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ÚVOD :

ZÁHORÁCKÝ TY MÚJ KRAJ MILOVANÝ
( slová piesne )

Záhorácký ty múj kraj milovaný
pjeknýma pjesničkama ospívaný.
Ked vychádza sunéčko ráno nad hory,
vtedy moje srdéčko láskú zahorí.

Ked je sunko vysoko nad rovinú,
padá jeho zuatý jas na dzedzinu.
Na to pole široké, na vinohrady,
na tý lesy huboké, pjekné zahrady.

A ked sa hviezdy večer rožihajú,
dzívčence si s chuapcama zaspívajú.
Jak je krásné milovat, jak je krásné žit,
najkrajší je svojému kraju vjerným byt.
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1. ŠTATÚT MESTSKÉHO KRONIKÁRA MESTA STUPAVA

Pozri Kronika Mesta Stupava rok 2011

2. VEREJNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
KRAJ - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) so sídlom v Bratislave, Sabinovská ulica 16,
predseda Ing. Frešo Pavol, poslancom za Stupavu je Ing. Maroš Roman, pracuje v Komisii pre
ochranu verejného záujmu a v Komisii finančnej
OKRES - Okresný úrad Malacky, sídli na Záhoráckej ulici 2942/60A, prednosta Mračna Jozef,
jeho zástupca JUDr. Zaťko Bohumír. Odbory : Všeobecná a vnútorná správa - JUDr. Zaťko
Bohumír, Ekonomický a organizačný odbor - Ing. Selecká Eva, Živnostenské podnikanie - Ing.
Jurkovičová Beáta, Civilná ochrana a krízové riadenie - Ing. Šlávka Miroslav. Osobný úrad - Bc.
Bencová Alena.
OKRESNÝ SÚD - sídli v Malackách, Mierové námestie 10, vedenie súdu JUDr. Hudák Ľubomír

MESTO STUPAVA
SAMOSPRÁVA MESTA : primátor, mestská rada, mestské zastupiteľstvo, poslanci, komisie.
Vydávajú VZN, uznesenia, smernice mesta, vyhlasujú referendum, komunálne voľby, riešia
podnety od občanov, majetkové veci. Medzi strategické dokumenty patrí Územný plán a
rozpočet mesta. Mesto má svoj organizačný poriadok, štatút, symboly, mapu, históriu,
kroniku, pamätnú knihu, fotogalériu.
MESTSKÝ ÚRAD : adresa - Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, okres Malacky,
Bratislavský samosprávny kraj
Primátor : Mgr. Pavel Slezák
Prednosta úradu : JUDr. Elena Jaďuďová
Sekretariát primátora : Ing. Janka Lenčešová
Manažér pre Európske fondy : Mgr. Michaela Kollárová
Referát CO a krízového riadenia, dispečer dopravy a zverejňovania : Róbert Bubnič
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ODDELENIA A REFERÁTY MsÚ : ekonomické oddelenie - vedúca Daniela Drahošová, daň z
nehnuteľností Darina Koreňová a Bc. Michaela Kovačičová, poplatky - pokladňa Zdenka
Obermárová, miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Denisa
Belošičová, účtovníctvo Jana Jankovičová, personálne Monika Ivánková
ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU MESTA : vedúca oddelenia Ing. Soňa Geisseová, Zuzana
Košutová
ODDELENIE VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA : vedúca oddelenia Ing. Katarína
Macáková, referent oddelenia výstavby a životného prostredia Ing. Roman Vígh, referát
životného prostredia, ochrany ovzdušia, prírody a vôd Ing. Malvína Tóthová, referát
investičnej výstavby, správy miestnych komunikácií, a reklamy Róbert Mračko, referát
odpadového hospodárstva a drobné stavby Ing. Ľubica Konswaldová
STAVEBNÝ ÚRAD : Ing. Michal Paulík, Ing. Helena Šmeringaiová, Diana Jánošíková
ODDELENIE SLUŽIEB PRE VEREJNOSŤ : referát sociálnych vecí, rodiny, školstva, športu a
podnikateľských činností Bc. Blanka Vašinová , od decembra Mgr. Soňa Tomeková a
Michaela Kovačičová, referát evidencie obyvateľstva Mária Mihalovičová a Monika
Vrábelová, matrika Miroslava Vrábelová
OSTATNÉ PRACOVISKÁ A REFERÁTY : referát PO BOZP, správy budov a údržby majetku Mesta
Stupava Rudolf Draškovič ml., Mestská polícia Milan Válek - náčelník, hlavný kontrolór mesta
Ing. Katarína Tomkovičová
Mestský úrad má svoju sobášnu sieň.
Počet obyvateľov : 10 166, narodených 135, úmrtí 88, sobášov 64
Stránkové dni a hodiny : Po : 7.00 - 15.30 stránkový deň
Ut : 7.00 - 15.00 nestránkový deň
Str : 8.00 - 18.00 stránkový deň
Štvr : 7.00 - 15.00 nestránkový deň
Pia : 7.00 - 15.00 stránkový deň
Denne od 12.00 - 13.00 majú pracovníci MsÚ obednú prestávku.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO ( MsZ) v Stupave zriaďuje a volí Mestskú radu, komisie MsZ,
hlavného kontrolóra mesta, príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené mestom,
6

obchodné spoločnosti. Činnosť MsZ prebiehala podľa plánu, harmonogram zasadnutí na rok
2013 : 31. 1., 7.3., 11.4., 16.5., 20.6., 26. 9., 24.10., 21.11., 12.12. Zasadania MsZ :
DŇA 31. JANUÁRA 2013
Vzalo na vedomie : vyhodnotenie uznesení s termínom plnenia január 2013, správu z
kontroly účelovosti dodržiavania a uplatňovania zákona č. 25 / 2006 Z.z. v z. n. p. o verejnom
obstarávaní v ZŠ kpt. J. Nálepku a školskej jedálni pri ZŠ v Stupave, súhrnnú správu o činnosti
všetkých komisií MsZ za rok 2012, uzatvorenie Zmluvy o privatívnej novácii medzi Polygónom
Stupava a.s. a mestom Stupava.
Schvaľuje : nové termíny plnenia úloh : MsZ zo dňa 20.7. 2012 C/7 - aktualizovať
Registratúrny poriadok - marec 2013, vyplatenie odmien hlavnej kontrolórke mesta za IV. Q
2012, odpredaj, prenájom, neupotrebiteľný majetok, zámenu pozemkov, kúpne zmluvy,
darovacie zmluvy, vyhlásenia o nebytových priestoroch, zmluvu o spolupráci so spol. BILLA
REALITY SLOVENSKO, s.r.o. na úpravu, opravy okolia novej predajne na Hlavnej ulici.
Ruší : tri uznesenia
Ukladá : prednostke úradu pripraviť podmienky Obchodnej verejnej súťaže na predaj a
prenájom pozemkov v k. ú. Stupava.
Odvoláva : p. Jána Valachoviča, člena Finančnej komisie a európskych fondov od 1.1.2013

DŇA 11. MARCA 2013
Vzalo na vedomie : vyhodnotenie uznesení s termínom plnenia február 2013, technicko ekonomický audit verejného osvetlenia mesta Stupava, personálne zmeny v TSS, s.r.o. a
odstúpenie členov dozornej rady TSS, s.r.o., odvolanie Ing. Jána Juriu z funkcie riaditeľa TSS,
s.r.o., poverenie p. Ľudovíta Tótha riadením spoločnosti TSS, s.r.o. do doby vymenovania
nového riaditeľa TSS, s.r.o., Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stupava, kontrolu
zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ročnú
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012 a Správu o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania
sťažností za II. polrok 2012, Informáciu projektovej manažérky o stave projektov, Informáciu
o pokračovaní v stavebných prácach na rozostavanej stavbe "Rekonštrukcia Karpatskej ul. v
Stupave".
Odporúča : konateľovi spoločnosti TSS, s.r.o. vypracovať organizačno - technickú štruktúru
ďalšej činnosti TSS, s.r.o. a mesačne informovať MsZ o činnosti, vývoji a stave TSS, s.r.o .
Schvaľuje : nové termíny plnenia niektorých úloh MsZ, majetkové veci - predniesla Ing.
Geisseová , Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve - Obytná skupina Stupava - zóna F1-B-10 Liesková ulica, návrh VZN č. / 2013 o určení podrobnosti financovania a určenia výšky
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dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava, schvaľuje Návrh Komunitného plánu sociálnych
služieb mesta Stupava, návrh zmeny Rokovacieho poriadku MsZ v Stupave s účinnosťou od 1.
apríla 2013, návrh na menovanie členov výberovej komisie pre výberové konanie na
obsadenie miesta riaditeľa MKIC Stupava, schvaľuje dofinancovanie rozostavanej stavby
"Rekonštrukcia Karpatskej ul. v Stupave".
Menuje : členov výberovej komisie na obsadenie riaditeľa MKIC - primátor Slezák, p.
Drahošová, prof. Čánecký, p. Greguš, p. Móza, p. Mózová, Ing. Maroš. Menuje členov
dozornej rady spoločnosti TSS, s.r.o. - Ing. R. Maroša, p. Františka Lachkoviča.
Ukladá : prednostke úradu vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemkov, spracovať
návrh na vyhlásenie VOS na odpredaj strechy Zdravotného strediska, zapracovať do úpravy
rozpočtu na rok 2013 navýšenie položky kapitálové výdavky o sumu 205 000,-Eur na
rozostavanú stavbu "Rekonštrukcia Karpatskej ul. v Stupave", prednostke úradu vypracovať
správu o vykonaných elektronických aukciách od ich zavedenia.
Ruší : uznesenia D/5 a D/6 z 31.1.2012
Odvoláva : člena Komisie podnikateľskej, miestneho rozvoja a cestovného ruchu p. Ľudovíta
Tótha z funkcie odo dňa 11.3.2013.

DŇA 11. APRÍLA 2013
Vzalo na vedomie : plnenie úloh, informáciu a prezentáciu o prieskumoch a rozboroch ÚP
mesta Stupava spracovaného spoločnosťou Aurex, s.r.o. v marci 2013, ústnu informáciu o
bezpečnostnej situácii v meste Stupava, správu o činnosti MsP od 1.1.2013 do 31.3.2013,
informáciu Komisie na otváranie doručených ponúk na obchodnú verejnú súťaž na predaj
pozemkov v lokalite Karlov Dvor, Malý Háj, Noviny, Panské, Podvinohradské lúky, Urbárske
sedličky, za Poľným mlynom, informáciu o investičných akciách Mesta Stupava.
Schvaľuje : nové termíny plnenia úloh, vyhlásenie nebytových priestorov, prenájom
pozemkov a cenu za ich nájom, kúpne zmluvy, odpredaj pozemkov, plat primátora a hlavnej
kontrolórky mesta Stupava a jej vyplatenie odmeny za 1.Q 2013.
Ruší : uznesenie č. B/12 a B/13 zo dňa 15.11.2012, B/18 zo dňa 31.1. 2013

Ukladá : prednostke úradu: zabezpečiť verejné prerokovanie zmien a doplnkov Územného
plánu ( ÚP ) - výklad pre občanov, zabezpečiť uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu s
riaditeľkou MKIC na dobu určitú po dobu zastupovania riaditeľa MKIC, dlhodobo uvoľneného
na výkon funkcie, preveriť spôsob nahlasovania a evidencie požiadaviek na servisné úkony
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jednotlivými zamestnancami mesta a súčasne preveriť stav a spôsob realizácie servisných
úkonov a ich odsúhlasenie používateľmi z hľadiska odstránenia problému a spotrebovaného
času servisným technikom s odpovedajúcou evidenciou, zabezpečiť cenový prieskum na
projekt a opravu mostného telesa pri MKIC.
Menuje : p. Katarínu Prevendarčíkovú, na základe návrhu primátora mesta, do funkcie
riaditeľa MKIC v Stupave, s účinnosťou od 15.O4.2013.
Sťahuje z rokovania : uzatvorenie Darovacej zmluvy na stavby Dopravné komunikácie a
Verejné osvetlenie, ktoré sú súčasťou stavby " Bytová výstavba Stupava - Píla, I. etapa" v k. ú.
Stupava medzi mestom Stupava a spol. RETEP SLOVAKIA, s.r.o. Záborského 42, Bratislava.

DŇA 16. MÁJA 2013
Vzalo na vedomie : plnenie úloh, stanovisko HK k návrhu záverečného účtu mesta Stupava za
rok 2012, správu audítora k záverečnému účtu mesta Stupava za rok 2012, predložený
materiál " Čerpanie rozpočtu mesta Stupava k 31.3.2013 ", správu z následnej finančnej
kontroly výberu a odvodu pokút uložených Mestskou políciou za rok 2012, správu z
následnej finančnej kontroly VZN č. 11/2011, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
správu z následnej finančnej kontroly na základe uznesenia MsZ zo dňa 11.4.2013 D/38,
smernicu o poplatkoch za odpadné služby poskytované zamestnancami MsÚ Stupava,
informáciu o operačnom programe BK, správu z následnej finančnej kontroly výberu a
odvodu pokút uložených Mestskou políciou za rok 2013, správu z následnej finančnej
kontroly VZN č.11/2011, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a škol. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Schvaľuje : nové termíny plnenia úloh, majetkové veci, vyhlásenie nebytových priestorov,
prenájom pozemkov, neupotrebiteľný majetok, odpredaj pozemkov, zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve, odkúpenie bytov, prerokovanie verejného prísľubu o referende, záverečný
účet mesta Stupava za rok 2012 a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad, prebytok
rozpočtu mesta v Stupava v sume 248.117,81 Eur zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3,
schvaľuje zostatok finančných operácií mesta Stupava v sume 1.250.777,56 Eur, navrhujeme
použiť na : tvorbu rezervného fondu - celkom tvorba vo výške 1.494.900,50 Eur, čerpanie
rezervného fondu mesta Stupava vo výške 1494.900,50 Eur použiť na krytie kapitálového
rozpočtu a vrátenie finančných prostriedkov pre Ministerstvo životného prostredia SR v roku
2013, rezervný fond organizácie TSS, s.r.o. podľa článku X. Zakladateľskej listiny 5% zo zisku 30,33 Eur a zvýšenie zákonného rezervného fondu organizácie zo 1 327,78 Eur na 1 358,11
Eur, zaúčtovanie na účet 428 012 - nerozdelený zisk TSS, s.r.o. z roku 2012 - 576,32 Eur a
zvýšenie výsledku hospodárenia minulých rokov zo 136.729,34 Eur na 137.305,66 Eur,
bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany
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SR, schvaľuje zmeny rozpočtu mesta Stupava vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č.1/2013 v zmysle ustanovenia §14 ods.2 písm..... ( a, b, c ) zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu, uzatvorenie
Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Stupava ako povinným z vecného
bremena a spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. ako oprávneným z vecného
bremena, nákup tandemovej cisterny 8000 l formou leasingu pre potreby TSS, s.r.o.,
uzatvorenie Darovacej zmluvy na prijatie finančného daru vo výške 5.000 Eur od spoločnosti
LUBOCONS CHEMICKALS, s.r.o., ktorý bude použitý na obnovu autobusových zastávok,
rekonštrukciu vybavenia materských škôl, Kroniku za rok 2012, odmenu kronikárke Mgr. G.
Prokešovej 1000 Eur v čistom za rok 2012
Poveruje : primátora / konateľa TSS, s.r.o. / schváliť obchodný výsledok a úpravu finančného
plánu na valnom zhromaždení TSS, s.r.o.
Ukladá : prednostke úradu: zaradiť do programu MsZ bod " Zmeny a doplnky k ÚP ",
vypracovať finančnú analýzu nákladov spojených s vyhlásením referenda a možných
finančných dopadov vyplývajúcich z uzavretej zmluvy o dielo na vypracovanie zmien a
doplnkov ÚP 1A / 2012, aby vyhlásila v termíne do 29.5.2013, s termínom uzávierky do
18.6.2013 do 12,00 hod. obchodnú verejnú súťaž podľa ust.§281 až 288 Obchodného
zákonníka na predaj pozemkov, vypracovať novelizáciu VZN č. 1 / 2013 o určení podrobností
financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, MŠ a dieťa školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava 11/2011, ktorým sa určuje výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta pre MŠ Marcheggská a ŠK pri ZŠ Stupava, vypracovať interný príkaz štatútu
mesta Stupava o používaní IT, pripraviť všetky podklady na podanie žiadosti o NFP v rámci
OP BK - Regenerácia sídiel, osloviť potencionálnych podnikateľov ako preberateľov
finančného záväzku, náčelníkovi Mestskej polície : vypracovať vnútornú smernicu na
nakladanie s ceninami a finančnou hotovosťou za výber pokút a zverejniť informáciu o
vybudovanom kamerovom systéme v meste Stupava aj na internetovej stránke mesta.
Ruší : uznesenie MsZ zo dňa 13.12. 2012 C/5, VZN č.6/2011 o poplatkoch za odpadné služby
poskytované zamestnancami Mestského úradu v Stupave.
Menuje : komisiu na otváranie obálok verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov Karlov
dvor, Panské, Podvinohradské lúky, za Poľným mlynom v Stupave, v zložení : primátor, Ing.
Geisseová, Ing. Ivica, Ing. Ukropec, Ing. Gašpárek, p. Holúbek, p. Mózová, MVDr. Kazarka,
Ing. Maroš, menuje komisiu na vyhodnotenie petície obyvateľov Stupavy proti návrhu zmien
a doplnkov Územného plánu mesta č.1A/2012 v zmysle zákona 85/1990 zb. v z. n. p. v
zložení : Ing. Rigler, p. Móza a Mgr. Gorbár.
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Poveruje : primátora: rokovať s predstaviteľmi petičného výboru, primátora / konateľa TSS,
s.r.o. / schváliť obchodný výsledok a úpravu finančného plánu na valnom zhromaždení TSS
s.r.o.
Sťahuje z rokovania : návrh VZN mesta Stupava č./2013 o evidencii pamätihodností mesta
Stupava.

DŇA 27. JÚNA 2013
Berie na vedomie : plnenie úloh, vyhodnotenie individuálnych bankových úverových ponúk
pre mesto Stupava, petíciu obyvateľov Stupavy proti návrhu zmien a doplnkov Územného
plánu mesta č. 1a/2012, zápis zo zasadnutia komisie na otváranie doručených ponúk na
odpredaj nehnuteľností - lokalita Podvinohradské lúky v k. ú. Mást I., Karlov dvor, za Poľným
mlynom v k. ú. Mást I., Panské v k. ú. Stupava, zápis zo zasadnutia komisie na otváranie
doručených ponúk na odpredaj nehnuteľností v lokalite Panské, priebeh a termíny
výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA,
s.r.o. podľa predloženého opraveného návrhu, informáciu predsedu komisie na ochranu
verejného záujmu Mgr. Gorbára dotýkajúceho sa dodržiavania ústavného zákona č.357/2004
Z.z.
Ukladá : prednostke úradu : zabezpečiť návrh záväzných zmlúv na poskytovanie úveru od
bankových inštitúcií Slovenská sporiteľňa a VÚB banka za účelom úhrady korekcie projektu "
Dostavba a intenzifikácia ČOV mesta Stupava, vyhlásiť v termíne do 30:9:2013, s termínom
uzávierky do 22:10:2013 do 12,00 hod. obchodnú verejnú súťaž na predaj strechy objektu
Zdravotného strediska, predložiť spracovateľovi ÚPN verejnú pripomienku občanov - petíciu
na zabezpečenie vyhodnotenia stanovísk a pripomienok k zmenám a doplnkov ÚP mesta
č.1a/2012, zabezpečenie predloženia pripomienok dotknutých orgánov a inštitúcií k návrhu
ZaD č. 1a/2012 petičnému výboru.
Schvaľuje : nové termíny úloh, veci majetkové, neupotrebiteľný majetok, odpredaj
pozemkov, vyhlásenie pozemkov za neupotrebiteľný majetok, uzatvorenie zmlúv o budúcej
kúpnej zmluve, nájomné a kúpne zmluvy, prenájmy nebytových priestorov, návrh VZN o
organizácii miestneho referenda, VZN mesta Stupava č.2/2013 o organizácii miestneho
referenda, dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2013 o určení podrobností
financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol.
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava bez pripomienok, dodatok č.2 k VZN
č.11/2011, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava bez pripomienok, vstup
mesta do občianskeho združenia Mikroregión pod Pajštúnom a schvaľuje znenie stanov
Mikroregiónu pod Pajštúnom, jednorazový základný vklad vo výške 250,00 eur do
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Mikroregiónu pod Pajštúnom, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stupava
na II. polrok 2013 s pripomienkou zaradiť do plánu kontrolu TSS, s.r.o. za rok 2012.
Poveruje : primátora mesta Stupava podpísať zápisnicu z ustanovujúcej schôdze OZ
Mikroregión pod Pajštúnom, hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so
schváleným plánom kontrolnej činnosti.
Odporúča : primátorovi mesta Stupava raz ročne informovať zastupiteľstvo o činnosti
združenia.
Menuje : komisiu na otváranie obálok verejnej obchodnej súťaže na predaj strechy
Zdravotného strediska v Stupave v zložení : primátor Slezák, Ing. Geisseová, Ing. Ivica, Ing.
Ukropec, Ing. Gašpárek, p. Holúbek, p. Mózová, MVDr. Kazarka, Ing. Maroš. Menuje členov
výberovej komisie na uskutočnenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa
spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA s.r.o. podľa predloženého návrhu - Pavel Slezák,
konateľ spoločnosti a primátor mesta Stupava, Ing. Karola Kucmana, Ing. J. Ukropca,
Františka Lachkoviča, MVDr. R. Kazarku, Ing. R. Gašpáreka, Otíliu Klasovú.
Ruší : uznesenie č.B/35 zo dňa 28.4.2011, B/36 zo dňa 28.4.2011, zo dňa 15.11.2012 D7.
Ukladá : prednostke úradu vypracovať stručný prehľad vykonaných oprávnených a
uplatnených reklamácií na realizovaných projektoch spolufinancovaných z prostriedkov EÚ v
meste Stupava.

DŇA 26.SEPTEMBRA 2013
Berie na vedomie : plnenie úloh, predložený materiál Rozbor hospodárenia MKIC k
30.6.2013, predložený materiál "Čerpanie rozpočtu k 30.6.2013" a monitorovaciu správu k
30.6.2013, cenový návrh na odvedenie a čistenie odpadových vôd , kontrolu vedenia
pokladne mesta a dodržiavanie súvisiacich predpisov, kontrolu procesu inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku mesta Stupava, kontrolu plnenia uznesení prijatých
MsZ súvisiace s uzatvorenými kúpnopredajnými zmluvami, alebo aj inými obchodno právnymi zmluvami, vyhodnotenie návrhov záväzných zmlúv na poskytovanie úveru od
bankových inštitúcií SLSP, a.s. a VÚB, a.s., dodržiavanie podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania, informáciu primátora mesta Stupava o priebehu a výsledkoch
výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa spoločnosti TSS, s.r.o. a o menovaní
Ľudovíta Tótha do funkcie riaditeľa spoločnosti TSS, s.r.o. s účinnosťou od 4.9.2013,
informáciu konateľa spoločnosti TSS, s.r.o. o Uzatvorení, rekultivácii a monitorovaní skládky
odpadov Stupava - Žabáreň.
Schvaľuje : nové termíny plnenia úloh, neupotrebiteľný majetok, úpravu uznesenia č.B/99 zo
dňa 16.5.2013 v časti .....za cenu 5 Euro/bm, v úseku nového sekundárneho kábelového
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vzdušného vedenia v dĺžke 418 m, predaj pozemkov, prenájom pozemkov a nebytových
priestorov, uzatvorenie dodatku č.8 k NZ medzi TSS, s.r.o. a mestom Stupava zo dňa
31.12.2007, ktorým sa na základe vykonanej inventarizácie k 31.12.2012 mení ods.1 čl. 2 v
časti hnuteľný majetok a ktorým sa upravuje výška nájmu na rok 2014 o 70,- Eur/rok, znenie
Zmluvy o budúcej zmluve o nadstavbe podľa predloženého návrhu bez pripomienok a znenie
Zmluvy o nadstavbe bez pripomienok, ktoré budú súčasťou súťažných podmienok
obstarávania na strechu ZS, záväznú zmluvu na poskytnutie úveru od bankovej inštitúcie
Všeobecnej úverovej banky za účelom "spolufinancovania - vrátenia finančných prostriedkov
EU a ŠR na projekt - Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava" v
čiastke 400.000,- Eur, MsZ v Stupave zo dňa 26.9.2013 č.B/160 schvaľuje prijatie úveru vo
výške 400.000,- Eur, vyplatenie odmien hlavnej kontrolórke mesta za II. Q.2013 podľa
predloženého návrhu vo výške 30%.
Ruší : uznesenie č.B/3 zo dňa 28.6.2012, D/62 zo dňa 27.6.2013.
Ukladá : prednostke úradu : v spolupráci s právnymi zástupcami mesta navrhnúť právne
možnosti mesta k riešeniu neoprávneného užívania mestského pozemku p. Miroslavom
Hermanom(pozemok za Durou), zabezpečiť GP na obnovu časti právneho stavu poz. reg. E k
N p. č. 917, k. ú. Stupava, ktorá tvorí časť pozemku reg. C KN p. č. 918/3, vyhlásiť obchodnú
verejnú súťaž do 30.9.2013 na predaj strechy objektu Zdravotného strediska, vypracovať
prehľad podaných projektov a ich úspešnosť za rok 2013 spolu s vyčíslením kofinancovania
jednotlivých projektov, v súlade s uznesením D/66 z rokovania MsZ z 27.6.2013 vecno právne posúdiť riziká vyplývajúce z plnenia zmluvných podmienok realizovaných stavieb
financovaných z prostriedkov EÚ v súlade s uplatnenými reklamáciami, vypracovať
novelizáciu VZN o dotáciách a tiež o výlepných plochách, zorganizovať pracovné stretnutie ( k
1. čítaniu ) k návrhu rozpočtu na rok 2014, riaditeľke MKIC vypracovať prehľad
zorganizovaných podujatí s finančným vyhodnotením za rok 2013 ako podklad pre návrh
rozpočtu na rok 2014

DŇA 29.OKTÓBRA 2013
Berie na vedomie : plnenie úloh, zápis zo zasadnutia komisie na otváranie doručených ponúk
na odpredaj strechy Zdravotného strediska v k. ú. Stupava, konanej dňa 29.10.2013 n MsÚ v
Stupave, informáciu o zmluve o spolupráci pri rozvoji mesta Stupava so spoločnosťou
MERITO Bratislava, spol. s.r.o. ako investorom projektu "Polyfunkčný komplex - Panské,
Stupava", predloženú žiadosť obyvateľov Gaštanovej ulice vo veci vyriešenia stability
mestského pozemku, správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia s finančnými
prostriedkami v príspevkovej organizácii Mestského informačného centra, správu o
vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností za I. polrok 2013, predloženú žiadosť
Občianskeho združenia Obyvatelia Dúbravy juh o zabezpečenie rekonštrukcie chodníka a
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vyznačenie priechodov pre chodcov na Malackej ul., správu o činnosti MsP od 1.4. 30.9.2013 a o bezpečnostnej situácii v meste Stupava, zápis zo zasadnutia komisie na
otváranie doručených ponúk na odpredaj strechy Zdravotného strediska zo dňa 29.10.2013,
návrh VZN o miestnych daniach, informáciu o Zmluve o spolupráci pri rozvoji mesta Stupava
so spoločnosťou MERITO Bratislava, spol. s.r.o. ako investorom projektu " Polyfunkčný
komplex - Panské, Stupava ", predloženú žiadosť obyvateľov Gaštanovej ulice vo veci
vyriešenia stability mestského pozemku, správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia
s finančnými prostriedkami v príspevkovej organizácii MKIC, Správu o vyhodnotení stavu a
úrovne vybavovania sťažností za I. polrok 2013, predloženú žiadosť OZ Obyvatelia Dúbravy
juh o zabezpečenie rekonštrukcie chodníka a vyznačenie priechodov pre chodcov na
Malackej ulici, Správu o činnosti Mestskej polície od 01.04.2013 do 30.09.2013 a o
bezpečnostnej situácii v meste Stupava.
Schvaľuje : nové termíny plnenia úloh, VZN č.3/2013 o miestnych daniach, návrh VZN o dani
z nehnuteľnosti a dani za psa, VZN č.4/2013 o dani z nehnuteľností a dani za psa, veci
majetkové, neupotrebiteľný majetok, uzavretie zmluvy o spolupráci pri rozvoji mesta
Stupava so spoločnosťou MERITO Bratislava, spol. s.r.o. v zmysle predloženého návrhu,
kúpnu zmluvu pozemku, podanie žiadosti projektu a jeho realizáciu - "Uzatvorenie,
rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov Stupava - Žabáreň" podľa spracovanej
projektovej dokumentácie firmou Depónia, s.r.o., schvaľuje spolufinancovanie tohto
projektu vo výške 5% z požadovanej dotácie, vyplatenie odmien hlavnej kontrolórke mesta
za III.Q 2013.
Ukladá prednostke : do 15.11.2013 obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku reg. C KN
p. č. 2009/171, zabezpečiť návrh nového vzťahu k pozemku vo vlastníctve mesta pre
žiadateľov pre možnosť zabezpečenia svahu oporným múrom a vybudovaním na ich náklady,
aktualizovať VZN č.3/2005 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste, aktualizovať VZN č.4/2005 - trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovisku, rokovať so zainteresovanými subjektmi - Urbárskou
spoločnosťou Stupava ako vlastníkom pozemku pod jestvujúcim chodníkom, s KDI PZ v
Bratislave a so Slovenskou správou ciest ako vlastníkom štátnej cesty I/2, zriadiť pracovnú
komisiu na vytvorenie metodiky tvorby zápisnice z MsZ.
Menuje komisiu na otváranie obálok verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov v
lokalite Dúbravy v Stupave.

DŇA 21. NOVEMBRA 2013
Berie na vedomie : plnenie úloh, čerpanie rozpočtu mesta a RO k 30.9.2013, návrh rozpočtu
mesta na rok 2014, návrh rozpočtu RO - MKIC na rok 2014, informáciu o žiadosti na
uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri rozvoji mesta Stupava so spoločnosťou AVANA
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Residence , s.r.o. ako investorom projektu "Obytný súbor AVANA", informáciu o žiadosti na
uzatvorenie dodatku k Zmluve o spolupráci pri rozvoji mesta Stupava so spoločnosťou
Kompresory V.V. spol. s.r.o. ako investorom projektu " Bytový dom Marcheggská ul. ",
informáciu ohľadom TSS, s.r.o.
Schvaľuje : nové termíny plnenia úloh, zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 2/2013 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm....( a, b, c ) zákona
č.583/2004 Z. z.
Rozpočet na rok 2013 v € :
príjmy spolu

6.619.145

bežné príjmy

4.658.666

kapitálové príjmy

472.556

finančné operácie príjmové

1.487.923

Výdavky spolu

6.565.809

bežné výdavky + RO

4.648.918

kapitálové výdavky

1.796.775

finančné operácie výdavkové

120.116

hospodárenie mesta

53.336

schvaľuje výšku poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na úrovni
33,00Eur/osoba/rok, prenájmy pozemkov, neupotrebiteľný majetok, uzatvorenie zmluvy o
spolupráci pri rozvoji mesta Stupava so spoločnosťou AVANA Residence, s.r.o. v zmysle
predloženého návrhu zmluvy, uzatvorenie dodatku k Zmluve o spolupráci pri rozvoji mesta
Stupava so spoločnosťou Kompresory V.V. spol. s.r.o. v zmysle návrhu žiadateľa a to vecným
plnením záväzku vo výške 64 740,-Eur, uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní
verejnoprospešných služieb so spoločnosťou Technické služby, s.r.o., v súlade so zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa predloženého návrhu, uzatvorenie dodatku č. 2 k
Nájomnej zmluve na prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove MKIC,
uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Rímskokatolíckou cirkvou sv. Štefana, farnosť Stupava
ako prenajímateľom a ZUŠ ako nájomcom, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stupava.
Ukladá : prednostke úradu : vyhlásiť v termíne do 25.11.2013 obchodnú verejnú súťaž na
predaj strechy objektu Zdravotné stredisko, zriadiť pracovnú komisiu na vyhodnotenie
metodiky tvorby zápisnice z MsZ - nebolo schválené.
15

Menuje : komisiu na otváranie doručených ponúk.
Odporúča : dopracovať prípadné pripomienky do VZN č. / 2013 o miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady do ďalšieho zasadnutia MsZ, dopracovať návrh
rozpočtu o pripomienky z MsZ zo dňa 21.11.2013.
Sťahuje z rokovania : materiál Obchodná verejná súťaž - areál ŠM Kremenica.

DŇA 12. DECEMBRA 2013
Berie na vedomie : plnenie úloh, informáciu o žiadosti na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri
rozvoji mesta Stupava so spoločnosťou DLP s.r.o., Štefánikova 26, Trnava ako investorom
projektu "Villadomy 9 ks ", vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 5/2013 o miestnom
poplatku za komunálne a drobné odpady, vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č.6/2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, stanovisko hlavného kontrolóra mesta Stupava k
návrhu rozpočtu mesta Stupava, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016,
viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na roky 2015 - 2016,
návrh finančného plánu TSS, s.r.o. na rok 2014 v oblasti nákladov a výnosov podľa
predloženého materiálu s hospodárskym výsledkom 808 Eur a následne odporúča Valnému
zhromaždeniu schváliť predložený plán, predložený materiál "Informácia o stave škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava".
Schvaľuje : nové termíny plnenia úloh, prenájom pozemkov, uzatvorenie zmluvy o spolupráci
pri rozvoji mesta Stupava so spoločnosťou DLP s.r.o. Štefánikova 26, Trnava, formou vecného
plnenia, uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi Rímskokatolíckou cirkvou sv. Štefana, farnosť
Stupava ako prenajímateľa a mestom Stupava ako nájomcu na prenájom pozemkov, VZN č.
5/2013 o miestnom poplatku za komunálne a drobné odpady s pripomienkou č. 4, VZN č. 6 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi s pripomienkami, rozdelenie dotácií na rok 2014
nasledovne : Slovenský Červený kríž MS skupina II. 500 Eur, Dobrovoľný hasičský zbor 1500
Eur, Slovenský Červený kríž MS skupina I. 500Eur, Klub Slovenských turistov Tatran Stupava
400Eur, Nevädza 1500 Eur, Jednota dôchodcov Slovenska 500Eur, Slovenský zväz
záhradkárov 1500 Eur, Materské centrum Fifidlo 400 Eur, Priatelia stolného tenisu PST 400
Eur, Slov. zväz včelárov 500 Eur, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 400 Eur, MsO
SZR Záhorie ("rybári") 500 Eur, Asociácia klasických gitaristov 400 Eur, Katolícka jednota
Slovenska o. z. 400 Eur, HC TATRAN Stupava 3000 Eur, Pohodka 500 Eur, Pour Art 2000 Eur,
Bovling Club SIX PACK STUPAVA 300 Eur, Slov. zväz telesne postihnutých 300 Eur, Mástsky
potravinový spolok v Stupave 1000 Eur - spolu schválených celkom 16.500 Eur, rozpočet
mesta Stupava, rozpočtových a príspevkových organizácií vrátane programov a
podprogramov na rok 2014, návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2014, plán
zasadnutí MsZ a MsR na rok 2014 s doplnením termínov MsZ a to 22. mája 2014 : Mestská
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rada : 14.1., 20.2., 1.4., 13.5., 10.6., 9.9., 7.10., 4.11., 2.12., Mestské zastupiteľstvo : 30.1.,
13.3., 24.4., 22.5., 26.06., 25.9., 23.10., 20.11., 11.12.
Ukladá : prednostke úradu : vyhotoviť zoznam úsekov, v ktorých boli uložené chráničky
káblov v súvislosti s dohodou s investorom stavieb uvedených pri stanoviskách a
rozhodnutiach stavebného úradu na výkopové práce a súčasne vypracovať metodiku, ako
mesto bude postupovať pri zabezpečení pokládky chráničiek optických káblov a spôsob ich
využitia, zabezpečiť stretnutie dotknutých strán k lokalite Borník, zaradiť návrh VZN o
pamätihodnostiach do programu MsZ na január 2014, zabezpečiť podanie - postúpenie
podnetu ( OZ Stupava nahlas ) OÚ Malacky na preverenie ťažby lesov v lokalite Borník,
predložiť návrh na doplnenie vecného plnenia v Zmluve o spolupráci medzi mestom Stupava
a spoločnosťou DLP s.r.o. a to vybudovanie chodníka od ul. J. Ondruša po koniec pozemkov
darovaných mestu za účelom vybudovania detského ihriska.
Odvoláva : Bc. Blanku Vašinovú z funkcie tajomníčky komisie sociálnych vecí, zdravotníctva,
detí a mládeže.
Menuje : Mgr. Soňu Tomekovú za tajomníčku komisie sociálnych vecí, zdravotníctva, detí a
mládeže.
Poveruje : hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom
kontrolnej činnosti.
Odporúča : Konateľovi spoločnosti TSS, s.r.o. prijať opatrenia na zreálnenie nákladov a
výnosov finančného plánu pre rok 2014 za účelom dosiahnutia pozitívneho hospodárskeho
výsledku, najmä prehodnotením činnosti jednotlivých stredísk spoločnosti.

MESTSKÁ RADA ( MsR ) :
Ing. Roman Gašpárek
Vladimír Holúbek
ING. Ľuboš Ivica
Ing. Jozef Ukropec
Plán zasadnutí MsR na rok 2013 : 15. 1., 19.2., 26.3., 30.4., 4.6., 10.9., 8.10., 5.11., 3.12.
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POSLANCI
Ing. Roman Gašpárek, Mgr. Anton Gorbár, Vladimír Holúbek, Ing. Ľuboš Ivica, MVDr. Robert
Kazarka, František Lachkovič, Miroslav Mackovič, Ing. Roman Maroš, Marek Móza, Oľga
Mózová, Peter Rác, Ing. Ján Rigler, Ing. Jozef Ukropec

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA ( VZN )
VZN č. 1/ 2013 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka ZUŠ, MŠ a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava
Dodatok č.2 k VZN 11/2011, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava
Dodatok č. 1 k VZN 1/2013 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Stupava
VZN 2/2013 o organizácii miestneho referenda
VZN č. 4/2013 o dani z nehnuteľnosti a dani za psa
VZN č.3/2013 o miestnych daniach
VZN č.6/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
VZN č. 5/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území mesta Stupava

KONTROLNÁ ČINNOSŤ MESTA
Hlavná kontrolórka mesta : Ing. Tomkovičová Katarína
Výsledky kontrolnej činnosti podľa ročnej správy za rok 2013 : základom pre výkon
kontrolnej činnosti boli polročné plány, ktoré schvaľovalo MsZ. Zámerom kontrolnej činnosti
bola hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri hospodárení, cieľom bolo upozornenie
zodpovedných pracovníkov kontrolovaných subjektov na dôležitosť fungovania kontrolného
systému, ktorý je súčasťou riadenia a nakladania s verejnými prostriedkami. Súčasťou
realizácie plánu bolo vypracovanie dvoch odborných stanovísk a to k záverečnému účtu
mesta za rok 2012 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016.
Kontrola sa zamerala na : úroveň vybavovania sťažností a petícii za II. polrok 2012 - bolo
zaevidovaných 14 sťažností a boli riešené s príslušnými oddeleniami; na preverenie
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nahlasovania a evidencie požiadaviek na servisné úkony jednotlivými zamestnancami mesta
a súčasne na preverenie stavu a spôsobu realizácie servisných úkonov a ich odsúhlasenie
používateľmi z hľadiska odstránenia problému a spotrebovaného času servisným technikom
s odpovedajúcou evidenciou; na preverenie postupu pri verejnom obstarávaní v zákazkách s
nízkou hodnotou Stavebné práce v MŠ a na parkovisku pri MŠ Marcheggská - nebolo zistené
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani internej smernice; na finančnú
kontrolu výberu a odvodu pokút uložených Mestskou políciou za rok 2012 - nezistili sa žiadne
porušenia zákona o priestupkoch, či iných súvisiacich predpisoch; na finančnú kontrolu VZN
č. 11/2011, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - kontrolou neboli zistené
nedostatky; na finančnú kontrolu vedenia pokladne mesta a dodržiavanie súvisiacich
predpisov- nedošlo k porušeniu internej smernice na vykonávanie pokladničných operácií; na
kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami v príspevkovej organizácii MKIC; na
finančnú kontrolu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku mesta Stupava; na
kontrolu stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2013 - zaevidovaných
bolo 14 sťažností a 2 petície; na následnú finančnú kontrolu plnenia uznesení prijatých MsZ
súvisiace s uzatvorenými kúpnopredajnými zmluvami, alebo aj inými obchodno - právnymi
zmluvami za obdobie I. polroku 2012; na kontrolu účelovosti a efektívnosti čerpania
nenávratných finančných prostriedkov (dotácií) poskytnutých mestom v súlade s VZN
č.8/2011 združeniam a spoločenským organizáciám za rok 2012; na finančnú kontrolu
hospodárenia s finančnými prostriedkami v Technických službách Stupava, s.r.o. za rok 2012;
na následnú finančnú kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom v
štyroch stupavských MŠ a v ZUŠ za rok 2012 a na hospodárenie s rozpočtovými
prostriedkami za obdobie roku 2012 v ŠKD a v ŠJ v ZŠ Stupava. V priebehu roka kontrolórka
predkladala informácie o plnení uznesení MsZ na každé rokovanie MsZ formou samostatnej
informácie, zúčastňovala sa na tvorbe a úpravách všeobecne záväzných nariadení a interných
predpisov. Hlavná kontrolórka je členkou profesionálneho a odborného Združenia hlavných
kontrolórov SR, zúčastňuje sa jeho zasadnutí, ako aj zasadnutí jeho Metropolitnej sekcie v
Bratislave a tiež školení, ktoré uvedené združenie organizuje. Kontrolórka sa zúčastňuje na
rokovaní komisií činných pri MsZ, najmä finančnej, porád organizovaných primátorom a
prednostkou úradu.

ČINNOSŤ KOMISIÍ MsZ
KOMISIA KULTÚRY : predseda Ing. Roman Maroš, tajomník Ing. Ľubica Konswaldová,
členovia: PhDr. Anna Rácová, CSc., Mgr. art. Jana Machatová, Prof. Peter Čanecký, Milan
Greguš. Komisia uskutočnila dve rokovania, na ktorých riešili Kultúrny program na rok
2013,priority na rok 2013, mestské noviny, MKIC, evidenciu pamätihodností Stupavy, Kronika
za rok 2012, predstavenie novej riaditeľky MKIC.
19

KOMISIA ŠPORTU A ŠKOLSTVA : predseda Marek Móza, tajomník Monika Ivánková, členovia:
Jakub Ježík, Mgr. Zuzana Karlovská, Peter Kotásek, Zuzana Mazancová, Ing. Peter Vagač.
Uskutočnili tri rokovania so zameraním na prerokovanie návrhu " Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Stupava č. .../2013 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Stupava, informácie o zápise žiakov do ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave na šk.
rok 2013/2014, informácie o zápise detí do MŠ v Stupave na šk. rok 2013/2014, informácie o
stave škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava, informácie o
schválení dotácií pre občianske združenia, neziskové organizácie a spolky na rok 2014,
poučenie členov komisie o ochrane osobných údajov v zmysle zákona č.211/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov, informáciu o možnosti čerpania finančných dotácií na šport
prípadne aktivity pre deti aj zo zdrojov iných okrem mesta, napr. MŠ SR, obchodné
spoločnosti s účasťou štátu - SPP, a. s., ZSE, a. s. Tipos, banky a pod., Peter Kotásek podal
informáciu o konaní turnaja v karate SLOVAKIA - OPEN koncom apríla v Stupave.
KOMISIA FINANČNÁ A EURÓPSKYCH FONDOV : predseda Ing. Jozef Ukropec, podpredseda
Ing. Ľuboš Ivica, tajomník Daniela Drahošová, členovia : Ing. Bocán Michal, Valachovič Ján,
Ing. Mazúr Peter, Ing. Vrbová Zdenka, Ing. Tarabová Monika. Uskutočnili päť rokovaní so
zameraním na záverečný účet mesta, PO a RO za rok 2012, monitorovaciu správa k
31.12.2013 a výrok audítora, čerpanie rozpočtu mesta a RO k 31.3.2013 a návrh zmien,
dodatok č.2 k VzN č.11/2011, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava,
dodatok č.1 k VzN č.1/2013 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava,
úver - zobratie úveru - informácia o predložených ponukách, rozbor hospodárenia
príspevkovej organizácie MKIC za I. polrok2013, rozbor hospodárenia mesta Stupava za I.
polrok 2013 - monitorovacia správa k 30.6.2013, úver - návrh bánk na uzatvorenie UZ
informácia, návrh ceny stočného na r. 2014 - 2015, rozbor hospodárenia mesta a RO k
30.9.2013 - návrh zmien rozpočtu mesta v roku 2013, návrh rozpočtu mesta a RO na r. 2014 2016, návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MKIC na r. 2014 - 2016, návrh rozpočtu MKIC
Stupava na r. 2012 - 2014, návrh VZN o poplatku za komunálne odpady - informácia, návrh
rozpočtu a RO zriadených mestom a PO na roky 2014 - 2016 vrátane programového
rozpočtu, vyhodnotenie pripomienok MsR k návrhu rozpočtu.
KOMISIA MAJETKOVÁ : predseda Vladimír Holúbek, podpredseda František Lachkovič,
tajomník Ing. Soňa Geisseová, členovia : Ferdinand Hamšík, Ing. Ján Holič, Ing. Dušan Piaček,
Ing. Ľubomír Lohazer, Ing. Juraj Vaincenbacher. Uskutočnili sedem rokovaní so zameraním na
prerokovanie materiálov - MANDI INVEST - Kremenica - uzatvorenie Kúpnej zmluvy na
verejné osvetlenie, prejednávali korekciu za vybudovanú kanalizáciu, čo je pre mesto nemalý
problém. Komisia vytipovala pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré následným rozhodnutím
MsZ ponúklo mesto v obchodno - verejných súťažiach na predaj. Vytipované boli pozemky v
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majetku mesta, ktoré pre ich polohu či význam nie sú strategické. Prerokovali i predaj a
prenájom pozemkov, na Zdravotnom stredisku riešili dopracovanie doterajšej spotreby tepla
a teplej vody.
KOMISIA STAVEBNÁ, ROZVOJA MESTA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA : predseda Ing. Roman
Gašpárek, podpredseda Miroslav Mackovič, tajomník Ing. Roman Vigh, členovia : Ján Suchý,
Ing. Jozef Fabián, Ing. Ján Kušnír, Ing. arch. Lenka Stankovská, Ing. Mario Karlovský.
Uskutočnili jedno zasadnutie so zameraním na prerokovanie žiadosti o vydanie záväzného
stanoviska mesta k umiestneniu stavby " Piatich rodinných domov " v Stupave na ul.
Moyzesovej, pre žiadateľa RaRe, s.r.o., so sídlom v Bratislave, na prerokovanie žiadosti o
vyjadrenie k zámeru vybudovania mikroelektrárne na Stupavskom potoku, pre žiadateľa
Keenteg, s.r.o., so sídlom Bratislava, na prerokovanie informačného materiálu k zariadeniu
na zhotovenie BRO/BRKO Stupava, na prerokovanie žiadosti o vydanie stanoviska k
územnému konaniu na stavbu " HBV Stupava F2-B-11, navrhovanú v k. ú. Stupava ( areál
Cevaservisu ), pre investora PK Stavby, s.r.o. so sídlom v Dolnom Kubíne, na prerokovanie
žiadosti o vydanie stanoviska k ochranným pásmam Letiska M. R. Štefánika - Bratislava,
žiadateľ Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
KOMISIA DOPRAVY,BEZPEČNOSTI A CIVILNEJ OCHRANY : predseda Miroslav Mackovič,
podpredseda Marek Móza, tajomník Ing. Katarína Macáková, členovia : Ing. Anton Šalamún,
Vladimír Maroš, JUDr. Martin Mackovič, Ing. Branislav Balún, Ing. Roman Mydlár. Uskutočnili
štyri zasadnutia so zameraním na prerokovanie novej organizácie dopravy na ul. J. Ondruša v
zmysle odporúčania komisie dopravy, bezpečnosti a CO zo dňa 06.12.2012, na žiadosť
obyvateľov Bottovej ul. o zmenu organizácie dopravy - zjednosmernenie miestnej
komunikácie, na prerokovanie novej organizácie dopravy na Záhumenskej ul. - doplnenie
dodatkovej tabule k existujúcim zvislým dopravným značkám - zákaz vjazdu nákladných
automobilov nad 7,5t., na prerokovanie návrhu riaditeľa ZŠ na umiestnenie zákazovej značky
B1 do areálu školy, na prerokovanie návrhov novej organizácie dopravy - vytvorenia zóny v
lokalite " Kolónia ", na návrh na zriadenie predĺžených liniek Slovak lines, a.s. z areálu
spoločnosti " Cevaservis ", na poškodené dopravné značenia na miestnych komunikáciách,
kamerový systém, na informáciu o pomoci mesta Stupava v oblasti CO, na žiadosť obyvateľa
o zamedzenie parkovania pred vjazdom do objektu bývania, na žiadosť obyvateľov o
osadenie spomaľovacieho prahu pred bytovým domom na Jilemnického ul., na žiadosť o
stanovisko komisie k odpredaju pozemku vo vlastníctve mesta z hľadiska dopadov na
dopravnú situáciu na Záhumenskej ul., na opätovné prerokovanie žiadosti občana o
uzavretie mostného objektu na Kukučínovej ul., na návrh možností - cyklotrasa Stupava, na
žiadosť obyvateľov ul. M. Benku o odstránenie DZ - zóna so zákazom zastavenia, na
problematiku neskolaudovaných komunikácií - zabezpečenie bezpečnosti, na prerokovanie
vypracovania novej organizácie dopravy v križovatke ul. Jána Ondruša a štátnej cesty III.
triedy ul. F. Kostku, na prerokovanie projektovej dokumentácie " Komunikácia a IS OZ
Stupava - Dielové, Vinohradská ul. ", prerokovanie návrhu riaditeľa ZŠ na úpravu parkovania
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v areály ZŠ, na informáciu o novej organizácii dopravy - prechody pre chodcov na štátnej
ceste ul. F. Kostku, na prerokovanie žiadosti spoločnosti TEMSING spol. s.r.o. - určenie
parametrov a typu komunikácie, na EP - Projekt s.r.o. - žiadosť o riešenie odvodnenia
komunikácie a chodníka na ul. F. Kostku, na návrh riešenia dopravy a statickej dopravy,
zmeny stavby pred dokončením bytového domu "C" ZIPAVA.
KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ,ZDRAVOTNÍCTVA, DETÍ A MLÁDEŽE : predseda Oľga Mózová,
podpredseda Peter Rác, tajomník Bc. Blanka Vašinová, členovia : Jana Orbanová, Darina
Stankovská, Doc. MUDr. Štefánia Móricová, PhDr. Darina Dvoranová, Jarmila Salayová.
Uskutočnili deväť zasadaní , kde riešili odporúčania, prerokovali pripomienky ku
komunitnému plánu, návrhy na odborného lekára do voľných ambulancií na Zdravotnom
stredisku - reumatológa, osteológa, ortopéda a diabetológa, prerokovali žiadosti JDvHN (
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi ), žiadosti oprávnených osôb pre zľavu na poplatok za
odpady ( podľa údajov z r. 2012 sa jedná cca o 600 občanov nášho mesta ), príspevky na
mobilitu pre občanov so zdravotným postihnutím a to do výšky 30 Eur na rok, komisia
dosiahli, aby školská jedáleň varila pre dôchodcov dva druhy jedál pri zachovaní pôvodnej
ceny, zabezpečili dar sociálne slabým - bicykle - vyhodnotenie + odporučenie ďalších
obdarovaných, prerokovali vyjadrenie majetkovej komisie ku zdravotnému stredisku ako i
ordinačné hodiny na rehabilitácii a zabezpečenie vchodu do rehabilitácie, vyhodnotenie
zápisu detí do MŠ, pripravili na 4. 5. v priestoroch MKIC jarnú burzu, prerokovali informácie
z hodnotiacich členských schôdzi SČK I. a II., MŠ - nedostatok miest ( po zápise zostalo 80
neumiestnených detí ) a hľadanie možností a financií na umiestnenie detí, sociálny taxík, ZUŠ
- návrh na presťahovanie školy do vyhovujúcich priestorov, vyhodnotenie burzy, stretnutie
mesta a zástupcov škôl, oslavy 50. výročia Domu sociálnych služieb, Zdravotné stredisko dopyt na lekára neurológa ( aká je systematizácia lekárskeho miesta v špecifikácii neurológa
v Stupave ), tvorba úspor pre siroty, dotazníky spokojnosti na zdravotnom stredisku vyhodnotenie, navýšenie počtu detí v MŠ, príprava jesennej burzy šiat na 26.10 v priestoroch
výstavnej siene MKIC, mesiac úcty k starším v októbri, zakúpenie v poradí druhého
invalidného vozíka pre imobilných občanov, komunitný plán sociálnych služieb mesta
Stupava, čerpanie z rozpočtu mesta 2013, vyhodnotenie jesennej burzy šiat, zbierka
posteľného prádla, uterákov a nočnej bielizne pre seniorov - obyvateľov Domova sociálnych
služieb v Stupave v dňoch 18. - 22.11. počas úradných hodín na MsÚ, zhrnutie celoročnej
práce komisie.
KOMISIA REGIONÁLNEJ A CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE : predseda Peter Rác, podpredseda
Oľga Mózová, tajomník Mgr. Michaela Kollárová, členovia : Ing. Jana Lužáková, Mgr.
František Riczi, Hana Škrovanová, Viktor Hilmer. Uskutočnili jedno zasadnutie, kde riešili
Poľské dni v Stupave v máji 2013, reprezentáciu mesta Stupava na Slávnostiach dní chřestu špargle v družobnom meste Ivančice, vyhodnotili účasť Stupavy na výstave Regiontour v
januári 2013 na medzinárodnom veltrhu v Bratislave, riešili zriadenie Informačného centra
na pešej zóne v Stupave.
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KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU : predseda Mgr. Anton Gorbár, tajomník
Zuzana Košútová, členovia : MVDr. Robert Kazarka, Ing. Ľuboš Ivica. Uskutočnili dve
zasadnutia, v súlade so zákonom na ochranu údajov sa zápisnice komisie nezverejňujú.

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE zriadené mestom Stupava : Miestne kultúrne a informačné
centrum (MKIC)
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE v Stupave : 4 Materské školy, Základná umelecká škola,
Základná škola
OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI mesta : Technické služby Stupava, s.r.o.
INÉ ČINNOSTI MESTSKÉHO ÚRADU :
- Daň z nehnuteľností v roku 2013 - od 1. decembra 2012 je účinná novela zákona o
miestnych daniach č. 460/2011 Z.z., z ktorej vyplývajú niektoré zmeny pre vlastníkov
nehnuteľností - do 31.1.2013 je povinný daňovník podať daňové priznanie, súčasťou
spoločného priznania je priznanie k dani za psa, ktoré podáva vlastník psa. Zvýšenie počtu
obyvateľov v meste mení výšku dane z nehnuteľnosti.
- Výzva Západoslovenskej energetiky, a.s., Bratislava, správa energetických zariadení
Bratislava vyzvala občanov na odstránenie a okliesnenie stromov, porastov, ktoré ohrozujú
bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Orezy drevín je možné
realizovať celoročne. Výruby drevín v termíne od 15.10. do 15.4. príslušného roku. V období
hniezdenia chránených druhov živočíchov sa výrub a orez drevín nevykonáva.
- Elektronizácia samosprávy Malaciek a Stupavy - spolufinancovanie projektu so zámerom
informatizácie miestnej samosprávy. Projekt uspel a bola schválená žiadosť na nenávratný
finančný príspevok z Európskeho spoločenstva.
- Výberové konanie na miesto riaditeľa príspevkovej organizácie MKIC na dobu určitú prihlášky treba doručiť do 20.03.2013 na MsÚ Stupava.
- Trvalé bydlisko v našom meste - v apríli 2013 sa k trvalému bydlisku prihlásil 10 - tisíci
obyvateľ. Je ale pravdepodobné, že v Stupave žije o jednu až dve tisícky obyvateľov viac.
- Verejné prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta - stretnutie sa
uskutočnilo 11.5.2013 vo veľkej sále MKIC, oficiálna Verejná vyhláška bola zverejnená na
internetovej stránke mesta a na úradných tabuliach.
- Nové študijné a učebné odbory od škol. roku 2013/2014 v našom kraji plánuje zriadiť
Bratislavský samosprávny kraj v počte 151 tried.
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- Bratislavská integrovaná doprava od 1.6.2013 na území mesta Bratislava a okresu Malacky
- I. etapa, kde viacerí dopravcovia vzájomnou spoluprácou vytvárajú pre cestujúceho
spoločnú dopravnú a tarifnú ponuku.
- Elektronizácia služieb miest a obcí - spustenie mobilnej aplikácie iObčan zo Stupavy, je od
13.6. bezplatne dostupná pre všetky obce a mestá Slovenska. Uľahčuje komunikáciu občanov
s úradom v obci či meste, zvyšuje úroveň informovanosti a zároveň umožňuje obyvateľom
priamo sa zúčastňovať na veciach verejných.
- Mikroregión pod Pajštúnom - na základe uznesenia, ktorým poslanci MsZ v Stupave schválili
vstup mesta do mikroregiónu ( MPP ) je naše mesto zakladajúcim členom tohto združenia,
ustanovujúce zhromaždenie sa konalo 22.8. v Stupave, zúčastnili sa členské obce Zohor,
Suchohrad, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Lozorno a partnerské združenie Seniorské
informačné centrum OZ Malacky. Sídlo združenia bude v Stupave, jeho hlavným poslaním je
všestranne podporovať rozvoj mikroregiónu pod Pajštúnom a maximálna snaha na
koordináciu aktivít zabezpečujúcich rozvoj území členských obcí.
- Cyklotrasa do Marianky - návrh bol podaný na májovom zasadnutí MsZ- zatiaľ ho poslanci
nepodporili.
-Jesenná deratizácia v Stupave v obytných a iných budovách, vo výrobných prevádzkach,
skladoch, poľnohospodárskych objektoch a zariadeniach, na plochách, v administratívnych
objektoch, v kanalizačnej sieti v termíne od 1.10. do 15.11.2013.
- Verejná správa funguje na Okresnom úrade v Malackách od 1. októbra pod jednou
strechou, čím sa ušetrí ľuďom čas strávený behaním po úradoch a zjednotí sa práca štátnych
úradníkov. Zmena v poskytovaní služieb občanom vyplynula z vládneho programu ESO /
Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa /. Štruktúra OÚ Malacky : Organizačný
odbor, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Odbor živnostenského podnikania, Odbor
krízového riadenia, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Odbor starostlivosti o
životné prostredie, Pozemkový a lesný odbor a Katastrálny odbor, ktorý sa delí na Oddelenie
technické, dokumentácií a poskytovania informácií a Oddelenie zápisov práv k
nehnuteľnostiam.
- Voľby do orgánov samosprávnych krajov / VÚC / dňa 9.11.2013 : Stupava bola zaradená do
XI. volebného obvodu spolu s Borinkou, Mariankou, Vysokou pri Morave a Zohorom, pre
stúpajúci počet voličov v Stupave namiesto 6 volebných okrskov bolo zriadených 8 - pribudli
volebné miestnosti v Domove sociálnych služieb Kaštieľ a v Klube seniorov Pohoda. Zo
Stupavy kandidovali za poslancov : Karol Janata, Ing. Roman Maroš, Doc. MUDr. Štefánia
Moricová, PhD. Za župana opätovne kandidoval Ing. Pavol Frešo . V druhom kole, 23.11.2013
zvíťazil Ing. Pavol Frešo. Poslancom BSK sa stal Ing. Roman Maroš za volebný obvod Stupava,
do ktorého spadajú obce Zohor, Vysoká pri Morave, Marianka a Borinka.
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- Dotácia z BSK pre mesto Stupava - mesto požiadalo o dotáciu z Bratislavského
samosprávneho kraja v zmysle VZN BSK č.6/2012 a bolo úspešné, získali sme 6.000 € na
vybavenie priestorov v MŠ.
VÝZNAMNÉ DOMÁCE A ZAHRANIČNÉ NÁVŠTEVY, PROPAGÁCIA STUPAVY
- Medzinárodný veľtrh turistických možností v regiónoch "Regiontour 2013" na brnenskom
výstavisku v dňoch 16. - 17.1.2013. Stupava sa prezentovala v mikroregióne Ivančicko, ako
partnerského mesta Stupavy spolu s obcou Mělčany a chorvátskym ostrovom Vir.
Návštevníkov zaujímali Dni kapusty - zelá, cyklotrasy v okolí, mapy regiónu a tiež ochutnávka
záhoráckej medoviny.
- Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu - ITF Slovakiatour v Bratislave : v dňoch 24. - 27.1.
sa mesto Stupava zúčastnilo na 19. ročníku v expozícii BSK. Prezentovalo Dolné Záhorie, kde
sa prezentovala Stupava maskotom Slávností kapusty - zelá, na pódiu vystúpil J. Borák, ktorý
upútal hrou na harmoniku a Mástsky potravinársky spolok v Stupave v zastúpení predsedu
Imricha Horínka a podpredsedu Mgr. Svetozára Prokeša ochutnávkou kyslej kapusty.
- Krištáľové krídlo 2013 - 27. 1. sa uskutočnil 16. ročník slávnostného galavečera v novej
budove SND v Bratislave. Generálna riaditeľka Spoločnosti 7 PLUS Mirjana Hronová Sikimič
poďakovala mestu Stupava za aktívny prístup a spoluprácu pri charitatívnej zbierke Pomôže
celé Slovensko - v našom meste sa vyzbieralo najviac peňazí z miest Záhoria, ktoré sa zapojili
do podujatia Krištáľová rallye. Primátor P. Slezák poďakoval všetkým Stupavčanom za ich
podporu, za skvelú organizáciu a publicitu Diane Jánošíkovej, Blanke Vašinovej a ženskému
speváckemu zboru Nevädza. Medzi nominovanými zo Stupavy na cenu Krištáľové krídlo za
hospodárstvo bol i Stupavčan Ing. Vladimír Slezák a Ateliér Tri kamene / traja mladí
výtvarníci sochári - Martin Pala, Ondrej Zimka, Stanislav Kiča /v kategórii výtvarné umenie.
- Minister školstva Dušan Čaplovič navštívil našu ZŠ - bolo to 7. 2., cieľom návštevy bola
diskusia o súčasných problémoch a stave regionálneho školstva, najmä po opatreniach, ktoré
ministerstvo prijalo, stretol sa i s primátorom a riaditeľom školy, zaujímal sa o stav budovy,
navštívil školskú jedáleň, pozitívne hodnotil využitie finančných prostriedkov, ktoré uvoľnilo
ministerstvo na havarijný stav okien na novej budove / bolo vymenených 400 okien za
plastové, vo výške 100 tisíc € /, prezrel aj telocvičňu, športovú halu, diskutoval s učiteľmi.
- Stretnutie starostov a primátorov malackého okresu so županom Pavlom Frešom v Stupave
sa uskutočnilo 22. 2. , kde boli informovaní o príprave nového programovacieho obdobia pre
eurofondy na obdobie 2014 - 2020.
- Ocenenie knihovníkov - BSK, osobne župan Pavol Frešo odovzdal v Malokarpatskej knižnici
v Pezinku ocenenia 5 knihovníkom v Bratislavskom kraji, medzi ktorými bola i Zlatica
Obadalová z našej mestskej knižnice Ruda Morica.
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- Symbolické srdce vďaky za najviac vyzbieraných peňazí počas Krištálovej rallye Bratislava Skalica odovzdala 17.4. nášmu mestu konateľka spoločnosti Krištáľové krídlo Ing. Mária
Vaškovičová. Srdce vyrobili mentálne retardované deti tomu primátorovi, ktorého obec sa
najviac pričinila o navýšenie finančnej zbierky. Srdce bude zdobiť budovu Mestského úradu.
Obyvatelia Stupavy si kupovali starodávne klaksóny a výťažok z predaja klaksónov putoval na
výstavbu intermediálnej izby na Detskej poliklinike na bratislavských Kramároch.
- Osobnosť zo Stupavy - Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., lekárka, primárka Oddelenia
dlhodobo chorých na bratislavských Kramároch, dekanka Fakulty verejného zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity, žena , ktorá dosiahla úspechy, aké nestihne dosiahnuť
niekto ani za desať životov, stupavská rodáčka, nevesta spisovateľa a publicistu Ruda Morica,
kandidátka na poslanca do BSK - obsadila 2. miesto.
- Osobnosť zo Stupavy - rodený Stupavčan Boris Hanečka, módny návrhár, jeho krédom je "
Najlepšia reklama je dobre vykonaná práca ". Jeho vizitkou je, že chce aby ženy, ktoré nosia
jeho šaty boli princezné, najkrajšie princezné v šírom okolí. Vo veku 30 rokov má za sebou
významné úspechy, ocenenia, exkluzívne módne prehliadky. Momentálne sa radí medzi
špičku slovenských návrhárov a jeho meno rezonuje i v zahraničí.
- Osobnosť zo Stupavy - spisovateľka Silvia Antalíková, bývajúca s rodinou v Stupave, ktorá za
svoju prvú knižku " Čo môžu muži" získala ocenenie časopisu Knižná revue a v kategórii debut
roka získala druhé miesto. Pri otváraní letnej čitárne 6. 5. v našej knižnici bola kniha
prezentovaná, úryvky z tejto knihy odzneli v podaní herca Alexandra Bártu.
- Zažiarili stupavské kuchárky - 12.apríla v Tatrách na jarnej gastronomickej výstave jedál,
cukrárenských výrobkov a zároveň aj výstave slávnostných tabúľ v obrovskej konkurencii z
celého Slovenska sa v kategórii Tatranský kuchár roku 2013 umiestnili na druhom mieste získali striebornú medailu, pod vedením Stupavčana Miloša Lachkoviča, ktorý je predsedom
kuchárov Bratislavského kraja. Výstavu usporiadal Tatranský a Košický klub SZKC v
Krompašskom hoteli.
- Úspešný malý matematický riešiteľ Theo Sirota, prváčik z 1. A triedy na ZŠ pod vedením p.
uč. Mgr. Veltschmitovej v medzinárodnej matematickej súťaži pre žiakov ZŠ a stredných škôl
"Matematický klokan" získal diplom úspešného riešiteľa a v kategórii Klokanko 1. miesto,
úspešnosť mal 100 %, získal maximálny počet bodov 60. Organizátorom súťaže na Slovensku
je Talentída, n.o. Matematický klokan. Je to najväčšia žiacka matematická súťaž na svete,
zapojilo sa do nej 7 miliónov žiakov z 50 krajín sveta.
- Dobrovoľnícka akcia našich hasičov pri odstraňovaní následkov povodní na začiatku júna
2013, kedy sa vyliala rieka Morava aj Dunaj. Najviac bola postihnutá mestská časť Devín a
obec Vysoká pri Morave. Pri akciách pomáhali i naši hasiči, pomoc inicioval Bratislavský kraj.
Následne DHS v Stupave obdŕžal ďakovný list riaditeľstva Lesov Slovenskej republiky za
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iniciatívnu účasť pri likvidovaní požiarov v okrese Malacky, za záchranné práce počas povodní
v Devíne.
- Pamätná medaila DHZ zo Stupavy. Podpredseda vlády SR 17.10. v Dome dobrovoľnej
hasičskej ochrany v Bratislave na stretnutí zástupcov DHZ ocenil zbory, ktoré zasahovali pri
tohtoročných povodniach, stretli sa i s ministrom vnútra SR Róbertom Kaliňákom.
Zástupcovia DHZ Stupava - predseda Milan Peschl a zástupca Marek Kalivoda prevzali z rúk
podpredsedu vlády Pamätnú medailu ministra vnútra SR tretieho stupňa za aktívnu pomoc
pri povodniach v roku 2013
- Cena RNDr. Mikuláša Juraja Lisického CSc. v oblasti enviromentalistiky. V Stupave prežil 35
rokov. Doma i v zahraničí uznávaný odborník na mäkkýše a na vedecký výskum ochrany
prírody. Cena bola vytvorená pri príležitosti jeho 5. výročia predčasného úmrtia v r.2008.
Cena je určená významnej osobnosti v oblasti enviromentálneho vzdelávania a ochrany
životného prostredia, udelená bola prvýkrát tento rok. Ochrana prírody sa stala jeho
srdcovou celoživotnou záležitosťou, za čo obdŕžal nejedno vyznamenanie.
- Partnerský projekt s družobným mestom Svoge v Bulharsku v oblasti poskytovania služieb
sociálne slabším skupinám obyvateľstva a zoznámenie sa s inovatívnymi metódami pri
poskytovaní takýchto služieb. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo 17.10. na pôde MsÚ v
Stupave za účasti zástupcov mesta Svoge a Stupavy. Diskutovali o vytvorení partnerskej siete
za účelom výmeny skúseností v oblasti sociálnych služieb. 18.10. zástupcovia zo Svoge
navštívili DSS a ZpS Kaštieľ.
- Naše mesto získalo 12.11. ocenenie ITAPA ( Informačné technológie a verejná správa ) - 3.
miesto. Má slúžiť ako dobrý a efektívny komunikačný prostriedok medzi samosprávou a
občanmi. Stupava sa prihlásila projektom iObčan, v spolupráci s mestskou časťou Bratislava Staré Mesto, dali podnet na vývoj tejto mobilnej aplikácie, ktorej výsledkom je komunikácia
medzi samosprávami a autorom aplikácie ako nová elektronická služba pre občanov.
Mobilnú aplikáciu iObčan si môže bezplatne stiahnuť a používať široká verejnosť,
sprístupňuje jej databázu a kontakty obcí a miest, informácie z ich činností, aktuálne
udalosti, priamu reakciu na zverejnené informácie a iné. Na slávnostnom Galavečere cenu
prevzal primátor P. Slezák a starostka mestskej časti Staré Mesto Bratislava p. T. Rosová.
- Stupavskí kuchári a kapusta z Mástu sa 13.11. zúčastnili v Žiline na veľkej celoslovenskej
gastronomickej súťaži vo varení - Žilinská gastronomická jeseň. Za Stupavu súťažilo družstvo
za ZŠ a školskú jedáleň - manželia Lachkovičovci a M. Drahošová. Súťažiacich bolo 64 naši
získali Zlatý pohár za najlepšie uvarené hotové jedlo s použitím kyslej kapusty a bronzový
pohár za studenú misu pre 8 osôb. Použili kyslú kapustu od Kovácsových z Mástu - dokonalá
kombinácia stupavských kuchárov a mástskej kyslej kapusty priniesla ovocie.
- Obnova tradičnej architektúry v obciach a mestečkách Bratislavského samosprávneho kraja
- do súťaže boli prihlásené aj dva objekty z nášho mesta : Roľnícko - remeselnícky dvor "
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Mástsky sedlácky dvúr "Antona Stankovského v mestskej časti Mást a Stupavská synagóga.
Organizátorom bola Académia Istropolitana NOVA ( AI NOVA ), spolupracovala s BSK a
partnerom bola Slovenská sporiteľňa. Cestou webstránky mohla verejnosť hlasovať za
favorizovaný objekt - do hodnotenia bolo nominovaných 10 objektov. Roľnícko remeselnícky dvor p. A. Stankovského získal ocenenie za citlivú realizáciu obnovy a zároveň
odborná porota vyjadrila poďakovanie za vybudovanie a prezentáciu výnimočnej expozície
roľnícko - remeselného dvora. Pamätnou plaketou Ocenenie za príkladnú obnovu bola
ohodnotená obnova Synagógy - cenu prevzal zástupca Jewrope, n. o. MUDr. Tomáš Stern.
Potešením je i to, že spoluautorkou architektonického riešenia najvyššie ocenenej obnovy
stavby ( horáreň Rybníček na Pezinskej Babe ) bola Ing. arch. Mária Seppová zo Stupavy,
ktorá sa angažuje aj pri záchrane objektu železničnej stanice v Stupave.
OSLAVY VÝROČÍ
- 4. 4. - 68. výročie oslobodenia Stupavy pri Kvete vďaky pred MKIC a následne na Obore pri
Pamätníku padlých sovietskych vojakov. Pietneho aktu sa osobne zúčastnila i poslankyňa
Európskeho parlamentu Monika Flašíková - Beňová.
- 1. 5. - Sviatok práce - oslavy sa konali na stupavskom štadióne, prišli veteráni z Veterán klub
Tatra 141 z Bratislavy na krásnych autách, ktoré obdivovali Stupavčania na námestí pri
kostole, atmosféru spríjemnila hudba dídžeja Adama, 3- členná country skupina OuKey, bol
odohraný futbalový zápas stupavských Internacionálov ako 2. ročník memoriálu Jána Beleša pred zápasom pri jeho hrobe sa stretli jeho najbližší spolu s futbalistami a pri tichej
spomienke zapálili sviece , pre deti bol k dispozícii detský kútik s množstvom hier, súťaží,
hračiek, maľovaním na tvár. OZ Pohodka robila tvorivé dielne, čapovali Stupavar.
- 3. 5. na Námestí M. R. Štefánika sa uskutočnila pietna spomienka k 94. výročiu tragickej
smrti gen. Milana Rastislava Štefánika ( 4.5. ) spojená s kladením vencov k jeho pamätníku.
- 29. 8. pietna spomienka na 69. výročie SNP pri pamätníku obetiam SNP pri MsÚ a následne
v areáli ZŠ pri pamätníku kpt. J. Nálepkovi spojená s kladením vencov. Na pietnom akte sa
zúčastnila i poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Flašíková - Beňová.
- 11. 11. Deň vojnových veteránov / Deň červených makov - pri pomníku padlých v 1.
svetovej vojne na Námestí Sv. Trojice zorganizovalo mesto Stupava, Zväz protifašistických
bojovníkov, Klub seniorov Pohoda ako i Jednota dôchodcov v Stupave spomienkové
podujatie z príležitosti ukončenia 1. svetovej vojny / 1914 - 1918 /. V tento deň sme si
pripomenuli hrdinstvo ľudí, ktorí padli na bojiskách svetových vojen. O 11.11. hod. zazneli
zvony na stupavskom rímsko - katolíckom kostole a k pomníku boli kladená kvety a
symbolické červené maky.
- 15. 11. pietna spomienka k 70. výročie úmrtia Kpt. Jána Nálepku / 16.11. 1943 / - v areáli ZŠ
pri pamätníku Kpt. Jána Nálepku, Hrdinu Sovietskeho zväzu, od r. 1994 in memoriam
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brigádnemu generálovi. Akciu zorganizovalo mesto v spolupráci so Slov. zväzom
protifašistických bojovníkov. Akcia bola spojená s kladením vencov k pamätníku.

MESTSKÁ POLÍCIA
Náčelníkom polície je Milan Válek, pravidelne počas roka mestská polícia uverejňovala
aktuálne články v Podpajštúnskych zvestiach, napr. : Vypaľovanie trávy, spaľovanie odpadu a
zakladanie ohňov, Prevencia voči majetkovým trestným činom a priestupkom, Všeobecné
podmienky držania psov. Zo správy na rok 2013 : Príslušníci MsP a pracovníci kamerového
systému boli počas roka zaraďovaní do 12 hodinových denných a nočných zmien, aby bola
zabezpečená nepretržitá 24 hodinová služba. Úzko spolupracovali s príslušníkmi policajného
zboru, hasičským a záchranným zborom SR, záchrannou zdravotnou službou. Zo štatistických
údajov uvádzam:
- Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov MsP : vykonané zákroky 4 898,
počet osôb , ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka obecnej polície
23, osoby predvedené na útvar obecnej polície 23, predvedené osoby na útvary Policajného
zboru 5, nájdené osoby, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 8, nájdené veci, po ktorých bolo
vyhlásené pátranie 5, nájdené motorové vozidlá, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 1.
- Priestupky ( Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ) :
počet zistených priestupkov vlastnou činnosťou 2248, počet oznámených priestupkov na
útvar obecnej polície 525, celkový počet uložených priestupkov 5, odložené priestupky 1,
odovzdané priestupky 10, oznámené priestupky príslušnému orgánu 10, priestupky
prejednané v blokovom konaní 2194. Výška finančnej hotovosti odovzdaná do pokladne
mesta 21,580,- Eur.
V apríli bolo nainštalované záznamové nahrávacie zariadenie na mobilnú a pevnú telefónnu
linku MsP, od 17.5. zariadenie nahráva a archivuje všetky telefonické hovory, ktoré
prichádzajú na MsP.
Od mája sa začali zamykať brány Zámockého parku v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod.
Prevádzkový poriadok je vyvesený pri každej vchodovej bráne, preto MsP žiada, aby ho
návštevníci parku dodržiavali.
V júni absolvovali príslušníci cvičné streľby pod vedením inštruktora, ich cieľom bolo
bezpečné zaobchádzanie so strelnou zbraňou. V auguste PZSR ORPZ Malacky vykonali
kontrolu zbraní a streliva - nepreukázali sa žiadne nedostatky.
V rámci dopravnej prevencie vykonali prednášky a ukážky svojej práce v priestoroch MsP
pre žiakov MŠ, ZŠ so zameraním na prevenciu proti drogám, šikanovaniu, záškoláctvu,
zneužívaniu osobných údajov na internete a pod. Vo februári absolvovali príslušníci polície
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psycho - diagnostické vyšetrenia vodičov obstáli všetci, počas slávností Dni kapusty - zelá
prijali zvýšené bezpečnostné opatrenia - posilnili hliadky mestskej i štátnej polície, zriadili
záchytné parkoviská pre cca 400 vozidiel, riešili množstvo stratených a odcudzených vecí, pri
svojej činnosti využili dva služobné psy, pomohli i tri nové bezpečnostné kamery v okolí
MKIC.
- Kamerový systém : v roku 2013 sa podarilo rozšíriť kamerový systém z prostriedkov
investora Billa, s.r.o. o 2 kamery, ktoré sú v priestore parkoviska na ul. Mlynskej a Ružovej.
Investor doplnil pracovisko operátora o veľkoplošnú obrazovku, ktorá operátorom uľahčuje
prácu s kamerami a systém sprehľadňuje. Aj z prostriedkov Rady vlády sa podarilo mestu
získať dotáciu na rozšírenie kamerového systému pre prevenciu kriminality - boli zakúpené 3
kamery, boli umiestnené v okolí MKIC ( na Agátovej a Kúpeľnej ul. ). Mesto v tomto trende
chce pokračovať. Rozmiestnením kamier sa účinne eliminuje pouličná kriminalita, chráni sa
majetok občanov a mesta ako i vypátranie hľadaných osôb a vecí.
- 17. októbra v podvečerných hodinách na Nám. SNP zachraňovala hliadka MsP
dezorientovanú a na mieste skolabovanú osobu - bola v diabetickej kóme. Vďaka odbornej
príprave našich mestských policajtov a privolanej prvej pomoci žene zachránili život.
- V novembri zorganizovali v spolupráci so stupavskými hasičmi akciu v MŠ na Ružovej ul.,
kde deťom predviedli ako prebieha výcvik psov, ukážku spolupráce dospelých psov pri
rôznych policajných zásahoch.
- Počas roka vykonávali i kontroly psích známok podľa evidencie psov na MsÚ, za priestupky
boli vyrúbené pokuty, vykonali aj niekoľko odchytov túlavých psov, ktoré boli odovzdané do
karanténnej stanice. Podľa VZN č.5/2012 sú poplatky za psov na rok takéto : za psa držaného
v bytových domoch 26 €, za psa držaného v rodinnom dome alebo v objekte neslúžiacom na
trvalé bývanie 5 €, za psa držaného v objektoch právnických osôb 33 €. Od poplatkov sú
oslobodené osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osamelo žijúci dôchodcovia.
ČINNOSŤ SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ, KLUBOV, OBČIANSKÝCH ZDRUŽENÍ / OZ /,
SPOLKOV
- Prehľad pridelených dotácií na rok 2013 z rozpočtu mesta / o pridelenie dotácie požiadalo
28 subjektov, vyhovené bolo 23 subjektom / :
1. Klub slovenských turistov Tatran Stupava / KST Tatran Stupava /

400,00 €.

2. Športový klub Karate DOJO

400,00 €

3. Slovenský Červený kríž MS skupina II

500,00 €

4. ZO Slovenského zväzu včelárov

400,00 €

5. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

400,00 €
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6. OZ Pohodka

400,00 €

7. OZ Ursus

400,00 €

8. Materské centrum Fifidlo

400,00 €

9. ZO Slovenský zväz záhradkárov

1500,00 €

10. Nevädza

1500,00 €

11. Slovenský Červený kríž MS skupina I

500,00 €

12. OZ Katolícka jednota Slovenska

400,00 €

13. Priatelia stolného tenisu

400,00 €

14. MsO SRZ Záhorie / rybári /

500,00 €

15. ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých

400,00 €

16. Futbalový klub Tatran Stupava
17. OZ Eliah
18. Hádzanársky klub Tatran Stupava

2800,00 €
400,00 €
2800,00 €

19. OZ Mástsky potravinový spolok v Stupave

500,00 €

20. OZ Pour Art

400,00 €

21. OZ Cyklistický klub Stupava

400,00 €

22. OZ Envirosvet

400,00 €

23. OZ Bowling Six Pack
Celkom

300,00 €
16 500,00 €

- MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA I. ( MS SČK I.), predseda p. Oľga
Filípková, tajomníčka Antónia Turanská. Spolok má 460 členov, počas roku 2013 zomreli 3
členovia, výročná hodnotiaca schôdza za rok 2013 s posedením členov prebehla 15.2.2014,
kde ocenili bezplatných darcov krvi - striebornú plaketu získali Štefan Maroš zo Železničnej
ul. a Martin Turanský z Kukučínovej ul., bronzovú plaketu Marian Debner z Bottovej ul. V
mene Transfúznej stanice nemocnice v Ružinove poďakovala predsedníčka všetkým
bezplatným darcom krvi. Pre členov zorganizovali zájazd do Česka na zámok v Jaromieřiciach
nad Rokitnou, v júni uskutočnili pochod za zdravím na Červený domček - pri studničke pred
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Červeným domčekom ich privítal vodník a Rusalka, rozdávali sladkosti. Počas roka
navštevovali chorých a nevládnych členov, ktorých potešili malými darčekmi, nezabudli ani
na členov s okrúhlymi narodeninami 80 a 90 - ročných. Počas Dní kapusty - zelá družstvo
varilo kapustnicu a vykonávali dobrovoľnú zdravotnú službu. Túto vykonávali aj pri akciách
MKIC a v Zámockom parku. Počas hodnotiaceho obdobia 7 dobrovoľných sestier
odpracovalo 298 hodín.
- MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA II. ( MS SČK II.), predseda Vilma
Vígerová, tajomníčka Zlatica Debnárová, pokladníčka Košútová Zuzana, referent BDK Etela
Ščasná, predseda revíznej komisie Bobáková Helena, členka revíznej komisie Rozália
Holíková, Aktivistky : Michalková Mária, Ščasná Etela, Brliťová Helena, Nagyová Danica,
Peterková Mária, dobrovoľná zdravotná sestra - Bubničová Jarmila. Spolok má v roku 2013
520 členov, počas roka zomreli traja členovia, hodnotiaca výročná schôdza s posedením sa
konala 8.3. 2014, kde ocenili bezplatných darcov krvi : Křiva Miroslav, Fišer Marian, Jeck
Peter, Holič Ján, Ingeli Ľuboš, Bartalský Jozef, Juria Peter, Janas Ondrej, Černá Dagmar,
Mihálová Ľubica, Čekovská Ľudmila. V klube Pohoda uskutočnili 3 odbery krvi v spolupráci s
mobilnou jednotkou z nemocnice v Bratislave - Ružinov, pre 11 darcov zabezpečili masáže.
Počas roka uskutočnili návštevy starých a chorých členov a odovzdali im ovocné balíčky, na
Gymnáziu v Bratislave na Grösslingovej ulici zorganizovali stretnutie so študentmi, kde ich
poučili o prvej pomoci a merali im tlak krvi, v júni uskutočnili Pochod za zdravím do
Marianky na Malý Slavín, na deň Červeného kríža 14.9. merali tlak krvi pri MKIC - zúčastnilo
sa ho 140 ľudí. Zúčastňovali sa na mestských oslavách spojených s kladením vencov.
Uskutočnili poznávacie zájazdy ( Mikulov na Morave ) a letné dovolenky pri mori v
Chorvátsku. Členovia navštívili i divadelné predstavenie v SND v Bratislave.
- OZ NEVÄDZA - ženský spevácky zbor, pracuje pod vedením Zuzany Mazancovej a dirigenta
Tomáša Šelca, nácviky sú v priestoroch MKIC, 5.2. prebehla relácia v Slovenskom rozhlase Rádio Regina s redaktorkou Marcelou Jedinákovou a kronikárkou zboru Soňou Činovskou,
vedúcou zboru Zuzanou Mazancovou a umeleckým vedúcim zboru Tomášom Šelcom o vyše
30 - ročnej činnosti zboru v Stupave. Počas roka sa zúčastnili viacerých akcií : Cyrilo metodejských dní v Šenkviciach v kostole sv. Anny pri príležitosti 1 150. výročia príchodu
Cyrila a Metoda na naše územie, organizátorom bolo Malokarpatské osvetové stredisko v
Modre. 17.8. spievali na Mástskych hodoch, 18. - 21. 7. v Bratislave na Medzinárodnom
folklórnom festivale pre deti, mládežnícke a folklórne skupiny a zbory - mali 6 vystúpení, v
októbri nahrali v poradí druhé CD, 1. 12. adventný koncert v kostole sv. Štefana v Stupave
spojený s krstom CD. Umelecký vedúci Tomáš Šelc získal v roku 2013 ocenenie z VŠMU študentská osobnosť roka 2012/2013 v kategórii Kultúra a umenie.
- KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV TATRA STUPAVA ( KST ) - predseda Stanislav Bojkovský,
bohatú turistickú činnosť zahájili hneď v januári účasťou na 43. ročníku zimného prechodu
Malými Karpatmi, pri príležitosti MDŽ v turistickej klubovni uskutočnili posedenie pri hudbe,
32

24. marca otvorili turistickú sezónu na Košariskách za účasti 128 turistov, 4. 4. pri príležitosti
oslobodenia Stupavy sa zúčastnili kladenia vencov pri Kvete vďaky a hrobe vojakov na Obore,
v rámci Dňa pomoci turistike upratovali okolie turistickej klubovne za účasti 32 členov, 15
účastníkov bolo na cca 90 km cyklotúre Malými Karpatmi, pri príležitosti Sviatku práce 1.
mája pozvali priateľov turistov z Lozorna, stretli sa na hrade Pajštún a pokračovali v
turistickej klubovni pri hudbe a občerstvení. Na Hasprúnskej 50 - tke klub reprezentoval p.
Alojz Hollý. Na 6. ročníku Lozorského okruhu sa zúčastnilo 14 členov, pre nepriazeň počasia v
júni - vysokej vode v Morave, nemohol uskutočniť plánovaný a už zabezpečený splav, na
júnovom stretnutí turistov Bratislavského kraja klub zastúpil p. Marian Pavlovič. 22. júna
vystúpili členovia na Kráľovu hoľu, na sviatok Cyrila a Metoda uskutočnili cyklotúru popri
rieke Morave na Devín - Kačín - Stupava, v dňoch 18. - 27. júla zabezpečili autobusový zájazd
do Švajčiarskeho Wallisu - z mestečka Grimenz absolvovali viaceré výstupy na okolité kopce
vysoké od 2600 - 2825 m, zlaňovali i po ľadovci Breinhorn, navštívili najväčší priehradný múr
na svete vysoký 286 metrov Lac de Dix. V auguste mali tradičné hodkové posedenie pri guláši
v turistickej klubovni, pri príležitosti 69. výročia SNP kládli kvety k soche kpt J. Nálepku a k
pamätníku pri MsÚ. 19. - 22. 9. sa zúčastnili na 2. ročníku Cyklo Morava - potulky na
Znojemských cyklotúrach - tradičnej TOUR de burčák, v septembri sa p. S. Bojkovský zúčastnil
vo Vysokých Tatrách výstupu na Gerlach a v rámci slávností Dní kapusty - zelá varili členovia
Jánošová L., Šefčíková J., Grambličková D., Dvoranová D., S. Bojkovský kapustnicu. V októbri
sa zúčastnili na 43. ročníku prechodu hrebeňom Kamennej brány, zateplili si turistický
prístrešok a opravili v ňom osvetlenie, 17 členov sa zúčastnilo Lozorského okruhu. V
jesennom Dni pomoci turistike 26 členov upratalo okolie turistickej klubovne a natreli
turistický prístrešok. V rámci poznaj svoje okolie absolvovali túru z Borinky cez Biely kríž,
zastavili sa na symbolickom trampskom cintoríne, kde zapálili sviečky bývalým kamarátom turistom. 7. 12. mali mikulášske posedenie pri hudbe a dobrotách, turistky sa zišli na pečení
vianočného pečiva a v rámci Štefánskej vychádzky prešli cez park, Oboru až na salaš pri
Lozorne. Záver turistickej sezóny roka bol v klubovni pri Silvestrovskej kapustnici a na
výstupe na hrad Pajštún, kde sa tradične zišlo veľa ľudí z celého okolia. Nový rok 2014
privítali v klubovni ohňostrojom. Raz mesačne zasadal výbor KST.
- ŠPORTOVÝ KLUB DOJO KARATE Stupava - v spolupráci so Slovenskou federáciou karate a
bojových umení a ŠK DOJO Kan 27.4. usporiadali medzinárodný turnaj karate a kobudo na
Slovensku pod názvom SLOVAKIA OPEN v športovej hale v Stupave, je to najväčšia súťaž
tohto typu na Slovensku, turnaj bol pod záštitou primátora Stupavy. Počas roka sa s deťmi od
8 do 15 rokov zúčastnili na rôznych domácich súťažiach.
- MIESTNA ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU a OO SRZ Stupava - 11.5. pre
deti od 6 do 15 rokov zorganizovali rybárske preteky na Vachálkovom rybníku aj s
občerstvením.
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- OZ MÁSTSKY POTRAVINOVÝ SPOLOK V STUPAVE riadi 3 - členné predstavenstvo : predseda
Imrich Horínek, podpredsedovia Ing. Jozef Fabián a Mgr. Svetozár Prokeš. V roku 2013
zorganizovali:
obnovu kaplnky sv. Urbana, v ktorej sa na jeho sviatok 25. mája slúžili bohoslužby za dobrú
úrodu vinohradníkov - po obnove strešnej krytiny a vyčistení okolia od náletových krovín v
auguste 2012( financovanej z rozpočtu mesta) si kaplnka vyžadovala dôslednejšiu obnovu, na
ktorú sa podujalo 18 členov spolku ( Imrich Horínek, Jozef Fabián, Svetozár Prokeš, Roman
Gašpárek, Anton Gama, Vladimír Roman, Tibor Požgay, Vladimír Lachkovič, Anton Gorbár,
Peter Krajčír, Jozef Veselovský, Miroslav Kalivoda, Ján Bobák, Robert Daráš, Šebastián
Ščasný, Peter Semanko a čestný člen Ján Suchý ), začali v jarných mesiacoch úpravou
svahovitého terénu , obili vonkajšiu omietku kaplnky, odstránili tehlové výplne z otvorov, k
prácam bol prizvaný historik umenia Jozef Lenhart , vybudovali drenáže, vonkajšiu omietka,
biely náter , osadili kovové mreže. Súčasťou obnovy bola aj Božia muka pri kaplnke. Projekt
podporilo mesto Stupava, stupavský farár Mons. Félix Mikula, súkromní prispievatelia a ich
rodiny, organizácie a firmy. Slávnostná vysviacka kaplnky sv. Urbana sa uskutočnila 17.8. v
rámci Mástskych hodov na starej pútnickej Mariánskej ceste pod Vrchnou horou za účasti p.
dekana Mons. F. Mikulu, primátora p. P. Slezáka a hojnej účasti občanov. Mástske hody
oslávili náväzne po vysviacke kaplnky v spolupráci s MKIC na nádvorí knižnice - bývalý
Obecný dom Mástu, do tanca hrala hudobná skupina Milana Huraja, varili guláš, o
občerstvenie sa postaral Penzión Intenzíva ( p. Nina Šranková ), spievala Nevädza,
návštevníci sa potešili návštevou tradičného " Mástskeho sedláckeho dvora" p. A.
Stankovského, znalci vína si vysoko cenili predajnú výstavu slovenských vín stupavskej
vinotéky Sommelier no.1 v klenbovej pivnici pod knižnicou, súťažili mástske gazdinky v
pečení "naj... hodový pocheraj" spojený s ochutnávkou, zapojilo sa celkom 26 gazdiniek, tri
"naj... pocheraje" boli - 1. Jitka Maderová, 2. Anna Fabiánová, 3. Ružena Stríbrnská, bolo
krásne počasie, hody sa vydarili. Mástska zabíjačka alebo i "ukončenie zelovej sezóny" :
16.11. na nádvorí bývalého Obecného domu v Máste v spolupráci s Mestom Stupava, MKIC,
ZO SZZ. Občerstvenie zabezpečil Penzion Intenzíva, prebehla ochutnávka tradičných
zabíjačkových špecialít, ktoré pripravil majster svojho remesla pán mäsiar Milan Prokeš a
členovia združenia potravinového spolku, koštovku domácich vín v klenbovej pivnici mali pod
palcom miestni záhradkári a miestni vinári, hudobný program zabezpečila skupina Vladimíra
Polláka a syna Lukáša. Do tanca zahral "DJ Adam" z Mástu. Na Župných Vianociach 2013 v
stánku ponúkali chutnú kapustnicu a mastné chleby s cibuľou. Na sklonku roku 2013 vydali
Kalendár k pripravovanému 700 - stému výročiu prvej písomnej správy o Máste.
- ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU CHOVATEĽOV - v júni 2013 Republiková
rada Slovenského zväzu chovateľov schválila rozhodnutie o obnovení organizovaného
chovateľstva v Stupave, predseda organizácie sa stal Jozef Slovák a tajomníkom Ladislav
Balogh. Podľa dostupných ústnych informácií z minulosti bola chovateľská organizácia v
Stupave založená v roku 1921 ako jedna z najstarších na Slovensku.
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- OZ PRIATELIA STOLNÉHO TENISU STUPAVA ( PST Stupava ) pracuje pod vedením
trojčlenného výkonného výboru - predseda J. Kahánek, pokladník J. Salai, administratívny
pracovník klubu a člen výboru J. Vicena, v júni náhle zomrel dlhoročný hráč a člen výboru
Rudolf Neradovič. Cieľom klubu je podpora a rozvoj stolného tenisu ako i výchova detí a
mládeže k aktívnemu športu. Klub mal v roku 2013 33 členov, z toho 17 dospelých a 16 detí,
k činnosti využíva telocvičňu v starej ZŠ, v priebehu roka dvaja členovia z dospelých prestúpili
do Záhorskej Bystrice, J. Erdelského prihlásili na trénerský kurz. Klub má troch školených
rozhodcov s "C" licenciou - J. Kahánek, J. Salai, M. Haššo, ktorí môžu viesť stretnutia riadené
Bratislavským zväzom stolného tenisu ( BZST ). Do súťaže BZST boli prihlásené tri družstvá :
Stupava "A" obsadilo v V. lige 10. miesto, Stupava "B" v VII. lige PST obsadilo 7. miesto a
Stupava "C" v VIII. lige obsadilo 3. miesto. Pre deti zabezpečili kvalifikovaného trénera - p.
Erdelského. Deti sa zúčastnili turnajov riadených BZST, reprezentovali mesto v súťaži ZŠ na
okresnom kole v Malackách, kde vybojovali dievčatá 3. miesto, v rámci spolupráce mládeže
sa zúčastnili na turnajoch v Moravskom sv. Jáne a v rakúskom Angerne - Miška Erdelská sa
umiestnila na 3. mieste. Klub tradične organizuje v roku tri turnaje : veľkonočný pre deti a
dospelých, mikulášsky pre deti a mládež a silvestrovský pre dospelých - štvorhry.
Financovanie klubu bolo zabezpečené z členských príspevkov, dotácie mesta, príspevkov 2 %
z daní a sponzorských darov.
- OZ PRE RADOSŤ v spolupráci s MKIC založilo detský folklórny súbor STUPAVJÁNEK pod
odborným vedením tanečného pedagóga - Oľga Mózová pre deti od 5 rokov, ktoré sú
nadané na tanec a spev. Zápis sa konal 13. septembra v MKIC Stupava, oficiálne pracuje
súbor od októbra 2013, vystúpenia : Župné Vianoce 14.12. v Sedliackom dvore pri MKIC a
Zažínanie mestského vianočného stromčeka 20.12. pred farským kostolom.
- OZ HAPPY je rodinné centrum na Okružnej ulici v Obytnom komplexe Zipava, ponúka
pilates, powerjogu, Asthan jogu a pilates pre budúce mamičky, v spolupráci s MKIC otvorili
od jesene cvičenie detí s mamičkami, viacero kurzov : výtvarné aktivity, Rozprávkovo, kurz
angličtiny a tancovania, Jesenné dielničky počas slávností Dni kapusty - zelá, Jablkové
dielničky počas Jablkového hodovania a zorganizovali kurzy Recyveci a Cvičko pre mamičky s
deťmi už od jedného roka, cvičia v malých skupinách i individuálne pod vedením odborných
lektoriek.
- OZ POHODKA pracuje pod vedením p. Ivety Vachálkovej, vydávajú mesačník Pohodkové
noviny, kde aktuálne zverejňujú svoju činnosť pre deti i dospelých, môžu sa realizovať za
úhradu( aj pomocou darčekovej poukážky) v kurzoch - točenie na hrnčiarskom kruhu,
háčkovanie s igelitiek, papierové košikárstvo, drôtikovanie, drevorezba, maľovanie na plátno
a hodváb, základy patchworku, šitie handrených bábik, fimo - šperk, technika klimt, výroba
prírodnej kozmetiky, výroba sôch technikou paverpol, hlina v meste - tvorivé dielne pre
verejnosť v spolupráci s SOS a Streetkom. 8.3. v spolupráci s MKIC organizovali tvorivé dielne
k Veľkej noci - maľovanie vajíčok a 15.3. výroba veľkonočných ozdôb v malej sále MKIC, 23.3.
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uskutočnili Prvý jarný deň v Pohodke ako Jarmok tradičných remesiel, sprievodným
podujatím bolo maľovanie brány a prednáška o včelách. 5. 6. bola výstava prác žiakov
Pohodky vo výstavnej sieni MKIC Stupava zo všetkých krúžkov a kurzov, na júl pripravili 4
denné letné tábory pre deti od 5 do 12 rokov a letnú školu keramiky a maľovania pre mládež
a dospelých v priestoroch Pohodky, i naďalej organizujú kreatívne párty - oslavy narodenín,
menín a pod. V rámci osláv Dní kapusty - zelá zorganizovali tvorivé dielne na Mestskom
detskom ihrisku na Ružovej ulici, v októbri a novembri bol Keramický workshop " Anjel " a "
Vianočné ozdoby "- modelovanie a glazovanie, 16. nov. bol Street art - mozaika na plot, 23.
nov. vyrábali ručne šité hračky, 24. nov. Tvorivé dielne v MKIC, kde vyrábali lampióny. Od
februára začala skúšobná prevádzka tvorivých žien a dievčat " Piatkový Pohodka babinec",
kde tvorivo trávia podvečerný čas vyrábaním ručných prác - pletenie, fimovanie, háčkovanie,
šitie, drôtikovanie a pod., vstup je voľný.
- OZ POUR ART naďalej vedie Ing. Roman Maroš, celoročne prevádzkuje Kino X v MKIC, 17.2.
v spolupráci s MKIC zorganizovali divadelné predstavenie "Nevyliečiteľní" v sále Kina X, 17.3.
pre deti divadlo " Buvik " - rozprávky pre najmenších, 24.3. jarný koncert Muchovho
kvarteta, 5.3. sa na MsÚ zúčastnili na pracovnom stretnutí s primátorom a zástupcami BSK o
budúcnosti Zámockého parku a "nášho malého parku", pokračovali prednášky s prezentáciou
starých fotografií o stupavských zákutiach - 28.4. Stupavský park a počas Dní kapusty - zelá
6. 10. dve rovnaké prezentácie - Hlavná ulica v Stupave. Podujatia moderovali Milan Greguš a
Ivan Klas. OZ podalo tri žiadosti na podporu finančne náročných projektov : 1. na
Ministerstvo kultúry SR na realizáciu nového čísla ročenky Stupava 2012 - 2013, náklady
predstavujú 8000 Eur - žiadosti bolo vyhovené, ročenka vyšla v jan. 2014. 2. žiadosť
smerovala na nadačný fond Telekom pri nadácii Pontis s názvom" Zachráňme pamiatky
2013" - projekt sa týkal konzervovania najstaršieho zachovaného náhrobníka z roku 1706 na
stupavskom starom cintoríne v hodnote 1500 Eur - pridelená suma bola len 500 Eur.
Reštaurátor Mgr. Art. Martin Šenigla reštauráciu úspešne realizoval. 3. žiadosť smerovala na
Bratislavský samosprávny kraj, bola pod názvom "Digitalizácia kultúrneho dedičstva
Stupavy", suma predstavovala 2500 Eur, žiadosť bola zamietnutá. Tradičná kultúrna činnosť
OZ v synagóge bola počas jarných a letných mesiacov prerušená v dôsledku havarijného
stavu stropnej omietky, bola vykonaná čiastočná sanácia omietky a následná stabilizácia
stropných tehlových klenieb. 26. 7. prebehol v spolupráci s MKIC koncert v stupavskej
synagóge - " Nerez " - Katarína Koščová, Tomáš Kočko a orchester. 23. septembra v
priestoroch Kina X sa uskutočnil nábor do ochotníckeho divadla. Počas slávností Dní kapusty
- zelá v stupavskej synagóge usporiadalo OZ burzu kníh - 3. ročník, po burze nasledovalo
podujatie organizované redakciou literárneho časopisu Fragment pod názvom" Fragmenty z
fragmentu " - čítanie napísaného, rozprávanie o prečítanom s hosťovaním popredných
slovenských spisovateľov - Dušan Dušek, Veronika Šikulová, Oleg Pastier a Ján Púček,
moderátorkou bola publicistka Tina Čorná, pokračovali jazzovým koncertom Vlada Vizára
Jazz Ouartet, výstavou Tempus fugit II. - premeny Stupavy spojenú s koncertom jazzového
tria , bluesový koncert hudobníkov Ericha "Boboša" Procházku a Mareka Wolfa a na záver
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koncert židovskej hudby pod názvom " Židovská kultúra a umenie " - koncertné imprésie
židovskej kultúry " To life ". Podarilo sa komisii i vypracovanie návrhu VZN o
pamätihodnostiach s tromi návrhmi na zápis do evidencie, komisia iniciovala vznik
informačného portálu v správe MKIC a trvalého umiestnenia betónových skruží v meste ako
legálnych verejných plôch na lepenie reklamných a informačných letákov.
- STREETKO / S3T klub - nízkoprahový klub, vedúca je Mgr. Simona Lachkovičová, pracujú v
priestoroch MKIC, v januári pripravili diskusné stretnutie na tému " Poruchy prijímania
potravy " , zmenili prevádzkový čas klubu ( ut. 14.00 - 17.30, str. 15.45 - -18.00 a štvr. 15.00 18.00 ), utorkové popoludnia sa deťom venujú animátori z Programu pre morálne posilnenie
mladšej mládeže od 11 do 14 rokov, praktickým vyjadrením sú stretnutia tzv. projekty
služby, výsledkom bolo vyčistenie ihriska, na záver z odpadkov urobili erb Stupavy. 23. 2.
bolo stretnutie na Valentínsky spôsob, v marci - Mesiaci knihy prebehla čitáreň - na každý
týždeň mali iný literárny žáner, písali básničky, rozprávky, poviedky a iné. Venovali sa aj
výrobe šperkov z rôznych materiálov, vyrábali veľkonočné ozdoby a maľovali vajíčka,
zúčastnili sa na Veľkonočnom jarmoku, kde mali svoj informačný stánok, v apríli zorganizovali
menšie výlety do prírody, debatovali o autizme v súvislosti so Svetovým dňom autizmu ( 2.4.,
na Mikulášskom jarmoku 8. 12. 2012 vyzbierali pre autistické centrum Andreas 60 Eur). V
spolupráci s OZ Pohodka v priestoroch OZ Pohodka každú stredu od 13.00 - 17.00 prebiehali
aktivity v zmysle : namiesto ulice TVOJ KLUB pre deti a mládež pod vedením tímu odborníkov
a dobrovoľníkov s fajn ľuďmi, s kamarátmi z ulice, so spolužiakmi, kde sa mohli porozprávať,
zahrať, oddýchnuť si, urobiť si domáce úlohy a pod.
- FIFIDLO / Materské centrum pracuje pod vedením p. Evy Mrázovej v priestoroch MKIC, na
rok 2013 pripravili nové aktivity : cvičenie s bublinkou na fitloptách pre deti od 2 - 36
mesiacov, prednášky špeciálneho pedagóga a kineziológa - poruchy učenia.
- OZ ENVIROSVET / EKOCENTRUM pracuje pod vedením p. Eriky Galanskej v priestoroch
MKIC, kde prebiehali aktivity pre deti od 2,5 do 7 rokov, zamerané na kolobeh v prírode, sú
podporené z Fondu Hodina deťom v rámci projektu Chlieb náš každodenný. V rámci Dňa
Zeme v spolupráci s MKIC a OZ Pohodka pripravili veľké upratovanie svojho najbližšieho
okolia, ale najmä stupavský park, na nedeľu pripravili v Sedliackom dvore pre deti zážitkový
chodník k bioodpadu a kompostovaniu, vytvorili malé parkové zátišie v okolí MKIC.
- ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV ( ZO
SZPB ) : predsedom je Ján Holič, organizácia má 58 členov, prevažne dôchodcov, výbor sa
schádzal podľa potreby a členské schôdze boli 2x do roka. Počas roka dvaja členovia vystúpili,
jeden člen zomrel - p. Jozef Kazarka a 5 nových členov do zväzu vstúpilo. Členovia sa
zúčastnili na kladení vencov pri príležitosti 68. výročia oslobodenia nášho mesta pri Kvete
vďaky a na Obore, tiež pri spomienkovej akcii pri buste M. R. Štefánika 4.5., v spolupráci s
SČK Stupava I. uskutočnili zájazd do ČR - Moravské Budejovice a v júli zorganizovali zájazd do
Piešťan - vojenské múzeum, následne na zámok Smolenice, na Bradlo k mohyle M. R.
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Štefánika, z príležitosti osláv SNP položením kytice kvetov k pamätníku SNP a pri soche kpt. J.
Nálepku si uctili obete fašizmu a 2. svetovej vojny, osláv sa zúčastnila i europoslankyňa p.
Monika Flašíková - Beňová. Dňa 6.10. sa 4 členky - Holičová, Vachová, Pechová a Volnárová
zúčastnili celoslovenských osláv pri pamätníku Dukla, kde sa stretli s veteránmi 2. svetovej
vojny. 5.10. v Klube Pohoda prebehla akcia v rámci "Október - mesiac úcty k starším", ako
hosť bola prizvaná MUDr. Štefánia Moricová. 11.11. pri Pamätníku obetiam 1. svetovej vojny
prebehlo kladenie kvetov a vencov na počesť 95. výročia ukončenia tejto vojny. Pri tejto
príležitosti sa o 11.00 hod rozozvučali zvony na farskom kostole, symbolom sa stali červené
maky. 15.11. pri príležitosti 70. výročia úmrtia kpt. Jána Nálepku položili v areály ZŠ k jeho
pamätníku kvety a vence.
- ZELENÁ ŽENÁM - Zelená pre Tvoje komunitné podnikanie - je nové OZ so sídlom v Stupave,
ktoré sa zameriava na podporu podnikania žien, hlavne začínajúcich podnikateliek. Cieľom je
podpora komunitnej formy podnikania žien v Bratislavskom kraji na miestnej, regionálnej i
celoštátnej úrovni, zámerom je vytvoriť medzi členkami vzťah vzájomnej podpory či
odporúčania biznisu, pripravujú informácie o programoch na podporu podnikania aj
vzdelávania a odborné aktivity v rôznych oblastiach, na webstránke uverejnia kontakty a
informácie o predmete ich podnikania, reklamy. Stretnutia budú v MKIC, prebehli už dve,
zišlo 20 podnikateliek, cieľom bolo tzv. sieťovanie - ja tebe, ty mne, každá účastníčka
prezentovala svoju oblasť podnikania alebo záujmu, prebehla i prednáška na tému
Sebarealizujúca žena o žene v toku dejín a výstavka welness výrobkov firmy Oriflame.
- DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR - predsedom je Milan Peschl, 17.10. podpredseda vlády a
minister vnútra SR Robert Kaliňák ocenil našich hasičov Pamätnou medailou ministra vnútra
SR tretieho stupňa za aktívnu pomoc pri povodniach v roku 2013 v Dome dobrovoľnej
hasičskej ochrany v Bratislave. Na stretnutí sa zúčastnili za Stupavu Milan Peschl a Marek
Kalivoda. V ten istý deň v dopoludňajších hodinách prišli do MŠ na Ružovej ulici, kde
predviedli deťom nácvik požiarneho poplachu zameraného na evakuáciu detí a pracovníkov
školy. Deti boli priamymi účastníkmi akcie, čo je súčasťou ich výchovy. Na podporu činnosti
zorganizovali dobrovoľnú verejnú zbierku na nákup novej a na opravu jestvujúcej techniky.
- ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZÁHRADKÁROV V STUPAVE 6 - 19 ( ZO SZZ
6 - 19 ), predseda Ladislav Rác, z funkcie pokladníčky odišla p. Magdaléna Brbúchová a jej
miesto zaujala MVDr. Darina Nemcová. K 31. 12. 2013 bol stav členov 178, čo je nárast o 17
členov, rady záhradkárov opustili : p. Jozef Binder, p. František Daráš, p. Schwartzová - všetci
traja boli bývalí členovia výboru. V priebehu roka mali 12 výborových schôdzí, užší výbor
zasadal 5 - krát. Pre členov bola poskytovaná 5% zľava na sortiment semien, stromčekov a
hnojív v predajni Agroservis Stupava - Mást ako i v predajni semien v Malackách. Organizácia
vedie písomnú a fotografickú kroniku. Hlavnou úlohou organizácie bola účasť na 17. ročníku
Dní kapusty - zelá, tradičnú výstavu výpestkov ovocia a zeleniny otváral minister školstva p.
Dušan Čaplovič, prebehla i tradičná súťaž o najťažšiu hlavičku kapusty - zelá a ochutnávka
38

kyslej kapusty, ktorej sa rozdalo 1 100 kg - sponzormi boli záhradkári : Horinková Marta,
Kainová Matilda, Ferdinand Obermár, Janík Mário, Vladimír Slezák, Ján Pollák, František
Kovács, Vladimír Lachkovič, Vladimír Havránek, Miroslav Kalivoda, Anna Nemcová. Tomuto
slávnostnému aktu predchádzala akcia " Stupavská strynka" - v záhrade MsÚ vysadili
stromček - jabloň " Strynka " a spoločne s ministrom Čaplovičom, Prof. Hričovským,
primátorom P. Slezákom, poslancami, záhradkármi a občanmi začali výsadbu starých odrôd.
Aktivity : zabezpečenie výročnej členskej schôdze, školenia záhradkárov - prebehli dve
prednášky so zameraním na vinič a ochranu ovocných drevín, pre každého záujemcu bol
zabezpečený Atlas celoročnej ochrany, v spolupráci s mestom navštívili partnerské mestá
Ivančice a Dolní Kounice na Morave spojené s ochutnávkou vína a návštevou výstavy, kde v
rámci prezentácie rozdávali kyslú kapustu - zelé, prebehol i tradičný Martinský krst vína,
ktorý sa uskutočnil v MKIC 10.11., mladé vína požehnal Mons. Felix Mikula, 26.10.
zorganizovali zájazd do mesta Retz v Rakúsku, kde sa zúčastnili na slávnostiach tekvíc a
prezreli si hrad Rosenburg, v novembri to bol zájazd do Českej republiky na Vinium do
Veľkých Pavlovíc, členovia mali počas roka k dispozícii na vypožičanie : stroj na drvenie vetví
a konárov, mlynkoodzrňovač na spracovanie hrozna a refráktomer na určovanie cukornatosti
hrozna, pri príležitosti zabíjačky v Máste , ktorú organizoval Potravinový spolok Mást v
Stupave, zabezpečili ochutnávku vína v priestoroch pivnice bývalého Obecného domu Mást,
spracovali návrh na udelenie diplomov pre členov, 4.4. sa zúčastnili na kladení vencov pri
príležitosti oslobodenia Stupavy, trvalou aktivitou je získavanie nových členov. Vyhodnotenie
výstavy Deň kapusty - zelá : zúčastnilo sa 90 vystavovateľov s 427 vzorkami, čestnú cenu
získala kolekcia hrozna a jabĺk č. 52 - Nemec Stanislav, 1. miesto získala kolekcia jabĺk č. 64 Ivan Sopúšek, 2. miesto získala kolekcia jabĺk č. 59 - Woletz Anton, 3. miesto získala kolekcia
zeleniny č. 11 - p. Marošová Viktória. Vyhodnotenie súťaže o najťažšiu hlavičku kapusty - zelá
: 1. miesto kapusta Megaton 12 kg - Kovács František, 2. miesto kapusta Megaton 11,5 kg Ondrovič Milan, 3. miesto kapusta Krajová 11 kg - Pollák Ján. Najťažšiu tekvicu - buču
dopestoval p. Morávek Milan - váha 63 kg. V rámci osláv pri nedeľnej omši, ako poďakovanie
za úrodu, členovia výboru niesli obetné dary. Najkrajšie vzorky ovocia boli poslané na
celoslovenskú výstavu " Jablko roka 2013 ".
- BOWLING club SixPack Stupava bol založený na začiatku roku 2009, v sezóne 2009 / 2010 sa
prihlásili do súťaže Slovenského bowlingového zväzu - do 2. ligy trojčlenných družstiev, v
máji 2010 družstvo vybojovalo 2. miesto a pre sezónu 2010 / 2011 postúpili do 1.
bowlingovej ligy. V sezóne 2012 / 2013 stupavský A - team hral v zostave Lukáš Nemčovič,
Boris Petráš, Eva Kalinová a Peter Markovič, bojovali o popredné priečky v tabuľke, nakoniec
obsadili v súťaži 3. miesto. B - team v sezóne nepostavili, hráči Radovan Skyva a Robert
Mračko odišli na hosťovanie do klubu BK Saturn Malacky " B " , kde pomohli družstvu so
spoluhráčmi Ladislavom Borekom a Miroslavom Janečkom ml. vybojovať 2. miesto, ktoré
zaručovalo účasť v baráži o 1. ligu, avšak v tejto baráži neuspeli a Saturn Malacky "B" bude
hrať aj v nasledujúcej sezóne iba 2. ligu. Hráč Michal Mračko odišiel na hosťovanie do teamu
BNC stars, ktorému pomohol svojimi výkonmi vybojovať v 1. lige 4. miesto. Úspechy
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jednotlivcov : Prešporský mazanec - 32 účastníkov - 2. miesto Boris Petráš; BNC Masters medzinárodný turnaj - 166 účastníkov - 37. miesto Boris Petráš, 38. miesto Lukáš Nemčovič,
61. miesto Peter Martinkovič; v marci na Prešovskom mazanci - 36 účastníkov - 2. miesto
získal Petráš; v apríli na medzinárodnom turnaji Follow Me, ktorý organizoval klub Mr. Split
za účasti 166 hráčov sa na 39. mieste umiestnil Peter Martinkovič, na 53. mieste Boris Petráš,
na 68. mieste Lukáš Nemčovič a 84. mieste Michal Mračko; na letnom turnaji BNC z 30
účastníkov bol Boris Petráš na 1. a 2. mieste; v septembri na súťaži Prešporský mazanec z 38
účastníkov obsadil Boris Petráš 1. miesto; na medzinárodnom turnaji BNC OPEN sa zúčastnili
hráči Petráš, Martinkovič a Nemčovič, v 500 kvalifikačných štartoch a silnej medzinárodnej
konkurencii z 23 krajín, sa im nepodarilo získať popredné umiestnenie medzi svetovou
bowlingovou elitou.
- ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU TELESNE POSTIHNUTÝCH V STUPAVE je
riadená výborom : predseda Nemcová Štefánia, podpredseda Veselá Mária, pokladník
Janečková Anna, revízna komisia - Baričičová Anna a Lachkovičová Emília, desiatkárky Veselá Mária, Janečková Anna, Hehejíková Margita, Draškovičová Vlasta, Volnárová Jozefína,
Nemšovská Terézia, Baričičová Anna a Lachkovičová Emília. V stupavskom zväze sú i členovia
zo Zohoru a z Vysokej pri Morave, k 31.12. mal zväz 113 členov. Počas roka poslali 18
blahoželaní jubilantom, 3 kondolenčné karty, získali troch nových členov, na členskej schôdzi
poblahoželali jubilantom, ktorí sa dožili 90, 80 a 70 rokov a odovzdali im malé darčeky, v
spolupráci s klubom Pohoda členovia navštevovali termálne kúpaliská a zúčastnili sa dvakrát
liečebného pobytu v Turčianských Tepliciach - z finančného príspevku od MsÚ bolo
doplatené cestovné, kúpeľný poplatok a cestovné na termálne kúpalisko do Dunajskej
Stredy.
- OZ STUPAVA NAHLAS vzniklo v júni 2013 z iniciatívy ľudí, ktorí žijú v Stupave a chcú
dosiahnuť zdravé pomery vo vzťahoch verejnosť - zastupiteľské orgány mesta a verejné
záujmy - privátne záujmy. Ich aktivity smerujú k zlepšeniu života v meste a jeho
bezprostrednom okolí, odmietajú tolerovanie poškodzovania verejných záujmov ako niečoho
prijateľného, napr.: v správe majetku mesta, v určení verejných priestorov, zmeny
Územného plánu Stupavy a pod.

ČINNOSŤ CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ
Naša farnosť pracuje pod vedením dekana Mons. Félixa Mikulu, v meste je väčšina
obyvateľov rímsko - katolíckeho vyznania, bohoslužby sú vykonávané v kostole Sv.
Sebastiána a Rocha v mestskej časti Mást a vo farskom kostole Sv. Štefana Uhorského. Rok
2013 sa niesol v znamení osláv 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, 50.
výročia II. Vatikánskeho koncilu, 19. 3. inauguráciou nového pápeža. Vo farnosti sa počas
roka vykonávala obvyklá pastorácia - sv. omše, spovedanie, krstenie, sobášenie,
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vysluhovanie pomazania chorých, pochovávanie, vyučovanie náboženstva, prípravy k
sviatostiam, služby v kancelárii, atď. Prvé sväté prijímanie 26.5. prijalo 70 detí a sviatosť
birmovania 9.6. z rúk bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského prijalo 99
mladých, ale i dospelých. Aj niekoľko dospelých prijalo sviatosť krstu a sv. prijímania. Rok
2013 ukončil predtým vyhlásený rok sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti 1150. výročia ich
príchodu na naše územie a začal sa rok Sedembolestnej Panny Márie pri príležitosti 350.
výročia vzniku najznámejšieho pútnického miesta na Slovensku - Šaštína. Rok by sa dal
nazvať aj rokom rodiny, keď si uvedomujeme hodnotu, dôležitosť a jedinečnosť rodiny
založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy. Týmto témam bolo prispôsobených
viacero kázni a aktivít, vrátane Týždňa rodiny a manželstva. Bol usporiadaný Farský ples v
MKIC, zájazd do bosnianskeho Medžugoria, 24. 11. v Pastoračnom centre prebehla
prezentácia Kalendára 2014 s fotografiami Stupavy a Mástu - autor p. Ján Hladík, finančná
zbierka pre deti do Kene - organizátorkou bola Betka Mračková. Po 25 rokoch bolo znova
obsadené kaplánske miesto p. Petrom Drbohlavom a funkciu diakona vykonáva p. Michal
Fratrič. V podvečerných hodinách vo štvrtok sa konávajú mládežnícke sv. omše a začali sa
konať adorácie obetované za deti a mladých z katolíckych rodín. Bola zrekonštruovaná
kaplnka sv. Urbana v Máste na bývalej pútnickej ceste do Marianky, naďalej je vydávaný
niekoľkokrát v roku pre farnosť časopis Občasník sv. Jozefa, ktorý informuje o aktuálnych
liturgických, duchovných a spoločenských udalostiach vo farnosti i v Cirkvi a spomína i
konkrétne svedectvá ľudí. Počas roka vyvíjala svoju činnosť i Katolícka jednota a spevácko hudobný zbor.

3. PRIEMYSEL A SLUŽBY
- Zimná údržba komunikácií prebiehala od 17.12.2012 - 24.2.2013 bola riadená TSS, s.r.o.
Stupava, zimná údržba na súkromných komunikáciách sa vykonáva po vzájomnej dohode, za
údržbu chodníkov v zmysle cestného zákona zodpovedajú majitelia, alebo správcovia
priľahlých nehnuteľností, obchodníci a pod. 23.12. 2013 sa začalo obdobie zimnej
pohotovosti pre Technické služby Stupava, s.r.o. vo dvoch smenách.
- Služby, poskytované obyvateľom : Vypracovanie znaleckých posudkov, projektovanie
vodných stavieb, stavebný dozor zabezpečí Ing. Róbert Petrovič na ul. Stromovej, JUDr.
Magdaléna Habreková na Marianskej ul. - realitná kancelária sa zaoberá predajom, kúpou a
prenájmom nehnuteľností, kompletným právnym servisom, poradenstvom, na telefónnom
čísle 0944 079 830 zabezpečia vŕtanie studní, kurzy Pilates a Power Joga poskytujú v areáli
Cevaservisu, Alternatívne centrum Motýľ v pasáži Avana poskytuje Liečenie cez vyššie Ja,
penzión Intenzíva uskutočnil Burzu detského oblečenia a všetkého detského príslušenstva
14.4. a Víkendový dobrodružný pobytový tábor pre najmenších od 23.8. do 25.8. pre deti vo
veku 3 - 8 rokov spojený s karnevalom a farbičkovým koncertom s Miou. Inzercie v
Podpajštúnskych zvestiach - zľava 20%, prezentácia reštauračných služieb v meste - redaktori
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Podp. zvestí počas roka navštevovali tieto zariadenia a hodnotili poskytované služby a
vydávali rôzne recepty na prípravu jedál, koláčov, zákuskov. Cestovná kancelária VIA sa
presťahovala na Hlavnú 35, Záložňa - Zlatníctvo VP Gold s.r.o, pracuje na Hlavnej ul. v
budove OD COOP Jednota, firma DECRO - FEMA - okná, dvere a zimné záhrady, servis okien
a dvier pracuje na Záhumenskej ul., na Zdravotníckej ul. poskytuje služby predajňa BIO Bruja
a Rea - zdravá výživa, na Mlynskej ulici poskytuje služby novootvorená predajňa vína VINOPI
spolu s darčekovými a dekoračnými predmetmi ako doplnkami k vínam, BOBO publicita výroba reklamy sa od 19.8. premiestnila do Záhorskej Bystrice, kŕmne zmesi - zdarma rozvoz
zabezpečuje na objednanie cez mobilný telefón p. Bohuslav Blecha, Bridge English Language
Centre v spolupráci s MKIC poskytlo možnosť naučiť anglický jazyk rodičov i deti, Letnú školu
keramiky / modelovanie z hliny a glazovanie / a maľovania / technika akryl na plátno / pre
mládež i dospelých poskytovalo OZ Pohodka, Realitná kancelária AES group , Mgr. Andrej
Ščasný na Hviezdoslavovej ul. poskytuje predaj a prenájom bytov, domov, pozemkov v
Stupave a okolí, Jazyková škola Blue Owl na Novej ul. poskytovala anglické kurzy pre úplných
začiatočníkov a skupinový prípravný kurz na maturitu v angličtine.
- Hotely v Stupave : Hotel Eminent na Hlavnej ulici 19, Park hotel Stupava na Novej ulici 64,
Motorest Stupava na D2 ( E65 ), Ubytovanie v Stupave na Dlhej 2065/2A.
- OZ Ursus poskytlo denné tábory so šermiarmi - Rytierske prázdniny
- Výberové konanie na miesto riaditeľa spoločnosti Technické služby Stupava, s.r.o. vyhlásil
primátor Pavel Slezák.
- Noviny HLAS REGIONU - mesačník pre malacký okres začal vychádzať v novembri 2013, je
vydávaný OZ Seniorské informačné centrum, bude ponúkať poradenstvo v oblasti zdravia,
životného štýlu, správy z okresu, pohľad do histórie, činnosť Seniorského informačného
centra, ktoré pracuje pod vedením prezidentky Tatiany Slobodovej.
- MKIC zverejnilo oznam o prijatí do trvalého pracovného pomeru vrátnika - správcu
trhoviska v Stupave od 1/2014
- Prevádzka pohrebníctva v Stupave - TSS, s.r.o. ( riaditeľ Ľudovít Tóth ) vydali informáciu o
zrušení pohrebníctva v roku 2014 v Stupave.
- V priebehu septembra - októbra v predajni potravín SAMA na Budovateľskej ulici prebehla
inovácia predajne - priestorovo sa zväčšila a skrášlila ju nová vonkajšia fasáda.
- STUPAVAR , spol. s.r.o. - výroba piva, prvé domáce varenie piva začalo v roku 2011,
prevádzka bola spustená vo februári 2013, sídli na Cementárskej ulici, vyrábajú 6 druhov
čapovaného piva, za svoju krátku dobu trvania získala výrobňa aj ocenenia.
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4. PÔDOHOSPODÁRSTVO, VODNÉ A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
- Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava ( pôvodne Urbárska spoločnosť Stupava) pracuje s právnou subjektivitou, predseda Ing. Peter Balog, podpredseda Anna Majtánová,
tajomník Zuzana Tomeková. 26.4. sa uskutočnila výročná členská schôdza v budove MKIC,
kde riešili : vládou pripravovaný nový zákon pre vlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy,
pretransformovanie US Stupava na spoločenstvo s právnou subjektivitou, hospodárenie v
lese, vyplácanie divident alebo prídel palivového dreva, nedoriešené súdne spory "lesný
objekt Dubník a les Krče - Krčice". 25.10. sa uskutočnilo valné zhromaždenie všetkých
spoluvlastníkov v budove MKIC - hlavným bodom programu bolo schvaľovanie základných
dokumentov smerujúcich ku vzniku spoločnosti s právnou subjektivitou - nadobudnutím
právnej subjektivity sa nemenia vlastnícke vzťahy členov/ spoluvlastníkov pozemkov.
- Borník ani amfiteáter mesto nepredalo. V roku 2009 prišlo k zámene pozemkov, ktoré
uskutočnila spoločnosť LESY SR, š.p. Mesto bude iniciovať stretnutie so zástupcami
ministerstva pôdohospodárstva, mesta a urbárskej spoločnosti k tejto kauze.
- Urbárska obec a lesné spoločenstvo Mást so sídlom v Stupave je pozemková spoločnosť so
sídlom na Hviezdoslavovej ul. v Stupave, bola založená 29. 7. 2011, má právnu subjektivitu,
výbor spoločenstva : predseda PaeDr. Miroslav Suchý, podpredseda Ing. Marek Javor,
členovia : PhDr. Mária Chaloupková, Anton Hrica, Ján Suchý, Viliam Gašparovič, Jozef Blažek,
dozorná rada : predseda Rudolf Suchý, členovia : JUDr. Agnesa Sirotová, Vladimír Lachkovič,
činnosť spoločenstva je zameraná na lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve.
- Jabloň STRYMKA dostala novú šancu, keď ju slávnostne v rámci osláv Dňa kapusty - zelá
zasadili na ploche za Mestským úradom zásluhou iniciatívy Prof. Ing. Ivana Hričovského,
DrSc., doktora honoris causa a členov Slovenského záhradkárskeho zväzu - jeho
podpredsedu Ivana Sopúška. Jabloň je mrazuvzdorná, výrazne kyslá, nie je náročná na
striekanie, plody sú žlté s výrazným červeným líčkom, dožíva sa aj sto rokov, obsahuje najviac
vitamínu C zo všetkých pestovaných jabĺk, jej konzumácia je najlepšia vo februári až v marci,
kedy iné zásoby jabĺk sú už minuté.

5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
- Podľa zákona boli upozornení vlastníci a užívatelia pozemkov o oreze a výrube stromov v
ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším
nízkonapäťovým vedením - stromy a kríky nesmú prerásť do výšky 3m od zeme.
- Mesto Stupava sa zapojilo svojím projektom "Stupavská Strymka" do programu Nadácie
Ekopolis - Zelené Oázy, ktorý podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné
územia. Projekt má názov podľa ovocnej dreviny Strymka, ktorá patrí medzi významné staré
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odrody jabloní. V budúcnosti by mala byť vybudovaná tzv. Environmentálna učebňa pre deti
- tvorivé dielne, manuálna práca, záhradnícka údržba, prezentácia výtvarných prác,
remeselníckych výrobkov, výtvarné a literárne súťaže, štepenie ovocných drevín a ich
výsadba. Aktivity budú realizované v spolupráci s miestnym Slovenským zväzom
záhradkárov.
- Od 1.1. 2013 vstúpila do platnosti novela zákona o odpadoch, ktorá obciam určuje
povinnosť separovania biologicky rozložiteľného odpadu. Novela tiež zakazuje vykupovať
odpad z farebných kovov alebo iný kovový odpad pozostávajúci z kanalizačných poklopov
alebo ich častí, krytov kanalizačných vpustí alebo ich častí. Stupavské zberné suroviny (
prevádzkované súkromnou osobou )sú s touto novelou oboznámené.
- Mestský úrad vydal oznámenie pre poplatníkov miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, že v roku 2013 nemôže upraviť zníženie poplatkov. Obyvatelia
ale majú možnosť podať si individuálne žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku.
- Malý stupavský park sa dostal "opäť do hry" na pracovnom stretnutí 5.3. za účasti
primátora a zástupcov BSK. V roku 2012 z iniciatívy ľudí z OZ Pour Art, následne i zo strany
primátora a mestského zastupiteľstva o revitalizáciu tejto historickej vzácnej časti nášho
mesta zavŕšil projekt z dielne ateliéru Ing. Bullovej. Možnosti financovania projektu z
eurofondov, z vlastných prostriedkov mesta by mali projekt posunúť dopredu. Vyzdvihol
iniciatívu - bez nároku na odmenu Ing. arch. I. Klasa, M. Greguša a ďalších z OZ Pour Art ako i
zo Stupavského okrášľujúceho spolku. Primátor navrhol stretnutie zainteresovaných k
ďalšiemu postupu na máj 2013 a pripraviť pre verejnosť prezentáciu a diskusiu k projektu.
- Voľný výbeh psov a iných zvierat - voľný pohyb psa je povolený len na jednom mieste - na
trávnatej ploche - venčovisku za Základnou školou kpt. J Nálepku ( od r.2011 / VZN č. 5 ), pre
alternatívu nebol doposiaľ mestom nájdený iný vhodný priestor.
- Chráňme lesy pred ničivými požiarmi - s cieľom predísť nežiaducim udalostiam spôsobe ných požiarom vydalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách
pravidlá pre obyvateľov okresu, aby dodržiavali zákaz pri vypaľovaní porastov, bylín, kríkov a
stromov. V prípade porušenia zákonných ustanovení môže byť fyzická osoba pokutovaná v
blokovom konaní vo výške 100 Eur a v správnom konaní do výšky 331 Eur.
- Stupavská Strelnica a Amfiteáter - Cieľom investora je zabrániť výrubu lesa na pozemkoch
bývalej Strelnice, ktorá bola zrušená, pretože dlhé roky znepríjemňovala nadmerným hlukom
život celému mestu a hlavne bývajúcim v jej blízkom okolí, podobne i hlučné kultúrne
podujatia v Amfiteátri. V zmysle územného plánu mesta nový majiteľ pripravil využitie
priestoru na bývanie v krásnom lesnom prostredí s využitím spolužitia s prírodou, cca 5 ha
tohto územia zaradil ako šport, rekreácia a agroturistika, kde je možné postaviť rekreačné
apartmány približne pre 800 nových obyvateľov. Lesy SR majú v zmysle platného lesného
hospodárskeho plánu povolenie na výrub celého lesa, čo aj zrealizovali v tesnej blízkosti tejto
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lokality. Pozemok bývalej strelnice je z bezpečnostných dôvodov oplotený ( možnosť nálezov
nevybuchnutej munície ). Amfiteáter a strelnica slúžili Stupavčanom ako oddychová zóna,
hoci nepatrili mestu ( od roku 2009 sú súkromným majetkom ). Investor ponúka poskytnúť
mestu potrebné finančné prostriedky na výstavbu nového vhodného priestoru na
usporadúvanie kultúrnych podujatí, ktoré bude zároveň dostupnejším aj pre starších
občanov, ďalej ponúka spevnenie chodníčkov, dobudovanie oddychových lavičiek. Občianske
združenie Stupava nahlas a Občianska iniciatíva Zachráňme Stupavský les podali žiadosť v
nadväznosti na vydané povolenie na postavenie plota v lokalite Borník a vykonávanú
prerezávku lesa , hlavne oblasť nad a za strelnicou, na vykonanie poslaneckého prieskumu v
lokalite Borník, nakoľko podľa ich názoru, majitelia tam vykonávajú činnosti, na ktoré nemajú
oprávnenie. V predmetnej veci prijali poslanci 12.12. na MsZ uznesenia : MsZ ukladá
prednostke úradu zabezpečiť stretnutie dotknutých strán - mesto, aktivisti, majiteľ lesa k
lokalite Borník po doručení stanoviska z OÚ v Malackách, ďalej ukladá prednostke zabezpečiť
podanie - postúpenie podnetu - Občianskeho združenia Stupava nahlas na preverenie ťažby
lesov v lokalite Borník ( za hlasovalo 12 poslancov ).
- V malackom okrese platia pre požiare obmedzenia, je to zákonné nariadenie na čas
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Každý občan je povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej bezpečnosti, ktoré vydalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Malackách i pre občanov Stupavy.
- V mesiaci august bola vydaná MsÚ výzva pre občanov na napojenie sa domácností na
kanalizáciu a preukazovanie likvidácie septikov. Ak sa občania nepreukážu potvrdením o
legálnej likvidácii odpadu, budú pokutovaní.
- Vyhodnotenie výsledkov separácie jednotlivých zložiek za rok 2013 v meste Stupava:
celkovo sa odovzdalo na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie v rámci separovaného
zberu komunálneho odpadu spolu 367 635 kg odpadu. Najviac to bolo papiera a lepenky. Na
jedného obyvateľa pri počte obyvateľov 11 301 ( prihlásených ako platcovia za odpady priemer ) pripadlo 32,53 kg odovzdaného vyseparovaného odpadu a 309,23 kg ostatného
komunálneho odpadu. V roku 2013 sa v meste vyprodukovalo 3 494 600 kg ostatného
komunálneho odpadu, ktorý bol ukladaný na skládku spoločnosti A.S.A. Slovensko v Zohore.
- "Aj kvapka oleja sa ráta" - projekt ekologickej aktivity spoločnosti Slovnaft - na vybraných
čerpacích staniciach je možnosť častejšie do roka odovzdať do zberných kontajnerov všetky
typy použitých rastlinných olejov v PET fľašiach. Takto zozbieraný použitý olej sa spracováva
a ekologicky zhodnocuje v leopoldovskej spoločnosti Meraco na výrobu biozložky do
motorovej nafty. Živočíšne tuky nie sú vhodné na recykláciu. Aj priamo v Stupave je možnosť
odovzdávať použitý olej dvakrát do roka na zbernom dvore.
- Mestský úrad vydal Zberový kalendár na rok 2013
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6. DOPRAVA A SPOJE
- Mesto Stupava predložilo investorovi supermarketu BILLA požiadavky, ktoré má splniť pred
vydaním kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby a má byť splnené do 30.4.2013 :
oprava chodníka pred novou i starou budovou, rozšírenie kamerového systému o ďalšiu
kameru, úpravu povrchu Mlynskej ulice, vybudovanie 15 parkovacích miest na ulici J. Kráľa,
vybudovanie lávky a chodníka od ul. Mlynskej po križovatku s ul. Agátovou. Prevádzka bola
otvorená k 19. 12. 2012 bez príslušných povolení stavebných úradov.
- Bratislavský samosprávny kraj v roku 2013 opraví v kraji viaceré cesty a mosty, v rozpočte je
vyčlenených 4 mil. Eur, na bežnú údržbu 7,8 mil. Eur. V rámci opráv bude rekonštruovaná
Pezinská baba. Pre našich obyvateľov to znamená dočasné prispôsobenie sa tejto situácii.
- Cestujúci v Bratislavskom samosprávnom kraji môžu využívať viac autobusových spojov,
linky sú posilnené najmä na Záhorí. Cestovné poriadky boli upravené, aby spĺňali parametre
pre modernú integrovanú dopravu. Pre Stupavčanov boli pridané dva ranné spoje, boli
riešené aj časové posuny, aby sa zrovnomernila prevádzka.
- Cestovanie od 1.3. po novom v Integrovanej dopravnej sieti Bratislavského kraja. V tomto
systéme dopravy viacerí dopravcovia vzájomnou spoluprácou vytvárajú pre cestujúceho
spoločnú dopravnú a tarifnú ponuku. Cestujúcemu ponúkajú spoločný cestovný lístok, po
zakúpení ktorého môže ľubovoľne kombinovať viaceré druhy dopravy bez ohľadu na to,
ktorý dopravca ich prevádzkuje. Za stanovenú cenu môžu v priebehu mesiaca vykonať
neobmedzený počet ciest medzi Stupavou a Bratislavou a tiež využívať prostriedky MHD.
- Zimná údržba ciest presiahla všetky predpoklady, rozpočty a plány pohotovosti - už dlhé
roky mesto nezažilo tak vysoké nároky na zimnú údržbu vzhľadom na veľké množstvo snehu
a následne vody. Spokojnosť obyvateľov s odpratávaním snehu nebola, ale často
zaparkované vozidlá bránili údržbe. Kalamita snehu a vody spôsobila katastrofálne následky okrem nových výtlkov sa objavili i tie, ktoré boli opravené v minulom roku.
- V októbri bola upravená cesta - zasypané výtlky, smerom k železničnej trati a bývalým
vojenským objektom, ktorá vedie popri cyklotrase. Uľahčila sa tak situácia pre tamojších
záhradkárov a turistov vôbec.
- Mesto v jarnom období zabezpečilo opravu výtlkov a prepadov na miestnych
komunikáciách a účelových komunikáciách vo vlastníctve mesta. Mesto pripravilo
zmapovanie týchto výtlkov, výzvu na realizáciu týchto opráv a Technické služby Stupava,
s.r.o. vyspravili väčšie nerovnosti asfaltovou drťou. Boli osadené aj novo odsúhlasené
dopravné značky a zariadenia. Naďalej mesto pokračuje v komunikácii so spoločnosťami,
ktoré majú záujem o nové riešenie križovatiek na Hlavnej ulici a iné investičné zámery v
meste. Z opravou výtlkov súviseli ich označenia na komunikáciách oranžovou farbou.
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- Bezbariérová stanica Mlynské Nivy po veľkej rekonštrukcii v marci 2013 uľahčí cestovanie
aj našim obyvateľom so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou. Zmeny
boli dané novou európskou legislatívou, ktorá posilňuje práva pasažierov autobusovej,
leteckej, lodnej a vlakovej dopravy.
- Odpratať sneh a smeti z chodníka sa oplatí, platí k tomu Všeobecne záväzné nariadenie
3/2011 nášho mesta, podľa ktorého majitelia a prevádzkovatelia budov musia udržiavať v
poriadku chodníky pri nehnuteľnosti. Pri nedodržiavaní VZN môžu dostať pokutu.
- Platnosť vodičských preukazov : oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície Okresného
riaditeľstva policajného zboru v Malackách oznámilo občanom, že vodičské preukazy vydané
od 1.1.1993 do 30.4.2004 sú v platnosti do 31.12. 2023. Vodičské preukazy vydané od
1.5.2004 do 18.1.2013 sú platné do 31.12.2032.
- Koncom októbra, pred mestskou časťou Mást, Slovenská správa ciest vykonala pokládku
nového asfaltového koberca vozovky v katastrálnom území nášho mesta, v hodnote 182 tisíc
Eur. V tom čase sa vodiči sťažovali na kolóny tvoriace sa pred Stupavou.
- Železničná stanica v Stupave - na Mestskom zastupiteľstve ( poslanec Ing. R. Maroš ) v
marci a novembri bola podaná informácia o odpredaji pozemku ŽSR a o záchrane budovy
stanice. Rokovanie so ŽSR prebehlo, ale k vzájomnej dohode vedúcej k získaniu výpravnej
budovy pre naše mesto neprišlo. Žiaľ, staničná výpravná budova nie je zapísaná v zozname
kultúrnych pamiatok a preto nepodlieha štátnej ochrane.
- MsÚ pristúpil k postupnej výmene starých prístreškov na autobusových zastávkach a
pripravuje sa zriadenie novej autobusovej zastávky pre obyvateľov Kolónie ( pri Technických
službách ) ako i zmena cestovného poriadku - k 15. 12. t.r.

7. ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, ŽIVOT OBYVATEĽOV
- Referát soc. vecí vydal upozornenie občanom, že od 1.1.2013 vstúpila do platnosti novela
zákona o hazardných hrách a správnych poplatkoch. Všetky zmeny pre stupavský mestský
úrad , stavebný úrad budú pre obyvateľov zverejnené.
- Referát sociálnych vecí na základe podnetu občanov, aby bolo možné chodiť na
rehabilitáciu v Stupave na zdravotnom stredisku aj v popoludňajších hodinách upravil
ordinačné hodiny od 21. 1. 2013 ( v utorky do 16.00 hod.). Obedná prestávka bude denne od
12.00 do 12.30 hod.
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- Pracovné stretnutie o našom Zdravotnom stredisku sa uskutočnilo 26.2. za účasti riaditeľa
odboru zdravotníckej starostlivosti BSK MUDr. V. Potičný, predsedkyne sociálnej a
zdravotníckej komisie poslankyne O. Mozovej a MUDr. Š. Moricovej. V súčinnosti s BSK bude
mesto hľadať odborných lekárov - diabetológa, neurológa, pristúpi k úprave ambulantných
hodín odborných lekárov - ich navýšenie, zazmluvnenie pediatrov. Mesto ponúkne voľné
priestory po bývalej ambulancii očného lekára ( presťahoval sa na prízemie) za výhodné
podmienky prenájmu a pripravuje opatrenia na zníženie nákladov na energie. Budova
potrebuje údržbu, rozsiahle opravy a rekonštrukcie a odpredaj strechy budovy na
podnikateľské účely.
- Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stupava na roky 2014 - 2020 bol zverejnený na
rokovaní Mestského zastupiteľstva 7.3., tiež na webstránke mesta, aby sa k nemu mohli
vyjadriť občania. Pripomienky možno adresovať na oddelenie služieb pre verejnosť na MsÚ
do 6.3.
- Bratislavská župa vyčlenila viac ako 24 mil. Eur vo svojom rozpočte na sociálne služby, ktoré
sú jej prioritou. V kraji otvorili 5 zariadení podporovaného bývania, v tejto oblasti je
vypracovaný národný akčný plán, ktorý vychádza z Európskej stratégie pre oblasť
zdravotného postihnutia, župa má 15 zariadení sociálnych služieb, organizuje i vlastné
podujatia, napr. Župná olympiáda pre seniorov. Všetky tieto veci sa dotýkajú i obyvateľov
nášho mesta.
- V máji sa dožila krásneho životného jubilea - 95 rokov naša občianka Františka Bíliková z
Lipovej ulice.
- Zaujímavá ponuka pre seniorov - možnosť 3- ročného štúdia sociálnej práce na Univerzite
tretieho veku, od 30.9.2013 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v
Bratislave, v študijnom odbore Sociálna práca. Prednášky budú dvakrát za mesiac v
pracovných dňoch popoludní.
- SENIORSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM je občianske združenie, vzniklo v apríli 2013 a
zameriava sa na prácu so seniormi v oblasti vzdelávania, životného štýlu, prevencie
kriminality a ochrany majetku, pomáha pri sociálnej starostlivosti a pomoci seniorom ale i
sociálne slabým rodinám s deťmi, zdravotne postihnutým, osamelým občanom,
neprispôsobivým osobám. Centrum zriaďuje základné organizácie Jednôt dôchodcov
Slovenska, vydávajú od novembra 2013 regionálne noviny Hlas regiónu - pravidelnú rubriku
o zdraví vedie stupavčanka Doc. MUDr. Štefánia Moricová, prezidentkou SIC je Tatiana
Slobodová, výkonným riaditeľom je stupavčan Miroslav Bertovič.
- ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA STUPAVA ( ZO JDS ), vznikla
8. 4. 2013, na ustanovujúcom zasadaní sa zúčastnilo 31 záujemcov, bol zvolený 5 - členný
výbor a 3 - členná revízna komisia. Predseda je Milan Brezovský, ktorý zastupuje ZO aj v
predsedníctve okresnej organizácie, podpredseda JUDr. Milan Balog, hospodár Jozef Sokol,
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tajomníčka Jarmila Darášová, predseda revíznej komisie Viera Štefková. Počet členov sa
navŕšil na 110. Spolupracujú s klubom Pohoda a MsÚ, zameranie činnosti je na : kultúrnu
činnosť - návštevy filmových a divadelných predstavení, sociálna a zdravotná činnosť besedy zo sociálnej a zdravotnej problematiky, pohybovú kultúru - cvičenia členov vrátane
zdravotnej kultúry. V spolupráci s klubom Pohoda organizovali : návštevu termálneho
kúpaliska v Dunajskej Strede - raz do mesiaca, dvakrát zorganizovali rehabilitačno - kúpeľný
pobyt v Turčianskych Tepliciach s účasťou 54 členov a letný pobyt pri mori v Chorvátsku s
účasťou 42 členov. ZO sa podieľala na akcii "Šmejdi" ( za garancie Ministerstva vnútra SR
bolo poukázané na nekalé praktiky predajcov spotrebného tovaru, na ktoré doplácajú
predovšetkým seniori ), ktorá bola za podpory MsÚ, Seniorského informačného centra,
Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. 11.11. zorganizovali v spolupráci s MsÚ,
MKIC, SZPFB a farského úradu spomienkovú akciu na padlých v 1. a 2. svetovej vojne - o
11.00 hod. na námestí Sv. Trojice pri pamätníku padlých občanov Stupavy v 1. svetovej
vojne, boli symbolicky položené kvety a červené maky k pamätníku za zvukov zvonov z
farského kostola Sv. Štefana. V rámci družobných stykov nášho mesta sa podieľali na prijatí
seniorov z Česka, Bulharska a Poľska - vymenili si skúsenosti, zvlášť z oblasti sociálneho
zabezpečenia. ZO reagovala - zatiaľ viac symbolicky, na akcie organizované OD JDS ako sú
okresné a krajské športové hry. Výročná členská schôdza o činnosti ZO JDS za rok 2013 sa
uskutočnila spolu s posedením 27.2.2014 v priestoroch jedálne v Cevaservise.
- POHODA - klub seniorov, vedúca Štefková Viera, v roku 2012 - 2013 klub tvorilo 168 členov
vo veku od 60 do 86 rokov. Aktivity členov boli zamerané na rozvíjanie medziľudských
vzťahov, na upevnenie zdravia, pozitívne myslenie. V rámci upevnenia zdravia dbali na pitný
režim - pitie bylinkových čajov, denné cvičenia zdravotných cvikov, každý mesiac organizovali
kúpanie sa na termálnych kúpaliskách v Dunajskej Strede, dvakrát absolvovali týždenný
pobyt v kúpeľoch Turčianske Teplice. V rámci vzdelávacej činnosti mesačne besedovali so
životným a partnerským koučom Janettou Šimkovou, čítali časopisy Zdravie, Vitalita,
Jasnovidka, Slovenka, Plus 7 dní, požičiavali si knihy z klubovej knižnice, zúčastnili sa na
piatich divadelných predstaveniach, spolupracovali s miestnym MKIC, videli päť filmových
predstavení. Zúčastnili sa na akcii "Mesiac úcty k starším" v spolupráci so SČK a sponzorsky
im prispel darom p. poslanec Rigler, spolupracovali s MŠ J. Kráľa, založili členstvo v Jednote
dôchodcov Slovenska a zúčastnili sa na nimi organizovaných akciách cestou "Seniorského
informačného centra" - premietanie filmu "Šmejdi", na vystúpení skupiny Senzus. Vo
vianočnom čase usporiadali Mikulášsky večierok, následne Vianočný večierok a 8.2.
zorganizovali fašiangové posedenie v maskách s tradičnými šiškami a muzikantmi Štefana
Veselého a Petra Slezáka, pochovali namiesto basy gitaru, ktorá im bola po ruke.
Organizačne pomohla akcii rodina Bubničových. Zúčastňovali sa na akciách Mestského úradu
a MKIC, prežili krásne chvíle v chorvátskych Vodiciach, na Morave v Ivančiciach, stretli sa s
priateľmi z družobných miest Stupavy - z Poľska a Bulharska.

49

- Nové odborné reumatologické a osteologické pracovisko na zdravotnom stredisku v
Stupave je od 1.10. na 1. poschodí, vzniklo na základe iniciatívy sociálnej a zdravotnej
komisie, vedúcim lekárom NZZ FIDELITAS, s.r.o. je MUDr. Juraj Wendla - osteologická
ambulancia, reumatologickú a rehabilitačnú ambulanciu vedie Doc. MUDr. Zuzana
Popracová, PhD., od novembra bude plná prevádzka každý deň v týždni a bude poskytovaný i
liečebný telocvik a elektroliečba spolu s vyšetreniami - bezplatne, nadštandardné služby za
úhradu podľa cenníka.
- Exkurzia v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave - 23.10. sa jej zúčastnili za Referát soc. vecí, rodiny,
školstva, športu a podnikateľských činností Mgr. Soňa Tomeková a poslankyňa MsZ a
predsedníčka Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva, detí a mládeže Oľga Mózová. Navštívili
Tvorivé dielne, riaditeľ zariadenia p. Michal Petrovej ich previedol po zariadení a na základe
jeho informácii o problémoch zariadenia vyhlásili dobrovoľnú zbierku ( nočné oblečenie,
posteľné prádlo, uteráky ) na MsÚ od 18. do 22. 11. 2013.
- Rekonštrukcia na zdravotnom stredisku - v roku 2013 prebehli viaceré úpravy rekonštrukcia dvoch WC pre pacientov na 1. poschodí a dvoch na prízemí, čakáreň pre
pacientov na 1. poschodí, čakáreň pri gynekológii, vonkajšie osvetlenie pod pergolou,
oplotenie vedľa zdrav. strediska, časť vonkajšej fasády budovy, natreli stĺpy proti korózii,
namontovali dvoje mreží na zadné vchody. V budúcom roku budú práce pokračovať - oprava
WC a čakárne na 1 . poschodí a vyregulovanie kúrenia v celom objekte, aby sa ušetrili
náklady.
- Stretnutie jubilantov sa uskutočnilo pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 23.10. na MsÚ s
primátorom P. Slezákom, prednostkou E. Jaďuďovou, predsedníčkou sociálnej komisie Oľgou
Mózovou, MUDr. Š. Moricovou, primárkou Oddelenia dlhodobo chorých. Zablahoželali
jubilantom a odovzdali im darček a kvietok. V programe vystúpili žiaci ZUŠ a seniorský
spevácky zbor Dúbravanka.
- Od decembra 2013 je namiesto Bc. Blanky Vašinovej vedúcou referátu sociálnych vecí,
rodiny, školstva, športu a podnikateľských aktivít Mgr. Soňa Tomeková.
- Sociálne oddelenie vydalo oznam ( v nov. 2013 ) o jednorazovom príspevku na prepravu majú ho možnosť získať občania Stupavy podaním žiadosti na MsÚ, je vo výške 30 Eur na
posledné mesiace roku 2013 a na rok 2014.
- Výmena preukazov ZŤP ( ťažko zdravotne postihnutí ) - platnosť preukazov vydaných do
31.12.2008 sa k 31. 12. 2013 končí, vymieňajú sa na Úrade práce , sociálnych vecí a rodiny v
Malackách so sídlom na Záhoráckej ul. 2942/60A.
- DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ( DSS ) A ZARIADENIE PRE SENIOROV KAŠTIEĽ ( ZpS ) v Stupave :
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Vedúcim zariadenia je Mgr. Michal Petrovej, v zariadení žije cca 300 klientov. Majú
zabezpečenú zdravotnú starostlivosť, stravovanie, rôzne aktivity a podujatia počas celého
roka.
Aktivity : pohybové aktivity - cyklistika
pravidelné aktivity : katolícke sväté omše, rada klientov DSS a ZpS Kaštieľ, Bingo
tvorivé aktivity - tvorivé dielne, tvorivé dielne 2 ( práca s drevom, maľovanie,
mičurínsky krúžok, ručné práce, keramická dielňa
oddychové aktivity - posedenie pri pesničke, premietanie filmov, spevácky krúžok,
bohoslužby, zábavy
Akcie v roku 2013 : Fašiangová zábava v Kaštieli 12.2. s účasťou cca 60 klientov, v marci
Medzinárodný deň žien, Týždeň mozgu od 14.3. ( toho roku sa prvýkrát zapojila Stupava,
sformovali špecializovaný úsek s kapacitou 39 klientov ), Marec - mesiac knihy, Turnaj "
Človeče nehnevaj sa ", v apríli Kartový turnaj, nedeľný výlet k evanjelikom z cirkevného zboru
v Bratislave - Dúbravke, v máji v rámci Dní otvorených dverí navštívili v Malackách hasičov,
10. mája oslávili Deň matiek v Kaštieli a 21. mája mali Majáles v Kaštieli. V júni sa v
Malackách zúčastnili na súťaži vo varení gulášu, 21. 6. oslávili 50 rokov existencie DSS a ZpS
Kaštieľ za účasti bývalých pracovníkov, primátora mesta Stupava P. Slezáka, zástupcov BSK ako zriaďovateľa, riaditeľov a spolupracovníkov spriatelených zariadení. Prebehol celodenný
bohatý program za krásneho počasia. 11. 7. asi 55 klientov uskutočnilo prvú Letnú opekačku
v areáli DSS a trikrát sa boli kúpať v termálnom kúpalisku vo Vincovom lese pri Sládkovičove.
V auguste 20 klientov uskutočnilo výlet na Červený kameň, nasledovala zaujímavá akcia
Posedenie na tému "čaj". September začali zájazdom na Račianske vinobranie, pokračovali
Župnou olympiádou 2013 v rehabilitačnom stredisku Rosa v Bratislave - Patrónke a leto
zakončili akciou "Letné trblietanie". 12. septembra po prvýkrát na jednom z úsekov
usporiadali stretnutie s prvkami reminiscencie - stretnutie "U starých rodičov". Na konci
septembra sa zúčastnili v priestoroch výstaviska Incheba Bratislava na akcii "Nevidieť nás, ale
sme tu" - na workshopoch, prednáškach a výstavách zameraných na potreby zdravotne
postihnutých. Posledná septembrová nedeľa sa niesla akciou jesenných dekorácií, zubatých
tekvíc a počúvania dobrej hudby. Ďalej prebehla "Dobrovoľnícka prednáška", prednášateľkou
bola psychoterapeutka a liečebná pedagogička PaedDr. Z. Šramová na tému Dorozumievanie
s klientmi s demenciou. Na slávnostiach Dni kapusty - zelá sa zúčastnilo cca 60 klientov,
prispeli svojimi výrobkami do súťaže o najkrajšie dyňové strašidlo - "Jesenný pozdrav z
kaštieľa", ocenili ho špeciálnou cenou. V októbri "Jablkové hody v Kaštieli" sprevádzali
obľúbenú župnú akciu Jablkové hodovanie. "Ako to robíme my" boli akcie od 21. do 25.10. workshopy a exkurzie zariadení v pôsobnosti BSK, poslancov mestského zastupiteľstva,
zahraničnej návštevy z družobného Svoge v Bulharsku, žiakov stupavskej ZŠ a rodinných
príslušníkov klientov ako i zamestnancov zariadenia. K jesenným akciám patrí i
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medzinárodná Pesničková súťaž v Sološnici - súťaž prebehla v DSS Plavecké Podhradie,
zúčastnili sa jej aj zástupcovia zariadení z Poľska a Moravy. K mimoriadnym podujatiam patrí
Husacina v Kaštieli a Palacinkovanie. V tvorivých dielňach sa zapojili do projektu OZ Plutom šitie zimných rukavičiek. V novembri prebehlo stretnutie detí a našich seniorov v tvorivých
dielňach - akciu inicioval sociálny odbor MsÚ a sociálna pracovníčka zariadenia p. Katarína
Kralovičová - deti so seniormi ozdobovali sklenené nádobky. 6.12., v predvianočnej
atmosfére, uvítali Mikuláša, anjela a čerta, klienti boli odmenení mikulášskymi balíčkami a
ovocím, v čase adventu piekli vianočné pečivo a 10.12. sa zúčastnili na III. ročníku recitačnej
súťaže v poézii a próze v DSS v Bratislave na Javorinskej ulici. Na vianočných trhoch malo
zariadenie svoj stánok, kde ponúkali výrobky tvorivých dielní, vianočné pečivo, pagáčiky,
varené víno a chleby s masťou a cibuľou. Každoročne v predvianočnom čase prichádzajú
zástupcovia miest a obcí navštíviť svojich rodákov, prinášajú darčeky a novosti z domova takto potešili "svojich" zástupcovia Malaciek, Senca, Lozorna, Dúbravky, Kuchyne a nášho
mesta Stupavy. Na Štedrý deň tradične klientov s darčekmi navštívil riaditeľ zariadenia,
vedúca sociálno - zdravotného úseku a sociálny pracovník.
- Prístupový most do kaštieľa a obnova vstupného portálu do kaštieľa v Stupave - Bratislavský
samosprávny kraj uspel pri uchádzaní sa o dotáciu z programu Obnovme si svoj dom,
podprogram Obnova kultúrnych pamiatok v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry
SR - spolu 8-tisíc eur na prípravu záchrany a obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky.

8. KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
- MIESTNE KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRUM (MKIC) po výberovom konaní riadi od
15.4.2013 Prevendarčíková Katarína (na obsadenie funkcie sa prihlásili 9, na osobný pohovor
sa dostavilo 7 osôb), referentkou pre kultúru a cezhraničnú spoluprácu a pokladníčkou je Bc.
Ivánková Monika, ekonomické oddelenie vedie Kamrlová Milada, od 16. 5. 2013
administratívnou pracovníčkou je Morávková Anna, technikom je Rác Martin, upratovačka
Ivicová Jozefína. V správe MKIC boli v roku 2013 : budova kultúrneho domu, Sedliacky dvor,
Mestská knižnica R. Morica a amfiteáter. Vydávali raz mesačne mestské noviny Podpajštúnske zvesti, redaktorka Lednická Nina. V budove pôsobia viaceré OZ a jednotlivci :
OZ Pour Art - Komorné divadlo, ochotnícky súbor, Kino X, OZ Envirosvet, OZ Fifidlo materské centrum, OZ Stupavjánek, ženský spevácky zbor Nevädza, hudobná skupina
Aragon, Nízkoprahový klub Streetko a iné. Počas letných mesiacov v štyroch turnusoch
organizovali letné tábory pre deti od 3 rokov so zameraním na divadlo a fotografovanie.
Priestory sú využívané bezplatne, prípadne za symbolický nájom. V budove prevádzkoval
komerčnú činnosť TINI klub. V Sedliackom dvore sa pravidelne v sobotu koná trh a využíva
sa na príležitostné predaje a kultúrne podujatia. V roku 2013 sa v amfiteátri nekonali žiadne
podujatia vzhľadom na zákaz vstupu na pozemok zo strany súkromného majiteľa.
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- Mestská knižnica Ruda Morica sídli v mestskej časti Mást, vedúcou je Obadalová Zlatica,
knihovníčkou Tomkovičová Beáta. Knižničný fond v roku 2013 bol 25 883 kníh, prírastok kníh
bol 300 zväzkov, úbytok 816 zväzkov, čitateľov z počtu obyvateľov 10 075 bolo 8,33 %,
výpožičiek spolu 16 545, knižnicu navštívilo 4 020 čitateľov, z toho detí do 15 rokov 1 787.
Vzdelávacie a kultúrno - spoločenské podujatia : besedy o knihách a so spisovateľmi,
nástenné kvízy, kvízy pri spoločnej návšteve v rámci vyučovania, spoločná výmena kníh,
exkurzie v knižnici spojené s rozprávkami pre MŠ, slávnostný zápis prváčikov do knižnice a
spoločné výmeny kníh prvákov spojené s rozprávkami, výmenné burzy pre zberateľov
nálepiek ku knihe Fascinujúci pravek, pri ktorých získali nových čitateľov, literárna súťaž
"Príroda je život pre každého" na počesť spisovateľa Ruda Morica - zúčastnilo sa 9 ZŠ so 61
prácami okresu Malacky a ZŠ Sučany, porota ocenila 12 prác, ktoré boli zverejnené v
Zborníčku. Pre deti 4. ročníka ZŠ v Stupave zorganizovali tradičnú súťaž "Kráľ detských
čitateľov Stupavy", súťažili v troch kolách za účasti 160 detí a na záver bola slávnostná
korunovácia za prítomnosti hostí z MsÚ, ZŠ, rodičov. Finále bolo vo veľkej sále MKIC,
finalistov bolo 29, kráľom čitateľov pre rok 2013 sa stal Erik Tóth. Prebehla i tradičná
vedomostná súťaž pre žiakov 6. ročníka ZŠ v Stupave, zúčastnilo sa 45 žiakov. K polročnému
vysvedčenie vyhlásili "Týždeň bez pokút", knihy vrátilo 40 zábudlivcov. Počas jarných
prázdnin mali deti stretnutie s rozprávkou, kvíz o zvieratkách, kreslenie zvieratiek. Letná
čitáreň na dvore Mestskej knižnice - spisovateľka Silvia Antalíková predstavila svoju knihu
"Čo môžu muži, môžem aj ja", úryvok čítal herec Alexander Bárta a spisovateľ Michal
Hvorecký čítal úryvky z vlastnej tvorby. Počas celého roka uskutočnili 22 výstaviek kníh v
detskom oddelení a 12 v oddelení pre dospelých.
- Kultúrno - spoločenské akcie MKIC : Mestský reprezentačný ples, Farský ples, Papučák pochovávanie basy, Buvik - rozprávky pre najmenších, Deň zdravého spánku, Veľkonočný
jarmok, Výmenná burza kníh, Karneval, Jarný koncert Muchovho kvarteta, Výstava výtvarnej
tvorby Márie Darášovej, Výstava veľkonočných prác spojená s tvorivými dielňami Pohodky,
celomestská pietna spomienka k oslobodenie Stupavy, Oslavy 1. mája na štadióne, Dni
poľskej kultúry z družobného mesta Lowicz, Vínne slávnosti v Sedliackom dvore s
prehliadkou historických vozidiel, Výstava fotografií OZ Ateliér fantázie, Ocko, Popoludnie na
Zemi, 2. rodinný piknik v parku, bábkové divadlo Pirátov syn, na hrade Pajštún opekačka s
tatom, výstava žiakov MŠ a ZUŠ, 3. rodinný piknik v parku s letnou tancovačkou, 2. ročník
behu na Pajštún, Stupavské a Mástske hody, celomestská pietna spomienka pri príležitosti
69. výročia SNP, Stupavský bubeň - medzinárodný festival dychových hudieb v Sedliackom
dvore, Dni kapusty - zelá 4. - 6. 10. , Jablkové hodovanie 12. 10, Svätomartinský jarmok,
26.10. divadelné predstavenie pre deti v podaní Bratislavského bábkového divadla "Perníková chalúpka" a vo večerných hodinách tanečná zábava v štýle 60-tych rokov
"Rebelové", 10.11. Krst vína spojený s ochutnávkou slovenských vín od najlepších vinárov,
16.11. Mástská zabíjačka, Salón stupavských výtvarníkov 2013, divadielko pre deti "Ja a moja
sestra" a "O zvedavom sloníkovi", "najkrajšia pieseň na svete", 30.11. Lampiónový sprievod
od MKIC cez park do Intenzívy, Zažínanie adventného venca s koncertom Nevädze, Mikuláš s
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Miou, Mikulášsky jarmok, Vianočný koncert ZUŠ a následne prezentácia knihy Tisícročná
história rodu grófov Károli od autora Imricha Szaboa v priestoroch kaštieľa, Župné Vianoce,
Prázdninová interiérová herňa pre deti počas vianočných prázdnin. V priebehu roka bola
zorganizovaná niekoľkokrát stand up comedy show "Daj hubu".
Vyťaženosť priestorov MKIC počas týždňa :
Pondelok
8.00 - 12.00

Škôločka, predškôlkársky kurz pre najmenších

16.00 - 17.30 Stupavjánek, nácvik det. folklórneho súboru
16.00 - 18.00 Devils, nácvik detského hiphopového súboru, veľká sála
16.00 - 18.00 Detská herňa MC Fifidlo pre deti predškolského veku
19.30 - 21.30 Zumba s Evou, veľká sála
Utorok
9.30 - 11.00 Detská herňa MC Fifidlo pre deti predškolského veku
17.00 - 18.00 Devils, nácvik detského hiphopového súboru, malá sála
17.00 - 19.00 Venček, tanečný kurz pre žiakov ZŠ
19.00 - 20.00 Kravmaga, kurz bojového umenia pre dospelých
Streda
8.00 - 12.00 Škôločka, predškôlkársky kurz pre najmenších
8.30 - 11.30 Folklórik, tanečný kurz pre najmenšie deti, malá sála
15.30 - 17.30 Detská herňa MC Fifidlo pre deti predškolského veku
16.00 - 17.30 Stupavjánek, nácvik detského folklórneho súboru
16.00 - 18.00 Devils, nácvik detského hiphopového súboru, veľká sála
18.30 - 20.00 Nevädza, nácvik ženského speváckeho zboru
19.30 - 21.30 Zumba s Evou, veľká sála
Štvrtok
8.00 - 12.00 Škôločka, predškolský kurz pre najmenších
16.00 - 17.00 Devils, nácvik detského hiphopového súboru, malá sála
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19.00 - 20.00 Kravmaga, kurz bojového umenia pre dospelých
Piatok
8.00 - 12.00, predškôlkársky kurz pre najmenších
9.30 - 11.00, Detská herňa MC Fifidlo pre deti predškolského veku
- STUPAVSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI sa uskutočnili 18.8., v popoludňajších hodinách bol po
meste kráľovský sprievod v dobových kostýmoch a na Námestí sv. Trojice pred kostolom sa
uskutočnila rekonštrukcia udelenia mestských privilégií uhorským kráľom Vladislavom II.
Jagelovským, pokračovali slávnostné kráľovské hody v Zámockom parku dobovými jedlami a
špecialitami, bohatým kultúrnym programom a stredovekým Svätoštefanským jarmokom.
- DNI KAPUSTY - ZELÁ sa uskutočnili od 4. do 6. 10. 2013, v utorok 1.10. prebehla vernisáž
výstavy "Tempus fugit II. - premeny Stupavy v stupavskej synagóge so sprievodným
programom jazzového tria, 3.10. v kostole sv. Štefana bol organový koncert a následne
vernisáž výstavy "Chryzantéma 2013" v pastoračnom centre, 4.10. v Mlynskej ulici otvorili
Stupavský jesenný jarmok a v Sedliackom dvore výstavu Úroda 2013 s Výstavou dyňových
strašidiel, na Hlavnej ulici súbežne prebiehala akcia "Zvolávame na Deň zelá" ako koštovka
kyslej kapusty z voza, v podvečerných hodinách bolo slávnostné otvorenie Slávností kapusty zelá s programom, večer sa uskutočnil jazzový koncert "Vlado Vizár jazz Quartet" v
stupavskej synagóge, 5.10. v stupavskej synagóge prebehla burza kníh, v Malej sále MKIC
bola výstava "Remeslá a umenie", na Nám. sv. Trojice a v Zámockom parku bol 1. Stupavský
susedský trh, na lúke za MKIC bolo Kuchárske štúdio - kuchárska show a súťaž vo varení
kapustnice "My varíme ze zelá", pivovar STUPAVAR mal deň otvorených dverí, na Mestskom
ihrisku na Ružovej ulici prebehli tvorivé dielne pre deti "Recyveci s Happy", na detskom
ihrisku pri MKIC boli tvorivé dielne s OZ Fifidlo, na futbalovom štadióne prebehol futbalový
zápas Internacionálov Stupava s FK Slovenské národné divadlo v Bratislave o súdek
kvaseného zelá spojené s autogramiádou hercov SND, na hlavnom pódiu prebiehal kultúrny
program, 6.10. pokračovali výstavy, kuchárske štúdio, v Kine X bola moderovaná prezentácia
historických fotografií "Hlavná ulica", v stupavskej synagóge bol Koncert židovskej hudby a
na záver kultúrneho programu sa uskutočnil tradičný ohňostroj. Sprievodné podujatia :
týždeň zelovej kuchyne vo vybraných reštauráciách v Stupave, komentované prehliadky
kostola sv. Štefana a Oratória( Michal Barút a Mgr. Gabriela Prokešová ),otvorené dvory v
Máste - ukážky, spracovanie a predaj rezanej i kyslej kapusty, prehliadky súkromného múzea
p. A. Stankovského "Mástsky sedlácky dvúr", "Dni zelá v Máste" v areáli Mestskej knižnice, vo
veľkej sále MKIC občerstvenie zabezpečovala reštaurácia ZORNO.
- DNI POĽSKEJ KULTÚRY sa uskutočnili 17.5. - 18.5. v MKIC, premietali sa žánrové a klubové
filmy pod názvom "Poľská noc", filmy pre deti v stráženej detskej herni pod názvom "Poľské
kino pre malých", vo večerných hodinách vo veľkej sále MKIC prebehol slávnostný kultúrny
program pod názvom "Dni poľskej kultúry" - vystúpenie Lowitzkého folklórneho súboru
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KODERKI, vystúpenie žiakov umeleckej školy z mesta Lowitz, vernisáž fotografií, tradičné
poľské jedlá.

9. ŠKOLSTVO
- Bratislavský samosprávny kraj plánuje v škol. roku 2013/2014 otvoriť 151 tried, vytvára
podmienky pre zaradenie nových študijných a učebných odborov, napríklad o služby v
cestovnom ruchu, obchodné a informačné služby, dizajn, elektromechanika, mechanika
strojov a hasičskej techniky, čo by prispelo i našich mladých Stupavčanov.
- Bratislavský samosprávny kraj prispel v roku 2013 sumou 150 tisíc Eur na zvýšenie kapacít
pre Materské školy v kraji - dotačná komisia ich prerozdelila medzi žiadateľov, ktorí splnili
podmienky - mestu Stupava bola schválená suma 6.000 Eur.
- Členovia novozvolených školských rád na stretnutí so zástupcami mesta - stretnutie
inicioval primátor na 20.6. v MKIC, zúčastnili sa riaditelia škôl, prednostka MsÚ, vedúca
ekonomického oddelenia MsÚ D. Drahošová a poslanci p. Mózová a Rigler. Noví členovia
školských rád boli zvolení na nasledujúce 4 roky, zišli sa účelom vzájomného spoznania sa a
oboznámenia sa s príslušnou legislatívou, problematikou a financovaním škôl. Bol
prednesený návrh na zvýšenie platieb rodičov ( tzv. školné ) : MŠ z 15,-€ na dieťa mesačne na
20,-€, ZUŠ zo 4,50€ mesačne na žiaka na 5,-€, ŠKD z 10,30 € na dieťa mesačne na 12,00 € na
dieťa s celodennou starostlivosťou v Škd a 5,- € na dieťa so skrátenou starostlivosťou ( len
ranná družina ), ŠJ na nákup potravín sa zvyšuje z 1,01 € na 1,09 € pre žiakov I. stupňa ZŠ a zo
sumy 1,09 na 1,16 € pre žiaka II. stupňa. Mesto poskytuje školám 100 % finančných
prostriedkov na ich prevádzku zo štátu a ešte cca 200 tis. € ročne navyše dofinancováva z
vlastných príjmov mesta. Prerokovali aj nedostatočnú kapacitu v MŠ - na škol. rok 2013 /
2014 je neumiestnených cca 80 detí. Nultý ročník pri ZŠ školská legislatíva neumožňuje
otvoriť.
- Hodnotenie škôl v Stupave za školský rok 2012/2013; zriaďovateľom všetkých menovaných
škôl je Mesto Stupava :
- MATERSKÉ ŠKOLY ( MŠ ) : v našom meste pôsobia 4 MŠ :
- MŠ Janka Kráľa, riaditeľka Alena Požgayová, zástupkyňa Bc. Jarmila Koreňová, v 6 triedach
s počtom žiakov 132 pracovalo 12 učiteliek : Monika Sokolová, Mgr. Löbová Erika, Beata
Škuntová, Ľubica Barutová, Svetlana Červená, Andrea Hejlová, Barbora Švarcová a Martina
Hasáková. Prevádzkoví pracovníci : 4 upratovačky - Lýdia Jančová, Dana Voščeková, Alena
Hamarová a Silvia Hanúsková, vedúca školskej jedálne Jana Svetláková, hlavná kuchárka
Marta Vašková a kuchárky : Jozefína Farkašová, Eva Bugáňová a Katarína Straská. Aktivity
organizované MŠ vyvíjali v krúžku výtvarnom a anglického jazyka, realizovali animoterapiu,
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predplavecký výcvik, výlety, exkurzie, besiedky, kultúrne podujatia - "vítanie detí do života"
na MsÚ, prezentácia tekvicových výrobkov na Dňoch kapusty - zelá, publikovanie výtvarných
prác v časopise Včielka, výstava v MKIC - veľkonočné vajíčko a zúčastnili sa na súťaži
"Záhorácky sláviček". Na škole pracuje OZ pri MŠ J. Kráľa pod vedením Gabriely Dudíkovej,
priebežne zabezpečuje výtvarný materiál pre deti a všetky kultúrne podujatia. Zápis na
školský rok 2013/2014 sa uskutočnil 20.2. 2013. Bližšie informácie na stránke
www.materskaskolastupava.wbl.sk.
- MŠ Ružova, riaditeľka Soňa Šerešová, zástupkyňa Lucia Slováková, v 5 triedach s počtom
žiakov 112 pracovalo 10 pedagogických pracovníkov : Anna Velčická, Bc. Denisa Hanečková,
Monika Stopková, Elena Koppová, Janetta Muškátová, Mgr. Oľga Adámek, Dana Lučivianská,
Renáta Tóthová, Lucia Slováková, Soňa Šerešová. Prevádzkoví pracovníci : vedúca školskej
jedálne Jana Svetláková, hlavná kuchárka Viera Straská, kuchárky Etela Straská, Dana
Scherrerová, Martina Kohútková, upratovačky Alena Nemcová, Jana Slezáková a Lýdia
Švarcová. Aktivity vyvíjali v krúžku výtvarnom pod vedením výtvarníčky Jany Hánovej zo ZUŠ
a anglického jazyka pre staršie deti, vo futbalovom pod vedením trénera Miroslava
Velčického, v areály majú dopravné a futbalové ihrisko, 14.5. uskutočnili priateľský futbalový
zápas s deťmi MŠ J. Kráľa, zo školských akcií : vianočná besiedka pre rodičov, besiedka ku
Dňu matiek, Mikuláš, karneval, návšteva SND v Bratislave, návšteva u stupavských hasičov,
predplavecký výcvik, vystúpenie pre Červený kríž II., vítanie bábätiek na MsÚ, divadielka pre
deti v MŠ, oslava MDD. Počas škol. roka pracovalo OZ pri MŠ - podieľali sa dvakrát do roka na
úprave areálu škôlky a pomáhali pri školských aktivitách. Zápis na školský rok 2013/2014 sa
uskutočnil 19.2.2013. Bližšie informácie na stránke www.msruzovastupava.sk
- MŠ Marcheggská, riaditeľka PaedDr. Anna Gorbárová, v 4 triedach s počtom žiakov 90
pracovalo 7 pedagogických pracovníkov : I. tr. Ficeková Anna a Kubinová Alena, v II. tr.
Gabrielová Silvia a Anna Gorbárová, v III. tr. Mgr. Bartíková Zlatica a Borošová Viera, v IV.tr.
Hasáková Zuzana a Bc. Kozanáková Blanka. Prevádzkoví zamestnanci : vedúca škol. jedálne
Vagačová Jana, hlavná kuchárka Magda Zúborová, kuchárky - Balogová Marta, Horváthová
Oľga, upratovačky : Bc. Fanderová Barbora a Vaseková Alexandra. V MŠ sú 2 školské dvory a
dopravné ihrisko. Deti pracovali v krúžku : tanečnom, výtvarnom a anglického jazyka, zo
školských akcií to boli : predplavecký výcvik, uvítanie detí MsÚ, tanečný krúžok vystupoval
viackrát na mestských akciách, zorganizovali rozlúčku predškolákov, v Malackách sa
zúčastnili na súťažiach " Mám básničku na jazýčku ", v speve " Záhorácky sláviček " a na
výtvarnej súťaži " Kreslím, kreslím, maľujem. Besiedky : Mikuláš, Vianoce, Fašiangový
karneval, Deň matiek. Počas škol. roku pracovalo pod vedením Petra Strakuša OZ pri MŠ zakúpili interaktívnu tabuľu, dvakrát počas roka uskutočnili brigádu na úpravu škol. areálu.
Zápis na školský rok 2013/2014 sa uskutočnil 15.2.2013. Bližšie informácie na stránke
www.msmarcheggska.sk

57

- MŠ Hviezdoslavova, riaditeľka Mgr. Eva Hnátayová, v 2 triedach s počtom žiakov 41
pracovali pedagogické pracovníčky : Jarmila Weberová, Stanislava Šotkovská, Dagmar
Mládková, prevádzkoví pracovníci : upratovačka Zdenka Mindáková, na Dohodu o činnosti
pracovali štyria zamestnanci - kurič, rozvoz stravy, pranie bielizne a pomocné účtovníctvo.
Deti pracovali v krúžku výtvarnom pod vedením Jany Hánovej zo ZUŠ a anglického jazyka pod
vedením lektorky Mgr. Evy Včelkovej. Z akcií to boli : prezentácia tekvicových strašidiel na
Dňoch kapusty - zelá, pásmo pre starých rodičov v Mesiaci úcty k starším s návštevou
spoluobčanov v DSS Kaštieľ, Vianoce, Mikuláš, Fašiangový karneval, Veľká noc - tvorivá
dielňa, plavecký výcvik, besiedka na Deň matiek, výlety, exkurzie, výstava výtvarných prác v
synagóge. Vybudovali si z finančného príspevku ZRPŠ altánok Hviezdička, ZRPŠ pracuje pod
vedením Ing. Petry Jánošovej. Zápis na školský rok 2013/2014 sa uskutočnil 1.3.2013.Bližšie
informácie na stránke www. mshviezdoslavova.sk
Pre všetky štyri MŠ v Stupave ekonomické práce vykonávala p. Viera Greliková a mzdovú
účtovníčku p. Tatiana Bernáthová.
- ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ( ZUŠ ), riaditeľka Mgr. Margita Vicianová, zástupkyňa Edita
Gerbocová; pedagogickí pracovníci : Mgr. art. Debnárová Zuzana - gitara, Brezovská Jenetta zobcová flauta, Mgr.art. Bošková Andrea - priečna flauta, Buranová Nadežda - drevené
dychové nástroje, akad. maliarka Dzianová Alena - výtvarný odbor, Edita Gerbocová akordeón, Mgr. Hanová Jana - výtvarný odbor, Kardošová Zlatica - spev , LDO, Mgr.
Kolembusová Martina - výtvarný odbor, Mgr. art. Mydliar Jozef - drevené a plechové
dychové nástroje, Nezníková Zdenka - violončelo, zborový spev a hudobná náuka, Mgr. art.
Ondrejčáková Alena - husle, Mgr. art. Ondrejčák Vladimír - gitara, Schultzová Marta - klavír,
Slezák Miloslav - klavír, keybort, korepetícia, Slezáková Mária - akordeón, klavír, Struhárik
Juraj - gitara, Mgr. Suchánek J. Borek - klavír, keybort, korepetícia, muzikálové štúdio, Mgr.
art. Surovičová Dagmar - tanečný odbor, Mgr. Vicianová Margita - husle.
Nepedagogickí pracovníci : Belošičová Alžbeta - školníčka, upratovačka, Bernáthová Tatiana mzdová účtovníčka, Greliková Viera - ekonomické účtovníctvo. Vyučujú v odboroch :
hudobnom, výtvarnom a tanečnom. Literárno - dramatický odbor v súčasnosti nevyučovali.
Súťaže 2013 : Gitarová súťaž Prievidza 2013 - Adam Kollaroci získal 1. miesto v zlatom pásme
I. kategórie ( pedagóg Mgr. art. Z. Bednárová ); IX. Medzinárodná interpretačná súťaž
dychových nástrojov Brno 2013 - Filip Jandorf, trúbka, získal 2. miesto ( pedagóg Mgr. art. J.
Mydliar ); Klavírna Senica 2013, v 2. kategórii získal strieborné pásmo Jakub Belzár a Jeewen
Zhuang, zlaté pásmo Daniel Topoľský ( pedagóg M. Schultzová ); Detská interpretačná súťaž v
sólovej hre na akordeóne v dňoch 26. - 27. 4. 2013, organizátorom ZUŠ J. Cikkera v Banskej
Bystrici - Filip Baranec v I. kategórii získal 2. miesto ( pedagóg E. Gerbocová ); Medzinárodná
mozartovská súťaž AMADEUS, 7.2.2013 v Brne pre mladých klaviristov do 11 rokov - Yiwei
Zhuang ako 5 - ročný získal v 1. kategórii Čestné uznanie najmladšieho účastníka ( pedagóg
M. Schultzová ); X. prehliadka mladých gitaristov v Bratislave, Adam Kollaroci v 1. kategórii
získal zlaté pásmo ( pedagóg Mgr. art. Z. Bednárová ). Výtvarný odbor realizoval 2 výstavy
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žiakov pod vedením p. uč. J. Hanovej a akad. maliarky A. Dzianovej. V spolupráci s OZ pri ZUŠ
zorganizovali 12 interných koncertov, na ktorých sa prezentovali žiaci hudobného odboru,
napr. Adventný koncert, záverečný koncert absolventov a žiakov, ktorí sa zúčastnili súťaží;
pre MŠ zo Stupavy a Borinky pripravili výchovné koncerty; vystupovali na kultúrnych akciách
mesta, napr. na Dni matiek v Stupave i Marianke, so žiakmi navštívili predstavenie Malý princ
v SND v Bratislave; v dňoch 11. - 14. 10. 20121 sa zástupcovia ZUŠ zúčastnili ako súčasť
delegácie mesta na Dňoch slovenskej kultúry v družobnom meste Lowicz v Poľsku, s veľkým
úspechom na koncerte vystúpili - Martin Ivančík - gitara, duo Lenka Letanovská - priečna
flauta a David Nosko - akordeón; žiaci a pedagógovia účinkujú aj na podujatiach
organizovaných Zborom pre občianske záležitosti mesta Stupava. Bližšie informácie na
stránke www. zusstupava.sk.
- ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ( ŠpZŠ ) je to naďalej alokované pracovisko pod Spojenou
školou na Dolinského 1 v Bratislave, riaditeľka Milena Štrbáková, počet pedagogických
pracovníkov 3, z toho na plný úväzok 2 ( Mgr. Habová Adriana a PaedDr. Tarabová Mária ) a
na pol úväzka 1 ( Mgr. Kazarková Drahomíra ). Pracujú vo 2 triedach s 15 žiakmi,
spolupracujú s Centrom špeciálneho pedagogického poradenstva. Ako upratovačka pracuje
p. Lazarová Ľudmila. Akcie počas škol. roka : upravili si okolie školského areálu, vyrobili
dyňové strašidlo "Flinstonovci" do súťaže na oslavy Dní kapusty - zelá, uskutočnili turnaj v
minifutbale, v mestskej knižnici sa zúčastnili na kvízoch k prečítanej knihe, počas škol. roka
bola organizovaná 2x v mesiaci hipoterapia na Karlovom dvore v Stupave v spolupráci s OZ
Kentaurus, prebehli súťaže : "Jazda zručnosti" na bicykli, v počítačovej gramotnosti, v
prednese poézie a prózy, "Husľový kľúčik" v speve, "O najlepšieho čitára", "Poznáš moje
povolanie?", v decembri mali Mikulášsku veselicu a posedenie pod jedličkou, uskutočnili
niekoľko kvízov ( dejepisný, vlastivedný, o Bratislave, o štátoch európskej únie ), besied,
výstaviek prác, olympiádu v matematike, slovenskom jazyku a špeciálnu olympiádu v
hipoterapii - Special Olympics Slovakia na Karlovom dvore v Stupave, ako vyvrcholenie
dvojročnej hipoterapeutickej prípravy.

- ZÁKLADNÁ ŠKOLA KPT. JÁNA NÁLEPKU ( ZŠ ), riaditeľ Mgr. Ladislav Csillaghy, zástupkyňa pre
I. stupeň Mgr. Ľubica Klasová, pre II. stupeň PhDr. Bohdana Cibuľová, výchovná poradkyňa
PaedDr. Adriana Kubicskóová, koordinátor protidrogovej výchovy a výchovy k manželstvu a
rodičovstvu Mgr. Jana Cidylová, koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Katarína
Kachničová, nová Rada školy bola zvolená v júni, vedie ju PaedDr. Adriana Kubicskóová;
počet žiakov v škol. roku 2012/2013 bol 721, počet tried 31, z toho na I. stupni 17 tried a na
II. stupni 14 tried.; vedúca v školskom klube je Eva Slezáková, pracovali v 12 oddeleniach, kde
bolo 311 žiakov, vychovávateľov bolo 12 - 1. odd. Mgr. Alena Knebl, 2. odd. Mgr. Mária
Branková, 3. odd. Jana Debnárová, 4. odd. Alica Červená, 5. odd. Ľudmila Sobeková, 6. odd.
Martina Trebická, 7. odd. Zuzana Margetiniová, 8. odd. Anna Mihalovičová, 9. odd. Katarína
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Veselá, 10. odd. Mgr. Katarína Petrovičová, 11. odd. Mgr. Marta Žolnayová, 12. odd. Eva
Slezáková. Zoznam učiteľov : Mgr. Ladislav Csillaghy, PhDr. Bohdana Cibuľová, Mgr. Ľubica
Klasová, PaedDr. Adriana Kubicskóová, Mgr. Tatiana Blažeková, Mgr. Mária Branková, Mgr.
Oľga Bujnová, Mgr. Jana Cidylová, Ľubica Darášová, Mgr. Mária Demetrová, PaedDr. Silvia
Dugovičová, Mgr. Otília Erdélyová, Mgr. Jaroslav Fišer, Mgr. Jana Fišerová, Mgr. Silvia
Foltýnová, Mgr. Mária Hubeková, Mgr. Anna Hudáková, Júlia Hudecová, Mgr. Nataša
Jakubcová, Mgr. Beáta Janočková, Mgr. Katarína Kachničová, Mgr. Šarlota Králová, Mgr.
Petra Kralovičová, Bc. Martin Kubicsko, Mgr. Vojtech Kubicsko, Mgr. Svetlana Kubovičová,
Mgr. Jarmila Lundová, Mária Markovičová, Mgr. Eva Mordavská, Mgr. Marcela Mózová,
RNDr. Katarína Oláhová, PaedDr. Jolana Petreová, Mgr. Martina Piatková, Mgr. Mária
Polakovičová, PaedDr. Robert Popluhár, Mgr. Gabriela Serdelová, RNDr. Zuzana Schwartzová
PhD., Mgr. Milada Slováková, PaedDr. Jana Stehlíková, Mgr. Soňa Štoffová, Mgr. Dana
Šulíková, Martina Trebická, Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Beata Veltschmidová, Mgr. Jana
Vozáková, Mgr. Ľubomír Weiss, Mgr. Miriam Zelenáková, Mgr. Marta Zemanová, Mgr. Marta
Žolnayová. Školské športové strediská : hádzaná - 3 oddelenia ( prípravka, mladší a starší
žiaci ), futbal - 3 oddelenia ( prípravka, mladší a starší žiaci ), stolný tenis, školský florbalový
klub, Bogdau Stupava. Škola si vytýčila 3 základné rozvojové línie : jazyková zdatnosť, rozvoj
pohybových schopností a aktívne využitie IKT techniky. Škola je zapojená v medzinárodnom
projekte COMENIUS ( financovaný EÚ, pracujú so štyrmi partnerskými školami - C. E. I. P. LA
MARINA v španielskom meste Castellón, školou Madre Teresa di Calcuta v meste Belpasso na
Sicílii, školou v meste Lowics v Poľsku a so ZŠ v Brne v českej republike.) kde pod názvom "
Turistický sprievodca krajinami", spoločne tvoria knihu s názvom "Cesta Európou", v poradí
3. stretnutie sa konalo v Poľsku - Lowicsi v dňoch 4.10. - 9. 10. 2013; záujmovú činnosť
sprostredkovávajú krúžky; uskutočňujú splav po rieke, kurz spoločenského tanca, plavecký a
lyžiarsky kurz. Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sa uskutočnil 8. - 9. 2. 2013. Minister školstva
navštívil ZŠ 7.2. s cieľom : diskusia o súčasných problémoch a stave regionálneho školstva.
Na pôde školy sa stretol s primátorom a riaditeľom školy, zaujímal sa o stav budovy, zavítal
do školskej jedálne, telocvične, športovej haly, odborných učební, debatoval s učiteľmi,
pozitívne hodnotil efektívne využitie finančných prostriedkov, ktoré ministerstvo uvoľnilo na
riešenie havarijného stavu okien na novej budove - bolo vymenených 400 okien za plastové v
hodnote 118 tisíc eur, z toho dotácia z ministerstva bola 100 tisíc eur. Primátor pripomenul
otvorenie nultého ročníka , pretože deti s odkladom školskej dochádzky si musia " zopakovať
" jeden ročník v MŠ. 16.5. v rámci Dní poľskej kultúry v Stupave si žiaci 4. ročníka vyskúšali
poľské ľudové remeslá z družobného mesta Lowicz, deti si vyskúšali poľské "koderky" vlastne vystrihovačky, ktoré sa lepia a vytvárajú obrazce, vyrábali z dreva vtáčikov, navliekali
farebné korálky, robili výšivky, rečové bariéri neboli, deti si rozumeli. V júni 87 žiakov z 3.
ročníkov absolvovalo plavecký výcvik v bazéne na Pasienkoch v Bratislave, ktorý organizovali
p. učiteľky : Mgr. Darášová, Mgr. Demetrová, Mgr. Hudecová a Mgr. Kubovičová. V dňoch
26.4. - 1.5. bola ZŠ Stupava hostiteľskou krajinou dvojročného projektu Comenius - Cesta
Európou - Turistický sprievodca mestom. Bolo to pracovné stretnutie 19 zahraničných ( ČR,
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Taliansko, Španielsko, Poľsko ) a 6 stupavských pedagógov, prezentovali doterajšie splnené
úlohy s deťmi a rozdelili si ďalšie úlohy, hostia si prezreli stupavskú ZŠ a program detí. Ďalej
pokračoval program návštevou Vysokých Tatier, Nitrianského hradu, Bojnického zámku,
včelárskeho skanzenu v Kráľovej pri Senci, majoliky v Modre, galérie Ignáca Bizmayera,
vodný mlyn a galérie insitného umenia v Pezinku, Gabčíkovo a nočná Bratislavu zo Slavína.
25.4. sa na škole uskutočnila spevácka súťaž "Slávik Slovenska" - školského kola sa zúčastnili
žiaci 2. a 3. ročníka. Počas mesiaca marec v školskom klube sa žiaci zahrali na malých
umelcov - dokresľovali k ľudovým, moderným a vymysleným rozprávkam a príbehom
obrázky, čím im vdýchli nový život. Nakreslili 286 prác. Na slávnostnom odovzdávaní cien sa
zúčastnil sochár Ondrej Zimka, ktorý má v Stupave ateliér Tri kamene. 8.5. - na Deň matiek
druháci pripravili program pre seniorov Domova sociálnych služieb pod vedením učiteliek
Mgr. Vozárovej, Mgr. Janotkovej a Mgr. Slovákovej. V termíne 19. - 24.5. 2013 sa druháci
zúčastnili školy v prírode v Prašníku a na konci júna bolo stretnutie primátora na mestskom
úrade s najúspešnejšími stupavskými žiakmi a športovými kolektívmi - žiaci dostali od
primátora pamätný list a čokoládu, športové kolektívy boli obdarované poukážkou na nákup
športových potrieb. Najúspešnejší žiaci - jednotlivci : Matej Belošič z 2. E - víťaz
celoslovenského kola v 1. vekovej kategórii výtvarných prác s názvom "Mestečko na Záhorí";
Erik Tóth z 3. D - 1. miesto v okresnom kole Pytagoriády P3; Sebastián Lener zo 4. C - 2.
miesto v okresnom kole Pytagoriády P4; Barbora Jenisová z 5. A - cena poroty v okresnom
kole literárnej súťaže" Príroda je život pre každého"; Alexander Michal Eliáš z 5. A - 2. miesto
v krajskom kole "Jazykový kvet"; Bronislava Markéta Steitová z 5. A - účasť v krajskom kole
BIO v kategórii E - odbornosť botanika; Lucia Nemčeková z 5. B - 3. miesto v okresnom kole
GEO olympiády a 5. miesto BIO olympiády v kraji; Adam Renčo z 5. B - úspešný riešiteľ
pytagoriády; Dominika Vicenová zo 6. B - úspešná riešiteľka DO; Samuel Fusek zo 7. B - 1.
miesto v okresnom kole NEJ olympiády; Ján Kato zo 7. B - úspešný riešiteľ v okresnom kole
OAJ; Nikolas Mikulík z 8. C - úspešný riešiteľ v okresnom kole OAJ; Matej Hasoň z 8. B úspešný riešiteľ okresného kola DO; Peter Kachnič z 9. A - úspešný riešiteľ MO; Jakub Lukáč z
9. A - 2. miesto v okresnom kole DEJ olympiády a 9. miesto v kraji; Dominik Zivčák z 9. B - 1.
miesto v okresnom kole DEJ olympiády a 8. miesto v kraji; Jakub Ondruš z 9. B - 3. miesto v
krajskom kole GEO olympiády; Lenka Baloghová z 9. B - 1. miesto v okresnom kole FYZ
olympiády a úspešná riešiteľka v krajskom kole; Hana Veselá z 9. B - úspešná riešiteľka CHO;
Peter Zeman z 9. C - úspešný riešiteľ MO, FO a OAJ. Kolektívy : Florbal mladší žiaci - 1. miesto
v okresnom a krajskom kole ORION CUP, 1. miesto vo florbalovej lige bratislavského kraja, 1.
miesto medzinárodný turnaj Komárom, 1. miesto medzinárodný turnaj Stupava Cup, účasť
na majstrovstvách Slovenska Orion Cup, účasť na školských majstrovstvách Slovenska;
mIadšie žiačky - 1.miesto v okresnom kole Orion Cup, 2. miesto v krajskom kole Orion Cup;
starší žiaci - 4. miesto v okresnom kole Orion Cup, 1. miesto v krajskom kole Orion Cup,
účasť na školských majstrovstvách; Stolný tenis - víťazstvo v okresnom kole a postup do
krajského kola. V spolupráci s Mestskou knižnicou R. Morica sa v septembri 2013 zapojili žiaci
4.C a 4.D do celoslovenskej literárno - výtvarnej súťaže "Život na strome", ktorú vyhlásila
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redakcia Regent v časopise ZIPS, pracovali pod vedením p. uč. Darášovej a Demetrovej,
14.11. boli dvaja žiaci zo 4.C ocenení a to Matúš Mičko a Klára Bartošová, pochvalu za
úspešné vystúpenie počas vyhodnotenia súťaže si zaslúžili aj ich spolužiačky Anička
Ivančíková a Veronika Kasinová hrou na gitare a flaute. 14.11. pán riaditeľ uskutočnil
imatrikuláciu - slávnostne prijal 97 prvákov do cechu našich školákov - každému položil na
plece žezlo v podobe veľkej ceruzky a odovzdal zároveň každému veľkú ceruzku s menom.
Na slávnosti sa žiakom prihovoril i primátor, na záver žiaci zaspievali prvácku hymnu, v
triedach si pochutnali na zákuskoch, ktoré im pripravili rodičia.
- Školská jedáleň pri ZŠ : vedúca Paulína Lachkovičová, hlavný kuchár Miloš Lachkovič,
ostatných zamestnancov je 8. V októbri prebehla ochutnávka Talianska, ako spestrenie
jedálneho lístka, vedúca P. Lachkovičová zabezpečila krásnu výzdobu jedálne a spolu s
hlavným kuchárom Milošom Lachkovičom priblížili kultúru stravovania iných národov. V
spolupráci so Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov zabezpečili Vianočné posedenie so
slávnostnou večerou 24.12. , kde mohol prísť každý, kto sa cítil sám a chcel stráviť Vianoce
medzi priateľmi. Pochutnať sa dalo na vianočnej kapustnici, kaprovi so zemiakovým šalátom
a sladkými koláčikmi. Naďalej zabezpečujú stravovanie seniorom - obedy, je výber z dvoch
jedál a zabezpečený je i rozvoz pre imobilných.
ŠKÔLOČKA v MKIC je pre najmladšie deti od 2 - 4 rokov, je 2 - krát týždenne, deti si formou
kurzu môžu vyskúšať prvé odlúčenie od rodičov, hru a spoluprácu v detskom kolektíve,
upevniť si hygienické návyky a podporiť samostatnosť. Kapacita je 10 detí, kurz je za úhradu.

10. ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA
- HÁDZANÁRSKY CLUB TATRAN STUPAVA - výsledky svojej práce za rok 2013 hodnotili 18.1.
2014 v MKIC, bol to 2. ročník vyhodnotenia hádzanárskej sezóny kde sa zišli hráči,
organizátori, tréneri, rodičia, priaznivci hádzanej. Prebehlo hodnotenie všetkých 11 vekových
kategórií s dekorovaním najlepšieho hráča, najväčšieho bojovníka a hráča s najlepším
zlepšením počas predchádzajúceho roka. Ocenenie "Družstvo roku 2013" získali mladšie
dorastenky, špeciálne poďakovanie získala Lesanka Yildizová, ktorá fotograficky
zdokumentováva stupavskú hádzanú. Súčasťou večera bola i zábava s hudbou a tancom,
výťažok z akcie bude použitý na príspevok pre účasť žiackych tímov na EUROFESTE v
Slovinskej Izole. Najväčším športovým zážitkom bola účasť žiackych družstiev na najväčšom
hádzanárskom turnaji sveta - Partille Cup vo Švédsku ( zúčastnilo sa tu 50 krajín, 1124 tímov,
20 000 hádzanárov, zo Slovenska iba Stupava, 1. 7. vycestovali zo Stupavy, hrali proti
vyspelým tímom zo Švédska, Nórska, Dánska, Chorvátska, Bangladéšu i exotickej Keni ). Na
turnaji Majstrovstiev Slovenska získali staršie žiačky 4. miesto. Úspechom je i zorganizovanie
3 turnajov - minihádzanárov Playminihandball ( 17. - 19. 5. ), Veteráns Cup ( bol 20.4. v
priestoroch Školskej športovej haly - ako 3. ročník, z 8 zúčastnených mužstiev v konečnom
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poradí získali 1. miesto Veterans Stupava a 4. miesto Womens Stupava ) a finálový turnaj
Majstrovstiev Slovenska starších žiačok. Počas roka skvalitnili a rozšírili tréningový proces,
skvalitnil sa aktívny fanklub. Mladšiu a staršiu prípravku - minihádzanári tvorí 75 členov,
pracujú pod vedením trénerov : Zuzana Kalmarová, Robert Geisse, Marián Mader a Rudolf
Draškovič ml. Ich úspechmi bolo 3. miesto v lige bratislavského kraja, víťazstvo na turnaji
Playminihandball a v Záhoráckej lige, 2. miesto na Hamé Cup. Mladšie žiačky si v jesennej lige
udržali 4. miesto a tiež 4. miesto získali na turnaji vo Veľkom Meziříči v ČR. Mladší žiaci v lige
obsadili 4. miesto, úspešní boli na turnaji Zimnej ligy. Staršie žiačky v jesennej lige získali 4.
miesto, v rámci prípravy si zahrali i v maďarskej lige. Starší žiaci na jar do posledného zápasu
bojovali o účasť na Majstrovstvá Slovenska, ktorá im v poslednom zápase ušla, ale v jesennej
časti ligy obsadili 2. miesto, ktoré je postupové, v Zimnej lige vyhrali 1. aj 2. turnaj. Dvaja
hráči - Dominik Grich a Samuel Renčo boli nominovaní do výberu bratislavského a
trnavského kraja. Mladšie dorastenky hrajú v celoštátnej 1. lige, po jesennej časti sú na 10.
mieste, 5 dievčat bolo nominovaných do výberu bratislavského a trnavského kraja - Ivana a
Romana Gašpárekové, Vanessa Raffasederová, Vanessa Kaláberová a Lucia Kovácsová ( bola
nominovaná i do kadetskej reprezentácie Slovenska ). Muži hrajú v 1. lige pod taktovkou
trénerov Vladimíra Pšenku a Ľuboša Ivicu, vďaka sponzorovi Bisaudio získali aj s
mládežníckym družstvom nové zeleno - čierne dresy, v jesennej časti obsadili 3. miesto, v
Slovenskom pohári postúpili do osemfinále, ale po prehre vypadli. Veteránky - družstvo tvorí
15 hráčok, odohrali 6 turnajov a 22 zápasov ( aj v zahraničí - ČR, Poľsko ), ako najlepšia
brankárka bola ocenená na turnajoch Janka Poláková. Veteráni - absolvovali 6 turnajov,
odohrali 27 zápasov, úspechy : 1. miesto na turnaji v Tišnove v ČR, 2. miesto na turnaji v
Bratislave a 3. miesto v Prahe v ČR. Zúčastnili sa i na Letných majstrovstvách Európy v
hádzanej veteránov v Brixene v Taliansku ( 14. - 16. júna, obsadili 9. miesto, Martin Prokop
sa prebojoval na 7. miesto v tabuľke strelcov ). Langoše - stupavský plážový hádzanársky tím
sa zúčastnil 6 turnajov - vo Švédsku, Maďarsku, Chorvátsku a doma v Bratislave, Senci a
Modre. Sezónu skončili ako 6. tím na Slovensku a do European beach handball tour si
pripísali 55 bodov. Do klubu prišli noví tréneri - Róbert Popluhár, Nikola Dubajová a Miroslav
Jančár. Potešujúci pre klub je úspech 13 - ročného hráča Ladislava Lutonského, ktorý
prestúpil do Fires WAT Margareten Wien a prestup 17 - ročného Milana Janču do extra ligy
Pezinok. V júli sa zúčastnili na plážovom turnaji v hádzanej v zmiešaných kategóriách
chlapcov a dievčat na Slnečných jazerách v Senci kde naše staršie žiačky vybojovali zlaté
medaily, úspešní boli aj muži na turnajoch v plážovej hádzanej vo Švajčiarsku, Chorvátsku,
Maďarsku a na niekoľkých turnajoch na Slovensku. 29. 8. zorganizovala hádzanárska
komunita veľkú brigádu v školskej športovej hale a jej okolí pred nastávajúcou sezónou,
zúčastnili sa na nej hádzanári všetkých kategórií aj ich rodičia. Pred pár mesiacmi si podobne
vyčistili vonkajšie hádzanárske ihrisko a šatne. Prázdniny na hádzanárskom ihrisku strávili od
5.8. mladšie dorastenky ako letnú prípravu, od 12.8. sa presunuli na kondičné týždenné
sústredenie na Slnečné jazerá do Senca, kde využili plážové ihriská, vonkajšie hádzanárske
ihrisko, aquapark a krásne, hoci horúce počasie. Počas sústredenia odohrali 15.8. v športovej
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hale v Modre prípravný zápas proti Sencu. Letná príprava detských hádzanárov bola zavŕšená
na konci prázdnin účasťou na prestížnom turnaji v Prešove pod názvom SARIUS CUP - starší
žiaci získali cenný skalp majstra a dorastenky striebro, mladší žiaci obsadili 11. miesto, staršie
žiačky pod vedením Ľuboša Briestenského skončili na 7. mieste a mladšie žiačky pod
vedením Ľuboša Báštiho na 8. mieste. Najlepšou hráčkou turnaja bola naša spojka Romana
Gašpareková a do hviezdnej sedmičky nominovali Vanessu Raffasederovú.
- FUTBALOVÝ KLUB TATRAN STUPAVA - od nov. 2012 predsedom Ivan Morávek, tajomník
Peter Hason, generálny menežer Slavomír Hoz, predseda revíznej komisie Jozef Dugovič. V
prípravke je 15 chlapcov pod vedením trénera Slavomíra Hoza, družstvo žiakov má 18
chlapcov pod vedením trénera Jána Katonu, dorastencov je 20 pod vedením trénera Jakuba
Pavlačiča, družstvo mužov v počte 25 trénuje Ivan Morávek a vedúci mužstva je Ondrej
Zezula. V sezóne 2012/2013 obsadila prípravka 8. miesto, starší žiaci vidiek obsadili 5.
miesto, starší dorast Bratislava vidiek - A dorastenci obsadili 9. miesto, muži v súťaži
Majstrovstvá regiónu Bratislava obsadili 12. miesto. Mužstvá sa v priebehu sezóny
zúčastňovali turnajov, žiaci hrali zimnú ligu o pohár primátora hlavného mesta Bratislavy a
muži sa tradične zapojili do zimného turnaja Bratislavského futbalového zväzu. Chlapci z
prípravky absolvovali dva turnaje - v Zohore a Lozorne, z nich postúpili do Futbalového klubu
Inter Bratislava traja - Samuel Hason, Adam Chrupka a Jakub Fusek, kde budú hrať 1. žiacku
ligu.
- FUTBALOVÝ KLUB INTERNACIONÁLOV - VETERÁNOV STUPAVA, prezident je Jozef Dugovič,
kolektív tvorí 28 členov, svoju činnosť v roku 2013 hodnotili 11. 1.2014. Počas roku trénovali
v športovej hale a na ihrisku, odohrali celkom 13 zápasov, súpermi boli tímy z okolia
Bratislavy, 1.5. odohrali zápas so stupavskými hádzanármi v rámci Memoriálu Jána Beleša, na
stupavské hodky 19.aug. odohrali zápas s mužstvom športových redaktorov zo slovenských
médií, sprievodným podujatím bola hodková párty Internacionálov s občerstvením v
priestoroch štadióna spojená s autogramiádou ( Marcel Merčiak, Miroslav Michalech, Ľuboš
Hlavena a iní ), na slávnostiach Dní kapusty - zelá 5. 10. zápolili s mužstvom umelcov SND z
Bratislavy, v rámci podujatia bola párty s občerstvením spojená s autogramiádou hercov,
celé podujatie komentoval známi televízny športový komentátor Marcel Merčiak. Najlepším
strelcom roka bol Jozef Blažíček, najkrajší gól strelil Jozef Pokorný, najlepším hráčom roka bol
brankár František Janeček, strelcom 100 gólov sa stal Miroslav Pavlačič ( nazbieral ich v
rokoch 1995 - 2013 ), vekový priemer mužstva sa zvýšil na 49 rokov. V priebehu roka oslávili
životné jubileá : Stanislav Beňa 70 a Miroslav Pavlačič 50 rokov. Najstarším futbalistom
Stupavy sa stal ( narodený 9. 12. 1933 ) p. Štefan Piaček, ktorý oslávil 80 - te narodeniny v
kruhu spoluhráčov - "starých pánov" internacionalistov.
- KAM ZA POHYBOM V STUPAVE ? - do Centra voľného času Sunéčko, do Crossfit Clubu
Stupava, "Bežecké stredy", Joga pre seniorov, Aerobic a zumba, fitnescentrum v Park hoteli.
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- TROPHY STUPAVA 2013 - najväčší MTB maratón v SR : 27. - 28. 7. Krajská organizácia
cestovného ruchu Bratislava Region Tourism v spolupráci s OZ MARATÓN STUPAVA, BSK, SR,
Region strednej Európy zorganizovali pre hobby športovcov bajkerov a bežcov podujatie na
ktorom sa zúčastnilo 1270 pretekárov z 10 krajín, ponúkli 69 športových kategórií, bajkeri si
vyberali zo 4 rôzne dlhých trás, pre juniorov a deti boli pripravené špeciálne trate. Pre bežcov
bol pripravený 17 km pretek v krásnom lesnom teréne, ale za vysokej teploty až 36,8 stupňa.
Pre účastníkov i návštevníkov v areály tzv. maratónskej dedinke pripravili program - výlety
vrtuľníkom, živé prenosy z LED steny, slávnostný stan, disko, Expo zónu, nechýbalo
občerstvenie. Záštitu nad podujatím mal predseda BSK Pavol Frešo a organizácia
Bratislavského regionálneho turizmu.
- FLORBAL : v júli sa konal v Prahe 10. ročník najväčšieho medzinárodného turnaja UNIHOC
PRAGUE GAMES 2013, neoficiálne majstrovstvá Európy florbalových družstiev, zúčastnilo sa
321 družstiev zo 14 štátov, 6000 florbalistov, nechýbali florbalisti zo ZŠ kpt. J. Nálepku v
Stupave - ŠK FBK BOGDAU STUPAVA, na čele s kapitánom Petrom Kachničom, kolektív viedli
Mgr. Jaroslav Fišer a Milan Maxián. V kategórii B 13 chlapcov získali 3. miesto a bronzové
medaily, za 16 nastrieľaných gólov získal Marko Tomkovič 2. miesto v kategórii B 13 a
celkovo ( zo 6 000 hráčov ) sa umiestnil medzi prvými piatimi. Počas sezóny dosahovalo
mužstvo mladších žiakov výborné výsledky : 1. miesto Stupava cup, 1. miesto okresné a
krajské kolá Orion cup, 1. miesto vo florbalovej lige Bratislavského kraja, 1. miesto na
medzinárodnom turnaji v Maďarsku a tak bolo právom ocenené primátorom mesta ako
najúspešnejší kolektív na ZŠ v Stupave.
- BEH NA PAJŠTÚN - 2. ročník zimnej verzie sa konal 23.2. zúčastnilo sa ho 33 nadšencov, zišli
sa v Pivarničke Točka, trať merala 12,5 km, viedla zo Stupavy cez Borinku na Pajštún a späť,
miestami bolo na trati pol metra snehu, víťazom sa stal Marián Uhrin z Bratislavy. Letná
verzia behu bola v auguste.

11. POČASIE
Počasie bolo poznačené extrémnym teplom a suchom. Cez silvestrovskú noc fúkal silný
vietor, na Nový rok 1.1. bolo pod mrakom +2°C až +3°C po celý deň, v noci sa ochladilo a bol
slabý mráz, v prvý pracovný deň roku 2013 bolo pod mrakom , padalo mrznúce mrholenie,
bolo nepríjemne šmykľavo, teplota okolo 0°C, na ceste sa tvorila námraza, ďalšie dni bolo
zamračené, pršalo, teploty do 5°C, 8.1. a 11.1. pred obedom nasnežilo, ale všetko sa
roztopilo vzhľadom na teploty +5°C. Od 12.1. mrzne cez deň, teploty okolo -3°C, zamračené
prší a striedavo sneží. Toto počasie sa udržalo do konca januára, pričom posledné dva dni
vykazovali dennú teplotu až +10 °C. Február začal slnečným a teplým dňom + 10°C, do
polovice februára viackrát snežilo, teploty boli okolo -2°C až +3°C, 12.2. sa v dôsledku silného
vetra tvorili i záveje. Bola " biela zima". V dôsledku plusových teplôt a dažďa sa sneh cez deň
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topil, bolo nebezpečenstvo padania mokrého snehu zo striech domov, bola i kalamita na
cestách a veľmi mokro. 28.2. sa február rozlúčil slnečným dňom s teplotou +10°C cez obed.
Marec začal zamračeným dňom bolo citeľne chladno, teplota +3°C, v noci slabý mráz -2°C,
5.3. poobedňajšia teplota bola až +10°C a 7.3. o 15.00 hod. bolo 19°C. Do 12.3. sa pohybovali
teploty do +12°C. 13.3. v noci nasnežilo, ale všetko sa roztopilo, cez obed bola teplota +10°C,
ale na druhý deň 14.3. sa sneh udržal, cez deň bol slabý mráz, snežilo, v noci na niektorých
miestach Slovenska boli veľké snehové kalamity. V piatok, 15.3. bol silný vietor, sneh sa
udržal ( na vých. Slovensku bola veľká snehová kalamita, povrch ciest bol klzký, víchrica
lámala stromy, strhávala strechy, uviazli kamióny a autá, bola slabá viditeľnosť pretože
fúkalo sneh. V oblasti južného Slovenska nastal kolaps v doprave, museli zasadať krízové
štáby. Medzi Lozornom a Jabloňovým boli veľké záveje, cesta bola neprejazdná). Silný vietor
spôsoboval pocitový chlad, 18.3. bola opäť fujavica, snežilo a podvečer začalo pršať, v noci
bol slabý mráz cez deň do +3°C. Nasnežilo znova do rána 25.3., všetko bolo biele. Cez Veľkú
noc bolo zamračené, mrholilo, bolo blatisto a 31.3. husto snežilo, ba až metelica, teplota cez
deň +2°C. Sneh sa topil. V noci na 1.4. bol slabý mráz, cez deň teplota vystúpila na +6°C, sneh
sa ďalej topil, bolo mokro, na druhý deň podvečer začalo pršať, v noci snežilo, ráno 3.4. bolo
všetko biele, cez deň snehu pribudlo, ale sa aj hneď topil, všetko bolo mokré a blato,
pofukoval vietor, denné teploty vystúpili na +4 až + 6°C. Stále pofukoval vietor, teploty stúpli
do +14°C . Od 15.4. sa teploty navýšili na +20°C, za toto obdobie pršalo len mierne a to
dvakrát. Do konca mesiaca boli letné teploty do 21°C, vonku sme chodili v krátkych
rukávoch. Apríl bol teda na začiatku i zasnežený a studený, na záver s letnými teplotami. 1.
mája bolo krásne, letné počasie , ale 2.5. sa zamračilo, bol mierny dážď s búrkou a hrmením,
pršalo i 3.5. Nasledujúce dni boli striedavo slnečné a zamračené, začali štípať komáre,
teploty sa držali nad 20°C, z 10. na 11.5. v noci popršalo. Druhá polovica mája bolo citeľne
chladnejšia, teploty do 20°C, fúkalo takmer každý deň, posledné dva májové dni aj pršalo.
Jún začal zamračeným , citeľne ochladeným počasím, v bytoch si ľudia prikurovali, 5.6.
pršalo, stúpla hladina Moravy i Dunaja o vyše 10 metrov, veľké ohrozenie záplav bolo vo
Vysokej pri Morave, v Devíne, bol vyhlásený 2. stupeň povodňového nebezpečenstva(
povodne zasiahli západné Česko, Rakúsko, Poľsko), teploty sa pohybovali medzi 10 až 20
stupňami. 8. a 9. 6. vystúpila teplota na 25°C, hrmelo, blýskalo sa, ale nepršalo. 10. 6.
poobede bola búrka a v noci veľmi silný lejak, dážď pokračoval aj 11.6., nasledujúcich sedem
dní veľmi teplo, napr. 17.6. + 28°C, 18.6. už ráno +23°C, cez obed +32°C a o 17.00 hod. vyše
40°C. Byty boli prehriate, v noci sa teplo len málo znížilo. Potom nastalo päť tropických dní s
teplotou vyše 30°C, noci boli priam únavné. Týždeň po 23.6. sa ochladilo, pršalo, teploty
klesli na 12 až 16°C. Jún sa rozlúčil zamračeným dňom s miernym vetrom a teplotou 18°C.
Prvý júlový týždeň boli teploty do +30°C, noci sa ochladili na príjemných +15C, do polovice
júla sa teploty pohybovali od +25 do + 30°c, v noci bolo okolo +15°C, komáre sa po
povodniach premnožili a znepríjemňovali život. Druhá polovica júla priniesla horúčavy - leto
bolo v plnom prúde, bolo extrémne teplé, bolo najslnečnejšie od polovice 20. storočia, padali
teplotné rekordy ( jún - august namerali v Hurbanove priemernú teplotu 21,6°C), boli i
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tropické noci. August pokračoval únavnými horúčavami cez deň i v noci, po 10.8. sa
schladilo, teploty cez deň do +30°C, noci príjemné. Od 26.8. do konca augusta denné teploty
klesli na 20 až 22°C v noci okolo 10°C. September začal slnečnými, veternými i zamračenými
dňami, ale ranné teploty sa znížili na +9°C, cez deň do 23°C. 9.9. z rána pršalo, nasledoval 6
dní, kedy bolo viac pod mrakom, pofukoval vietor, čo pôsobilo ako chlad. 16.9. sa začal ako
slnečný deň, poobede sa zamračilo a v noci bol lejak, nasledujúce dni cez deň pršalo, bolo
pod mrakom a teploty do +20°C. Do konca mesiaca sa striedali slnečné a zamračené dni,
ranné teploty od 5 do 15°C, cez deň do + 18°C, pocit chladu, vo večerných hodinách sme v
bytoch prikurovali. Október sa v prvej polovici niesol "Babím letom", ranné teploty do +5°C,
denné od 14 do 18°C, bolo veterno, pocitovo chladno, hmlisto. Druhá polovica októbra
začala slabým dažďom, pokračovalo veterno, ranné teploty okolo +10°C, poobedné teploty
príjemné, okolo 16°C. Podľa meteorológov bol október mimoriadne teplý. 1. november bol
príjemný slnečný deň, ranná teplota +6°C, poobedná +18°C. Nasledujúcich šesť dní teplota
len do 16°C, bolo veterno, pršalo, 8.11. bol opäť slnečný deň, ale od 9.11.sa počasie zhoršilo bolo zamračené, fúkal nepríjemný vietor, ktorý spôsoboval pocit chladu, pršalo, teploty do
+8°C, až 16.11. bol príjemný, slnečný deň. Nasledujúce dni boli ranné teploty +2°C, cez deň
maximálne +10°C, od 24.11. sa cez deň ochladilo na maximum +5 až +7°C. 25.11. bolo
zamračené, snežilo, cez deň teplota vystúpila na +4°C i 26. 11. snežilo s dažďom, ráno mrzlo,
bolo -2°C, cez deň +2°C. Posledné tri dni novembra bolo zamračené, fúkal vietor, teplota cez
deň do +5°C. Prvý december bol slnečný deň s teplotou +6°C, do polovice decembra bolo
viac zamračených dní s rannými teplotami od +1 do +6°C, 5. až 7.12. slabo snežilo, fúkal
vietor, 9.12. pršalo. Nasledujúce dni do 20.12. boli zamračené, mrholilo, v noci i slabý mráz,
ráno okolo -2°C, cez deň do +3°C. Cez vianočné sviatky boli slnečné dni, denná teplota od +5
do +8°C, vyskytli sa i teplotné rekordy na toto ročné obdobie +10°C. Posledné dni roka bolo
polojasno až zamračené s najvyššími teplotami do +9°C. Posledný deň roka bolo zamračené,
v noci popršalo, ranná teplota +4°C, mierne pršalo i cez deň, poobede bolo +7°C.

12. INÉ ZÁZNAMY
- Stretávka spolužiakov z bývalej Strednej školy kpt. J. Nálepku v Stupave a Záhorskej Bystrici
po 60 - tich rokoch. Uskutočnila sa v druhú májovú sobotu, do prvých tried Národnej školy v
Stupave nastúpilo v roku 1944 71 žiakov. Boli rozdelení do dvoch tried - dievčenskej a
chlapčenskej, riaditeľom bol p. Benca, v roku 1949 nastúpili na Základnú deväťročnú školu do
6. ročníka, pristúpením žiakov zo Záhorskej Bystrice a Marianky vznikli 3 triedy, triednymi
učiteľmi boli Ladislav Kudijovský, Ľudovít Maroš, p. Demianová s p. uč. Vighom v zmiešanej
triede. V roku 1953 ukončili povinnú školskú dochádzku záverečnými komisionálnymi
skúškami. Následným štúdiom získali 15 - ti vysokoškolské vzdelanie,18 maturitu a ostatní
učňovské vzdelanie. Na stretávke z pôvodných spolužiakov pre úmrtie chýbalo 29.
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- 20 -te výročie mestskej časti Mást si pripomínali občania 18.4. V mestskej kronike sa
opisuje slávnostné stretnutie občanov z príležitosti oficiálneho vyhlásenia názvu Mestská
časť Mást v roku 1993 takto ( skrátené ) : uskutočnilo sa na dvore bývalého Obecného domu
Mástu ( dnes Mestská knižnica ), v popoludňajších hodinách prebehla pobožnosť v Mástskom
kostole, vtedajší primátor Ing. Anton Daráš slávnosť otvoril, v príhovore pripomenul históriu
obce, zhromaždených pozdravil aj stupavský farár vdp. Felix Mikula, v kultúrnom programe
vystúpil detský folklórny súbor Stupavjánek, k dobrej nálade prispela dychová hudba Veselá
muzika, mástske gazdinky núkali občerstvenie.
- 50. výročie Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov Kaštieľ oslávili 21.6.2013.
V bohatom programe vystúpili : Divadlo na hambálku z Malaciek, skupina historického šermu
Ursus, skupina írskych tancov Eliah, OZ Pour Art - komentované ukážky historických
fotografií z kaštieľa, p. Jozef Královič hudobná produkcia. Oslavy prebehli za výdatnej pomoci
sponzorov.
- 70. výročie úmrtia kpt. Jána Nálepku sme si pripomínali 16. novembra ( padol pri bojoch o
ukrajinské mesto Ovruč 16.11. 1943 ) v areály ZŠ pri jeho pamätníku, organizátormi boli
SZPB a MKIC, kládli sa kvety a vence, manželia G. a S. Prokešovci pripomenuli jeho život a
pôsobenie ako učiteľa v Stupave článkom v Podpajštúnskych zvestiach č. 11/2013.
- 120. výročie narodenia dlhoročnej učiteľky v Stupave Vilmy Pottmanovej, nositeľky
štátneho vyznamenania "Rad republiky" pripomenula článkom v Podpajštúnskych zvestiach
mestská kronikárka Mgr. G. Prokešová.
- Kríž z Marcheggskej ulice (Podpajštúnske zvesti 6/2013, autor článku M. Greguš, skrátené) :
na križovatke Marcheggskej a Krížnej ulice stál kamenný kríž už na konci 18. storočia, čo
dokazuje vojenské mapovanie. Na zachovalých historických fotografiách stával pred čelnou
východnou stenou budovy hasičskej zbrojnice. Po zbúraní zbrojnice kríž premiestnili napravo
od vstupnej brány do starého cintorína. Pravdepodobne bol postavený na pamiatku
cholerovej epidémie z roku 1836.
- Most pri Binderovom mlyne (Podpajštunské zvesti 7/2013, autor M. Greguš, skrátené) : v
19. storočí tu stával drevený most, neskôr ho nahradil tehlový jednoklenbový most, ktorý tu
stával do roku 1931 a patril obci. V zápisnici obecného zastupiteľstva z októbra 1931 je
uvedené, že most je podopretý a je v špatnom stave, ohrozuje životy. V tom čase už bola
stupavská cementáreň v prevádzke a tak podpísali dohodu s obcou o bezplatnej dodávke
cementu pre výstavbu mosta - voľba padla na postavenie mosta zo železobetónu. Ponuky
predložili dvaja stupavskí stavitelia, Jozef Vachálek a Jozef Opatovský, ktorý svoju ponuku
neskôr stiahol. Most bol postavený a skolaudovaný(podľa obecnej zápisnice z decembra
1931) a dobudovali železné zábradlie. V roku 2013 boli urobené úpravy mosta v súvislosti s
budovaním chodníka pre peších. Most slúži svojmu účelu už viac ako 80 rokov. Hoci mlyn
prestal definitívne pracovať v roku 1980 a teda v jeho blízkosti prestali ohrozovať chodcov
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konské povozy s ťažkými vrecami súčasná automobilová premávka si v úzkej Mlynskej ulici
vyžiadala opravu cesty, vybudovanie chodníka a rozšírenie mosta pre potreby chodcov.
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