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prednosta lusÚ

Kronikár: Anastázia Lachkovičová.
nar. 1.novembra 1932 v Zohore
povolanie: učiteľka
vzdelanie: vysokoškolské
funkciu kronikára vykonáva od 1.1.1992

- 3 l.Úvod.
V
našej spoločnosti nastali nezvratné zmeny.
Pestrý politický život a nastupujúca pluralita ná
zorov oživili záujem občanov mesta Stupavy v roku
1990 o veci verejné.Cbčania sa rozdelili podľa
svojej politickej príslušnosti a strany začínajú
realizovať svoje politické programy.Aktivizujú sa
občania vo VPN / Verejnosť proti násiliu /,SNS
/ Slovenská národná strana /,KDH / Kresťansko de
mokratické hnutie/, DS / Demokratická strana / a
KSS / Komunistická strana Slovenska /.Volebná kam
paň sa viedla seriózne,Výsledky volieb na Sloven
sku ukázali,že nadvláda jednej ideológie je od
mietnutá.V komunálnych volbách občania zvolili do
samosprávy poslancov,ktorí by mali byť zárukou ďal
šieho demokratického rozvoja,ekonomického prospe
chu,morálneho ozdravenia života v Stupave.
Dna 24.11.1990 Mestská volebná komisia vyhlá
sila výsledky volieb.V 5.volebných obvodoch zvoli
li poslancov,ktorí vytvorili Mestské zastupiteľstvo
a primátora mesta Stupava Ing.Antona Daráša.K to
muto obdobiu sa vraciam ako kronikárka.Ako novonastupujúcej kronikárke mi nebola odovzdaná protoko
lom kronika predchádzajúca,začala som písať túto
kroniku roku 1992 - v novembri.Získala som dostupné
materiály a písala kroniku.Nebola som oboznámená
s tým,ako kroniku mesta písať.Písala som školskú
kroniku a podľa nej a mojich záznamov,som napísala
aj rok 1992.V roku 1993 - l.júla sa zišli kronikári
na Celoslovenskom seminári k vedeniu obecných kro
ník v Žiline.Tohto seminára som sa zúčastnila aj ja.
Zo seminára je zrejmé,že vedenie mestskej kroniky
je vnútornou záležitosťou mesta Stupavy.Dna 22.11.
1993 som dostala Zborník č.2:Písanie a vedenie obec
ných kroník,ktorý vydal Fond pomoci miestnej demo
kracii SR,Železničiarska 13,Bratislava.Tento a aj
moje poznatky zo seminára mi ukázali novu metodiku

- 4 písania kroník.Bolo by škoda zničiť už zapísané
stránky kroniky a preto som sa rozhodla po Prvo
pise zapísať rok 1993 v kronike podľa metodických
smerníc ešte raz.
Mesto Stupava získalo štatút mestského cha
rakteru 18.januára 1989,v roku 720.výročia 1.pí
somnej správy o Stupave.Keďže pomerne podrobný a
výstižný historický opis mesta je v prvej kronike
obce Stupava z roku 1932,uvediem skutočnosti,kto
ré mali vplyv na rozvoj nášho mesta.
2.Verejno - spoločenský život.
Činnosť Mestského zastupiteľstva:
Činnosť MsZ
V
roku 1993 pracovali poslanci počtom 35,ktorí boli zvolení občanmo a potvrdení do funkcií
Mestskou volebnou komisiou dňa 24.11.1990.Nakoľ
ko život v meste si vyžiadal zmeny aj v MsZ,tak sa
menili v jednotlivých obdobiach aj poslanci.Dna
29.4.1991 vzalo MsZ na vedomie rezignáciu poslan
ca Ing.Jozefa Záreckého na poslanecký mandát z d6vodu vykonávania funkcie prednostu Mestského úradu
/ MsÚ /od 1.4.1991.Na tomto zasadnutí zložila sľub
poslankyne RNBr.Darina Nemcova a stala sa členkou
MsZ.Dna 20.5.1991 zasadanie MsZ vzalo na vedomie
odstúpenie poslanca Jána Valachoviča a sľub poslan
kyne zložila Ľubica Macáková.Dna 7.9.poslanec Štefan Veselý
nastúpil na MsÚ do funkcie technik požiarnej och
rany a miesto neho sľub poslanca zložil RNDr.Jozef
Toth.11.11.poslanec ing.Peter Sokol ako podpredse
da Najvyššieho kontrolného úradu SR sa zo zákona musel
vzdať poslaneckého mandátu,v poradí nasledujúci kan
didát na toto uvoľnené miesto je Miroslav Beleš a
pred MsZ zložil predpísaný poslanecký sľub.
Z členov MsZ boli navrhnutí poslanci do Rady
Rada MsZ
MsZ v počte 13:Ing.Anton Daráš,Ing.Jozef Zárecký,
Jozef Gašparovič,MUDr.Cyril Havelka,Ing.Rudolf Kalivoda,Pavol Kubíček,Ing.Jaroslav Majtán,Ing. Pa
vol Mihalič,Ing.Bernard Mračko,RKDr.Darina Nemcová,
Ing.Michal Štoffa,Ing.Štefan Turek,Milan Valachovič.
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Dna 12.marca sa v Kultúrnom dome /KB/ stretli obča
nia so svojimi poslancami a primátoron mesta.Primá
tor zvolal stretnutie k diskusii o problémoch mes
ta.Hovorilo sa o rade problémov,ktoré prináša kaž
dodenný čivot.Stretnutie malo dobrú propagáciu,ale
občanov bolo menej.Primátor informoval o práci Mes
tského úradu /MsÚ/.Mesto zriadilo svoje podniky a
strediská: Mestský podnik technických služieb
/MsPTR/,Mestské kultúrne stredisko/MsKS/,Mestské
stravovacie stredisko /MsSS/,Mestský podnik kana
lizácií /MsPK/ a Mestskú políciu.Informoval o čin
nosti týchto organizácií.Primátor sa venoval problém
mom,ktoré sa dotýkajú záujmov občanov:napr.krátke
vodovodné spoje,riešenie kanalizačnej siete,teleko
munikácií a pošty.Museli sa riešiť tiež problémy,
ktoré sa nepriamo dotýkali mesta,napr.prevod býva
lých štátnych bytov do vlastníctva mests.Mestská
pokladnica musela doplatiť dlhy,ktoré zanechal býva
lý Bytový podnik Malacky.Starostlivosť o tento byto
vý fond mesto ponechalo mandátnou zmluvou,ua s r.o.
Duspama so sídlom v Bratislave-DŔbravka.Nedostatok
bytov sa bude riešiť za spoluúčasti občanov formou
spolu financovania.Občania majú možnosť zaistiť si
bývanie aj v pripravovanej zóne bývania Stupava-Háje.
Občania si mohli vo vestibule KB prezrieť projekty
a maketu zóny terciálnvch aktivít a bývania Stupava
-Háje. Na zasadnutí MsZ sa 22.júna riešili závažné
problémy,týkajúce sa rozpočtu mesta a ďaľsích kon
krétnych problémov.MsZ prejednalo Návrh nariadenia
mosta o kontrole.Bol vypracovaný podľa "Pravidiel
kontrolnej činnosti v samospráve obcí".Kontrolu pod
ľa toho nariadenia vykonávajú:ĽsZ s jeho komisie,
primátor mesta,mestská rada a hlavný kontrolór.Kon
trolu' pôsobnosť MsZ sa vzťahuje na všetku činnosť
mesta,ako samosprávneho územného celku.Poslanci pre
rokovali návrh stavebnej komisie pri MsÚ Stupava,
ktorá sa zaoberala elaborátom Slovenského

- 6 ústavu pamiatkovej starostlivosti,ktorý sa týkal
vyhlásenia pamiatkovej zóny v Stupave.V záujme tr
valého zlepšenia životného prostredia,čistoty a es
tetického vzhľadu mesta MsZ prerokovalo návrh Na
riadenia o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany
životného prostredia mesta.
Dna 11.novembra zasadalo MsZ a prerokovalo plnenie
rozpočtu mesta,ktoré sa vyvíja priaznivo i keď nie
vo všetkých rozpočtových položkách.Daň z nehnuteľnos
ti sa neplní u právnických osôb,ktorých daňová po
vinnosť je najvyššia a tieto peniaze chýbajú v mes
tskej pokladnici.Tiež sa neulnia poplatky z predaja
alkoholu v porovnaní s minulým rokom.
Priaznivo sa vyvíja plnenie príjmov mestských pod
nikov a organizácií. V MsTS prevažnú časť príjmov
tvoria výnosy zo skládky/ v tomto roku boli zvýšené
ceny za skládkovanie odpadu/.Poduik kanalizácií vykazu
je vysoké plnenie príjmov za stočné predovšetkým
od organizácií.MsZ sa zaoberalo požiarnou ochranou
mesta.Zriadilo nové mestské trhovisko,lebo v pries
toroch bývalého trhoviska na Hlavnej ulici sa stavá budova pošty a telekomunikácií.
Rokom 1993 sa končí tretí rok tohto vclebuého ob
dobia.Bolo to obdobie veľmi náročné a ťažké.Poli
tické ovzdušie,ekonomická situácia a legislatíva
sa priamo dotýkali aj života v našom meste.Je vi
dieť, že v Stupave vládne tvorivý ruch.Zrealizovali
sa krátke vodovodné spoje,napojenie vodovodu na vo
dojem na Píle,plynofikovali Cintornú a Novú ulicu,
odkanalizovali Mariánsku a školskú ulicu.V prevádz
ke je čistička odpadových vôd,ktorá vyriešila vývoz
fekálií.Veľmi dôležitou je výstavba budovy telekomu
nikácií a pošty,výstavba sporiteľne.Meste sa napája
na opto kábel.Celkom dobré výsledky sme dosiahli v
oblasti kultúrneho života a sociálnej starostlivosti.
V práci MsZ bol tvorivý elín.O jeho práci pravideľne
písal do časopisu Stupavan riaditeľ I.sKS Glezák a
občania boli dobre informovaní.Tiež využívali mož
nosť účasti na zasadnutiach MsZ.

- 7 Pre propagáciu činnosti sa využíval mestský roz
hlas a vývesná informačná tabuľa Msá na Hlavnej
ulici a stretnutia s občanmi.
Organizačná štruktúra orgánov MsZ vrátane prepo
jenia primátora na uvedené orgány mesta.
MsÚ
Primátor: Ing.^nton Daráš
Prednosta: Ing.Jozef Zárecký
Hlavný kontrolór: Ing.Miroslav Vavrína do 10.10.
Sekretariát:Dag^ar Černá/t.č.na materskej dovolenke/
Denisa Belošičová
Právny referát:JUDr.M.Šumichrastová
Ekonomické oddelenie: Cecília Stankovská
Odd.správy,výstavby a životného prostredia:
Ing.Bohuslav Blecha
Referát pre správu,podnikateľskú činnosť a mzdovú
ageadu:Mária Zihalovičová,Daniela Drahošová,Vlast*
Blažeková
Referát pre hospodársku činnosť,podnikanie,dane
a poplatky: Dariaa Koreňová,Ľudmila Čelovská
Referát výstavby,šivotaého prostredia a hospodárenia
s majetkom mesta: Ing.Jozef Binder
Referát pre financovanie,rozpočet a účtovníctvo:
Mária Ručková
ľestsks polícia: äiichal ^orgenstem - náčelník
ľestský požiarnik; Štefan Veselý
ľestskí hájnici: podľa potreby v čase od júla
do 1.novembra
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- 9 Mesto Stupava zriadilo svoje podniky a strediská: mestské
- Mestský podnik technických služieb /MsPTS/,ria- podniky
diteľ Justín Miština.Náplňou jeho činnosti je:auto- MsPTS
doprava,pohrebníctvo,viazareň vencov,údržbárska ča
ta,park a čistenie mesta,osvetlenie,rozhlas,trhovis
ko,zberňa prádla,stráženie prevádzok,vodáreň,sklád
ka.Stredisko a strojový park Má na ul.DÍha.
- Mestské kultúrne stredisko /MsKS/- riaditeľ Pavel MsKS
Slezák.Viď pod heslom:Kultúrno spoločenský život.
- Mestské stravovacie stredisko /MsSS/- vedúca Oľga MsSS
Maderová.MsZ na svojom zasadnutí 26.augusta 1991
schválilo zriadenie MsSS v Stupave.Zriadil ho MsÚ
ako službu občanom v dôchodkovom veku,osamelým a ne
vládnym občanom 1.9.1991.Toto stredisko bolo zriade
né na podnet primátora a MsZ túto myšlienku podpo
rilo.V čase otvorenia prevádzky sa na stravu prih
lásilo 30 dôchodcov.Záujem postupne narastal tak,že
pôvodná kapacita 120 stravníkov už nepostačovala
pokryť požiadavky občanov.Z toho dôvodu sa v novembri
1992 začalo uvažovať o možnosti prístavby a rekon
štrukcie objektu.Dňom 1.7.1993 sa začala prevádzka
s rozšírenou kapacitou o 100 miest.Teda k 1.1.1994
je kapacita MsSS cca 230 miest.Občanom vyššieho ve
ku s chorým-nevládnym sa strava dováža domov,čo
využíva teraz 70 dôchodcov.Stravná jednotka pre dô
chodcov činí 16 Sk za jeden obed v kategórii racio
nálna strava,za diabetickú sa platí 17 Sk a za žlč
níkovú 16,50 Sk.Tieto sumy predstavujú skutočná ob
starávaciu cenu potravín,režijné uáklady sú hradené
z rozpočtu mesta.MsSS poskytuje stravovacie služby
na úrovni.
- Mestský podnik kanalizácií /MsPK/- riaditeľ BlaMsPK
žej Fabián.Má 9 zamestnancov.Rok 1993 bol prvým
rokom prevádzky čistiarne odpadových vôd /ČOV/ a
kanalizačnej siete a tiež prvým rokom činnosti sa
mostatného MsPK mesta Stupavy.V roku 1993 sa vyko
nali všetky základné úkony pre bezporuchový chod

—

—

ČCV 3 to tak,aby boli dosahované predpísané para
metre čistenia odpadových vôd.Podľa kontrolných od
berov vzoriek vody,ktoré vykonáva správca toku Po
vodie Dunaja š.p. a VaK Bratislava,dosahuje naša
ČOV 91 - 95 % - n ý čistiaci efekt.Ďalej pre čo naj
efektívnejšiu ekonomickú prevádzku samotnej COV a
pre dosiahnutie najvyššieho čistiaceho efektu sa
zabezpečilo osadenie kyslíkovej sondy,ktorá moni
toruje množstvo rozpusteného kyslíka v čistenej od
padovej voáe.Vymenené boli nehospodárne a zastaralé
plynové kotly,čím se znížila spotreba plynu.Všetky
tieto opatrenia viedli k zníženiu odplaty za vypúš
ťanie odpadových vôd do toku " Mláka ".V roku 1992
činili tieti odplaty čiastku 46000C Sk,v roku 1993
to bolo už len 160000 Sk a na rok 1994 sa predpokla
dá 80000 Sk.
Pre plynulu prevádzku mestskej stokovej siete vyko
nali: - prehliadku a zakreslenie jestvujúcej kanalizácie.
- prečistenie úsekov,kde dochádzalo k najčastejšie
mu upchávaniu kanalizácie.
- rekonštrukciu úsekov kanalizácie uloženej v protispáde na Budovateľskej ulici /17(R000 Sk/.
- výstavbu kanalizácie na ulici Marianskej a Škol
skej / 2 milióny Sk /.
- opravu poruchy na Kukučínovej ulici.
- prípravné práce na zabezpečovanie odkanalizovania
rodinných domov na ul.M.Benku.Tu s ochotou a pochope
ním rodiny Krištofiových,ktorá umožnila odkanalizovanie ulice M.Benku tým,že súhlasila s uložením kana
lizácie cez ich dvor rodinného domu.
ľestská ČCV zabezpečuje čistenie odpadových vôd pre
3 400 obyvateľov.Okrem toho zabezpečuje čistenie od
padových vôd aj od obyvateľov,kde nie je kanalizácia
a odvoz týchto odpadových vôd zabezpečuje MspTS.
Za rok 1993 zabezpečili vyčistenie približne 350 OCO
x
odpadovej vody.Tržby za rok 1993 dosiahli 1 mili
ón Sk.Počet kanalizačných prípojok: 195.

- 11 - Mestská polícia - náčelník Michal Morgenstern.
Ms.polícia
Mestská polícia,ako poriadkový útvar mesta nado
búda účinnosť dňom 1.8.1991 v Stupave.Pri jej vzni
ku bol náčelníkom M.Morgeustern a začali svoju čin
nosť 3 hliadky po dvoch príslušníkoch.K 1.1.1994:
náčelník M.Morgenstern,členovia:Procházka Miroslav
/pes Brit/,Weinštuk Rudolf,Kopáč Marián /Lefty/,
Trebický Milan,Brbúch Peter,Prokeš Ľubomír /Nero/,
Kubovič Anton.
V našom meste má Obvodné oddelenie policajného zbo
ru SR Zohor vyčlenených 5 ľudí pre Stanicu PZ Stu
pava.MsP má k práci policajné auto,telefón v aute.
Je dostatočne vybavená.Sídli na Hlavnej ulici.
Činnosť orgánov štátnej správy v meste Stupava.

Štátna

Obvodný úrad miestnej štátnej správy vykonáva štátnu správu na jednotlivých úsekoch života spoločnos
ti.a/ Zastupuje štát pri schvalovaní územných plá
nov obcí a koncepcií jednotlivých oblastí života
obcí,
b/ poskytuje obciam údaje zo všetkých evidencií,
ktoré vedie,
c/ plní úlohy v oblasti štatistiky a je zberným
miestom údajov pre automatizovaný systém úda
jov štátnej správy,
d/ pomáha obciam pri plnení ich úloh,najma im radí
vo veciach aplikácie právnych predpismv a vyko
návanie administratívnych prác,oznamuje im údaje
použiteľné pre správu obcí a upozorňuje ich ne^
nedostatky,ktoré v ich činnosti zistí,
e/ organizačne a materiálno-technicky zabezpečuje
voľby do zákonodárnych orgánov a do orgánov sa
mosprávy obcí,
f/ zabezpečuje a plní úlohy civilnej obrany.
Fa čele obvodného úradu je prednosta,organizačne
sa vnútorne člení na oddelenia a referáty.

správa

- 12 Obvodný úrad miestnej štátnej správy v Stupave
k 1.2.1991: Prednostom sa stal Ing.Peter Sokol.
Pod jeho vedením vznikla i nasledovná organi
začná štruktúra,ktorá zotrváva doteraz:právne
oddelenie,sociálne oddelenie,finančné oddelenie,
sekretariát,referát regionálneho rozvoja.
Od roku 1993 prednostom Cb.Ú Stupava je Ing.
Jozef Štipkala.Právne oddelenie vykonáva štátnu
správu v oblasti priestupkov,ochrany kultúrnych
pamiatok,matrík a občianstva,kontroly.Vychá
dzajúc v ústrety občanom,matrika ObÚ Stupava
je umiestnená a sídli v budove MsÚ.Vedúcou práv
neho oddelenia je JUDr.Kvetoslava Mehešová.
Sociálne oddelenie má kompetencie v starostli
vosti o problematickú rodinu,mladistvých a spo
ločensky neprispôsobivých občanov.Nemalú pozor
nosť venuje sociálne odkázaným občanom,zdra
votne postihnutým ľuďom a handicapovanej mláde
ži.Vedúcou je Mária Tothová.
Finančné oddelenie spravuje finančné operácie,
spojené s výkonom štátnej správy na jednotli
vých úsekoch - - vyplácanie sociálnych dávok,
podpôr,vymáhanie pokút a pohľadávok voči štátu,
prevody majetku v dočasnej správe štátu,hospo
dárenia,MTZ.Vedúcou je Antónia Stankovská.
Referát regionálneho rozvoja sprostredkováva
styk peňažného ústavu a stavebníka pri vybavo
vaní jednorazových finančných príspevkov pri
dokončení stavby v skrátenom termíne.V súčin
nosti so stavebným oddelením CbÚŽP vydáva roz
hodnutia o vyňatí poľnohospodárskej pôdy z PPF.
V rámci regiónu mapuje rôzne okruhy pre spraco
vanie štatistík.V kompetencii má i výkon štát
nej správy na úseku mládežníckych organizácií
a spolkov.Vedúcou je Miroslava Ivicová.
Pre priblíženie štátnej správy občanom sú zria
dené detašované pracoviská Úradu práce a živno
stenského oddelenia.

- 13 Pod Obvodný urad Stupava so sídlom v Stupave pat
ria obce: Stupava,Mariaaka,Borinka,Lozorno,Jablo
ňové a Zohor.
Daňový úrad Stupava.

Daňový úrad

Vznikol roku 1991 za účelom správy a kontroly
všetkých daní platných v kontrolovanom období.
Riaditelia DÚ Stupava: Ing.Oravec Ján,Ing.Sovičová Mária.DÚ Stupava bol zrušený v Stupave k
31.12.1992.Od 1.1.1993:Daňový úrad Malacky
Expozitúra Stupava.Prevádza správu a kontrolu:
1.Daň z príjmu fyzických osôb
2.Daň z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti.
Kontrola:l.Dane zo mzdy
2.Dane z príjmu obyvateľstva.
Vedúca Expozitúry DÚ Malacky v Stupave je Ing.
Lachkovičová Jana.Expozitúra od 1.7.1993 bola
premiestnená na Daňový úrad Malacky.
Obvodný úrad životného prostredia Stupava.

Obv.úrad život

Vznmkol 1.1.1991 ako rezort.Ob.ÚŽP bol umiest- prostredia
nený na MsÓ Stupava.Pracovali tam 4 pracovníci:
prednosta - Ing.Dušan Paulík,sekretárka a 2 pra
covníci štátnej stavebnej správy a územného roz
voja.Neskôr bol presťahovaný do objektu štátneho
rybárstva - lokality park.Roku 1992 bol úrad
rozšírený o pracovníkov štátnej správy odpado
vého hospodárstva.
činnosť spoločenských organizácií.
Miestna organizácie Matice slovenskej /MOMS/
obnovila svoju činnosť po niekoľkoročnej pres
távke - na jeseň roku 1990.V súčasnosti má 63
členov, z toho Benca Adolf a jeho manželka Ro
zália sú americkí štátni občania.MOMS pracuje
pod vedením svojho predsedu RNDr.Františka Jurigu,tajomníčky FhDr.Bohdany Suchej,pokladníčky
Mgr.Jarmily škrovanovej.Kroniku MO píše Jana

MOMS

- 14 Klasová.V svojej Činnosti S9 aktivizujú:Iug.I.Záthurecký,Ing.M.Kováč,M.Jagelka.MC MS pripravila:
Detský maškarný ples,Matičný ples,výstavu:Sáhorácky krcj,prednŕ3ku:Zvyšovaaie právneho vedorsia
občanov,posedenie so zahraničnými Slovákmi v am
fiteátri,detskú literárnu súťaž a spomienkové pásna J.M.Hurbana,zapálenie Vatry zvrchovanosti
na Vrchnej hore,besedy so spisovateľmi h.Ferkom,
Kováčikom,oslava MDD,oslavy 115.výročia F.Kôstku,
výstavu Betlehemov a vianočných výšiviek.
Pri MC MS pracuje aj krúžok šikovných rúk.Vedie
ho Mária Hsrdenová.Členky krúžku vyšívajú v pon
delok v kultúrnom dose.Vyvrcholeniu ich činnosti
je každoročne výstava ich výšiviek.A tie vedia stu
pavské ženy vytvoriť prekrásne.
- V Stupave pracuje aiestny spolok Slovenského
červeného kríža a má 2 skupiny-viď pod heslom 6.
- Miestna organizácia Spoločenstva žien sociálnej MC SŽSD
demokracie / MO SŽSD /'.
V našom šieste začala svoju činnosť 12.5.1993.Je j
cieľom jc okren iného zameriavať sa na využitie
voľného času detí a zaujímavých podujatí pre mlá
dež a chcú venovať pozornosť aj dôchodcom.Pred
seda: Daniela Kovačičová.
- Poľovnícke združenie Záhorák Stupava - predseda Poľovníci
Ladislav 3igler.71 členov sa stará o prikrývanie
zvierat,budujú poľovnícke zariadenia.Veľkosť re
víru je 3 878 ha.
- Zväz zdravotne postihnutých v Stupave - predseda Zväz zdr.
Peter Havran.Ká 250 členov.Náplňou činnosti zväzu
je starostlivosť o invalidov v obci,pomáha zís
kavať zdravotnícke s technické pomôcky,zaobsta
ráva s organizuje liečenia.Liečebné poukazy su 1.
- 2.týžŕenné.
Organizuje kultúrne poznávacie zájazdy pre členov.
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VDPZ

Od augusta 1993 nastúpil Štefan Veselý do fun
kcie technik požiarnej ochrany.Je zamestnancom
MsÚ a jeho pracovnú náplň tvorí požiarna ochra
na mesta v spolupráci s VDPZ.MsZ sa zaoberá pož.
ochranou mesta.Členovia VDPZ sa zaktivizovali.
Veliteľom jednotky je Tomáš Fišer.VDPZ podlieha
priamo primátorovi mesta,ako hlavnému veliteľo
vi,z čoho vyplýva povinnosť mesta starať sa o
technickú a materiálnu vybavenosť,tiež výcvik
a kvalitnú prípravu.Členovia pri požiari v Do
zorne pomohli a spolu s nimi aj mnohí občania.
Veľkým dňom bol 15.august,kedy pri slávnostnej
sv.omši boli posvätené hasičské zástavy a zbor
bol prijatý medzi cirkevnú pospolitosť.Posviackou zástav sa vracajú k životu tie najlepšie
tradície našich predkov.
Zdroje požiar,
Zdroje požiarnej vody pre mesto Stupava:
vody
verejný vočovod,rybník /domov dôchodcov/,
Stupavský potok,studňa na kúpalisku,studňa
za areálom MsPTS.
STOOPS
- Spojené trampské osady ochrancov prírody
/STOOPS/ fungujú od februára 1991.Súčasných
35 členov tejto organizácie má svoj výbor,v kto
rom pracujú: Jana Tothová,Mária Jurišová,Ondrej
debnár,Jaroslav Servátka a Ivan Skrovan.Predchod
com STOOPS bola MO SZOPK.Orientujú sa v svojej čin
nosti na kultúrne podujatia a ochranu prírody.
Na strelnici bol už 3.ročník Stupavského širáka
/ v lete /,ktorý je jeden z najvačších na Sloven
sku, festival country a bluegrassovej hudby.Každý
rok vysadia ochranári 2 500 stromkov,prikrmuju zver,
vyčistili Stupavský potok a pomáhali pri úprave
rybníka v parku.Vyčistili chodník na Pajštun.
- V Stupave svoju aktívnu činnosť rzvíjaju členo
via ZO záhradkárov,chovateľov.
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V meste Stupava rozvíjajú svoju aktívnu politickú
činnosť tieto politické strany a hnutia:
Verejnosť proti násiliu / VPN /- išlo so svojim pro
gramom do 1.komunálnych volieb.Po jeho rozpadnutí,
mnohí z nich pracujú ako nezávislí.
Slovenská národná strana / SľľS /,Demokratická stra
na / DS /,Xresťansko demokratické hnutie / KDH /,
Strana demokratickej ľavice / SDĽ /,Komunistická
strana Slovenska / KSS / a Hnutie za demokratické
Slovensko / HZDS /.
Tieto politické strany a hnutia plnia svoje progra
my,s ktorými išli do volieb.
Činnosť cirkví.

Činnosť cir-

Pri ščítaní ľudu v roku 1991 sa v Stupave hlásilo
bez vyznania,: 828 obyvateľov
rímsko-katolíci : 4 785 obyvateľov
sloven.-evanjelici : 124 obyvateľov
ostatní a nezistení : 2 098 obyvateľov
K 31.XII.1993 v Stupave sa aktivizuje rímsko-ka- rím.-kat.
tolícka cirkev.Miestny vdp.farár Felix Mikula je
mladý,veľmi inteligentný človek,u ktorého nájde
pochopenie 9 dobré slovo každý človek.Vedie s lás
kou veriacich a oni v hojnom počte navštevujú cir
kevné bohoslužby.Nemieša sa do politiky.Jeho pos
toj k ľuďom,k mládeži,bol zvýraznený odozvou oby
vateľov Stupavy pri akciách: oprava kostola sv.
Štefana,kostola sv.Šebastiána,opravy pomníka pad
lých,oprava Kalvárie,postavenie ohrady pri kostole,
položenie novej dlažby a vykurovacích telies v kos
tole, oprava oboch cintorínov,vonkajšie osvetlenie
oboch kostolov.I keď sú ťažké ekonomické časy aj
pre obyvateľov nášho mesta, veriaci radi prispieva
li svojimi finančnými darmi na uskutočnenie týchto
hodnotných prác:kúrenie 200 000,dlažba 350 000,maľova
nie kost.100 ooo,prístavba sakristie ICO 000,nové lavi
ce 35 000,ľoberce 100 000 Sk.
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zosnulých na oboch starých cintorínoch /v Stupave
a v Máste/.MsFTS vybudoval na nich vodovod.2.11.
1993 bol na novom cintoríne vysvätený hlavný kríž.
Veľhi veľkú zásluhu má vdp.farár Mikula na znovuoživení krojových tradícií v Stupave.Dôstojnosť
cirkevných obradov na Vskriesení,Božom Tele,Hodoch
a iných sviatočných dní umocní vždy veľký počet
mládeže a detí v stupavských krojoch.Tiež pri výz
namných sviatkoch nikdy v kostole nechýba dychová
kapela Štefana Veselého.
V Stupave sa obnovili púte do Mariazellu.Na každú
púť sa vezú' občania v 16.a 20.autobusoch.Veriaci
zo Stupavy putovali autobusmi 2-krát do Lurdov,2krát do Ríma.Tiež pracujúci zo Slovliku boli prija
tí sv.Otcom.Stupavčania s vdp.farárom Mikulom boli
blahoželať sv.Otcovi a pápež ich veľ^ti milo,srdeč
ne prijal.Naši mladí: P.Rác a M.Lagová spolu s na
šimi veriacimi si zo stretnutia odnášali požehnanie
a nezabudnuteľný živý zážitok.
MsÚ Stupava finančne prispel na úpravu vonkajšieho
oplotenia a vybudovanie výstupu z kostola - schody.
Od 1.VII.1992 s účinnosťou platí zákon o zrovnopráv
není cirkevného sobášneho obradu s občianským obra
dom.Toto potvrdzuje aj štatistika za rok 1993:
narodilo sa 84 detí --- cirkevne pokrstených 94
cirkevných sobášov 38 párov
zomrelo 76 občanov --- cirkevne pochovaných 70.
Od 1.septembra 1993 sa vyučuje náboženstvo na
v 5.-8.roč. Žiaci sa učia náboženstvo v 9.oddeleniach
a etickú výchovu v 8.oddeleniach.
Pdujatia celoslovenského významu.
Medzi podujatia celoslovenského významu nesporne
Vznik SR
patrí 1.január 1993,kedy naši obyvatelia s celým slo
venským národom,privítali zrod našej Slovenskej re
publiky.Slovenská republika prišla v chladný deň,
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mostatnom živote.Na MsÚ sa uskutočnilo slávnostné
zasadanie MsZ.Boli prítomní riaditelia závodov,súk
romní podnikatelia,zástupcovia hnutí a strán.
K prítomným sa dôstojne prihovoril primátor mesta
Stupavy Ing.A.Paráš.Radosť nášho ľudu nad vznikom
SR v svojom príhovore podčiarkol aj poslanec SK Ing
Peter Sokol.Potopí sa prítomní stretli s občanmi Stu
pavy pred kultúrnym domou.K prítomným opäť preho
voril primátor Hests a tiež ich pozdravil aj posla
nec SNE Br.Anton Hrnko.Nálada bola dobrá.Prítomní
sa ohriali teplým čajor'i a sladkosťami.
Pňa 2.aája o 16.hod.sa začal slávnostný akt za Lipa slov.
unO'^tjL
sadenia LIPY SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI.K občano-n,kto
rých bolo neúrekom,prihovoril sa prinútor Ing.A.
Paráš a po ňom poslanec SNR Br.á.Hrako.Primátor ho
voril,če pre MsÚ a MsZ je najdôležitejšou otázkou:
uspokojovať potrebu obyvateľov.Poslanec H m k o zdô
raznil význam a zmysel samostatného Slovenského
štítu,ako vyvrcholenia úsilí národného snaženia
predchádzajúcich generácií.Lipu zasadili pri kosto
le za zvukov hymnickej piesne: Hoj,vlasť ^oja.
V Stupave títo lipa je ako 6.pamätná lipa / za Vyhnílkon) 4: symbolizujú Slovensko,Čechy,Moravu,Sliezko/ a pred kostolom r.1968/.Po zasadení lipky za
zvukov slávnostnej fanfáry,prestrihol primátor
'Yíesta stuhu a otvoril Zámocký park.Stupavčano") tak
vrátili kus peknej prírody na oddych a potešenie.
Pňa 31.oája prechádzal naši? rxeston BEH MiERU- Beh. .-/iieru
PBACn RUk " 93 ".C 1C.hodine pekne v športovom ob
lečení priniesli bežci ŠTAFETU MIERU do Stupavy.
Bežcov sprevádzali naži športovci,poslanci a žiaci.
Bežali s Mástskej mestskej časti až po ŠM - snero'j
na Malacky.Pri MsÚ bežcov Behu trieru vítal priaítor Ing.A.Paráš a pracovníci MsÚ a členovia MsS.
MsÚ pripravil pre bežcov občerstvenie - čaj.Bežci
bežali ulicami,ktoré leiovali dospelí občania.
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NOVÉ PLATIDLÍ už kompletne v peňažnom obehu.
Národná banka Slovenska vydala v roku 1993 zák
ladný rad novej sústavy papierových peňazí v no
minálnych hodnotách 20,50,100,500 a 1000 sloven
ských korún / Sk /.
Predbežné termíny emisie slovenských bankoviek
nominál vydanie do obehu ukončenie platnosti
20 Sk 20.9.1993
30.11.1993
50 Sk 30.8.1993
31.10.1993
100 Sk 30.9.1993
30.11.1993
500 Sk
5.11.1993
10.1.1994
1000 Sk 29.10.1993
22.10.1993
Národná rada SR prijala zákon NR SR o štátnych štát.sviatky
sviatkoch,dňoch pracovného pokoja a pamatných
dňoch od 1.1.1994:
Štátne sviatky
1.január - Deň vzniku Slovenskej republiky
5.júl - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda
29.august - Výročie Slovebského národ.povstania
1.september - Deň Ústavy Slovenskej republiky
Významné domáce a zahraničné návštevy

Návštevy

- Roku 1953 naša škola v Stupave a škola v Orechove u brna uzatvorili družbu.Tohto roku 28.V. sme
oslávili 40.výročie družby ZŠ Stupava a Orechov.
Pri tejto príležitosti ZŠ Stupava privítala 42 de
tí a 12 učiteľov z Orechová.Hostí vítali žiaci pred
ZŠ spolu s učiteľmi.Vo veľkej klubovni oficiálne
privítala hostí riad.ZŠ M.Janegová,vymenili si
knižné dary na pamiatku a stupavské deti pekným
kultúrnym programom vítali Orechov.V tento deň
stupavskí a orechovskí učitelia spolu s primáto
rom mesta Ing.A.Darášom sa zúčastnili akcií: pri
jatia u primátora mesta,na výstave akad.maliara M.
Spála "Pieseň o Stupave" sa stretli s autorom,prez
reli si športovú halu,Park-hotel a park.Orechovskí
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- Dna 14.9.poslanci MsZ a vedúci mestských podni
kov navštívili na svojej pracovnej ceste do Ra
kúska - kúpeľného mestečka Bad VOslau.Pracovná
cesta mala za cieľ rozšíriť poznatky poslancov o
rakúske skúsenosti a spôsob činnosti mestskej sa
mosprávy od rozpočtu cez mecghanizmus samospráv
neho riadenia až po výkon tejto moci v prospech
občanov.Počas družobnej návštevy bola veľmi po
učná výmena otázok,odpovedí a názorov,ktoré sa
dotýkali vlastnej práce primátorov a poslancov.
Celá diskusia bola zameraná na cieľ: ako možno
veľa urobiť pre dobro občana mesta.
Kúpeľné mesto Bad V&slau sa nachádza 30 km južne
od Viedne.žije v ňom okolo 12 000 obyvateľov.De
legáciu našich poslancov sprevádzal riaditeľ mest
ského úradu,ktorý je pravou rukou rakúskeho primá
tora.
3.Priemysel a služby
------ !------------ -

Priemysel,

Objekty jednotlivých prevádzkových jednotiek,
služby obč.
ktoré boli vydražené v procese malej privatizácie
v našom neste.
Názov organizácie:
dátum dražby: vydražené vSk:
Potraviny ul.Budovateľ.Zdroj Senec 7.8.1991 2 000 000
Potrav.maso,údeniny nám.SNP
9.10.91
3 800 000
Domáce potreby Tonašiková ul.14 Bratislava:
Domáce potr.-Kovo-Mechanika,ul.Hlavná 26.7.91
763 000
Domáce potreby,ul.Hlavná
26.2.1992 6 205 000
Reštaurácie Malacky:
Reštaurácia Karkulka,ul.Hlavná
26.7.1991 1 099 400
Otex - Odevy,Líščie údolie 61 Bratislava:
Odevy, ul.Hlavná
26.7.1993
212 500
Otex -obchod s textilom Hurbanovo nám.5 Bratislava:
Otex -Textil,ul.ľarchéggska
26.7.1991
850 000
Obuv,Partizánske:
Predajňa Obuvi,ul.Hlavná
7.8.1991 3 000 000
Združené služby 90201 Pezinok:
Kamenosochárstvo, ul.Hlavná
9.10.1992 1 727 000
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1.M.R.KUMY-IMPCRT,Bzovícka 32 Bratislava.Sídlo Cevaservis,ul.Cementárska Stupava /ako vlastník objektu/
zmluva o prenájme.Výmera skladu cca 180 m^.Jedná sa
o sklad s potravinami a potravinárskymi výrobkami.
2.P0ANA spol.s r.o.zastúpená Ing.Jánom Oravcom,bytom
ľ.'olkerova 1000 Stupava.Vlastník objektu: DZP s r.o.
Malešická ul.l6a Praha 3.Sídlo skladu:DZP,ul.DÍha
O
1255 Stupava.Výmera objektu 750 m .Je to sklad s pot
ravinami a potravinárskymi výrobkami.
MsÚ Stupava vydal súhlas obce k podnikaniu v roku
1992 a 1993 viac ako 146 občanom.Druh ich činnosti
je rôzny.
Prehľad zariadení a služieb cestovného ruchu,nachá- služby a
zariadenia
dzajucich sa v katastrálnom území Stupava.
y^c^u
Ubytovne: Turistická ubytovňa TJ Tatran Stupava,
Košariská /za Borinkou/.Poskytuje rýchle občerstve
nie,cca 40 stoličiek,prevádzka celoročná.
PARK HOTEL - Stupava,smer na Borinku.
Park hotel
- poskytuje 70 lôžok v 2-posteľových izbách,reštau
račné služby 2.cenovej skupiny,denný bar s 50 stolič
kami.V letnom období kapacita rozšírená, o 70 stoličiek
na terase,rokovací salónik s 26 stoličkami,spoločenskú
Miestnosť pre bankety,školenia a pod.
- v objekte je vybudovaných 7 tenisových kurtov,futba
lový štadión,2 hádzanárske ihriská,stolnotenisová her
ňa,krytá tenisová hala s 3 dvorcami.V lete otvorené
letné kúpalisko a sauna -celoročne.Pre hostí sa posky
tujú služby:zapožičania bicyklov,bežecké výstroje v zim
nom období.V hoteli je zmenárenská činnosť.
HOTEL STUPAVA - smer na Borinku.
Hotel Stupav:
- poskytuje reštauračné služby B skupina,90 lôžok na
spanie,reštaurácia so 130 stoličkami,celoročná prevádz
ková doba,denný bar,veľká zasadačka na školenia,bankety.
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lava - Praha.
Kuba
- poskytuje reštauračné služby,180 stoličiek,počet
miest na spanie 42 v 2 až 4 posteľových izbách,60
miest na terase.V moteli je zmenárenská činnosť,pre
daj suvenírov,sociálne zariadenia sú vybavené i pre
telesne postihnutých.
Nočný klub Regazzo - umiestnený v bývalom starom Majeri.REGAZZC
- poskytuje reštauračné služby,40 stoličiek,celoroč
ná prevádzka.
Bistro Milica - ul.Hlavná
- poskytuje reštauračné služby,50 stoličiek,nočný bar.
Kultúrne zariadenia - Stupava Borník - amfiteáter

Milica
amfiteáte

- prevádzka počas letných mesiacov,premietanie fil
mov,usporadúvanie rôznych kultúrnych podujatí,disko
ték,tanečných' zábav,Stupavský širák.Správcom je MsKS
Stupava,občerstvenie zabezpečujú súkromníci.
Muzea:MÚzeum Národného umelca F.Kostku / v jeho rodnom múzeum
dome - v múzeu sa nachádzajú 2 výstavné siene:
1.sieň: džbánkarske výrobky - habánska keramika.
2.sieň: stará habánska pec a pomôcky,ktoré umelec
potreboval k svojej tvorbe.
Autoservis:
autoservis
Pneuservis - súkromný podnikateľ Suchovský Miroslav,
oproti benzínovému čerpadlu ul.Hlavná.Vykonáva práce.
EGRO - TBCHN.SALČN - súkromný podnikateľ JUDr.Beleš RGRC Štefan,umiestnený oproti benzínovému čerpadlu ul. TECH.SALÓN
Hlavná.Vykonáva predaj automobilov,poľnohospodár
skych strojov a zariadení, predaj prívesov a pod.
Kultúrne pamiatky:

Kulturne pa,
miatky
- Archeologická lokalita / Šibeničný vršok /Stupava,
vykopávky rímskej vojenskej stanice - súčasť Limes
Románus.
- Rímsko katolícky kostol sv.Štefana Uhorského kráľa,
Stupava,nám.Sv.Trojice,postavený na základoch zo 14.
storočia.Terajšia podoba po prestavbe v lS.stor..
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v Máste - 17.storočie.
- Baroková Kalvária s bohatou sochárskou výzdobou,
reliéfne obrazy Krížovej cesty zo začiatku 20.stor.,
Stupava,nám.Sv.Trojice.
- Baroková socha Sv.Jána Nepomuckého,ul.Hlavná.
- Židpvská synagóga, bohato zdobený interiér /ne
prípustná /.[jiishjpvíá
- Trojičný stĺp - pri fárskom kostole
- Kaštieľ v Stupave na základoch vodného hradu z
15.stor.,po požiari roku 1947 postavený do teraj
šej podoby.
Kultúra a zábava.
Kultúra a
^
zábava
- Mestské kulturne stredisko,kulturny dom ul.Agá
tová 16 Stupava:
kino Život, video požičovná Blue Cat a predaj kera
miky,kníh - denne okrem nedele 14.-21.hod.,Výstavná
sieň,Tini Club - espreso - biliard,denne od 19.-24.
Kaviareň Delta - diskotéky v piatok a sobotu.
Mestská knižnica ul.Hviezdoslavova - denne okrem
stredy.
Amfiteáter Borník - letná sezóna,6.-9.mesiac.
Podniky,závody:
Podniky
Medzi najvačšie podniky v Stupave patria: Slovlik
a Cevaservis.
štátne rybárstvo n.p.Stupava bolo roku 1991 zrušené
a vytvorili sa 4 štátne podniky.Jedným z nich je
Rybochov Stupava s pôsobnosťou v Západoslovenskom
kraji.Náplň práce: chov rýb a veľkoobchod s rybami
s trhovými a chovnými násadami,násadnými.Riaditeľ
Ing. Hajzok Ján.
Občania Stupavy pracujú v stupavských podnikoch,
alebo cestujú za prácou do Bratislavy,alebo blíkkeho
okolia.K 31.decembru 1993 b^olo nezamestnaných 384 oby
vateľov Stupavy,čo je 4,66 /^.
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Štátny majetok,š.p.Stupava - riaditeľ Milan Oravec.
Š^i
Úsek rastlinnej výroby - Ing.Peter Doležal.Pestujú
obilcviny,strukoviny,olejniny,krmoviny.Sem bola pri
členená aj mechanizácia,opravy a doprava.
Úsek špeciálnej rastlinnej výroby - Vladimír Lachkovič.Pestuju'kapustu hlávkovú / kvasená /.Sem pat
ria vinohrady,sady / jablká,slivky,višne /.
úsek živočíšnej výroby - Ing.Stanislav Jančár.Ich
náplňou je výroba mlieka,dodávky do obchodu,spraco
vanie na syr.Tiež výroba bravčového a hovädzieho mä
sa,jeho spracovanie na bitunku.
Výmera pôdy: 3 111 ha,z toho cca 2 500 ha ornej pô
dy.Ing.Miroslav Jankovich mi povedal,že ŠM rokom
1993 prežíva ťažké obdobie hospodárenia a tiež su
cho v roku 1993 tieto ťažkosti prehĺbilo.ŠM sa pri
pravuje na privatizáciu.
ZÁHRADKÁRI rozvíjajú svoju činuosť v lokalitách
záhradkári
Ovocinár I.a II.,Lintávy,Nová hora,Grefty.
URBÁRSKA OBEC,ako spolok urbarialistov tvoril dô- Urbárska obe
ležitú hospodársku zložku už v minulosti.0 jeho
činnosti sa píše v kronike a v roku 1935 bol pred
sedom Štefan Ivák.Po spoločensko politických zmenách
a na základe nových právnych noriem bol 17.január
1992 obnovený bývalý " Spolok urbarialistov " v Stu
pave pod názvom:" Urbárska spoločnosť Stupava ".
Dňa 28.1.1992 bola spoločnosť riadne zaregistrovaná
na Ministerstve vnútra a stala sa samostatným práv
nym subjektom so všetkými právami a povinnosťami.
Na ustavujúcej schôdzi si prítomní odsúhlasili Sta
novy spoločnosti,zvolili 9-členný výbor a predsedu
J.Kuboviča.Funkčné obdobie výboru je 2-ročné.Členom
sa stáva občan po predložení platných dokladov o vlas
tníctve urbárskeho podielu a po zaplatení základného
členského vkladu 100 Kčs.
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dom je Ing.Jozef Stankovský.
V
máji bol pod dohľadom odborníkov z firmy
Maar,zameranej na ošetrovanie vzácnych drevín,oplatan
šetrený historicky cenný PLATAN na Hlavnej ulici.
Odstránené boli choré konáre,ďalej doporučili od
strániť betón a nahradiť ho prietokovou dlažbou,
ktorá umožní drenážnu zálievku a prihnojovanie ko
reňov.
I v roku 1993 sa urobilo veľa užitočnej práce v
park
PARKU pri kaštieli a aj vo veľkom parku.Odstráni
li sa choré a odumreté stromy,vyrubuje sa krovina
tý podrast plevelných druhov.Vyčistil sa potok,ja
zierko.Vysadili sa dreviny,ktoré sú odolné voči
znečistenému prostrediu / smrek pichľavý,borovica
obyčajná s čierna,kosodrevina a smrekovecjLO výsad
bu a o trávnaté plochy sa starajú pracovníci MsPTS.
Starostlivosť o vodné zdroje: viď pod heslom:
Verejno-spoločenský život - Mestský podnik kanali
zácií.
5. Doprava a spoje.

Doprava a
spoje
Vybavenosť bytov sa sledovala pri sčítaní ľudu roku
1991.Uvádzam údaje:
ukazovateľ:
1980
1970
1991
1993
fareb.televízor
72
1 279
1 435
900
196
telefón
499
osobné auto
881
1 049
251
Dna 1.12.1993 sa spustila v Stupave do prevádzky
na Hlavnej ulici nová digitálna telefónna ústredná. V
decembri sa zriadilo 196 nových telefónnych staníc.
Dňom 27.12.1993 sa upravil miestny hovor/Stupava - Marianka - Borinka/ na 6 minútovú jednotku.To znamená,že
za každých 6 minút hovoru,nabieha 1 hovorová jednotka
/1,58 Sk/.Hovory s Bratislavou a ďaľšími cestami sa
uskutočňujú v silnej a slabej prevádzke.Silná prevádz
ka je od 7,00 hod.čo 19,00 hod.,slabá prevádzka od 19.
do 7.hod.a hovory sú o polovicu lacnejšie,
ľa ieseň 1^93 sa začalo s výstavbou posty a telekomunikácií.
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kronike,sa názvy ulíc v Stupave nemenili.
Dna 18.apríla sa konalo slávnostné stretnutie ob
čanov na ávore bývalého Obecného domu Mást a terajšej
Mestskej knižnice.Toto stretnutie bolo pri príležitos- mestská
ti ZNOVU POTVRDENIA oficiálneho názvu mestskej časti
časť Mást
MÍST.Mestská časť je označená tabuľami. MsÚ a MsZ je
spoločné a jedno pre celú'Stupavu.
6. Zdravotníctvo,sociálna starostlivosť,život obyvateľsta.
Činnosť zdravotného strediska.

Zdravotné
stredisko
- Detské oddelenie: lekári:MUDr.MÔciková,MUDr.Oravcová a 3 detské sestry.Poskytuju liečebno - preventívnu
starostlivosť pre deti zo Stupavy,Marianky a Borinky.
- Obvodní lekári:
I.obvod MUDr.Erdélyiová a zdravotná sestra.
II.obvod MUDr.Hodek a zdravotná sestra
III.obvod MUDr.žiaková,t.č.PN,zastupuje MUDr.Jančiová
a zdravotná sestra.K obvodným ambulanciám patria aj 2
geriatrické sestry,ktoré sa starajú o občanov nad 60
rokov,vykonávajú u nich návštevy,nosia im lieky,podá
vajú injekcie,ošetrujú rany a pod.Obvodní lekári pos
kytujú liečebne - preventívnu starostlivosť pre oby
vateľov Stupavy,Marianky a Borinky - tu pracuje na po
lovičný úväzok MUDr.Lendel.Žiadne veľké epidémie ne
boli zaznamenané okrem jesenného a zimného výskytu
chrípkových ochorení.Tie sa pravideľne každoročne opa
kujú.
- Zubní lekári:MUDr.ZÚbeková,MUDr.Lelkešová,MUDr.Le
hotská,MUDr.Jurkovičová.Každá lekárka má 1 zdravotnú
sestru.V budove ZŠ pracuje v ambulancii MUDr.Štefaniková a zdravotná sestra.Zubní lekári poskytujú staros
tlivosť pre obyvateľov Stupavy,Marianky a Borinky.Na
zubnom oddelení je aj zubný rHntgen pre obyvateľov
obcí: Zohor,Vysoká pri Morave,Lozorno a Jabloňové.
Na zdravotnom stredisku v Stupave je zubné laborató
rium,kde pracuje t.č.5 zubných laborantov.
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sestra na čiastočný úväzok /je aj geriatrickou sestrou/.
Poskytujú starostlivosť pre obyvateľky Stupavy,Marianky,Lozorna a Vysokej pri Morave.Pracujú 2-krát v týždni.
- Očná ambulancia: MUDr.Jánošová a zdravotná sestra.
Ordinujú 2-krát v týždni.Poskytujú starostlivosť pre
obyvateľov miest a obcí: Stupava,Marianka,Borinka,Lozorno,Jabloňové,Zohor,Vysoká pri M.a Záhorská Ves,Suchohrad.
- Neurologická ambulancia: MUDr.Erdélýi a zdravotná
sestra z očnej ambulancie.Ordinujú 2-krát v týždni
pre obyvateľov: Stupava,Marianka,Borinka,Lozorno,Jab
loňové,Zohor, Vysoká pri M.,Záhorská Ves,Suchohrad.
- Poliklinické oddelenie tuberkulózy a pľúcnych cho
rôb: MUDr.Andelová a 4 zdravotné sestry,2 rtg.labo
rantky.Poskytujú liečebno - preventívnu starostlivosť
v odbore tuberkulózy a pľúcnych chorôb pre obyvateľov
obcí: Stupava a všetky vyššie spomínané obce.Na tomto
oddelení je zriadená infúzna miestnosť,kde je možné
podávať infúzie ambulantným pacientom aj pre ochore
nia,napr.neurologické apod.Rtg pracovisko poskytuje s
služby aj pre detských lekárov - rtg vyšetrenie coxymatky s malými deťmi nemusia cestovať do Bratislavy.
- Lekáreň:Dr.Foltýnek - vedúci lekárne.Pracuje s 2
magistrami farmácie,1 farmaceutickou laborantkou a 1
pomocnou silou.Má denne otvorené a poskytujú služby
pre Stupavu,Marianku,Borinku,Zohor,Vysokú pri Morave
a pre občanov,dochádzajúcich do Stupavy /chatári a p./
Činnosť Slovenského červeného kríža,miestpy spolok

SČK

V meste Stupava pracujú 2 skupiny miestneho spolku SČK:
Ich náplňou je humanitné poslanie organizácie.
I.skupina - predseda O.Filípková,taj.E.Lukášová
Hlavnou náplňou činnosti zostáva organizovanie bezpríspevkového darcovstva krvi.Darcovia su podľa počtu
odberov oceňovaní Jánskeho plaketou: za 10 odberov
- bronzovou,20 - striebornou,40 - zlatou.Výbor I.sku-
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kde je veliteľom major Gajdošík.Vo VÚ získali 84
bezpríspevkových odberov a v meste Stupava 43.
II.skupina - predseda V.Vígerová,taj.L.Macáková.
V roku 1993 získali 100 bezpríspevkových odberov.
V minulom a i v tomto roku sa uskutočnilo posede
nie všetkých darcov krvi s primátorom mesta Ing.A.
Darášora,ktorý darcom srdečne poďakoval za ich hu
mánnu činnosť.Počas roka navštevovali chorých a prestárlych občanov.Uskutočnili zbierku SOS Sarajevo.
Organizujú nákupné zájazdy do Poľska,Rakúska a Ta
lianska.Zdravotníčky sa zúčastňujú na organizova
ných akciách mesta.
Starostlivosť o dôchodcov a občanov v pokročilom veku.
MsÚ a MsZ v Stupave si vzali za svoje starať sa o dô
chodcov a občanov v pokročilom veku.Najaktívnejšie Starostlisa podielajú na akciách v mesiaci októbri - Mevosť o
siac úcty k starším.V meste sa konajú stretnutia dôchodcov
dôchodcov na MsÚ,ktoré sú spojené so zápisom do
Pamätnej knihy.Stretávajú sa jubilanti od 75 rokov:
75,80,85,90,95 roční.Vdecembri 1993 bolo 5 občanov
90 - ročných.
Celoročnú starostlivosť prevádza - organizuje
KLUB D0CH0DC0V - vedúca Marta Mindáková
Klub
Klub je v týždni 4 - krát otvorený od 14.do 18.hod. dôchodcov
Návštevníci sa pravideľne stretajú v miestnostiach
Okrem stálych členov prichádzajú i návštevníci.Ku
koncu roku,pri vianočnom posedení,pravideľným náv
števníkom je slávnostue odovzdaný členský preukaz.
Roku 1993 má klub 70 členov.0 svojej činnosti píšu
do vlastnej kroniky.Organizovane sa zúčastňujú kul
túrnych predstavení,aspoň 2 -krát do roka organizuje
vedúca zájazd pre členov.Spolupracujú s regionálnym
kultúrnym strediskom v Fezinku a toto stredisko im
zabezpečuje lektorov na prednášku.Usporiadali 5-krát
Ples seniorov.členovia sa rekreujú.SOREA poskytuje
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vydaných 6 poukazov.Klub dôchodcov v otvorené dni
navštevuje 20 - 30 dôchodcov.Dôchodcovia sa môžu
stravovať v MsSS.
Domov dôchodcov - riaditeľka Ing.Viera Nagyová

Domov
dôchodcov
Od roku 1963 po ukoučení rekonštrukcie,slúži stupav
ský kaštiel ako Domov dôchodcov / DD /.V súčasnosti
má. kapacitu 300 lôžok a patrí k najväčším na Sloven
sku.Prevádzka DD je financovaná zo štátneho rozpoč
tu.V domove sú umiestnení dôchodcovia,ktorí pre trva
lé zmeny v zdravotnom stave potrebujú komplexnú sta
rostlivosť. Väčšina obyvateľov ústavu je z okresu Bra
tislava - vidiek,pre ktorý bol ústav určený.Priamo
zo Stupavy je v súčasnosti v ústave 30 dôchodcov.
Všetci dôchodcovia,ktorí sú umiestnení v DD sa stá
vajú obyvateľmi Stupavy.0 obyvateľov DD sa stará spo
lu 109 pracovníkov,z toho polovicu tvoria zdravotní
pracovníci.
3/4 obyvateľov DD sú nemobilní dôchodcovia,alebo len
čiastočne mobilní,ktorí potrebujú celodennú starostli
vosť a obsluhu.Ústav má vytvorené aj jedno uzavreté
geronto - psychiatrické oddelenie s kapacitou 72
aiest,kde sú umiestnení tí,ktorí potrebujú zvýšený
dohľad lekára - psychiatra.Liečebno - preventívnu
starostlivosť obyvateľom domova poskytujú odborní
lekári,zamestnanci MsP Bratislava - vidiek.Ústav má
vlastnú kuchyňu a práčovňu,ako aj rehabilitáciu,slu
šiacu obyvateľom aj pracovníkom DD.Po dohode s MsÚ
Stupava od roku 1992 slúžia priestory rehabilitácie
DD a jej zariadenie aj pre obyvateľov mesta Stupavy.
Ďaľšou dohodou z roku 1993 bol sprístupnený stupav
skej verejnosti aj zámocký park,ktorý dovtedy slú
žil ako vyhradená zeleň len pre obyvateľov DD.
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Rast obyvateľstv

Stav obyvateľstva v roku 1992 k 31.XII. bol 8 317 obyvateľov.
V roku 1993: narodení : 84
zomrelí
: 76
prisťahovaní : 168
vysťahovaní ; 268
Stav obyvateľstva k 31.XII.1993 je 8 225.V porovnaní
s počtom obyvateľstva roku 1992 je k 31.XII.1993 úby
tok obyvateľstva počtom 92.
Stav obyvateľstva k 3.marcu 1991 bol: 7 835 /Sčítanie
ľudu /.
K prechodnému pobytu sa prihlásilo k 31.XII.1993: 55
ľudí.
Bytový fond: stav bytov k 31.XII.1991: 2 563
prírastok novoii výstavbou: 0, úbytok: 3
Nové byty / dokončené / roku 1991
rodinné domy
11
bytové domy
93

1992
16
0

1993
17
0

Spolu:
44
93

Mesto Stupava má dostatok pitnej vody.Zdroje pitnej
vody: Pramene: Pod hradom č.l
Pod hradom č.2
Medené hámre
Pajštútiska vyvieračka
Studňa: V parku
7.Kultúrno - spoločensky život
-----------------------------^ÍR50sť_kultúrnych_zariadení_mest8_a_kultúrnych

Kulturnospolo^ens^

aktivít^
Mestské kultúrne stredisko / MsKS / - riaditeľ Psvel
Slezák.Vykazuje za rok 1993 veľmi aktívnu činnosť.Vy
užíva k činnosti kultúrny dom,kino Život,videopožičov
ňu Blue Cat,Výstavnú sieň,Tini Club,kaviareň Deltu,
amfiteáter Borník a samozrejme Mestskú knižnicu.
Celu činnosť riadi riaditeľ MsKS a 4 referentky:
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Anna Sabová.Pre občanov Stupavy MsKS zorganizovalo
10 divadiel,12 koncertov,7 výstav a 12 prednášok.
S veľkou zodpovednosťou pristupovalo k organizova
niu podujatí celoštátneho významu a celoslovenského
charakteru.Už som spomínala 1.január 1993 - zrod
našej Slovenskej republiky,2.máj - zasadenie Lipy
slovenskej štátnosti.Dôstojne sa konali Celomestské
Hody 1993,mástske hody,Celomestská spomienka na kňa
za a vlasteuca,stupavského kaplána Ignáca Juračku
/ 25.-26.september /,oslavy 115.výročia narodenia
národného umelca Ferdiša Kôstku.MsÚ Stupava,Sloven
ské národné múzeum Bratislava a MO MS Stupava uspo
riadali veľmi hodnotné sympózium s témami:
115 rokov od narodenia nár.um.Ferdiša Kôstku - pred
nášala PhDr.F.Kalesný CSc
Fajansa rodu Kostkovcov v zbierkach Historického mú
zea - Mgr.M.Horváthová
Inšpirácie a vplyvy v majolikovej výrobe - Mgr.M.
Slepčanová
Vplyv holičskej fajansy na ľudové džbánkarstvo - PhDr.
M.Zajíčková
Slovenská figurálna fajansa - PhDr.F.Kalesný CSc.
Súčasťou sympózia bola aj výstava diel F.Kôstku zo
zbierok SNM v Bratislave,ktoré j vermisáž bola na zá
ver sympózia vo výstavnej sále MsKS v Stupave - ko
misárka: Mgr.M.Horváthová.
Dobré dojmy zo stretnutia - besedy so spisovateľmi:
Ťažkým a Strelingerom si odniesli domov občania.
Výstavba a oprava pamätníkov:
Pamätníky
26.septembra bola slávnostná sv.omša vo farskom kos
tole spojená s odhalením pamätnej tabule na farskom
úrade,ktorej autorom je stupavský rodák a občan akad.
maliar Eduard Kaliský.Pamätná tabuľa je venovaná kňa
zovi a vlastencovi,stupavskému kaplánovi Ignácovi Juračkovi.
Dňa 18.apríla bol znovupotvrdený oficiálny názov tej
to mestskej časti Kást.Pri tejto príležitosti bol na bu-

óove bývalého Obecného doaiu namaľovaný obraz sv.Rocha,
ktorý zdobil túto budovu v minulosti.Obraz je dielom
akad.maliara H.Kaliského.Umiestnením Mestskej knižni
ce do tejto budovy vznikol priestor na vytvorenie re
gionálneho dvora.
Na začiatku ulice Ferdiša Kôstku /smerom na Zohor po pravej strane / je umiestnená netypická vkusná ta
buľa, oznamujúca, že na tejto ulici je múzeum F.Kôstku.
Na jar 1993 bola osadená nová informačná tabuľa.
Medzi pamiatky zapísané v ústrednom zozname
Pamiatky
kultúrnych pamiatok patrí kaštieľ a park, pranier,
kúria na Hlavnej ulici č.22,dieľ&a Ferdiša Kôstku,
Rímske centrum,kostol sv.Štefana,kaplnka Kalvárie,
Trojičný stĺp,sv.Ján Neponmcký,synagóga.
Zvyky a obyčaje:
Zvyky,oby
V Stupave sa doposiaľ dodržujú zvyky a obyčaje.
Medzi krásne stretnutia patria oslavy Dňa matiek,
oslavy jubileí v rodiuách,na pracoviskách ako sú
50.a 60.narodeniny.Pri takýchto príležitostiach aj
cestou mestského rozhlasu na žiadosť rodiny - hra
jú oslávencom ich obľúbeué piesne.Tiež cestou mest
ského rozhlasu aktív pre občianské záležitosti sa
poďakovaním za prácu - jeho celoživotné dielo roz
lúči so zomrelý;!) občanom.
Tradične bohatý program na kultúrne podujatia je týž
deň pred HCDAMI a aj na Hody samotné.K deľo.n Stupavy
prichádza každoročne Mikul-íš s košon darčekov.Pre
všetky deti nesie darčeky do kostola,kde im ich odov
zdá.Mikulášske stretnutia sa konajú v materských ško
lách,podnikoch a pod.
V uliciach Stupavy ^ožno už po viacej rokov stretnúť
LUCIE - Lucie idú... patrí nedzi oživovanie starých
zvykov.Vianočné koledy sa opäť vracajú do našich príbytkov.Tradíciu ná Vianočný koncert.Plesy,zábavy a
vôňa šišiek sú typické pre obdobie FAŠIANGOV.A deti,
rovnako ako dospelí sa tešia sviatkom veľkonočným.
Znovu sa veriaci so sviečkami v rukách z.éučastňujú
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veľkýci dňami občanov.Gazdinky pečú tradične bábov
ky, baránkov a iné zákusky.Tiež veriaci chodia svätiť
pokrmy.Dievčatá chystajú pre šibáčov maľované vajíč
ka,chlapci pletú korbáče.
MsKS má veľký podiel na rozvíjaní a udržiavaní tra
dícií,zvykov,ktoré sú našim ľudovým bohatstvom.Veľ
ký podiel má aj súbor Stupavjanek,ktorý svojimi vys
túpeniami nechýba pri slávnostných podujatiach.
V
roku 1993 vydáva MsKS ročník VIII.časopis
STUPAVAN - mesačník o Stupave a Stupavčanoch.Mal me
sačne 1 000 až 1 500 výtlačkov / á 2 Sk /.Zodpovedný
redaktor: Pavel Slezák veľmi zodpovedne časopis pri
pravuje.
ĽsKS vo svojej činnosti využíva propagáciu mestským
rozhlasom,informačnými listami,plagátami,pozvánkami
a časopisom Stupavan.Vydalo množstvo plagátov,mate
riál o I.Juračkovi a iné.
Mestská knižnica sídli od 4.11.1993 na novom mieste, MsKnižnic=
v bývalom Obecnom dome Mást,na Hviezdoslavovej ul.744.
Knižnica obsahuje v súčasnosti 28 000 zväzkov kníh.
Má 3 oddelenia pre čitateľov.V oddelení pre dospelých
čitateľov sú klasické diela a novinky našich i zahra
ničných autorov.Oddelenie náučnej literatúry je roz
delené podľa jednotlivých vedných odborov.Podľa veku
je rozčlenená literatúra v detskom oddelení,v ktorom
je zastúpená i detská náučná literatúra.
Knižnica ponúka tiež veľký výber novín a časopisov,kto
ré si môžu čitatelia požičať domov,alebo prečítať v prí
jemnom a tichom prostredí knižnice.
Počas jednáho kalendárneho roka pripravia pracovníčky
knižnice okolo 100 kolektívnych podujatí s čitateľom
na rozšírenie jeho kultúrneho a spoločenského obzoru.
V knižnici pracujú 3 knihovníčky: Zlatica Soboličová,
Jana Sokolova a vedúca MsK: Zlatica Obadalová.
Stupava pri sčítaní ľudu ^oku 1991,ale aj v rokoch
1970 a 1980 bola národnosti slovenskej.
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V Stupave k starostlivosti a výchove detí sú zria
dené: 1 jasle,4 materské školy, 1 základná škola,
1 osobitná škola a 1 základná umelectá škola.
Detské jasle pre 18 detí spravuje v Stupave MsÚ a sú
umiestnené pri MŠ ul.Ružová.
Materská škola ul.Ružová - riaditeľka Oľga Darášová,
t.5.zastupuje Evu Slezákovú,riaditeľku,ktorá je na ma
terskej dovolenke.MŠ má 4 oddelenia / triedy / s poč
tom 101 detí.Má vytvorené 4: od 2 1/2 - 3 1/2 ročné,
od 3 1/2 - 4 ročné, od 4< - 5 roč.,5 - 6 ročné.V MŠ
8 pedagogických pracovníčok,3 upratovačky,1 práčka a
4 kuchárky.
Materská škola ul.Marcheggska 58 - riaditeľka Renáta
Tothová.Počet detí 70,vytvorené 3 triedy.V MŠ pracuje
6 pedag.pracovníčok,l upratovačka - práčka,1 školníčka,
2 kuchárky,1 ved.jedálne.
Materská škola ul.J.Krála - riaditeľka Svetlana Červe
ná.Počet detí 100.V MŠ pracuje 8 pedag.pracovníčok,2
upratovačky a 2 kuchárky.
Materská škola ul.Hviezdoslavová - riaditeľka Viera
štefková.Gd 1.9.1993 nastúpila do funkcie riaditeľky
miesto Emílie Darášovej,ktorá odišla na dôchodok.
V MŠ je 52 detí v 2 triedach.
Výchovná činnosť MŠ je podobná.Ich deti sa zúčastnuju
akcií:besiedka s Mikulášom,vianočná besiedka,Deň ma
tiek,Deň detí,ukončenie školského roka.Materské školy
s programom navštevujú dôchodcov - posedenia,výstavy,
divadeľné a filtnové - rozprávkové predstavenia,auzeum,mestskú knižnicu a robia výlety do okolia.Deti predškolského veku absolvujú predplavecký výcvik a
navštívia 1.triedy Zš.Na zakúpenie hračiek a pomôcok
prispievajú finančne rodičia.Pri
sú vytvorené a pra
cujú Rodičovské rady.

MŠ
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základná škola

V školskom roku 1993/94 má ZŠ 32 tried, z toho :
1.- 4 : 16. V l.-4.roč. je 426 žiakov,5.- S.roč.:
451 žiakov.V 1.- o.roč.je 877 žiakov.V porovnaní
s minulým rokom počet žiakov klesá.
Vedenie ZŠ: Marta Janegová - riaditeľka
Mária Jurigová - zást.riad.pre I.stup.
Helena Illiťová - zást.riad.pre II.stup.
V ZŠ pracuje 42 vyučujúcich,6 vychovávateľov a ostat
ných zamestnancov 12.Má svoju kuchyňu a jedáleň.Vedú
cou ŠJ je Valéria Morávková,ved.kuchárka - Tomkovičová.Pri ZŠ pracuje Rada rodičov - predseda: uč.Marta
Žolnayová.V škol.roku sa organizoval L W K pre 55 žia
kov v rekreačnom zariadení SOREI - Ľubovňa.Vedúcou
LVVK bola uč.S.Štoffová.Všetci žiaci veľhd dobre
zvládli techniku lyžovania.
Základný plavecký výcvik sa uskutočnil pre žiakov 2.
ročníka v plavárni SOUE v Záhorskej Bystrici - 95
žiakov,Zdokonalovacieho plaveckého výcviku - mimo
vyučovania - v rámci 3.vyučovacej hodiny telesnej vý
chovy sa zúčastnilo 102 žiakov 3.ročníkov.
Plaveckého výcviku žiakov 6.roč. sa v 2 skupinách
zúčastnilo 79 žiakov v plavárni v DDM JUVENTA Bra
tislava - vedúca uč.S.Štoffová.V posledný deň žiaci
absolvovali test zdatnosti plávania.Žiaci mali počas
plaveckého výcviku výborné podmienky.
V ZŠ sa uskutočnili školské kolá súťaží:
ZUČ - regionálnom kole:
I.kateg.- próza: 2.miesto - Oravcova T. - 4.B
II.kateg.-próza: 1.miesto - Bittnerová Z.- 6.B
III.kateg.-poézia: 3.miesto - Kováč M.- 7.D
V krajskom kole sa zúčastnila žiačka Z.Bittnerová,
učí ju p.uč.Gurská jaz.slovenský.
Matematická olympiáda:5.ročník- žiaci:Erdélyi,Kubranský,Kovár z V.C boli v okresnom kole úspešní.
Fyzikálna olympiáda: v okresnom kole žiak Bačko z 8.C
uspesny.
Biologická olympiáda kateg.C / 7.a 8.tr./,v okrese 2
úspešné riešiteľky.

-
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V októbri školská správa a Rada ZO OZ Bratislava VIII.
usporiadala športovo - branné hry zamestnancov ŠS
Bratislava VIII. a na nich ZŠ získala veHni pekné
III.miesto v celkovom hodnotení ZŠ.Družstvo mužov
v nohejbale - I.m&esto,volejbalistky - III.miesto,
a v bran.preteku 1 II.a 1 III.miesto.
Na okresných ľahkoatletických pretekoch žiaci ZŠ
získali:I.miesto skok vysoký - Muškát 8.tr.- 158 cm
II.miesto skok vysoký - Vlčková 8.D - 149 cm
III.miesto v hode krik.loptičkou - Pšenko 6.tr.
III.miesto skok vysoký - Pavlačič 6.tr.
Tohto roku 28.V.sa stretli učitelia a žiaci Orecho
vá u Brna s našimi učiteľmi a žiakmi a tak spolu os
lávili 40.výročie trvania družby medzi ZŠ Orechov a
Stupava.
Osobitná škola
osobitná škôl
Od 1.9.1991 éa škola presťahovala zo susednej Borinky do Stupavy na ul.Hviezdoslavovu,do budovy,kde pred
tým sídlila IV.MŠ.V decembri roku 1992 sa škola po do
hode s MsÚ Stupava presťahovala na ul.Záhumenskú do bývalých detských jasiel.
Riaditeľkou OŠ je PeaDr.Mária Tarabová,učiteľom M.
Vaškor.Je to dvojtriedna škola: v šk.r.1991 - 92ä
mala 21 žiakov,1992 - 93: 20 žiakov a v roku 1993 -94:
18 žiakov.Externe na škole vyučuje V.Štefková pra
covné vyučovanie u dievčat v tomto šk.roku.
Základná umelecká škola
základná umel
J
§kola
Riaditeľkou ZUŠ je Soňa Ďurecová.Žiaci navštevuju
odbor hudobný,literárno - dramatický,tanečný,výt
varný.školský rok je plný aktivity,koncertov,pre
hliadok, výstav a súťaží.Výtvarný odbor získal na
VIII.bienále Detskej grafiky Torúň 1992:Grand Prize - M.Sajanová.Zvláštne ocenenie získala E.Uszáková.Veľkým úspechom výtvarného odboru bola strie
borná medaila P.Valoviča na svetovej výstave det
ského umenia - 7.Kanagava bienále v Japonsku. V hu
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Bystrici v odbore dychových drevených nástrojov zís
kala Zlaté pásmo / a tým aj víťazstvo / a Cenu riadi
teľky hudob.a literárneho múzea - V.Šmelíková.V škol
skom roku 1992/93 ZUŠ mala 30 obsolventov.
9.šport a telesná kultúra

Šport a tel
kultúra

Telovýchovná jednota Tatran Stupava / TJ Tatran /je
--------------------------TJ Tatran
strešný orgán,združujúci kluby v Stupave podľa vyh
lášky 83/90 Zb.zákonov o združovaní občanov a organi
zácií.TJ Tatran vedie výbor,v ktorom sú zastúpení čle
novia všetkých klubov a oddielov.Predseda Ing.Ján Beleš,podpredseda Puškáč,tajomník Maroš V. Výbor vytvýra
základné ekonomické podmienky pre činnosť klubov a od
dielov.
Hádzanársky klub - počet aktívnych športovcov cca 90.Hádzaná
V roku 1993 v jarnej sezóne mal klub v súťažiach zapo
jených 5 družstiev.Mladší žiaci a starší žiaci hrali
mestskú súťaž,pričom mladší žiaci získali II.miesto a
starší III.miesto v tabuľke.
Mladší dorastenci hrali 1.slovenskú ligu,ktorú suverén
ne vyhrali a stali sa majstrami SR v hádzanej v kate
górii mladšieho dorastu.Toto prvenstvo vstúpi do his
tórie i keď si to málokto v Stupave uvedomuje.
Starší dorastenci hrali krajský prebor a skončili na
II.mieste.Muži hrali SNL a skončili na postupovom III.
mieste,čo znamenalo do novej sezóny účinkovanie v pr
vej slovenskej hádzanárskej lige.Je to už tretí štart
tohto mužstva v najvyššej súťaži.
Klub vedie výbor,v ktorom pracujú:M.Puškáč,Š.Lachkovič,
M.Šurina,J.5embera a Ing.Geisse.Pod športové úspechy
sa trénersky význačne podpísal najmä v dorasteneckých
kategóriach Vladimír Pšenko a Miroslav Jančár.Klub má
v súčasnosti 5 reprezentantov republiky v kategórii
mladších a starších dorastencov: Révay,Lachkovič A.,
Hlavtúr,Faigl,D8m8ter.
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Turistický kl

Pod vedením Ivana Kuboviča sa orientuje skôr na ro
dinnú turistiku.Koná pravideľné pochody v Nízkych
a Vysokých Tatrách každoročne v lete.Pravideľne or
ganizuje akcie v okolí,ktoré sú nenáročné na finanč
né zabezpečenie.
Tenisový klub - počet členov 112 - 120, z nich je 27 Tenis.klub
detí,16 dorastencov a ostatní sú aktívni a rekreační
hráči.Tenisový klub svojimi finančnými prostriedkami
zabezpečuje údržbu aj výstavbu svojho areálu.Zabezpe
čoval výstavbu športovej haly v plnej miere.Má právnu
subjektivitu,svoje stanový - schválené Ministerstvom
vnútra.Má 2 stálych zamestnancov,ktorí sú správcami
haly.V mestských súťažiach štartujú z ekonomického
dôvodu:l starší žiaci,1 dorastenci 1 dospelí.V prvej
20-ike Západoslovenského kraja sa umiestnili 3 mlad
ší dorastenci:Majtán a VI,a T.Maroš.
Od otvorenia areálu v roku 1986 poriadali v Stupave
tieto aktivity:celoštátne turnaje A - kategórie mlad
šieho a staršieho dorastu,potom začali so satelitom,
ktorý hostili už 4.rok.Vlani v Stupave poriadali me
dzinárodný turnaj veteránov.Satelitný turnaj sa do
Stupavy presťahoval v tomto roku 30.8. - 5.9.Riadite
ľom turnaja bol V.Maroš.Zúčastnilo sa ho 32 hráčov zo
17.štátov.Naše dvorce využívajú reprezentanti Sloven
ska v jarných mesiacoch na prípravu na svetové turnaje:
Zrubáková,Habšudová,Kučera,Husárova.Minulý rok sa tu
pripravoval J.Kukal s A.Strnadovou.Zásluhou Slovenské
ho tenisového satelitu,ktorý sa každý rok sťahuje aj
do našej Stupavy,otvárame sa svetu: vedia o nás v Mad
ride,Californii,Tunise,Zambii,Mexiku - City,Soffii,Bar
celone a iných mestách.Stupava sa dostáva ko kalendára:
The international tennis federation 1993.
Tenisový klub vedie Viliam Maroš,ktorý sa prejavil aj
ako kvalitný manažér,ktorý vie ako pomôcť športu v Stu
pave a aj hádzanej a iným športovým odvetviam.
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Má družstvá žiakov A a B,dorastencov a mužov.
Všetky družstvá štartovali v roku 1993 v mestskej sú
ťaži - I.trieda.Umiestnili sa:
žiaci A - II.miesto, žiaci B - 6.miesto,dorastenci II.
miesto,muži - II.miesto.
Výbor FO pracuje v zložení: Beleš Miroslav,Blecha Ján,
Azbóth František a Rigler Vladimír.Rozhodujúcim sponzo
rom vo futbale je férma Beleš,stavebné a inštalatérske
práce,ktorá financovala takmer celú jeseň roka 1993.
ZRTV - predstavuje zložka " starých " pánov,ktorých
ZRTV
organizačne vedie Jozef Dugovič.Bývalí aktívní futba-.
listi tvoria členskú základňu tejto zložky TJ Tatran
Stupava.Pravidelne organizuje akcie a stretnutia so
súpermi z blízkeho okolia.Každoročne organizujú turnaj
- v roku 1993 to bol III.ročník.Počet členov cca 35.
10. Počasie.
V

Počasie

Stupave sa meranie prevádza od roku 1921.Prevá
dzal ho do roku 1956 učiteľ Hauptwogel.V tomto roku memeranie sa uskutočňuje v rodine Štoffovej a Jurkovičovej.Podklady: mesačné a ročné úhrny zrážok,priemer
né mesačné teploty vzduchu, porovnanie ročného chodu
slnečného svitu v roku 1993 s normálom,minimálne a ma
ximálne teploty v Stupave som získala z meraní p.Petra
Štoffu,ktorý meranie prevádza už od školských rokov.
Stupava 1993: maximálna a minimálna teplota:
- 19,0
15,0
1.
7,6
- 17,0
11.
111.
- 8,5
21,5
IV.
26,0
- 2,5
7,0
v.
31,0
VI.
7,4
31,5
7,0
32,0
VII.
34,6
VIII.
8,4
IX.
27,2
1,0
x.
- 2,4
25,1
13,0
XI.
- 9,6
XII.
12,1
- 3,3

- 4C Zo záznamov vyplýva,že najviac svitu bolo v máji,bo
lo veľké sucho.Máj bol najsuchší mesiac od pozorova
nia v Stupave.Júl bol štvrtý najvlhší mesiac.V prie
mere bol chladný.Od roku 1977 bol tohoročný júl dru
hý najchladnejší mesiac.November bol druhý najchlad
nejší mesiac od začiatku meraní - 1921.30.novembra
14 ca snehu.Ale Martin na bielom koni neprišiel.V de
cembri - 28.napadlo 40 cm snehu,čo je rekord.
Celkove rok 1993 bol zrážkové normálny: 6 mesiacov
bolo zrážkovo podnormálnych a 6 mesiacov bolo zrážkovo
nad normálnu hranicu.
Výkyvy počasia a živelné pohromy v roku 1993 neboli.
V čase z 11.VIII.na 12.VIII.bola zaujímavá noc.
V nej sa po 130.rokoch čakal Meteorologický roj.Maxi
mom činnosti bolo medzi 3.a 4.hodinou.Meteory pochá
dzali z kométy." Padajúce hviezdy " začali sa na ob
lohe objavovať k 24.hodine 11.augusta.Sama som ich
i ja pozorovala s mojimi členmi rodiny.Môžem potvr
diť maximum medzi 3.a 4.hodinou.Bol to ohromujúci zá
žitok.Veľa občanov pozorovalo Meteorologický roj,veľa
odborníkov.Jeho výskyt avizovali v dennej tlači a Slovvenskom rozhlase a televízii.
Tohto roku Medardova kvapka - nekvapkala,Žofia - víno
nevypila a Martin na bielom koni neprišiel.Z ľudovej
meteorológie sa poznatky neplnili.
Poznámka: V Stupave majú jednotlivé organizácie svoje
kroniky: napr.školy,MO MS,skupina SCK,MsKS,Ms knižnica
a iné.Na MsÚ Stupava je Pamätná kniha,do ktorej sa za- Pamätná
pisuju slávnostné udalosti,uskutočnené u primátora
mesta.Su v nej zápisy z uvítania novonarodených detí
do zväzku nášho mesta,životné jubileá,jubilejné sobá
še a vzácne návštevy.Za zápisy a i samotnú knihu zod
povedá pani Jolana Kodríková,zástupca aktívu pre občianské záležitosti v Stupave.
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Stupava , mesačná a ročná úhrny zrážok v n
k
21
22
23
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
49
5C
51
52
53
54
55
56
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

1

11
111
22,0 45,0
30,0
64,0
56,0 26,0 38,0
27,0
36,9
26,0
24,6
34,2
22,4
43,5
42,3
33,7
42,9
29,3
32,7
50,2

22,5
2,8
4,2
74,9
5,8
25,3
28,8
52,5
51,0
55,8
19,9 123,0
32,0
20,1
4,0 78,5
4 4 , 4 10,1
25,7 109,8
3,3
30,3
31,3 31,7
42,7
82,0

25,0 45,0
3,7
4 3 , 3 18,5
33,2 20,2
41,9 79,3
52,4 25,0
58,3 16,7
25,8 26,5
11,6 52,0

31,2
18,2
12,2
57,5
49,4
12,2
14,0
36,0

13,3
49,9
55,6
24,2
47,5
49,3
94,8
23,9
48,7
16,2
26,2
49,8

19,9
22,5
50,0
37,8
18,0
21,1
74,8
19,1
26,4
35,1
79,6
30.1

70,0
51,2
25,4
39,1
87,2
68,9
26,3
15,2
3,8
8,6
19,1
25,2

38.7
36.1 35.1
11
1
111

IV
97,0
22,0
52,5

X
VII
V III
IX
VI
V
12,0 24,0
25,0
54,0
35,0 42,0
56,5 182,5 100,0
38,0
30,0 44,5
15,5 106,0 22,0 43 ,5 40, 0 37,5

Rok
XII
XI
32,0
19,0
16,0
50,5
22, 0 46,0 505,0
23,3
29,4
7 , 0 367,5
24,5
38,0 590,4
55,4
69, 8 557,7
8,1
27,7
52,7 552,6
1 3 , 6 - 10, 0 6 0 5 , 4
52,0
56,1 770,1
33,7 558,9
31,7
70,3
50,1 730, 7
13, 2 629,0
26,5
19,2 719,4
52,7
33,4
6,2 460,2
35,3 610,4
40,8
74,6
13,0
130,0

6,3 46,7
12,8 103,9 42, 7
29,5 41,8
20, 3 99, 6 71, 0 39, 6 47 ,0 4 1, 4 62,1
51,6
55,3
69,5 30, 7 118,1
19,8 77,7
23,0 97,8
38,9 43,2
20,1
56,2 87,1
24,0 130,7
55,2 49,5 73,0
22,0 86,4
32,0
1
1
6,1
6
3
,
9
1
2
1
,
1
8
5
,
0
2
5
,
1
53,5
11,4
35,8 60,4 45,7 61,6 139,4 43,6
52,8
87,2 72,3 70,9
25,0 136,8 40,5
96,7 32,0 48,5
83,3
22,3 140,6 77,7
24,2 87,1
53,8
90,9
95,1
64,0 54,0
59,7
15,9
4,1
53,4 71,3
55,3 98,0
34,9 19,5
4 3 , 0 7 0 , 1 10 5 , 1 1 2 6 , 0 4 0 , 0
13,6 12,3 134,3
80 , 4 113,1
20,0 125,0
27,4
1
0
6
,
4
6
1
,
0
52,3
43,8
50,4
20,7
13,0 170,2
66,4
32, 8 175,6
54,4 730,3
65,6
57,6 7 9, 2 126,6 123,3
19,1
55,9 74,6
38,0 626,8
87,3
2,1
50,3 44,5
25,0 113,2 109,0 46,5
27,8 467,5
33,8
33,6
66,8
16,0
38,2
8,9
13,0 58,8
4, 5 522,5
25,7 46, 8
5,2
28,0
107,5 25, 3 120,4 69,5
34 ,5 106,6 695,8
55,5
5 0 , 0 34 , 1
33,1 147,1
57,0 88,9
30,4 598,0
17,8
83,3 112,9 48,4 87,2
27,6
31,8
70,3
76,0
98,1
39,6 52,4
68,3
36,4 47, 2
28,5 131,8
6
2,0 527,5
1
3
,
6
5
2
,
0
1
8
,
9
9
6
,
2
6
1
,
1
5
8
,
1
5,4 57,0
24,3 491,9
28,6
22,1
66,8
32,5
62,7
13,1
53,5 64,7
2 5 , 0 6 30 , 1
90,7
30,0
60,0
75,7
61,1
32,1
81,7
42,8
57,4 692,6
14,6 131, 3
25,2
92,2 40, 3 136,1
18,5 75,9
28,7
33,0 512,8
28,7
35,5
13,6 43, 9
99,1
21,6 56,0
63,3 679,2
20,9
53,1
35,9
54,0
55,0
20,9 128,2 108,6
29,2
64,9 625,0
15 , 1
26,5
80,9 106,0
50,9
12,5 43,1
10,5 538,5
29,7
24,4
84,3 100,7
53,1
41,9
57,1 7 8, 6
6
8,7 509,6
4
5
,
3
6
9
,
9
4
4
,
6
14,4
36,7
56,1
63,3 31,7
5
6
,6 638,9
2
1
,
8
1
0
0
,
8
5
1
,
8
7
4
,
2
3
6
,
6
86,9
23,3 127,0
5
8
,
4 487,2
6
0
,
7
5
0
,
8
4
7
,
7
1
9
,
6
3
,
9
5
9
,
5
2
7
,
1
34,6
35. 0 73. 3 629.4
88_,2 2 7 . 5 6 9 . 8
90,3 108.5
11.5
20,2
39.2 71.1
I V ..... V

63,0
60,3
64,9
V III
VII
VI

51,2
IX

50,3
X

4 6 , 9 41,5 598,5
Rok
XII
XI
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Porovnania

ročn& ho chodu sln&čn&ho
r o k u 1 3 3 3 s normálom
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Priemerné mesačné teploty vzduchu v Stupave

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

i 11 Hl IV V VI VII VIII M
X XI XII Bok
9,9 16,6 21,0 21,4 20,2 14,6 12,3 6,4 0,t
0,9 - M 6,9 9,8 14,2 19,4 19,1 19,3 16,111,7 2,8 1/3 10,1
-3,0 1,7 7,6 9,9 17,5 21,8 18,6 20,2 16,9 9,4 5,4 5J 10,9
-2,2 3,1 4,8 8,0 13,2 18,2 19,0 19,9 15,1 10,2 3,í' 1,1 9,5
-1,2 2,0 9,3 10,3 16,2 20,0 20,1 21,0 16,5 11,1 5,2! 0,C 10,9
-2,8 -0,2 6,5 8,6 16,2 20,0 21,3 20,9 18,8 11,3 6,2: 2,9 10,8
4,7 -0,8 6,8 12,7 17,1 19,1 24,4 21,5 16,5 11,2 3,4: 1,6 11,5
1,5 1,1 4,7 9,9 15,0 17,5 19,0 19,9 15,4 11,5 5,8: 0,4 10,1
-5,7 -3,5 4,4
-5,7 0,8 -0,1 10,6 13,3 17,5 20,9 17,6 17,6 11,5
3,1 3,0 3,8 10,4 16,4 17,5 21,5 20,0 15,5 10,6
0,9 4,6 7,9 11,4 14,7 16,0 20,2 19,3 15,6 11,5
0,8 6,2 9,2 9,1 16,0 18,2 19,1 21,6 13,6 11,6
0,8 -1,7 7,3 9,0 11,4 17,6 20,7 19,4 16,9 9,5
1,9 3,7 5,9 9,9 15,2 18,7 21,1 24,9 16,6 9,1
1,6 -1,5 4,0 11,0 12,1 18,4 18,9 19,8 15,5 11,0

5,6 2,2 9,3
1,1 2,6 10,5
3,6 2,2 10,7
6,0 0 , 3 11,0
5,3 - l , t 9,6
5,1 o,< 11,0
1,4

-0,3 i,2 5.9 10.0 15.0 18.7 20.4 20.4 16.1 10.9 4,í 1,' 10,5
1 11 Hl IV V VI VII VIII IX X XI X H l

- 44 Záver kroniky:

Záver kroniky

Použité pomôcky pri spracovaní konceptu kroniky
- Správy mestského úradu a mestského zastupiteľstva
- Časopis Stupavan,denná tlač - Republika,noviny
- Vyhodnotenie činnosti podnikov,miestnych organi
zácií,spolkov
- Publikácia "Obce a mestá v číslach" - vydalo Okres
né oddelenie Slovenského štatistického úradu Bra
tislava - vidiek - november 1991
- Edit katalóg firiem 1993/94 7 Banská Bystrica,Bra
tislava,Košice,Nitra,Poprad,Prešov,Trenčín,Žilina
- The international tennis federation 1993
- Vlastné poznámky

- 45 Protokolárny záznam z prerokovania konceptu kroniky
"Kronikársky záznam mesta S T U P A V A
bol prerokovaný v :

na rok 1993"

a/ komisii pre kultúru a vzdelávanie MsZ Stupava
daa

__________

b/ mestskej rade v Stupave dňa

__

ktorá ho uznesením schválila.
c/ mestským zastupiteľstvom v Stupave,ktoré ho
dňa

------ , uznesením schválilo.

Vznesené pripomienky boli v Kronike mesta Stupava
za rok 1993 doplnené a upravené.

primátor mesta

prednosta MsÚ
Ó?
Kronikár
podpisy

