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40. výročie oslobodenia

S t u p a vy

slávnou Sovietskou arkádou.
Miestny výbor Komunistickej strany flovens^a v Stupave,
Miestny výbor Národného frontu SSR v Stupave a miestny
národný výbor v Stupave organizovali slávnosť štyridsiateho
výročia oslobodenia Stupavy slávnou Sovietskou armádou.
Text pozvánky znie: Pozývame Vás na slávnostné zasadnutie
MNV,

KSS a

NF pri príležitosti 40. výročia oslobode

nia Stupavy slávnou Sovietskou arkádou.
Zasadnutie sa uskutoční dna 4. apríla 1^85 / vo štvrtok /
o 14,30 hod. v kinosále ZK Oe^entár.
Program: 1. Hymny ČSSR a ZSSR, 2. Báseň, 3 . Otvorenie,
4. Slávnostný prejav k 40. výročiu oslobodenia,
3. Príhovor zástupcov OV KSS a ONV Bratislava vid.
6. Odovzdanie vyznamenaní,
7. Pozdravný list ľudu ZSSR,
8. Internacionála.
V kinosále zaujmite miesto podlá priloženej vstupenky.
Po slívnostnom zasadaní bude spoločný odchod k hrobom padt
lýc'h sovietskych vojakov na Obore, kde sa uskutoční akt
kladenia vencov na poňest oslobodenia Stupavy.
Dr+ Anton Mb'za, predseda ^MV a Bohumír Rodul, predseda
MV KSS a MV NF.
Po hymnách ČSSR a ZSSR a úvodnej básni slávnostné zasadnutie
otvoril a privítal prítomných predseda JNV Dr. Anton Láoza.
Požiadal predsedu IsV KSS a MV N? Bohumíra Rodula, aby pred
niesol slávnostný ^rejav.
Vzhľadom na význam prejavu uvádzam doslovné znenie
slávnostného prejavu.

Vážene súdružky, vábení súdruhovia, milí spoluobčania
a mládež, poslankyne a poslanci, vážení hostia,
celá naša spoločnosť žige a v dalšom najbližšom období
bude žiť v znamení osláv 40. výročia vyvrcholenia národno
oslobodzovacieho boja nášho ľudu a oslobodenia Českosloven
ska Sovietskou arkádou. Aj my a%e sa dnes zišli práve preto,
že chceme čo najdôstojnejšie pripomenúť jeden z najdôleži
tejších medzníkov toho obdobia našej obce - jej oslobodenie.
Ak pozeráme na túto radostnú skutočnosť cez kratučkú retro
spektívu dejín, uvedomujeme si, že po veľiai ťaž .om živote
za Rakúsko - Uhorska, potom za obdobia prvej Českosloven
skej republiky, kedy z ohľadom na nevybudovaný priemysel
a drobné poľnohospodárstvo sa tu v našej obci pracujúcim
žilo veľgíi ťaáko a ^edy naši pracujúci hľadali prácu nielen
v Bratislave a Viedni, ale aj v dalekej cudzine, dochádza
lo aj v tejto oblasti pri boji o každodenný chlieb a skla
maní nad neutešenými pomermi vo vtedajšej republike k
triednemu uvedomeniu* A tak začiatkom roku 1^22 sa zaklädá
aj v Stupave komunistická bunka. Táto svojou činnosťou
orientuje verejnosť na boj za prácu, chlieb a proti hladu*
Neskôr po rozbití republiky v podmienkach tav. slovenského
štátu pracujú komunisti aj u nás v ilegalite^ odhaľujú pra
vú tvár fašizmu a jeho prisluhovačov, šíria pravdu o ZSSR
a jeho úspechoch na fronte, pomáhajú utečencom z koncentrač
ných táborov a partizánom. Utrpenie vyplývajúce z vtedajšie
ho kléro-fašistického štátu a útrap života končí oslobodením
našej obce slávnou Sovietskou armádou, ktorého 40. výročie
si dnes na našom spoločnom zasadnutí MV KSS, MV NF a MNV
slávnostne pripomíname.
Oslobodenie nasej obce uskutočnili vojaci 11* u&rajin^kého
frontu.

Tuhé boje boli najmä v oblasti terajšej ulice 4. apríla*
Uhohí fašistickí vojaci padli alebo sa dostali do zajatia.
Y boji o oslobodenie Stupavy padlo vyše 40 sovietskych voja
kov. Dvaja z tých, čo p^dli v boji za n^še oslobodenie au po
chovaní na * Obore ", kde si ako každoročne i dnes pôjdeme
spoločne uctiť ich pamiatku.
Sudružky a súdruhovia, aj naša obec po oslobodení začína noxu, svetlejšiu kapitolu svojich dejín, ktorú ešuo vi c do po
predia posunulo víťazstvo robotníckej triedy nad buržoáziou
vo februári 1^48. Tiež robotníci, aalší občania a pracujúci
miestnych organizácií ale najmä Stupavskej cementárne v tej
dobe príčinlivo priložili raky k dielu a odviedli svoj podiel
na tomto víťazstve. Nastáva obdobie mierového budovania ne všednej aktivity a iniciatívy.
Tak ako v celej našej vlasti a spoločnosti, aj v našej obci
sa v uplynulom období od roku i % 5 a najmä po roku 1^48 za
významnej účasti komunistov, pracujúcich i dalších občanom
podarilo úspešne zvládnuť úlohy spojené s výstavbou nasej so
cialistickej spoločnosti. I dnes je potrebné zvýrazniť, %e
zmyslom politiky KSČ vždy bolo, je a bude starostlivosť o
blaho ľudí, zabezpečenie práce a trvalý rast životnej úrovne,
vytváranie nových mocností zdroja tvorivých síl a uplatňovanie
schopností ľudí.
ľučasťou oslobodenia našej vlasti slávnou 5§rvehóu ^ armádou,
dnes Sovietskou armádou je aj oslobodenie nasej c c a Stupavy.
Toto výročie sa každoročne stáva príležitosťou na to, aby sx.e
si tuto historick&u udalosť pripomenuli.
Tento den je v dejinách našej obce zapísaný, ako sa ludovo
hovorí, zlatými písmenami , lebo znamená koniec sturého sveta
a začiatok nového - socialistického* Tento rok je to už šty

ridsiata jar, kedy vďačí obyvatelia n^šej obce spolu s na
mi polozia vence a kvety vďaky svojim osloboditeľom a Aedy
si znovu pripomenú zásluhy tých, kLorí sa c našu sloDedu
najviac za. lúžili. Vzdajú im hold vďaky zu. nasu slobodu i
poďakovanie celému Sovietskemu zväzu za krlsny socialistic
ký dnešok*
Tak ako po iné roky sa aj teraz zamýšľame nad tými prevrat
nými zmenami, ku ktorým došlo od pamätného roku 1 ^45 ..
božilo povedať, že tak a^o v celej spoločnosti sa stalo oslo*
bodenie našej vlasti vstupnou bránou do novej epochy novo
dobých dejín všestranného rozvoja a budovania spoločnosti,
tak aj pre našu obec to znamenalo možnosti prestavby na so
cialistických základoch.
Naša obec zaznamenala prudký rozvoj na všetkých úsekoch ná
rodného hospodárstva, kultúry, sociálnej politiky, školstva
ale aj pokrokovej premeny myslenia n^ši^h občanov.
Dosiahnutý bol ^rudký rozvoj priemyslu výstavbou nových zá
vodov, - od oslobodenia sa v obci vybudovalo lj? podnikov,
závodov, či prevádzok. Významné úspechy sa dosiahli v našej
obci v investičnej politike a stavebníctve, v aružstevnej
i komunálnej bytovej výstavbe. Postavený bel kultúrny dom,
zdravotnícke stredisko, športový štadión, ý.úpaj.isko, amfi
teáter, dom smútim - cintorín, moderná strelnica, viaceré
materské školy, ^etské jasle, nová Základni škola, zriadená
Ľudová škola umenia, uskutočnená rekonštrukcia kaštieľa na
Domov dôchodcov, desiatky km opráv a výstavby miestnych ko
munikácií. Ďalej je to výstavba nových obchodných jediotie^
a mohli by sme spomínať i ďalšie vecí, ktoré tu v ľtupave
prgL40. rokmi neboli a teraz sú tu. Veľmi výr zný je aj ná
rast obyvateľstva, dnes má Stupava už vyše 8.000 obyvateľov.

Životná úroveň obyvateľov je vysoká. Dôkazom toho je vy
bavenosť domácností, finančné i materiálne zabezpečenie
rodín.
súdružky a súdruhovia, pri tejto príležitosti je treba aj
na tomto mieste vyzdvihnúť, že stranícke a štátne orgány
obce vysoko hodnotia účasť občanjv Stupavy združ nýeh v
jednotlivých zložkách ľF pri budovaní našej obce.
Vysoko si ceníme nezištnú pomoc pri budovaní našej obce
od Miestnych závodov, podnikov a organizácií, %de tak po
vediac je historicky nezastupi^eľné miesto stupavskej ce*
mentárne, v súčasnosti Cevaservisu a Štátneho majetku, i
keď pomoc ostatných je rovnako dôležitá. Všebkým, či už
jednotlivcom, alebo kolektívom, ktorí sa akýmkoľve

spô

sobom podielali a podieľajú na výsledkoch budovania našej
obce, patrí vďaka a uznanie..
Doterajší vývoj nasej obce, úsilie obyvateľov a funkcionár
skeho aktívu dávajú predpoklady na to, aby Stupava isla i
nadalej v ústrety ďalším výrazným úspechom, aby sa dôstoj
ne odvďačila za svoje oslobodenie, za starostlivosť našich
straníckych a štátnych orgánov o jej ďalší rozvoj, a tak
ako v spoločnosti, aby sme aj u nás v obci urobili všetko,
Čo realizácia programu nasej KSČ, vyjadreného v záveroch
XVI. zjazdu KSČ, od našich spoluobčanov vyžaduje,
súdružky a súdruh via, s hrdosťou môžeme ^onatatovať, že v
priebhu- štyridsiatich rokov od oslobodenia sa aj v nasej
vlasti uskutočnili hlboké revolučné premeny. Napínajú sa
nimi odveké túžby celých generácií bojovníkov.
Pocializ..ius odstrlnil v našej krajine raz navždy vykoris
ťovanie človeka človekom, nastolil skutočnú de^jkraciu.
Osobitne výrazné výsledky priniesla socialistická indus-

trializácia Slovenska, ktorého priemyselná produkcia
vzrástla oproti roku dvadsaťseíemkrát. Vybudovaním druž
stevnej socialistickej veľkovýroby sa zásadne zmenil ži
vot nasej dediny. Poľnohospodárska výroba ju o poló^icu
vyššia ako pred vojnou, hoci v nej oproti vtedajšiemu ob
dobiu pracuje necelá jedna tretina luaí. Národný dôchodok
v provnaní s rokom I937 zvýšil šesťkrát. Životnú úroveň
občanov charakteruzuje pomerne vysoká osobná a naj^nä spo
ločenská spotreba, ktorá je S-krát vyššia, a^o bola roku
1948. Naše zdravotníctvo, školstvo a kultúrno-osvetový
systém patria k najrozvinutejším na svete. Nás štát utvára
potrebná podmienky na rovnoprávne postavenie žien, na vše
stranný rozvoj mladej generácie i na zabezpečenie pokojnej
staroby* Veľké náklady ven:je m* výstavbu bytov.
Skutočnosť, že socialistické spoločenské zriadenie právaobč*
nielen vyhlasuje, ale aj reálne zabezpečuje, svedčí o jeho
hlbokom demokratizme a humanizme* Áoaplex občianskych práv
garantovaných socialistickým štátom predstavuje pevnú zá kladnú istôt pre nášho pracujúceho človeka*
K historickým vymoženostiam socialistickej výstavby patrí
vyriešenie národnostnej otázky, ktorého zavŕšením je fede
ratívne usporiadanie štátu. Československá socialistická
republika je spoločnou vlasťou skutočne rovnoprávnych náro
dov a n rodností obývajúcich jej územie. Socializmus nená
vratne odstránil z našej spolo nosti tak sociálny útlak,
ako aj akúkoľvek národnostnú, či rasovú diskrimináciu*

ú

to hodnoty, ktoré sme obzvlášť povinní chrániť a upevňovať.
Na ceste k socializmu sme museli prekonávať nemalé pre^áž&y*
Uskutočňovala sa v ostrom triednom zápase s reakčnými vnú tornými i zahraničnými silami. Došlo aj k omyljm a chyb#^.

Najťažším obdobím prehla strana a spoločnosť koncom šesť
desiatych rokov, kedy bolo treba celiť útokom kontrarevolučných síl ohrozujúcich samotne základy socializmu.
S pomocou Sovietskeho zväzu a dalších socialistických kra
jín boli plány zahraničnej a vnútornej reakcie na likvidá
ciu socializmu v našej krajina a oslabenie jeho pozícií
vo svete zmarené.
Úsilie spoločnosti, komunistov i prislušjiíitov drm:,, ch po
litických strán, celého národného frontu je sústredené na
plnenie generálnej línie výstavby rozvinutej sociali tickej
spoločnosti, ktorú vypracoval XVI. zjazd RSČ.
Je to program ďalšieho ekonomického a sociálneho rozvoja
krajiny, prehlbovania socialistickej demokracie, dalšieho
zabezpečovania vysokej životnej a kultúrnej úrovne občanov,
program utvárania nového človeka v duchu socialistických
ideálov, Ak hodnotíme, ako sa nám darí uskutočňovať program
XVI, zjazdu KSČ, môžeme povedať, že celková bilancia n^sej
práce je pozitívna. Dobre si však uvedomujeme, že v záujme
dalšéeho rozvoja našej socialistickej spoločnosti musíme
ešte rozhodnejšie odstraňovať nedostatky, ktorými dosial
trpíme, nezmierovať sa s nijakou ľahostajnosťou, či forma*
lizrnon, vyžadovať od všetkých zhora nadol čo najzodpovednej
ší vzťah k povinnostiam a úlohám. Treba dalej zdo&onalovaťsystém plánovania a riadenia národného ho podárstva, upev
ňovať občianeku a pracovnú disciplínu, socialistickú zákon
nosť a poriadok.
Aj nadalej platí a bude platiť - a^o budeme

racovať,

tak budeme žiť.
Jednou z najdôležitejších ciest úspešného postupu je pre
sadzovanie vysokej hospodárnosti, lepšie zhodnocovania

palív, energie, kovov, krmovín a dalších surovín a mate
riálov, efektívnejšie využívanie základných fondov, pra
covného času.
Nevyčerpateľným prameňom sily a rozkvetu našej spoločnosti
je rozvoj iniciatívy , uplatnenie talentu a schopnosti Íudí.
Kvalitná a svedomitá práca v prospech spoločnosti je najlep
ším vyjadrením úcty a vrelého vzťahu k odkazi národnooslo
bodzovacieho zápasu bojovníkov za našu slobodu a socialis
tický dnešok. V tejto práci n.plňme zmysel historického
jubilea.
Národnooslobodzovací zápas nášho ľudu bol súčasťou medziná
rodného protifašistického odboja. ESC ho dôsledne oriento
vala na spojenectvo a priateľstvo so Sovietskym zväzom,
ktorý bol rozhodujúcou protifašisLickpu silou a s jeho ví
ťazstvom bolo späté aj budúce oslobodenie Československa
od fašistickýmh okupantov. Národnú a demokratickú revolúciu
začalo v auguste 1944 SNP, ktoré na povstaleckom územím po
ložilo zákla&y nového ľudového režimu. Najvýznamnejšiu ma
teriálnu, bojovú i morálnu pomoc slovenskému bojujúcemu ľu
du poskytol Sovietsky zväz. Najdôležitejšie miesto tu mala
Karpatsko-duklianska operácia, ako súčasť priameho oslobo
dzovania Československa, ktorého sa zúčastnili aj prísluš
níci prvého československého armádneho zboru v ^8SR.
Víťazný postup Sovietskej arkády a rast vplyvu komunistic
kej strany a robotníckej triedy na rozmach národnooslobodzo
vacieho hnutia sa stali rozhodujúcim činiteľom záverečnej
fázy zápasu o charakter nového Československa.
Aby si buržoázna emigrácia zachovala spoň časť svojich po
zícií, musela tieto nové skutočnosti rešpektovať.
Preto sa v marci I945 uskutočnili v Moskve rokovania med^i

zahraničným vedením LSC, predstaviteľmi cesaých politic
kých strán londýnskej o^igr^cie a delegáciou SNR o vlád
nom programe a o vytvorení novej vj.a,dy+
ZákltidoR. rokovania sa stal návrh komunistickej strany, kto
rý bol v podsLate prijatý a 5 . apríla 1945 ho v Košiciach
ho oficiálne vyhlásila prvá vláda NF Cechov a Slovákov,
košický vládny program bol programom n rodnej a demokratic
kej revolúcia, ako aj povojnového usporiadania Českoslovem.
SKa na nových ľudovodenokratickýeh zásadách.
Karpatské - dukelekou operáciou sa utvorili zásadné pred
poklady pre pre postup do vnútra Československa a pre celé
jsho oslobodenie, ktoré trvalo od januára do prvých májo
vých dní roku I345. Tohoročné oslavy sú aj pre nás veľkou
príležitosťou vzdať hold našim sovietskym osloboditeľom,
ktorí preťali ^utá nemeckého fašizmu, 60 hr dusil našu kra
jinu počas dlhej okupácie.
Naše oslobodenie zostane navždy symbolom spečatenia nášho
vecného priateľstva so ZSSR, symbolom nasej národnej svoj
bytnosti a štátnej zvrchovanosti. Zostane i významným medz
níkom, ktorý umožnil, aby národná a demokratická revolúcia
cs. ľudu postupne prerástla na revolúciu socialistickú ptinášajucu prinášajúce sociálne oslobodenie pracujuceku ľudu.
Znamená to definitívne skoncovanie s politikou orientovanou
na tie aocnosti, ktoré zradili Československo hanebným mní
chovským diktátom v roka I938 a súčasne pevné primknutie sa
k nášmu osloboditeľovi. Podstatne sa upevnila bezpečnosť
ČSR, ktoré sa stalo bezprostredným susedom Z SR.
Pohľad na udalosti minulých vyše 40 rokov cor^z jasnejšie
dosvedčuje správnosť nasej orientácie na prvu krajinu socia
lizmu. Vždy, keS Československo bolo verné spojenectvu so

Sovietskym zväzom, d<.;sahovaAi sne úspechy ta^ vo vnútor
nej politike a^.o aj v

ed, in rodných vaťahceh. Len co sa

vsadí reakcia, pokúsila tieto piliere i.ašej zaaranicno-politickej orientácie oslabil, bOAi oh ozené ^ajvl^stnojšie zá
ujmy našich národov.
sa p .Stj-!tvu. af*o priatej- nír^sho auau v ca,*je in.cí*ova,
stál po našom boku verne po celý Čas fašistickej o^u^ácie.
Pri oslobodzovaní Československa padlo do 140 tisíc soviet,
vojakov. ľa bojiskac^ Veľkej vlasteneckej vojny položilo
svoje životy celkove 20 milionov sovietskych synov a d;cr.
Tí všetci zomierali aj za našu slobodu. Boj proti fašizmu
bol begom za záujmy všetkých ujarmených n.jrodov, za záchra
nu ľudskej civilizácie.
Vojna znamenala i stratu 360 tisíc občanov Československa
a medzi nimi i našich spoluobčanov.
Vftazstvo ZSSR vo Veľkej vlasteneckej vojne znamenalo pod
statný presun v pomere síl vo svete v prospjch.sociaAÍz^%.
Socializ.. us sa stal príkladom, nádejou a oporou boja za po
krok na celom svete,
Pravdivé, hlboko historicky podložené sú slová generálneho
tajomníka ÚV K-'B a prezidenta našej republiky púdruha

ustáva

Ilusáka - " vftazstvo ľovietSKej araády nad fašizmom ožiarilo
buduce dejiny celého sveta. Podalo všetkým mierumilovným
ľudom na svete dokaz, ze v Sovietskom zväze, v prvej vlasti
socializmu, majú spoľahlivú záštitu a oporu vo svojom úsilí
o mier, národnú a sociálnu slobodu, pok jnú prácu a medziná
rodné dorozumenie."
Hožeme byť oprávnene hrdí pri pohľade s^äť. Za dobu štyroch
desaťročí budovania sociaaizmu sae úspešne zvládli úlohy
prechodu od kapitalizmu k socializmu a nastúpili cestu vý-

stavby rozvinutej spoločnosti.
Súdružky a súdruhovia, už 40 rokov žijoue v *nieri a slo
bode. Uvedomujeme si, xo je to výsledok veľkého zápasu So
vietskeho zväzu , socialistických krajín i pokrokových síl
sveta proti vojne, za odzbrojenie, mierovú spoluprácu a
dorozumenie medzi národmi.
Sme však svedkami toho, že svetoví reakcia chce zmeniť po
mer síl v; svoj prospech a zastaviť svetový revolučný pro
ces. Preto hlas za mier zneje a musí znieť ešte pevnejšie
a odhodlanejšie než inokedy.
Americký imperializmus roztočil dalsie kolo zbrojenia;
rozmiestňuje nové druhy zbraní hromadného ničenia v západ
nej Európe, posilňuje svoje ozbrojené jednotky, ktoré ^.á
rozmiestnené v desiatkach štátoch na všetkých kontinetoch
a usiluje sa o nevynechanie vesmíru. Svoje agresívne plány
zastiera sprofanovanými heslami o akejsi " sovietskej hroz
be ** Treba však povedať, že táto politika Demá žiadne vy
hliadky. Nebývalo vzrástla sila a vplyv ZSSR a krajín äocializ^u, ktoré spola s robotníckym, demokratickým, a eel^.'m
mierovým hnutím sú toho zárukou.
Vyžení občania, súdružky a súdruhovia, Ľ.ilá mládež,
vážení hostia, pri oslaváoh40. výročia osi bolenia sa s
hlbokou úctou skláňame pred pamiatkou tých, ktorí polozili
životy pri oslobodzovaní našej obce i nasej republiky.
Nikdy nezabudneme na hrdinské obete sovietskeho ľudu a sú
časne sme hrdí na to.^ že v spoločnom boji bolo na vecná
časy spečatené naše priateľstvo a spojenectvo s prvou kra
jinou socializmu, naším osloboditeľom ZSSR.
S^e hrdí na to, že naša KSČ bola u nás jedinou politickou
silou, ktorú nezlomili fašistické'.represálie a ktorá cest

ne obstála v národnooslobodzovacom boji, neprerušila svoj
zápas z, národné a sociálnj oslobodenie a stala sa jeho
vedúcou silou.
ľysonu vyzdvihujeme úlohu Sovietskeho avízu, ktorý tak v
ôrise zápasov proti í'aši,s^u, mso a.j v nasledujúcich 40. ro
koch uskutočňoval ^olitinu u^jvňu^úcu sily ^okroku a Mieru.
Pri trvalých návratoch k hisLorickýa udalostiam spred 40.
roaov vzdy budeme s vrelou vaakou spomínať našich oslobodi
teľov a najmä uvedomovať si ich olkmz, ktorého šipka jasne
smeruje x socialistickej a komumisLiemsj ba.ucnosti.
Nech žije a upevňuje sa nase súdruzska ^ojo.n..ctvo so ľovid,sky^ zvazoM, nech šije vedaca sila naeej spoločnosti KSČ.
Y závere prejavu nasledoval potlesk zh.i*omazienia.
Prítomní predstavitelia, JV KSS a ONY Bratislava predniesli
krátke prejavy a prikročilo sa k odovzdaniu medailí a cest
ných uznaní pozvaným bývalým a súčasným funkcionárom spoločen
ských organizácií, .
1NV a vedúcim hospod. organizácií a inýpi
zaslúžilým občanom.
Pamätnú medailu k 40* výročiu oslobodenia Československa
udeíoval predseda ONV jr^tislava vidiek s. ing.^. Yrábcl
v spolupráci so súdr. H. Bodulom, predsedom

KSS 'tjrnto

občanom: / vrátane občanom zo susedných obcí Jorinky, Zohoru
a nedalexej obce Vysoká pri Morave. /

1 . ^llano^i

B á r t o v i , / áokor /

2. Jozefovi

D a r á š o v i

3* Jozefovi Dávidovi / Vysoitá pri ..íorave /
4. Tomášovi
5. Yítovi

6 . Anne

R a r a m i o v i
J á n o s c v e j ,

7. Rudolfovi

8 . Jánovi

i r a m b 1 i c ^ o v i

n a r o v i o o v i

K o v a č i c e v i

9. Ladislavovi
^0. Lu^ile

R o v a i o v s k '^ u

/ Borin,,a /

Ä r a j a č i c o v e j
^ u b r i e k é ^ u

12, Štefanovi
13. Jozefovi

^ a r o š o v i
M a r t i n x o v i č o v i

3-4+ Janovi

p í y o y j[

15. Jánovi

r t r n a d o v i / Horinka /

16. Jozeíovi

^ a r t i n k o v i č o v i / Borinka /

ly*

ilanovi

i?a t 1 o v i c o v i

Id.

teťanovi

H e r a d o v i e o v i

19* Štefanovi

D a r á á o v i

20. rtefanovi

H o H o v i

21. Kataríne

R o v a o i č o v e j

/ Horiaca /

^edialu Za zá luhy o goaialiatiegý' rozvoj okresu
uieloval pracovník 0V KSS 3. Kopin v spolupráci su súdr.
B. Hodulom, predsedom IíV KSí.: v Stupave
1.
2.
3.
4.

Štefanovi H a d e r o v i
Jozefovi p e c h o v i
Alojzovi M a r o ä j v i
Júliusovi K a n t o r o v i
Karolovi K a d 1 e c i k o v i
6. Vojtechovi ^ a d e r o v i
7. Jozefovi J a d o r o v i
J. Jozefovi s k r o b í k o v i
9. Karolovi . a v 1 i ó k o v i
10. Mikulášovi B a č K o v i
11. Alojzovi B a 1 o g o v i
12. Ladislavovi % e 1 í, š o v i
I3 * Alexandrovi H a s o n o v i
14. Emílii H a s o n o v e j
15. Františkovi k r a 1 o v i
ló. Ladislavovi K u d í j o v s K é ^ u
ly* Mikulášovi o o r b a r o v i
18. Viktórii R a n d z í ^ o v e j

19. Anne T o m ô í k o v e j
20. Oldŕichovi Š v e s t k o v i
2 1 . Štefanovi K r i f 1 i k o v i
Cestné uznania MV KSS a Rady MNV v Stupave udá!ovali
^redseda HY KSS s. B. Hodul a predseda ..JW s. RNDr. Anton
Moza nasledujúcim bývalým a súčasným funkcionárom, vedúcim
pracovníkom spoloôenkých organizácií, hospodárskych organi
zácií, podnikov, závody, pracovníc * a poslancom MNV:
1.

JÚlii Koželovej, 2+ Vojtechovi Erdélyimu, 3 . Anastázii

Lachkoviôovej, 4. Megde Šinkovičovej, 3 . Xatilde Bocanovej,

6 * Magde Holúbekovej, 7 . JÚlii Šmádlov^j, 8
chovej,

. Zlatici

Berbu-

Márii Ondriášovej, Magde Kôstkovej, 11. Stanisla

ve riostermanovej, 12* Jozefovi Haršánimu, 13 . Valterovi
Hečkovi, 14. Ing. Pavlovi Demoákovi, 1$. Xolomanovi Šnircovi, 16. Ing. Jánovi Lankoví, 17. Jánovi Grúlikovi, 1

Ľudo

vítovi Fišerovi, 19 . Jozefovi Palácoví, 20. Joze/ovi Grúnskemn, 21. Imrichovi Velcickému, 22. Floriánovi Vilémovi,
23 . Ivanovi Lendvayovi, 24. Ing. Michalovi Kolemousovi,^, ^
25. Františkovi Ažbothovi, 26. Rudolfovi Pavlíckovi, 2 7 .
Emilovi freskoví, 28. Rudolfovi Fandelovi, 29* Anastázii
J^adercvej, 30 . Anastázii Štafetovej, 3 1 . Anastázii Jancovej,

32 .Márii Tothovej, 3 3 . J zefovi äodulovi, 34 , Btele KovaciČovej, 3 3 . Otílii Rrdélyiovej, 36 . Božene Kreinovej, 3 7 .
Márii Valachovioovej, 38 . Štefanovi Holúbokovi, 39 . Antonovi
Veselému, 40. Antonovi Darásovi, 41. Pavlovi Prosnážtovi,
42. Františkovi Filípkovi, 4 3 * Antonovi Gamovi, 44. Mirosla
vovi Puš^áčovi, 45 . Cyrilovi ^akovinskámu, 46. Helene Slezlkovej, 4 7 . JUBr. Michalovi Surovkcvi, 48. Branisiavovi Haneokovi, 49 . Jánovi Belešovi, 30 . Pavlovi Námethovi, 51 .
Jozefovi Šálymu, 52. Milanovi Pešlovi, ^3 . Michalovi Žolnayovi, 54 . Jánovi Podmajersiíému, $3 * Alojzovi Ša.licovi,

56 * Ignácovi Trokšiarovi, 57. Emílii Belošiôjvej, 38.

Anne Barinkovoj, 59. iáiluši Mikul štikovej, 60 . Eduardovi
Rybovi, 61 . Ivanovi Haršálkcvi, 62 . Jánovi Hartmmovi,
63 .Ľudmile Balušíkovej, 64. Martinovi Líacákovi, 63 . Jozefo
vu Janasovi, 66. Jolane Kodrixovej, 6/. Alexandrovi Jašíko
vi, 68. Viliamovi íarošovi, 69. Jozefovi Kiprichovi^ 70.
Emilovi Hrnovi, 71 Pavlíne Brbuchovoj, 72. Rudolfovi .aderovi, 73. Františkovi Jalecovi, 74. Ondrejovi Denárovi,
75 * Štefanovi Horeckému, 76. Ivanovi Hasonovi, 77. Jar, ile

Balogovej, 78 . Filoruéne Fiservej, 7^. Júlii uriovej,
80. Anne Nepšinskej, 81. Michalovi Kalivodovi, 82. Alojzovi

Budošovi, 83. Márii Blažíčkovej, 84 . Jánovi Tejedy^u, 85.
Mírii Veselej,86 . Antonovi Živnerovi, 87. Jozefovi Janóovi,

88 . Františkovi KubricKému, 89. Ondrejovi Zezulovi, 30 .
Kvetoslave Serdelovej, ^1.Františkovi But^šovi, 92.Milaae

Pírovej, 93* Darine Koreňovej, 34. Pavlín,^. Boskovej, 95 .
Dušanovi ^aulíkovi, 96 . Lado.ít..vi Jánošovi, $7 . Ľudmile
Rigovej, 98 . Viliamovi dóžovi, 99 . Hermíne Arištoffyovaj,
100. Jozefovi Stepánkovi, 101. Jozefovi Počuchovi*

Po udelt.ní medailí a četných uznaní predseda fííIV precital
Pozdravný list íudu XfSR, ktor, bol potleskom prítomných

sĎ^válený ra odoslanie*
Ha záver slávnosti odznela Internacionála

Predseda LINV pozval prítomných k účasti k aktu kladenia
vencov na hroby sovietskych voja.&ov na Obore, ktorého sa
H-icastnil značný počet občanov.
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Veľkolepou oslavou 40. výročia oslobodenia Československa
slávnou Sovietskou araadou bola Československá spartáakiáda.
Prípravy žiactva a mládeže k aktívnej účasti na Spartakiáde
v Stupave začali sa v oktobri š^ol. roku 1984/85.
V Základnej škole kpt. J. Nálepku v ftupave boli pripravovaní
žiaci všetkých kategórií:
1. Najmladších žiakov / 1 . ročník / pripravovali učiteľky
prvých ročníkov 0. Erdélyiová, M. Jurigová, T. Séloáová.
2. Mladších žiakov / 3 . ročník / pripravovali učitelia
tretích ročníkov 1 . Cveeková, B. Barináková, P. Oremus.
Mladšie žiačky / 3 . ročník / pripravovali učiteľky 3 .
ročníkov A. Ne^čovičová a L. Rubovičová.

3 . Starší žiaci / y. a 8 . ročníky / pripravovali učitelia
telesnej výchovy L. Eliáš a Z. f^caár.
Staršie Žiačky / y. a 8 . ročníkov / pripravovali učiteľky
telesnej výchovy A. Lachkovicová a J. ťetreová.
V jarných mesiacoch nácvik skladieb dosiahol tukú úroveň,
že sa mohli uskutočniť prvé verejné vystúpenia.
Dna 28+ apríla 1985 bola v okrese Bratislava vidiek prvá
obvodná spartakiáda v Logorne, uskutočnila sa za nepriaznivopočasia, pršalo a bejo chladno.
Druha obvodná spartakiáda bola v mesiaci máji v M&lackách,
taktiež Zk nepriaznivého počasia.
Dna 26. mája I985 uskutočnila sa v fezinku okresná spartakiáda
za krásneho slnečného dna. Všetky skladby cvičenci úspešne
absolvovali.
Dna 1. juna I985 uskutočnila sa miestna spartakiáda na štadió
ne ^ Stupave. Na všetkých uvedených akciách okrea žäkov ZŠ
vystúpili v skl dbe Rodičia a deti,rodi&a s deťmi MS.

Na všetkých uvedených akciách v okrese Bratislava vidiek
vystúpili v skladbe Slovanské tance naiudbu B. Smetanu
aj cvieenky TJ Tatran Stupava OZR TV / Odbor záklidnqjre
kreačnej telesnej výchovy /

v pocte 23* Skladbu nacvičo

vali s. E. Bocanová a V. Predajnová.
V dňoch od 20. júna do 30. júna 1^85 na vystúpeniach Čs.
spartakiády za Strahovskom štadióne v Prahe Stupavu repre
zentovali 18 starších ž&ačok a 18 starších žiakov, ktorých
viedli s. A. Lachkovičová a s. L. Eliáš a jedenásť žien v
skladbe Slovanské tance, ktoré viedla s. L. Bocanová.
g pracovníkov ZŠ v Stupave s. J. Petreová, zást. riaditeía
vykonávala funkcia okresnej cvičiteľky, mala na starosti
iíácvik starších žiačok.
Anastázia Lachkovičová, učiteľka, vykonávala nácvik žiakov
a organizovala účast cvičencov v Prahe a vystúpenia na miest
nych a okresných spartakiádach poôas siedmich spartakiád.
Za úspešnú prácu v telesnej výc ove roku 1980 dostala od ÚV S3M / Ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže /
zlatú medailu s textom: Sa telovýchovnú a brannú čiimost.
Informácie k textu poskytli s. A. Lachkovičová a M. YJoletzová, učiteľka ZŠ v Bratislave, vykonávala funkciu vedúcej
skladby star. žiačok za Bratislavu. Org i. izovala účast
cvičeniek TJ Tatran na vystúpeniach v okrese Bratislava vi
diek a na celoštátnu spartakiádu v Prahe.

Š t á t n y

m a j e t o k

n. p. Stupava

Roka 1985 hospodárska činnosť sa rozvíjala na úsekoch rast
linnej výroby, špecializovanej rastlinný výroby, živočíšnej
výroby ma hospodárstvach v Maste, v Stupave v chot. Škrabalky, v Borinke, v Stupave v chot. Malý haj, vo Vysokej pri
Morave v chot. Nandi, technické služby v zložení autodoprava,
ústredné dielne, pridružená výroba, - bývalá STS a skladové
hospodárstvo vrátane materiálno - technického zásobovania,
stavebná činnosť bola vyčlenená ako stavebná stredisko.
/ STS - Strojová a traktorová stanica./
Pohľad do niektorých úsekov hospod. činnosti ŠM* n.p. v Stupa
ve v roku 1985 podlá Rozboru hospodárenia Štátneho majetku,
národný podnik Stupava za rok 1985 zod&na 13 . februára 1986.
Štátny majetok v Stupave hospodáril v roku 1985 podľa schvá
leného finančného plánu na výmere 3395 ha poľnohospodárskej
pôdy s čoho činila výmera ornej pôdy 2535 ha.
Využitie ornej pôdy bolo v roku 1985 podľa plénu a dosiahnu
tých výs&edkov nasledovné:

12&0 ha

4923 t

5054 t 102,66 %

kukurica na zrno

660 ha

3026 t

3070 t 101,45 %

kapusta hlávková

70 ha

3750 t.

3957 .t

hustosiate obiloviny

krmoviny na o m . pôde
z toho: kukur. na sil.
lucerka

105,52 %

545 ha 19339 t 25757 t 133.18 %
125 ha 4059 t 6 9531 171,29 %
340 ha 11880 t 14767 t 124,30 %

trávy na orn.p .

50 ha

1600 t

1 6 72 1

104,50 %

krmná repa

30 ha

íaoo t

236 51

131.38 %

Vzhľadom na nízke zastúpenie výroby objemových krmív bolo
potrebné v roku 1985 zabezpečiť výrobu krmív pre potreby
ŽV zvýšeným pestovaním medziplodín, t.r. ozimných a letných
miešaniek ako aj maximálnym využívaním intenzity výroby

krmív g trvalých trávnych porastov t.j. z lúk a pasienkov.
U týchto plodín sa oproti plánu v roku 1985 dosiahli tieto
výsledky:
ozimné miešanky

160 ha

2720 t

2809 t

103,27 %

letná miešanky

200 ha

1600 t

2461 t

153.81 %

luky

390 ha

5070 t

5736 t

113,13 %

pasienky

224 ha

1540 t

I 596 t

103.63 %

medziplodiny s^olu
objemová krmivá spolu

10930 t 12602 t 115,29 %
30269 t 38359 t 126,72 %

Okrem uvedených objemových krmív sa v pláne počítalo pre
krmná účely 590 ton krmenj slamy, ktorej sa zobralo 730 ton
čo je 123,72 % a s kukuričným kôrovím v množstve I65O ton
a tohoto sa v skutočnosti pozberalo 27?2 ton, t.j. 164,96 %.
Plán hustosiatych obilovín bol v globále splnený na 102,66 %
a vyrobilo sa oproti plánu viacej o I3 I ton obilia.
Treba pripomenúť, že v priemere sa dosiahol oproti minulému
roku nižší ha výnos o I70 kg &a každom hektári. Oproti mihälámu roku bol nižší ha vynos hlavne u raži a to v indexe na
83,4 %, čo predstavuje nižšiu produkciu z každého hektára
o 620 kg.
Za siedmu päťročnicu sa malo vyrobiť u hustosiatych obilovín
celkom 26 417 ton zrna a v skutočnosti sa vyrobilo 24 983 ton,
čím sa splnil plán na 94,57 % a ostalo nevyrobených 1434 ton
obilia. Nesplnenie plánovanej výroby obilovín sa prejavilo v
rokoch 1981 a 1982, kým v rokoch 1983 - I985 sa výroba prekro
čila, avšak vzniklá manko sa už nepodarilo vyrovnať.
Pomerne priaznivé letná počasie, dobrá pripravenosť techniky
a ludí a hlavne dobrá organizácia práce počas žatevných ^rác
umožnili zvládnutie zberových prác obilia v rekordnom čase
a hlavne pred začatím daždivého počasia. Dobrá propagácia

a denná informovanosť pracovníkov zapojených do žatev nýeh prác cestou žatevnáho s^ravodaja inšpirovali jedno
tlivá osádky k maximálnym denným výkonom a skorého ukon
čenia zboru*
Dobrá výsledky v úrodách pšenice sa dosiahli na hóspodNandi dvor vo Vysokej pri Morave na výmere 46 ha, kde
odroda VALA zarodila 63,03

q po hektári. Taktiež nad

60 q bola úroda na Dolnom a Hornom dieli na výbere 50 ha
u odrody VIGINTA, ktorá dala 60*22 q/ha a na parcele NIVA
15 ha u t^jto odrody 57,19 q/ha.
Naproti tomu najnižšia úroda sa dosiahla v Marianke na
ploche 50 ha u odrody MIRONOVŠKA a to 27,93 q/ha, podobne
bola slabšia úroda na výmere 61 ha v Borinke u odrody ISTRA 39,32 q/ha.
Na ostatných parcelách sa odrody pšenice odrôd VIOINTA, Istra, VALA, HSLA, DANUBIA pohybovali od 43 - 48 q/ha.
U raži sa pestovala iba jedna odroda DANKOVSKÉ NOVÉ a gtagvyššia úroda sa dosiahla v Devínskej Novej Vsi na ploche
62 ha a to 42,64 q/ha. Najnižšia úroda bola na parcele
SORKAV v zakázanom pásme na výmere 81 ha, kde bola iba

18,86 q/ha.

ŕ
Pomerne vyrovnane boli úrody jarného jačmeňa odrčd KORAL
a KRYŠTÁL, kie sa dosiahol priemer

hektár, výnosu 42/47

q/ha.
Kukurice na zrno sa pestovalo na výmere 660 hektárov a cel
kom sa malo vyrobiť 3026 ton zrna pri ha úrode 4$,84 q/ha.
V skutočnosti sa dosiahla úroda zrna v množstve 3070 ton
a vyrobilo sa tak viacej o 44 ton zrna. Časť zrnovej kuku
rice sa zberala technologickým systémom deleného zberu z plochy 1Q0 ha a zobralo sa hkto v prepočte na zrno 518 t

jadrového krmiva, ktoré ostáva pre potreby vlastného kŕmne
ho fondu. Ostatná kukurica bola odpredaná PNZP Malacky Poľnohospodársky nákupný a zásob, podnik - na štátny níkup
v množstve 300 ton a 2251 ton do krmného fondu na zámenu za
krmné zmesy.
Po ukončení zberu kukurice a jej komisiálnom vyúčtovaní bol
uzatvorený naturálny fond odpredaja obilia zamestnancom v ^
zmysle kolektívnej zmluvy a celkom bolo zamestnancom odpre
daných 43O ton obilia t.j. v plnej výške ako bolo zakotvené
v pláne i v kolektívnej zmluve.
Za siedmu päťročnicu sa malo vyrobiť u zrnovej kukurice cel
kom 8471 ton zrna, v skutočnosti sa vyrobilo 7524 ton, t.j*
menej o 947 ton, čím sa plán u tejto plodiny splnil na 88,8%*
Vo výrobe objemových krmív mal úsek Rastlinnej výroby za úlo
hu vyprodukovať pre potreby živočíšnej výroby celkom 30 269
ton objemového krmiva bez kŕmnej slamy a kukuričného kôrovia
v zelenom stave vrátane 1800 ton kŕmnej repy - polocukro^ky.
V skutočnosti sa v zelenom stave vyrobilo 38*359 ton objemové
ho krmiva, čím sa úloha v tomto smere splnila na 12ó,72 %.
Dobré výsledky sa dosiahli v produkcii silážnej kukurice,
kde sa dosiahol hektár, priemer výnos z plochy ^25 ha možno
povedať rekordný v histórii podniku a tento činil 55,62 tony
z hektára. Podobne sa dosiahol pekný výnos u kŕmnej repy ato

78*83 tony, keA sa táto plodina pestovala na ploche 30 ha.
Využívaním závlah najmä na porastoch luceriek sa podarilo udržiavať stály pás zeleného kŕmenia a u lucerieR sa dosiahol
výnos v suchom stave 10,85 ton z výmery 340ha.
Časť vyrobených objemových urmív bola priamo skrmovaná a časť
sa konzervovala pre zimné obdobie. Kvalita vyrobených krmív
bola na dobrej úrovni a dava predpoklady k zabezpečovaniu

plánovanej produkcie v zimnom období na úseku živočíšnej
produkcie.
V rastlinnej výrobe roku 1985 vznikli škody spôsobené ži
velnou pohromou, ktoré boli nahlásená a poisťovňou priznaná
zo zákonného poistenia u týchto plodín:
raž ozimná

výška uhradenej škody

218 572 .- Kčs

luky v povodí rieky Moravy

603.620.- Kčs

kukurica na zrno

157 120.- Kčs

uhradené Škody z HV spolu

979 312.- Kčs

Úsek špecializovanej rastlinnej výroby.
Rok 1985 bol pre tento úsek volmi nepriaznivý, kei v dôsled
ku mimoriadne silných mrazov v januári a vo februári došlo
k značnému poškodeniu viníc a ovocných sadov.
#
*
A neúrode hrozna a ovocia prispeli ešte aj jarné mrazy a
aké-také vyhliadky na minimálnu úrodu vo viniciach a sadoch
vymazali z našich predstáv.
Tieto okolnosti mali za následok, že z plánovanej produkcie
hrozna 550 ton nazberalo sa iba 15 ton, 60 predstavuje len

2,72 % a znamená to výpad na hrubej rastlinnej produkcii vo
finančnom vyjadrení 3*106 548.- Kčs, čo je 97*3^ % plánova
nej produkcie tejto kultúry.
Poškodenie vinohradov bolo väčšie a*o sa predpokladalo v
jarných mesiacoch a toto sa prejaví na úrodách i v äalších
rokoch. Vzniklé Škody n^ viniciach boli nahlásené poisťovni
ako nepoistiteľné škody, ktoré po obhliadke boli hodnotené
v rozsahu poškodenia 80 % na celej výmere. Vzhľadom na skutoč
nosť, že poškodenie nastalo i jarnými mrazmi, hlavne v polo
hách terás Areálu a v Maste, boli u poisťovne uplatnené i
škody z titulu povinného poistenia a tak bolo štátnou pois
ťovňou za rodiace vinice uhradené v roku 1985 odškodné v

v čiastke 456 383

Kčs.

Na základ# výpočtu nepoistiteľných škôd na viniciach po
zohľadnení úhrady z povinného poistenia, skutočnej produk
cie a spoluúčastníckeho rizika vo výške 15 %, vypočítaný
príspevok z fondu nepoistiteľných škid v rastlinnej výrobe
vzniklých v roka 1985 činil výška 2,171 584.- Kčs, z ktoré
ho 40 % bude uhradených na základe prísľubu OPS Bratislava
v prospech našej organizácie v roku 1986. Tento príspevok
v čiastke 8Ó9 000.- Kčs bol zúčtovaný ako mimoriadne výnosy
do konečnej ročnej uzávierky za rok 1985.
Podobne v dŠsledku zimných i jarných mrazov nebola splnená
produkcia ovocia, ked z plánovaného množstva 600 ton sa zo
bralo iba 314 ton, čo je len 52,3 %. Pritom sa museio likvi
dovať v dôsledku úplného zničenia 5*2 ha broskyňového sadu
v Máste a na Areáli, takže úroda broskýň bola nulová podob
ne tak aj u hrušiek. Z titulu povinného poistenia bolo u
ovocia Slovenskou štátnou poisťovňou za rok 1985 na škodách
priznaná a uhradené takto:,
broskyne

172 692.- Kčs

hrušky

96 239.- Kčs

slivky

212.- Kčs

jablone
spolu za ovocie

605 199.- Kčs
874 342.- Kčs

Vo viniciach a v sadoch sa v priebehu roka 1985 robili
všetky potrebné agrotechnické opatrenia, ktoré by mali
zmierniť škody spôsobené silnými -razmi v dalsích rokoch.
Dobrá výsledky sa dosiahli v tomto roku v pestovaní hláv
kovej kapusty, ktorej sa spolu vyrobilo 3957 ton oproti
plánu a tak sa plán výroby splnil na 105,52 %.
Z celkovej produkcie kapusty sa spracovalo na kvasenú

kapustu 3468 ton, 3I2 ton sa dodalo SLOVÍIKU, 62 ton sk%^
rých odr8d sa odpredalo prostredníctvom ZELENINY na verejné
zásobovanie a 115 ton zimných skladovatelných odrôd TURXUS,
HOLD, WINTER-miTE je uskladnených v paletách na odpredaj
v mesiacoch marec - apríl 1986.
V pestovaní kapustysme i v tomto roku získali nové skúse
nosti a poznatky ako nositelia plodinového systému u tejto
plodiay v rámci západoslovenského kraja,
U s e k

ž i v o č í š n e j

v ý r o b y .

Priemerné stavy hovädzieho dobytka sa splnili na 100,05 %*
stavy kráv na 95*47

neplnenie bolo zavinené.z dôvodu ne

skorej výstavby maštali v L2áste. OPS znížila plánovaný stav
kráv k 31 * XII. 19S5 o 50 ks. Stavy ošípaných boli splnené
na 96,83 %* čo bolo zapríčinené nedostatkom odstaveiat.
Priemerné stavy sa dosiahli 3 II6 ks, plán bol 3218 ks.
Výroba bravčového mäsa to neovplyvnilo, túto s^e splnili
zvýšenou úžitkovostou. Stavy prasníc boli splnené na 106,7
pere., čo je ovplyvnené započítaním 115 dní do KD prasníc
pri prevode prasničiek. Pre plnenie výroby boli vytvorené
dostatočné stavy zvierat okrem odstavčiat.
Za rok 1985 sa vyrobilo 4025 tis. litrov mlieka, čo pri
priemernom stave kráv 1012 je 3977 litrov na dojnicu. V po
rovnaní s rokom 1984 sa zvýšila dojiwwat o 314 litrov.
Dodaných bolo 3*553 000 litrov, čo je viac o 33 tis. litr.
v porovnaní s plánom. Mlieko bolo zaradjné do I. akostnej
triedyt#\96,4 % a 3,6 % do II. akost. triedy.
Priemerná realizačná cena za 1 liter plieka za úsek ^krabálky 3,76 Kčs, Jast 3,76 Kčs.
Obsah tuku v mlieku za úsek Škrabálky 3,82 %, Mást 3,78 %.

Podlá stredísk sa dosiahla doji vosť na strediskách ^ást

4556 litr. na dojnicu, Škrabálky 3362 litr.
Výsledky v dojivosti boli ovplyvnené najmä na Škrabálkach
neplnením pripúšťania kráv, nedostatky v zasúšaní kráv a
zvýšené mastitídy cca 20 %, nedostatok dojičov v priebehu
celého roka. 2 potreby na stredisku 12 dojičov sústavne
na strediskách chýbalo 4 - 5 dojičov. Odchody boli bud
zo zdravotných dôvodov, materská dovolenka alebo rodinné
dôvody, Po kádrovej zmene vedúceho strediska Škrabálky od

1 . jula I985 sa urobil rad opatrení, zlepšilo sa pripúšťa
nie, znížili sa mastitídy pod 10 % a dalo sa do poriadku
odstr. zasušania kráv. Najväčším problémom zostáva dopl
nenie 5 - 6 dojičov.
Výroba hovädzieho mäsa sa splnila len na % , 63 %.
Neplnenie bolo zapríčinené nesplnením prírastkov u jalovíc
len 0,61 kg, plán 0,65 kg. Dôvody sú najmä neplnenie výro
by počas pastvy v Borinke, Lde neboli vytvorené dobré pod
mienky na prikrmovanie sena a granúl. Okrem toho bolo ne
priaznivé počasie - dažde a zlá organizácia práce pri ko
sení trávy zo strany úseku RV. Dodávka mäsa bola splnená,
bolo dodaných 220,7 ton, čo je viac o 28,5 ton opr. plánu.
Výroba bravčového mäsa bola splnená na 104,80 %, ked sa
vyrobilo nadplán 19,9 tony mäsa. Úžitkovosť bola dosiahnu
tá 0,57 kg v porovnaní s plánom 0,54 kg. Podlá stredísk:
Škrabálky 0,ó0 kg, ^ást 0,54 kg, Vysoká 0,57 kg.
Dodávka mäsa bola splnená na 96,95 %* rozdiel bol nahrade
ný mäsom HD, takže mäso bolo splnené. Plán 592,8 ton, skut.
609,1 tony, t.j. na 102,7 %.
Úlohy v odchove ciciakov boli splnené na 100 %, ked sa od
chovalo 43§4 ks v porovnaní s pitnom 436i ks. Odstav na

na prasnicu sa dosiahol 18,4 ks, čím sa plán neplnil najmä
z dôvodu neskorého nákupu prasničiek a zvýšením priemeru
stavu prasníe. Podľa stredísk sa dosiahol odstav na prasni
cu: Škrabálky 19 ,56, Mást 17* 53* Veľmi dobrá úroveň v chove
ošípaných sa udržala na stredisku Škrabálky ako vo výkrme
ošípaných tak i v chove prasníe.
V odchove teliat sa nesplnili plánované úlohy, ked z plánova
ných 1095 ks teliat sa narodilo 1011 ks, 60 bolo zapríčinené
zníženým pripúšťaním kráv a z dôvodu výskytu infekc. onemoc
nenia ROTAVIEUS na stredisku Škrabálky, kde sa narodilo 459
teliat. Uhyň teliat sa prekročil o 36 ks.
Problémy v úhyne pretrvávajú u kráv, teliat a prasníe.
Bude treba urobiť opatrenie na zlepšenie.
Pripúšťanie kráv bolo splnené na 93*33%* ked sa pripustilo
994 ks, pričom v Máste 510 ks, Škrabálky 484 ks.
Pripúšťanie jalovíc sa splnilo, pripustených bolo 479 ks*
plán §50 ks. Pre rok 1986 sú vytvorené dobré predpoklady a. 1
zistených teľných kráv a jalovíc, čo značím Že sa pdochytili
všetky plemenice, ktoré sa prebiehali.
Odstav teliat 1044 ks za rok 1986 je zabezpečený.

Pohlad do sociálnej oblasti podniku.
Sociálny program podniku obsahuje všetky formy starostli vosti o pracujúcich a za jeho plnenie zodpovedajú všetci
vedúci pracovníci. Za rok 198$ bol plán sociálnych opatre
ní splnený.
Stav pracovníkov k 31 . decembru 198$:
Stáli pracovníci spolu 410, z toho muži 278, ženy 132.
Sezónni pracovníci spolu 73* % toho muži 49* ženy 24.
Stav spolu, skutočnosť 483* Plán 500.
V súlade s kolktívnou zmluvou podniku sa uplatňujú formy
stabilizácie pracovníkov finančným zvýhodnením.
Pracovníkom ŽV na hospodárskych dvoroch Malý háj a Nandi
dvor bol vyplatený stabilizačný príspevok v čiastke 36 438 .*
Kčs, jednému pracovníkovi novomanželský príspevok v čiastke

5000.* Kčs. tri odovzdávaní bytových jednotiek bude poskyt
nuté pracovníkom nenávratná stabilizačná pôžička v čiastke

3I 5 114+- Kčs a návratná bezúročná pôžička z FKSP 207 000.n
Kčs. Na individuálnu výstavbu a prestavbu rodinných domov
bola trom pracovníkom poskytnutá nenávratná stabilizačná
pôžička. 11 pracovníkom bola poskytnutá návratná bezúročná
pôžička na zariadenie bytu v čiastke 110 000.- KČs.
V zdravotníckej starostlivosti je venovaná maximálna pozor
nosť vedúcich pracovníkov v spolupráci so závodným lekárom.
Na zdravotných aktívoch boli prijaté a splnené opatrenia na
dodržanie harmonogramu preventívnych lekárskych prehliadok,
prehliadok pracovís a dodržiavanie bezpečnostných predpisov,
používanie ochranných pomôcok a pod,
Vykonané bolo očkovanie proti chrípke, tetanu* r&ntgen plúc
a kontrolné prehliadky pracovníkov pracujúieh s chemikáliami.
Komisia NP navštívila 4$ pracovníkov, kontrola z OÚNZ bola

11 krát. Pre nedodržiavanie 3eČebného režimu bolLtrom pra
covníkom krátené nemocenské dávky a 6 pracovníkom bolo za
slané napomenutie, 21 pracovníkov bolo na kúpeľnej lieôbe.
Závodné stravovanie je zabezpečené pre všetkých pracovníkov.
Od začiatku žatevných prác až po ukončenie jesenných prác
je podávaná celodenná strava pre pracovníkov a brigádnikov.
V roku 1985 bolo podaných 37 153 obedov.
ZV ROH organizoval pre pracujúcich zájazdy, rekreácie, pio
nierske rekreácie a rôzne kultúmo - spoločenské podujatia
v súlade s plánom kultúrnej činnosti.
V rámci KO Záhorie sa pracovníci ŠM zúčastnili kultúrneho
festivalu, branno športových hier a v našom podniku je orga
nizovaná akcia Aktív BSP.
V branno - športovej súťaži o pohár riaditela OPS sa súťa
žiaci nášho podniku umiestnili na I. mieste.
Úspešný priebeh mali aj branno - športové hry o pohár ria
diteľa ŠM Stupava.
,V tomto roku pracovníci

Stupava získali 56 rôznych vy

znamenaní, g toho 3 štátne a 1 rezortné.
Vy&ytovom hospodárstve podnik eviduje k 31 , XII. I985
spolu 127 bytov podnikových:
I. kateg. 43, II. kateg. 30 * 111$ kateg. 18, IV. kateg. 36 .

Stroje a zariadenia roka 1985
Podľa výkazu poľnohospodárskych jednotiek o strojoch
a zariadeniach:
Traktory kolesová spolu 64* pásová 7* z nich novonakapená 5 .
Dopravná prostriedky: osobná autá 12, dodávková automobily
do 900 kg 3, autobusy 5, z nich 1 nový,
nákladná automobily

spola 25 +

automobil. prívesy do 10 t 2 ks,
pojazdná dielne 1 ks,
fekálne automob. do 3 *3 - 2 ks, nad 3 &3 1 ks;
špeicálne vozidlá 2 ks;
traktorová fekálne prívesy do 3 m3 4 ks, nad 3 &3 3 ks;
Doprav* prostr. tejto kateg. spolu 15 ks
Jednoosová traktor, návesy a prepravníky do 2 t - 5 ks,
zberacie a samonakladacie do 4 t - 18 ks, z nich 1 nový.
Traktorová dvojnápravová prívesy spola 73* % nich 1 nový.
Elektrická motory vrátane vmontovaných spolu 295.
Dieselelektrický agregát spolu 1 ks.
Stroje na obrábanie pôdy:
Traktorová pluhy 6 a viacradličná, 4 radlic., ostatná
spola 25, z nich 3 nová*
*
tanierová podmictače, pluhy pre chmeľnice a vinice, rotačná
kypriče spolu 11 ks, z nich 3 nová.
Traktorová brány spola 11 ks z nich 3 nová.
Eombinátory, kypriče, piecky, valce spolu 37 , z nich 4 nová.
Sejacie a sadiace stroje:
Traktorová obilná sejacie stroje spolu 12 ks, z nich 1 nový.
Sejacie stroje na kukurica spolu 5 ks.
Stroje na hnojenie# rozmetadlá 9 ks, rozmet, priemysel, hno
jív

7 ks, postrekovače 5 ks, z nich 1 nový.

Zberové stroje:
Traktorové žacie lisy spolu 7 ks*
Žacie mačkače, samochod. rezačky spolu 4 ks.
Zberacie traktorové závesné rezačky spolu 17 z nich 3 nové.
Zberacie obilné mláťačky spolu 9 ks, z nich 1 nová
tlakové lisy, adaptéry k obil. mlátačke spolu 8 ks, 1 nový
Stroje na zber objemových krmív spolu 8 , z nich 2 ks nové.
Predčističky, čističky obilia, dávkovacie stoly
spolu 6 ks.
Ostatné stroje, nakladače 10 ks,
buldoz. radlice, autožeriavy, vysokozdviž. vozíky spolu

12 ks, z nich 2 nové.
Závlahové súpravy, prenosné 45 ks, postrekovač. 96 ks,
spolu 141 ks.
Mechanizič. zariadenia pre ŽV
váhy pre dobyt*, mostové váhy spolu 18 ks, z nich 3 nové
žíabové dopravníky krmív spolu 8 ks, z nich 1 nový.
Krmné drážky, hnojné drážky, zhrnovače spolu 16 ks.
Dojacie zariadenia spolu 146 ks.
Chladiace zariadenia na mlieko 3 ks.
Ohrievače mlieka 2 ks.

Priemyselné, poľnohospodárske a iné
hospodárske organizácie v Stupave.
Stav na konci roku 1985:
1* Výrobné družstvo AVANA, nositeľ Radu práce, Bratislava,
závod Stupava.
2. CEVASEHVIS, národný podnik, Stupava,
výrobný a opravárenský podnik pre údržbu a modernizáciu
cementárskeho priemyslu na Slovensku.

3 . DOPRASTAY, národný podnik Bratislava,
stredisko Stupava.
4. Družstevný zásobovací podnik Praha, sklad Stupava,
zariadenia pre družstevné organizácie.
5* ELEKTROVOO, koneernový podnik, Bratislava,
správa dielní, Stupava,

6 . Klimatizovaný sklad na 100 vagonov ovocia,
zariadenie ŠM Stupava.
7* OPKS, Okresný podnik komunálnych služieb Bratislava vid.
so sídlom v Pezinku, prevádzka Stupavy
poskytuje služby v prevádzkach: autodoprava, elektrodielna, fotoslužba, kaderníctvo, kamenosochárstvo, kominárstvo,
stavebné práce, pohrebná služba;
C

čistiareň, zariadenie KS mesta Malacky.

8 . OPMP, Okresný podnik miestneho priemyslu Bratislava vid.
so sídlom v Modre, prevádzka v Stupave,
má 3 výrobné odvetvia: Gt atolárstvo, čalúnnictvo, kovo
výroba.
9+ OŠM, Ovocinársky štátny majetok, národný podnik Stupava.
10. OSLÍ, Ovocinársky štátny majetok, n.p. Stupava,
prevádzka 01 Stupava.

11* S L O V L I K , národný podnik, Trenčín,
závod Stupava.
12. S U , Štátny majetok, národný podnik, Stupava.
13* Štátne rybárstvo, národný podnik, Stupava.
14. Z N Z , Západoslovenské nábytkárske závody,
národný podnik,
Nositeľ Radu práce, Bratislava,
prevádga 041 Stupava.

1 5 . Západoslovenské štátne lesy, Bratislava,
Lesná správa Stupava.
V priebehu rokov 1981 - 138$ boli zaradené do miestnej
kroniky osobitné správy o niektorých podnikoch v Ctupave.

O v o c i a á r s k y

štátny majetok Stupava

Podľa rozboru hospodárskych výsledkov m roku 1985 vo výrobnohospodárskej jednotke 08M, národný podnik Stupava, prevádzka

01 práce na zabezpečenie úrody prebiehali v pomerne ťažkých
podmienkach. Mimoriadne tuha zima, ktorá začala koncom decem
bra 1984 a trvala takmer do polovice marca 1985* najmä v me siacoch január a február, kedy boli zaznamenané veľmi nízke
teploty, a to - 28 až - 30 st. C, ktoré pretrvávali pomerne
dlho, takže poškodili ovocné dreviny, najmä broskyne, ríbezle,
višne a slivky, menej jablone.
Dlho trvajúcim chladným počasím sa značne oneskorili aj jarné
práce rezu a zimné postreky, pretože chladné počasie znemožňo
valo v tomto období pracovať počas dňa v sadoch najmä pri reze
a.zimné postreky nočnými mrazmi beli takmer zastavené.
I napriek týmto nepriaznivým podmienkam rezové práce boli uro
bené u všetkých ovocných drevín ňa stredisku Malacky u sliviek
na ploche 30 ha, u višní.na ploche 22 ha a to ručne, ríbezlí
na ploche 14.5 ha, u bazy na ploche 5 ha bol rez urobený pneu
matickými nožnicami*
V Stupave na stredisku Malý Háj bol rez urobený orezovačom
%
z NDR na ploche 10 ha u jabloní. Na stredisku Froncúv boli
likvidované iba staré suché stromy vo višňovom sade motor.pílou*
Zimné postreky:
Na str&ÉX&ku Froncúv zimný postrek polovičnou dávkou bol urobe
ný na jeseň 1984 a jarný postrek tiež polovičnou dávkou koncom
marca 1985 Nitrezanom*
V neskoršom období, ked už rašeiiie ovocných drevín započalo,
bol použitý na postrek Oleoekamet na celej výmere plantáže,
v Malackách;na 54 ha ploche jabloní v Stupave na Malom Haji.

Na stredisku Malý Háj zimný postrek nebol urobený na mladých
broskyniach, ktorá boli mrazom velmi poškodené.
Výpad stromkov vymrzmitím na ploche 7 ha bol takmer 63 %-.
Výživa a h&ejenie:
Na stredisku Malý Háj b&lo jarné hnojenie urobené kombinova
ným hnojivom GVH dávkou 10 q/ha, u jabloní na celej výmere
54 ha a u broskýň na výmere 7 ha* '
Na strediska Froncnv bola použitá tá istá dávka &VH na celej
výmere jabloní 26 ha a 28 ha u višní.
Na stredisku Malacky komb. hn jivom GVK dávkou 10 q/ha boli
pohnojené slivky na ploche 30 ha, ríbezle na ploche 14 .5 ha,
višne na ploche 22 ha a baza na ploche 5 ha.
Na stredisku Stupava boli pohnojené jahody na 8 ha dávkou
5 q/ha liadkom vápenatoamónnym vo dvoch časových intervaloch.
Ríbezle čierne na loche 22 ha boli tiež pohnojené komb. hno
jivom 10/qha.
V hone Dolná hora príprava pôdy pod vinicu bola zabezpečená
tak, že na celu výmeru 1$ ha bol rozhodený vitähúm v množstve
813 t a maštaľný hnoj v množstve 372 t.

Z minerálnych hnojív boli používané: síran drase^a^ 500q,
draselná aoľ 41 q, superfosfát 346 q^

ŕ

Ochranné prostriedky v čase veget.: Na stredisku Malý Háj
postrehy na jabloniach boli urobené 7x 3 kombináciami fungieidov a insekticídov, boli použité tieto ochranné prostried
ky: Saprol, Dithane, Thiodan, Phozdrin, Rubigán, Sonax, Fademorf, u jabloní tiež Delan.
Na stredisku Frencúv boli postreky v tých istých kombin.
v pocte 6 x*
Na stredisku Malý Háj na výmere 54

použitá kombin. koreňo

vých a listových herbicídov ľimazin a Aminex.

Na stredisku Froncúv na výmere 26 ha jabloní bol použitý
Reundup proti vytrvalým burinám a na ploche 28 ha višní sme použilikontaktný herbicíd Gramoxone.
Na stredisku Malacky na 30 ha výmere sliviek bol použitý Aniten.
V jahodách na stredisku Stupava bol urobený postrek kombináciou
Benatal a Hexilur.
Kultivačné práce sa uskutočňovali priebežne podľa potreby.
Rigolovanie b^lo urobené v hone Dolná hora pod vinicu na výmere
15 ha a na Malom háji U duba na výmere 9 ha po zlikvidovaných
broskyniach.
Zber v prvom polroku bol urobený u jahôd a celkoa bolo zobrané
10*3 ^ jahôd, ktoré bolo odovzdané zcasti Zelenine Stupava a
Bratislava a väčšiu cast sme odovzdali Mraziarňam Bratislava
axo aj naturálne jahody pracovníkom 0fLl.
Závlahy boli urobené na 8 ha u jahnd a na ploche 10 ha jabloní.
Zberové práce: Vo štvrtom švrtreku na tunajšej prevádzke boli
práce zamerané na zber jabĺk, vyberanie jahodových sadeníc,
výsadbu jahôd, kultivačné práce, erbu, ako aj chemické ošetrenieproti vytrvalým burinám.
Hlavné "ťažisko v tomto období bolo zamerané na organizáciu
zberu jabĺk, ktorých úroda presahovala stanovený plán.
Práce zberu jabĺk beli na strediskách Froncúv a lalý háj. Zber
sa uskutočňoval brigádne školám a podnikli z Bratislavy, tiež
individuálnymi brigádnikmi.
V tomto období bol uskutočňovaný výber jahodových sadeníc,
ktoré boli prevažne dodávané našim prevLdzkám, podnikom, ako
aj drobným pestovateľom. Sadenice boli dodávané v troch odro
dách: Senga Sengana, Tufts a Red Gauntlet.
Celkom bolo vyprodukovaných 778 21$ ks, z tuho pre prevádzky
514 240 ks, pre iné podniky a drobný predaj 263 975 ks.

Jahodová sadenice dodám' zo Šľachtiteľskej stanice Bojnice
v mesiaci máji v pečte 32.000 ks, ktoré boli vysadené na streá
disku Stupava a na jeseň bolo dodané z Bojníc 50.000 ks sade
níc, ktoré boli vysadené na stredisku Malý háj ako matečné
porasty. Kultivačné práce uskutočňované priebežne, jesenná hl
boká orba urobená na celej výmere pripravenej pôdy pod vinicu
Dolná hora na ploche 15 ha a na stredisku Malý háj a Pri dube
na výmere 9 ha*
Postreky proti vytrvalým burinám beli urobené na výmere
24 ha Roundopom, aby plochy boli vyčistené, pretože výsadba
bude realizovaná v roku 1986.
Zrážky v mesiaci máji boli 48 mm, v mesiaci júni 76 mm.
Dosiahnutá úroda v roku 1985: '
Jablká

plán

620 t

skutočnosť 935 t

Višne

110 t

41 t

Slivky

180 t.

123 t

Ribizle červené

60 t

21 t

Baza

15 t

6 t

-

11 t

Jahody

Škody spôsobené nepriaznivými povetrnost. podmienkami
hradila štátna špor&^aľna.
Informácie uvedené v zápise sú v súlade s Rozborom hospodá
renia za rok 1985 v prevádzke OŠM 01 Stupava.
Podlá informácie Ing.M. Kolembusa, pnacovníka OEM,
v prevádzke 01 v Stupave, silná mrazy v mesiaci j-nuári
1985 poklesli ax na mínus 32 stup. C. ktoré boli nazerané
v Malackách a spôsobili popraskanie kmeňov stromov v sliv
kovom sade v Malackách.

í-tatne rybárstvo *

" t u ^ a. T? o .

K význ-a^ý,, hosFoa.j.rs^# oraaniaáciáa oeios^.ovoiu-^ého v^gna^u
v Stupava patrí štátne rybárstvo, v súeooaosti koncertový pod
nik, ktoré tu úspešne hoo^oa^iri od svojho voo.iku u,-, vyše 30
rokov.

Pri príležitosti 25. výročia vzniku Štátneho rj--Lrstv^ v Stupa
ve vedenia ^odni^n g:,bez*'..silo vy ohrnie pro^^r -CRoj publikácie,
ktorej obsahom jo medzi in.-a-i aj história po^ni^u a jeho vývoj,
autorom člínko 30 šteťan Qnoriiš, vtedajší hl vny e.ao?íÓM, atorý
v po^niKu pracuje od jeho začiatkov.
Statne ryaárstvo^ vtedajší národný podnik v 3tup.:-.ve, bol aaložoný 1 ^. február^ 1^34 pod^fa rozhodnutia v^áäy CSÍR, ktorým sa
rybárska oina..^t n:. híovens.-.u sústredila.

Jeho alavnou á^^hou bolo Kabezpecovat voa^o^yrooa s^ad^^voánýoh
rýh

intensívnya využívaním v^et^ých aa^aoít ry^íaev a vodných

nádrží. V zaci^taoeh sústredon-j výr00y vý^ao^aú úloau íi..io aj
vyuaívt-nie ostatných voin';ch pl'et.

'^

Ryoýrsku ôínnos^ podn-ak í:^,éal.*n.. laú ha rybníkov, ktoré Statne
rybárstvo previalo do obhospodarovania od at-.'Ltn,c-., aajotkov,
JRD a iných organizácií, ade sa aosa.,ovaj.a ^roauácia, 101
rýb no jodnon ho.tári. SÚoasno gaucs^oôavali ho^^eíársae odle
vy aa voíných vodách / áunaj, a^rava, aron, Váä ./ ro^^up^e
podnik previal odvodohos^ooársayea zlo^iok aalsích 6^0 ba
rybníkov, aaôiatky hospodárenia neboli íahko, k dispozícii
b.li'deli-3itovoné prostriedky* ich zostatková hodauta uolti
3 14*7 )01 hôa* Činnosť zabezpečovalo 2 ^ pracovníkov na cele

s riaditeľom s. Štefanom alavaoKom, niektorí ^ nich v podniku
pracujú dodnes, nopr* ss. k,diohavský, ŕutroa, onariáš, Slesá^.
Do ro.au 1^58 podnik prislúchal do pôsobnosti Povere.i..íc^va pô
dohospodárstva, nl.'.wná správa stá*&nyeo majetkov.

rotorn prešiel do pôsahn stí odborového podniku štátne rybár
stvo v , rrdio, mas;:*'- so aíiloia v Českých Radejoviei^gn,
í)ol oj*f?j33L%. iie

í*,

^o f^^ or* t ívn oj:o %R^ori&d&R&&

n^áhu štdtu. ^tody sa v/* varil r.^roJn/
stvo ao

štátne rybár

v Stupave 3 jod^yn* ^Ah^ad?/y. zfvodom a s jed

ným odštepným ^dvodoK v Ľiah^iovci^ch, ;? to :;*:n orrunisáeia
jjria^o riadená t^^iat^rstvc^ poíncnoo^cd'rstva a výživy SSR.

V roRM Ijyl peiXa rozhuárKtia í.TS'S PPH

aáro.iB^ ^oanik

Státr.e rybárstvo včlenil óo pŕacbKOEti výro^noros^odárskej
jtKtf.ot*y í;y.;irt.irí;:ty priemysel, c ^ r l l r o rinditcl-stvo trus
tu.

štruktúr .

sa ^ostK.ytK- .' .milá a vyví

jala v z,lľi..j.0Rti oa vys-.,;.i'by, rat',,. .'reí,s.r^.-ia nových vhodRýc^ v,rsbBŕ'CĹ. objjátuv. ro:-:tK^c
Ktr,lií.*6 v Trnave, íevicinca,

hos^o.ígrsj-js

<;lK.ovié,„ve, "ll.tore ^od

Anievo^, r.r^ovg, K e ^ ' r v ^apolnar^eh ^ d^lí,..it,,.leiwu sa pri-

u lu n ilo hoK^s^jrCt;.e ^ tre iiL k o Ali;ootin ^vor.
VnutorJ'.l ^^ra^tnra ^ o ^ : i ^

vyvíjalo v x.^y Z lo s t i od r o ^

širovani:-, oxruhn vdp;r-,-j 6 i , ^ t i .
o t?:'Oi?cľi vodne, hydiny n v r e ^ 1)71

: roku 1;<S) sa aaôalo
ry^tloxy^y^om bnsí.

.'d r 'ku 1%2 sé podnik na s^arouti d is t rib ú c iu ^ladäovodnýen
ryb n^- ?d.oven3 && &
g nioft.

tt; nd.&;.^

r ;o ^ výrobcov

or^nixaon-.í st-nabúra, po.oiJĽ^

ja v súlade

s poBi-.,iavKa.:,:i n-, qp^ra^ívno^^ ría j'e n ix .
ŕo^ni^ovŕ ria d it e ľs t v o
aos^odarjťvo v

rybúratv^ v "tu^^ve r ia d i
k

p a tria f^r^y v J^..ubove, Trna

ve, Ley oiaeo, A li^ in o i^ o ;, ^ v
í^ jro v ó rybník , ^,;tru..
skracovanie

oiiov vodnej ňy.-.iny.L

ioh ^in^ost je ssary^r.f ty,

v^dy,

oto^uú či^nost v R gl.

^ ^ j i . it ^Q.-.^,'0 ,i..-irstvn í..^,..stor ^od ..ri-jvot- .^-^ri-^ f^r^y Košov—
ee, Krasnany, Diviaky, Iurčinn.:^.:*. ľti v^ič^a, ioh činne^t

je zameraná na ^utruhová rybník/ a obe od^ú éinnooť

v

v Stredoslovenskom ^r^ji.
h noopodárstvt^. -íiebalove^ ^;ttrin f^r^iy j-'y-iotín, rhov,
Iníiéovee a ^uoín. Činnosť je ^a, eržu^á na ^u^prové rybníky,
i)R-..rm^vé r^oníky, voľnJ vody / ^o^^líns^a šíravu /,
li^h^utie, cnov, oderov k^&íe a obe^ounu činnosť vo Výc.,odoalovenekom áu*aji.
Ä ^o^podivstvu Alžbetin ov-jr p tria r-:^r^*y raste UZany,

Rrobanovo a ŕaL-.ovíeovo. Výrobná oiar.osť je

na

lipnutie, oi.oiŕ, ode&,ov ^ ryo^lovy^r^ kaÔíc^ F^štaMr&Ôa-ú

pôsobnosť v SSR.
Plnenie výrobrýc'L uloh d^íiýok podniku štítnym vy^onlv^oírn
plánom od jeho vzniku ^ao..-:no pokladať za úspešné,
olohy sa výrazne zvýšili od roau 1'?:^, ked po^ni^a z^eal
s li donútim a výkr^o*< káeíe.
V hlavnej eMaati výroby - v- výrobe rýb - dosaholv^A pod
nik od svojho zrodu pozitívne výsledky. Velaii doorč výáied,;y

550 <gg na '

sa dooir^li v produkcii rýb, ktorí j.; vyošia

jeden hektár. Počas trv^mia po,íniku / k 23. výročiu / &a
vo voľný.;)-, vodích vylovilo celkove 22 115 q rýb, čo je
*?3*9 % % celkoveho ^ríraRtku rýb.

-

Saláou dôležitou oblaetou je chov k^číe, s ktorým pomĺk
zaeal v roku 1939 na základe nanesenia stedajéieLo nadria
deného orgánu - štátneho rybárstva, odborový ^ednik Česko
Budejovice.

^aoí^tok Qeovu bol ta^Ky, lebo Qnybala ^ôatorialna ..akJLadna
a boli ťažkosti so z^obstardv^d^ potrebného materiálu. Kto
rý

v ton* oa,oe prís e fondovaný. Na začiatok ^o^ni^ ..-.úp^l

920 Kaôíc pre zákl.^iné st'Ádo. Ha zvýšenie enovu ^ačíc sa
pomik postupne pripravoval.

V roku 1?60 sa dosiahla Kn^ška 59 8/1 vajec, celkov:? sa
prvý raz vyliahlo 44 716 kšéat. Y tomto roKu podnik na ja
točné účely po prvý raz vo svojej histórii odovzdal 534 q
kačíc. V priebehu rokov 3a vo výrobe kačíc dosia li este
priaznivejšie v sladký, taxže táto činnosť, potiaľ ide o
množstvo, sa dostala vo výrobe podniku na popredné miesto.
Nová atapaaroavoja v c'h-jve kačíc sa začala

prevzatím

kačacej farmy Alžbetin Dvor od Štátneho majetku Ivanka pri
Dunaji. Prejavilo sa to vo vyšších každoročných dodávkach
jatočných Ra&íc. Pred s^.c^enutýu výročia najúspešnejší bol
rok 1)77, kea bola dodané 8181 q jatoc. kačíc.

V roku 137i podnik začal s rýchlcvýkrncm hasí, ktorých sa
do konca roku 1^77 odovzdalo 3166 q.
V roku I962 bol podnik poverený celoslovenskou distribúciou
sladkovodných rýb, ktorú činnosť prevzal od národného pod nika Ryba. súčasne hol povarený aj nákupom divých rýb a
výrobkov g nich.
Pretože požiadavky obchodu nie sú pokryté vlastnou produk *
ciou rýb, musia" sa. ryby presúvať % odštepných návodov Štát
neho rybárstva, odborový podnik Seské aud^jevice. Najväč
ším dodávateľom rýb je ŠE OZ Trebon. Aj tak je ročná spo %
treba na 1 obyvtela je nízka a dosial predstavuje len 0,36
k^. Hoci nákup rýb každoročne stúpa, nestačí plne Kryť po
žiadavky počas celého roka.
Yeľk," vgo^tup ^a dosiahol aj v stave pracovníkov, v čerpaní
miezd a vo vývoji priemerných zárobkov. Podnik.gacal svoju
Činnosť s 29 pracovníkmi, Každoročne sa však stav gvyäoval.
V súčasnosti podnik má 250 pracovníkov.
Vedúci funkcioníri: Koloman Snirc, podnikový riaditeľ,
Štefan Ondriáa, hlavný ekonóm, MVDr. Ing. Oldŕich Šveatka,
ferdin*d Kováč, predseda ZO KSS, Oto Vaeho, preds. ZV ROH.

Stavebná činnosť v Stupave roRR 1985
I. Investičná výstavba:
Na miestnych komunikáciách
komunikácie alebo ich opravy

boli urobené nové asfaltové
na uliciach Duklianska, Lesná,

Fučíkova, Bezručova a KÚpelná ulica
Projektov# je pripravená a v pláne na rok 1985 sa na ONV
Bratislava vidiek uplatňuje; zaradenie výstavby miestna ko
munikácia a kanalizácia na ul. M. Benku v rozpočtovom nákla
de 990.000.- Kčs.
Uskutočnená bola úprava asfaltovým povrchom miestna komuni
kácia do nového cintorína a na parkovisko*
Výstavba uskutočnená inými organizáciami:
Okresný podnik byt. hosp. v Malackách zabezpečil kompletnú
rekonštrukciu, resp. výstavbu nového parovodu pre vykurovanie
sídliska a prilahlých objektov. Stavba bola z technologického
hľadiska ukončená do vykurovacieho obdobia t.j. do 1$.X*1984
s ukončením ostatných ^rác do 3O.XI.i985.
Slovenský zväz výrobných družstiev Bratislava po račuje vo
výstavbe školského zariadenia v rozpočtovom náklade 30 mil.

) .

Kčs, dokončenie výstavby plánuje v roku 1 86

Obj. je umiestnený vo východ, časti stupaveského parku pri
ceste do Borinky.
ftátay majetok, n.p. Stupava uskutočnil v roku 1985, čiastoč
ne pokračuje vo výstavbe týchto akcií: senník Škrabálky, si
lážne %Žá&yj, farma dojníc,
CEVASERVIS pokračuje vo výstavbe haly v rozpočtovom náklade
13*370.000.- Kčs;
ONV Bratislava vidiek projekČne pripravuje napojenie 22 tr.
Základnej školy n^ nový parovod sídliska Stupava.

Drobný tovar Bratislava realizuje rekonštrukciu bývalej
kinosály na predajnú. Práce pokračujú neuspokojivo a brz
dia asanáciu starého objektu predajne. Koncom decembra
je predajňa v štádiu odovzdania do užívania.
Podnik SLUŽBA, výrobné družstvo zrekonštruoval objekt pri
MNV na prevádzku služieb pre obyvateľstvo, kde sa začala
aj prevádzka*
Projekčné prípravy novej čističky odpad, vody a definitív
na úpravňa vody ,
Investičná časí akcie "Z"
Športovo - turistická ubytovňa

TJ TATRAN Stupava

Akcia bola ukončená v mesiaci júni 1985 hodnotou diela
834.000 .- Kčs pri financ, náklade 584.000 .- Kcs
Sučastou tejto akcie bolo predĺženie plynovodu - Park
do objektu ubytovne vo financ, nákl. 86 tis. Kčs, ned
bola vytvorená hodnota diela 123 .000 .- Kčs.
Krátky vodovodný spoj na ul. Marianska a Románskeho
Akcia bola zaradená do plánu akcií "Z* finančným nákladom
350 tis. Kčs, Ukončená hodnotou diela 499 .000 .- Kčs v me
siaci decembri roku 1985
Neinvestičná čast akcie "Z"
Realizované zemné práce na vybudovanie chodníkov na uli
ciach Leningradská, Cementárska, Záhumenská a čiastočne
školská. Dokončené boli chodníky na Záhumenskej ul.
Na Marxovej ul. bolo vybudované chodníkove teleso, 120 m.
Na miestnom trhovisku bola osadená oceľová konštrukcia
prístrešku, urobený náter konštrukcie, spevnená Čast plo
chy trhoviska, v akcii sa pokračuje.
MNV vysadil 5*500 ovocných stromkov, lesných okrás, kríkov,
kvetín v obci v hodnote 250 tis. nčs.

Ďalšie akcie boli zamerané aa zlepšenie čistoty verejných
priestranstiev, čistoty ľtupaveského potoka, bezpečnosti
v doprave, uskutočňuje sa výstavba skladových priestorov
v areáli závodu VD AVANA, pracuje sa na p ojektovej úlohe
pre výstavbu predajne potravín JEDNOTY na Záhumenskej ul.
V rámci Individuálntg bytovej výstavby Odbor výstvby MNV
vydal ? stavebných povolení na výstavbu rodin. domov, 8
povolení na stavebné úpravy a drobné stavby, 6 povolend na
výstavbu garáží a iné stavebné akcie.
Na Mierovom námestí pred r. k. kostolom bol renovovaný
trojičný stĺp, investorom tejto renovácie bol Odbor kultúry
ONV Bratislava vidiek.

O b c h o d n á

sieť

v

S t u p a v e .

Podľa stavu v decembri roku 1985 na konci posledného roku
siedmej päťročnice*
Predajne potravín:

Vedúci predajne:

Nálepkova ul., samooosluha

T. Gažová

Budovateľská ul., samoobsluha

Val. rertovič

Námestie SNP,

Marta Maderová

samoobsluha

Mierové nám.,

Rez. Vicenová

Hviezdoslavova ul. /^ást /

Roz. Holikevá

Nálepkova ul. / bufet a cukráreň / Et. Kovacicové
Leningradská ul.

Janečková

Predajne mäsa:
1. Nálepkova ul.

j. Gasparík

2. Nálepkova ul. , pri ZŠ

R. Horváth

3. Nálepkova ul., pri pošte

Peter Ježek

4* Námestie SNP

Stanisl. Fatyka

5 . Budovateľská

ánt. Horváth

6 . Nálepkova ul. / Ryba /

Roz. Peschlová

Zelenina:
J. Belačičoví
ŕ
A. Beberová

1. Nálepkova ul.
2. Nálepkova ul.

Predajne sú obchod, jednotky n,, p. ZDROJ, Senec
Reštaurácie;

Zariadenia RaJ, Malacky

1. Srdiečko

Jozef Bemát

2. Nálepkova ul. " Maroš "

Ľudmila Rigová

3 . Nám. SNP, " Bertovič "

VI. Vrtková

4. Nálepkova ul. Nová

Jozef Cig nek

5 * Hviezdosl. ul.

Jozef Dzurila

6 . Záv^ klub pracuj. /Jednota/

Kat* Oravcova

Priemyselný tovar:

Veáúci predajne:

1. Domáce ptreby ROVO

J. Breit&chfat&vá

2. Domáce potreby / Nová /

Martin Holeš

3 . Obuv, Nálepkova ul.

K* M^oviHgká

4. Klenoty# Nálepkova ul*

A* Bukovgká

5 . Mototechna, Fjpbr. víťazstva

Dušan Kocúr

6 . Mototeohna, Lipová ul.

J* Apoštol

7+ Stavebniny / Jednota /

A* Pichová

Textil:
1* Detsky tovar / Nálepkova ul* /

í. Harošavá

2. AVANA, Nálepkova ul.

L. Jánošová

3 . Odevy, Pebr* vítaš.

A. Kocišková

4. Basový text* Fucíková ul. /OTEX/

A. Slezáková

Drobný tovar:
Papier a i+, Zemanská ul.

M. Martinkovičová

Farby, laky a i. Nálepkova ul.
Drogéria

Dušan Spuchlík

Kniha, Nálepkova ul.

Vilma Menolová

Kvetinárstvo, Nálepkova ul.

J. Prosnáková

Ú í U V , Ústredie luáovej

%
Ružena Námetová

umeleckej výroby, Nálekova ul,
P N S , Poštová novinová služba
Nálepkova ul.
SLUŽBA, výrobne družstvo Bratislava
pri MNV, poskytuje älužby obyv.

J* Kolembuaevá

Zomrel R U D 0

n0 R IC

V dňoch 27. a 28. novembra 1985 naše denníky uverejnili
správu o náhlej smrti národného umelca Ruda Mórica.
V nekrológu, ktorý vydali
Ústredný výber Národného frontu slovenskej socialistickej
republiky, Vláda Slovenskej socialistickej republiky,
Slovenská mierová rada, Ministerstvo kultúry Slovenskej
socialistickej republixy, Zväz československých spisovate
ľov, Zväz slovenských spisovateľov, Slovenské ústredie
knižnej kultúry, Slovenský literárny fond, Vydavateľstvo
Mladé letá
s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 26 * novembra 1^35 v po
poludňajších hodinách zomrel v Bratislave po krátkej chorobe
vo veku 64 rokov člen Predsedníctva Ústredného výboru Národ
ného frontu Slovenskej socialistickej republiky, predseda
Kontrolnej komisie Zväzu československých spisovateľov,
predseda výboru Slovenského literárneho fondu, riaditeľ-
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vydavateľstva Mladé,letá a predseda Kruhu priateľov detskej
knihy na Slovensku
n á r o d n ý
RUDO
n o s i t e ľ

u m e l e c
M Ó R I C
Radu

,
p r á c e

súdruh Rudo Móric sa narodil 27* narca 1^21 v Sučanoch.
Po stredoškolských štúdiách v Martine a v Bánovciach pôsobil
ako učiteľ. Bol aktívnym účastníkom Slovenského národného
povstania. Za jjaho činnosť v Slovenskom národnom povstaní
ho fašisti väznili. Po Oslobodení sa aktívna zapojil do bu
dovania základov československej socialistickej spoločnosti
a pofebruárového rozvoja našej literatúry. Pôsobil ako uči
teľ a ako pracovník viacerých pedagogických a kultúrnych in
štitúcií. Absolvoval štúdium na Pedagogickej fakulte Univer

zity Komenského. Bol členom Komunistickej strany Českoslo
venska ed r. 1948, Vykonával viacero významných funkcií vo
Zväze československých spisovateľov, vo Zväze slovenských
spisovateľov, v Slovenskom literárnom fonde a v spoločen ských organizáciách Národného frontu. Bol členom Slovenskej
mierovej rady.
V období konsolidačného procesu sa súdruh Móric svojou an
gažovanou činnosťou pričinil e presadzovanie marxistické leninských princípov v oblasti kultúry. Ako predseda výboru
Slovenského literárneho fondu zameriaval jeho podpornú čin
nosť na rozvoj socialisticky orientovanej literárnej tvorby.
Výrazný je jeho podiel na rozvíjaní socialistickej edičnej
politiky, osobitne na budovaní vydavateľského a autorského
zázemia pre vydávanie detskej a mládežníckej literatúry.
Ako dlhoročný vydavateľský pracovník sa zaslúžil o medziná
rodnú spoluprácu našich vydavateľstiev, najmä s vydavateľ
stvami socialistických krajín. Svojou kultúrnopolitickou,,
organizátorskou a literárnou prácou a svojou osobnou autori
tou významnou mierou prispel k úspechom slovenskej socialis
tickej kultúry.
Literárne diele Rada Merica sa umeleckými kvalitami a hlbof
kým humanistickým posolstvom zaraďuje medzi najvýznamnejšie
hodnoty slovenskej socialistickej literatúry. Jeho prozaic
ká tvorba pre deti a mládež a publicistická tvorba je predchnutá láskou k prírode a domovine, je oslavou etických hod
nôt nášho ľudu v období protifašistického boja i v období
socialistickej súčasnosti. Výrazne prispela k formovaniu
hodnotovej rientácie niekoľkých generácií a stretla sa s úc
tou a obdivom mnohých čitateľov u nás i v zahraničí.
Literárne dielo národného umelca Ruda Merica a jeho celo-

životná plodná verejná činnosť obohatili slovenskú socialis
tickú literatúra a kultúru. Jeho tvorivý odkaz zostane živým
prameňom aj pre dalšie generácie.
Telesné pozostatky národného umelca Ruda Mórica b u m vystave
né v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave
v stredu dna 4. decembra 198$ od 9* bod* Rozlúčka so zosnulým
bude v ten istý den o 10. hod. v Koncertnej sieni Slovenskej
filharmónie a o 11.30 hod. v bratislavskom krematóriu.

5est jeho pamiatke !
Ústredný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej
republiky, Vláda Slovenskej socialistickej republiky,
Slovenská mierová rada, Ministerstvo kult úry Slovenskej
socialistickej republiky, Zväz československých spisovateľov,
Zväz slovenských spisovateľov, Slovenské ústredie knižnej
kultúry, Slovenský literárny fond, Vydavateľstvo Mladé letá*
Rodina zosnulého vydala smútočné oznámenie s textom:
V hlbokom žiali oznamujeme všetkým priateľom a známym, že
nás dna 26. novembra 1985 náhle opustil vo veku 64 rokov
náš milovaný manžel, otec, starý otec, zat, brat, strýko
n á r o d n ý
PhDr.
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Rozlúčka so zosnulým bude v bratislavskom krematóriu
dna 4. decembra 1935 o 11, 30 hod.
Autobus bude pristavený o 10, 30 hod. na námestí.
Žofia Moricová, manželka
syn Milan s rodinou
dctára Miroslava s rodinou
a ostatná smútiaca rodina.

Práca dna 3 . decembra 1985 uverejnila článok s nadpisom
Posledná rozlúčka s Rudom Moricom

Hold dielu zosnulého

Bratislava / čstk / V Bratislave bola včera posledná rozlúčka
s národným umelcom Rudolfom Moricom, nositeľom Radu práce,
členom Predsedníctva ÚV NF SSR, spisovateľom - Komunistom,
ktorý zastával významné funkciu vo Zväze československých
a Zväze slovenských spisovateľov, v Slovenskom literárnom fondede a dlhé roky bol riaditeľom vydavateľstva Mladé letá a
predsedom Kruhu priateľov detskej knihy na Slovensku.
Medzi vencami položenými pri katafalku v sieni Slovenskej fil
harmónie bol veniec generálneho tajomníka ÚV KSŠ, prezidenta

8SSR a veniee vlády ČSSR.
Štátny pohreb zosnulého sa začal o 10. hod. Na poslednej roz
lúčke sa zúčastnili členovia Predsedníctva ÚV KSS tajomník ÚV
KSS Indovít Pezlár a minister kultúry 8SR Miroslav Válek, ve
dúci oddelenia kultúry ÚV KSS Rudolf Jurík a další predstavi
telia nášho politického a kultúrneho života.
V mene straníckych a vládnych orgánov sa so zosnulým rozlúčil
minister kultúry SSR Miroslav Válek. Vzdal hold tvorivej práci
spisovateľa, organizátora a starostlivého hospodára socialis
tickej kultúry. Ocenil jeho literárnu tvorbu zahrnujúcu viac
ako štyridsať pôvodných diel, najmä pre mladých Čitateľov.
V závere smútočného aktu v sieni Slovenskej filharmónie zaznela
československá štátna hymna.
Rakvu s telesným^ pozostatkami zosnulého previezli potom do bra^
tislavského krematória. V obradnej sieni sa s národným umelcom
Rudom Móricom rozlúčili predstavitelia Slovenského ústredia
knižnej kultúry, vydáv teľstva Mladé letá, zástupcovia rodnej
obce Sučany a obce Stupava, kde umelec ^režil väčšiu časť svojho
života. Pietny akt sa skončil Internacionálou.

Obvodne zdravotnícke stredisko v Stupave.
Zdravotnícku starostlivosť v Stupave zabezpečuje od roxu 1%7.
V poslednom roku siedmej päťročnice, t.j. v decembri roku 1985
tunajšie zdravotnícke stredisko má nasledujucu organizačnú
štruktúru:
Zahrnuje obce Stupava, Rorinka a Marianka.
Do 1. obvodu patrí časť Stupavy a celá Borinka,
ebv. lekárom je MUDr# Jozef Dinda.
Do 2* obvodu patrí časť Stupavy a celá Marianka,
obv. lekárkou je MUDr. Jarmila Lysická.
Do 3 . obvodu patrí časť Stupavy , obv. lekár je aj závodným
lekárem v Štátnom majetku Stupava,
obv. lekárom je MUDr* Juraj Lendel.
Dva pediatrická obvody:
1. MUDr. Jana Mociková
2. MUDr. Kvetá Oravcova
SÚ tu štyri obvodné zubná ambulancie.
Lekári zubných ambulancií:
1. MUDr. Gabriela Lelkesová
2. dentista Emila Meško

3 . MUDr. Zuzana Zubeková
4. MUDr. Gabriela JurkoviČová
V školskej zubnej ambulancii je lekárkou
MUDr. Alica Štefánikova.
Očná lekárka je MUDr. Valéria Jánošová,
Ženský lekár je MUDr. Dušan Zorkoczy.
Lekár oddel. TARCH / tuberkulózne a respiračné choroby /
MUDr. Ján Zemek, okresný ft&zeolog.
Zdravotné sestry:
pri MUDr. J. Dindovi je Marta Leváková

pri MUDr. J. Lysickcj je Anna Bendová
pri MUDr. J. Lendelovi je Jana Nováková
pri MUDr. J. Mocikeovej je Mena Mešková
pri táÚDr. K. Oravcovej je Darina Havliková
pri MUDr. G. Lelkesevej je Maria Kostelanská
pri dtnt. E. Meškovi je Eliška Žilavá
pri MUDr. g. Zubaekovej je Ľudmila Klasová
pri MUDr. G. Jurkoviôovej je Inge Belešová
pri MUDr. A. Štefánikovej je Beata ^darošová
pri MUDr. V* Jánešovej je íudmila Ševcíkpvá
pri MUDr. D. Zorkoczym je Anastázia Rožárevá
Na oddel. TARCH pracujú: Jana Geisseová, Jarmila Gram bličková, LIarta Bencová, Jana Šveeová, Bohu - .
milá Bili^ová, Zdena iiényaová.
Zubné laboratórium:

vedúci laborant Jozef Bollardt, laborant Ľudovít Besedič
laborantky: Alica Pírová, Helena Draškovicová, Jitka Kis
kaaová a Darina Dvoranova.
Oddelenie zdravotnej výchovy?
detašované pracovisko OÚNZ Bratislava vidiek.
Vedúci lekár oddel. ZV je MUDr. Bedrich Bagar,
*
vedúca inštruktorka ZV je Zora Kubicová,
inštruktorky ZV sú Uaria Havlíčkova, Jana Osvaldová,
Líarta Šveeová.
Výtvarnícka oddel. ZV je Alžbeta Ferdinálová,
Metodológ oddel. ZV je MUDr. Fedor Líška, Csc.
Obvodná

1 e k á r e ň

v areáli Obvádného zdravotníckeho strediska,
vedúci lekárne je RNDr., PhMr. Vladimír Foltýnek,
lekáreň, asistentka je Ph^ŕ. Viera Lehká

laborantka Ingríd Šimonáková,
sanitárka Anna Predajnová,
upratovačky sú Jana Pavlačičová, L. Kotková, Cecília Ivanova.
Väčšina pracovníkov Obv. zdravotníckeho strediska je
nositeľom strieborného odzn. BSP,
ostatní ml. pracovníci su nositeľmi bronz. odzn. BSP.
údržbárom a opravárom je Rudolf Mader.
Lekárka tun. Domova dôchodcov MUDr. Tatiana Miklošovičová
príležitostne ordinuje v tun. Obv. zdravotníckom stredisku.
Na oplátku tunaj. obv. lekár JUDr. Juraj Lendel príležitdstne ordinuje v Domove dôchodcov.
V Domove dôchodcov pracuje aj kožný lekár z OÚNZ okresu
Bratislava - vidiek.
Informáciu k uvedenému záznamu pre miestnu Kroniku poskytol
RNOr.,Phír. Vladimír Foltýnek, vedúci lekárnik.

Silné mrazy v januári a februári.

Podía zdzn...,,.,v p r a e e V D Í K ^ H y d r o m e t e o r o l o g i c k é h o u^t^vu
v Bratislave retra Štoffu, bývaj'ceno v Stupave po diernom
decembri roku 1^34 prudký pokles dennýc:. teplet nastal v
zime r. 1984/3) so zaciatkou dna 7* januara a trval do
14. jay.itára 1235* Ortuť teplomera klesla pod - 22 stu^. C,
V dru^uj polovici mesiaca šrotové záveje spôsobili dopravnú
kalamitu v cestnej aj železníc, doprave.
V mesiaci februári silné ^razy trvajucj od 7. do

febru

ára klesli pod-20 stup. C a spôsobili veíké škody vo vino
hradoch, ako je to spomenuté v správe Ovocinárskeho štátne
ho majetku v Stupave za rok 1285*
Okrem á'ked vo vinohradoch treba zapísať aj straty vlasakýcn
orechov, Atorá z ov.cnyeh stromov v dfslsdku dlhotrvajúcich
mrazov v masiacocn január a február roku 1985 najviac utrpe
li.
Je treba pripomenúť, že meracie zari denia uvedeného pra
covníka v Ľtupr.ve nie sú umiestené potUia noriem, lečo su

ry<

t* zo severnej strany budovou roninnehe douju. ^epioty vo voj.
nou teréne boli v skutočnosti nižšie.

