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Čestné uznania

Stu pa ve

*

Rada Okresného národného výboru Bratislava vidiek udeľuje
cestné

u z n a n i e

a

Vzorná pohraničná obec obci

č es t n ý

S t u p a v a

titul
za aktívnu po -

a@o pri ochrane štátnych hranie v roku 1979.
Sedláôek# v. r«

Okrúhla pečiatka

tajomník 0BV

Vrábel, v* r.

predseda ONV

ONV

Bratislava, oktober 1979♦

Hada Západoslovenského Krajského národného výboru v Bratisla
ve mdeluje

čestné

u z n a n i e

druhého stupma Miest

nemm národnému výboru v Stupave za rozvoj socialistickej sú
ťaše národných výborov na počesť 3 5 # výročia Slovenského ná
rodného povstania a za dosiahnuté výsledky pri plnení uloh
volebných programov národného frontu Slovenskej soeialistie
kej republiky v rota 1979® Okrmhla pečiatka MY*
Kollárik, v. r*, tajomník* Králik v. r* predseda MV*

Bratislava* apríl 1980.

.

Eada Okresného národného výboru Bratislava vidiek mdeluje
Miestnemu národnému výberu Stupava

čestné

mína mi

za výsledky dosiahnuté v smťaži o čestný názov " V z o r n á

h r a n i č n á
Kollár, v. r*-

© b @ e

SSE n v roku 1981.

Okrúhla pečiatka

Yráfeel v* r#

ONV

predseda OHV

tajomník OfV
Bratislava 26 ♦ 1. 1982*

Zarámované čestné uznania visia na stenách v kancelárii
predsedu MHV.

Uspeeh Stupavy v socialistickej súťaži
národných výborov za rok 1982®

Predseda Miestneho národného výboru BEDr* lutom Moza prevzal
dna 19# apríla 1983 na slávnosti na Bratislavskom hrade význam
ný doknasnt nasledujúceho znenia:
Vláda Slovenskej socialistickej republiky udelia,je
u z n a n i e

é e s t m é

prvého stupňa Miestaeam národnému výboru Stupava

za výsletfey dosiahnuté v roka 1982 v socialistickej súťaži orga
nizovanej národnými výbermi ma p©#f 65 ® výročia Veľkej ©ktlbr©vej socialistickej revolúcie* P# C®letka, v #r • Predseda vlády
SSIU Bratislava, apríl 1983*

Dokument je zarámovaný a visí na stene v kancelárii predseda
Drahý dokument s masledujmeía textom:
Predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky
Bratislava 15* apríla 1983 * Císl©: HV/ 2 - 10/1983
Vážený smdruh predseda, vláda Slovenskej socialistickej repub
liky svojím uznesením číslo 120 z 13* apríla 1983 udelila
cestné

u z n a n i e

s peňažitou ©daenom 100 000®- Kôs

Miestnemu národnému výboru Stupava za úspešná realizáciu voleb
ných programov lárodného frontu SSE a za výsledky dosiahnuté v '
socialistickej súťaži národných výborov v roka 1982 ©rganizova/

nej na počesť 65 ® výročia Velkej ©kt©brov@j socialistickej r® «*

volueíe*
Blahoželám Vám k tomuto uspeehm a verím, že funkcionári, poslan
ci a pracovníci národného výboru vo Vašej obci vynaložia všetko
úsilie pre äalší rozvoj pracovnej aktivity a socialistického

súťaženia za úspešné plnenie záverov XVI* zjazdu KSČ a uloh vo
lebných programov lárodného frontu®
So sudružským pozdravom P. Colotka v #r*
‘Adresa: Vážený sudruh BKDr# Inton Moza predseda Miestneho národ-

neho výboru

S t u p a v a #

T denníka BOH Práca zo dna 1 9 # apríla 1983 č# 95 roe# XXJF1 I1

v článku Obec ako mestečko v rozhovore redaktora s predsedom
H ¥ sa medzi iným uvádza: Yíťazstv© je za výsledky, ktoré sme
dosiahli v ainmlom roka. Uskutočnili sme velia akcií, soeía «•
listický záväzok nielen splnili ale i vysoko prekročili®

Ale, viete, tie výsledky, vlaňajšie, to je ©päť len výsledok
čohosi predtým# Ie®bjavili sa ©drazm* Su iba vlastne zákoni
tým vyvrcholenia dlhoročnej práce vo všetkých oblastiach#
Teda angašovanesti ©byvatelov ©bee* Ci mž bmdeme hovoriť o

zveladovaní obce Stupavy, zlepšovaní a ©adravovaní životného
prostredia aleb© p©litiek©-organizát©rsk©j práci, bez ktorej
by sa aedal© t© predchádzajme©# Záväzok v investičnej a nein
vestičnej častí aleie ” Z m predstav@val suirn 8, 200 #000 ti
kaním* a t© znamenal® / hoei nie všetk© / napríklad dvoje
detských jaslí♦ Jedny zrekonštruovaním rodinného doma, tie
nž slúžia, drahé dokončia tento rok* terénne úpravy v centre

Stiapavy# Zaeiat©k výstavbyšp@rt©v©-tmris.tiskéh© zsMadpnáa,
mbytovae fatraa* Jybmiovanie smohýeh nových chodníkov, úprava ciest, ©bmovemie detských ihrísk, a©vé kanále na niekt©-

rýeh uliciach, úprava zelene na sídliska, výsadba stromčekov
a krík®v, ©dstrámenie smetísk v koncových častiach obce, vy*»

budovanie tenisových kartov, trémingovéh© futbalového ihriska
Čriepok ka Čriepka, z nich sa skladá mozaika víťazstva a tiež
spokojnosti obyvatelsv* nepoznáme už problém s aaterskýai
školami® Y ©statných piatich rokoch otvorili sa tri nové#
T© eheene dosiahnuť aj s jaslaaí® Ma postavenie Jaslí 111*
zdražili prostried^- Štátny majetok, Ovocinársky štátny ma
jetok a Slovlik® K väčším problémom v súčasnosti patrí ne
dostatok vody* Okrem sídliskaje na nezávadnu pitnú vodm na

pojených len málo domácností#

Sedemdesiate narodeniny
národného umelca profesora Jozefa

K ô s t k u

#

Životné jubileum národného umelca profesora Jozefa Kôstku
aktivizovalo odborníkov k hodnoteniu jeho sochárskej tvorby,

ktorá svojou ideovosťou a dokonalosťtou preslávila národ a
socialistická vlasť a zaradila sa do klenotnice svetového ume
nia*
¥ denníka Prá«a zo dna

januára 1982 v článku Umenie ak®

svedomie doby jeho' autor Juraj Fuehs mvádza: Práve v čase, kel
sa koncom tridsiatych rokov schyľuj© k vojnovej tráme a tragé
dii ľudstva, začína sa v slovenskou sochárstve ozývať nová nd^
ta, nový súzvucmý hlas so súeasaosť©ta, nový tvar zrkadliaci na
pätú a výbušnú atmosféra doby nabitej nebezpečenstvom fašizmu*
SÚ t© plastiky Jozefa Kostkn# ktorý včera ©slávil svoju sedem-**

desiatku, farcha doby akoby doľahla na celý vývoj sochára a pre
to sa jeho pomer k umeniu ustálil ak© výraz svedomia doby*

Urýchlilo sa aj ideové zreníe Jozefa Kôstku# lazom sa hlási
zrelými dielami, ktoré nestrácajú dodnes na svojej aktuálnosti#
Kostkov nástup znamenal revolúciu v slovemskoa sochárstve, so
chárskom myslení, dôsledný odklon od staromils-tva k moderne,
k métam svetovosti, K svetovosti nesiahal ník iný ak© potomok

habáaskyeh hrnčiarov zo Stupavy z rodu Kostk©ve©v# Iba ©a Joezf
Kôstka, ktorý sa vyučil u strýka ferdiša Kôstka, ľudového kera-*
mikára a

neskôr prvého národnéh© umelca, akoby poprel rodinnú

tradíciu a zutekal k štúdiu eistsj n soehariny ft najprv na Umelecko - priemyselnej škole v Brne, potom Umeleek©

priemyselnej

škole v Prahe u profesora K* Dvoŕáka, aby toto štÚEua uzavrel
na ácole des Beaux Arts v Paríži# Išlo pochopiteľne o zdanlivé
popretie tradícií. Kôstka ich vlastne iba prehodnotil, správne
pochopil*

Umelec, ktorý sa zorientoval v modernom umení za pražských a
parížskych štíudií, bol na 11 zakladateľská " úlohu dôkladne

pripravený nielen profesionála©, ale aj teoreticky* Modernu
chápal v úzkom kontakte s ostatnými umeniami a vedou* Inklinu
je k revolučnému jaším Avantgardy '38, v ktorej nachádzame
všetkých pokrokových umelcov, básnikov a spisovateľov, ako aj
k Vedeckej syntéze, reprezentovanej predovšetkým prof* dr# I «►
goroffl Srušovskya a dr# M# Bak©šoa# Kôstka pociťuje obrodnú silu
vzájomného pôsobenia týchto disciplín aj vo svojej tvorbe#
Pret© sa ani v jedinom sochárskom diele nezriekol ideovej a uaeleekej náročností, ani básnickej aadsádzky a obraznosti, kto
rá znásobila ideový obsah diela#
Ik na jednej straň# Kôstka pod vplýrou vojnových zážitkov vy tvára diela, ktoré sú ozvenou ľudskej drámy, na druhej strane
vznikajú plastiky plné poetického lyrizsu* Kôstka prekvapuje
svojou invenciou, dravou šivosťou, zmocňujúcom sa tvaru v pohy^
be, zmakoa - syabolom a kultúrou tvaru# Je t© syntéza európskej

moderny ©bohatená © Kostkov originálny štýl, ako.tomu nasvedču
jú diela z rokov 1939 - 1945, ked popri portrétoch / Sestra Má^
ria, Oičmanka / ‘
-vytvoril okrem iného diela Poézia, Kováča Hoc «

sochy pime symboliky a básnickej sily, ktorá nesie myšlienky*
Mini sa začína škála Kostkovej výpovede o svete,, o jeho exístea-

cii, o zaysle života a boja za slobodu, o vzťahu k realite a ku
všetkému, čo človeka oslobodzuje a pre spoločnosť * Aj tam, kde
sa Kôstka obraeia k ainulosti, robí to v službe súčasnosti*

Jeho Odysseus / 1941 **42 / je obrazom drámy čias, vyznaním, sve
dectvom o utrpení ľudstva, Svätopluk, doráňaný, so stopami ťaž“

kého boja a ťarchy starosti © ©sud svojho národa, zasa myšlien~
ky národnej jednoty* K tomu rodu patria aj diela Pútnik, Svetozár Hurban Tajanský / návrh na pomník /, Tognéxý motív a iné*

Jeho Zohnutá žena / 194 J / akoby symbolizovala novodobé otroc

tvo a Bok 1944 zas hrôzy vojny* Yšetky tieto plastiky majú spo
ločný znak: sú moaummtálm© a spolu s ostatnými plastickými úva

hami boli prípravou na jedimeéné obdobie pomníkov, ktoré Kôstka
vytvoril po oslobodení#
Pre Bratislavu vytvoril pomník Víťazstvo* V monumentálnej plas
tike zvážil neradi© a spolu s architektom Ing* H* Skorupom cit**
livo zasadil á© prostredia parku a architektúry Heduty* Potom

vytvoril Pomník SUP pre Partizánske, ktorý dodnes patrí medzi
najlepšie monumentálne
realizácie, lebo symbolizuj© jednotu,
1
spolupatričnosť a svojou kompozíciou vychádza z tvaru slovenslqfcii
'vrchov® Pomník SIP pre Donovaly, ktorý stvárňuje návrat partizán
nov, Kôstka nazval Jar 1945 # súbežne s pomníkmi vytvoril kompo*
zíeie tfstmp d© hôr, Partizánsky pochod, Partizán a dalšie*
V päťdesiatych rokoch vytvoril eelý rad komorných plastík s poľ
nohospodárskom tematikou. Jeho Družstevníoka získala Štátnu eenú
Klementa Gottwaláa / 1953 /* Potom dostáva príležitosť realiz©**
vať dva monumentálne pomníky. Je to náhrobná plastika Ľudovíta

Štúra v Modre, ktorú.nazval Slovenská'jar’a súsošie Vdaka pre
pre Slavín v Bratislave* Oba monumenty zvládol netradi$ným poňa
tím,- básnickou silou a jednoduchým symbolom# Vytvoril tiež rad
lyrických kompozícií, z ktorýeh výnimku tvorí monumentálna plas
tika Smútok pre Osvienôia / 1960 /*
lasledujúee roky znamenajú nové vzopätie Kostkovej t*vorby a no
vé formálne výboje i prínosy* Vznikajú cykly kresieb, ktoré boli
u neh© vždy samostatným umeleckým prejavom# Vytvoril rad platík
a reliéfov s povstaleckou tematikou, koncipovaných po novom / Po
hreb partizána, Partizánska pieta, Matka skala/* A potom sa sa@« .
lo púšťa d© experimentov, v ktorýeh cítiť -Kostkovu vášeň, po dy

hytí nových mét moderného umenia#

Svoje eitové expresie odtláôa do tvárnej hmoty hliny, aby
myšlienka zvýraznil negatívnym geometrizujúcia

tvarom / Ba

lada, Kvet, Spomienka z detstva a iné / a súbežne vytvára fareb
né plastiky z hliny i dreva; znaky, symboly, totemy#•*
Kôstka sa osviežuje novým tvarom, novými výboja!, rieši nové
a nové problémy s mladistvým temperamentom. a vášňou ♦ A pritom
nech ktokolvek a akokolvek skúma toto obdobie JKostkovej tvor
by, zistí, že neopustil bázu, z ktorej vyšiel, poetieký odkaz

svojho strýka Perdišs, lebo ten mu #áva poeit istoty* Y@d sú~
bešme dokázal vytvárať aj vynikajúce portréty a nielen názna*
kove plastiky / Avantgarda, Mati©a / s© svojráznymi symbolmi#
Kôstka bol a vždy ©stáva básnikom a filozofom, básniacim a
mysliacim v sochárskom Évar©#
Ostáva verný sebe, l@b© umenie a spoločenské dianie su pre ne
ho už @d eias vstupu do nášho výtvarného diania neoddeliteľné,

napríklad v diel© Povodem reagoval na velka živelnú pohroma
na Dunaji v roka 1965, potom sa zas vraeal k svojim zážitkom
z detstva a opäť k motívom'zo Slovenského národného povstanxa*

la vojnu vo Vietname-reagoval eyklom toesieb Nikdy vojna a aj
vo volnýeh plastikách, ktoré vznikajú pre vlastnú radosť, sa

vyjadruje k otázkam ludskej existencie, humanizmu a slobody#
leopúšťa h© vášeň hladaéstva ani v týchto dn©oh? keä sa opäť
po anohýeh rokoch vraeia keramiekej tvorbe* Skúma v nieh
vzťah plochy a priestoru, farby a hmoty •

Kôstka neprestáva umelecky zápasiť*

slovom Jozef

T ateliéri národného umelca Jozefa Kôstku,
s

Ateliér národného umelca Jozefa Kôstku je v Bratislave vysoko
nad Dunajom. V januári je záhrada pokrytá snehom. Pred oknami
atelméru každodenná návšteva sýkoriek# V ateliéri vládne tvo
rivá atmosféra* Je tu pln© sôch, police zaprataná skicami,
štúdiami, kompozíeiami, sochami, súsošiami, návrhmi na pomní
kovú plastiku, portrétmi, keramikou*«♦ Tvar sa preplieta s tva**
roa# A väčšine týchto sôch v ateliéri akoby nestačil priestor*
Prerastajú ho svojou monumentalitou# Ticho ateliéru vám dovo
ľuj# vnímať kašdú osobitne# Tie, co mi boli realizované, vidíj

te ak© suverénne ©vládli priestor i architektúra, d© ktorej
fe©li vkomponované a ©statné zas ©živia oredstavu, ako by vyze*
rali v konkrétnom exetriéri ci interiéri*
ď

v

p

Zo živétépisnýeh udajoYs Jozef Kôstka sa narodil dna 29# janrnara 1912 v Stupave, v r©k@eh 1926 - 1929 sa vyučil v keramickej
dielmi strýka lerdiša Kôstka v Stupave, ¥ rokoch 1929 * 1932
študoval ma Uaeleeko - priemyslovej škole v Brne, potom na Umeleck© ** priemyselnej škole v Prahe* Y rokoch 1938 ^ 1939 &&
leole des Beaux.Arts v Paríži•
Od roku 1939 do 1949 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Odde
lení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej
a ©d roka 1949 do roku 1973 j© profesorom ma Vysokej škole vý«
tvárneho umenia v Bratislave, ktorej je spolm^akladateXout*
Roku 1953 získal vyznamenanie laureát Štátnej eeny Klementa

0ottwalda# roka 1962 sa stal zaslúžilým umelcom a o päť rokov
neskôr / 1967 / národným umelcom#
Získal mnohé eeny v celoslovenských súťažiach, striebornú me
dailu na Svetovej výstave v Bruseli roku 1958# prvu cenu na už s
šej celoštátnej súťaži na bratislavsl^f Slavín za plastiku Vda-ka a najvyššie ©cenenie na trienále slovenského sochárstva

roku 1967 *
Stretnutia s národným umelcom Jozefom Kostkom sú vždy zážit
kom. Zaváňajú novotami jeho profesie, ustavičným záujmom o

pohybe vo svetovom sochárstve, sú vzrušivé, lebo cez minulosť
hladí na dnešok a do budúcnosti.
Iskra spomienok z detstva z ateliéru Ferdiša Kôstku, kaa cho
dil ešte predtým, ako sa začal m neho učiť, kde začal objavo
vať sochársky tvar, nezotlela, iba pretepluje svojom silou
zemitosti, vôňou tejto zem© dnešok, k@d sa Jozef Kôstka' vraeia ku keramike * Kôstka v súčasnosti sa vrátil ku keramike •
Sám si ju aj páli* Pri spomienke na strýka ferdiša hovorí:
Cítim sa ako jeho suplent, ked robím keramiku*

Yytvára farebnú keramika,, keramické reliéfy, sochy* Ba Kôstka
vlastne malú je* Ved jeho nový farebný keramický reliéf Druž
stevná rodiny, je maliarsky cítený i poňatý# Tvorí aj rad níz
kych farebných reliéfov a farebných keramicl^feh obrazov:

Clown, Sokrates, Hlava, Balada a iné, ktoré nám nepripomínajú
iba Kostkove maliarske cítenie, ale aj fakt, že b@l všdy vyni«
kajúci kresliar.. Nová keramika dopoveááva jeho výtvarné práce,
je ich zmnožením'v inej disciplíne* Yed Kôstka vždy to, čo ne«*

vytvoril v sochárskej tvorbe, zachytil v kresbe* leboli to iba
študijné škoee, ale svojbytné diela* Iresba bola vždy neodde
liteľnou súčasťou Kostkovej tvorby*
Dr* Karol Yaeulík venoval Koitkovej tvorbe samostatnú monogra

fiu ešte roku 1960# Odvtedy kresebný prejav Jozefa Kôstku na
dobudol väčšj hĺbky i širšieho významu v modernom slovenskom
umení * Kostkova študijná Iresba prerástla do jedinečných eyk**

lov, do celých súborov# Z nich stačí uviesť napríklad cykly:
Proti vojne, Slovenské národné povstanie, Čierne akty, Don
Quijote, akvarelový cyklus Slovenky a mnohé iné* SÚ to súbory

schopné samostatných výstav*

JUrtivita Jozefa Kôstka je neutichajúca, obdivuhodná* Patrí

k sochárom, ktorý môže vykázať najväčší počet výstav v po
sledných rokoch* la každej sa vždy predstavil aj novými so
chárskymi dielami a novými kresbami* Tak tomu bolo aj v po

sledných dvoch rokoch na výstavách v Oblastnej galérii %U A#
Bazovského v Trenčíne^ v Dome kultúry v Bratislave / výlučne
venovanej téme SUP /, v Oblastnej galérii v Banskej Bystrici
a vlani v'oktlbri v lárotnej galérii v Prahe, kde vlastne vr
cholila jeh© výstavná aktivita* Tu poskytli lostkovi aj repre
zentačné priestory Kráľovského letohrádku, ktorý patrí k vý ~
ražným skvostom historickej architektúry* foto prostredie veľ
mi svedčilo Kostkovým sochám i kresbám* 0 dva mesiace bmde mať

Kôstka ©päť výstavu v Košiciach* feda sedemdesiatnik prekypuje
aktivitou, ktorá nemá obdobu ani m generačne mladších umelcov#
S Kostkovým monumentálnymi pomníkmi stretávame sa na mnohých

miestach na Slovensku, v Partizámsk@m# na Donovaloch, náhrob
ný pomník Ľudovíta Štúra v Modre, plastika pre Maticu sloven
skú v Martime, Socha slobody pred Hedmtou v Bratislave, súso**
ši© Täaky pre pamätník Slavín v Bratislave, busta FerdiŠa K
Kôstku na cintoríne v Stupave, bmsta profesora Juraja Hronca
pre Slovenskú vysokú školu technickom v Bratislave, sochárske
diela v Slovenskej národnej galérii v Bratislave a v zámku vo
Zvolene a inde v SSR a v ČSR# Tytvoril aj viaceré návrhy na ■
sochy, medzi nimi aj na náhrobnú plastiku národného umelca
Jána Múdrocha, ktoré sa doteraz nerealizovali#

národní umelci Jozef Kôstka a Ján Mtxdroeh boli priateľmi už
v časoch štúdií v Prahe# Po odchode z Prahy do Bratislavy ich
priateľstvo sa prehlboval©, spolu nielen vystavovali, ale ro
bili aj rozličné kultúrne a kaltúrno-politické podujatia na
vzdory ťažkým vojnovým časom*

Jozef Kôstka nás pri každom strenutí zaujme myšlienkami,
bystrý® postrehom a nikdy nezabudne zdôrazniť svoj pôvod

2 tudm* Yždy bladá istotu v čistote ľudského myslenia* v
umení rodu Kostkoveov.
V jeho ateliéri sa kedysi schádzali členovia Avantgardy
#38 práve tak ako v ateliéri Madroehovom*
Kôstka myslí v tvaroch. Tvarom dáva ©bsah veľkého spoloeenskéh

skéh© dosahu, angažovanosti za humanizmus pracujúceho Slove*
ka* Myšlienky Jozefa Kostkn nestrácajú na svojej -aktuálností♦

U neho aá slovo pevný tvar, myšlienka ním vyslovená tu ostá
va ako socha vytesaná do najtvrdšej žuly*
U Kostkn etické a umelecké postoje splývajú v jedno, ba sú
neoddeliteľné *
Kôstka práve v etickej a umeleckej náročností nikdy nezlá-,
vil, a preto sa jeho tvorba stala podnetnom aj pre mladšie
generácie. Každé dielo* ktoré odovzdal svojmu národu, vyni- ■
ká kvalitou* Každé nesie pume jeho osobnosti, ktorá posunu
la vpred celé naše moderné sochárstvo, lebo ho obohatila
© trvalé hodnoty*
Potia elánkn, 'ífyslí v tvaroch rq Yeéerníka dna 29# januára
1982 s podnadpisoa Dnes sa dožíva sedeadesiatiMi rokov
národný umelec Joaef Kôstka, ktorého autorom je umelecký
kritik Juraj fuchs# Aj iné denníky a časopisy uverejnili
v SSH a v ČSE príležitostné články k životnému jubileu

národného maelea Jozefa Kôstku*
Poznávajme stupavského rodáka# ktorý Eaeínal v skromýeh
podmienkach a svojou uaeleekou tvorbou preslávil svoj ná
rod a našu socialistickú vlasť.

S t u p a v s k á
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Výroba cementu v Stupave prestala t mesiaci septembri roka 1982*
K zániku eeaentárme viedlo viac dôvodov# Jedným. z nich bola ne
efektívna výroba ceaentu v spotrebe energie na výrobok / jednu

tonu cementu / z celosvetového pohladm*
Zastavenie výroby súvisel® s mimoriadne rýchlym rastom spotreby
ušlaehtilýeh palív, ropy a plynu.
Po oslobodení z iniciatívy pracovníkov Stupavstej cementárne bo
li urobené kroky pre zabezpečenie modernizácie závodu# resp# pre
výstavbu nového sáv©tm v Stupave# Nepriaznivé výsledky geologic
kého prieskumu vhodnej suroviny pre výrobu cementu

t

blízkosti

Stupavy však tento záaer realizovať neumožnili*
Potreba cementu v blízkosti Bratislavy vymútila si výstavbu no
vého závotu v 'Bohošmíka, kde je najbližšia lokalita s vyhovujú
com surovinovom základnou#
V súčasnosti Kombinát Záhorie v Rohožaíkm predstavuje velkú vý
robnú kapacitu z celoslovenského pohladí, až 45

produkcie#

la báze Stupavskej cementárne■s využitím výrobných priestorov
a ©statných sociálnych zariadení ak© aj äalšou výstavbou výrob

ných priestorov a objektov s prihliadnutia ma kvalifikovaných
pracovníkov a dalšíeh presunutých d© Bohožníka pri výrobe ee meatu, bmtuje sa v Stupave výrobný a opraváremsl^ podniky pre
údržbu a modernizáciu cementárskeho priemyslu na Sloveasku pod
firemný® označenia

C E V A S S B V I S

n# p#

Ciele a zámery Cevaservism boli uverejnené v Ixoaike Stupavy
v roka 1979# kde bol konštatovaný vznik tejto VHJ v Stupave®

Stupavská oementáren úspešne pôsobila v Stupave vyše 50 rokov,
v rokoch amivyššieho stupňa výroby zamestnávala 422 pracovníkov,
stav pracovníkov v cementárni v čase zakončenia výroby bol 370#

Koncernov/ podnik OEVáSEHVJS n® p# v Stupave s celoslovenskom

pôsobnosťou má v súčasností stav 400 pracovníkov*
S rozvojom výroby postupne vznikne množstvo ďalších pracovných
príležitostí, ktoré zabezpečia priaznivú pracovnú perspektívu
záujemcom z radov aiestmeho obyvateľstva®
pripravený zámer o využití všetkých pracovníkov Stupavskej ce
mentárne bol taký, že pracovník©* prevádzky výroby cementu bo-

1© zabezpečené zamestnanie na Kombináte Záhorie 111 ♦, ktorý
začal výr©im p© zastavení výroby cementu v Stupave.
Odborné profesie, záaočníei a elektrikári sa využili na organi
záciu servisnej činnosti v Koncerne Cevaservis®
Vedúci pracovníci Eoaeernovéh© podniká Cevaservis n# p* v Stu
pave:

1* Ing* Pavol Demeák, CSc, riaditeľ*
2# Martin Maoák, technický námestník*
2* Ing. Ján Belel, ekonoa® námestník*

4 * Ing* Pavol Maráni, imvest* námestník,
5* Florián Vilém, výrob * máaestník®
Predsedovia organizácií v podniká:
1* Iduará §álik, predseda ZO KSS vo vedení podniká,
2® Štefan H@s, predseda ZO KSS v© výrobnej oblasti,
3« Mikuláš Lavička,, predseda Z? BOH,

4 « Ing® Jozef Janči, predseda ZO SZM.
Informácie k uvedenej správe poskytli vedúci pracovníci:
Ing* Pavol Deméák, CJSo®, riaditeľ podniku & s* Florián Vilém,

výrobný námestník* predtým riaditeľ Stupavskej cementárne*

Hedožité sedemdesiate narodeniny
kpt, Jáma nálepku. v Stupave*

Pamiatka niekdajšieho uôitelľa kpt, Jána nálepku, hrdinu S©*- .
vietskeh© zväzu, je t Stupave stál© živá*
Pomenovanie hlavnej mlice v Stupave a tíeš Základnej deväť
ročnej školy jeh© menom občanom a žiakom školy temne prip©«*
aínajm pôsobenie Jána nálepka v Stupave a pomník, jazdecká
socha kpt* Jáma nálepka pred budovou školy, jeho boj za
bodemie Československa, spojenectvo a spolupráeä. s© Soviet skya zväz©a*
V mesiaci n@vembri v den výročia jeho hrdinskej smrti každo
ročne kpt® Ján Sálepka ošíva v srdciach a mysliach ©be&nov a
aládeše na slávnostných podujatiach a pri iných príležitosti
tiaoh venovaných jeh® pamiatke®
Pri príležitosti nedožitých sedemdesiatych narodenín kpt, Já
na Hálepka, hrdina ZSSH Miestny národný výbor a spoločenské

organizácie Hf v Stupave so nákladnou deväťročnom šfeolom a
Závodným klubom Ceaentár v Stmpave usporiadali dna 18 * septem
bra 1982 spomienkové slávnosti pre občanov a žiakov školy*
Slávnostné zasadnutie pléna H ? bol©-venovane pamiatke hrdinu
ZSSR, ktp, Jáma Nálepka, Účastníci slávnostného zasadnutia

Bliestneho národného výboru a tiež učitelia s© žiakmi Základ
nej deväťročnej školy kpt. Jáma lálepka položili vence a kyti
ce kvetov k pomníka kpt. Jáma nálepka pred hadovom školy*
T nelej bmd®v© ZDS sa uskutočnila beseda mČastníkov slávnosti
© živote a boji kpt* Jána nálepku.

Beseda prebiehala v izbe revolučných tradícií a ďalších dvoch
triedach* la besede boli prítomní brat Jána nálepku Ing. Jozef
nálepka, námestník ministra zahraničných veci C38B a ich syn©*

vec Michal nálepka, pracovník plánovacej komisie. Slovenskej

národnej rady. Za Miestny nfrodn# výbor bolí prítomní predse
da MSV BHDr* Anton Mioza, podpredseda Štefan Kriflík, za sploČenské organizácie ÄP predseda 110 KSS Alexander Has on, za MO
CK Anna Tomôíková, rod. Juriová, ZDS zastupovali riaditeľ ško
ly M* Mati©viô, J* Xošelová, J* Petreová a prítomní učitelia,

Funkcionári a pracovníci iných ©rganizácií, Štefan Heradovic,
Jozef Iffartinkovic, predtým predseda MNV, poslanci MHV*
la besede boli prítomní bývalí spolupracovníci Jána Hálepku .
z ôias jeho pôsobenia v Stupave, ak© Jozef Mader, predtým pred
seda IUJV, Jozef falaô# predtým riadite! Cementárne v Stupave,
menovaní v éase besedy už dôchodc©via, ak® aj Jozef Grunsky,
predtým pracovník Cementárne®
Z radov priateľov Jáma lálepka z ôias jeho pobytu v Stupave
Jozef H&ršáni, predtým -riadite! Cementárne v Stupave, JUBr.
Vojtech Mader, predtým predseda MOT v Stupave; zo starších
obôamov Anton Haršámi, Štefan Mater, dôchodcovia*
2 radov bývalých žiakov Jáma Nálepka na besede boli Itela
Jarošová, rodená Bertovišová, Vlasta Siváková, rodená Patlíôková, ak© aj značný, poóet občanov a žiakov školy#
Účastníkov besédy privítali riadite! školy a zástupkyňa riadi**
la ZDS Milan Matlovié a Júlia Koželová* Prítomní menovaní v
priebehu besedy ©živili spomienky ma pôsobenie Jána lálepka
v škole i vo verejnopolitickej činnosti, v jeh© aktívnej méasM
na práei s robotníckou aládešom v HfJ / Robotníckej telovýchov-

iedmote# / S uznaním sa vyjadrovali ® jeh© úsilí zabezpečovať
pokrokovú výchovu detí a mládeže v škôl© í v jeh© mimoškolských
ôinmsstiaoh s nimi, © jeho spolupráci a priateľstve s ©beanai
pokrokov© zMýšlajmeíai a elemai pokrokových politických organi
zácií® Táto jeho aktivita, ktorá bola podmienená odvahou a uvedom^losťou

nálepku bola dôvodoa mnohých nepríjemností

ktoré mu pripravili predstavitelia buržoáznych politických
strán a organizácií v Stxipave•
Napriek tona udržiaval Ján Málepka priateľské vzťahy k ano hýri jednotlivcom i rodinám, ako sa o týchto udalostiach vy y

jadrili prítomní Jozef Mader, Jozef Talač, Arnia Tomčíková,
JUDr# Vojtech Mader a další účastníci besedy*
0 živote Jána Nálepka v rodičovskom dome hovoril brat Jám
Ing# Jozef lálepka# ktorý nebol ľahký, pretože rodina bola
početná a na prá©i so zabezpečením výživy sa zúčastňovali
všetci jej členovia*
Prítomní účastníci besedy z radov mladších generácií občanov
Stupavy zoznámili sa činnosťou Jána Nálepka v Stupave v Čas®
jeh© pôsobenia v Stupave z prejavov starších občanov Stupa
vy, ktorí s Jánom Hálepkoa spolupracovali alebo boli j©h©
priatelili# Pochopili jeho odhodlanie bojovať za lepší Život
ľudí, za lepšie životné podmienky detí a mládeže, čo aj doká

zal v čase druhej svetovej vojny hrdinskými činmi a hrdinskom
sa®rť©n ako veliteľ es# partizánskeho oddielu v Ovruei na U krajine proti spoločnému nepriateľovi.
Predpoludním usporiadala TJ Tatran v spolupráci s koaisou M V
pre mládež a telesnú výchovu Bram§-športové preteky v areáli
strelnice nad Borníkoa, ktorýeh sa zúčastnili šesťdesiati pre
tekári m radov žiakov a mládeže v piatich.kategóriách*
Večer o 19 * hod* v Eávodnom klube Cenentár bol slávnostný ve
čer pri príležitosti nedožitých sedeadesiatyeh narodenín Jána
Nálepka za účastí predstaviteľov MNV a funkcionárov spoločen
ských organizácii Národného frontu a za účasti značného počtu
občanov a mládeže*
Slávnostný večer otvoril a prítomných privítal za MNV a MV
Národného frontu s* B# Hodmi*

Príležitostnú báseň predniesla Marta Žolnayová, učiteľka ZBS,

a slávnostný prejav k výročiu nedožitých sedemdesiatych naro
denín kpt. Jána Nálepku, hrdinu ZSSR predniesol predseda MNV

HHDr* Anton Moza*
V kultúrnom programe večera vystúpil Vojensky umeleel^ý sub©r
kpt* Jána Nálepku z Bratislavy*
Uvedenými akciami Stupava dôstojne spomenula sedemdesiate
narodeniny bývalého učiteľa v Stupave, kpt* Jána Nálepku,
Hrdinu ZSSR a SNP a jeho pamiatku v radoch mladších generácií
zdôvodnila a upevnila*
Pozvánky a plagáty k uvedeným podujatiam zabezpečil MNV*

S t a v e b n á
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V roka 1982 sa uskutočňovala výstavba v Stupave následovne:
Úsek investičnej výstavby:
¥ rámci výstavby sídliska 488 b, j , bola ukončená výstavba

a daná do užívania Materská škola na ml. Janka Kráľa vrátane
terenné úpravy, detské ihriská a malá architektúra; Mlynská
ulica, S výstavbou objektu reštaurácie sa začalo v mesiaci

februári / 02*82, / Počíta sa so ukončením v druhej polovici
roku 1963 ,
Ha úseku bytovej výstavby Štátne Majetky Stupava dali do uží
vania v marei 1982 sezónnu ubytovňu pre 50 pracovníkov vysta
venú v náklade 925*000*- Kčs.

Zo združených prostriedkov Štátny majetok, Ovocinársky štátny
majetok, Štátne lesy, Útvar PS / Pohraničná stráž / a Miestny
národný výbor bola realizovaná rekonštrukcia prístupovej komu
nikácie Stupava,- Malý Haj - Hradlo v náklade 1, 416*000#- Kčs .

V rámci technickej vybavenosti IBV / individuálna bytová vý stavba / Západoslovenské energetické závody Bratislava reali

zujú rekonštrukciu sekundárnej siete a budujú verejné osvet lenie na miestnych, komunikáciách - ulice Budovateľská, Marxova,

Bezručova®
íľsek výstavby akcií w Z w:

¥ súčasnosti sa ukončila akcia Detské jasle III* na Devínskej
ceste - rekonštrukcia a prístavba s finančným nákladom 277 *000 .Kčs*
¥ termíne do novembra 1982 sa plánuje ukončenie akcie n terén
ne a sadové úpravy - Stupava centrum, w Finančný náklad 319
tisíc Kčs,
Pokračuje sa v akcii výstavba Detských jaslí II, na Fučíkovej
ulici - rekonštrukcia a výstavba.

Do plánu akcií • 2 f# bola zaradená toho roku. akcia w Športoto prevádzková budova fJ Tatran " s finančným nákladom
1, 579.000.-* Kčs s termínom začiatok oktober 1982, ukonče
nie marec 1984*

V neinvestičnej časti akcie tf Z w na tomto úseku pri skráš
ľovaní obce bolo odpracované občanmi 141 500 brigádnických

hodín* Z toho mládež 74 800 hodín a vytvorili tým hodnotu
5, 012.356.- Kôs*
Úsek výstavby cudzích investorov:
Výstavba prebiehala v nasledujúcich podnikoch:
Domáce potreby - výstavba predajne na ul. Kpt* Jána nálepku,
začiatok ~ zemné práce, základy.

Slovenský zväz výrobných družstiev pokračuje vo výstavbe
školského zariadenia pri ceste do Borinky vo východnej čas
ti parku*
OPMP - Okresný podnik miestneh© hospodárstva pokračuje a ukon
čil výstavbu stolárskej a čalúniekej dielne.

Štátne rybárstvo dokončilo administratívnu budovu v parku.
Štátna majetky dokončili farmu dojníc, vo výstavbe sú seník
Škrabálky a 14 bytových jednotiek* Krajská vojenská správa

24 bytových jednotiek vo výstavbe*

Zdroj - predajňa potravín na Leningradskej ulíéi ukončená,
RaJ Malacky, rekonštrukcia reŠtauáácie býv# Maroš.
Incheba Bratislava - špedičný sklad je vo výstavbe#
SLGYL1E - vysokotlaký plynový prepoj je vo výstavbe.
Úsek IBY / Individuálna bytová výstavba / :

Do konca roku bolo ukončených a daných do užívania 9 bytov
v 8 rodinných domoch. Výstavbu začali štyria stavebníci ro
dinných domov a bolo vydaných 1} povolení na prístavbu a pre
stavbu rodinných domov.

Rozvoj a perspektíva obce:
Pretože Smeruj územný plán Stupavy je stále v štádiu
schválouania, nie je vyjasnená koncepcia veľkosti Stupavy

a jej perspektívy*
Výstavba v najbližšom období t*j* roku 1983 bude následovná:
na úseku komplexnej bytovej výstavby bude ukončená výstav
ba reštaurácie, Krajská vojenská správa ukončí výstavbu

24* bytových jednotiek* Výstavbu predajní plánujú podniky

Bom služieb Okresný podnik komunálnych služieb Pezinok,
Zdroj Senee budú realizovať prístavbu predajne na ul* kpt.
Jána Nálepku. Drobný tovar urobí stavebnú úpravu objektu
časti býv* kinosály na predajnú♦

Státky majetok začne výstavbu čističku ©dpad# vody v loka
lite za Štátnym majetkom*
V akcii ** 2 w sa bude pokračovať vo výstavbe D J 11#

Bude sa požadovať zameranie,krátkeho vodovod* spoja na
uliciach ferdiša Kôstku a Vinohradskej do akcie " Z %
Projekčne sa pripraví akcia úpravy velkoparku v Stupave.
Podľa správy Odboru výstavby MNV*

Polilad do minulosti a súčasnosti

stupavskej k@mzervárne•
Stupavskú konzerváreň založil tunajší ©bčaa Bnclolf Apoštol#

Asi od roka 1923 začal 'S výrobou kvasenej kapusty p© domácky
v rozsahu 8 vaginov ročne# ¥ýrobu zabezpečoval sám so svojou
rodinou# Tovar odvážal ma stupavskú železničnú staniem a roz©»
sielal spočiatku záujemcoa ma Slovenska # v r©k©eh 1940 - 1944
do ¥iedm©# potom do Praky, ba aj to Fímska, kaa vyvážal aj hláv*

k©vú kapustu a šalát©*?© uhorky®
¥ roku 1939 kúpil budovu v terajšom areáli záwmäxi iproti rodin~
mésu domm^ kde zariadil výrobu kvasenej kapusty a nakladacích
uhoriek d® pohárov uzavretých tzv* bravčovým bufen®a# ¥ýroba sa
pohybovala na primitívnej úrovni#
la rezanie kapusty používal spočiatku ručme nože, neskôr postú
pili na polomeehanizovanú technologiu a ©d roka I938 zaviedli
strojové rezanie kapusty*
Spočiatku Rudolf Apoštol zamestnával 5 stály©h a asi 20 sezla*
ayeh robotníkov#
H@ka 1946 začal stavať krldl© výrobnej haly^ kde je doteraz u~
aiestmemá uhorková-linka# Stavbu dokončil roka 1947 a © rok sa
v a®j začala výroba#

¥ roka I949V II# etape znárodnenia firmgr prešla pot národnú
správu a potom jej majetkovú podstatu včlenili á© národného pod
niku Cukrovar frnava, závod Záhorská ¥®s a neskoršie do Západ©**
slovenského piiehovéh© priemyslu Leopoldov,
¥ rokoch 1950

$1 zrušením aenší©h súkromných firiem zriadili

v Stupave dalšie dve výrobu®#
K rozšíreniu výroby došlo roka 1952 , výrobu v pričlenených vý

robniach zlikvidovali, strojové zariadenia a obalový aateriál

sústredili do dnešného závodu®

K 1# januáru 1953 výrobnú začlenili do novoutvoreného podniká
Záhorské liehovary a 'konzervárne, n# p #> Malacky®
Novy podnik zmodernizoval výrobnm a pustil sa do výstavby novej
kapustám© #
Zánikom podniká Záhorské liehivary a konzervárne roka I96O
sa výrobná dostala do správy krajského podniká Západoslovenské
konzervárne a liehovary# teraz SIDVL1E, a* p*, Trenčín, najprv
ak© súeast závodu Malacky a ©ä 1* januára 1966 ak© samostatný
závod*
f rokoch 1955 ** 1963 p© zmodernizovaní str©jmo-technologíekéh©
zariadenia výroba v Stupave sa prudk© rozvíjala#
Výstavba novej kapustám© # nových výrobných ©bjektov* ©hladiaressl^ých boxov a skladovacích priestorov dokazujú snahu. o zabez
pečení® rozvoja konzervárenskej výroby ma Záhorí, kde kd© komzervárenstvo má tradíciu#
Ušili® © rozšírenie výroby pokračoval®# Zévoá v r©k@eh 1969 •
I97I vybudoval novú soeiálmO'-aáiainistratÍYBm budovu, ©bstaral
výkanaejšie stroje na výroba sterilizovanej zeleniny a uhoriek*
la výrobu, kvasenej kapusty zabezpečil n©vé rezačky z Holandska
s ©dlistovacoa, shotovil kombajn s vyklápacími vozíkmi.
Hový stroj HEROPAL mm balenie kvasenej kapusty d© jedno kg vre
cúšok vystihujú úsilie sáTOdu o zásobenie trhu najmä;'v hlavnom

meste Slovenska, Bratislave a ma okolí-*
Popri sústavnom zvyšovaní .©bjemu výroby a zlepšovaní úrovne
technického vybavenia závotm velai dôležitá úlohu zohrala pra
covná iniciatíva zamestnancov závodu v rámci socialistického
f
f
v /

súťaženia® Dobré skúsenosti % minulosti sa uplatnmjm najmä v
súťaži m titul BSP / Brig#áda socialistickej práee / s piatimi
kolektívmi a 38 pracovníkmi zo všetkých úsekov činnosti v závo
de# ¥ návode pracuje rad zaslúžilých a vyznamenaných pracovní

k©v# napr. Michál Baranžok, nositeľ aajvyššieh© rezortného vy
znamenania, viacerých nisioodbor* cestných uznaní a dalších 11
pracovníkov závodu, ktorí sa zaslúžili o jeho rozvoj*
Závod v súčasnosti vyrába: koapoty, sterilizovanú a nakladanú
seleninu, hotové jedlá, mäsové konzervy, kvasenú kapustu, ©eot

kvasný liehový 10

fo*

Vedúcimi výrobne, resp* riaditeľmi závodu, ©d znárodnenia boli:
František Cibuľka v rokoch 1953 - 19&3 *
Vladimír Elíaeš v rokaeh 1963 ~ 19^4 ,
Horyaír Ptácek v rokoch 1964 - 1967 #
ttichal Baranôok od roka 1967 #
ferajši® vedenie závodm:
Miehal Barancok, riaditeľ, Zdemek Barda, vediaci VTU, Peter

Kováči^ ekonoa závodu®
Prehľad produkcie závodm v roka 1982s
Eoapoty: jahody, čerešne, višne, hrozm®, slivky, ringloty,
hrušky, jablká, marhule, broskyne, ribázle / aj pre
diabetikov* /

V toaáek - J20 ♦

Zásobujú domáci trh a-na .rývoa d© socialista štátov ZSSH, NDR,
Madarsk©# Mongolské* do kapitalist. štátov ISS, Holandsko, Veľ
ká Británia,

Yýr@ba ©etm 10 fo, mnolstv© 408.000 1*
Sový výrobok BOWLM / m o Q l e v liehu / , fflBošstv© 163 t.
Zelenina, paprika, feferosy, šaláty, leče* éalamáda, ster. ka
pusta, amošstv© IO3O t#
Uhorky, nakladané a stavil*, amošstv® 1327 t*
Kvasená kapusta, množstvo 39IO ton® Balenie v 1 kg sácSkoch,
nádoby p© 13 kg a steril* kapusta" v 4 kg pohároch*
Ďalšie zeleninové výrobky; paprik#vá pochúťka zn. SABA.
Hotové jedlá eelkoa

t©n# Výrobky - dxrnst. kapusta s morav#

klobáskou a hríbkami, Trenčiansky párok s fazuľou, Šošovica

s párkom, Segedínsky guláš, Plnený kapustový list*
Stav zaÄestnaseov: 160 , z toho 113 stálych,
Yedúei pracovníci závodu v roka 1982: Michal Barančok, riadi
teľ závodu, Peter Kováč, ©konám závodu, Zdenek Burda, vedúei

výrobu©-technického útvará•
.Dopravné prostriedky závody: 1 autobus, 10 nákladných autom©b,
2 osobné autá, 2 traktory#
Michal Baraao©k funkciu riaditeľa závodu nastúpil dma 25* mar
ca roka 1967*
Nárast ©bjeau hrubej výroby v rote mástufm d® fmnkeie riadite

ľa roku 1967 bol stav 17 aililnov Kčs v roku 1982 48 ,658 .000 *Kčs t
Serpanie informácií, úvodná časť Minulosť a súčasnosť ¥HJ L1K0
Yydal© §R frustu LIKO, Bratislava 1975 # strana 184 - 187 *
Prehľad ® produekii závodu poskytol Peter Kováč, ©kom©® závodu
Záverečnú časť: Yýstavba, investíeie posKytol riaditeľ závodm
Michal Barameok; 1 * sklad hotových výrobkôv na kapacitu 280
vagomov roku I970, 2# adiiinistratívmo-soeiálma budova, do pre
vádzky roka 197i,.J# údržbárske dielne do prevádzky roku 1972,

4 # debnárske a stolár# dielne r* 1974, 5# prísWba kapustám©
pre drobné balenie r, 1974, 6 * prísWba skladu hotových výrobkov r* 1976 # 7 # vyasfaltovanie ploehy areálu závodu r* 1976 ,
8 * vybudovanie § M i ©bal©v r* 1973 # 9# ®pl©tenie závodu betémovou ©hradou r* 1978, 10* vybudovanie movéh© vodného zdroja
/
/ hĺbka 120 m s kapao* 12 1 seo*, náklad 750 *000 ** Kčs./

/

Starý vodný zdroj mal.hĺbka 60 m, kapa©* 3 1/see*
D© kaaea roku 1982 preinvestované 30 aíliomow Kčs.
Za vynikajúce pracovné výsledky závod získal ©á roku 1967 do
r* 1982 12 krát štandardu podnikového riad* SLOVLIK, Trenčín
a podnikového výboru BOH.

Hospodárske výsledky 0S1I m* p* prevádzka 01 v Stupave.
Klimaticky priaznivý rok 1982 prejavil sa priaznivými hospo
dárskymi výsledkami v tunajšej prevádzka OŠM 01. Podľa rozbo

ru hospodárenia za rok 1982 úsilie pracovníkov prevádzky na za
bezpečenie úrody i pri výkyvoch počasia bolo úspešné*
Po dlhej a tuhej ziae pri prehliadke porastov za účasti pracov
níkov Slovenskej štátnej poisťovne, vedenia prevádzky a vedú

cich jednotlivých stredísk bolo konštatované, še všetky ©voené
dreviny vrátame porastov jahôd boli poškodené mrazmi
V prvej dekáde januára následkom oteplenia začal® prúdenie
miazgy v porastoch sliviek v Malackách, eo p© opätovnom zníže
ní teplôt spôsobil# rozpraskanie kmeňov m 20 ^ jedincov*.
Terminál® a kmene ©šetrili štepárskym vofekoau Ma tomto stre
diska priši© aj k vymokmiitim asi 300 jedincov novej výsadby
bazy čiernej •
¥ druhej dekáde apríla poklesla teplota ako v predchádzajúcom
roka / dna 1 7 # IV# na - 7$5

C / , avšak ovocné dreviny

okrem jabloní neboli' ešte v plnom kvete, takže nedošlo k to

.

tálnemu zmrznutiu kretov ak© v roku 1981

Vyhnojenie bol© urobené v jesennom období, v jarnom období
iba prihnojení© jahôd# ¥ priebehu štyroch mesiacov pokračova
li v zmladzovacom reze v poraste jabloní ma stred# Malý Háj®
¥ máji bola urobená nová výsadba vymrzlých jahôd odrody Tenira
a podsadba jahodových porastov® Sadenie® z vlastných porastov*

la stredisku v Malackách bola realizovaná nová výsadba sliviek
ma výmere f ha*
Ochrana proti chorobám a šk©áeo»# v zimnom postreku, jablone
na 80 ha ploche , prípravok litrosam

25, Arber®!,

ploche 20 ha, prípravok Arborol a BiMecron,

slivky na

Vo vegetačnom období jablone na ploche 80 ha bolí postrekom
ošetrené štyrikrát, Použité prípravky: Rabigan, Méation, Aŕagaa, Alar. Višne na ploche 48 ha

jedenkrát , použitý prípravok

Dithan© a Hdation* broskyne na ploche 37 ha, použitý prípravok
Smlka, jedenkrát a taktiež jedenkrát na ploche 28 ha s príprav
kom Dithane a MÄtion.
Ríbezle ma ploche 17 ha s prípravkom Paáeaorf a Dithaae v zme

sí s Metationoa*
Slivky na ploche 20 ha s prípravkom Dithane a v zaesí s Amti©#.
Zimný postrek ak© aj vegetalaé postreky urobili postrekovačmi
Kertitox 2000 v dávke 1000A &a..
Herbieidná ochrana bola zameraná na likvidáciu burín m ovocných
drevín v radoch.
Závlahy - realiaáeiu doplnkových závlah realizoval pracovník
s* Fandel s pracovníkmi mechanizačného strediska*
Zavlažované boli plochy jahody 8 ha, v Mesiacoch aáj^jún denne,
jablone - 12 ha, škôlka ríbezlí, broskyne 9 ha U duba®
Mechanické ošetrovanie porastov: V prvej dekáde júna začal sa
zber jahôd® Vysoké teploty a sústavné zrážky zapríčinili nad#
merné zaburinenie na všetkých strediskách, zvi. na strediska

Malý Háj, kde boli urobené opatrenia na ©dstrá©mie nedostatkov.
Ha likvidácia burím použité závesné náradia a zapožičané kosáč
iky Ref©rm# la likvidáciu zatrávnemýeh radov bol použitý cepový
zberač SPC lóO zapožičaný od ŠM Stupava- Vzhľadom na rozšírenie
výsadiebuš na jeseň roka 1982 bude potrebe zabezpečiť pre pre**
vádzku 01 závesné náradia: disky, pluhy, brány, šmyky,

b

osmetad-

lá hnojív ak© i nakladač•
Retaltiváeia a zúrodňovanie pôdy je zabezpečovaná v spolupráci
*
f
^
s Agrostavom v Pezinku, plán zúrodňovacích prác sa splnil na

109, 9

Príprava pôdy pod výsadby: la strediska Malacky boli do pripra
venej pôdy vysadené višne v poslednej dekáde novembra p® dodaní
sadbového materiálu z MLH na aa ploche 5* 5 &a*
la strediska Malý Háj boli do pripravenej pôdy vysadené brosky
ne vo výmere 6 ha#
Týroba sadbového materiál*: 1 existujúcemu materiálu noTošľach*
temcov červených a čiernych ríbezlí zaškolkovanýeh ma jeseň r#
1981 v celkovom množstve 16*410 kusov bola plocha doplnená
90®550 kusmi rezkov dodaných ©d prevádzok 05M* Prenedostatok
pozemku v Stupave bol© 18#000 kusov zaškolk©varných ma stredis
ka Malacky* Kultivary ríbezlí: Priams, Memdip Cross, Jonker ¥#T
Silvergiter, a©©dkm©p# ¥ priebehu jesene 1982 bolo zaškolkova*
ných dalšíeh 33.000 kusov ríbezľových rezkov,

Zberové práee:
Zber jahôd: S© zberom sa začal© 7 * júna, v priebehu zberu po
rast bol dms 14® júma postihnutý ľadovcom* Celková úroda 22®413
kg bola pozbieraná za 15 dní stálymi pracovníkmi a najal žiakmi
z ©kolitýeh ZDŠ*

;

Zber jabíkj z plámm 556 tém bol© pozbierané I52 t, č© predsta
vuj© 36,57 f* plánovaného množstva® následkom poškodenia poras
tov jarnými mrazmi j© úroda ku komem zberu I52 tom#
Zber broským: z pláam 99 *t®Ja bola dosiahnutá úroda 139 tom,
č© predstavuj® 140,40 % plán® imolstva#
Zber'Višní s z pláam $1 tom bolo zozbierané 74 ton, čo predsta
vuje 81,31 i<> plán* as©šstva#
la strediska v Malackách bol zber urobený striasaČoa Balkán - 3
/ výrobok B.LR /«
Zber ríbezlí: z plámm 71 tom bolo zozbierané 36 #24 tom, čo pred
stavuje plnenie ma $1,05 í°*
Pri zbere u ©drod lierlamdenský a Holandský červený bol použitý

zberač Saallford - llo.lti / výrobok Jngliek© /, s ktorým bolo
z©zberané v priebehu 2 dní 10 ton#
Zber sliviek: so zberom sa zaealo 1# sept* Zber sa robil s dvoma
striasaeai Balkán - J, m mladých výsadieb brigádnikmi z Gymnázia
ma Metodovej nl+ v Bratislave* Za 17 pracovných dní bolo pozbierané 2.785, 52 t# cía bol plán splnený na 174,09
Zber bazy: ©proti plánu 25 t‘oa bol© zozbierané 6 ton, eo pred
stavuje 24 f® plán# množstva®
Ufeehanizáoia: Prevádzka vlastní 9

traktorov*

la traktore 56II bol praeovníkai servisu Balkán namontovaný
striasaš ovocia • Balkán 3 U *, ktorý bol famken® odskúšaný
pri zbere

višní a sliviek® Striasaé pracoval bez väéšíoh po**

rmeh* Je treba kapit alkŠie mehytávacie e@2mste# pretože teraj
šie impm kôrm stromov *,
fraktory boli poeas roka sehopné prevádzky*
V priebehu roka pracoval na prevádzke 01 Stupava zbera5 ríbezlí
» Saallford M s ktorým boli pri zbere dosiahnuté dobré výsledky®
T priebehu roka boli pre prevádzka zatopené tanierov© brány
w Spedo ”, s ponornom--miob. podaril© sa odstrániť zaburinenie
sadov# Koncom roka bol kúpený samohybný postrekovači * f11011 w,
ktorý bol fankSne odskášaný pri zimnom postretal*
V priebehu decembra boli ioípené dva drtíée konárov, jeden ma
drtemie ríbezlovýeh konárov, bol odskašaný na strediska Malacky*
Drahý drtie konárov je zároveň aulSovaô trávy, ktorý bol odska
šaný na strediska Malý Háj* Mmleovae a drtie konárov pracovali
k plnej spokojnosti#

Plnenie ukazovateľov plánu ma rok 1982:
Bxmbá poľnohospodárska prodmkeia na prevádzateOSM 01 v Stupave
v rote 1982 je z produkcie ovocia a z produkcie sadbového ma
teriálu® Skutočné plnenie je na 59*60 Í° P° zohladnená množstva

SŠP m ovocia je 100,71 # • liššie plmenie je u sadbového mate
riálu, kde plánovaná produkcia predstavuje 63O tis* Kôs,
Tržba za ovocie sú 3002 tis# Ees, po zohľadnení škôd ovocia,
ktoré boli nižšie plnené sú tržby 4 792 tis* Kcs, co predstavu
je 106, 15
Výkony a mimoriadne výnosy p© zohľadnení škôd sm 5 896 tis,Kôs,
č© ©proti p l á m predstavuje 6 615 tis# Kôs, t. j ♦ 89# 13 Í°*
Čerpanie nákladov ©proti pláma je na 98,62 fo*
Spotreba materiálov je ma 89*39 Í°*
Prekročenie m položky ©statné výkony materiálovej povahy, kde
sú evidované práee iných organizácií, ak© je ágroehemioké stre
disko m* p. Zohor, ktoré robilo hnojenie ma všetkýeh stredis káeh, finančné náklady sú však čerpané ma 35*37 f°> ôo spôsobi
lo, še sa hnojenie robil© jednozlôžkovými hnojivami na základ®
rozbora pôdy a listovej výživy* Agr©stav n.p* Pesinok dodané
práe® plnil ma 109 # 9 í°*
Dodávl^f ©voeia boli pre odberatelov: Slovlik, Mraziarne, Zele
nina, Mraziarne Dyšiaa# Hajviae ovoeia vykúpili Mraziarne n♦p*
závod 01 Bratislava,"kde vykapovalí í madzmluvné dodávky a t©
m broskýň a jabĺk*
Plánovaný poÔet pracovníkov bol 72 a skatoéný 64, e© predsta
vuje 86, 48 fo, é© vsniklo.týa, še nebol© treba brigádnikov pre
neúrodu niektorých druhov ovocia*
Správa © hospodárení zarrok 1982 obsahuje tabmlky z jednotlivých
úsekov hospodárskej činnosti prevádzky GSM 01 v Stmpave, ktoré
posiatajú podrobme informácie#
P®é@t stálych pracovníkov prevádzky 49* Vedúci prevádzky je
Ing* Kujan, další zodpov* pracovníci: m&k&lKr&iôír, agronóm,
Marian Hasoň, meehanizátor, Terézia Báeová, ©konomka®
Celková ©bhospod# plocha je }60 ha, ©vo©né sady 198 ha, ostatná
sú lúky a pasienky#

Pracovníci Miestneho národného výboru,
na konci roku 1982#

Predseda Miestneho národného výboru BHDr. Anton Moza,
Tajomník Miestneho národného výboru Štefan Gróf,
Pracovníčka sekretariátu Františka Škrovaňová.

Matrika, vedúca Ľudmila Krajadiôová, pracovníčka Mária
Mihalovičová#
Igenda: 1# vydávanie matričných dokladov, 2. ohlásenie so
bášov, 3 * ohlásenie úmrtí, 4 * overovanie odpisov
a podpisov,

prejednávanie priestupkov, ó. ob

čianske výbory, 7 « Dopravná komisia.

Pracovníčka má pridelenú 1. evidenciu obyvateľstva,
2 . ohlasovňu, 3# evidenciu domácich zvierat, 4 * vo
jenskú evidenciu, $* komsiu PĽVH, 6. prihlášky do
materskej školy*
Odbor výstavby, vedúci Karol Smelík, pracovníčka Hana Hrn

ciárová»
Igenda:

1. komisia pre plán a výstavbu, 2# Žiadosti o územ
ná rozhodnutia na rodinné domy, 3* stavebné povole

nia, 4 , užívacie povolenia, 5* ohlásenie drobných
stavieb, 6# sanačné opatrenia*

Pracovníčka má pridelenú komsiu pre mládež a telesnú
výchovu.
finančný ©dbor, vedúca Míluše Mikuláštíková, pracovníčky
Maria Bu oková a Božena Stastná*
Igenda:

V

0*

1, výrub daní, 2. daňové úľavy, 3. majetkoprávne
záležitosti, 4 . ocenenie nehnuteľností, 5. finanč
ná komsia.
Pracovníčka Mária Račková má pridelenú 1 , evidenciu
školského stravovania, 2

. komisiu

- ochrana verej -

neho poriadku.

Pracovníčka Božena Šťastná 1* dane a poplatky, 2#
vydávanie rybárskych lístkov, J* povolenie o preda
ji poľnohospodárskych prebytkov,, 4 . komisiu pre ob
chod a cestovný ruch.
Komisia sociálno - zdravotná, vedúca Soňa Činovská.
Igenda:

1, sociálno - zdravotná agenda, 2* vybavovanie do chodkov, 3* evidencia žiadostí o byty, 4 * prihlášky
do detských jaslí, 5* komisia sociálno - zdravotná,
6* komisia pre obchod a miestne hospodárstvo.

V budove Miestneho národného výboru je umiestnená úradovňa
Zboru národnej bezpečnosti / Z 1 B / Obvodné oddelenie Verej
nej bezpečnosti / V B / ,

Územná časť

Stupava.

V budove MNV upratovačkou je Anna Eostková.

Pracovníkom pre udržbu ciest je Alexander Horrát.

