo sa rodí ťažko a pomaly. Neupadli sme do pesimizmu,,
c í t i l i sme pomoc a dôveru, politických a hospodárskych orgánov.
Táto dôvera nás zaväzovala, preto sme zo dna aa deň vytvárali
podmienky pre rozvoj a zvýšenia rastlinnej

a živočíšnej

výroby,

hovorili sme s pracovníkmi a boli sme v dennom stýka s bývalý
mi členmi prevzatého JRD Stapava. Medzi prvými pracovníkmi bol
ing. Michal Kolembas, ktorý prevzal funkcia agrotechnika a
hlavného technika;

funkcia hlavného ekonóma prevzal ing* Jozef

Janás, Milan Skrovan prevzal funkcia mechanizátora. Prvoa admi
nistratívnou pracovníčkou bola Mária Novotová. Postapne s pre
beraním objektov a dvorov ako aj hospodárstiev prichádzali
S.alší pracovníci,

a to Vladimír Labaj ako zootechnik a súčasne

g ním Aladár Patáč ako ekonóm PaM-a, /

práce a m z d y ./ Úsek

mzdovej politiky bol velmi vážny. Ekonomická zložka po odchode
ing. Janása prevzal Jozef Špánik a s ním spolupracovali pracov
níci prevzatí z JRD Stapava: Blažena Mikulášková,
vá, Mária Malinová,

Žofia Jánešo-

Štefan Kalina a František Korda.

Vedúcimi hospodárstiev sa s t a l i : aa hospodárstve Stapava Matej
Sabol,

v Devínskej Novej Vsi J ozef Sellár,

Ferenczey,

na Malom Háji Štefan

vo Vysokej pri Morave Jozef Borgala a v Dúbravke

ing. Milan Pápay. Hospodárstvo Dúbravka sa potom p ripo jilo or
ganizačne k hospodárstva Devínska Nová Ves.
Z r ia d il i sme ústrednú dielňa, ktorej
Orságh,

vedúcim sa stal Ľudovít

ústredný skäad s Františkom Záreckým a stavebnú skupi

nu, ktorú viedol Ján Slezák s ekonómkoa Annoa Ivančíkovoa.
Dali sme sa do zriaďovania závodných kuchýň ako pre stálych
pracovníkov,

tak pre sezónne pracovné s i l y . Aj táto práca si

vkladala vypätie síl vzhladom na nedostatočné a nsvyhovujace
priestory,

ako aj ubytovanie personála, pretože vo dvoch pri-

pádoch išlo o samoty /

aa Malom Háji a vo Vysokej pri Morave -

Naadia dvo r/.
Už v roku 1964 sme začali vytváral ovociaársko-viaohradaícke
stredisko aa čele s iag Valterom Hečkom. Základ pre toto stre
disko ttorila ovociaárska škôlka s vedúcim Fraatiškom Faraazéaom. Postapae sa z toho strediska zriaďovalo špecializovaaé
hospodárstvo s aajaatnejším strojovým vybavením. V septembri
roka 1964 nastúpil aa úsek špecializovaaej výroby iag Íadovít
Fischer ako špecialista, ktorý aa tomto úseku pracaje dodaes,
a je sáčasae hlavaým inžinierom podaika.
Ďalší spolapracovaíci, ktorí pri preberaní JED alebo askatočaovaaí delimitácie prechádzali aa pracoviská Štátneho majetka,
sú: Jolaaa Horváthová, Leoaard Klas, Fraatišek Releš, Mária Jáaošíková, Fraatišek Rác, Jozef Margaš, Radolf Karovič, Heleaa
Kollárova, Fraatišek Faraazéaa, Albert Maroš, Július Korda, Ra
dolf Faadel, František Kabovič, Jozef Veselý, Fraatišek Zvirák,
Albert Bachta, Rudolf Živner, Fraatišek Brezovský, Rudolf Bre
zovský, Jáa Slezák a Mária Mozová. Za pomoci týchto spolupra covaíkov bolo možné doplnil vedeaie hospodárstiev,
prevádzku d ie ln í,

zabezpečií

zria di^ kompletnejšie vybavenie dielní aa

hospodárstvach a aajmä aa Stupave vytvori% základný káder trak
toristov a šoférov. Nástup pracovníkov Jozefa Erušovského zaameaal príaos v politickej

a výchovaej práci a Rudolfa Pavlíčka

v pláaovaaí a ekoaomike.
Zo začiatkusme sa v aašej práci opierali o krátkodobé výrebaofiaaačaé plány, ktoré sme vypracovali aa jednotlivé úseky vý roby. V priebehu m ku 1964 bola vypracovaná štúdia opierajúca
sa o dokumenty ÚV KSS a vlády, podlá ktorých vzrast produkcie
ovocia sa mal zvýšií až o 48 % . Vychádzajúc z tejto štúdie mal
sa zo Štátneho majetka v Stapave z r ia d i l ovociaársky kombiaát

ktorý mal vyriešiť nepriaznivá zásobovacia sitaácia s ovocím
v hlavnom meste SSR v B ratislave. Do Záhoria boli vložené velké investičné prostriedky na jeho zúrodnenie. Sledoval sa zá rner čo najekonomickejšie /

najhospodárnejšie /

a máloúrodné pozemky výsadboa ovocných

vyažiť neúrodné

sadov a viníc.

Išlo o

velmi rozsiahla výsadba vo vtedajších predstavách na 1054 ha
sadov a ďalších asi 1500 ha pozemkov na výsadba vrátane viníc
a takto vybadovať agrokogibinát ga spracovanie maštov a pre konzervárenský priemysel. So živočíšnoa výroboa sa neavažovalo.
Navrhli sme inú koncepcia: výsadba 300 ha sadov a 100 ha viníc
s ažšoašpecializovanoa rastlinnoa a živočíšnoa výroboa. Táto
koncepcia sa dodnes r e a l i z a j e . Už na jar roka 1964 sme zrigolovali prvých 96 ha /
ha /

Froncúf 70 ha a na Malom Háji a Daba 26

a na týchto pozemkoch na jeseň roka 1964 a na jar roka

1965 sme vykonali výsadba. V roka 1965 zrigčlovanú a prekypre
nú zemina lejaky s prívalmi z pozemkov Froncafa a l o ž i l i na
hlavnú cesta Bratislava - Praha. Pre nás to znamenalo katas trofa. Uvedomili sme s i ,

že treba volačo nrobiť a porozmýšiať

nad riešením protierozivných opatrení.
V

úsilí sme pokračovali m

Malom H á ji, pri Zohore, na Kremenici

Lintávoch atď. Likvidovanie samorodákov Otela a Baga v roka
1968 a súkromného sektora nepadlo do najpriaznivejšej p o l i t i c 
kej s ita á cie. Boj súkromníkov proti scelenia pôdy a tlak na
pracovníkov majetka b l

velký. Prekonali sne toto krízové ob

dobie. Osobitne a na spon vysokého vedenia na vlastný náklad
** vysadili sme pracovníkom vlastniacim bývalé samcrodáky po 10
a 5 árov odrody Muller - Thargaa, veltlín zelený,

rizling

vlašský a za dva roky náhrada v hrozne, len aby sme dosiahli
scelenie pozemkov a možnosť realizovať vytýčené zámery. Dnes
i z tých neveriacich si každý avedomaje kvalita vína a význam

nášho počínania. Najväčším ocenením našej

spoločnej práce je,

že v roku 1972 pri nepriaznivých klimatických podmienkach do
siahli sme a rodiacich viníc z 1 ha 106 q ušlachtilého hrozna
a a frankohybridov 120 q z 1 ha. Práca našich technikov a pra
covníkov na ovocinársko-vinohradníckom úseku dokumentujú me daily a diplomy z rôznych výstav nielen domácich,

ale aj medzi

národných*
Realizo vali sme aj užšiu špecializáciu v rastlinnej výrobe,
ktorú sme z ú ž il i na pestovanie pšenice, r a ž i ,
strukovín,

jačmeňa,

ovsa,

jedno- a viacročných krmovín. Na porovnanie ra st lin 

ná výroba vzrástla takto:
pšenica

3 3 ,9 q,

t*j.

e 73 %

raž

2 0 ,8 q,

t .j.

o 42 %

jačmeň jarný

2 8 ,0 q,

t*j .

o 40 %

kukurica na zrno

40^9 4$

ovos

1 9 ,0 q,

t*j.

o 32 %

ďateliny

5 0 ,0 q,

t .j.

o 20 %

t .j.

o 40 %

kukurica aa siláž
Isteže,

^ 83 ^

okrem agrotechniky zohrali ta úloha aj ďalšie faktory,

ako úprava honov a melioračné zásahy,

odvodnenia a velkoplošná

závlaha, ktorú pre tunajšia oblas^ vybudovala štátna meliorač
ná správa v Bratislave* Náš chotár bol pralticky za celé obdo
bie od vzniku ažLde konca roku 1972 doslova rozrytý a rozkopaný*
Po úpravách sa zlepšuje organizácia výroby a dosahuje sa vzrast
rastlinnej a špecializovanej

výroby. Súčasný stav pôdneho fondu

^je takýto:
poľnohospodárska pôda
celkom

2291 ha,

redukovaná 2615 ha

z toho orná pôda

1612 ha,

redukovaná 1612 ha

luky

235 ha, redukovaná

117 ha

pasienky -

165 ha, redukovaná

49 ha

164 ha, redukovaná

492 ha

-

ovocné sady
a záhrady
vinice

95 ha,

redukovaná

285 ha

záhrady a škôlky

20 ha, redukovaná

60 ha

Od vzniku nášho majetku boli vypracované rôzne koncepcie a zá
mery rozvoja so zretelom na rastlinnú,

živočíšnu s špcializo -

vanú výrobu* Revízna a poradenská organizácia Praha, pracovis
ko v Nitre, vypracovala racionalizačný projekt.

I naproti tomu,

po náležitom zvážení a vyhodnotení našich podmienok a možností
ostali sme pri ďalšom rozvoji nášho majetku na zásadách vLast ného konsolidačného plánu a to preto,

že najlepšie vystihoval

a vystihuje všetky oblasti výroby a postupne dosiahnutelné c ie 
le a zámery*
Postupne sme vylepšovali aj živočíšnu výrobu a vykonali sme
rôzne organizačné opatrenia* Pre podmienky nášho Štátneho ma jetku vypracovali sme politicko - hospodárske smernice,
dzajúc z materiálov a uznesenia X IV .

vychá

zjazdu KSS a vytvorili sme

organizačné podmienky pre živočíšnu výrobu takto:
Hospodárstvo Stupava z farmy Skrabálky,

Za cementárňou a Malý

majer* Na farme Za cementárňou sme umiestnili hovädzí dobytok
vo výkrme a výkrm ošípaných. Na farme Malý majer ostali kone.
Na farme Skrabálky sú dojnice, prasniee a výkrm ošípaných. Na
tejto farme budeme koncentrovať hlavne dojnice*
Hospodárstvo Devínska Nová Ves s farmou Malý Háj,

na ktorej

je

umiestnený hovodzí dobytok vo výkrme a mladé jalovice. Na far
me Devínska Nová Ves sú dojnice. Pre schátrané ustajňovacie
priestory a pre výstavbu mesta Bratislavy budeme musieť túto
farmu postupne likvidovať. Na farme Vysoká p ri Morave sú doj
nice*
Všetky tieto organizačné zmeny a presuny sme vykonali preto,

aby sme sústredili dobytok podlá drahú so zretelom na pŕRna
základňa a bytovú vybavenosť jednotlivých fariem*
Živočíšna výroba od vzniká Štátneho majetka,

t .j.

prebratím

a delimitácioa objektov sa zvýšila takto:
mlieko

priemer na kus a deň 8 ,1 6 1 zvýš. o 129 %

prírasty HB

0 ,7 1 kg

o

70 %

prírastky ošípaných

0 , 5 0 kg

o

73 %

o

41 %

odstav prasiat

priemer na prasn.
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Samotná živočíšna výroba na jednotlivých hospodárstvach je ža
t ia ! rozložená podlá maštalných priestorov a jej

zataženie v

rozlohe nie je na jednotlivých farmách rovnomerné,

aj keď sa

excentrický rozložené. Nútení sme zatial vychádzať z danných o
kolností, aj keď ekonomický efekt nie je na arovni a zatial nie
je v našich silách tento stav upraviť.
Nemožno vynechať ani úsek mechanizácie. Mechanizačný park na aseka rastlinnej

výroby a špecializovanej výroby možno považovať

v daných podmienkach za vyhovujúci, avšak v živočíšnej

výrobe

za nedostatočný. Dosiahli sme pokrok v zberových linkách,
aj v ďalšej vybavenosti,

ako

takže náš súčasný stav je na úrovni

priemerných polnohospodárskych závodov. Na tomto úseka nás čaká
ďalšia práca, najmä v živočíšnej
Býva tradícLoa,

výrobe.

že i keď pri rôznych výročiach sa spomínajú po

väčšine len klady, pravdoa j e ,ž e dosiahnaté výsledky sú tým
vzácnejšie,

ak sa dosiahna za ťažkých podmienok. Takéto výsled

ky tešia celý náš kolektív,

stmelajú ho a vytvárajú podmienky

pre spolupatričnosť a zodpovednosť s

spoločný mjetok. Vykonať

dobrú práca a priniesť spoločnosti osoh možno len s Indmi, kto
rí sa politicky angažajú,

sú na odbornej úrovni a cítia plnú

zodpovednosť za vlastné ko na nie .Nie málo starosti venovalo vedenie podniku so ZO KSS a masový-

mi organizáciami o pracovné a bytová podmienky našich pracov
níkov. Bytová otázka bola vážnym a hlavným pioblémom pri za bezpečovaní a stabilizovaní kádrov* Bytový problém sme r i e š i l i
stavbou dvojizbových chatiek s príslušenstvom: v Dúbravke 2 by
ty, na Malom Háji 5 bytov,

v Stupave 4 byty a vykonali sme re

konštrukcia šiestich byárov v objektoch SIS s najnutnejším vyba
vením. Na hospodárstve Devínska Nová Ves v y r ie š ili sme závodnú
kuchyňu,

tak isto vo Vysokej p r i Morave a na Malom H á j i. Vybu

dovali sme na Malom Háji ubytovanie pre brigádnikov vrátane 4
bytových jednotiek. Okrem toho postavili sme budovu podniku a
v nej 4 bytové jednotky a priestory pre ubytovanie brigádnikov
na sezónne práce so závodnou kuchyňou /

v S t u p a v e ./ V našich

sa

doch a viniciach sme postavili 3 chaty slúžiace ako prezliekárne pre pracovníkov vrátane velkej spoločenskej miestnosti na od
počinok a stravovanie. Vybudovali sme 3 manipulačné haly v sa
doch Froncúf, Bindrov sad a na Slepičiaka. Pre hospodárstvo De
vínska Nová Ves a jej farmy postavili sme 3 manipulačné haly na
stroje;

tie nám slúžia počas žatvy aj na uskladnenie o b i l i a . Na

hospodárstve

Stupava postavili sme 4 manipulačné haly a to ako

centrálny sklad,

sklad na umelé hnojivá, prístrešky na stroje

a na núdzové uskladnenie o b il i a .
Sám klimatizačný sklad pre 100 vagónov ovocia a zeleniny doveze
ný z Maďarskej ludovej republiky znamenal pre nás investícia 12
milionov Kčs. Pre ovocinárske - vinohradnícke hospodárstvo v a
reáli viníc postavili sme budovu s pracovňami, prezliekárňami,
garážmi a hygienickým zariadením.
Aj

tieto práce dokumentujú naše ú silie vytváral na plnenie úloh

Štátneho majetka v Stupave a ú silie stabilizoval kádre pracovní
kov pri jednotlivých druhoch pelnohospodárskej

výroby.

Najznámejším dokumentom pre nás sú uznesenia a závery X IV .

zjaz-

da KSČ. V nich sá dané základné zámery rozvoja,

špecializá cie

a kooperácie výroby s ich organizačnými formami v polnohospo dárstve a potravinárskom priemysle;

cíalej prislušné uznesenia

Predsedníctva ÚV KSČ a vlády ČSSR. Záväzný je pre nás aj rámco
vý program rozvoja kooperačných a integračných vzťahov v súvis
losti s rozvojom výrobných síl v polnohospodárskom a potravinár
skom komplexe, prednesený v Piešťanoch ministrom polnohospodárstva a výživy SSR in g Jánom Janovicom.
Na základe týchto významných straníckych a vládnych dokumentov
bola na našom majetka spracovaná koncepcia výroby a špecializá 
cie vrátane zámerov komplexnej so cialistickej

racionalizácie*

V jubilejnom roka máme vpláne dokončiť v Stapave výstavba 10
bytových jednotiek. Kravín pre 240 dojníc, ktorý chceme zaplniť
vo štvrtom štvrťroka 1973, bade mať najdostupnejšia moderná a
strojová technológia. V sávislosti s tým vykonáme rekonštrakcia
starých kravínov na farme Skrabálky a prístavba telatníka, kto
rý rozšírime na kapacitu o 3alších 100 kasov. V roka 1973 chce
me projekčne pripraviť rekonštrakcia maštali na farme Malý Háj,
kde sa v priebehu dvoch rokov presunie centrum riadenia z hos
podárstva Devínska Nová Ves. V Devínskej Nevej Vsi v sávislosti
s presunom dojníc budeme likvidovať dolná maštal pre jalovice,
lebo tieto objekty sá v dezolátnom stave. Vykonáme opravu hor
nej maštale, ktorá bude slážiť až do výstavby nových objektov
na famme Malý Háj.
Ešte v tomto roka vysadíme 6 ha viníc,

čím sa skončí výsadba v

J3iaderovom sade. Na 5a lšie roky nám zostáva vysadiť 40 ha v i n i 
ča v hone Noviny. Ku klimatizačnému skladu vybudujeme v tomto
roku vlečka, ktorá ho spojí so železničnoa stanicoa Stapava a
s vlečkovým systémom Stapavskej cementárne. Do roka 1975 prein
vestujeme

na rekaltiváciách pôdy vyše 4 m il. korán a v rokoch

1973 - 1974 skončíme protierozívna ochrana aa celom areáli v i 
níc. V roka 1974 máme v pláae pripravií rekonštrukcia farmy
Vysoká pri Morave vrátaae výstavby bytov. Nemožno zabudnúť ani
na budovanie cestnej siete a výstavbu pivničných objektov.
Všetko to,

čo zamýslame urobil

, patrí do drahej etapy a tým

sa vytvoria podmienky na plnenie úloh v budúcom období. Vytý
čené ciele a zámery sú vecou celého kolektívu a ten sa hlási
k spoločnému diela s odhodlaním zúčastnil sa na jeho výstavbe.
Pridáodí mi úprimne poďakoval všetkým robotníkom,

technicko -

hospodárskym pracovníkom, základnej organizácii ROH i ostat ným spoločenským organizáciám, ktorých pomoc sme c í t i l i za ce
lé d e s a ^ o č n é obdobie a ich práca,

najmä na úseku politickom a

výchovnom zohrala dležitú úloha. Osobitne ďakujem touto cestou
predstavitelom politických orgánov,

tajomníkovi ÚV KSS d r .J á 

novi Janíkovi a pracovníkovi ÚV KSS ing. Meahariovi, vedúcema
tajomníkovi Západoslovenského KV KSS Eagenovi larzovi a pra covníkom rolníckeho oddleaia KV KSS,

vedúcema tajomníkovi OV

KSS Bratislava - vidiek in g. Jánovi Marašicovi a pracovníkom
OV KSS Bratislava vidiek. Tiež ďakujem pracovníkom Ministerstva
polaohospodárstva a výživy SSR, pracovníkom krajského oddelenia
MPVž v Bratislave na čele s riaditeíom ing. Jánom Šabíkom, pra
covníkom Okresnej polnohospodárskej správy v Bratislave,

najmä

jej riaditelo vi ing Jurajovi Pindúrovi a ekonómovi Alfonzovi
Karovičovi,

ako aj hlwiéma in žinierovi Pavlovi S a r iš in o v i,

in ž .

Jánovi Markovičovi a Antonovi L išk o v i. Úprimné poďakovanie vy^jadrujeme in ž. Jánovi Eačkovi, bývaléma riaditelo vi VPS a te rajšiema námestníkovi ministra polnohospodárstva a výživy ČSSR.
Úprimné poďakovanie patrí aj pracovníkom ONV Bratislava vidiek,
najmä predsedovi ONV in ž. Jánovi Bizapovi, podpredsedovi Jánovi
Šimekovi a Matúšovi Petríkovi.

Za úzku spoluprácu a pomoc pri riešení problémov nášho majet
ku lakujem funkcionárom MNV v Stupave na čele s jeho predsedom
Jozefom Martinkovičom, Ralej riaditelo vi Hydinárskeho štátneho
majetku v Bratislave in ž . Hutovi, pracovníkom SM Malacky,
nec a Petržalka,
gúnovi,

vedúcemu stanice UKSUP vo Yrakuni Jánovi Dra

Cementárni Stápava /

Stupave /

in ž.

Se-

ladialovi / .

s. Talačovi / ,

Lesnému závodu v

Konzervárni v ^tupave /

k o v i/ a podniku Zelenina v Bratislave,

s. Barančo-

ako aj jej závodu v Ma

lackách.
Nemožno v y n e c i ^ zásluhy pri budovaní a pomoc Melioračných
družstiev v Pezinku na čele so s. Demovičom, 5alej

vaaku s.

5i-

ricovi a jeho pokračovatelovi s. Chrapovi v Bratislave a hlav
ne pracovníkom nelioračného družstva Malacky,

a to s. Orthovi

a in ž. Mikuličovi za dlhoročnú a obetavú pomoc.
Želaním všetkých pracovníkov Štátneho majetku v Stupave je,

aby

tento majetok bol prínosom pre našu socialistickú spoločnosí.

Vedenie Štátneho majetka v Stapave
v jabilejnom roka 19 73.
D r . Anton Dabčák,

riaditel

Ing. Íadovít Fischer,
Radolf Pavlíček,

hlavný in žin ier

hlavný ekonóm

Ing Emil Benko, hlavný zootechnik
Jozef Hrašovský, referentcpre kádrová a personálna práca
Dr. JÚlias Laitman, podnikový právnik
Blažena Mikalášková,
Aladár Patáč,

vedúca NHE

ekonóm PaM- a

Milan Škrovan, hlavný mechanizátor
Leonard Vanek, referent MTZ a vedúci ústrednej dielne a dopr.
Bohumír Valentín,

stavebný technik

František Zárecký, vedúci ústredného skladu
Ekonomický úsek: Žofia Jánošová, Leontína Yanková,
Drahomíra Belačičová, Žofia Hasoňová,
Emília Sályová, Mária Novotová, Jolana
Horváthová
Ing. Valter Heck,

vedúci ovccinársko-vinohradníckeho hospod.

Technici: Matej Sabol, František Farenzéna,

Ing. Anna Kvaková,

Viliam Kovačič, Mária Svajdlenková
Jarmila Darášová,
Jozef Solár,

účtovníčka

vedúci hospodárstva Devínska Nová Ves

Technici: Jozef Belošic, František Rác, Viliam Orlík,
Marián Ivan, Ľubomír Makovický, Jozef Margaš,
Laba Ivaničová
Jozef Sály,

vedúci hospodárstva Stupava

Technici: František Beleš,

Ing. Marián B a lia , Leonard Klas,

Ing. Anton Klimeš
Mária Jánošíková,

účtovníčka

Prehlad o udelených diplomoch a medailách
za ovocie,

hrozno a víno pre ŠM v Stupave:

Ovocie:
1 . OPZ v Bratislave
Diplom a zlatá medaila za vystavené ovocie aa Malokarpat
skom vinobraní v Modre 1967
2* ČZOZS v Bratislave
Pochvalné uznanie a zlatá medaila za kolekcia jabĺk aa
výstave v Bratislave 1967
3 . OPZ v Bratislave
Diplom a zlatá medaila za kolekciu ovocia aa I I .
kych dožiakoch

Záhorác

1969

4 . OPZ v Bratislave
Čestné uzaaaie a strieborná medaila za kolekcia ovocia
aa výstave v Bratislave

1969

5+ Flóra Olomouc 1970
Čestné uznanie a zlatá medaila za kolekciu jabĺk
Sudetská reaeta

- 1970

6 . Flóra Olomouc 1970
čestné uznanie a zlatá medaila za kolekcia broskýň
Starliag Delicias

1970

7* Flóra Olomouc 1970
Čestné uznanie a zlatá medaila za kolekciu broskýň
Redhavea

1970

8. Flóra Olomouc 1970
Čestné uznanie a zlatá medaila za kolekciu jabĺk
Jonathan

1970

9* Flóra Olomouc 1970
čestné uznanie a zlatá medaila za kolekciu jabĺk
Priesvitné letné

1970

1 0 . Flóra Olomoac 1970
Čestné aznanie a zlatá medaila za kolekcia jabĺk
Starling

1970

11. Flóra Olomoac 1970
Čestné aznaaie a strieborná medaila za kolekcia jabĺk
Golden Delicias

1970

1 2 . Flóra Olomoac 1970
Čestné aznanie a strieborná medaila za kolekcia jabĺk
Starliag
1 3 . MP a V - I .

1970
Celoslovenská výstava

Diplom a strieborná medaila za kolekcia jabĺk
Golden Delicias

1971

1 4 . MP a V I . Celoslovenská výstava
Diplom a strieborná medaila za kolekcia jabĺk
Sadetská reneta

1971

1 5 . OPZ v Bratislave
Pochvalné aznaaie a strieborná medaila za kolekcia
ovocia Malokarpatské vinobranie
16.

1971

IGA - Erfart
Strieborná medaila za kolekcia ovocia

1971

1 7 . Výstava Agrokomplex Nitra
Strieborná medaila za kolekcia ovocia

1971

1 8 . Celoštátna výstava v Bratislave
Zlatá medaila a diplom za kolekcia ovocia

1971

_H r o z a o ?
19.

Ministerstvo polnohosp. a výživy
Diplom a strieborná medaila sa hrozno Bavier
Celoštátna saťaž vín Pezinok

20.

Celoštátna výstava

1970

Diplom a bronzová medaila za hrozno 44-55
Celoštátna výstava Bratislava
21.

1972

Celoštátna výstava
Diplom a bronzová medaila za ašlachtené hybridy
Celoštátna výstava Bratislava

22.

1972

Celoštátna výstava
Diplom za hrozno Veltlín zelený
Celoštátna výstava v Bratislave

23 .

1972

Celoštátna výstava
Diplom za hrozná 26-205
Celoštátna výstava v Bratislave

24.

1972

Celoštátna výstava
Diplom a I I I .

cena kolekcia hrozna

Celoštátna výstava Bratislava

1972

Víno:
25.

Ministerstvo polnohcsp. a výživy
Diplom a strieborná medaila za víno Bargnnské biele
Celoštátna výstava vína Ceziaok

26.

1970

Min^ polnohospodárstva a výživy
Diplom a zlatá medaila za víno V eltlín zelený
Celoštátna sľEaž vína Pezinok

27.

1970

Malokarpatské vinobranie
Diplom a strieborná medaila za víno Silván
Malokarpatské vinobranie Pezinok

2§*

červený

1971

Malokarpatské vinobranie
Diplom a strieborná medaila za víno Bargunské biele
Malokarpatské vinobranie Pezinok

30.

1971

Malokarpatské vinobranie
Diplom a strieborná medaila za víno Ralanské
Malokarpatské vinobranie Pezinok

1971

51 .

Malokarpatské vinobranie
Diplom a strieborná medaila za víno Veltlín zelený
Malokarpatské vinobranie Pezinok

1971

32 Medzinárodný konkurz vín v Bratislave
Diplom a štrieborná medaila za víno Burgunské bie le
3 . medzinárodný konkurz vín v Bratislave
33.

1971

Medzinárodný konkurz vín v Bratislave
Diplom a strieborná medaila za víno V eltlín zelený
3. medzinárodný konkurz vín v Bratislave

34.

1971

Medzinárodný konkurz vín v Bratislave
Diplom a strieborná medaila za víno R izlin g rýnsky
3.

35*

medzinárodný konkurz vín v Bratislave

1971

Medzinárodný konkurz vín v Bratislave
Diplom a strieborná medaila za víno Rozling rýnsky
3 . medzinárodný konkurz vín v Bratislave

1971

/

Kultúrna a osvetová činnosť v Stupave.
Strediskom kultúrno-osvetovej

činnosti v Stupave je Závodný .

<

klub Cementár, ktorý bol slávnostne otvorený dňa 12. deceíbra
roka 1964. ZK Cementár v priebehu rokov stal sa ideovo-výchovným, kultúrno-spoločenským a vzdelávacím strediskom ako aj
Miestnym strediskom odborárskej výchovy v Stupave.
Podlá správy o činnosti kultúrneho zariadenia, pripravenej

na

výročnú konferenciu dozvedáme sa o činnosti zariadenia za roky
1968 - 19 72. Výročná konferencia sa uskutočnila dňa 2 7 .

januá

ra roka 1973* V úvode sa spomína. Stretávame sa na prahu roka
1973, kedy o niekolko dní uplynú tri roky od poslednej výroč nej konferencie ZK Cementár a dva roky od tematickej konferen
cie ZK pri p ríle žito st i 50.

výročia založenia KSS.

Na obidvoch konferenciách zaoberali sme sa činnostou klubu,
jej kladmi i zápormi a p r i j a l i sme uznesenia, ktoré mali našu
prácu zlepšil a urobil z nášho klubu stredisko ideovo-výchovaej
kultúrno-spoločenskej a vzdelávacej č inno sti. Ak máme hodnotil
svoju činnosť od spomenutých konferencií,

teda roky 1971 a 1972

nemôžeme sa zaobísť bez hodnotenia predchádzajaich rokov,

teda

rokov 1968 - 1 9 6 9 . Tieto roky znamenali určitý zvrat v našej
činnosti, p r i j a l i sme niektoré opatrenia pre orientáciu v na
šej činnosti v oblasti ideovo-výchovnej práce. Tieto pohnuté
roky nás presvedčili,

že nikdy nesmieme polaviH v práci na

poli výchovy, upevňovania marxisticko-leninského svetonázoru,
proletárskeho internacionalizmu, v bo ji proti malomeštiackej
morálke. Po rokoch konsolidácie zdalo by sa zbytočné poukazo
val na tieto skutočnosti, každodenná prax na tomto poli nás
presvedčuje,

že je treba neustále pôsobil t$ myslenie našich

pracujúcich,

na myslenie mládeže a občanov, aby už nikdy ne

našli sily oportunizmu a revizionizmu miesta pre svoje škôd-

livé pôsobenie v radoch našidi

pracujúcich, predovšetkým mlá

deže, pretože ona je budúcnosťou nášho národa, nosíte lom myš
lienok socializmu a komunizmu, bratstva socialistických kra jín a nerozborného spojenectva so Sovietskym zväzom, opravdi
vým bojovníkom za mier a spravodlivosť v dnešnom pohnutom svete,
činnosť ZK nebola v tých to rokoch poznačená úchylkami alebo
protichodnou politikou, predsa však bola poznačená slabšou náv
števnosťou práve na politicko-výchovných podujatiach. Pr eja v i
lo sa to na prednáškach politického charakteru,

záujem mládeže

o prednášky bol v tej dobe minimálny. Oporou tejto činnosti ZK
boli iba vyššie ročníky ZDS.
Roku 1969 podarilo sa nám čiastočne zlepšiť návštevnosť na ak
ciách politicko-výchovných pomocou dobre velených programov a
tiež zásluhou konsolidačného procesu, ktorý prebiehal v celej
našej vlasti pod vedením KSS. Rok 1969 bol rokom prelomu, pre
naše uspokojenie prelom k lepšiemu. Zlepšila sa návštevnosť
politicko-výchovných podujatí, a čo je dôležité,

na lepšej

návštevnosti začínala sa podielať i mládež pracujúca i študu
júca* Uvádzam niekolko údajov z tohto obdobia:
Politicko-výchovné podujatia:
roku 1968:

roku 1969:

celkom 14 - návštevnosť 2 .2 7 5

celkom 17 - návštevnosť 1 2 .8 5 5

Kultúrno-spoločenské p o d u ja tia /
celkom 14 - návštevnosť 8.290

celkom 14

- " -

1 6 .6 8 0

Rastúca návštevnosť nemôže byť jediným ukazovatelom zlepšenia
- činnosti.

I v nasledujúcich ickoch o bjavili sa nedostatky v

propagácii činnosti a slabá práca záujmových krúžkov.
Roku 1970 sa ZK zapojil do celoslovenskej súťaže závodných klu
bov a kultúrnych zariadení ROH k 25. výročiu oslobodenia našej
vlasti slávnou Sovietskou armádou. Rola to súťaž, ktorá sledo-

vala nielen počet ale aj kvalita organizovaných podujatí na
poli politi&o- výchovnej

činnosti,

činnosti s detmi a mláde

žou a rovnako aj činnosti kultúrno-spoločenskej. V tomto ob
dobí však sme začali poci^ova^ nedostatok ludí zapálených pre
túto prácu,

žiadalo to zrieknutie sa voíného času pre vec.

Rady ochotníkov zr e d li,

ostalo málo ludí,

ktorí b l i

ochotní

pracoval v krúžkoch. Opak sa pre ja vil v počie členov a v pož4-o
toch krúžkov. Ich počet dosiahol číslo 18 a to pre naše prie
story bolo naozaj vsla. Roku 1970 sme túto prácu zvládli naj
mä za pomoci niektorých učitelov tunajšej ZDS a práca detských
krúžkov a pionierskych oddielov našla svoj domov v našom ZK,
táto práca neutíchla a trvá podnes.
Spomenieme niektorých, ktorí sa c túto prácu z a s l ú ž i l i ,
súdr. učitelky E. Meštiaaková,

s . E . Hasonová, s. J .

sú to

Koželová,

s. Q. Erdélyiová a rad pionierskych vedúcich.
Je treba spomenút i autorov niekolkých pásiem poézie a prózy
k politicko-výchovným podujatiam. SÚ to: s. 0 . šimkovič,

s A.

Stoffová a 3.alší, ktorí sa p o dielali na realizovaní^večero:
s. M. Žolnayovä-Drahošová,

s. L . Kišoncvá,

s. J . Petreová a

z radov ochotoníkov s . Kišoň.
Roku 1970 boli i dve podujatia významných výročí,

a to 100.

výročie grodenia Vladimíra I l j i č a Lenina a 100. výrošie odbo
rov. Sinnost bola sledovaná komisiou pre vedenie súťaže a pri
hodnotení sme sa umiestnili v IV . kateg.klubov na I . mieste.
Roky 1971 - 1972:
Plán činnosti v roku 1971 zamerali sme neslávne výročie 5 0 .
výročie založenia KSS

a pripravovanému XIV zjazdu KS3,

na

agitačno-propagačnú prácu v predvolebnom a volebnom období
pri volbách do zastupitelských orgánov našej v l a s t i, ako aj k
plneniu aktivizácie odborov na po li zintenzívnenia politicho-

výchovného pôsobenia na pracujúcich závodov a obce.
ZK Cemeatár bol v rámci týchto výročí a politicko-štátaych
podujatí zapojeaý do súťaže klubov o čestný štít odborov v
rámci klubov v ČSSR.
Okrem politickc-výchovnej činnosti rozvíjala sa práca klubu
na úseku kulturno-spoločenskom. Krúžok dychovej hudby, ktorý
viedol s. Debrecký, vykázal aktivitu,

čo sa prejavilo na ú -

spechoch v prehliadkach dychoviek stavbárov, ako aj účasti
dychovky na podujatiach Krajskej odborovej rady a Slovenského
výboru stavba v Bratislave.
Úvod do roku 1971 a rovnako i do roku 1972 sa zdá byť dobrým
nástupom do práce, predsa však obidva roky sú poznamenané sla
bou prácou samotného výboru ZK, ktorý bol zvolávaný v rozsahu
5 - 6 týždňov, no účasť na jednotlivých pracovných schôdzkach
bola vo väčšine prípadov pod 50 %,

čo znemožňovalo prijímať u

znesenia a opatrenia zlepšenie práce.
Ďalším nedostatkom v práci klubu bola tá skutočnosť,
chode domovníka s. M. Hasáka do in v a lid it y ,

že po od

ZK nemá domovníka

čo áa prejavilo v v nedostatkoch a neporiadku,

ako aj poškodzo

vaní zariadenia a inventára ZK*
Napriek všetkým nedostatkom a ťažkostiam ZK Cemeatár dosiahol
aalší úspech a za svoju činnosť v roku 1971 získal Čestný štít
odborov, ako najvyššie vyznamenanie odborov za politicko-výehov
aú, kultúrao-spoločeaskú a odborársku činnosť*
Čiaaosť ZK za roky 1971 - 1972 :
Činnosť politicko - výchovná:
1 . prednášky s političkou témat.
2 . odborná prednášky
5.

slávnosti,

4 . besedy

akadémie

35

nčas^ 5 .1 3 7 osôb

8

960

20

4 .24 8

6

817

5 . koacerty
6.

19

výstavy

7 . osobitné film . predstav. .

áčas^

6 .5 0 0 osôb

5

8 ,6 0 0

9

2 .8 3 0

.

Sinnost, politicko - výchovná pre deti a mládež:
1 . prednášky

10

2+ slávnosti

6

2 .4 0 0

3 . besedy

5

2 .0 0 0

4 . osob. film . predstav

6

2 .4 0 0

13

700

4

1 .6 0 0

5.

súťaže a kvízy

6.

výchovné koacerty

ačas%

4 .0 0 0 osôb

Agitačao - propagačná práca v čase volieb v roka 1971:
1* prednášky

8

ačas^

450 osôb

2. výstavy

3

980

3 . koncerty dychovky

3

1 .0 0 0

4 . koacerty v deň volieb

4

3 .0 0 0

5 . premietanie filmov a diafilm .

7

750

6 . besedy

4

380

7* aktív mladých

1

300

3

120

6

300

Program aktivizácie
1.

stUaž SZM /

v spolapr. so ZSŽ /

2.

stredisko odbor,

výchovy

Politicko-výchovných podujatí celkom:
návštevaosí

*

z toho deti a mládež

185
4 0 .0 7 2
13*100

Návštevaost podujatí ZK je nepriaznivo ovplyvňovaná programom
- televízie , bude preto záležal aa práci ZK získal väčší počet
návštevníkov aa jednotlivé podujatia.
Najmä v oblasti politicko-výchovnej práce, sa masí tunajšie kaltárno-osvetové zariadenie sta^ strediskom šírenia vedeckého sve
tového názora,

strediskom boja proti malomeštiackej ideológii

a morálky a naša práca musí sa zamera^ k plnej poápore p o l i t i 
ky KSČ a ROH. Budeme preto p o t r e b o v ^ aj v budúcnosti väčšiu
pozornosť štátnych a straníckych orgánov, ako aj plnú podporu
a spoluprácu závodných výborov prispievajúcich podnikov a zá
vodov Stupavy. Máme na mysli podporu morálnu ale aj materiál
nu, pretože zabezpečovanie vzdelávania pracujúich a mládeže
nebudeme vediet u h r a d í zo svojho rozpočtu.
Kultúrne - spoločenská činnosť ZK za roky 1971 - 1972 :
1 . divadlá

3

účasl

1 .0 6 0

8

3 .6 4 0

3* koncerty

5

2.100

4+ nahrávky televízie a rozhl.

2

840

5.

1

450

6 . bábkové divadlo

6

2 .4 0 0

7.

varietné predstavenia

3

1.200

8. spoločenské súťaže a hry

4

260

9* sú^až beatových skupín

2

840

10$ vlastivedné súťaže

3

900

1 1 . Vystúpenia SÍUK-u a Lúčnice

2

800

1 2 . Su^až v prednese poézie a pr.

2

600

13. Bábkárska Stupava -celookres.

2

1.200

14 .

spoločenské podujatia

7

1 .4 0 0

15.

nádielkové akcie

2

340

7

210

2.

estrády,

vystúp.prof. umelcov

zahraničné súbory

16. súťaže a kvízy s knihou
Podujatí
Návštevnost

celkom

osôb

59
17 .1 8 0

Na kultúrno-spoločenských podujatiach prejavila sa menšia ucast než tomu bolo v predchádzajúcich lokoch. Jednou z podstát
ných príčin je vysoké vstupné a v nemalej miere aj značná hluč
nos^ týchto podujatí.

Y tomto smere vedenie ZK nemôže urobil náprava, pretože výška
vstupného je určovaná Slovkoncertom.
Väčšia časť kultúrno-spoločenských podujatí je zastúpená zakú
peným programom* Skutočnosťou je,

že naše záujmové krúžky nevy

kazujú činnosť, ktorú možno predviesť verejnosti. Nepracujú
krúžky - dramatický a bábkarský. Yožno len konštatovať,
nost týchto krúžkov nepodarilo sa obnoviť,

že čin-

výsledky možno oča

kávať len od novoutvoreného krúžko poézie pri SZM, ktorý sa už
dvakrát predstavil verejnosti*
Y závere roku 1972 prikro čili sme k založeniu dvoch nových
krúžkov, ktorých čin^os^ však bude znamenať pre ZK finančné vý
davky, pretože ide o krúžky s potrebou vyučovania. Je to dychovkla mladých a krúžok ludového tanca a spevu. Pre krúžok mladej
dychovky budeme musieť zakúpiť niektoré hudobné nástroje a pla
tiť dvoch učitelov,

a to pre plechové nástroje a kla rinety.

Slenovia krúžku budú hradiť náklady iba zčasti a to po 25.- Kčs
mesačne. Rovnako aj vyučovanie ludových tancov budeme musieť
uhradiť, tudový spev budeme učiť sami bez f i n .

nákladov.

Sinnosť klubového kin a. Je základným kameňom pre financovanie
podujatí ZK. V klubovom kine premietame filmy pre dospelých
vždy v utorok a vpiatok,
17.

pre mládež a deti v nedelu o 1 4 . a o

hod. Na práci kona sa podielajú dvaja premietači,

vádzači,

štyria u

jeden zriadenec a predavačka vstupeniek.

Musíme sa priznať,

že úroveň nášho kina poklesla rušením predsta

venia časťou stupavskej mládeže, ktorá sa zúčastňuje aj na po
škodzovaní kina a a zariadenia klubu-. Pri terajšom obsadení
funkcií v kine nebudeme vstave čeliť t-'mto nedobrým úkazom.

Bu

deme musiet sa obrátiť o spoluprácu dospelých občanov z radov
pracujucich,

aby sa za p o jili do tejto činnosti a pomohli nám

úroveň nášho klubového kina udržať.

Za roky 1971 - 1972 bolo v miestnom kine premietnutých 437 f i l 
mov, na ktorých bolo 8 7 .4 6 5 návštevníkov.
Na počet sedadiel je to návštevnosť v priemere nad 50
Zariadenie kina je zachovalé, prístroje sú udržiavané a sú
vo velmi dobrom stave.-

Pohlad na hospodárenie MNV v Stupave roku 1972.
I.

Charakteristika rozvoja obce:

Poloha Stupavy je z hladiska hlavných
chádza sa na štátnej ceste I .
še významné mestá:
stavbe,

komunikácií výhodná,

triedy / E 15 / ,

na

ktorá spája na

Bratislavu - Brno. Pokial je dialnica vo vý

cez Stupavu prechádza hlavný prúd vnútroštátnej cestnej

dopravy. Železničné spojenie z hlavnej

železničnej

trate Brati

slava - Brno - Praha zabezpečuje jednokolajná trať Stupava Devínske Jazero. Pre svoju výhodnú polohu Stupava sa stala stre
diskovou obcou. Stupava má aj velmi dobré autobusové spojenie
s Bratislavou,

s blízkymi i vzdialenejšími obciami.

V obci je vybudovaná zakladná vybavenosť,
Zdravotné stredisko,
1. - 9.

je tu Kulturny dom,

Základná deväťročná škola kpt. Nálepku s

ročníkom, Ľudová škola umenia, Osobitná škola, Miestna

ludova knižnica, Materské školy a Detské j a s le .
Priemyselnú a polnohospodársku činnosť zabezpečuje 14 podnikov
a závodov,

z toho: 1 JRD a 1 ŽE. Medzi najväčšie podniky patria

Stupavská cementáreň, Štátne majetky, JRD Stupava,

štátne lesy,

Komunálne služby atS.
Počet obyvateíov k 31. dec. 1972 bol 6 . 8 6 8 . Narodilo sa 101 de
tí a zomrelo 141 občanov. Do obce sa prisťahovalo 225 občanov,
214 sa z obce vysťahovalo, za rok 1972 ubudlo 19 občanov.
Podniky a závody v obci zamestnávajú 2 .3 0 0 ludí. Do obce prichá
dza za prácou 316 pracovníkov,

su to občania z okolitých obcí

a tiež z Bratislavy. Z obce za prácou odchádza denne 1 .7 5 6 ob
čanov - prevažne do Bratislavy,

kde pracuju v rôznych pro fesi

ách a funkciách.
V obci je pomerne dobrá sieť obchodov,

predajní potravín, dve

samoobsluhy, predajne mäsa a mäsových výrobkov, priemyselného
tovaru: kuchynské potreby,

železný tovar,

služby a pod.

Hospodárenie Jednotného rolníckeho družstva v Stupave bolo
následovné:
Hlavné ukazovatele o splnení výrobných a finančných plánov
roku 1972:
Plán

Produkcia
Produkcia rastlinnej

výr.

skutočnosť

%

4 .9 0 4

5 .1 7 1

105

2 .5 5 7

2 .3 9 5

94

3 .2 4 2

3 .8 2 0

118

1 0 .7 0 3

1 1 .3 8 6

106

Prod. pomoc, výroby

1 .3 4 0

1 .6 2 3

121

Prod* vlast. výroby

1 2 .0 4 3

1 3 .0 0 9

108

720

506

70

5 .0 5 0

5.38 3

106

1 7 .8 1 3

1 8 .8 9 8

108

2 .2 0 8

1*985

98

1 .9 0 2

1 .8 8 5

99

Tržby za zvieratá.

3 .4 6 5

3 .5 2 4

102

Tržby za pol. výr.

7 .5 7 5

7 .3 9 4

98

2!ržby za pomoc, výrobu

5 .0 5 0

5 .3 8 3

106

Tržby pomoc,

1 .1 5 0

1 .1 9 3

104

1 3 .7 7 5

1 3 .9 7 0

101

960

1 .1 4 1

119

Tržby a výnosy celkom

1 5 .7 5 5

1 5 .8 9 3

101

Výkony celkom

1 6 .7 9 6

1 7 .3 2 1

103

—

934

16 .7 9 6

1 8 .2 5 5

Prod.

ž i v )č í š .

výroby

Prírastok zvierat
Hrubá polnohosp. prod.

áktivizácia investícií
Tržby P V
Celková hospod. prod.
Tržby:
Za výrobky r a s t i ,
Za živočíš.

výroby

výrobky

výr*

Tržby z výrob, činnosti
Dotácie k tržbám

Prijaté náhr.

škôd

súčet
Dotácie /
Zisk

zú r ./

^—

—

4 .4 4 1

628
4 .8 2 7

==—

.

107
—

—

109

JRD Stupava v roku 1972 po prvýkrát ako zlúčené JRD z bývalých
JRD Mást v Stupave, JRD Marianka a JRD Borinka hospodárilo aa
výmere 1 .3 4 0 ha polnohospodárskej pôdy,

z toho 995 ha oraej pô

dy okrem záhumienkov.
Výsledky hospodáreaia treba hodnotiť z nasledovného hladiska:
Rok 1972 bol pre polaohospodárov velmi nepriaznivý. Kým jar bo
la normálna,

aj prognóza úrody obilnín sa očakávala nad pláno

vané výnosy. Letné obdobie však bolo velmi zlé /
my / .

živelné pohro

Nepriaznivé povetrnostné podmienky z n ič i l i 40 - 50 % úrody

na jednotlivých plochách. Tak vznikli družstvu škody na úrode
za 8 2 7 .0 0 0 .- Kčs. Ťaž^á žatva si vyžiadala zvýšeaé materiálové
náklady. Nepriaznivé klimatické podmienky mali 5ašlí vplyv na
živočíšnu výrobu,

hlavne na dojnice a to práve v letných mesia

coch, keS. mala byt produkcia mlieka najvyššia.

Nepravidelný prí

sun zeleného krmiva podlá sledovania zootechnika mal za následok
značný výkyv v dennej d o jiv o s t i. Krmivo pritom bolo často zne hodnotené zašpinením,

čomu sa za nepriaznivých podmienok ťažko

dalo vyhnúť.
Veía práce a ú silia bolo treba vynaložiť pri zjednotení systému
hospodáreaia všetkých troch zlúčených družstiev, k čomu boli vy
pracované technicko-orgaaizačné opatrenia. Bolo potrebné zaviesť
špecializáciu jednotlivých hospodárstiev. Presunúť a sústrediť
dobytok vytýčenej šp e cia lizá cie . Ďalej bolo potrebné zjednotiť
systém odmeňovania, prepracovať výkonové normy,

zjednotiť sta -

vový a domáci pracovný poriadok JRD.
Ke^že všetky tieto otázky sa mali r ie š iť postupne, bolo stano
vené,

že do pol roka r. 1972 každé hospodárstvo bude pracovať

podlá vlastného zaužívaného systému.
Najvážnejšou otázkou bolo riešenie pracovných síl a ich rozmiest
nenie vo výrobe so stabilným rozdelením. V priebehu roka sa spi-

n i li tieto úlohy:
Boli vypracované nové stanový JRD a domáci pracovný poriadok.
Zaviedlo sa jednotné odmeňovanie na celom JRD.
Hospodárstvo Borinka sa špecializovalo na odchov jalovíc a
maštal prvôsok, na 60 rekonštruovali a vybudovali kapacity
za 445*000.- Kôs pre cca 250 jalovíc a 80 prvôsok.
Na hospodárstve Mást sú stredili sa dojnice a zabezpečila saprojektová dokumentácia pre rekonštrukciu celého okruhu dojnáv s
kapacitou 300 ks kráv s pôrodnicou* Rekonštrukcia sa urobí roku
1973.
Urobila sa hospodársko-technická úprava /

HTÚP /

JRD a zabezpečené centáálne riadenie rastlinnej

zlúčeného
výroby.

Sústredili sa mechanizačné prostriedky na jedno mechanizačné
stredisko a centrálen riadenie mechanizácie. V súvislosti s tým
boli sústredené aj sklady náhradných dielov do jedného skladu.
Úsilie zamerané na spomenuté úlohy nemohlo sa prejaviť hne5 v
p r w m roku hospodárenia, preto od vyriešenia týchto podstatných
otázok sa očakávajú ešte lepšie hospodárske výsledky.
Rastlinná výroba:
bola prispôsobená šp e c ia lizá c ii ra podmienkam na JRD. Najväčšie
plochy osevu zaberajú obilniny a to 54 % ornej pôdy,

nasledujú

krmoviny na ornej pôde ako ako špeciálna plodina kapusta nesko
rá na 35 ha. Okrem toho družstvo má č , 5 ha rodiacich viníc a
1 4 ,5 ha ovocného sadu.
Plán rastlinnej produkcie bol splnený na 105 % . Nesplnila sa i 
ba produkcia obilnín - cca o 10 vagónov zo spomenutých p ríčin.
Štátna poisťovaňa uznala škody na obilnincáh spôsobená ladovcom
v sume vyše 600.000*- Kčs, ktoré boli družstvu uhradené.
Živočíšna výroba:
Produkcia živočíšnej výroby s príchovkami a prírastkami zvierat
bola splnená na 107 %, kým mäso a príchovky boli splnené na 118

percent, mlieko aa 9 6 ,5 % a nákup mlieka na 9 7 ,3 % .
Vo výrobe mlieka nepriaznivý vývoj v minulom roku spô so bili:
Každé JRD hospodárilo samostatne, kravy neboli sústredené.
Selekciu kráv nebolo možné urobiť preto,

že na JRD Borinka

nebola dostatočná evidencia úžitkovosti kráv. Do konca marca
r. 1972 86 kráv dojila jedna dojička a na príkaz s. Kovačiča
iba tie kravy, ktoré dávali denne viac ako 5 1 mlieka. Vyrobené
mlieko sa nevydojilo a do splnenia plánu nákupu chýbalo iba
20.000 1 mlieka.
Brakovanie kráv počas roku nebolo možno robiť, nákup jalovíc
alebo kráv nebol plánovaný.
Zvýšené dávky kŕmenia a s toho titulu prekročenia spotreby na
kúpených kmmiv o 2 7 5 .0 0 0 .- Kčs nepriniesol z uvedených príčin
očakávaný efekt.
Ak sa však hodnotí produkcia a plnenie nákupu živočíšnych vý
robkov a prírastkov zvierat oproti skutočnosti r. 1971 za všetky
tri JRD v porovnaní s rokom 1972 po zlúčení,

vývoj je ovela

p r ia z n iv e jš í . Za usek živočíšnej výroby produkcia o 8 , 4 8 % vyš-r
šia ako v r. 1971 vo finančnom vyjadrení a v naturálnom vyjad
rení to predstavuje v produkcii mlieka o 47*990 1 mlieka viac,
dodalo sa však o 6 2 .0 4 8 1 mlieka viac* Vyrobilo sa o 2 3 1 ,8 q
mäsa viac a dodalo sa 1 3 9 ,2 5 q mäsa viac oproti roku 1971,

ked

všetky tri JRD hospodárili samostatne.
Z uvedeného je vidieť,

že nie je rozhodujúcich 2 0 .0 0 0 1 mlieka

nesplnenej dodávky, ale celkový rast produkcie polnohospodár"skej

výroby aj za tak nepriaznivých podmienok, aké boli v mi -

nulom roku. Hrubá polnohospodárska produkcia bola na JRD splne
ná na 106 % oproti plánu a o 9 , 4 4 % oproti skutočnosti v roku
1971 pri samostatnom hospodárení JRD.

Mechanizácia:
Na úseku mechanizácie bol obnovený mechanizačný park v hodnote
vyše 900.COC.- Kčs. Stroje, traktory a autá aj napriek značným
ťažkostiam boli udržiavané v prevádzkyschopnom stave, čo si
však vyžiadalo zvýšené náklady najmä na náhradné diely a pohon
né hmoty oproti plánu a to náhradných dielov bolo spotrebova
ných o 170.000.- Kčs viac oproti plánu* Z velkej časti tieto
náklady zapríčinila mimoriadne tažká žatva*
Možno povedať, že prvý rok zlúčených JRD dal dobrý základ pre
úspešné plnenie úlohy v nasledujúcich lukoch. Vedúci pracovní
ci a všetci pracovníci - družstevníci toto svoje predsavzatie
vyjadria prijatými záväzkami pri prerokovaní a schválení plánu
na rok 1973.
Práca a činnost Miestneho národného výboru:
Prácu MNV zabezpečuje 42 poslancov pléna NV, 11 členná Rada,
6 komisií pri MNV a výbor ludovej kontroly. Činnosť týchto or
gánov usmerňuje MV KSS, DO KSS v Stupave. Ďalej na peliti&overejnej práci v obci sa podielajú ďalšie organizácie, združené
v Národnom fronte, ako: MO SZŽ, MO ČSČK I. a II., MO ZPB a ďal
šie organizácie. Činnosť orgánov MNV roku 1972 bola uspokojivá.
Práca bola zameraná na základe uznesení vyšších politických a
štátnych orgánov, ako aj potreby obce* Úlohy boli časovo rozpra
cované do plánov práce Rady MNV, pléna, ako aj komisií na polro
ky. Schôdze pléna NV sa uskutočňovali podlá platných smerníc a
potreby obce* Plénum zasadalo každých 8 týždňov raz, Rada MNV
zasadala každých 14 dní a v prípade potreby b&lo zvolané mimo riadne zasadnutie Rady. Komisie podlá plánu zasadali raz za me
siac, v prípade potreby dvakrát mesačne* Účasť poslancov na ple
nárnych zasadnutiach sa pohybovala okolo 77
dy bola 86,9 % a členovkomisií od 70 - 80 %*

účasť členov Ra

Životná úroveň:
životná úroveň obyvatelov Stupavy je dosť vysoká. Dôkazom to
ho je vybavenosť domácností, finančné a materiálne zabezpeče
nie rodín, ako aj skutočnosť, že v obci je 14 podnikov a závo
dov a hranica hlmého mesta SSR susedí s chotárom našej obce.
Obrat predajní v roku 1972 činil 57,258.341.= Kčs. Oproti roka
1971 je vyšší o 2,414.540.- Kčs, na čom sa v značnej miere po
diele nová samoobsluha, kde je predajňa potravín, mäsa, bufet
s lahôdkami a cukráreň* Z celkového obratá predajní v prevádz
kach RaJ-a / reštaurácie a jedálne / bol obrat 9^662.662.- Kčs.
Služby obyvateístvu zabezpečujú Komunálne služby Stupava, Ko munálne služby Malacky a dve prevádzy OPMP / Okresný podnik
miestneho priemyslu./ - Modra.
Objem vkladov v miestnej ppbočke Štátnej sporitelne činil 37
milioncv Kos, prírastok oproti roku 1971 je 5,600.000*- Kčs
Ďalej občania vlastnia 1.493 televízorov, 1.480 rádioprijíma čov, 345 osobných áut, 300 motocyklov* Oproti roku 1971 je vo
všetkom prírastok, čo je dôkazom zvyšovania životnej úrovne
našich občanov. Výška vyplatených dôchodkov činí v roku 1972
12,200.000.- Kčs.
Kultúrny život občanov organizuje a zabezpečuje ZK Oementár,
kde okrem filmových predstavení ss usporadúvajú rozličné ďal
šie kultúrne podujatia v spolupráci s komisiou pre školstvo a
kultúru pri MNV a ďalšími spoločenskými organizáciami, kultúr
ne potreby občanov dalej zabezpečuje Miestna ludová knižnica.
- Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje moderné zdravotné
stredisko. Nedostatkom je však, že toto zdrav, zariadenie ne má
k dispozícii sanitné auto, je odkázané na OÚNZ Bratislava vi d.,
čo je závažným nedostatkom najmä v súrnych prípadoch / úraz a p/
Vzhladom na velkosť obce a skutočnosť, že do obvodu patria aj

obce Borinka a Mariaaka, je treba tento problém vyriešit.
Rozvoj a perspektíva obce:
Miestny národný výbor spravuje majetok v hodnote 15,183.700.Kčs. Domová správa obhospodaruje 42 domov so 187 bytmi a 14.
nebytovými jednotkami v hodnote 18,764.200.- Kčs. Pričinením
MNV, závodov a občanov sa pomoci vyšších orgánov vybudovali
v obci značné hodnoty. Y individuálne bytovej výstavbe sa po
stavilo 30 domov a k 31. XII. 1972 je aalších. 24 domov rozo
stavaných. Y podnikovej bytovej výstavbe sa postavilo 28 by
tových jednotiek, a to Stupavská cementáreň 24, ostatné Štát
ne lesy. Na úseku miestnych komunikácií sa vybudovala, resp.
spevnila živičným povrchom cesta na Pažitnej ulici. Vybudova
li sa chodníky na ul. Ferdiša Kôstku, Fučíkovej a Záhradnej ul.
a čiastočne aa Leningradskej ul* Znčné úsilie sa wialožilo aa
výstavba kúpaliska v rámci akcie " Z "+ Bkončená bola výstav
ba bazénu pre neplavcov a detský bazéa, ktoré boli daaé pokus
ne do prevádzky. Započaté b l o s výstavbou velkého bazéau /pre

plavcov / a dokončená je hrubá stavba budovy sociálaych zaria
dení. Ďalej boli urobeaé rôzae teréaae úpravy ako príprava pre
práce v roka 1973. Na úseku skrášlovania obce pokračovalo sa s
úpravou verejných priestranstiev doplňovaním zelene, výsadbou
okrasaých kríkov, raží a pod.
Rozvoj obce aepokrauaje padla potreby. Viac rokov prisluhovaná
výstavba Základaejdevätročaej školy nebola zaradená ani v roka
1972

do plána a tak nepriaznivá situácia na škole trvá, vyučuje

^sa striedavo, čo sa nepriaznivo odráža na kvalite vyýchovaovyačovacích výsledkov. Taktiež nebolo začaté noriek príslubom s
výstavbou družstevných bytov, len koncom roka prikročilo sa k
prípravným prácam.
Ďalším problémemo je nedostatočná obchodná sieť, čo sa pociťuje

zvlášť v hornej / severnej / časti obce. MNV prikročil k opat
reniam, nadviazal jednanie s podnikom Potraviny a Zelenina, a
však v dôsledku nedostatku dodavatelov nepodarilo sa stavba
predajní zaradiť do výstavby.
MNV v Stupave prijal na základe výzvy MsNV Traana celocbecný
záväzok, v ktorom boli zakotvené naliehavé potreby ako na úse
ku skrášlovania obce, tak aj v poskytovaní služieb, rozvoja na
úseku kultúry, telovýchovy a pod.
Úlohy vyplývajúce z volebného programu boli úspešne plnené, čo
bolo pravidelne orgánmi MNV sledované a vyhodnocované.
Celobecný záväzok bol v hodnote 1,051.000.- Kčs^kutočná hodnota
záväzku za min. rok bola 1,320.000.- Kčs
Medzi významné akcie, na ktorých sa v roka 1972 pracovalo, bo
lo zabezpečovanie kvalitnej vody pre miestny vodovod zachyte ním vyhovujúceho prameňa. Bola vykúpená a tiež asanovaná budo
va pred ZÍS a pripravilo sa priestranstvo pre stavbu pomníka
kpt. J. Nálepka, ktorý bude odhalený k 30. výročiu hrdinskej
smrti partizánskeho velitela v nov. roku 1973.
Zapájanie sa občanov do akcií v rámci celoobecného záväzku
možno hodnotiť kladne, i keď sa na tamto úseku pri lepšej orga
nizácii práce mohlo urobiť ešte viac.. Z kolektívnych záväzkov
zasluhuje si pozoraost kolektív pracovníkov Stupangkej cementár
ne a útvaru pohraničnej stráže / V) jakov / ktoré vykázali hod
notné pracovné výsledky.

Prejav predseda MNV súdr. Jozefa Martinkovička na slávnostnom
akte v slávnostnej sieni MNV pri príležitosti 60. narodenín s.
Františka Kubri&ého, predseda JRD STupava zač. marca 1973.
Vážení prítomní, súdružky a súdruhovia!
Najväčšie hodnoty, ktoré človek v živote dosiahne, sú zdravie
a schopnost zúčastňovať sa spoločensky užitočnej práce.
Nie každému z nás sa týhcto hodnôt dostane rovnakou mierou.
Ak Ti teda dnes vmene Rady MNV v Stupave, v mene všetkých po slancov MNV a občanov môžem zablahoželať k Tvojim 60 gyodeninám, robím to velmi rád, pretože Tvoj doterajší život bol na plnený šlachetným zmyslom - pracovať vždy tak, aby si bol uži
točný nielen svojim najbližším a sebe, ale celej spoločnosti,
človek, ktorý nájde istota v takejto životnej náplni, ako Ty,
vie si neraz lahšie poradiť s ťažkosťami, ktoré nikoho v živo
te neobídu a neobišli ani Teba.
Taká životné ndalosti iste zanietia statočnostou poznačené skut
ky, ktoré si pre blaho verejnosti arobil a tieto premôžu všetky
prekážky, ktoré Ťa v živote stretli.
Tvoje životné jubileám v takomto slávnostnom ovzduší v obradnej
sieni pripomíname si aj preto, ž e si vedel v živote vždy nájsť
silu a čas pre práca, ktorej cielom predovšetkým boli záujmy
pracujúceho ludu. Tam, kde bola práca najťažšia, tam si bol ty,
strana Ťa poverovala vslkými a ťažkými úlohami a Ty si súdruh
Kubráckýn?sklamal stranu, plnil si svoje úlohy cestne a zodpo vedne, či si už pacoval v rôžaych funkciách na ONV alebo ako
„funkcionár a člen Rady MNV a DO KSS.
Prevažnú väčšinu svojicj síl a svojich bohatých skúseností si
venoval na pokyn našej strany problémom a úlohám na úseku golaohospodárstva predovšetkým v našej obce, kde si bol jedným z
prvých priekopníkov socializácie.

Polnohospodárstvo Ti najviac prirástlo k srdcu a zostal si ma
verný. Pod Tvojím vedením JRD sa úspešne rozvíjalo organizačne
a ekonomicky z roka na rok upevňovalo a apevňaje pre radosť nás
všetkých, pre radost všetkých,družstevníkov a priznaj si aj Ty,
že sám máš radosť, ke3. vidíš, že sa robota darí a cítiš spokoj
nosť svojich spolupracovníkov.
Dnes, ke5 Ti ciakajeme za všetko, čo si do eraz pre naša spoloč
nosť vkonal, dnes, ke3. prijímaš blahoželania k Tvojej šesťáe siatke, dovol nám, aby sme poďakovali i Tvojej manželke, ktorá
Ťa veóela pochopiť, ktorá mnsela znášať vela odriekania pre ne
konečné schôdze, pre práca po nociach a tiež nemálo zazerania
od neprajných občanov, ktorí nie všetci v tej dobe a ešte aj po
niektorí aj dnes - súhlasili s politikoa, ktorú si Ty svojon
prácoa askatočňoval* I jej patrí vAaka za úspechy, ktoré si Ty
dosiahol, jej patrí väaka za Tvoja sviežosť, ktorej sa dožívaš
v Tvojej šesťdesiatke*
Dnešná doba potvrdila, že Tvoje životné ideály, ktoré si dlhé
roky premieňal aa skatky, boli správne. ííed sm dnes spola teší
me z Tvojho krásneho plodného života, radi si spomíname na Tvo
ja skromnosť, zanietenosť za spravodlivé ladské ideály, za ochQ4
ta, s ktoroa aj dnes prispievaš k rozvoja JRD, za rozvoj našej
obce*
Všetci máme radosi, že si sa dožil chvíle, kecí Ti mľ^etcim Tvo
ji najbližší, Tvoji spolapracovníci, môžeme aspoň takoato cestoa
verejne poďakovať za všetko to, čo si doteraz vykonal*
Naším najmilším želaním je:
Zi spokojne a šťastne v plnom zdraví ešte dlhé roky, nech sa Ti
práca na JRD i práca vo fankciách, ktoré zast.ívaš v obci úspeš
ne darí k Tvojej spokojnosti i k spokojnosti nás všetkých.
K Tvojej šesťdesiatke srdečne Ti blahoželáme!

Prejav súdr. Jozefa Martinkoviča, tajomníka MNV v Stupava
na slávnostnom akte v obradnej sieni MNV pri príležitosti
50. narodenín predsedu MNV v Stupave súdr. Jozefa Madera
dňa 3. januára 1968:
Vážení prítomní, súdružky a súdruhovia!
Prichodí mi spomenúť v dnešný deň niekolko momentov zo živo
ta človeka, súdruha a priatela, ktorý sa dožíva päťdesiatych
rokov svojho plodného života. Ani nie vela tých rokov, ale
predsa je to obdobie v živote človeka, kedy sa treba trocha
pozrieť do minulosti a zaspomínať.
Ve3. päťdesiat rokov v ludskom živote je obdobie, ktoré ukáže,
či sme išli cestou správnou a či po nás niečo ostane, teda je
to príležitosť k tomu, aby sme svoju prácu a celý náš postoj
k spoločnosti mohli zhodnotiť.
Zaspomínajme si teda spolu s naším jubilantom súdruhom Joze fom Maderom na roky, kedy sa jeho cesta začala uberať k plod
nému životu a k práci pre našu socialistickú spločnosť.
Narodil sa v chudobnej rodine a spolu so svojimi súrodencami
a pracovitou matkou poznali biedu zoči - voči* Tie časy možno
zapísať na účet kapitalistickej spoločnosti v prvej republike.
Dnes naši mladí nedhcú o poriadkoch vtedajšej spoločnosti ani
len počúvať, Je to pochopitelné. Nepocítili hlad ano strach
zo zajtrajška. Náš jubilant v tejto dobe žil a na jeho chválu
možno povedať, že ho doba nezlomila ale naučila ho rozoznávať
dobro od zla a narysovala mu cestu boja robotníckej spoločnos
ti, ktorej ostal verný po dnešok.
Pracoval ako pomocná sila v Stupavskej cementárni, kde tiež mal
možnosť poznať nespravodlivosť vtedajších pánov a preto obdobie
druhej svetovej vojny našlo ho už ako uvedomelého bojovníka
proti nastupujúcemu fašizmu. Obdobie vojny bolo preňho nie
lahkým. Ilegálna protifašistická práca, práca síce drobná, n)

vo svojom dosahu významná len 3.alej zocelovala jeho charakter
a po víťazstve nad fašizmom svojim snom nezostal spať ako sa
vraví na vavrínoch.
Odchádza pracovať do Bratislavy aa Slovenky výbor Zväzu eesskoslovensko - sovietskeho priátelstva a odtial do rodnej ob
ce do funkcie predsedu Miestneho národného výboru.
Pri tejto príležitosti treba spomenúť i jeho manželku, ktorá
okrem výchovy detí musela s ním znášať vela odriekania pre ne
konečné schôdze, prácu po nociach a tiež nemálo zazeraaia zo
strany neprajných občanov, ktorí v tejto dobe nesúhlasili s po
litikou, ktorú svojou prácou a činnosťou náš jubilant zastával
I jej patrí v3.aka za jeho prácu a za jeho sviežosť, v ktorej
sa dnešného dna dožíva svojej päťdesiatky. S uspokojením sa
môže on sám a spolu s ním aj my pozrieť do minulosti. Vykona
ná práca hovorí za jeho doterajší život. A jeho zdravie a op
timizmus môže nám napovedať, že ešte bela práce bude môcť do
končiť pre rozkvet našej obce, jej rozvoj a tým aj pre spokoj
nosť našich spoluobčanov.
Len tak nakrátko, lebo nejdeme prestať. Ani náš jubilant neod
chádza na odpočinok. Saká ho zajtrajšok a tiež nelahká práca.
Treba zveladovať obec, treba budovať, treba rozmýšlať o novom
a o lepšom.
A do tejto práce a do äalšej päťdesiatky želám nášmu jubilan
tovi za všetkých spolupracovníkov i v mene svojom hojnosť
zdravia, rodinnej pohody a hojnosť pracovných úspechov!
Dovolte mi teraz, súdružky a súdruhovia, aby som nášmu jubi
lantovi odovzdal upomienkový dar od jeho spolupracovníkov.
K päťdesiatke Ti srdečne blahoželáme!

Prejav predseda MNV v Stupave sadr. Jozefa Martiakoviča
aa slávnostnom akte v obradnej sieni MNV pri príležitosti
šesťdesiatych narodenín sadr. Štefana Jáaoša dna 23.111. 1973*
Vážení prítomní, súdružky a súdruhovia!
Devolte mi, aby som v mene MNV, v mene Rady MNV a v mene za
mestnancov MNV srdečne blahoželal k šesťdesiatym narodeninám
ta prítomnému súdr. Štefanovi Jánošovi.
3Údr. Štefan Jánoš narodil sa dňa 23. marca roka 1913 v Stapave v chadobaej robotníckej rodiae, dnes sa dožíva šesťdesia tých rokov svojho plodného a cielavedomého života, dožíva sa
tohto významného jabilea nie práve v najlepšom zdraví avšak v
spokojnosti so všetkým, čo doteraz pre naša socialistická spo
ločnosť vykonal*
Vážení prítomní, prichodí mi preto spomeaať v dnešný deň niekolko momentov zo života človeka, súdruha a priatela, ktorý
sa dnes dožíva svojich šesťdesiatych rokov* Je to obdobie v
ladskom živote, kedy sa naskytá vhodná príležitosť pozrieť sa
do minulosti a nana zaspomínať*
Ve5 60 rokov v ladskom živote je doba, ktorá akáže, či sme
šli správnoa cestou a čo sme za tú doba vykonali* Je to prí
ležitosť, aby sme svoja práca a celý náš postoj k spoločnosti
mohli zhodnotiť*
Zaspomínajme si teda spola s naším jabilaatom, sadrahom Štefa
nom Jánošom na roky, kedy sa jeho cesta začala aberat k plod nému života, k práci a činnosti za lepší a spravodlivejší spo
ločenský poriadok. Narodil sa v chadobaej rodine, ktorá zná
šala všetky ťažkosti, ktoré kapitalistická spoločnest atvárala v dobe prfej svetovej vojny i za prvej baržcázaej českoslo
venskej republiky širokým masám pracajaceho lada. Náš jabilant
v tejto dobe žil a na jeho chvála možno povedať, že ho doba

nezlomila, ale naučila poznať spravodlivosť a narysovala mu
cestu boja robotníckej triedy za lepší a spravodlivejší spo
ločenský poriadok, za socializmus a tejto ceste zostal verný
po dnešok.
Spoznal a pocítil si kapitalistický spôsob života, pocítil si
vykorisťovanie a spoznal si nespravodlivosť vtedajších pánov,
preto obdobie príprav drahej svetovej vojny našlo Ťa už ako
uvedomelého bojovníka proti nastupujúcemu fašizmu. Obdobie
vojyn nebolo pre Teba lahkým, aktívne si pracoval v ilegálnom
hnutí, seba aj svoju rodinu vystavoval si nebezpečiu, aj nebežpečie neodradilo Ťa od boja proti nemeckým okupantom.
Po oslobodení našej vlasti si sa hneď zapojil do budovania so
cializmu vnašej vlasti v našej obci, do budovania takej spoloč
nosti, o akej si sníval, za ktorú si bojoval ešte za I. SSR a
za druhej svetovej vojny*
V podmienkach budovania socializmu zastával si dôležité poli
tické a hospodárske funkcie, v ktorých si sa osvedčil, avšak
choroba Ťa predčasne vyradila z pracovného pomeru a stal si sa
invalidom. Napriek tomu práci sa nevyhýbaš a pokial Ťa strana
i MNV poveria úlohami, ssžíš sa ich dôsledne plniť.
Tvoje životné jubileum v takomto slávnostnom ovzduší v obradnej
sieni MNV pripomíname preto, že si vedel v živote vždy nájsť
silu a čas pre prácu, ktorej cielom predovšetkým boli záujmy
pracujúceho ludu. Strana Ťa poveroval nie lahkými úlohami a Ty
si súdr. Jánoš nesklamal stranu, plnil si čestne ťažké úlohy,
keď si pracoval na ktoromkolvek úseku.
Dnešná doba stvrdila, že Tvoje životné ideály boli správne. Všét
ci máme radosť, žebsi sa dožil chvíle, keď Ti my všetci môžeme
verejne poďakovať za všetko, čo si doteraz vykonal.
Naším želaním je: ži šťastne a spokojne ešte dlhé roky.
Prosím e slávnostný zápis do knihy cti.

List Rady MNV v Stupave pri príležitosti šestdesiatych aarodenín poslanca MNV súdr. Vojtech Erdélyiho:
Vážený súdrah Vojtech

E r d é 1 y i , zástupca riaditela ZDo

S t a p a v a . Vážený súdruh,
pri príležitosti Vášho významného životného jubilea a výročia
60. narodenín prijmite od Rady Miestneho národného výboru v S
Stupave, okres Bratislava - vidiek úprimný a súdražský pozdrav.
Vaše životné jubileum spadá do významného roka, kedy naša Komu
nistická strana Československa a s noa všetok pracujúci iad si
pripomenul historické víťazstvo robotníckej triedy nad baržoá zioa ^ Februári 1948,
Naša spoločnosť si vysoko váži a oceňuje tých, ktorí sa o te-to
víťazstvo zaslúžili a tých, ktorí dnes dávajú svoje sily a schop
nosti do budovania dnešného krajšieho života*
á j Váš život je úzko spätý s kladnými postavami našej doby budovateía krajšej spoločnosti*
Vysoko si oceňujeme Vašu doterajšiu činnosť ako poslanca MNV
v Stupave a prácu na tomto úseku od roku 1957 až doteraz a naj
mä Vaša 25 ročnú pedagogickú prácu*
Vyslovujeme Vám vďaku za starostlivosť v materiálnom zlepšovaní
podmienok pre práca školy, organizátorskú a kultúrne - verejnú
činnosť v našej obci, ktorá ste vyvíjali ako aoitel a zástupca
riaditela ZDŠ a tiež za Vaše úsilie v práci na poli politického
a ideologického pôsobenia a najmä za prácu s mládežou*
Do ďalších rokov Vášho života Vám želáme hodne zdravia, rodin
nej spokojnosti, osobných a pracovných úspechov^ hlavne síl k
zvládnutia ďalších úloh, vyplývajúcich z Vášho postavenia a
funkcie, aby to boli roky ešte ďalšej plodnej práce pre naša
spoločnosť, trvalý mier a radosť z vykonanej práce*
Za Radu MNN: J. Martinkovič, predseda MNV v.r., b. Neradovič,

tajomník MNV, v.r. Okrúhla pečiatka s textom: Rada miestneho
národného výboru v Stupave, okres Bratislava - vidiek v pro
striedku štátny znak.
V Stupave dňa 14. marca 1973.
Prejav predsedu MNV v Stupave súdr. Jozefa ^artiakoviča na
slávnostnom akte v obradnej miestnosti MNV dňa 14. marca 1973:
Vážené zhromaždenie, súdružky a súdruhovia!
Dovolte mi, aby som v mene Miestneho národného výboru, Rady
MNV a všetkých zamestnancov MNV vStupave srdečne blahoželal
k šesťdesiatym narodeninám tu prítomnému súdr. Vojtechovi
Erdélyimu.

súdr. Erdélyi dožíva sa práve dnes 60 rokov svojho plodného
s cielavedomého života, dožíva sa tohoto významného jubilea
v plnom zdraví a spokojnosti ku všetkému, čo doteraz v jeho
aktívnej a zodpovednej práci ako pedago'g, funkcionár, ako ve
rejne - osvetový pracovník urobil - a nebolo toho málo.
Prvého septembra tohto roku bude tomu plných 25 rokov, čo na
stúpil na učitelské miesto v našej obci. Od toho času žije a
pracuje s problémami školy a našej obce. Počas pôsobenia na
škole v našej obci prešiel rôznymi funkciami, a to nielne v
škole, ale i v rôznych organizáciách a inštitúciách. Takmer
po celý čas jeho pôsobenia na škole v Stupave vykonával funk
ciu zástupcu riaditela školy, určitý čas i funkciu riadi tela
školy. Pri tejto zodpovednej práci aktívne pracoval a ešte i
dnes pracuje v orgánoch MNV, poslancom MNV je od roku 1957.
Bol členom Rady MNV po dve funkčné obdobia a okrem toho velmi
aktívne pracuje v školskej a kultúrnej komisii pri MNV, precíz
ne a dôsledne vedie obecnú kroniku, ku ktorej má zvlášť mimo
riadne kladný vzťah.
Ako poslanec si sa súdr. Erdélyi podstatne pričinil o zriadenie

Múzea Ferdiša Kôstka v Stupave, o rozvoj družobných vztahov
medzi Stupavou a Orechovom, o rozvoj Nálepkovskej tradície.
Vysoko si vážime, súdr. Erdélyi, Tvoju prácu, oceňujeme Tvoju
statočnost. Ďakujeme Ti za všetko, čo si doteraz pre našu o bec, pre výstavbu socializmu v našej obci i v našom štáte vy
konal a prajeme Ti hodne a hodne zdravia, spokojnosti a vela
úspechov v práci, ktorú ešte aeopúštaš a tiež vela životnej
pohody v Tvojom súkromnom živote.
Prosím o slávnostný zápis.

Celoštátne strelecké preteky v Stupave.
V dňoch 7. - 9. septembra 1973 uskutočnili sa v Stupave Y. ce
loštátne strelecké preteky Memoriál lesníkov padlých v sloven
skom národnom povstaní v polovníckom desaíboji.
Podstatná časí úloh vyplývajúcich s usporiadania pretekov pre
vzal miestny Lesný závod. Už aa jar roku 1973 pracovalo sa v
Stupave na rozšírení areálu strelnice. Niekoíko dní pred podu
jatím výzdoba a pútače na ul. kpt. J* Nálepka nasvedčovali, že
sa v Stupave uskutoční významná športovo-politická udalosť.
Y informačnom katalógu sa uvádza: Ministerstve lesného a vodné
ho hospodárstva. Slovenskej socialistickej rq) uhlíky v Bratisla
ve a Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva českej socia
listickej republiky v Prahe usporiadaju V. celoštátne strelec
ké preteky Memoriál lesníkov padlých v Slovenskom národnom po
vstaní v polovníckom desaíboji na strelnici podniku Štátne le
sy Bratislava v Stupave. Oficiálny začiatok pretekov je dňa 8.
septembra 1973 o S. hod. na strelnici v Stupave.
Podnikový riaditel Ing. Miroslav Hanák v uvítacom texte hovo
rí: Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej so
cialistickej republiky poverilo naše podnikové riaditelstvc,
aby organizačne zabezpečilo Y. celoštátne strelecké preteky.
Uskutočnil pretekey sme sa podujali hlavne preto, že ide o zá
važnú športovopoliticku akciu a potom tiež preto, že naši pra
cujúci dosiahli v uplynulých rokoch na useku poiovaíckeho
strelectva velmi dobre výsledky. Dosiahnuté výsleäky v minu
lých rokoch nasvedčujú, že veá-niu podniku a závodov v úzkej
spolupráci so straníckymi a odborovými organizáciami sa poda
rilo masovopolitickou prácou vytvorií pracovne a politicky vy
spelý kolektív.
Podnik obhospodaruje 320 718 ha pôdy, z toho lesnej 313 034

ha a porastnej 310 651 ha. Hmota porastov predstavuje 41 487
075 plm hrabiny s kôrou. Podnik má 16 lesných závodov, 1 sta
vebný závod a jeden závod lesnícko-technických meliorácií a
hradenia bystrín. Priemerne podnik zamestnáva 7 300 pracovní
kov.
^tát rabnej a predrabnej ťažby dreva ročne činí n listnáčov
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Takýto podiel listnáčov požaduje však väčšiu prácnosť

a odborná náročnosť. V súlade s produkčnými schopnosťami le
sa pripradá nám úloha zvyšovať dodávky hlavne listnatého ú žitkového §reva. Doteraz značnú časť produkcie listnatého dre
va sme vyvážali* Export činil za obdobie rokov 1967 - 1971
priemerne 30 % z celkových dodávok listnatých úžitkových sor
timentov* So zretelcm na to, že tazemské spracovatelské kapa
city aeamožaajú realizovať ťažbový potenciál na domácom trha,
podnik je odkázaný umiestniť prebytok prodakcie na zahranie aých trhoch*
Napriek objetkívnym ťažkostiam podnik si od svojho vzniká sú
stavne plní predpísané úlohy, za čo ma boli adeleaé minister
ské i štátne vyznamenania. Úspechy, ktoré sa dosiahli v rokoch
1968 a 1969, svedčia o tom, že pracujúci podniká v krízovom
období sa nedali strhnúť nesprávnymi tendenciami? zostali ver
ní zásadám marxizm-leninizma a svoje úsilie v prvom rade za
merali na úspešné plnenie plánovaných úloh. Rozvoj pracovnej
iniciatívy a socialistického súťaženia na žiadúcej arovai sme
zabezpečovali aj v roka 1971 na počesť významných adalostí s
strany - 50. výročia založenia KSČ a konania XIV* sjazda KSČ
podlá zásad hnatia Každý po socialisticky. Za plnenie predpí
saných úloh a za ďalšie zvelaďovanie lesného hospodárstva v
rokoch 1967 - 1971 obdržal náš podnik vysoké štátne vyznamena
nie Rad práce* Okrem toho sa rok 1971 bol adeleaý podniká

Diplom k 50. výročia založenia KSČ a sa I. mieste v medzipodaikovaj socialistickej sHaži Červená zástava Ministerstva
lesného a vodného hospodárstva SSR a Ústredného výboru Sloven
ského odborového z^äza. Za pracovňa iniciatíva a dosiahaaté
pracovné výsledky z roka 1972 podnik obdržal tital Podnik 8.
všeodborového sjazda ROH a gs 1. miesto v medzipodnikovej so
cialistickej súťaži červená zástava Ministerstva lesného a vod
ného hospodárstva SSR a Slovenského odborového zväza.
Pre zlepšenie prevádzkových pomerov podnik.badaje nové zvážnice a tvrdé cesty, rekonštraaje a badaje nové expedičné sklady
dreva, pripravaje nový program na áseka racionalizácie lažbových prác. Hapokog. venaje všestranná starostlivosť o pracajácich a tak avádza do života prijaté závery XIV. sjazda KSČ.
/ Poznámka: Expedičný sklad dreva badaje podnik v areáli že
lezničnej stanice Stapava, má byl hotový roka 1973. /
Sálažný areál strelnice sa nachádza v oblasti štátnych lesov
Bratislava v Lesnom závode Stapava. Je jedným s najatraktív
nejších a najkrajších, ktoré podnik vybadoval. Y tomto krás
nom prostredí srdečne vítame všetkých smažiacich a ostatných
áčastníkoc streleckého preteká. Urobili sme všetko, aby súťa
žiaci mali dobré podmienky pre dokázanie svojej pripravenosti
a ostatní áčastníei, aby v príjemne prostredí sa cítili dobre
a takto všetkým ostali vrelé spomienky na kolektív pracovníkov
nášho podniká.

<
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čestné predsedníctvo tvorili:
František Hagars, minister Lesného a vodného hospodárstva SSR,
Ing. Ladislav Hrasik, minister Lesného ä vodného hosp. ČSR,
Ignác Janák, vedaci tajomník EV liSS Bratislava,
Dr. Ján Králik, predseda Západoslovenského krajského národného
výbora Bratislava,

Plk. lag Václav Kasička, generálny riadite! Vojenských lesov
a majetkov Praha,
Ing Ján ľarašic, vedaci tajomník OY KSS Bratislava - vidiek,
Ing František Bizab, predseda Okresného národného výoora
Bratislava - vidiek,
Jozef Roje, predseda Federálneho výboru polovníckych zväzov
a Slovenského výbora polovaíckych zväzov,
Jozef Martinkovič, predseda ľiestneho národného výbora Stapava.
Organizačný výbor:
Predseda: Ing. ľiroslav Hanák, podnikový riadite! Štátnych
lesov Bratislava,
Podpredseda: Jozef Sprocha, ľiaisterstvo lesného a vodného
hospodárstva SSR,
Riadite! sataža: Ing Ján Tadial, Lesný závod Stapava,
Zastapca riaditela sataže: iag. álex. Ľason, Lesný záv. Stapava,
Tajomník: lag Ján ±akaš, Štátne lesy, podnikové riaditelstvo
Bratislava^
Hlavný rozhodca: Prof. Ing. Eabert Bezačinský, Vysoká škola
lesnícka-a drevárska, Zvolen,
Pomocník hlav. rozhodca: Ing. Štefan Slamka,
Rozhodcovia: Ing. ^agen Slamka, Konštantín Kačera, Ing. Edaard
Ryba, Štefan G-iertl, lag. Ivan Kolárik,
Zdravotná služba: MUDr. Jozef Diada, Zdravotné stredisko Stapava
Technická slažba: álojs Kiripolský, Lesný z^vod. Stupava,
Hospoaar: Jaroslav Strápek, Statne lesy, podnikové riaditelstvo
Bratislava.

'

Program preteká:
7. september 1373
13.00 - 18,00 hod. Príchod a prezentácia závodníkov
Cvičná strelba

8. septembra 1973
7.30 hc-d. Nástup všetkých účastníkov
8.00 hod. slávnostné otvorenie pretekov ministrom lesného a
vodného hospodárstva SSR Františkom Hagarom
8.30 hod. Vyžrebovanie poradia pretekárov
9.00 hod. Začiatok súťaží
Exkurzia čestných hostí do pamätnej izby kpt. Jána
Nálepka a do ĽÚzea Ferdiša Xostka v Stupave
19.00 hod. Táborový oheň

9* septembra 1973
8.00 hod. Pokračovanie v streleckých disciplínach
15, 00 hod Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien, zakončenie
.

pretekov.

V 3.al:'ej časti boli avedené súťažné podmienky a záverečnej
organizačné pokyny.
Katalóg vydalo Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
SSR v Bratislave. Počet výtlačkov 300 ks.
Podlá programa dňa S. septembra navštívili cestní hostia Iz
ba revolacaých tradícií na Základnej deväťročenj škole kpt.
Nálepka v Stapave, kde ich privítal zástapca riaditela ĽBŠ
Vojtech Erdélyi a informoval vzácnych kostí o vzniká Izby revolačných tradíí na škole

a v súvislosti s tým aj o revoluč

ných tradíciách a činnosti kpt, Jána Nálepka v Stupave.
Po prehliadke Izbj revolač. tradícií o 9.hod. 3v. min na po
zvanie. predseda !m,V súdr. Jozefa í/artinkoviča zavítali čestní
hostia medzi ktorými beli aj sadr. plk. Vitalij Fiodorovič
J a k i R o v , velitol sovietskej vojenskej posádky v Brati
slave a súdr. Vasil Nikolajevič

T k á č , zmocnenec vlády

ZSSR pre pohraničné vody.do zasadacej siene ĽNV v Stapave.-

Na úvod vzácnej návštevy predseda MNV predniesol tento pre
jav, v ktorom informoval prítomných o minulosti a súčasnosti
Stupavy: Vážení súdruhovia, milí a vzácni naši hostia!
Dovolte, aby som Vás v mene ľiesiaeho národného výborav mene
občanov ako aj vo svojom mene srdečne privítal v Stapave, kto
rá ste navštívili pri príležitosti 5. celoštátneho preteká " Ľemoriál lesníkov padlých v Slovenskom národnom povstaní "
v polovníckom desaťboji, ktorý sa askatočnaje v týchto dňoch
v Stapave.
Som rád, že Vás môžem privítal ua pôde miestneho národného výbora a dovolte, aby som Vám pri tejto príležitosti poskytol
stručné zemepisné, historické a iné informácie c nažej obci,
ktorá ste navštívili.
Stapava sa nachádza v južnej časti Záhorskej nížiny v blízkos
ti zápsdaých svahov ľalých Karpát. Má ve^mi priaznivá poloha,
saseaí s Bratislavou, a prechádza ňou štátna cesta spájajáca na
še hlavne mesto s ľbravoa. Priaznivá poloha, pôdne, podnebné
a vodné podmienky od pradávna lákali ladí, takže osídlenie Stupaby a okolia je prastaré. Najstarší etnicky známi obyvatelia
boli Kelti, ktorí ta žili v storočiach pred naším letopočtom.
V prvom storočí nášho letopočtu prenikli na naše ázemie Rima
nia v snahe utvoriť na ázemí dnešného Slovenska rímska kolo'niu.
Napriek dlhotrvajúcim bojom s Germánmi sa im to nepodarilo.
Na začiatku 2. stor. n.l. postavili Rimania na ázemí dnešnej
Stupavy vojenská stanica, ktorej zachovalé zvyšky v jej zákla
doch sa tu podnes nachádzajá.
Slovanské osídlenie Stupavy datuje sa od 5. sL.or. n.l.
Najstaršia písomná správa o Stupave pochádza z roka 1.269.
Sedemsto výročie prvej písomnej správy o Stupave Ľiesiay národ
ný výbor aj obyvatelia dôstojne oslávili roku 1969. Pri tejto
príležitosti občania Stupavy mali možnosť oboznámiť sa s histo-

riou obce*
Z čias po zániku. Velkej I.-oravy a začlenenia Slovenska do uhor
ského š tata spomína sa tunajší vodný hrad, ktorý bol sídlom
strážcov hraníc. Y 13. stor. spomínajú sa tu boje Premysla Otakara 11. proti uhorskému panovníkovi. Y tom čase bol stupavský
hrad sídlom župy / comitatus Ustumpfensis. /
ľajstaršími feudálnymi majitelmi Stupavy boli grófi svätojurskí. Koncom 16. stor. získali Stupava Pálffyovci. Sídlili na
blízkom hrade zvanom Pajštún. Ha zač. 17. stor. na mieste býva
lého vodného hradu postavili renesančný kaštiel, ktorý koncom
storočia navštívili aj cár Peter Yelký. Y súčasnosti - po re
konštrukcii je v ňom umiestnený Domov dôchodcov s kapacitou
pre cca 350 chovancov.
Stupavské panstvo získal roka 1867 gróf Károlyi, vo vlastníc
tve tohto rodu bolo do roka 1945*
Z pôvodnej polnohospodárskej osady vyvinula sa Stupava na osa
du s rozvinutou remeselnou výrobou. Z nich vysokú úroveň do siahlo hrnčiarstvo a keramika. Koncom 15. stor. boli Stupave pri
znané trhové práva, od tých čias miestne listiny beli overované
pečatoa s miestnym erbom. V 19. stor. objavujú sa tu prvé prie
myselné podniky: mlyny, tehelne, papiereň, škrobáreň, pivovar.
Vznikli podmienky pre začiatky robotníckej triedy v obci.
Popri miesenej verejnej správe v 19. stor. bola Stupava aj síd
lom Záhorského okresu, ktorý po rakúsko-uhorskom vyrovnaní zani
kol a jeho územie bolo začlenené do dvoc^ nových okresov.
Národnostne holi obyvatelia Stupavy v prevažnej miere Slováci.
Politickým predstavitelom tejto časti Slovenska v uhorskom sne
me bo 1 Ferdiš Juriga.
Vznik Československa utvoril nové podmienky rozvoja Stupavy.
Upevňuje sa ta robotnícka trieda, vzniká tu bunka Komunistickej

strany. Telovýchova robotníckej mládeže sústredaje sa v RTJ.
Rady robotníckej triedy rozrastajú výstavbou, miestnej cemen tárne roka 1929. Bo organizovaných pomerov v robotníckom hnatí v Stapave prichádza do Stupavy ako aoitel Ján Nálepka, kto
rý ako verejný osvetový pracovník zbližuje sa s robotníckoa
mládežou, a v jej radoch úspešne pracuje.
ľrislašníci miestnej buržoázie s neíúbosioa sledovali jeho čin
nosť a napokon sa. postarali o jeho preloženie zo Stapavy. Y Sta
pave sa však ľálepka vyhranil na vlasteneckého ačitela, triedne
uvedomelého, ktorý v nasledujúcich rokoch prácou a bojom ukázal,
na ktorej strane je jeho miesto v boji za oslobodenie Českoslo
venska.
Mnohí občania 3tapavy zúčastnili sa Slovenského národného pov
stania. Stupava bola oslobodená slávnou nervenoa armádou dna
5. apríla roka 1945*
Oslobodením vznikli nové podmienky pre hospodársky a kultúrny
rozvoj Stupavy. Vyrástol ta velký počet priemyslených a poľno
hospodárskych závodov a s nimi množstvo pracovných príležitostí.
Stupava sa stala významnou strediskovou obcou, v ktorej sa sú
streďuje hospodársky život obce a okolia. Blízka Bratislava po
núka dalšie možnosti uplatnenie našich občanov. Rozvinula sa ta
bytová výstavba a vybudovala sa dobrá cestná siet a doprava.
Y novembri t.r. otvorí sa úsek dilnice Bratislava - Ľalaoky,
ktorej časť prechádza cez nás chotár-.
ílové podmienky zmenili život občanov na nepoznanie. Zmenilo sa
-zloženie obyvatelstva. Vyrástla ta uvedomelá robotnícka trieda,
vyspelé družstevné rolníctvo a početná socialistická inteligen
cia.
Krásne okolie Stupavy je vyhladávané pre rekreačné a športové
účely.

" '" 'J

Yzhladom na uvedené kvalitatívna zmeny, uchádza sa Stapava o
priznanie charakteru mesta*a zriadenie Ľestskeho národného
výboru so zámerom rýchlejšie rozvíja* jednotlivé oblasti svojho
hospodárskeho a kultúrneho života plniac svoj volebný program
a uznesenia XIV..-zjažda Komunistickej strany Československa.
Vážené súdružky a súdruhovia! Ďakujem Vám za pozornosť a želám
Vám, aby ste sa pri príl žitosti svojho pobytu v Stupave pri jemne cítili a na Stupavu ai odniesli najkrajšie spomienky.
Po prejave predsedu KNV nasledovalo družne posedenie, pri kto
rom sa vzácni hostia dozvedeli mnohé ďalšie zaujímavosti zo ži
vota v a práce občanov Stupavy.

-

Za priatelské privítanie a družnú atmosféru poďakoval sa pred
sedovi HNY podnikový riadite! Štátnych lesov súdr. Ing. Ľiro slav Hanák.
Y priebehu besedy poskytol najnovšie informácie o hospodárskych
úspechoch USSR súdruh Yasií Nikolajevič Tkáč, zmocnenec vlády
ZSSR pre pohraničné vody a poďakoval sa sa vrelé prijatie dele
gácie ako v Základnej deväťročnej škole tak aj na MHV v Stupave.
Po skončení návštevy MNV pokračovala delegácia v plnení predpo
ludňajšieho programu a zavítala do Múzea Ferdiša Kôstkam,kde ho
li privítaní riaditeískou Múzea súdr. Magdou Kostkovoa, ktorá
poskytla prítomným odborný výklad o tradíciach stupavskej kera
miky a tvorbe Ferdiša Kôstku národného umelca.
Dňa 11. sept. 1975 bola vydaná Výsledková listina z Celoštátneho
lesníckeho streleckého preteku - desaaíboj v Stupave v dňoch 7.,
8. a 9. sept. 1973.
Pretekov sa zúčastnili štvorčlenné družstvá nasledujúcich podni
kov Štátnych lesov:
Štátne lesy Bratislava " á ", Štátne lesy Žilina, štátne lesy
Košice, Štátne lesy Bratislava " B ", Y L M

Praha, štátne lesy

Banská Bystrica, štátne lesy Plzeň, Štátne lesy Teplice,
Štátne lesy íeské Badejovice, štátne lesy Brno, štátne lesy
Praha, U 3 ť L

Zvolen, štátne lesy Hradec Králové, štátne

lesy Krnov, T Á N A P

/ Tatranská Lomnica /

Umiestnenie jednotlivcov:
Prvé miesto získal sádr. Kvasňovský Milaa, štart, číslo 38,
z družstva S L Bratislava " A ", počet bodo^ 8C6.
Drahé miesto získal sádr. Pápež Rudolf, štart, číslo 8. z
družstva ŠL Bratislava " A ", počet bodov 798.
Tretie miesto získal sádr. Ďobeš Jaroslav, štart, čísle 50,
z družstva VLĽ Praha, počet bodov797.
.Štvrtá miesto získal sádr. Ing. Šivoák í;ir. štart, číslo 59,
z družstva ŠL Žilina, počet bodov 781.
Piate miesto získal sádr. Ing. Baliansky J. štars. číslo 44,
z družstva ŠL Žiliny, počet bodov 753.
Šieste miesto získal sádr. Jarča František, štart, číslo 42,
z družstva ŠL Teplice,počet bodov 730.
Umiestnenie družstiev:

..
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Prvc miesto získalo družstvo ŠL Bratislava " A ", členovia
družstva: Kvasnovský Milan, Pápež Rudolf, Gaži Viliam, iiarmády
Ľichal, počet bodov 2347.
Drahé miesto získalo družstvo ŠL Žilina, členovia dražstva:
Ing. Šivčák Mir., Ing. Baliansky J., Ing. Križan Vojtech, Ing.
Bezačinsky K., počet bodov 2795.
Tretie miesto získalo dražstvo ŠL Košice, Členovia družstva:
Svábenský Radolí, Ing. Bláha Ján, Eagler Marian, Strana Ján,
počet bodov 2652.
Tretie miesto získalo dražstvo ŠL Bratislava " B ", členovia
dražstva: Kendel Igor, Ing. Tichý Peter, Simčík Jozef, Brásdovič Ivan ml., počet bodov 2715. / Mimo sáíaž ./

tvrte miesto získalo družstvo V L M Praha, členovia družstva:
Ďobeš Jaroslav, Týr Stanislav, I-Iraa Jaroslav, Krčil Václav,
počet bodov 2519.
Piate miesto získalo družstvo SL Banská Bystrica, členovia
družstva: Resík írpád, Merka Ján, Bystriaosky František, Bystriansky Štefan, počet bodov 2449.

Šieste miesto získalo družstvo SL Plzea, členovia družstva:
Jelínek Senek, Freal Vratislav, Kaäerad Václav, Vávra Ladislav
počet bodov 2435.

Jalo N e m c í k :
" kpt. Ján Nálepka, velitel I. čs. partizánskeho oddiela
na Ukrajine. "
Clej 1955, '' 140 x 180
Olejomalby národného umelca Jaliasa Nemčíka z cykla po stopách
kpt. Jána Nálepka sa známe bezmála až dvadsať rokov*
Roka 1957 bol upovedomený tan. riad. OSS sádr. Yojetch Erdélyi,
aby obraz avedený v nadpise, prevzal na Odbore školstva KNV v
Bratislave. Po návšteve KNV obraz však neodovzdali pre 02S kpt.
Nálepka, ale si ho ponechali na Odbore školstva*
Po zaniknatí KNV obraz prevzala Krajská vojenská správa v Bra
tislave. Napokon pri príležitosti osláv odhalenia pomníka kpt.
Jána Nálepka v Stupave na tridsiate výročie jeho smrti, ktoré
pripradá na 16. nov* 1973, MNV v Stapave podnikol v lete roka
1973 opatrenia, aby spomenutý obraz získala Stapava.
Na základe tohto opatrenia MNV v Stapave bol upovedomený o veci
týmto prípisom:

.

Hlavní politická správa československé lidové armády*
Čj.: 1631

Yýtisk č. 1

3. IX* 1973

počet lista: 1

Místní národní výbor S t a p a v a , okres Bratislava - lenek.
Vec: Predaní obraza MNV Stupava.
Vážení scadruzi,
obdržel jsem Vaši žádost o predaní obrazu originálu kpt. Jána
Nálepky, který je v soačasné dobe amísten v budove KYS Brati slava. Na základe avedených davoda soahlasím, aby obraz bvl
predán Vašema MNV a amís^n v síni revolučných tradic ve Vaši
obci. Obraz Vám bude predán bezplatne. Veškerá administratívni
opatrení provede KYS podie pokynu Velitelství Yýchodního vojen
ského okraha.

1. zástupce náčelníka HPS ČSLA genmjr* Jozef Kovisedlák a aečitatelný podpis. Bez pečiatky. Podlhovastá bola v záhlaví.
Prezent, pečiatka ĽNY v Stupave. Došlo 5. 9. 1973. Číslo 1622 73. Na vybavenie: preds.
Foznámka pod prezent, pečiatkou: Zobrané na vedomie, prevzatie
obrazu dňa 15. 1C. 1973.
Druhý dokument:
Krajská vojenská správa Bratislava Politické oddelenie
Sj. : 134
Dna : 15. 10. 1973
Miestny národný výbor

S t u p a v a

Vec: Odovzdanie obrazu MNV Stupava
Na základe rozhodnutia HPS ČSÍA odovzdáva KYS Bratislava politické oddelenie, MNV v Stupave obraz originál " Nálepka
Hrdina " , dielo akademického maliara Júliusa Nemčíka, ktorého
hodnota je 30.750.- Kčs. Odovzdanie sa uskutočňuje bezplatne,
za účelom jeho umiestnenia v sieni revolučných tradícií v Stu
pave*
Tento spis je zároveň preúčtovacím dokladom^re KVS - politické
oddelenie Bratislava a MEY Stupava v zmysle nariadenia Velitelstva Východného vojenského okruhu*
Príloha: 1 kus obraz originál " Nálepka Hrdina "
Náč. PO KVS: pplk. Zapletal v.r. / Bez pečiatky /
Odovzdal: pplk. Zapletal Vladislav / pís. strojom / a pplk* Za
' pletal v.r*

.

Prevzal: s. Martiakovič Jozef / pís. strojom / Martiakovič, v.r.
Okrúhla pečiatka: Rada Miestneho národného výboru v Stupave, o
kres Bratislava vidiek / 1 / Štátny znak v prostriedku.
Prez. pečiatka: Miestny národný výbor v Stupave. Došlo: 17. 10.
1973. Značka: 1903/73. Vybav*: účtov.

Poznámka pod prez. pečiatkou.:

Zavedené do inventára pod číslom 14 ZP
18. 10. 1973

H o r e c k ý

v.r.

Obraz bol prevzatý ĽNY a dňa 15. okt. 1973 dopravený do Stu
pavy. Zložený bol v kancelárii predseda ľľY a dna 23. októbra
1973 bol prenesený za priaznivého počasia do budovy Zl)3 kpt.
J. ľ'álep-ka. Bade inštalovaný v izbe revolučných tradícii v tan.
škole, ktorá v drahom týždni mesiaca, novembra bade novoiuštalovaná podlá prejekta inž. árch. Stančeka, inštalácia arobí V,í .j ľ A v i* I C T V u , n. p. ^ratiSiSva, .nm. 1. mája.
ľDŠ dá vyhotovil farebne pohíadnic.e ori^inála obrazu kpt. Jána
Nálepka pre potreby propagácie izby revolučných tradícií v tan.
ZDS a v budacoxi roka po inštalácií pomníka kpt. Jáan ^álepka
prdbadovoa školy dá škola vyhotoví* súbor pohladníc, ktoré ba
dá vhodným propagačným materiálom a v značnej miere prispejá
aj k propagácii nalepkovskej tradície a k výchove k socialis tickéma vlastenectva a proletárskema internacionalizma.
Umelecké dielo národného umelca Jaliasa f'emcíka po mnohých ro
koch konečne sa dostalo do Stupavy, miesta,kde Ján Nalepka pô
sobil najdlhšie ako ačitel.

Správa predseda Národného fronta sadr. Jozefa
Martinkoviča na plenárnom zasadnatí Miestneho
národného výbora v Stapave dna 26. októbra 1973.
Vážení poslanci, sadražky a sádrahovia!
národný iront Ria v nistorii i v sačasnom živote našej socia—
iiuuie&Gj spoločnosti, v jej politickom systéme - významné
miesto*
Jeho vývoj a vznik charakterizuje dokament " Károdný front
ČSSR a hlavné princípy jeho činnosti, " prijatá na celostát.nej konferencii N^, v ktorom sa hovorí: " V období bojov za
nnroané a štátne oslobodenie a pri vytváraní nového socialis
tického politického systému vznikol z iniciatívy Komunistickej
straay Seskoslcvcnska károdný fr^ot Čechov a Slovákov, ako
triedy zväzok robotníkov, rolníkov, inteligencie s ostatných
vistiet picOujtMj.cn, sno revolučný zväzok komunistov s členmi
Sdi^iCn

^tOj-icACgycú

straň, spolocznsuýc'n organizácií

3

politic-

acOí^atÁiznuvaajULi oDcSnovy^etnych národností ^ijacica na a—
zemí nášho štáta.
károdný front v duchu marxistidco-leninskej politiky

zjed

nocuje všetkých socializmu oddaných občanov, ktorých životným
záujmom a cielom je rozvíjal socializmus v našej spoločnosti.
i'U.ronny Aróm? Goma napomáha vytváraním optimálnych predpokla
dov & agtfVnej acásu oocanov na správe a riadení štáta, na
piucese scciaiisuc&ycn spoločensky ch premien a na výstavbe
-politic&y, nospodnrsgy a kaltarne vyspelého socialistického
Československa.
^ uvedených ustanovení dokamenta celoštátnej konferencie NF
-vy^lyva, ze hlavným obsahom činnosti NF ako trieanehá a oolitiCKeao svazga pracajácich je pod vedením KSČ získaval a poli
ticky zjednocovať triedy a spoločenské vrstvy zdražené v spo -

ločeaskych a záujmových organizáciách, v politických straaáqh
i po&^ticgy a záujmovo neorganizovaných občanov k 3alšiema roz
voja nasej socialistickej vlasti. S tým súvisí i úloha zjedao^ovóí a ^oordinovdú icn politická cinnost v súlade s programom
a uzneseniami KSČ.
Járodny front na čele s KSČ je v duchu uznesení celoštátnej komfeien^ie a íl/, sjazda M^Č výrazom jednoty základných trieda/ch,
národných a internacionálnych záujmov robotníckej triedy a všetkycn pracujucicn, je základnou socialistickej demokracie*
Základnou úlohou všetkých orgánov a organizácií NF'- teda i miestajdá vyoorov ijF a všetkých v aom združených organizácií,
je zabezpečovať v širokej miere podiel pracujúcich na politic
kom, hospodárskom a kultúrnom živote, na riadení rozvoja celej
spoločnosti, na tvorbe, realizácii a kontrole štátnej politiky,.
<^e ^amoáiejmc,

v

- i.;F sa táto práca prejavuje najmä rie

šením miestnych problémov. I v n^sej obci MV - NF po jeho reora<3b.izm;ÍA ona íl. jaaa 1971 rozvinul svoju činnosť. Usmerňuje,
koordinuje v súčinnosti s MV - KSČ a BO - KSS v nasej obci 14
rniesmycn organizacn združených v UF. Bu to tieto organizácie:
MO - zväzu invalidov s 96 členmi

'

MO - polovaého združenia I.

- 30 členov

AúO — polovnOLc zdruzenia íl.

— 26 členov

MO - Zv. protifašist. bojov.

- 40 členov

MO - Zv. socialist. mládeže

-100 členov

- zjv. siov. žien

-115 členov

MO - .'Vv záhradkárov

-230 členov

MO - Zv. chovatel. drob. zvierat

- 2u členov

MO - požiarnej ochrany

- 40 členov

ídO — ^vazu

1*

MO - Zväzu ČSČK II,

členov
-500 členov

'

Telovýchovu! jednota Tatran

- 200 členov

ĽO - Zv. včelárov

-

Zväzarm

- 250 členov,

40 členov

v týchto organizáciách NF je organizovaných 2.137 našich
občanov.
Aktívne pracujú tieto organizácie: Zväz invalidov, ZľB, Zväz
BS2, Zväz záhradkárov, 3s5K I. a

II., obe Polová záru-

ženia, Zväzarm a MO včelárov.
Slabšiu činnosí vykazujú organizácie Telovýchova ako celok,
Požiarna ochrana, Zväz socialist. mládeže.
Hovoril som, že základnou úlohou NF, jeho orgánov a organizá
cií a všetkých v ncm združených organizácií je zabezpečoval
v širokej miere podiel pracujúcich na politickom a kultúrnom
živote, aa riadení rozvoja celej našej spoločnosti, na tvorbe,
realizácii a kontrole štátnej politiky.
Ke3 chceme objektívne hodnotil einnos* zložiek NF vnašej obci,
musíme v^chádza^ z tejto základnej úlohy NF. Už pri rôznych
podujatiach, na rokovaniach politických a štátnych orgánov v
našej obci sme ocenili podiel MY - NF i zložiek NF aa rozvoji
pracovnej iniciatívy našich občanov k 25* výročiu Februárového ,
víťazstva a 30. výročia SNP, ktoré vyústilo v prijatí celoobecr.
neho socialistického záväzku, zameraného na plnenie úloh voleb
ného programu. Rastie tiež ich úloha v politicko-výchovnej prá
ci a pri zabezpečovaní významných výročí a osláv.
Prejavujú sa pozitívne -výsledky v spolupráci s ľNY pri riešení
problémov miestnej politiky,'pri koordinácii činnosti členských
organizácií Národného frontu v obci.

.

Bola uzavretá a schválená dohoda o vzájomných vzťahoch a spolu
práci medzi MNV a

iestnym výborom Národného frontu. Úlohy vy

plývajúce z tejto dohody pre obe strany sa plnia.

-

MNV v úzkej súčinnosti s MV NF 'zabezpečuje účasí občanov aa
rôznych politických a kultúrnych podaj atiach v obci. Mas no
konštatovaí, že táto forma spolupráce sa osvedčila, pretože účas% občanov aa politických podujatiach sa podstatne zlepšila
a preto ja budeme uskutočňoval a rozvijaí i v budúcnosti.
Treba sa zmienil ešte o tom, že všetky zložky NF v našej obci
prijali socialistické záväzky zamerané na plnenie úloh volebné
ho programu a úloh vyplývajúcich z celoobecného socialistického
záväzku, a nielenže ich prijali, ale ich aj úspešne plnia.
Npr.: Zväz záhradkárov sa zaviazal, že odpracuje na skrášlovaní obce a kúpaliska dovedna 450 pracovných hodín. K dnešnému
dňu odpracovali až 485 hodín. Polovne združenie II. zo záväzku
120 brig. hodín doteraz odpracovali 80 brig.hodín. Svoj závä
zok chcú splnit do konca roka. MO invalidov záväzok 250 brig.
hodín prekročili na 270 brig. hodín. SSuK záväzok 500 brig. ho
dín prekročili na 1.600 bris. hodín. Podobná situácia je i v
cíalsích organizáciách.
Súdružky a súdruhovia, - zásluhou zložiek NF, zásluhou našich
občanov, závodov - môžem Vám dnes prehlásil, že náš celoobecný
socialistický záväzok je k dnešnému dňu nielen splnený ale i
prekrooenýjak v počte odpracovaných brogádnických hodín, tak i
v hodnote vybudovaného diela.
Počet brigádnických hodín socialist. záväzku je 18.890, skutoč<
nos* 22.614 brig. hodín.
Hodnota diela je 1,062.000.- Kčs, skutočnosí 1,265.000.- Kčs
ťlas 203.000.- Kčs.
Za pracovnú iniciatíca vyslovujem občanom i organizáciám NF
uznanie a v5aku!

"

Správa vedúceho Odhora pre výstavbu pri MNV
v Stupave súdr. Michala Adamovského o výstavbe
v obci roku 1973 a informatívny výhlad výstavby
pre ďalšie obdobie predložená plenárnemu zasadnu
tia MFV v Stupave dna 26. oktobra 1973.
Y priebehu roka 1973 pokračovala výstavba kúpaliska v akcii
" Z

Na tomto úseku ku dnešnému dna bolo prestavané 320.000.-

Kos a vytvorená hodnota diela 480.000.- Kčs.
Na^výstavbe kúpaliska podielali sa vo velkej miere pracovné
kolektívy brigády socialistickej práce stupavských podnikov,
ktoré vibrigádnickej činnosti urobili podstatnú časť prác na
doterajšej výstavbe. Na tejto stavbe v roku 1973 boli urobenétieto práce: definitívne oplotenie areálu kúpaliska, úprava
terénu a betonáže bazéna pre plavcov.

.

Y neinvestičnej časti akcie " Z " boli urobené práce na skrášlovaní obce, kde bola vytvorená hodnota diela 356.000.- Kcs,
čo je v plnení úloh 119,8 %.

'

V zmysle volebného programu bola v obci urobená plynofikácia
Bottovej, Dakelskej a Štúrovej ulice. Na týchto prácach sa v
podstatnej miere podielali občania týchto ulíc a preto je treba
ich pracovnú iniciatíva oceniť.

'

V tomto roka bola urobená úprava ciest miestnych komunikácií
na uliciach: Veterná, Wolkrova a Zápotockého, kde bola arobená
bezprašná úprava. Tieto práce urobila Okresná správa ciest Bra
tislava vidiek. Y súčasnej dobe, pri príležitosti odhalenia
pomníka kpt. Jána Nálepku robí sa bezprašná úprava cesty pred
badcvoa ZDŠ, kde bade stáť pomník a tiež asfaltaje sa parkovis
ko pre osobné autá

v strede obce.

MNV zabezpečoval úprava terénu a spodnej stavby pre pomník kpt.
Jána Nálepka pred budovou ZDS, ktorého odhalenie sa pripravuje

na 17. novembra t.r.
Na výstavbe bytov pokračovalo sa vo výstavbe 72 bytových jedno
tiek Bytového družstva, ktoré sa t.č. v štádia dokončovania a
a začala sa výstavba 24 b.j. v podnikovej výstavbe, ktorých in
vestorom je Stupavská cemenáreň. Taktiež je vo výstavbe 10 b.j+
Štátneho majetku v Stapave.
V individuálne bytovej výstavbe bolo v tomto roka vydaných 14
stavebných povolení a bolo dokončených 19 rodinných domov, čo
oproti plánu o dva rodinne domy vise a do konca roka možno pred
pokladať dokončenie ešte 5alších dvoch rod. domov.
Príprava pre výstavba 22 triednej ZDŠ v Stupave je v Štádia n končovania projektových prác v takých termínoch, aby začiatok
výstavby bol pripravený na prvý polrok roka 1974.
Základný kamea pre výstavba ZDS bade položený pri príležitosti
osláv jubilea kpt. Nálepku a odhalenia jeho pomníka v btupave.
Pre zabezpečenie lokalít na výstavba rodinných domov bola vy pracovaná zastavovacia štúdia na lokalita Kŕemenica, ktorá bola
predložená tanaj. MNV na schválenie.
V tomto roku bola dokončená prestavba Požiarnej zbrojnice, kto
rá je t.č. v používaní, pracuje sa na dokončení kúrenia.
V júni t.r. začalo sa pracovať na prístavbe budovy MNV, v ktorej
bude nová zasadacia miestnosť o väčšj kapacite než je doteraj šia v budove na prízemí. Y práci sa pokračuje.
Pre buduci rozvoj obce sa pracuje na novom smernom územnom plá
ne, v ktorom sa sohiadňuja všetky.požiadavky a potreby obce.
Vo výhladovom pláne hlavné mesto Slovenska má záujem aj o naša
obec a má spracované štúdie pre priešenie týchto lokalít, čo
znamená, že podlá zámerov tohto programu Stupava bade pričlene
ná k hlavnému mesta Slovenska.
Ďalší rozvoj obce v najbližších rokoch bude sa uberať v rámci

zásad Smerného územného plánu, ktorý bude schválený.
V budúcim roku má sa začať výstavba sídliska so 488 b. j*,
ktoré sa badá skladať z bytov komunálnych, podnikových a druž
stevných* V areáli sídliska bude vybudovaná nová materská škola
o kapacite 120 detí, výmeniková stanica a trafostanica.
Vykurovanie sídliska bude zo Stupavskej cementárne po rekon štrakcii kotolne.

Výstavba kúpaliska v parku*
Miestny národný výbor v Stupave v snahe vytvoriť podmienky
pre kúpanie sa v prírode v letnom období zameral svoje úsi
lie na zabezpečenie výstavby kúpaliska v Stupave. Bolo vLac
návrhov na volbu vhodného miesta. Fapokon bol urobený výber
staveniska v parku v susedstve športového ihriska s viacerých
dôvodov. Táto ploche považovala sa za najvhodnejšiu.
Bol vypracovaný projekt a práce na stavbe začáli sa roku
v akcii " Z " - / Zvelaďovanie /. Občania sa zaviazali pomáhať
pri výstavbe brigádnicky.
Prvé výsledky: Dna 30. augusta roku 1971 bola urobená skúška
vodného systému kúpaliska. Vodným zdrojom je potok pretekajú
ci cez park zv. Stupavský potok, bohatý na vodu. Práce boli
vykonané kvalitne a skúška vodného systému bola úspešná.
Y odpoludň. hodinách oznámili súdr. Jozef Bátora správca vý
stavby a súdr. U. ádamovský, vedúci odboru výstavby pri MNV,
výsledok úspešnej skúšky vodného systému na ĽJV v Stupave.
Správu o úspechu pracovníkov výstavby kúpaliska prijali na MNV'
s uznaním a v priatelskej besede ju ocenili prítomní pracovníci
a funkcionári ĽNV: súdr. Jozef ľartinkovič, preds. IÍW, súdr*
J* Koreň, tajomník MNV, súdr. Štefan Horecký, účtovník, súdr.
Vojtech ^rdélyi, preds. škol. a kult. komisie, súdr. Mikuláš
Gorbár, náČleník 00 VB, ako aj vyššie spomenutí súdruhovia*
Bazán pre neplavcov bol naplnený a prví kúpajúci sa už dňa 30.
augusta za priaznivých povetrnostných podmienok a za teploty
26 st. C aj kúpali.

.

,

Posledné dni mesiaca augusta sú ešte letné prázdniny a tak
prvými kúpajúcimi sa boli žiaci miestnej Základnej deväťročnej
školy kpt. J. Úálepku, ktbrí sem prichádzali aj v nasledujúcich
dňoch pokial to priaznivé počasie umožňovalo.

'*

Dialníca odbremenila Stupava.

S rozvojom automobilovej dopravy každoročne vzrastalo preťa
ženie štátnej ce#iy/ .E lg /, ktorá prechádza Stupavou. Aj po
rekonštrukcii cesty roku 1969 / so zakončením roku 1970 /,'ke-,
dy sa zlepšila prehladnos^ cesty rozšírením vozovky,zvyšovala
sa frekventovanos^ aj rýchlost vozidiel, narastalo nebezpečie
pie chodcov a zvyšovala sa hlačnosí. Y pracovnom čase hustota
prechádzajúcich vozidiel bola tak velká, že často holo treba
.pri prechodoch čakat trpezlivo na vhodnú chvíla prejsť z jed
nej strany ulice na jej druhú stranu,Roku 1969 ukázala sa nádejná perspektíva so začiatkom výstavby
dialnice na aseka Bratislava - Malacky. Plynuli roky v inten
zívnej budovateľskej práci na stavbe dialnice, napokon dosta
vil sa očakávaný okamžik.
Práca - denník Revolučného odborového hnutia v utorok dňa 6.
naša k otvorenia dialnice tato správa:
K výročiu Velkého októbra
d a Prvý úsek na Slovenska

o t v o r i 1 i

a n t os t r á -

Hodnota 700 miliónov korún

Bratislava - Pri príležitosti 56. výročia Októbra otvorili vče
ra v Bratislave prvý úsek autostrády na slovenská Bratislava Malacky.

.

-

Na slávnostnom akte sa zúčastnil kandidát predsedníctva ÚV ESC
člen predsedníctva a tajomník ÚV KSS Miloslav Hraškovič, člen
predsedníctva ÚV KSS a vedúci tajomník MY KSS Gejza šlapka,
podpredseda vlády ČSSR Ján Gregor, podpredseda vlády SSA JÚlias Hanas, minister dopravy 5SSR Štefan Šatka, minister stavebr-..-.
níctva Ján Bróska a S.alší stranícki a vládni predstavitelia,
ako aj zástupcovia hlavných podnikov, ktoré sa podielali na vý
stavbe tohto úseku autostrády.

Na slávnosti bol prítomný aj generálny konzal ZSSR v Bratí sláve M. M. Dejev a predstavitel sovietskych vôjsk v Brati sláve plukovník Y. F, Jakimov.
Slávnostný prejav predniesol podpredseda vlády ČSSR Ján Gre
gor. Vysoko ocenil prácu všetkých a po&akoval sa Doprastava
v Bratislave a &alsím 25 organizáciám, ktoré 29,3 km dlhý n sek dialnice v hodnote takmer 700 miliónov korún vybudovali.
Za pomoci najmodernejšej techniky v priebehu 52 mesiacov pre
miestnili na stavbe autostrády Bratislava - Ľalaeky 3,3 mili
óna Ri3 zeminy. V&aka usilovnej práci a zvýšenej iniciatíve
všetkých zainteresovaných badcvatelov, podarilo sa prekonať
počiatočné ťažkosti a napokon dokončiť úsek dva dni pred ter
mínom, ktorý si položili v združenom socialistickom záväzku.
Nová komunikácia sa tak stala dôstojným darom výročia Yelkého
októbra.

*

Na záver slávnosti prestrihol na novom diele podpredseda vlá
dy ČSSR Ján Gregor páska, čím ho oficiálne uviedol do užívania*
Pri príležitosti odovzdania autostrády odovzdali robotníkom a
technikom, ktorí svojou prácou prispeli k predčasnému akcncenia výstavby, "tátne a rezortné vyznamenania.
Fotografia na titulnej strane zachycuje okamžik prestrihnutia
pásky. Text pod ňou uvádza: Slávnostný okamih, pri ktorom pod
predseda vlády CSSR Ján Gregor prestrihol páska pri otvorení
prvého úseku slovenskej autostrády Bratislava - Ľalacky*
Už v deň otvorenia dialnice pocítili sme v Stupave upokojenie
v dopravnom ruchu, dialkové kamióny a iná nákladná dialková
doprava vytratili sa*hlavnej stupavskej ulice - al. kpt. Jána
Nálepku. Bremeno hluku a dopravného ruchu konečne odcepráva
zo-Stupavy moderná dialnica prechádzajúce po západnej strane
chotára obce*-

'

.
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uložená do základného kameňa novostavby Základnej deväťročnej
školy kpt. Jána Nálepku v Stupave pri príležitosti odhalenia
pomníka na 30. výročie smrti hrdinu ZSSR a Slovenského národ
ného povstania kpt. Jana Nálepku, partizánskeho velitela a bý
valého učitela Obecnej rudovej školy v Stupave, ktorý tu pôso
bil v rokoch 1934 - 1933 a ktorého menom bola škola pomenovaná
po druhej svetovej vojne roku 1948 pri príležitosti piateho vý
ročia jeho hrdinskej smrti*
Od oslobodenia slávnou Servenou armádou táto škola rozvíja v
Stupave aálepkovskú tradíciu a vychováva žiakov a mládež k so
cialistickému vlastenectvu a proletárskemu internacionalizmu,
udržiava družobné vzťahy so školami v Ovruči na Ukrajine a s
inými školami v ZSSR a v ČSSR. Učí mládež láske k národom So- vietskeho zväzu, láske k národom 5SSR, pripravuje žiakov na
budovanie a obranu socialistickej vlasti.
Postavením novostavby Základnej devatročnej školy kpt. Jána
Nálepku vzniknú pre prácu školy, učitelov a žiakov optimálne
podmienky pre vzdelávaciu a výchovnú činnosť a dosahovanie
ešte kvalitnejších výchovnovsdelávacích výsledkov,
fcaumeutálue umelecké dielo - jazdecká socha kpt. Jána Nálep
ku v priečelí areálu školských stavieb - bude symbolizovať vý
chovné a vzdelávacie zameranie školy a priaznivo ovplyvňovať
výchovný a vzdelávací proces školy.

-

-

Položenie základného kameňa novostavby školy a odhalenie pomní
ka uskutočňuje sa v čase úspešného plnenia uloh tretieho roku
piateho päťročného plánu v roku dvadsiateho piateho výročia
Februárového víťazstva nášho ludu vedeného Komunistickou stra
nou Československa.
Prezidentom ČSSR je v druhom funkčnom období armádny generál

'?0
súdruh Ladvík

S v o b o d a*.

Generálnym tajomníkom K3S je súdruh JUDr. Gustáv

H a s á k *

Predsedom vlády Slovenskej socialistickej republiky je profe
sor LUDr. Peter

C o 1 o t k a .

Prvým tajomníkom KSS je súdr, RSDr. Jozef

L e n á r t .

Ministrom školstva SSR je súdr. prof. Ing* Štefan Chochol, CSc,
Vedúcim tajomníkom KV KSS je súdruh Ignác

J a n á k .

Predsedom Okresného národného výboru okresu Bratislava vidiek
je súdr. Ing. František

B i z a b *

Vedúcim tajomníkom CV KSS je súdr. Ing. Ján

?.! a r a a i c .

Tajomníkom CV KSS pre úsek ideologický je sadr. Štefan Yacula*
Vedúcim odboru školstva ONV je súdr. Vojtech Varga.
Vedúcim odboru kultúry ONY je súdr. Štefan Bacek.
Predsedom Miestneho národného výboru v Stupave je sadrah
Jozef

M a r t i n k o v i č .

Predsedom NV KSS v Stapave je súdr. Ing. Alexander Rasca.
Riaditelom ZDš v Stapave jš súdr. Milan Ľatlovic*
Zástupcami riaditela ZDŠ sú s. Vojtech Erdélyi a s.Joz. Straško.
Na ZDš v Stapave v školskom reku 1973/74 pôsobí 47 acitelov,
dve vychovávateľky Školskej družiny, judna pionierska vedúca,
jedna administratívna pracovníčka, päť pracovníkov Školskej je
dálne a päť správnych zamestnancov.
škola má 20 tried ročníkov 1* - 5. a 16 iriad^ročníkov 6. - 9*,spola 36 tried a dve oddelenia Školskej družiny.
Celkový počet žiakov.je 951.
Pre nedostatok učební vyučuje sa vo dvoch smenách.
V Stapave dna 17. novembra 1973*
Ing* Alexander Hason,

Jozef Kartinkovič,

predseda MY KSS

predseda MNV.
Milan Matlovic,
riaditel ZDŠ.

-

Fraao Král:
Na sláva slovenským partizánom
Zalkaatým hlasom rozjarené eity halím
a slzoa úsmev podmývam,
ke3. z vybraných slov splietam vavrín
na sláva vám,
vám chrabrí hrdinovia,
ktorí ste neváhali nadstavil päs^
korene roda kynežiaoim pandravám,
aby kým vädli saäy^ lesy^ polia,
nestratil národ aspoň ees^ na sláva vám,
vám drahí pomstitelia,
ktorí ste v časeeh apokalyptických príšer
nezohli šije, nepodlahli nástrahám,
lež jak to zákon cti statočným meria:
daa krvi platili M žitia zmysel aa sláva vám,
vám zdatní bohatieri,
ktorým dal povel ápealiyý vzlykot
zlomí í väz ladstvo haaobiaeim ehavám,
aby zas mohlo vzklíSií semä viery
v lepší a krajší život na sláva vám,
z týchto slov splietam holdovací vavrín,
kým asmev slzoa podmývam,
na sláva vám riadok s riadkom vďačne párim,
aa sláva vám, na sláva vám !
Fraao Král: Z noei do asvita, P. Jilemniekéma
básne 1938
1945. Na avod slávnostného programa recitoval Vladimír
Dardík člen činohry SND v Bratislave*

Slávnostný prejav predsedu. Ústrednej revíznej
a koatrolaej komisie ÚV KSS súdruha Viliama
Šalgoviča^ ktorý predniesol na Mierovej mani
festácii pri príležitosti odhalenia pomníka
kpt. Jána Nálepka^ Hrdinu ZSSR dna 17. novembra

1973 Y Stupave na 30. výročie jeho hrdinskej smrti*
/ Prejav predniesol v rovnošate generálmajora
československej Indovej armády^ /
Vážené sádražky^ súdruhovia^
vážení občania a hostia !
Zišli sne sa aa tomto slávnostnom zhromaždení^ aby sme si
uctili nehynúca pamiatka a pripomenuli večae živý odkag hrdi
na Zväzu sovietskych soeialistiekýeh republík a Slovenského
národného povstania kapitána Jána Nálepka.
Dovolte miy aby sem menom Ústredného výboru KSS i vo svojom
vlastnom mene pozdravil všetkých účastníkov nasej slávnosti^
Naše stretnutie nie je náhodné ani z hladiska čaša a ani miestas Zapadá do rámoa^ možno povedal až tradičných spomienkevýdh
podujatí^ ktorými sí praoajaoi v mestách a obciach alebo mlá <dež aa školáoh - pripomínajú život i hrdinstvo tejto významnej
osobností nášho protifašistického odboja* á v týchto daoeh ja
tomu práce 30 rokov^ čo po boka svojich druhov a sovietskych
bratov v boji proti okapantom obetoval svoj mladý život za
našu sloboda^
Z pohlada tohto výročia^ ale i preto^ že Ján Nálepka pôsobil
ako ačitel po niekolko rokov vo vašom m@st@% preberajú dnes
predstavitelia a občania Stapavy krásny dar

v^aky praoajaee-

ha lada - pamätník tohto hrdina^ ktorý sa stáva tiež symbolom
večného bratstva našich národov s bárodmi Sovietskeho zvaza.
Som úprimne rád^ že mi bola zverená čestná a milá aloha zéa-

častniť sa slávnosti, kedy aaša socialistická spoločnosť znova
oceňuje nehynúce zásluhy hrdinu Sovietskeho zväza kapitána
Jána Nálepka. Pre mňa je tento akt o to milší a radostnejší,
že som poznal Jána Nálepka ako jeho spolubojovník a že môžem
i v mene ostatných žijúcich, ale i padlých bojových druhov
vzdať hold a acta jeho pamiatke.
Súdružky, súdruhovia,
dovolte mi pri tejto príležitosti niekolko spomienok aa jeho
osoba.
I keä sa tento smižiaasky rodák do histórie československého
protifašistického hnutia za drahej svetovej vojny navždy za
písal ako vynikajúci československý vlastenec, jeho mladosť
bola vcelku neradostná a v cestách myslenia nie vždy priamo
čiara. Základné txčenie jeho myslenia bolo silne ovplyvňované
zaostalým dedinským a rolaíekym prostredím, v ktomn vyrastal.
Rozhodne však velmi priaznivo ovplyvnilo utváranie jeho pova
hových vlastností, najmä zmysel pre pravda a spravodlivosť.
Sociálne rozdiely a rozpory umožňovali ma až v mladosti roz
lišovať kvalitatívne degerencie životnej úrovne dedinských la
dí a tie v ňom práve utvrdzovali vedomie jeho prislašnosti k
malým rolníkom a bezzemkom. Toto pozanie sa postupom casa,
aajmä však v rokoch štéúdií, mení na pochopenie rozporov v bý
valej Seskosloveaskej republike^ čo prejavuje aj vo svojich
pablicistických vystúpeniach na obrana požiadaviek malorolaíekeho lada.

'

V časoch ačitelského pôsobenia začína sa obohacovať Nálepkov
myšlienkový a názorový svet. To sa v porovnaní s jeho pred chádzajúcoa činnosťou kvalitatívne, ale i prudko odráža v je
ho verejne - politickej čianosii. Jeho verejne prejavované
názory na spoločenské dianie majú eielavedcmejší zmysel a

širšie politické a pokrokové zameranie.
Z hladiska Nálepkovho politického vývoja sá najdôležitejšie
jeho ačitelské pôsobiská v Maríkovej a v Stapave.
ák v Marikovej neatešené hospodárske a sociálne pomery vidí
v drastickejšom svetle než na Spiši a dostáva sa po prvý raz
do stýka s organizovaným robotníckym hnatím, Stapavské obdo
bie vyznačajáee sa astavičnými bojmi s reakeioa ma napomáha
kryštalizovať a sáčasne vyhraňoval jeho názorový vývoj* Pozna
nie vykorisťovatelskej podstaty spoločnosti amožnaje ma odha
liť jej protirečenia medzi vykorisťovanými a vykorisťovatelmi.
Odráža sa to aj v jeho politickej aktivizácii. Napríklad klad
ný vplyv malo jeho pôsobenie ako ačitela v Stapave.
Bol jeden z prvých ačitelov^ ktorý chodil medzi robotnícka
mládež a áak ja vychovával k zdravéma sebavedomia a smelosti.
Na drahej strane samostaí robotníci i činnosť vtedajších predstavitelev komunistického hnatia napomáhali vytvárať správna
a vyhranenejšia politická orientácia Jána Nálepka. Beli to
viacerí y v tom čase ešte mladí sadrahovia^ ako napr.: Pavol
Štefa, Karol Šindelár, Albert Skrovan^ Teofil Haršáni a 5ašlí.
á tak 1. mája roka 19389 ktorý bol v histórii tohto sviatka
praeajáeieh jedným z naj bojovnejších a najmohutnejších^ kráčal
pod cervenea zástavoa i Ján Nálepka.
A cíalší boj komanistickej strany proti slovenskej klérofašis
tickej baržoázii vedený až z ilegality, s ktoroa sa dostáva
do stýka, presvedčoval Nálepka o správnosti jej politiky. Pre
to k nej začal inklinovať.
Jednoznačný výraz svojho stotožnenia s áoilín a eielmi komunis
tickej ilegality potvrdil potom počas pôsobenia v slovenskej
armáde a neskoršie vo zväska sovietskych partizánov.
Celej slovenskej verejnosti je dobre známe, za akých okolností

sa stal z pokrokového nčitela Jána Nálepka, aktívny dôstojník
slovenskej armády. / a mnohých iných podobne zmýšlajúcich nšite lov* / Už jeho predchádzajúci život ho však fakticky
stvárnil a zaradil medzi revolnčné elementy akryté v tejto
armáde. Uvedomil si, že svojom činnosťon môže prispieť k roz
kladá vojska a obrátenia zbraní proti hitlerovskému fašizma
a jeho domácim pomáhačom. Preto sa gnčil aa odporúčanie par
tizánskych velitelov a ilegálnych pracovníkov zotrvávaí v slo
venskej armáde.
Výsledky tejto činnosti potvrdzujú nielen dozrievajúci proces
Nálepkovho politického presvedčenia^ ale i súbežnosí gpoloč aého úsilia domáceho ilegálneho i moskovského vedenia komunis
tickej strany^ V dôsledka toho sa jeho činnosť a činnosť ile
gálnej skapiay^ ktorú vytvoril^ stala politicky významnea a
needlaoitelaeo. súčasťpa historického boja komunistickej strany
za upevnenie a rozvoj národnooslobodzovacieho hnatia.
Prejavila sa v prvom rade v spelapráei s miestnymi oddielmi
v Bieloraska a neskoršie so štábom genrála álexanära Nikelajevĺča Sabnreva prispela k rozvoja partizánskeho hnatia n nás
a tiež aa Ukrajine a v Bieloruska* Napomohla k morálnema rozklaé.
dn Zaisťovacej divízie^ ktorý vyústil v prechod jej časti aa
strana bieloruských a ukrajinských partizánov. Umožnila vy
tvoriť samostatný odriad slovenských partizánov^ ktorý symboli
zoval antifašistické zmýšlanie národov Československa a ieh
túžba po mierovom živote po boka národov Sovietskeho zväza.
To všetko súčasne politicky vplývalo na rast protifašistického
hnutia na Slovenska v rámci príprav Slovenského národného pov
stania^ ktorého sa zúčastnili potom aj viacerí prisläšníci toh
to odriadn.
Skvelými hrdinskými činmi v bojoch pod velením Jána Nálepka -

Repkina zapísal sa natrvalo do dejín partizánskej vojny v
Sovietskom zväze v drahej svetovej vojne aj československý
partizánsky oddiel.
Osobnosť Jána Nálepka stala sa neoddelíte Inou saeasťca novo
dobých slovenských národných dejín a v kontexte českosloven
skej histórie protifašistického a protihitlerovského boja za
ujala významné mieste. V tomto zmysle je aj neoddelitelnoa
sačasíoa historického zápasa revolučného robotníckeho hnatia
za askatočnenie jeho pokrokových a socialistických ideálov.
Je pevným článkom reťaze partizánskeho hnatia na Ukrajine a
v Bieloruska v rámci Velkej vlasteneckej vojny norodov Soviet
skeho zväza. Zostane navždy významným činitelom symbolizajácim
nerozlučná jednota, a bratstve národov Československa a prvej
socialistickej krajiny sveta. Stala sa príkladom hrdinstva dneš
nej socialistickej generácie í badáeim tvorcom komunistickej
spoločnosti^
Súdružky a sadrahovia^ vážení občania I
Kež dnes odhalajeme pamätník Jánovi Nálepkovi^ nepovažujeme to
len za pietny akí* Práve naopak^ je priam symbolické^ že tento
pamätník odovzdávame v oss@% keí v ducha edkaza všetkých meno
vaných i nemenovaných hrdinov z obdobia beja za naša sloboda
a pokrok pod bdením Komunistickej strany Československa badajeme naša vlasť dosial nevídaným tempom. V 3,aka internacionálnej
pomoci socialistických krajín aa čele so Sovietskym zväzom aás

z nastápenej cesty nezvrátili ani domáci pravičiari a revizio-aisti podporovaní zahraničnoa reakciou. Pod novým vedením našej

strany na čele so sadrahom Gustávom Hasákom sa podarilo za pl
nej podpery pracajaeich konsolidovať náš politický a hospodár
sky život a nastapiť cesta plne rozvinatej výstavby spoločnos
ti v intenciách náročných^ ale reálnych aloh XIV. zjazda KSB a

zjazda KSS.
V našom optimizme Rás atvrdsajá aj výsledky, ktoré sme dosiah

li v plnení plána rozvoja národného hospodárstva až v prvom
polroka 1975. Napríklad národný dôchodok oproti predchádzajúein dvom rokom rástol za celá ČSSR rýchlejšie ako spoločenský
prodakt. Dobré výsledky dosiahli viaceré odvetvia,národného
hospodárstva. Osobitne si vážime áspeehy našich poľnohospodá
rov, ktorí za pomerne nepriaznivých klimatických podmienok
zobrali rekordná ároda obilia, v dôsledka čoho sa vysoko prekračaje plán nákapa tak rastlinných, ako aj živočíšnych pre-

daktov^
Obdobne ako v celej 5SSR prevládli v prvom polroka 1973
priaznivé tendencie aj v rozvoji hospodárstva na Slovenska.
Všetkypozitívne výsledky v rozvoji národného hospdárstva sá
výsledkom statočnej a obetavej práce nílioaov robotníkov,
dražstevnýoh roľníkov a ostatných praoajácich, na ktorých sa
pedielajá i praeajáeí Vášho okresa a mesta^
Je to tiež výsledkom cieľavedomej a principiálnej politiky
našich straníckych a hospodárskych orgánov, ich každodennej
starostlivosti e rozvoj našej ekonomiky* To všetko potvrdzaje
naprostá väčšina pracajácieh správne pochopila Iniea XIV. zjaz
da KSČ a podporaje ja-6
Dosiahnaté áspeehy nás však nesmá vies^ k sebaaspokejenia,
pretože álehy, ktoré nás ešte cakajá - ak chceme dôsledne spl
niť zámery stanovené XIV. zjazdom KSČ a zjazdom KSS - sá veľmi
náročné a zložité^ Preto až v tomto období všetci asilajeme
nielen o čestné splnenie áleh tohto reka, ale í o vytvorenie
čo najlepších podmienok pre plnenie štvrtého roka piatej päť
ročnice. Doterajší priebeh verejných členských schôdzí našej
srtany potvrdaaje^ že naši praeajáoí správne pochopili aj to-

to úsilie nášho Ústredného výboru, čomu nasvedčuje ich aktív
ny prístup k riešeniu vyskytujúcich sa problémov a k zabezpe
čovaniu stabovených úloh vo výrobnom procese i v ostatnom hos
podárskom a spoločenskom živote.
Vážené súdružky, súdruhovia, vážení občania !
Za to§že môžeme pokojne plni^ národohospodárske i 5alšie spo
ločenské úlohy, vďačíme priaznivému vývinu situácie v oblasti
medzinárodných vzťahové Zásluhu na b m predovšetkým Sovietsky
ktorý za účinnej podpery ostatných socialistických kra
jín dôsledne realizuje mierový program vytýčený na XXIV. zjaz
de Komunistickej strany Sovietskeho zväzu.
Spoločný boj socialistických krajín za mier je úspešný.
Svedčia o tom mnohé významné kroky% akými v tomto reku boli
napríklad uzavreté dohody medzi ZSSR, PÍR a NDR na jednej
strane a Nemeckou spolkovou republikou na strane druhej;
kladné výsledky návštev súdruha Brežaeva v NSRm USA a Fran cúzskUp uskutočnenie celoeurópskej porady e otázkach bezpeč
nosti a spolupráce, ktorá sa konala v Helsinkách, nastúpený
proces normalizácie vz'tahov medzi našou SSSR a NSR v súvis
losti g uznaním nulity mníchovskej dohody a ďalšie*
Každodenný život nás však presvedčuje^ že i napriek týmto vý
znamným úspechom ani v oblasti medzinárodnej politiky nemôže
me upadal de bezstarostnosti a sebauspokejovaaia. Náme na zre
teli, že na Západe stále existujú sily, ktoré sa snažia brzdií
alebo vôbec znemožnií úsilie e mierové spolunažívanie.
0 podvratnej činnosti svetového imperializmu a rôznych reakč

ných síl proti spoločenskému a sociálnemu pokroku sme sa v po
slednom čase mohli presvedči i na príklade Ohil@s

,

Stále viac faktorov jasne potvrdzuje, že za protiústavným a
násilným prevratom stoja záujmy zahraničných, najmä americkej h

nonopiovy ktoré sa nechcú vzdať drancovania čilského prírodné*
ho bohatgva a vykorisťovania čílskeho Ia.du* Za ieh plnej pod - *
pery reakcia v Chile rozpútala fašistický teror a násilie pro
ti pokrokovým silám v krajine. Naši pracujúci spola s celoa
pokrokovou svetovon verejnosťou vyjadrajú plnú solidarita s
hrdinskými obrancami čílskej demokracie^ ktorí i napriek per
zekúcii statočne bojajú proti pučistickej vojenskej jante*
Istotne vyjardím i postoj vás všetkých, keS, i pri tejto prí
ležitosti poviem^ že sa pripájame k tisícom rezolúcií a vy hlásení odsadzajúeiä násilný fašistický pnč proti zákonnej
vláde čílskej repabliky a súčasne vyjadrujeme presvedčenie^
že spravodlivý boj čilskýoh vlastencov zvíťazí v záajme demo
kracie^ pekroka a socialima*
lak iste edsadzujeme agresívny oia Izraela^ ktorý za pomoci
aajreakčnejsíeh síl imperializma aeastále vytvára nebezpečné
ohnisko vojnového požiaru na Blízkom výdaoáe.
Vieme^ že nebolo lahké dosiahnať stav zmiernenia medzinárod
ného napätia a že nebade e nič lahšie túto sitaáein 3.alej roz
víjať a apevnevaťs Účinne čeliť tajte podvratnej činnosti Zá
padu, znamená z našej strany všemožne npevnovať jednota socia
listického tábora a všetkých progresívnych síl vo svete*
V tomto daeha prebiehalo i rokovanie vedúcich predstavitelov
komanistiekýeh a robotníckych strán socialistických krajín na
Kryme koncom júla tohto roka a tiež nedávneho svetového miero
vého kongresu, v Moskve^ K záverom týchto rokovaní a k ieh pl
nej podpore $a hlási všetok náš praeajúoi lad^ lebo pončený
aj historien vie^ že jedine jednota a zomknntosť socialistic
kého tábora^ medzinárodného a robotníckeho hnutia^ zintenzív
ňovanie národnooslobodzovacieho boja a beja proti akýmkoívek
formám vykorisťovania - to sú rozhodujúce faktory pozitívne

ovplyvňujúce svetový vývoj v najbližšej i aalšej budúcnosti.
Naša Komunistická strana Československa i celá Českosloven ská socialistická republika bude v tomto smere podnika% všet
ky kroky, bade sa podielaí na realizácii mierového programu
ZSSR, prijatého XXIV. zjazdom KSSZ i svetovým mierovým kongre83% . So Sovietskmy zväzom je spätá naša sloboda, draho vykú pená v boji proti fašizmu. To si dnes znova pripomíname, ke&
odhalajeme pamätník hrdinovi Zväzu sovietskych socialistických
republík a hrdinovi Slovenského národného povstania kapitánovi
Jánovi Nálepkovi* So Sovietskym zväzom bolo spojené oslobodenie
našej vlasti v roka 1945 ^1@ aj víťazstvo našej robotníckej
triedy v roka 1948 a celá výstavba socializmu i ochrana jeho
výdobytkov pred nástupom kontrarevolúcie v roka 1968.
Tento odkaz nikdy nezabudneme! Preto budeme naďalej upevňoval
a rozvijaí priatelstvo a spoluprácu s naším oslobodíte lom a
verným priatelom - Sovietskym zväzom a ostatnými socialistic
kými krajinami. Jedine v tejto eeste je záruka aašej štátnej
a národnej slobody, nášho mierového života i ďalšieho úspeš
ného socialistického rozvoja*
Nech pamätník Hrdina kapitána Jána Nálepka, ktorý z poverenia
ÚV KSS odhalajem, ostane pre nás všetkých i pre äalšie generá
cie symbolom beja za sloboda a pokroky boja za novú Českoslo
venskú socialistickú repablika, symbolom vzájomnosti a družby
so Sovietskym zväzom!
Nech jeho pamiatka ostane večae živá v našej práci pre blaho
a rozkvet našej vlasti a víťazstvo socializmu a miera vo sve
te!
/ Potlesk účastníkov manifestácie. /
Pred odhalením pomníka súdrah Viliam Šalgovič predniesol nasle
dujúce vyhlásenie^

Ke<Í v mene Ústredného výboru Komanistickej straay Slovenska
odhalajem pamätník Hrdiaovi Sovietskeho zväza a Hrdinovi Slo
venského národného povstaaia kapitánovi Jáaovi Nálepkovi,
vyjadra^em hlboká úcta aašej komunistickej straay a všetkého
pracajúceho lada k nehynúcej pamiatke tohto velkého syaa
nášho národa.
Tento pamätník nech občanom Vášho mesta a kraja vždy pripo
mína svetlu! osobaos^ Jáaa Nálepka? ako pokrokového ačitela
a priatela robotníckej triedy a vykoris^vaných más z obdobia
kapitalistického jarma a tiež ako odvážaeho a smelého velitela
v boji proti fašistickým okapaatom, ktorý po boka sovietskych
partizánov neváhal obetoval svoj mladý život za sloboda a
šťastnejšia badúcnosí našich národov.
Nech sa pamätník stane večným symbolom boja za sloboda a po krok, symbolom vzájomnosti a dražby našich národov s naším
najvernejším priatelom Zväzom sovietskych socialistických repablík !
/ Potlesk účastníkov mierovej manifestácie. /
SÚdrah Viliam Šalgovič pristúpil k pomníka a arobil akt odha
lenia pomníka, ktorý sa v lúčoch novembrového slnka objavil
pred zrakmi účastníkov mierovej manifestácie a slávnosti od
halenia pomníka.
Všetci účastníci slávnosti prijali krásny pomník - jazdeckú
socha kpt. Jáaa Nálepka - prvú to jazdeckú socha na Slovenska
s nadšeným potleskom.
K rečníckemu palta pristúpil predseda Miestneho národného výbora súdrah Jozef Martinkovič a predniesol nasledajúee vyhlá
senie:

Vážení hostia, spoluobčania, súdružky a súdruhovia !
Ako predseda Miestneho národného výboru v Stupave v mene
všetkých obyvatelov našej obce rád preberám do ochrany pom
ník Hrdinu Sovietskeho zväzu a ČSSR kapitána Jána Nálepku.
Naša obec je hrdá, že medzi ani pôsobil tento velký vlaste
nec, významný bojovník za socialistickú súčasnosť A rovnako
sme hrdí, že pomník bude navždy hlása% spätost tohto nebojác
neho hrdinu s našou obcou.
Dovolte, aby som sa pri tejto príležitosti poďakoval všetkým,
čo sa pričinili, aby pomník kpt. Jána Nálepku sme mohli dnes
odovzda^ verejnosti.
Slávnostne prehlasujem, že si tento pomník - symbol hrdinstva
budeme chráni ako oko v hlave, že ho najmä pri výchove mla dých pokolení budeme využívaí k upevňovaniu a budovaniu pro filu socialistického človeka, činorodého vlastneca a internacionalistu v duchu myšlienok a skutkov učitela, vojaka partizánskeho velitela kapitána Jána Nálepku.
/ Potlesk účastníkov mierovej manifestácie. /
Po prejave predsedu MNV nasledovalo slávnostné položenie
vencov. Za zvukov Pochodu padlých revolucionárov, ktorú
skaldbu hrala posádková hudba československej ludovej ar
mády z Bratislavy, vence postupne niesli k pomníku vojaci,
členovia čestnej stotiny - v slávnostnej romošate v na
sledujúcom poradí:

1* veniec - uV KSS a vlády SSR, 2. ve

niec - predstavitelia ONV okresu Bratislava vidiek, 3. ve
niec - predstavitelia spoločenských organizácií NF okresu
Bratislava vidiek, 4. veniec - predstavitelia MNV v Stupave,
5. veniec - predstavitelia ZDŠ kpt. Jána Nálepku v Stupave*
Napokon PO kpt. J. Nálepku pri ZDS v Stupave.

