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Životné jubileum profesora Jána Horeokého*
Stupavský rodák Univerzitný prof* PhDr, Ján Horecký, DrSc,
dožil sa dna 8 # januára 1980 svojich šesťdesiatych narode
nín* Bola to udalosť, ktorá podnietila bilancovanie jeho
tvorivých síl a doterajšie výsledky jeho rozsiahlej vedec
kej činnosti v oblasti jazykovedy*
Pretože ide o občana Stupavy, ktorý svojím významom a ú spechmi v slovenskej jazykovede prerástol hranice Stupavy,
je potrebné a užitočné, aby miestna kronika túto významnú
udalosť na jeho poctu a dobré meno Stupavy zaznamenala*
Slovenské denníky v januári r* 1980 Uverejnili k životnému
jubileu profesora Jána Horeckého články, v ktorých s uzna
ním a vdakou hodnotili vynikajúce vedecké výsledky v roz
siahlej tvorbe a činnosti jubilanta* Pravda uverejnila člá
nok dňa 10* januára I98O, Práca dňa 8 . januára 1980, Večer
ník dňa 11. januára 1980, Východoslovenské noviny dňa 4*
januára 1980, Sloboda dňa 17* januára 1980 - a iné,

;

V článku v Práci sa hovorí: Profesor Ján Horecký 60-ročný,
Jubileum jazykovedca. Šesťdesiatku - významné životné jubi
leum, ktoré v tomto prípade prekračuje rámec privátnosti a
zaraduje sa do širšieho spoločenského kontextu •? slávi 8 *
januára 1980 vynikajúci slovenský jazykovedec, univ* prof*
PhDr* Ján H o r e c k ý , DrSc*
Treba azda najskôr vyhovieť tradícii zachovávanej pri ta
kýchto jubileách a spomenúť, že jubilant pochádza zo Stupa
vy, že gymnázium vyštudoval v Bratislave, že vysokoškolské
štúdiá / klasickú a slovenskú filologiu / absolvoval v Bra
tislave na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a že
do tretice v Bratislave nepretržite pracuje od skončenia

štúdií na tom istom jazykovednom pracovisku SAV, ktoré
v súčasnosti nesie meno Ľudovíta Štúra*
Treba zachovať aj dalšiu tradíciu - pristaviť sa pri vy
konanej robote jubilanta, prirodzene nie iba pre tradíciu
samu, ale preto, že ide o prácu spoločensky velmi užitoč
nú* Odborné záujmy Jána Horeckého sú nezvyčajne široké*
Ich základné súradnice predstavuje všeobecná jazykoveda
/ t á je v strede jeho pozornosti najmä v ostatnom desať
ročí/, jazyková kultúra, terminológia, lexikológia / tyf

y

mi sa jubilant zaoberá sústavne / a ďalšie. Keby sme si
každú záujmovú oblasť predstavili ako pyramídu, mohli by
sme do jej základov položiť desiatky originálnych štúdií
a článkov a na jeho vrchol knižnú prácu* Vnútro pyramídy
by mohli zaplniť nespočetné posudky jazykovedných i neja
zykovedných prác, referáty, informácie, poznámky v roz ličných jazykových rubrikách / Prácu nevynímajúc / atd*
Hoci tu niet miesta ani len na letný výpočet, jednu z
nich - Základy slovenskej terminológie / 1956 / - spornef

'

i?

nuť treba'* To preto, že ide o prácu, ktorou sa vybudovala
istá teória terminológie v mnohom ovplyvňujúca aj súčasnú
názvoslovnú prax, A potom aj preto, že do vedomia širšej
verejnosti vstúpil náš jubilant predovšetkým ako terminológ a je prvým jazykovedcom na Slovensku, ktorý sa veno val výskumu terminológie a navyše stačil výsledky prená
šať do každodennej praxe*
V dalšej časti rozvádza autor povahové vlastnosti a pra
covnú aktivitu jubilanta* V závere k srdečnému blahožela
niu dodáva - Veď ho vyslovujeme človeku dobrému, trpezli
vému a žičlivému učiteľovi, ktorý nikdy nevedel a ani
nechcel žiarlivo strážiť vlastné výskumné polia, ale zato

vždy vedel štedro rozdávať. A aby rozdával aj nadalej má z čoho ako málokto - , ešte úprimnejšie než splnenie
osobných túžob a plánov mu želáme veľa rokov v dobrom
zdraví.
Základným pracoviskom prof, Jána Horeckého je Jazykovedný
ústav Ľudovíta Štúra SAV / Slovenská akadémia vied /, kde
zastáva funkciu zást* riaditeľa ústavu a vedúceho oddelenia
spisovného jazyka*
Univerzitným profesorom

bol menovaný roku 1968 *

Je profesorom všeobecnej jazykovedy na Filozofickej fakul
te Univerzity PJŠ / Pavla Jozefa Šafárika / v Prešove.
Na Univerzite Komenského v Bratislave prednáša na katedre
novinovedy na FF UK, je členom v rozličných komisiách pre
rigorozne skúšky na FF UK. Je členom skúšobných komisií na
dosiahnutie vedeckých hodností CSc* a DrSc.
V Slovenskej komisii pre vedecké hodnosti je členom prezí
dia.
Prednáša na celoslovenských, celoštátnych a medzinárodných
konferenciách v oblasti jazykovedy*
Prednášal ma Medzinárodnom kongrese logiky filozofie a metodologie vedy v Londone v Kanade*
Prednášal na medzinárodných slavistických kongresoch v Pra
he, v Moskve, v Sofii, vo Varšave*
Je členom Medzinárodného komitétu slavistov*
Je zástupcom GSSR v Medzinárodnom komitéte linguistickom*
Prednášal v Bologni / Taliansko / a vo Viedni / Rakúsko./
Jeho vedecká tvorba je rozsiahla. V Jazykovednom časopise
Ročník XXI, číslo 1 z roku 1970, ktoré číslo je venované
prof. dr. Jánovi Horeckému k jeho päťdsiatinám je uverej
nený súpis prác prof. Jána Horeckého za roky 1944 - 1969 .

Táto bibliografia prác prof. Jána Horeckého je usporiada
ná chronologicky a podľa druhu príspevkov.
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v zborníku Jazykoved
né štúdie / XV / zvanom Horeckého zborník sa uvádza: Prof
Jánovi Horeckému k šesťdesiatym narodeninám venujú priate
lia, kolegovia a žiaci.
V úvode je životopisná štúdia Na šesťdesiatku prof. Jána
Horeckého od riaditeľa Jazykovedného ústavu L. Štúra univ
prof. PhDr. Jozefa Ružičku, DrSc.
Na stranách Y] - 3 i je súpis prác prof. Jána Horeckého
za roky I97 O - 1979 od PhDr. Ladislava Dvonca CSc. s úvod
nou pripomienkou. Táto bibliografia nadväzuje na SÚpis
prác prof. Jána Horeckého za roky 1944 - I969 od Ladisla
va Dvonča, ktorý vyšiel v Jazykovednom časopise, 21, 1970
s. 72 - 106. K predošlému súpisu uvádzame doplnky.
Pozornosti a pocty jubilantovi k 60. narodeninám:
Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied poslalo dňa 8 . jan
1980 list od predsedu SAV.
ČSAV Praha'Udelila Zlatú plaketu Jozefa Dobrovského.
MV KSS Bratislava udelil jubilantovi medailu Za obetavú
prácu pre socializmus. Správu uverejnil Večerník dňa 8 .
januára 1980 s uvedením - za doterajšiu politickú, orga
nizátorskú a vedeckovýskumnú prácu v SAV.
Pozdravný list od predsedníctva zväzu Slovenských noviná
rov v Bratislave.
Blahoželanie od Úradu pre normalizáciu a meranie, Praha.
Z dalších funkcií: Vo vedeckom kolégiu jazykovedy ČSAV
v Prahe zastáva funkciu podpredsedu.
Vo vedeckom kolégiu SAV pre jazykovedu a literárnu vedu
vykonáva funkciu podpredsedu.

Popri náročnej vedeckej činnosti našiel čas aj pre verej
nú činnosť v rodnej obci* Od roku 19Ó4 do roku 197 i bol
poslancom Miestneho národného výboru a členom školskej a
kultúrnej komisie pri MNV vo dvoch volebných obdobiach.
Slávnostné pocty jubilantovi:
Zápis do Pamiatkovej knihy v rodnej obci s uskutočnil v
obradnej sieni MNV v Stupave dna 8 * januára I98O* Prejav
predniesol s, Jozef Martinkovič, predseda MUV• Na sláv
nosti sa zúčastnila rodina a príbuzenstvo jubilanta*
Text zápisu: PhDr# Ján

H o r e c k ý

, DrSc*

Z príležitosti životného jubilea zapisujeme ho pre pamiat
ku nás i budúcich občanov do pamiatkovej knihy obce Stupa
va. V Stupave 8.1* 1980* Podpis J* Martinkovič, preds.ííiW.
Dna 1 5 * januára 1980 v Dome vedeckých pracovníkov v Smoleniciach za účasti zástupcov predsedníctva SAV akademika
Vlad* Girbesa a ďalších 80 pracovníkov vedeckých pracovísk
SAV a ČSAV ako aj vysokých škôl v ČSSR vypočuli účastníci
prednášky z oblasti sémantiky. Slávnostný prejav k šesť
desiatym narodeninám jubilanta predniesol riaditeľ Jazyko
vedného ústavu L* Štúra univ. prof* PhDr, Jozef Ružička,
DrSc.
Koncom januára 1980 bolo slávnostné zasadnutie Jazykoved
ného združenia pri ČSAV v Dome odborov, v Prahe*
Slávnostný prejav predniesla PhDr, Márie Tešiteiová,
predsedníčka Jazykovedného združenia*
Dna 7 * februára 1980 bolo slávnostné zasadnutie na Filo
zofickej fakulte UPJŠ v Prešove na poctu jubilanta univ.
prof. Phj)r# Jána Eoreckého, DrSc.

v

Oslava 3 5 * výročie, oslobodenia Československa,
Ltiestna oslava 35* výročia oslobodenia Československa slávnou
Sovietskou armádou sa uskutočnila dňa 9* mája 1930 na verejnom
priestranstve pred ZK ROK za účasti občanov, mládeže a žiakov
Základnej deväťročnej školy kpt. Jána Nálepku.
Slávnostný prejav predniesol s* Bohumír Eodul, poslanec OHV.
V prejave bol zhodnotený význam oslobodenia a pre jeho výchovnonáučný obsah z neho uvádzam:
keď si dnes pripomíname 35 e výročie oslobodenia Českosloven
ska hrdinskou Sovietskou armádou spod fašistického jarma, uve
domujeme si, že význam tohoto slávneho výročia netkvie iba v
záchrane našich národov pred úplným zotročením a fyzickou lik
vidáciou, ale práve pred 35 rokmi, ako to vyjadril s. Klement
•Gŕottwald - IT český a slovenský národ začína dosiaľ najsvetlej
šiu éru svojich dejín, éru skutočnej národnej slobody a nezá
vislosti, éru vlády ľudu a slobodnej práce ľudových más, éru
výstavby socializmu, n

> ;

Pred 35 rokmi dovrŕšila Sovietska armáda svoj heroický boj
rozdrvením nacistického Nemecka* Symbolické je, že svoj víťaz
ný pochod zakončila v Prahe, v hlavnom meste nášho štátu, kto
rý bol jednou z prvých obetí fašistickej expanzie, Sovietski
vojaci priniesli slobodu našim národom a národom ďalších eu
rópskych i ázijských krajín* Zachránili tým svetovú civilizá
ciu pred fašistickou tyraniou a barbarstvom* Víťazná cesta ne
bola ľahká. Vyžiadala si od sovietskych občanov veľké obete i
nesmierne utrpenie# Veď len v bojoch za slobodu Československa,
ktoré trvali temer deväť mesiacov, položilo život viac ako 140
tisíc sovietskych vojakov.
Ha oslobodzovaní Československa sa výdatne zúčastnil v Soviet
skom zväze sformovaný a vyzbrojený I, československý armádny

zbor. Jeho bojová súčinnosť so Sovietskou armádou zocelila
a upevnila družbu národov Sovietskeho zväzu a Československa
Oslobodzovací proces bol u nás spojený s antifašistickým ozbrojeným zápasom širokých vrstiev ľudu. Tento vrcholil jed
nak v Slovenskom národnom povstaní roku 1944 a v Izajovom po
vstaní českého ľudu roku 1945* Na ich cele stala uSC* Boju
júce povstalecké armády podporoval Sovietsky zväz materiálne
vojensky i morálne# Okrem vojenskej stránky mal domáci anti
fašistický odboj tiež veľký politický význam* Bol začiatkom
národnej a demokrat ickej revolúcie v Československu, ktorá
vo februári 1948 pod vedením ESC prerástla na revolúciu so
cialistickú, To všetko ešte viac zvýrazňuje historickú' dô
ležitosť udalostí, ktoré vrcholili pred 35 rokmi*
Vojenskými operáciami súvisiacimi s oslobodzovaním Českoslo
venska sa dovŕšili bojové akcie 2 . svetovej vojny na európ
skom kontinente a oslobodzovanie nášho územia tvorilo jednu
z hrdinských stránok Veľkej vlasteneckej vojny sovietskeho

2udu* uvedomujeme si, že bez heroického úsilia sovietskeho .
ľudu nedosiahlo by sa víťazstvo nad fašizmom a nebola by oslobodená ani naša vlasť. Oslobodenie Československa Soviet
skou armádou uvoľnilo cestu pokrokovým silám našich národov,
pozdvihlo revolučnú aktivitu robotníckej triedy, spevnilo
sympátie širokých vrstiev k Soviezskému zvázu, Skutočnosť,
v

že to bola armáda sociali, tického štátu, posilňovala v re
volučných silách našich národov presvedčenie historickej ne
vyhnutnosti víťazstva socializmu nad kapitalizmom,
Etapa našich štátnych a národných dejín, začínajúca sa oslobodením republiky je najlepším doKazom faktu, ako to
konštatoval generálny tajomník KSC a prezident ČSSR sudruh
Gustáv Husák, že cesta, ktorú naša írSČ, naša krajina, náš

ľud nastúpili po oslobodení Sovietskou armádou a ktorú nezvratne prebojoval február 1948, bola a je správna, lebo
zodpovedá najhlbším záujmom našich národov*.*"
V pevnom zväzku a v bratskej spolupráci so Sovietskym zvä
zom a celou rodinou socialistických krajín našli naše národy
prvý raz v,, svojich dejinách bezpečné záruky svojho rozvoja
a môžu slobodne určovať svoje osudy#
Skúsenosti uplynulých 35 rokov potvrdzujú, že bola zvolená
správna cesta* Výsledky, ktoré sa v uplynulých desaťročiach
dosiahli ukazujú, že navzdory prekážkam i ťažkostiam, nároč
ným podmienkam, dosiahol sa výrazný vzostup a rozvoj nášho
národného hospodárstva* Mohutná raateri áIno-technická základV

/

/

v

ŕ

^
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na a kulturna uroven nášho života, nazhromaždené skúsenosti,
ako aj rozširujiíca sa medzinárodná deľba práce utvárajú i dne
nevyhnutné predpoklady pre zvládnutie dalších náročných úloh
rozvoja našej spoločnosti#
Už 35 rokov žijeme v mieri a slobode* uvedomujeme si, že je
to výsledok veľkého zápasu Sovietskeho zväzu, socialistických
krajín i pokrokových síl sveta proti vojne, za odzbrojenie,
mierovú spoluprácu a dorozumenie medzi národmi*
Sme však svedkami toho, že svetová reakcia chce zmariť vý
sledky uvoľňovania, chce zmeniť pomer síl vo svete

tsw

svoj

prospech a zastaviť svetový revolučný proces* Preto hlas za
mier zneje a musí znieť ešte pevnejšie a odhodlanejšie

než

inokedy. Americký imperializmus roztáča nové kolo zbrojenia
rozmiestňuje nové druhy zbraní hromadného ničenia v západnej
Európe a posilňuje svoje ozbrojené jednotky, ktoré má roz
miestnené v desiatkach štátov na všetkých kontinentoch.
Svoje agresívne plány zastiera heslami o akejsi n sovietskej
hrozbe.” Y križiackom ťažení proti Sovietskemu zväzu klesli

tieto kruhy tak hlboko, že rozpútali kampaň za bojkto Olym
pijských hier v Moskve• Kto však skutočne ohrozuje mier a
bezpečnosť národov ? sú to Spojené štáty, ony spolu s čín
skymi hegemónistami vedú nevyhlásenú vojnu proti Afganista
nu, Ony sústreďujú ozbrojené sily na hraniciach Iránu, ony
podnikli letecké dobrodružstvo proti Teheránu a rozmiestňujú
intervenčné jednotky na území ďalších štátov.
Treba však povedať, že táto politika nemá žiadne vyhliadky*
Nebývalo vzrástla sila a vplyv Sovietskeho zväzu a krajín so
cializmu, ktoré spolu s robotníckym, demokratickým a celým
mierovým hnutím sú

toho zárukou,

Vážení občania, súdružky a súdruhovia, milá mládež,, pri osla
vách 3 3 * výročia oslobodenia Československa Fovietskou armádou
yf

y

sa s hlbokou uctou skláňame pred pamiatkou tých, ktorí položi
li životy pri oslobodzovaní našej republiky. Nikdy nezabudneme
na hrdinské obete sovietskeho ľudu a súčasne sme hrdí na to,
že v spoločnom boji bolo na večné časy spečatené naše priateľ
stvo a spojenectvo s prvou kraj inou socializmu, naším oslobodi
teľom Sovietskym zväzom. Sme hrdí na to, že naša KSČ bola u nás
jedinou politickou silou, ktorú nezlomili fašistické represálie
a ktorá čestne obstála'v národnooslobodzovacom boji, nepreruši
la svoj zápas za národné a sociálne oslobodenie a stala sa jeho
/

f

veducou silou. Vysoko vyzdvihujeme ulohu Sovietskeho zväzu,
ktorý tak v čase zápasov proti fašizmu ako aj v nasledujúcich

35 rokoch uskutočňoval politiku upevňujúcu sily pokroku a mieru
Pri trvalých návratoch k historickým udalostiam spred 35 rokov !
vždy budeme s vrelou vdakou spomínať našich osloboditeľov a naj j
mä uvedomovať si ich odkaz, ktorého šipka jasne smeruje k sociaj
listickej a komunistickej budúcnosti.
y

f

ľfeb!i žije a upevňuje sa naše sudružské spojenectvo so Soviet-

skym zväzom, nech žije vedúca sila nasej spoločnosti
Komunistická strana Československa.
Po skončení prejavu prítomní vyjadrili súhlas potleskom.
v

7 dalšom programe prítomní vypočuli príležitostné recitá
cie, ktoré predniesli žiačky ĽDS*
Zástupcovia spoločenských organizácii položili vence k
pomníku vdaky prodŽK za zvuku padlých revolucionárov,
ktorý hrala Dychovka ZK«
Oslava 3 5 . výročia oslobodenia našej vlasti slávnou Soivet
skou armádou mala dôstojný priebeh a zúčastnil sa jej znač
ný počet občanov, mládeže a žiakov.

Jevgenij Alexandrovic

v*

K B 0 A T 0 Y ,

cestný občan Stupavy.
K prvej návšteve Stupavy s. J* A* Kečatova došlo dna 1 5 . sep
tembra 1972 * 0 návštevu prejavil záujem s. ^.ečatov už skoršie
bolo to pri príležitosti družobnej návštevy študentov a učite
lov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
vo Farmaceutickom inštitúte v Piatigorsku v RSFSfU
Členkou tejto výpravy z FF UK v Bratislave bola aj stupavská
občianka, študentka FF UK s« Valika Chrupková*
Privítací prejav v Piatigorsku predniesol prorektor Inštitútu
s* J* A* Kečatov. V priateľskom rozhovore účastníci zájazdu
sa predstavili, Valika Chrupková spomenula ai to, že pochádza
zo Stupavy*
Prorektor s» Kečatov pri tom povedal, že on Stupavu pozná,
ako mladý dôstojník / starší litinant / CA zdržiaval sa v
Stupave asi tri mesiace*
Hned pripomenul, že keď navštívi FF UK v Bratislave, zavíta
aj do Stupavy#
Tak došlo k prvej návšteve s# Kečatova v Stupave, kedy bol
prijatý na tun. I M V »
Návštevu sprostredkovali učitelia FF UK a riad, Inštitutu
pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave s*
KNDr., l£Ph, Milan Lehký, CSc*
Pri tejto príležitosti aj predseda

s. J, ílartinkovic
v

poznal v osobe s# Kecatova mladého dôstojníka CA z roku 1945#
ktorého rozkazy s vojenskými úlohami ochotne plnil.
V deň prvej návštevy pozrel si aj renovovaný kaštiel Dom dcchodcov, v ktorom s. Kečatov roku 194p mal svoje sídlo.
Na pamiatku prvej návštevy s, Kečatov prevzal publikáciu o
Stupave a členovia sprievodu jubilejné odznaky vydané pri

príležitosti sedemstého výročia prvej písomnej správy o Stu
pave# Fotodokumenty boli doručené neskoršie.
Priebeh dalších udalostí vyjadrujú záznamy zo zápisnice z ple
nárneho zasadania láNV v Stupave zo dňa 1 7 * októbra 1980,
Hostia zasadania: Doc. Br* Jevgenij Alexandrovia Eecatov,
GSc*, Doc. Dr* A* Kazakov, CSc*, Doc. Br, Phiar. Vladimír
Springer, GSc*, Doc* BMDr* Phi.ír* Milan Lehký, CSc*
Z 9* bodu zápisnice: Záver: Záveru plenárneho zasadnutia 1MV
sa zúčastnili sovietski hostia na čele so s* J* A* Kečatovom,
ktorému dňa 2 1 * apríla 1978 plenárnym zasadnutím MNV bolo
udelené cestné občianstvo Stupavy,
Sovietskych hostí osobitne privítal podpredseda ISJV s* JUDr*
Vojtech Mader a odovzdal slovo predsedovi MNV, ktorý prednie
sol slávnostný príhovor, po ktorom nasledovalo odovzdanie do
kumentu o čestnom občianstve a s y m bo li c ky kľúč Stupavy*
Za udelenie čestného občianstva s* Xečatov podakoval*
Plenárne zasadnutie M Y ukončil predseda MNV, ktorý poďakoval
prítomným za účasť*
D*a.h. Dr* .Anton Líóza, tajomník LENV, Jozef liartinkovič, pred
seda LiNV*
Prejav predsedu MKV na slávnostnom plenárnom zasadaní
dňa 1 7 * októbra 1980 pri príležitosti udelenia čestného ob
čianstva s. J* A* Kečatovovi.
Vážení poslanci, súdružky, súdruhovia, milí naši sovietski
hostia, dovoľte mi, aby som v mene straníckych a štátnych
orgánov, v mene zložiek Národného frontu i v mene svojom
srdečne privítal na našom plenárnom zasadnutí MNV, ktoré sa
týmto okamžikom stáva slávnostným sudruha docenta Dr, Eugena
Alexandroviča Kečatova, kandidáta náuk, vedúceho katedry or
ganizácie a riadenia farmácie Piatigorského farmaceutického

inštitútu v Piatigorsku v Ruskej sovietskej federatívnej
socialistickej republike vo Zväze sovietskych socialistic
kých republík, ako aj všetkých súdruhov jeho doprovodu*
Ďalej srdečne vítam predsedu MÄT KSS v Stupave s. Ing.
Alexandra Easona.
Vážené súdružky a súdruhovia, dňa 21* apríla 1978 plenárne
zasadnutie MKV na základe doporucenia straníckych a štátnych
orgánov a predsedníctva Národného frontu v Stupave udelilo
Cestné občianstvo v našej obci s* Sugenovi Alexandrovičovi
Xečatovovi, ktoré bolo udelené z& jeho veľké zásluhy pri
oslobodzovaní našej obce sovietskou armádou v apríli roku
I945 , ktorej bol priamym účastníkom, a po oslobodení našej
obce bol prvým veliteľom vojenskej posádky Červenej armády
v Stupave*, súdruh Kečatov má veľké zásluhy pri konsolidácii
povojnových pomerov v našej obci, iniciatívne poskytol po
moc a rady revolučným orgánom v našej obci pri riešení pro
blémov a úloh, ktoré v tejto dobe museli tieto orgány rie
šiť hlavne v oblasti zásobovania,, verejného poriadku ‘a bez
pečnosti našich občanov *
súdruh Kečatov, sme nesmierne radi, že si dnes opätovne
naším hosťom a že Ti môžeme v Tvojej prítomnosti zo srdca
srdečne poďakovať za Tvoje zásluhy, za Tvoju obetavosť,
ktorú si nielen v tých vojnových a povojnových obdobiach
pre našu obec, dnes už i Tvoju obec vykonal, Nesmierne nás
teší tá skutočnosť, že našu vďaku, našu lásku môžeme preu
kázať práve Tebe, synovi veľkého pokrokového a mierumilov
ného národa, nášho bratského Sovietskeho zväzu*
Sme nesmierne zaviazaní bratskou láskou k národom Soviet
skeho zväzu za nezištnú pomoc, ktorú nám poskytuje bratský
Sovietsky zväz, jeho národy pri riešení problémov vo výstav

be nasej rozvinutej socialistickej spoločnosti a teší nas,
že i Ty, náš čestný občan, podielaš sa i teraz aktívne pri
riešení našich problémov v oblasti farmácie,
súdružky a súdruhovia, v súčasnej dobe stojíme pred oslavou

6 3 # výročia Októbra a Mesiaca priateľstva* Sesťdesiatetretie
výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a otvore
nie LIesiaca Československo - sovietskeho priateľstva tak ako
každý rok, budú i v tomto roku a to v najbližších dňoch v
práci orgánov NF a organizácií v ňom združených vyvrcholením
celoročnej činnosti v internacionálnej výchove v x^osilňovaní
bratských vzťahov k Sovietskemu zväzu*
I 35# výročie vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja Českov

slovenského ľudu a oslobodenie Československa Sovietskou armá
dou budú pod vedením Komunistickej strany Československa a
organizácie NF v tohtoročnom Liesiaci Československo - soviet
skeho priateľstva i v našej obci rozvíjať svoju činnosť pod
heslom Sovietsky zväz - náš osloboditeľ, verný priateľ-a spo
ľahlivý spojenec pri výstavbe rozvinutej spcialistickej spo
ločnosti*
Nech teda i naše dnešné slávnostné zasadnutie za prítomnosti
sovietskych občanov je považované za prejav,úcty a lásky k
Sovietskemu zväzu, za prejav spolupatričnosti k veľkému brat
stvu Sovietskeho zväzu, za prejav internacionalizmu stupavcanov k socialistickému spoločenstvu, nech je ^rvým krokom k Na
čatiu Mesiaca Československo - sovietskeho priateľstva*
Vážený súdruh Kečatov - som veľmi rád a veľmi ma teší, že dnes
môžem na našom slávnostnom zasadaní pléna MNV odovzdať Ti do
kument o čestnom občianstve obce Stupavy.
súdruh Kečatov, odovzdávam Ti tento doklad o cestnom občian
stve našej obce s tým, že dnes sa oficiálne stávaš naším

cestným občanom, stávaš sa jedným z nás*
Sakujem za pozornosť*
Po prejave predsedu IRW a odovzdaní dokumentu o cestnom ob
čianstve s. J. A* ICecatovovi

čestný občan vyjadril svoje

poďakovanie za prejavenú pozornosť straníckych, štátnych
orgánov a organizácii l'Pľ v Stupave.
Dokument o čestnom občianstve je umeleckým dielom, jeho
autorom je grafik Milan Spál.
Symbolický kľúč k cestnému občianstvu je umeleckým výrobkom,
ktorý dodal podnik Dielo v Bratislave.
Reprezentačné umelecké výrobky zabezpečil I,£fvr v Stupave,

Železničná doprava v Stupave*

Oblastný cestovný poriadok C S D na roky 1979 " 1930 s uvede
nými dátami od 2 7 * mája 1979 čio J>1 * mája 1980 v tabuľke

h

pre trať Devínske Jazero - Stupava a spät uviedol toto ozná
menie: Doprava toho času zastavená.
To znamená, že dňom 27« mája 1979 bola zrušená osobná doprava
železnicou na uvedenej trati.
Toto opatrenie bolo dôsledkom nepatrného záujmu občanov o ces
tovanie železnicou pre jestvujúcu rozvinutú autobusovú dopravu,
ktorú zabezpečuje ČSAD - Československá automobilová doprava*
Stupava je spojená s Bratislavou mnohými autobusovými spojmi
ako aj dalšími spojmi, ktoré cez Stupavu prechádzajú vo smeroch
do Bratislavy a z Bratislavy*
Železničná doprava na uvedenej trati však nadalej zabezpečuje
dopravu nákladov, o ktorú je nadalej zvýšený záujem, pretože
v Stupave je viac závodov, ktoré sa bez nej nezaobídu*
SÚ to najmä Stupavská cementáreň, SLOVLIK, Štátne lesy, ^ako
aj dalšie a novšie priemyselné a poľnohospodárske závody aj
organizácie*
Do Stupavy sú smerované aj náklady pre niektoré závody a orga
nizácie v Bratislave ako aj záujemcov z radov občanov, takže
stupavská železničná stanica odbremeňuje preťažené železničné
stanice v Bratislave*
Informácie pre zápis do kroniky boli poskytnuté na železnič nej stanici v Stupave*

Prokop

S t u p a v s k ý

Vydavateľstvo OBZOR v Bratislave roka 1980 vydalo štvrtý
diel SL0VEN2K0, 2. časť pojednávajúca o kultúre. Na strane

7 2 . v kapitole Prenikanie marxizmu na Slovensko sa uvádza:
Začiatky prenikania marxizmu k nám súvisia s nástupom roboti
níckej triedy, s formovaním jej triedneho vedomia, organizo
vaním sa na politickú silu.
Politickou stranou proletariátu v Uhorsku bola uhorská sociJ
álnodemokratická strana, založená roim 1^80#
Slovenská robot

nícka trieda od zaciatka bola organizačne včlenená do celouhorského robotníckeho hnutiaft Vyrastala v podmienkach inter
nacionálnej solidarity robotníkov ostatných národností Uhor
ska, Už koncom 19 . stor. roka 1897 vychádzajú prvé slovenské
socialistické časopisy Nová doba a Zora* V podmienkach uhor
ského teroru čoskoro zanikli.
1* októbra roka 1904 vyšlo v Bratislave prvé číslo nového me
sačníka - Slovenských robotníckych novín.

>

Vydávanie robotníckych časopisov v slovenčine malo veľký vý
znam pre rast sebauvedomovania slovenského proletariátu ako
triedy, pre jeho ideologické a politické vzdelávanie, pre po
stupné osvojovanie si základných princípov socialistického
svetonázoru. Prostredníctvom slovenského tlačeného slova sa
slovenský proletariát začal oboznamovať aj s učením Karola
Marxa a Fridricha Engelsa, s marxistickou filozofiou,
Ku zvýšeniu teoretickej úrovne Slovenských robotníckych no
vín i ďalšieho mesačníka Napred / 1906 / prispel najmä Edmund
BOREK, ktorého poslalo vedenie českej sociálnodemokratickej
strany na pomoc pri ich vydávaní.
Z hľadiska propagácie filozoficko - svetonázorových aspektov
marxizmu malo veľký význam vydanie Borekovej brožúry -

Prokop

S t u p a v s k ý

Vydavateľstvo OBZOH v Bratislave roku 1980 vydalo štvrtý
diel SLOVENSKO, 2 . časť pojednávajúca o kultúre. Na strane
72. v kapitole Prenikanie marxizmu na Slovensko sa uvádza:
Začiatky prenikania marxizmu k nám súvisia s nástupom robot1
níckej triedy, s formovaním jej triedneho vedomia, organizo
vaním sa na politickú silu.
Politickou stranou proletariátu v Uhorsku bola uhorská sociJ

á lno demokratická strana, založená roku l^jŠO* Slovenská robot
nícka trieda od začiatku bola organizačne včlenená do celouhorského robotníckeho hnutia# Vyrastala v podmienkach inter
nacionálnej solidarity robotníkov ostatných národností Uhor
ska. Už koncom 19 * stor. roku 1897 vychádzajú prvé slovenské
socialistické časopisy Nová doba a Zora* V podmienkach uhor
ského teroru čoskoro zanikli.
1. októbra roku 1904 vyšlo v Bratislave prvé číslo nového me
sačníka - Slovenských robotníckych novín.

>

Vydávanie robotníckych časopisov v slovenčine malo veľký vý
znam pre rast sebauvedomovania slovenského proletariátu ako
triedy, pre jeho ideologické a politické vzdelávanie, pre po
stupné osvojovanie si základných princípov socialistického
svetonázoru* Prostredníctvom slovenského tlačeného slova sa
slovenský proletariát začal oboznamovať aj s učením Karola
Marxa a Fridricha Engelsa, s marxistickou filozofiou*
Ku zvýšeniu teoretickej úrovne Slovenských robotníckych no
vín i dalšieho mesačníka Napred / 1906 / prispel najmä Edmund
BOREK, ktorého poslalo vedenie českej sociálnodemokratickej
strany na pomoc pri ich vydávaní#
Z hľadiska propagácie filozofiek© - svetonázorových aspektov
marxizmu malo veľký význam vydanie Borekovej brožúry -

Karol

M A H X , jeho život a dielo pod pseudonymom Prokop

Stupavský v roku 1913 nákladom časopisu pLObotnícke noviny

v Prešporku*
Je to prvý pomerne ucelený výklad Marxovho učenia i jeho
pôsobenia v medzinárodnom robotníckom hnutí•
Z filozofického hľadiska najdôležitejšie sú kapitoly veno
vané teoretickým stránkam vedeckého socializmu. Správne vy
stihol progresívne revolučné jadro Hegelovho učenia, jeho
dialektiky. Správne stanovisko zaujíma k-Feuerbachovi, u
ktorého vyzdvihuje najmä materialistické chápanie sveta.
Posledné dve kapitoly sú venované otázkam materialistického
ponímania dejín a Mrxovmu ekonomickému učeniu.
Najvýznamnejšia je šiesta kapitola obsahujúca prvý sloven
ský preklad Komunistického manifestu* Slovenský proletari
át mal takto možnosť oboznámiť sa so základným dielom ve deckého socializmu, so základnými princípmi svetonázoru
robotníckej triedy.
Pokúsime sa získať informácie v akej súvislosti autor
zvolil si pseudonym Prokop Stupavský*

Úcta a obdiv patria pracovníkom Domova,
Domov je akýmsi ostrovom, hovorí sa v článku o tunajšom Do
move dôchodcov* Žijú tu ľudia, ktorí sú naň odkázaní* Žijú
tu s nimi obetaví pracovníci a občas prichádzajú návštevy,
prichádzajú za rodičmi, za príbuzenstvom, podaktorí aj zo zve
davosti nazrieť do zvláštností ich života na tomto ostrove*
V Roľníckych novinách zo dňa 3 * okt. 1980, ročník XXXV, čís
lo 234 Marta Moyšová postrehla všeličo, kde ma zaujal medzi
iným obdiv, ktorý prejavila pracovníkom zariadenia.
Za cestou, ktorou sa valí uponáhľaný život, stojí majestátny
renesančný kaštieľ. Pod heslom Stupava, sa v múdrej knižke
dozvieš, že patril grófom Károlyiovcom, ktorí zo strachu pred
novými poriadkami ušli na západ. Prejdeš mostom, pod ním iste
bývala kedysi vodná priekopa a z tabule sa dozvieš, že si na
mieste: Domov dôchodcov v Stupave#
Vlastne tá tabuľa bola pre mňa zbytočná* V ústrety mi kráčali
starenka a starček. Vek ich zohol k zemi ako víchor konáre
stromov, n

já cekám znojeho syna

mali dôjsť, ale .,.w

V duchu si premietam, čo asi zdržalo syna, že odložil návšte
vu matky. M súdruha vedúceho ? Toho ťažko nájdete. Ráno má
najviac práce."
Hľadím cez celkom moderné okno na udržiavanú časť parku,
Z obrazu vanie pokoj, odovzdanosť a múdrosť# Asi preto, že
jeho hlavnými postavami sú starí ľudia. Hlučný život, na aký
som zvyknutá, zostal za múrmi kaštieľa.
Z uvah ma vytrhne zvučný mužský hlas. Vedúci Domova dôchod
cov, sudruh Štefan Neradovic, je muž v najlepšej sile.
Do domova vpadol rovno z funkcie tajomníka W

v Stupave*

Bolo to pred štyrmi rokmi. Ha otázku, aké boli začiatky, iba
vzdychne. Bol zvyknutý pracovať s ľuďmi, ale predsa len práca

s ľuďmi, ktorí dožívajú svoj život, je iná. SÚ citlivejší,
zraniteľnejší, než ľudia v produktívnom veku. :úvisí to iste
aj s úbytkom fyzických síl, i s pocitom zbytočnosti, ktorým
často trpia. Slovenské príslovie hovorí, že starý strom ne
možno presádzať. Tak je to i so starými ľuďmi* Treba s nimi
pracovať opatrne, ako so vzácnym porcelánom. Ako si získať
ich dôveru, aby nám verili, že sme Xdia, ľudia cítiaci, ktori
im chcú utvoriť dôstojné podmienky pre jeseň ich života.
Bola to robota, ktorou si ich získal, neúnavnosť a vytrvalosl
s akou sa pustil do práce v najväčšom z domovov dôchddcov v
celej GSSH. Postarať sa o tristoštyridsaťdva ľudí vo veku od
šesťdesiat do sto rokov nie je maličkosť. Z nich viac ako po
lovica je pripútaných na lôžko#
Pre domov dôchodcov zabezpečil nové zariadenia, pravidelnú
každodennú lekársku starostlivosť. n Náš vedúci urobil toho
veľa pre domov..* tT konštatovala vecne hlavná safetra Kar la
Mašková«
Aj z listov sa všeličo dozvedia. Starenka píše, mám sa dob
re, synovia postavili dom, krásny a veľký ako palác. Jesť
mám čo, komnatu mi dali veľkú, ešte aj nábytek kúpili nový.
Keď ráno odídu, dom ostane prázdny a ja nemám s kým slovka
stratiť. - U vás bolo lepšie, aj kamarátky som mala, aj sme
si posťažovali jedna druhej. Prevelice pekne vás prosím, ne
vzali by ste mňa 11 naspátek n do domova ? - Po tomto liste
sa opäť vrátila do domova a požila si medzi w svojimi ft ešte
pár rokov.
Samota a pocit zbytočnosti kvária viac ako choroby a starec
ká slabosť. Mnohí starí ľudia dávajú prednosť w starobincu ?t
pred izbou v paneláku. Štyri steny sú hluché, necitlivé.
Mladí často nedbalí, ,

odvrkujú, my nemáme čas a pod.

Tu sa možno porozprávať, posťažovať, vylíčiť svoje choroby,

t

možno susedke i kávičku uvariť, podať pohár vody, či čosi
iné* A len čo je človek trochu užitočný, i ten svet je ra
zom krajší.
Nemožno však vidieť veci tak, aké by sme ich ďéli mať, mu
síme byť realisti a vidieť ich také, aké sú v skutočnosti.
Mnohí starí ľudia si inak predstavovali jeseň svojho života.
Možno chceli vedno sedávať pri jednom stole so svojimi ,
To miesto sa našlo, pokiaľ bola stará mama či otec zdravý,
pokiaľ pomáhali naturáliami aj peniazmi* Pokiaľ boli vnú
čence malé a potrebovali opateru. Zrazu však ruky, nohy vy
povedali službu, rodinný domček predali, v paneláku už ne
bolo dosť miesta a život sa končí v domove dôchodcov*
Su tu aj takí, ktorí nemajú rodinu, ani príbuzenstvo. Tu
v domove sa majú dobre, so spolubývajúcimi sa znášajú, ma
jú svoj park, knižnicu, televízor.
Aj ľudí, ktorí nemajú " nikoho na svete M je dosť* Tu je
napr* teta Pulmanová z Malaciek, ktorá zostala sama* Sta
rať sa o seba v deväťdesiatke je ťažké* Žije tu už desať
rokov, tohto íeta dožila sa okrúhlych sto rokov.
Správa z Večerníka hovorí: V stupavskom domove dôchodcov
bola včera ojedinelá slávnosť, ktorú pripravilo vedenie
domova v spolupráci s MNV a výborom pre občianske záleži
tosti pri príležitosti stých narodenín obyvateľky domova
Márie Pulmanovej, rodáčky z Malaciek* Jubilafetku prišli
pozdraviť predstavitelia obce, domova, ako aj okresu Bra
tislava vidiek, delegácie rodákov z Malaciek a další gra
tulanti.
Napriek vysokému veku má j a s m myseľ a na všetko, čo pre
žila, často si spomína*
Akékoľvek návštevy v domove sú sviatkom. Starenky a star-

cekovia vedia byť vdační* Deťom z materských škôl, pionie
rom, študentom, ženám zo zborov pre občianske záležitosti,
ľudom zo závodov, ochotníkom i umelcom*
Pracovníci Domova. 0 zdravie obyvateľov Domova sa starajú
dvaja lekári, IJJDr. Štefan Osvald a l-.UDr• Zuzana Nerádová.
lUDr. Štefan Osvald, praktický lekár, je stelesnený opti
mizmus a dobrota* Vekom sa približuje k svojim pacientom
a tak skôr chápe potreby, o ktoré prejavujú záujem. Uvedo
muje si, že mnohým z pacientov skôr pomáha psychoterapia
než liečivá, ktoré im predpisuje* Hovorí, že úsmev, dobré
slovo sú niekedy viac, ako liek* Volajú ho náš pán doktor.
Je to prejav najvyššej dôvery*
Sestričky Domova. Spolu s hlavnou sestrou pracuje ich tu
štyridsaťpäť, súdružka Karla Mašková uvádza hosťa na odde
lenie, kde je práca najťažšia* Leží tu šesťdesiatosem sta
rých ľudí*' Stará sa o nich jedenásť sestier. Takmer každé
ho treba umyť, obliecť, učesať a prípadne aj nakŕmiť.
Pohľad na obnaženú starobu nie je veru príjemný.
Obdivujem tieto mladé ženy. Zotrvávajú v ťažkej práci, má
loktorá uteká a hľadá si pohodlnejšie miesto. Pripomínajú
statočných vojakov na bojovom poli*
Človek musí myslieť na to, že aj on raz bude odkázaný

na

pomoc iných, hovorí staničná sestra Božena Ragasová*
Úprimná vďaka vám, kolektív sestričiek za vašu obetavú a
dojemnú prácu a starostlivosť, vďaka vám, i starí ľudia
zostávajú ľuďmi.
Ľudia tu žijú vlastným životom, majú svoje drobné radosti
i žiale, častým ich spoločníkom je televízor* je ich tu
vyše štyridsať, vďaka našej štátnej sociálnej starostli
vosti je u nás staroba dôstojná a bezpečná*

Zoznam zamestnancov Domova dfchodcov v Stupave.

Na I, ležiacom oddelení pracúju: Anna Ábelova, úseková ses
tra, Vladimíra G-álová, Apolónia Kuková, iimília Lachkovičová,
Stanislava Mrvová, Terézia Hichelová, Mária Michaljáková, re
hoľné sestry.
Ha II* ležiacom oddelení pracujú: Božena Ragasová, úseková
sestra, Ida Petrušová, zdravotná sestra, Zita lothbauerová,
diétna sestra, OÍga Štepánková, zdravotná sestra, Jana Kovacovská, zdravotná sestra, Dana Vlasáková, zdravotná sestra.
Hlavnou sestrou pre celý ústav je s, Karola Mašková,
Rehabilitačnou sestrou je Anna Kučerová*
Na geriatricko - psychologickom oddelení .pracúju: Mária Lachkovicová, úseková sestra 4# oddel*, Jana Svarbová, zdravotná
sestra, Magda Navrátilová, zdravotná sestra, Agneša Märzová,
zdravotná sestra*
Ha chodiacom oddelení úsekovou sestrou je Mária Qndriášova,
Anna Javorská, ošetrovateľka, Františka Šaníková, ošetrovateľ
ka, Anna Veselá, sociálna sestra, Štefánia Baranková, sanitár
ka, Jarmila Bubnicová, sanitárka, Eva Belčíková, sanitárka,
Czikhardtová Alžb#, sanitárka, Otília Gronesová, sanitárka,
Helena Čulenová, sanitárka, Emília Hajduchová, sanitárka,
Mária Kucerová, sanitárka, iima Kišonová, sanitárka, Helena
Koreňová, sanitárka, Zlatica Hrebeňová, sanitárka, Štefánia
morávková, sanitárka, Genovéva Micová, sanitárka, Karola Maro
šová, sanitárka, Mária Märzová, sanitárka,
Na geriatricko - psychologickom oddelení : Karol Pobiš, sanitár, Božena Rajtáková, sanitárka, Mária Rauscherová, sanittár
ka, Anna Rohlíoková, sanitárka, Olga Sevelová, sanitárka,
Irena Trvalíková, sanitárka, Libuša Trokšiarová, sanitárka,

Štefánia Vollnerová, sanitárka.
Kuchynský personál:
Jozef Vlasák, hlavný kuchár, Jozefína Kiripolská, snenová
kuchárka, Hermína Draškovičová, smenová kuchárka;
Helena Hýrová, Anna kozová, Ružena Ivanová, Žofia LIaderová,
Genovéva Kovačičová, Anastázia Pavlícková, íMria Schieberová, Júlia Veszprémyová, LIária Barcajová, pomocné kuchárky,
V práčovni pracujú: Rozália Slováková, vedúca práčovne,
Ľudmila Kubíčková, Ivlária Dodokává, Kvetá Eabiánová, Vlas ta
Hricová, Anna Brindzíková,
Skladníčkou je Emília Orechovská,
Upratovačky: LIária Aghová, Rozália Bobáková, yárta Gfalová,
Eva Lajchová, Emília Brezovská, Viera Eanusková, Jozefína
Jedličková, Vilma Maderová, Mária Marošová, Luda Llichalovičová, Eva Satmáriová, Viera Semberová, Iveta Zemanová.
Vrátničkou je.Mária Gregušová, šoférom je Emila Havlíček,
Kuriči: Michal Mašek, G-ejza Schieber, Arnold Jánoš a Ste*t *
fan Šlauka* Údržbárom je Ľudovít Balog,
Lekári: MUDr. Štefan Osvald, MODr. Zuzana Nerádová*
Vedúci ústavu: s, Štefan Heradovič.
Zástupca vedúceho: s, Terézia Rajtáková, hlavná účtovníčka.
Anna Suchá je hospodárkou;
Jana Líládeková, je mzdovou účtovníčkou.
Jana Rajtáková

je skladovou účtovníčkou.

n

Nová budova školy v Stupave.

Ako som uviedol, novostavba Základnej deväťročnej školy kpt. J,
Nálepku v Stupave sa začala v októbri roku 1976 . Hoci základný
v

kameň školy bol symbolicky poklepaný už pri príležitosti odhale
nia pomníka kpt, Jána Nálepku pred budovou školy už diía 1 7 , nov.
r * 1973 Pri tejto udalosti na 3 0 . výročie jeho hrdinskej smrti,
so stavbou sa začalo až o tri roky neskoršie.
Plánovaný predpoklad dokončenia stavby bol stanovený 21a koniec
roka 1978* Pre mnohé nedostatky však stavba školy bola dokonče
ná až v lete roku 1980, Cez prázdniny v lete r, 1980 vedenie ško
ly za pomoci MNY organizovalo brigády na čistenie školskej budovy
/

y

a jej okolia, na ktorých sa zúčastňovali rodčia žiakov školy ako
aj učitelia a niektorí žiaci.
v

Školský rok I98O / 1981 bol slávnostne otvorený v novej školské;]

budove dna 1 , septembra roku 1980 ,
Na slávnostnom otvorení školského roka v novej školskej budove
v

f

**

na Školskej ulici zúčastnili sa okrem žiakov školy v značnom poč
te aj rodičia žiakov, učitelia a početní hostia. 1ĽJV v Stupave
zastupovali s. JUDr, Vojtech Llader, podpredseda MNV, s, HNDr.,
Anton Líóza, tajO;,íník LôNV, Odbor školstva ONV zastupovali s.líinarovič, s, Alica Šimeková, školskí inšpektori.
Za družobnú ZDŠ v Orechove, okres Brno venkov boli na slávnosti
prítomní s, Milena Eezníčková, preds. ZO KSČ a zást. riaditeľa
školy a s. Dana Paŕilová, preds. ZO ROH na uvedenej škole.
Predseda L5NV s, J, Martinkovič slávnosti sa nezúčastnil, lebo v
v tom čase bol na zájazde v ZSSR, podobne riaditeľ ZDŠ s* Milan
liatlovič nebol prítomný pre chorobu.
Za stavebnú organizáciu bol prítomný s, Ján Miiošovič.
Z učiteľov dôchodcov 11a slávnosť boli pozvaní ss. J* Kusárik,
býv, riaditeľ školy, Františka Busáriková, učiteľka;

/

L,

Vojtech Erdélyi, býv. zástupca riaditeľa školy, Otília Erdélyiová a Aima Slobodová, učiteľky, Pavol^Huk, školník , Agneša
V školskom roku 1980 / 1981 je celkom ’34airi^íf^á toho 5 tried.
I, ročníka s počtom .žiakov 156 ,

5 tried II. ročníka s počtom žiakov 144,
4 tried III. ročníka s počtom žiakov 125 >
4 tried IV. ročníka s počtom žiakov 125>
4 tried V. ročníka s počtom žiakov 100,
4 tried VI. ročníka s počtom žiakov I3 0 ,

3 triedy VII. ročníka s počtom žiakov 108,
3 triedy VIII* ročníka s počtum žiakov 8?>
2 triedy IX. ročníka s počtom žiakov 5 2 .
Počet žiakov v ročníkoch 1, - 9 * - 489 chl., 538 dievčat,
spolu 1 0 2 7 *
Podľa novej koncepcie, t.j. v základnej škole vyučuje sa v
tomto školskom roku v ročníkoch 1 . - 5 *
V ročníkoch 6 * - 9* vyučuje sa podľa zákona o Základných deväť*
ročných školách.
V školskom roku 1980/1981 na tunajšej ZS a ZD3 vyučujú:
V I. ročníku: Lidka Ondrášiková, Marta Zemanová, Blažena Katkiňová, Ľubica Darášová, Jiŕina Laurincová;
V II, ročníku: Mária Jurigová, Katarína Sklenková, Genovéva
Eirgáhková, ľiarta Žolnayová, Mária Klučárová;
V III. ročníku: Viera Husáriková, Júlia Janigová, Mária Palová, Libuša Kubovičová;
V IV. ročníku vyučujú: Emília Hasonová, júlia Hudecová, Štefá
nia Ščepánková, Otília Erdélyiová ml. ;
Triednymi učiteľmi v ročníkoch V. - IX. sú:
V V. ročníku: Anna Kalinová, Zlatica Gurská, Marta Janegová,
(Gabriela Prokešová;^

V VI* ročníku: Elena Osvaldová, Sarlota Erálová, Božena Jaderková, Oľga Pifflová;
V VII, ročníku: Ľudovít Maroš, Viera Ružičková, Anastázia
Lachkovičová;
V VIII* ročníku: Drahomíra Kazarková, Helena Illiťová, Eva
Závradská;
V IX* ročníku: Anna Štoŕfová, Magda Rennerová.
Ďalší učitelia: láária Bencová, Milan Gajdošík, Eva LIaderová,
Magda Hedavašková, Zoltán Peczár, Gabriela Serdelová, Jarmi
la Škrovaňová - na MD, Michal Stoŕfa*
v

/

Školská družina má 6 oddelení, pracúju tu:

Jitka Minar ov iôová, vedúca výchov ,, iMria Lachkovičová, vycho
vávateľka, Dana. Šulíková, výchov*, Jan^a Veselá, vychovávateľ
ka, Otília Erdélyiová st *, Anna Slobodová ueiteľky-dochodkyne
v

f

V sekretariáte školy: Ľudmila Mozová*
Skupinová vedúca PO SZM: Magdaléna lialábová•
Pre účely školy používajú sa dve budovy, v staršej, na ul*
kpt. J. nálepku je 5 tried I* ročníka a oddelenia školskej
družiny, V novostavbe su umiestnené ostatné ročníky*
Správni zamestnanci: v staršej budove je školníkom Stanislav
Eorecký, Alžbeta Horecká a Líária Tarabová sú upratovačky,
V novej budove domovníkom je Miroslav Daňo, kurička Mária
Daňová; upratovačky sú: Ružena Debnárová, Rozália Gbelská,
Jana Hamšíková, Ľubica Horecká, Luboslava Podolská, Milena
Poláková.
V školskej kuchyni a jedálni pracujú: Emília Chrupková, ve/

v

^

duca SJ. Valéria Juricová, pomoc, kuchárka, líária Juriová,
pomocná kuchárka, Emília Močiariková, zást, hlav* kuchárky,
/

v

Júlia Prosnáková, glav. kuchárka, Anna Schwarzová, pomoc,
kuchárka, Klára Tomkovičová, pomocná kuchárka.

Vedenie školy:
s* Llilan Matlovič, riaditeľ školy,
x

s« Júlia Koželová, zást, riaditeľa školy,
s, Jolana Petreová, zást. riaditeľa školy,
V tomto školskom roku nastala podstatná zmena, skončila sa éra
dvojsmenného vyučovania, vznikli priaznivé podmienky pre výchov
novzdelávací proces na tunajšej ZŠ a 2DŠ,
Stará budova školy, ktorá slúžila školským účelom v Stupave
vyše sto rokov / od roku I869 / doslúžila v posledných rokoch
v schatralom stave# Zostala opustená a čaká na generálnu opravu
V súčasnosti je viac názorov na jej využitie. Jedna z možností
je po G-0 použiť ju pre potreby osobitnej školy, ďalšia verzia
upraviť ju pre potreby ľudovej školy umenia.
V predošlých š olských rokoch vyučovalo sa v nej vo dvoch sme
ná ch v triedach 1. stupňa ZDŠ, napokon v triedach ZŠ podľa no
vej koncepcie#
V susedstve novej školskej budovy bola postavená 12 bytová jed
notka, v ktorej jedna tretina bytov bola pridelená učiteľom.

n/

Sté výročie založenia
Dobrovoľného požiarneho zboru v Stupave,
Základná organizácia Zboru požiarnej ochrany v Stupave v spo
lupráci s MNV

v

Stupave pripravila na mesiac september 19S0

oslavy stého výročia založenia Dobrovoľného požiarneho zboru.
K tejto významnej udalosti vydala pozvánky na podujatia osláv
*
s nasledujúcim
textom:

Základná organizácia ZPO v Stupave Vás pozýva na oslavy 100♦
výročia založenia DPZ v Stupave v dňoch 12« 9 . I98O a 1 3 * 9 #
1980* V pozvánke je uvedený tento program:
Program osláv 100* výročia založenia PO v Stupave
Piatok -12* septembra 1980
17> 00 hod* Otvorenie výstavy PO v zasadačke IMV
Sobota - 1 3 * septembra 1980
7> 00 hod* Budíček

8 , 00 hod*. Zraz účastníkov osláv pred” Bertovičom
/ orientačné označenie - námestie SNP /

8,

30 hod, Slávnostný sprievod a kladenie vencov
k pomníku kpt* J* Nálepku

10, 00 hod. Slávnostné zasadnutie pléna M W pri príležitosti
storocniee PO za účasti zástupcov IIP

12 , 00 hod. O b e d
14, 00 hod. súťaž požiarnych družstiev o Putovný pohár
,

v

'

kpt. J. Nálepku - Štadión TJ Tatran
13, 00 hod, Uká žkové cvičenie so starou a novou hasiacou
technikou - štadión TJ Tatran

19 , 00 hod* Ľudová veselica*
V programe boli niektoré zmeny, napr. popoludňajší program
sa konal na Slovenskej ulici v susedstve Domova dôchodcov.

17a slávnostnom zasadnutí pléna MíIY, ktoré sa uskutočnilo
v spoločenskej sále Cementárne v areáli závodu predniesol
rjríležitostný prejav podpredseda LžNV s. JUDr, Vojtech Mader•
Predseda I.IKV s, Jozef Martinkovio zasadnutia sa nezúčastnil
pre chorobu.
Pretože v prejave sa uvádzajú niektoré významné udalosti
týkajúce sa vývoja organizácie, zaznamenávam ho v plnom zne
ní* Vážení poslanci, súdružky súdruhovia, milí hostia,
otváram slávnostné verejné plenárne zasadnutie Miestneho
národného výboru, na ktorom Vás všetkých srdečne vítam*
Osobitne na našom slávnostnom verejnom zasadimtí pléna IMV
vítam pozvaných hostí za OBV Bratislava vidiek náčelníka
okresnej inšpekcie požiarnej ochrany s. majora Jána Zsuríka,
zástupcu Západoslovenského Krajského výboru Zboru požiarnej
ochrany s. Juraja Sivaka, vedúceho tajomníka Okrasného výbo
ru ZPO Bratislava vidiek s. Rudolfa Urdoviča, zástupcu MV
KSS s, Štefana Ješku, dalej vítam zástupcov miestnych podni
kov, závodov, zástupcov susedných ZPO zo Zohora, Lozorna,
Lábu, zástupcov družobných ZO ZPO z Banskej Bystrice, Pozoŕíc a všetkých prítomných.
Vážené súdružky a siuiruhovia, naše verejné a slávnostné za
sadanie pléna IQW sa koná pri príležitosti stého výročia za
loženia dobrovoľného požiarneho zboru v Stupave,
Dovoľte mi preto, vážené súdružky a súdruhovia, aby som pri
tejto príležitosti načrel do historického obdobia spred 100
rokov, kedy v zložitých vnútropolitických podmienkach v dru
hej polovici 19 • storočia v Rakúsko - Uhorsku začali vznikať
v obciach a mestách na území Slovenska prvé organizované
útvary požiarnej ochrany, dobrovoľné hasičské zbory.

Ochrana osobného vlastníctva pred požiarom a inými prírodný
mi živlami uskutočňovala sa svojpomocne. Myšlienka vysoko hu
mánna - pomoc postihnutým podnecovala k zakladaniu prvých spo
ločenských organizácií na slovenskom vidieku, ktorými boli
práve dobrovoľné hasičské zbory.
Dobrovoľný hasičský zbor v Stupave bol založený 16, mája roku
1 880* Záujem o založenie tejto organizácie prejavili miestni
občania, prislušníci a majstri jednotlivých remesiel. Boli to
murári, tesári, stolári, obuvníci, krajčíri, pekári, mäsiari,
obchodníci, hodinári a i* Boli tu zastúpené všetky cechy, všet
ky remeslá, ktoré v tom čase v Stupave vykonávali činnosť.
Okrem nich medzi zakladajúcimi členmi boli tiež miestni uči
telia, lekárnik, ba aj úradníci pracujúci na veľkostatku grofa Károlviho. V zozname zakladajúcich členov dobrovoľného ha
sičského zboru v Stupave bolo vtedy 49 členov. Za ich ušľach
tilú prácu pri založení DHZ pred storna rokmi zaslúžia, aby
sme dnes uviedli aj ich mená. Boli to: Batto, úradník na veľ
kostatku grófa Eárolyiho, Cervenka, lekárnik, Ernest Greiser,
hrnčiar, Jozef' Hichter, barviar, .Anton Eoffman, lesmajster,
Viliam Reichrnayer, správca kaštieľa, Ľudovít Nagy, knihár,

^

Václav Vyhnálek, stolár, Jozef Seidl, krajčír, Štefan Landl,
obuvník, Jozef Bauer, obuvník, Michal Beuer,"murársky majster,
František Suchovský, Michal Pecha, tesársky majster, Ján Badura, tesár, František líoráček, murár, Jozef Erištoffy, hrn
čiar, Štefan ľlumík, obuvník, Ferdinand Cla.uz, pekár, Michal
Geiringer, mäsiar, Žigmund Geiringer, hostinský, František
Kuník, obuvník, Emanuel Justh, klampiar, Leopold Schwarz,
krajčír,Dávid Nasch, obchodník, Štefan Stadler, murársky maj
ster, Ján Štadler, murár, Leopold Štadler, obuvník, Cyril Llaňas, murár, Álojz Koltay, organista, Jozef G-ratzer, správca

čt L

školy, Jozef LSlller, krajčír, Karol Resch, hodinár, Šalamon
Biss, obchodník, Jozef StarŠič, gazda na veľkostatku, Ľudo
vít Brotka, súkenník, František Rojky, holič, Jozef Pospech,
záhradník, Martin Beleš, hodinár, Ján Qreguško, blanár, Jo
zef Prokop, pekár, Jozef Kitta, učiteľ, Jozef Bartoš, kraj
čír, Viliam Kugler, obchodník, Ferdinand Slezák, stolár.
Pokiaľ ste si všimli, zaujímavé je triedne zlozenie členstva
I)HZ, pretože pozostáva zo živnostníkov, remeselníkov a inte
ligencie, nie je tam ani jeden robotník alebo roľník*
Hasičská zbrojnica bola vtedy na terajšej ulici Februárového
víťazstva, presne na toM mieste, kde teraz stojí budova 1..1IV,
bola to murovaná budova so slamenou strechou*
Prvým veliteľom bol František Batto, ktorý bol známy svojou
prísnosťou* Od založenia požiarneho zboru dodnes sa vystrie
dalo 22 veliteľov, Ked skúmame činnosť požiarneho zboru od
založenia do súčasnosti, musíme s uznaním konštatovať, že vo
svojom historickom vývoji plnil svoje úlohy dôsledne a zod
povedne, nasvedčujú .tomu záznamy v zápisniciach organizácie#

i

a to za disciplinovanej účasti členstva DEZ pri lokalizovaní
požiarov a to nielen v našej obci, ale aj v susedných obciach
V rokoch 1880 - 1883 bolo 14 požiarov, v júli roku 1885 bolo

39 požiarov, roku 1886 lokalizácia požiaru v miestnej škro bárni, 2 3 # augusta 1911 lokalizácia veľkého požiaru v miest
nom kostole, 4* septembra 1942 požiar kostolnej veže a v ro1947 dna 12* jula veľký požiar stupavského kaštieľa* Pri
všetkých týchto udalostiach dobre si počínali požiarnici
stupavského požiarneho zooru, Cestne a odvážne si počínali
pri záchrane ohrozených ľudských životov a materiálnych hod
nôt či už boli majetkom jednotlivca alebo spoločnosti.
Dnes, ked po odstupe 100 rokov si spomíname na zrod dobro

I

voľného požiarneho zboru v Stupave, vzdávame poctu a uznanie
všetkým tým, ktorí po celé toto storočné obdobie až do súčas
ných dní organizačne upevňovali, metodicky a teciinicky riadi
li a zdokonaľovali tunajšiu organizáciu PZ*
Treba spomenúť aspoň niektorých, boli to Karol Hanečka, Tornáš
Maroš, Karol Okruhliea, Martin Trvalík, Ján Zeman, Štefan Horecký, Anton Moza, Ján Iliť, František Vlasák, Jozef Jelaš^č,
František Kovačic, Ján Kubovič, Dušan Šembera, Viktor Slezák,
Milan Peši, Rudolf Vrba a niektorí ďalší,
V roku I95O nastala zmena v organizácii hasičstva* Doterajšia
organizačná forma Dobrovoľné hasičské zbory zanikla a zákonom
č* 62/1950 Zb* zriadené boli Požiarne zbory ako výkonné orgá
ny Miestneho národného výboru*
Starostlivosť o požiarnu ochranu prevzali národné v/bory,
Nový zákon zabezpečil úhradu nákladov pre Sirmosť požiarnych
zborov zo štátnych prostriedkov. Zaručil organizáciám zadová
ženie výzbroje, výstroja, najmodernejšej techniky a všetkých
potrieb v dostatočnom.množstve*
Požiarne zbory'dostali nové úlohy, ktoré bolo treba plniť na
zvýšenie požiarnej bezpečnosti a lepšiu ochranu spoločného
majetku* Bola to najmä zodpovednosť za výchovu občanov k do
držiavaniu zásad požiarnej bezpečnosti, odborné vedenie a ško
lenie požiarnikov, výchova občanov v znalostiach preventívijeh
opatrení v boji proti príčinám požiarov#
Zákonom boli utvorené podmienky na budovanie dobrovoľnej orga
nizácie nového typu^ organizácie socialistickej požiarnej o chrany* Bíiestny národný v bor sa stal vo veciach požiarneho
zboru rozhodujúcim činiteľom*
Veliteľ bol do funkcie PZ menovaný národným výborom. Postupne
v práci PZ prejavovali sa niektoré nedostatky zákona ô, 62/

1950 Zb* Preto bol vydaný nový zákon ô* 35/ 1953 Zb, o po
žiarnej ochrane a vykonávacie nariadenie, ktoré nadobudlo
platnosť 1 , januára 1954, v ktorom sa kládol doraz na vý stavbu systému dobrovoľných požiarnych zborov,.
IINV podľa uvedeného zákona plánuje a zabezpečuje vecné pro
striedky požiarnej ochrany, hradí náklady na ich zriaďovanie
a udržovanie verejného požiarneho zooru a požiarnych hliadok.
Vyhláška Ministerstva vnútra ô* 169/1955 kladla povinnosť na
zabezpečovanie a organizovanie požiarnej ochrany v závodoch*
*

Prvým veliteľom PZ sa stal Jozef Jelaštyô a predsedom Jozef
Nemec* Utvorená bola Miestna jednota ôs* zväzu požiarnej ochrany ako masová organizácia.
Roku 1951 kol zvolený za predsedu organizácie František Kovaôič a za tajomníka František Machoviô.
V tomto období PZ si vybudoval motorové vozidlo Dv -8 podľa
najnovšieho vzoru, Náklady čiastočne hridil PZ, prevažne boli
hradené z rozpočtu LÍNV, Prínosom bol príspevok LíO Živeny v
sume 30*000,- í:čs. Na tejto akcii sa podielali Vojtech Kader,
predseda MNV, .Štefan Herecký, účtovník MNV, zástupca veliteľa
PZ, dalej Rudolf Vrba stf, František Machovič a další*
K realizácii zámeru prispela

pomoc Jozefa Bátoru, pracovní

ka požiarnej ochrany na Povereníctve vnútra, ktorého prostred
níctvom IINV získal70*000*- kôs, Vozidlo bolo odovzdané do uži
vania dňa 1 6 , júna 1952 *
Zbrojnicu na Fučíkovej ulici, býv. Marcheggskej používal DKZ
do roku 1952* Zásluhou Rudolfa Ráca, predsedu JRD, Člena MJ
ôs# zväzu požiarnej ochrany bola v tomto roku získaná budova
na ulici Februárového víťazstva, popis, ôís* 300 vedľa časti
parku pri Domove dôchodcov povodne sklad ovocia pre majiteľa
gr* Ľudovíta Károlyiho a v zadnej časti pozemku byt pre zá -

hrudníka, ktoré po vojne prevzalo JRD.
V týchto objektoch boli adaptované miestnosti pre strážnicu,
garáže a učebňu* Prístavbou boli vybudované nové garáže a v
budove bývalého bytu zriadená bola zasadacia miestnosť PZ.
Finančné náklady na prestavbu uhradil MNV, časť nákladov uhradila štátna poisťovňa a časť miestna jednota cs. zväzu
požiarnej ochrany*
ý

Y tomto období účinne sa prejavila ochota a pomoc zo strany
UHV, najmä predsedu Juliusa Kant or a a tajomníka IMV Jozefa
Kovac4ča. K výstavbe zbrojnice významne prispel národný pod
nik Družba, prevádzka v Stupave zásluhou Štefana Neradoviôa,
vedúceho prevádzky v Stupave a člena PZ, terajšieho vedúceho
Domova dociiodcov v Stupave*
■**

%

Hoku 1953 predsedom Miestnej jednoty bol Jozef Jelaš&č a vey

ll',

1

liteľom PZ Štefan Horacký* Y tomto rolm bola postavená v are
áli zbrojnice veža - sušiareň hadíc podľa dokumentácie♦
Iniciátorom výstavby a prác na budovaní požiarnej zbrojnice
v

"

'

'
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bol Štefan Horecký ml* Všetky práce na výstavbe urobili čle
novia Jednoty,a požiarneho zboru brigádnicky* Vykonali zásluž
nu pracú 11a kompletizácii stavebných objektov miestnej požiar
nej zbrojnice *
Roku 1955 "bola technika PZ doplnená o vozidlo AS - 16, ASC 16 a agregát DS - 16, ktoré boli prepožičané a odovzdané do
užívania Mestskou správou CC Bratislava - vidiek*
Boku I96O bolo pridelené PZ najmodernejšie motor, vozidlo
V 3 S-I6 , čím sa stal PZ v Stupave najlepšie vybavený v okrese
Bratislava vidiek.
Roku 1963 dostal tun* PZ od Komunálnych služieb dalšie moto
rové vozidlo Tatra 805 ,
Zásluhou vtedajšieho riadiťeľa podniku KS bol tento nákladný
motorový voz prislušníkmi PZ Rudolfom Vrbom st* a Rudolfom

Vrbom ml, ako aj zamestnancami autodielne KS opravený a odo
vzdaný na používanie PZ* Riaditeľovi KS a pracovníkom auto
dielne požiarnici vyjadrili uznanie a vďaku *
Roku 1950 bol ustanovený platený požiarnik - strojník Ján
Ažbóth,
Za spoločenskú činnosť takú významnú, ako je požiarna ochra
na boli udelené ZO požiarnej ochrany v Stupave mnohé diplomy
a cestné uznania, uvediem len. niektoré:
1# Pamätná medaila udelená IMV v Stupave pri príležitosti
700* výročia prvej písomnej správy o Stupave r I969 .
2. Pochvalné uznanie rady LQW pri príležitosti 3 0 * výročia
oslobodenia našej vlasti slávnou Sovietskou arm, r, 197.5.

3 * Poďakovanie Slovenského zväzu požiarnej ochrany kolektí
vu mladých požiarnikov za vzornú prácu v požiar, ochrane*
4* Cestné uznanie UV Zväzu požiarnej ochrany SSR za aktívnu
a obetavú prácu v požiarnej ochrane r* 19 77 *
5* Cestné uznanie Zväzu požiarnej ochrany CSŠR, okresný vý
bor, za obetavú prácu v požairnej ochrane a družobnú spo
luprácu * .'
Okrem uvedených ZO PZ zéskala početné uznania v rozličných
súťažiach družstiev mužov a mladých požiarnikov v obciach
y

okresu Bratislava vidiek*
V závere prejavu: program vytýčený XV, zjazdom KSČ a zjazdom
KSS orientuje celé naše úsilie na dynamický rozvoj národného
hospodárstva, na zabezpečenie životných a sociálnych istôt
pracujucich a všetkých občanov*
Analýza, ktorú na svojom neáávnom zasadnutí uskutočnil uV
KSČ a UV KSS plne vystihuje vývoj a realizáciu stanovených
uloh, Prijaté opatrenia su zamerané na prebojuvanie strate
gických uloh strany v dosahovaní vysokej efektívnosti spolo-

čenskej výroby a kvality všetkej práce.
Závažným spoločenským problémom je aj účinná ochrana vyro
bených hodnôt, majetku v socialistickom, i osobnom vlastníc
tve, Musíme mať sústavne na zreteli, že intenzifikácia priemy
selnej výroby, zvyšujúca sa zložitosť zariadení a technclogie,!
í
v
,
i
vysokú stupeň chemizácie, elektrifikácie, používanie umelých
hmôt a vysoko boľavých látok prinaša častý výskyt rizikových
činiteľov, ktoré umožňujú vznik požiarov s veľkými škodami*
Vzhľadom na to, že na mnohých úsekoch nášho spoločenského i
hospodárskeho života a hlavne v hospodárskych organizáciách
nebezpečie požiarov často podceňovali, týmito otázkami sa za
oberali orgány UV KSS i vláda SSR i V, zjazd Cs, zväzu po <žiarnej ochrany, ktorý sa konal roku 1978 , kde bolo taktiež
zdôvodnené, že doterajšie výsledky budovateľského úsilia náš
ho ľudu vážne poškodzujú požiare# Majú negatívny dopad nielen
na našu ekonomiku ale aj na ekonomiku našich spojencov v rám
ci RVHP* Preto i v oblasti likvidácie požiarov musia sa do
siahnuť trvalé a lepšie výsledky, z toho vyplýva, že lílavným
poslaním ZPO i jeho základných organizácií je:
združovať občanov k dobrovoľnej Činnosti zameranej na pred- ,
chádzanie požiarov a na ich operatívnu likvidáciu.
I uznesenie V* zjazdu PO vytýčil konkrétne úlohy pre základ
né organizácie v jednotlivých oblastiach ich činnosti, či už
je to oblasť ideovo-výchovná i masovopolitická prácjc, preventívno výchovná činnosť, odborná príprava v oblasti jednotného
systámu brannej výchovy obyvateľstva v SO tak i práca s deťmi
a mládežou* To su základné a principiálne úlohy, ktoré pri
dôslednej realizácii dávajú smer a cestu ako zlepšiť prácu
a činnosť našich požiarnych jednotiek a ZO PO*
Bude našou povinnosťou, aby sme v tomto smere upriamili čin-

no sť našich straníckych

a štátnych orgánov, zložiek NF,

tak aby naša pomoc požiarnikom bola konkrétna a účinná*
Nakoniec mi dovoľte, vážené súdružky a súdruhovia vysloviť
f

úprimné podakovanie všetkým tým občanom, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomáhali a poskytovali pomoc pri budovaní dobro
voľného požiarneho zboru v našej obci*
Na záver dákujem Vám členom a funkcionárom ZO ZPO za prácu
a výsledky, ktoré ste vďaka obetavosti a svedomitosti, prí
stupom k plneniu úloh dosiahli v predchádzajúcich rokoch,
taktiež v súčasnom období*
Vysoko si vážime angažovanosť všetkých a chcem Vás ubezpe
čiť, že vo Vašom snažení pri ochrane hodnôt vytvorených na
šou spoločnosťou stretnete sa i v buducnosti s plnou podpo
rou našich straníckych a štátnych orgánov v obci,
Do dalších rokov druhej storočnice želám Vám veľa úspechov,
ktoré budú iste zvýr aznenétrvalým znižovaním požiarov, ha
várií a nimi spôsobenýchô škôd* Nech sa 'Vám práca darí,
nech má z nej úžitok naša socialistická spoločnosť a my
s Vami dobre Vykonanej práce* Gesť tejto Vašej práci !

Sčítanie ľudu ku dňu 1. novembra 1980

Na zakl&de sčítania ludu, domov a bytov ku dnu 1, novembra
1980 podľa prebežných výsledkov získaných na MNV v Stupave
je stav následujúci:
1. počet trvalé prihlásených oscb je 8*000,
2# počet prítomných oscb

7,718,

3 . počet neprítomných osôb

282,

4. počet dočasne prítomných oscb

103 ,

5 * počet prítomných spolu

7,821,

6 * z uvedeného počtu mužov je

3 *868 ,

7 * z uvedeného poctu žien je

4 ,132 ,

8 . počet mužov v pracov* pomere

2 ,13 i,

9m počet žien v pracov* pomere

1 ,927 ,

1 0 . počet osôb, ktorí pracujú v obci
1 1 # v inej obci pracuje
1 2 # v inom okrese pracuje

1 ,846 ,
124,
19,

13* v Bratislave pracuje

2,069,

14. počet Slovákov

7 ,826 ,

15* počet Cechov

101,

16. počet Ukrajincov

4,

17* počet Poliakov

2,

18# počet Madarov
19* počet Nemcov

63,

2,

2 0 . počet domácností

2,446,

2 1 . počet domov

1 , 367,

2 2 . počet trvalé obývaných domov

1,291,

23* počet neobývaných domov
24* počet chladničiek

2 5 * počet automat* práôiek
26 . počet ostatných práôiek

64,
2,065,

621 ,
1,429,

2 7 « počet farebných televízorov
28* počet čiernobielych televízorov

73
2,055

29 * počet chát

49

3 0 . počet skútrov - motocyklov

168

3 i* počet osobných áut

357

K 1. novembru 1980 bolo v Stupave prihlásených
120 Cigánov
Do konca roku 1980 bolo na M IN 5 4 sobášov
Počet narodených do konca roka 1980 je 143
Počet zomretých celkom v roku 1980 bol 127» z toho
v obci 104, mimo Stupavy / v Bratislave / 23*

✓v

Výsledky plnenia volebného programu
za roky 197 ó - 1980 .
V decembri roku 1980 skončil sa čas vymedzený na plnenie úloh volebného programu za vyššie uvedené roky. Miestny národ
ný výbor v Stupave a MV Národného frontu v Stupave vypracova
li vyhodnotenie plnenia volebného programu za päťročné obdo
bie v rokoch 1976 - 1980 .
V jeho úvode sa hovorí: ÚV KSC v súlade so Stanovami na svo
jom 18* zasadnutí zvolal XVI# zjazd KSC na 6 * apríla I98 I.

Zjazd stanoví náš ďalší postup pri budovaní rozvinutej socia
listickej spoločnosti, vytýči líniu našej vnútornej aj zahra
ničnej politiky pre nasledujúce oobdobie - pre roky I98I-I985 #
Zdôraznilo sa, že príprava XVI. zjazdu KSČ nebude len záleži
tosťou straníckych orgánov a organizácií, komunistov, ale všet
kých cestných a statočných pracujúcich, ktorí s politikou stra
ny spojili a spájajú svoj život a prácu, svoje nádeje a per spektívy, KSC bude prípravu na XVI* zjazd KSC organizovať tak,
aby sa v jej priebehu ďalej upevnilo spojenie strany s ludom,
aby pracujúci hlbšie porozuzaelinovým úlohám, ktoré budeme pl
niť a na ich realizácii pracovať s plnou vážnosťou a zodpoved
nosťou.
Úlohy nášho celoobecného socialistického záväzku, úlohy vo lebného programu Nľ v Stupave sú len nepatrnými čiastkovými
úlohami plánu nášho okresu, kraja a celoštátneho plánu* ^lajú
však základné poslanie, vytvoriť ďalšie hodnoty, ktoré budú
slúžiť potrebám našich občanov, ktoré prispejú k rozvoju na
šej obce a ku zlepšeniu života našich občanov* V rámci plne
nia volebného programu IF a v rámci celoobecných socialistic
kých záväzkov sme dosiahli tieto výsledky:
Pod vedením MV“ KSS úsilie všetkých orgánov a organizácií na

území Stupavy bolo cieľavedome zameriavané na realizáciu
všetkých častí volebného programu, MV KSS a MV NF SSR ko
ordinovali a riadili prácu na úseku masovopolitickej prá
ce a MNV na úseku politicko-organizacnom a sociálno-ekonomickom.
Na tvorbe volebného programu sa podielali všetky zložky
NF a tak ho i ako svoj program plnili. MV KSS na svojich
zasadnutiach pravidelne kontroloval plnenie úloh vo všet
kých častiach a ukladaním konkrétnych úloh členom KSS
riešil problémy vzniklé pri realizácii volebného programu
Zásadné otázky boli prerokovávané na plenárnych zasadnú tiach MNV, kde sa za účasti všetkých zainteresovaných
prerokovávali, formulovali a uzatvárali i združené socia
listické záväzky na realizáciu jednotlivých stavieb v ak
cii w Z M *
MNV prostredníctvom poslancov a občianskych výborov orga
nizoval uzatváranie socialistických záväzkov, sledoval
ich plnenie a usmerňoval plnenie záväzkov kolektívov i
jednotlivcov časové i priestorove*
Cestou uzatvorených socialistických záväzkov a ich plnef

v*

nia sa na realizácii volebného programu zúčastňovali všet
ky hospodárske a spoločenské organizácie na území obce.
Hospodárske organizácie sa na plnené volebného programu
f

v*

zúčastňovali i plnením investičného rozvoja svojich zá
vodov a prevádzok, ktorý bol zapísaný vo volebnom progra
me NF, ako zložka budovania výrobnej základne, ktorej hod
notenie urobené aj v časti V - ekonomicko-sociálnej,
Volebný program je otvoreným programom v smere jeho roz
šírenia podľa vytváraných možností* V priebehu volebného
obdobia sa organizácie EF svojimi pripomienkami a návrh-

mi zasadnutiach NF, plenárnych zasadnutiach MNV podielali
na jeho doplňovaní.
Občania - voliči sa na doplňovaní volebného programu zú
častňovali svojimi pripomienkami a návrhmi na zhromažde niach voličov, a prostredníctvom občianskych výborov a po
slancov. Doplnky volebného programu sa týkali najmä nein
vestičnej časti akcie Z, masovopolitickej a organizačnej
časti a úspešné plnenie v investičnej časti akcie Z umož
nilo i rozšírenie a doplnenie i tejto časti v priebehu vo
lebného programu o dalšie stavby pôvodne neuvažované.
Napriek tomu máme v obci rezervy vo využití iniciatívy a
práce občanov i kolektívov hospodárskych a spoločenských
organizácií, ktoré zlepšením masovopolitickej práce .a or
ganizačnej činnosti v budúcom volebnom období bude potrebné
v

využiť hladaním a uplatnením nových foriem práce*
ŕ

Plnenie uloh ideovo **> výchovnej činnosti:
Úseku ideologickej práce, agitácii a propagácii venovali
miestne stranícke a štátne orgány počas minulého volebného
obdobia maximálnu pozornosť a dbali, aby propagácia a agi
tácia prenikla do všetkých oblastí nášho života*
Naše podniky, závody a organizácie sa pričinili o to, aby
agitácia a propagácia bola aktuálna, vystihovala súčasnú
politickú atmosféru. 0 pomerne dobrej ideologickej práci
v Stupave svedčí i to, že všetky verejné zhromaždenia a
slávnostné akadémie boli na vysokej politickej a esteticf

v

kej úrovni. Podujatia sa uskutočňovali v zmysle Jednotného
plánuplánu kulturno-osvetovej činnosti, ktorý schvaloval
MV“ KSS, Hada MNV a MV NF SSR* Využívanie agitačného stre
diska dávalo možnosť pôsobenia čo najširšieho okruhu obča
nov. Úlohy, ktoré boli na úseku ideovo-výchovnej práce za-

členené do volebného programu pre našu obec boli náročné
a progresívne* Proces pri realizácii plnenia volebného pro
gramu je v podmienkach našej obce po stránke materiálnej a
zapojenia občanov veľmi náročný* Stále su kladené zvýšené
požiadavky a úlohy pre MV KSS, DO KSS a MNV získávať široký
okruh občanov pre aktívnu podporu a plnenie tohto programu.
Pre každú akciu alebo podujatie celoobecného významu je vy
pracované osobitné politicko - organizačné zabezpečenie*
Jednotlivo sa hodnotí na MV KSS, Hade MNV agitacná a pro
pagačná práca tej-ktorej spoločenskej organizácie NF.
Agitacné stredisko je k dispozícii podľa potrieb všetkým
spoločenským organizáciám podľa potreby. Využíva sa pre
organizovanie verejných schôdzí strany, pohovory s voličmi,
prednáškovú činnosť a pod*
sústavne je venovaná pozornosť zabezpečovaniu, príprave a
priebehu osláv a celoobecných podujatí*
Ideologická komisia pri MV KSS, ktorá riadi celý úsek ide
ovo -výchovnej činnosti spolupracuje s vedením ZK Cementár,
ktorý plní úlohu celoobecného osvetového zariadenia,

miest

nou ľudovou knižnicou, MV SZM, MV ZCSSP, so ZDS* Účinne je
využívaná aj prednášková činnosť Socialistickej akadémie,
besedy so starými členmi strany, funkcionármi MNV, poslanca
mi MNV, príslušníkmi CS1A, členmi LM. Casť prednášok smeru
je k výchove a dodržiavaniu socialistickej zákonnosti a k
ochrane verejného poriadku*
Kladne treba hodnotiť aktuálne výstavky v agitačnom stredis*;
ku, v podnikoch, závodoch a organizáciách k dôležitým výro
čiam a udalostiam politického života nášho štátu* Všetky
tieto akcie a podujatia smerovali k zvyšovaniu občianskej
a pracovnej aktivity a iniciatívy a k ich účasti pri rea-

lizácii plnenia úloh volebného programu N?*
Počas celého volebného obdobia uskutočnilo sa 836 ideovovýchovných podujatí s celkovou účasťou 23 500 občanov, 13 i
kultúrnych podujatí s účasťou 3 i 180 a 116 akcií záujmovej
činnosti s celkovou účasťou 18 350 občanov a mládeže.
Plnenie úloh v politicko-organizátorsKej činnosti.
Miestny národný výbor v Stupave dosiahol pri plnení úloh
volebného programu NF ako i pri plnení ostatných úloh na
rôznych úsekoch činnosti výrazných úspechov a to zásluhou
obetavej práce funkcionárov IV, poslancov NV, ktorí v spo
lupráci širokého aktívu NV, za pomoci občanov obce prispe
li k jej skrášleniu a dalšiemu rozvoju* Nemalý podiel má
na tomto úspechu najmä dobrá práca orgánov MNV, jeho komi
sií a občianskych výborov* Plénum ako i dalšie orgány MNV
zasadajú pravidelne podľa plánov svojej činnosti. Prerokú
vajú základné otázky zamerané na plnenie volebného progra
mu NF, socialistického záväzku a prijímajú uznesenia na od
straňovanie vyskytujúcich sa

nedostatkov.

Najviac pripomienok je vznesených na nedostatočnú obchodnú
vybavenosť v Stupave, na vybudovanie kanalizácie, vybudova
nie kuItúrno-spolocenského strediska, vybudovanie definitív
nej úpravne vody a úpravne odpadových vôd*
Prípravám jednotlivých zasadnutí ako po stránke organizač
nej, tak i obsahovej je venovaná zvýšená pozornosť, zabez
pečený pracovný charakter* Zasadnutia sa konajú spravidla
po pracovnom čase, čím je daná možnosť občanom i pracujúcim
zúčastňovať sa týchto zasadnutí*
Styk poslancov s voličmi sa sústavne zlepšuje* Poslanci
spolupracujú s občianskymi výbormi a spoločne zabezpečujú
/
úlohy v ich volebnom obvode, čo sa odzrkadľuje na plnení

vytýčených úloh. Práca občianskych výborov je prínosom
pre plnenie úloh MNV, ktoré má v rámci svojho volebného
programu zabezpečovať, poskytuje im potrebnú pomoc a s ich
v

aktívnou činnosťou počíta i nadalej•
Schôdze s voličmi sa konajú pravidelne dvakrát ročne.
Prispievajú k získavaniu občanov pre aktívnu prácu pri
rozvoji obce a súčasne su oboznamovaní s plnením úloh vo
lebného programu a socialistického záväzku*
Za celé volebné obdobie uskutočnilo sa 50 verejných schô
dzí s voličmi s účasťou 6 358 občanov, 37 plenárnych za sadaní MNV s účasťou poslancov a občanov 1213 a 162 schô
dzí občianskych výborov.
Ked hodnotíme celkovú ideovo-výchovnú a politicko-organi
zátorskú prácu v našej obci za posledne volebné obdobie,
môžeme konštatovať, že sa celkove zlepšila masovo-politická práca medza občanmi, zlepšila sa starostlivosť o mladú
generáciu, zvýšila sa aktivita poslancov a prehĺbilo sa
ich spojenie s občanmi* Volebný program na tomto useku
pomohol skónkretizovať obsah spolupráce NV a organizáci
ami NF.
Plnenie úloh v oblasti ekonomicko-sociálnej*
Jednou z hlavných úloh volebného programu našej obce na
obdobie rokov 1976 - 1980 bolo plnenie stanovených zámerov
a cieľov v oblasti investičnej výstavby, ktoré boli za čaté v piatom

a prechádzali ako rozostavene do šies

teho 5BP* SÚ to: Výstavba KBV v rozsahu 488 bytových jed
notiek a podmieňujúcich investícií;
22 triedna Základná deväťročná škola a telocvičňa;
Zachytenie dalšieho prameňa pitnej vody a z toho vyplý
vajúca výstavba úpravne vody a rozšírenie sekundárnej
siete;

Vypracovanie štúdie s IEV - Kremenica;
Prepracovanie smerného územného plánu obce#
Nové akcie v šiestom 5RP boli zaraďované s prihliadnutím
na obmedzené možnosti investičnej výstavby a v podstate to
b0li: stvba cesty na Budovateľskej ulici, rekonštrukcia
časti elektrickej siete v obci, rozšírenie plynofikácie,
projekčné zabezpečenie IBV - Kremenica, ďalej akcie invest
povahy v rámci akcie w Z w a napokon investície iných orga
nizácií v obci a IBV občanov*
Plnenie investícií v rokoch 197& “ 1980*
V rámci KBV bolo vybudovaných a odovzdaných do užívania
488 b.j, s celkovým HN 52 000 tis. Kčs* V súčinnosti so
Stupavskou cementárňou bola vybudovaná nová kotolňa, ako
zdroj tepla, ďalej prislušné výmenníkové stanice, časť te
rénnych úprav* Bolo začaté s výstavbou 120 miestnej mater
skej školy, / V poradí šiesta MŠ v obci ./ V rámci KBV
prejdú do budúcej päťročnice a budú ukončené v roku 198i
objekty: 120 miestna MŠ, raštaurácia a terénne úpravy III,
záber - sídlisko.
V rámci rozptylu bolo vybudovaných na Školskej ul. 12 b.j,
ktoré boli odovzdané do užívania v septembri 1979* BN 1,4
mil. Kôs, dvakrát 9 b.j* na Jilemnického ulici, kde inves
torom bol ŠM n* p. Stupava*
Pozn. Prevzatie vežiakov do užívania: lj> podlaždné vežia
ky na rohu ul* Janka Kráľa a Sužovej ul* v januári 1980,
na rohu Mlynskej ul. a Ružovej ul. v marci 1980*
V rámci výstavby účelového zariadenia v priebehu päťročni
ce bolo plánované ukončenie výstavby 22 triednej ZDŠ pôvod
ne s termínom ukončenia august 1979 * Napokon po viacerých
zásahoch bol stanovený konečný termín jún 1980. Tento ter-
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Vypracovanie štúdie s IEV - Krernenica;
Prepracovanie smerného územného plánu obce*
Nové akcie v šiestom 5HP boli zaraďované s prihliadnutím
na obmedzené možnosti investičnej výstavby a v podstate to
boli: stvba cesty na Budovateľskej ulici, rekonštrukcia
časti elektrickej siete v obci, rozšírenie plynofikácie,
\
projekčné zabezpečenie IBV - Krernenica, ďalej akcie invest*
povahy v rámci akcie * Z ** a napokon investície iných orga
nizácií v obci a IBV občanov*
Plnenie investícií v rokoch 1976 - 1980*
V rámci KBV bolo vybudovaných a odovzdaných do užívania
488 b*j, s celkovým RN 52 000 tis, Kčs* V súčinnosti so
Stupavskou cementárňou bola vybudovaná nová kotolňa, ako
zdroj tepla, ďalej prislušné výmenníkové stanice, časť te
rénnych úprav. Bolo začaté s výstavbou 120 miestnej mater
skej školy* / V poradí šiesta MS v obci •/ V rámci KBV
prejdú do budúcej päťročnice a budú ukončené v roku 1981
objekty: 120 miestna MS, raštaurácia a terénne úpravy III,
záber - sídlisko*
v

V rámci rozptylu bolo vybudovaných na Školskej ul* 12 b*j,
ktoré boli odovzdané do užívania v septembri 1979* EN 1,4
mil* Kôs, dvakrát 9 b.j, na Jilemniekého ulici, kde inves
torom bol ŠM n. p* Stupava*
Pozn* Prevzatie vežiakov do užívania: 13 podlaždné vežia
ky na rohu ul* Janka Kráľa a Sužovej ul* v januári 1980,
na rohu Mlynskej ul. a Ružovej ul. v marci 1980*
V rámci výstavby účelového zariadenia v priebehu päťročni
ce bolo plánované ukončenie výstavby 22 triednej ZDŠ pôvod
ne s termínom ukončenia august 1979* Napokon po viacerých
zásahoch bol stanovený konečný termín jún 1980. Tento ter-

mín bol dodržaný a od 1* septembra 1980 je ZDŠ v prevádz
ke. Rl'J celkom 18 816 tis, Kčs. Uvedená čiastka je bez vnú
torného zariadenia.
Rekonštrukciou budovy Stupavskej cementárne bola do užíva
nia odovzdaná závodná MS pri Cementárni s BJ8 1 160 tisíc
Kčs.
Zachytenie ďalšieho prameňa pitnej vody sa v priebehu päť
ročnice uskutočnilo, vypracovaná bola projektová dokumen
tácia na výstavbu úpravne vody s kapacitou 50 l/s*
S výstavbou tohoto zariadenia sa malo povodne začať v 7*

5BP* Avšak akcia vypadla z plánu pre budúcu päťročnicu*
Tým sa podstatne zhorší situácia v zabezpečovaní pitnej
vody pre našich občanov*
r

v

r

Y rámci rozvoja obce bola vypracovana studia SIBY - Kremenica a následne rozpracovaná projektová dokumentácia*
Aj v tejto oblasti práce prejdú do 7* 5&P* keď projekciu
aj realizáciu inžinierskych sietí v zmysle dohody medzi
O W a Doprastavom, uvedený podnik uskutoční v rokoch
1982 - 1983. '
URBIONOM bol prepracovaný, resp. v náväznosti na hlavné
mesto SSB Bratislava vypracovaný nový územný plán, ktorý
napriek viacerým pripomienkavým riadeniam nebol do dneš
ného dňa príslušnými organizáiami schválený*
Z nových akcií plánovaných v rámci volebného programu
bolo plnenie nasledovné:
1* Yýstavba cesty na Budovateľskej ul. bola realizovaná
v priebehu rokov 1979-1980 s M

853 tis. Kčs.

2* Elektrárne vykonali rekonštrukciu elktr. siete na uliciach: Wolkerovej, 4. apríla, Yeternej, Zápotockého,
Leningradskéj, Kalinčiakovej, Pažitnej, Poľnej, P. Kôstku

v

Slovenského národného povstania, Malackej, Čulenovej,
Krátkej, Komenského, číra sa čiastočne zlepšila dodávka
elektrického prúdu na okrajových častiach obce*
Rozšírenie plynofikácie uskutočnené podnikom Slovenské ply
nárne Bratislava bolo na uliciach Slovenskej, Cintornej,
Sládkovičovej a Zemanskej *
Vybudovali sme bezprašné chodníky v hodnote J>QQ tisíc Kčs#
Ha lokalite zv, Dzílečky, dnes už ulica Martina Benku bola
v priebehu rokov 1973 - 1979 vypracovaná štúdia, uskutočne
né majetkoprávne usporiadanie pozemkov, trvalé vyňatie z
pôdneho fondu, lokalita bola upravená na začatie výstavby

16 rodinných domov, ktoré sú vo výstavbe*
Výstavba v rámci akcie w Z %
V rámci akcie nZ" bolo v šiestom 5 RP plánovaných 10 akcií:
1. Letné kino, 2. Kompletizácia kúpaliska. 3 * Cintorín I.
4* Plynofikácia Cintornej ul*

Dom smútku. 6 . Cintorín II*

7 . Rekonštrukcia MS IV. 8 , Detské ihrisko. 9 . Osvetlenie
hádzanárskeho ihriska. 10* 2/Iaterská škola / resp, D J/*
Celkom v hodnote 4 737 tisíc Kčs*
Za roky 1976 - 1980 bolo doteraz realizovaných až dvadsať
akcií, čím celkove plnenie oproti plánu šiestej 5RP je na

152 fo, t*j, realizovanie celkom 21 akcií v hodnote 7 188
tisíc Kčs#
Pre celkovú informáciu oproti pôvodným desiatim akciám bo
lo v priebehu 6 * 5BP zaradených do plánu ďalších 11 akcií,
a to: 1* Miestna ľudová knižnica. 2* Plynofikácia - Devín
ska cesta. 3 . Krátky vodovodný spoj - Cintorná* 4* Plyno
fikácia - Sládkovičova. 5 * Krátky vodovodný spoj - Malacká
ul* 6 * Krátky vodovodný spoj - Vinohradská, 7 . Krátky vodo
vodný spoj - Sládkovičova ul, 8 * Cintorín III, etapa.

9. Nadstavba požiarnej zbrojnice pre účely NE. 10. Prístav
ba MŠ I. 11* Oplotenie MŠ III*
Plnenie akcie " Z 11 za roky 1976 - 1980 celkom:
7, 188 000*- Kčs.
V rámci IBV bolo za roky 1976 - 1980 ukončených 82 rodin
ných domov. Podľa jednotlivých rokov nasledovne:
1976 - 32 , 1977 - 14, 1978 - 18, 1979 “ 18, 1980 - 3*
Spolu 87 rodinných domov,
V roka 1980 je rozostavaných 53 rodinných domov.
Investičná výstavba ostatnými investormi:
CEVASERVIS - administratívna budova, Drogéria - predajňa,
DZP - sklad c* 4, Elektrovod - odstavné plochy, oceľové
sklady, vrátnica, montovaná ubytovňa, skúšobňa ochr. pomô
cok, sklad horľavín; INCHEBA - sklad hala I., sklad, hala
II. UNIMO bun&y; OSM / Ovocinársky štátny majetok / admi
nistratívna budova, kotolná, trafo, plynovod /Železničná/•
OPKS Pezinok - kamenosochárska dielňa, POTRAVINY - predaj
ňa P-120 na Malackej ul. Stupavská cementáreň: jedáleň a
ubytovňa, plynovodná prípojka /Hliník/, bazény na kal,
montovaná ubytovňa B-60, prístupová cesta - lom.
Slovšport - výrobná hala, 22 kV + trafo* SLOVLIK - sklad
hotových výrobkov. Štátne majetky /SIS/ ~ 6 bytových jednov

tiek, granulačná linka, dostavba farmy dojníc, kapustáren,
dostavba kapustárne, rekonštrukcia výkrmne ošípaných Mást,
rekonštrukcia Stupava, dostavba farmy dojníc. Štátne ry
bárstvo - ziovovacia budova; UĽUV - výťah; Dom techniky.
Uvedené organizácie preinvestovali v Stupave celkovú sumu
53 855 000.- Kčs a postavili celkom 39 stavieb.
Na základe dostupných informácií sa v Stupave v rokoch
I976 - 1980 preinvestovalo celkom 135 003 000.- Kčs.

Nie je to málo, ale napriek vynaloženému úsiliu nepodari
lo sa nám splniť niektoré zámery volebného programu:
1. Neuskutočnili niektoré dôležité úlohy, ako projekčne
a uzemnícky pripraviť v šiestom

výstavbu dalšej EBV

/ sídliska / s prislušnou kanalizáciou a čistiareň odpado
vých vôd. Bytová výstavba bude sa riešiť výstavbou v roz
ptyle,

2 , Čiastočne sa plní úloha vypracovania komplexnej štúdie
na úpravu potoka a mlynského náhonu, ked podnik Povodie
Dunaja sa zaviazal túto urobiť tak, aby v roku 1980 sa mo
hlo začať s vypracovaním projektovej dokumentácie*
Nateraz sa pracuje len na štúdii* Súčasne s touto ulohou
mal sa vyčistiť celý úsek mlynského náhonu. TÚto úlohu sme
doteraz nesplnili.

3# Najpálčivejším problémom zostáva nesplnenie tak závaž
nej úlohy, ako je schválenie nového smerného územného plá
nu. Spomenul som, že UHBION tento vypracoval ešte v roka

1978. V priebehu roka 1979 bol niekoľkokrát pripomienkova
ný, no doteraz's odvolaním sa na vládne uznesenie ô. I/7 2
Zb* sme obec miestneho významu, bolo jeho konečné schvále
nie odsubute na termín po sčítaní obyvateľov, domov a by
tov, kedy sa má prehodnotiť spomínané vládne uznesenie na
základe výsledkov sčítania*
Z tohoto pohľadu je treba vidieť skutočnú realitu v akej
obec t*č, je a preto sa hľadajú cesty aj na ONV Bratisla
va vidiek, ako zmierniť dopad týchto záverov, ked priamo
investície cinuž na KBV / sídlisko /, ale aj na podmiene
né investície / voda, kanalizácia, čistiareň odpadových
vôd / žiaden orgin za daných okolností nemôže odsúhlasiť,
Preto sa navrhuje cesta zvýšenia BN v rámci akcie w Z

a zahrnúť do nich akcie ako je výstavba COV - časti kanali
zácie a i,, ktoré by podľa povahy veci mali byť zahrnuté do
priamych investícií na základe daných nám informácií je to
prechodné riešenie, nakoľko v dohľadné dobe má prísť k nove
lizácii vl, uznesenia č. 1/72 Zb,
Okrem týchto závažných okolností treba pochopiť celkovú situ
áciu v investičnej výsavbe a z toho vyplývajúce závery pre
krátenie investícií v 7 * 5RR> lebo prednostne sa budii povoľo
vať vládou sledované stavby celospoloôen, významu.
Napriek týmto podmienkam iiNV vynakladá maximálne úsiäie, aby
pri tvorbe plánu pre 7 »

sa dosiahli dôležité akcie, ako

je COVíčiastočná kanalizácia, úpravňa vody a výstavba b* j*
v rozptyle do plánu 7 , 5RP *
Rozvoj pracovnej iniciatívy a socialistickej súťaže NV:
K zabezpečeniu plnenia volebného programu boli prostredníc tvom poslancov a občianskymi výbormi občanmi obce uzatvárané
individuálne socialistické záväzky ako i kolektívne záväzky
hospodárskych a spoločenských organizácií, ktoré tvorili zá
klad pre prijatie celoobecného socialistického záväzku v jed
notlivých rokoch päťročnice. Plnenie celoobec. soc. záväzku '
bolo pravidelne kontrolované.
í

Hodnota uzavretých celoobecných záväzkov za 6 , 5RP bola 21788
tisíc Kôs a ich splnenie 2^680 tisíc Kôs, plnenie percentuál
ne vyjadrené 108,6

70 *

Z uvedeného je zrejmé, že v rokoch 6 * 5^P sme dosiahli veľmi
dobré výsledky. Ocenením práce všetkých občanov, kolektívov,
poslancov, občianskych výborov bolo Cestné uznanie II, st.
udelené Zs KNV za dosiahnuté výsledky v socialistickej súťaži
v roku 1979* Takéto ocenenie zaväzuje a súčasne povzbudzuje
v

s/

k dalšej aktívnej a spoločnosti prospešnej práce.

Dosiahnuté výsledky v 6 , 5.RP sú východiskom pre nástup a
plnenie uloh v 7 * 5EP* Dosiahli sme veľa, avšak problémy,
ktoré sme vyriešili nie sú zďaleka všetky* Veď obdobie 5
rokov je krátke na to, aby sa všetky problémy a potreby
našej obce mohli vyriešiť,
Preto nech dosiahnuté výsledky sú východiskom k nástupu
do úspešnej práce poslancov, funkcionárov, zložiek Národ
ného frontu, hospodárskych organizácií pri plnení úloh 7 *
5HP a nového volebného programu v Stupave.
Odmenou za prácu v prospech spoločnosti bude nám spokoj
nosť a radostný život našich občanov, krajšia obec a pocit
dobre vykonanej práce,

Zloženie MNV v Stupave

Vo voľbách v musiaci sept. roku 1976 bol zvolený Miestny ná
rodný výbor v Stupave v tomto zložení:
1* s • Jozef Martinkoviô, 2. s* JUDr. Vojtech Mader, 3« ENDr.
Anton Moza, 4. Ing. Anton Daráš, 5 . Ladislav Kudijovský, 6 .
s . Ján Koreň, 7, s. Cyril Makovinsky, 8 * s. Alojz Balog,
9. s. Tomáš Grambliôka, 10. s. Viktor Trvalík, 11. s. Emil
Veselý, 12. Milan Peši, 1 3 . Pavol Németh, 14. Maria Škrovanová,
15* s. Ing. Ladislav Beleš, 16. s. Alojz Šablica, 1 7 . Anton
Gama, 18. s. Ján Klôo, 19# s. Jozef Stankovský, 20. s. Dagmar
Trepácová, 21. s. Antónia Durajková, 22. s. Jozef Pocuch,
23. s. Jozef Šály, 24. s. Štefan Kriflík, 2 5 . s. Jarmila
Darášová, 26# s. Ing. Svetozár Prokeš, 87. s. Zuzana Mazancová, 28* s. Ing. Anna Iívaková, 29. s. František Král, 30 .
s. Helena Slezáková, 3 1 . s. Božena Kleinová, 3 2 . s. Irena
Slezáková, 33 # s. Anton Wolletz, 3 4 . s. Branislav Hanecka,

3 5 . s. Genovéfa Uhrová, 36 . s. Margita Mackovicová, 3 7 . Ján
Tejedy, 38. JUDr. Michal Surovka, 3 9 . s. Štefan Heradoviô,
40. s. Jozef Jedenástik, 41. s. Štefan Holúbek, 42. s. Matej
Sabol, 4 3 . s. František Filípek, 44. s. Marta Vašinová, 4 5 .
Žofia Moricová, 46. s. Drahomíra Caklová, 4 7 / s. Ing. Ján
Beleš, 48. Anna Rácová, 49. Mikuláš Gorbár, 5 0 . Jozef
Schmadl, - Zomrel 5 . novembra 1976*
V doplňovacích voľbách na uprázdnené miesto poslanca MNV
bol zvolený s. Ing. Anton Veselý.
Hada MNV:
1. s. Jozef Martinkoviô, predseda MNV, 2. s. JUDr, Vojtech
Mader, podpredseda MUV, 3« s » KNDr. Anton dóza, tajomník
MNV, 4. s. Ing. Ladislav Beleš, 5 . s. Božena Kleinová, 6 .
s. Ján Koreň, 7 . s. Štefan Kriflík, 8 . s. František Král,

9. s, Ing. Anna Kvaková, 10. s. Žofia Moricová, 11* s*
Štefan Neradovič, 12. s. Ing. Svetozér Prokeš, 1 3 * s.
Helena Slezáková.
Za poslancov Okresného národného výboru Bratislava vidiek
v stupavskom volebnom obvode boli zvolení:
1. s* Bohumír Hodul, 2* s. Darina Jarošová,

s. Júlia

Koželová, 4. s. Bartolomej Mémeth, 5* s. Florián.Vilém,
Predsedovia občianskych výborov:
1* s. Štefan Gróf, 2* s* Ferdinand Jánoš, s. Jozef Kzarka,
4. s. Ján Mračna, 5* s * Ján Šandrej.
Tento stav bol zaznamenaný na konci piateho roku 6 PBP,
decembra 1980

t.j* ka dnu

IJrad MNV ka dnu Jl* decembra 1980, zloženie:
Predseda hMV s. Jozef Martinkovie, tajomník MNV s. BUDr#
Anton Moza, vedúca správneho odboru s. Ľudmila Irajačičová, vedúca finančného odboru s * „liluša Mikuláštíková, ve
dúci odboru výstavby s* Karol Smelík.
Funkciu matrikárky vykonáva s. L, Krajačicová, účtovníčky
^

^

y

v oddelení finanč* odboru su s. Marcela Sišová a s. Mária
BÚčková, odborná referentka na úseku sociálneho zabezpeče
nia je s. Františka Škrovanová, odbornou referentkou na úseku evidencie obyvateľstva je s. Genovéva rartlová, pra
covníčkou odboru výstavby je s* Alena Debrecká*
Správni zamestnanci sú s. Alexander fíorváth, cestár, s.
Matilda Gabrielová a s. Anna Kohútková sú parkárky, Anna
Kost ková je upratovačka.
Renovovaná budova MNV je udržiavaná vo vzornom poriadku,
kvetinová záhradka pred budovou podobne# Časť parku oproti
budove MNV je udržiavaný a prístupný verejnosti.

/r
Ovocinársky štátny majetok
závod 01

-

v

OS M

Stupava.

Po schválení zriadenia Ovocinárskeho štátneho majetku, národný
podnik, podnikové riaditeľstvo Stupava bol vytvorený i 0 Š M
závod 01 v Stupave dňa 1* januára 1974*
Závod delimitoval pôdny fond a to ovocné sady od Štátneho ma
jetku Stupava a plantáž Malacky od Slovliku, n, p. Malacky.
Na závode 01 boli vytvorené tri strediská: Froncúv vedľa štát
nej cesty B 15 pri Bratislavskom krematóriu v rozlohe 54*95
ha, kde sú ovocné sady, pestuju jablone, višne a broskyne.
Dalšie stredisko Malý háj o výmere 71,10 ha so sadmi, kde
pestujú jablone, broskyne a marhule#
Tretie stredisko v Malackách o výmere 93 ha s plantážami
ribezlí a ovocnými sadmi s višňami a slivkami.
V rámci pôsobnosti závodu boli urobené rekonštrukcie málov%
yj

nosnroh
sadov a plantáží, Málorodiace marhule
t/

boli

nahra-

dené jahodami, taktiež málorodiace a nízkovýkonné staré odro
dy ribezlí boli nahradené novými výkonnými odrodami na stre
disku Malacky, kde bol tiež. zrekonštruovaný sad višní, vyra
dené sladkovišne boli nahradené výkonnými odrodami neskorých
višní* Na tomto stredisku bol dobudovaný aj slivkový sad.
Intenzitu výroby zabezpečujeme okrem bežného hnojenia a che
mickej ochrany aj využívaním závlah, ktoré závod má vybudo vané na ploche 100 ha*
Prevzatím pôdy od Jednotného družstva - JRD Devín a Štátneho
majetku - SM Stupava na svahoch Malých Karpát v oblasti Marianky, Záhorskej Bystrice a Stupavy budú založené nové sady
a plantáže podľa virpracovaných projektov v týchto klimatic
kých a pôdnych podmeinkach.

Týmto spC sobom bude využívaná všetka pôda doteraz zčasti
ladom ležiaca pre veľkovýrobne účely a nevhodné plochy bu
dú odsunuté záhradkárskym zväzom na budovanie záhradkárskych
osad •
Flavné poslan ie závodu je vyprodukovať kvalitné ovocie,
ktoré slúži n a konzervárenské spracovanie závodom Výrobnohospodárskej jednotky V H J

-
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Produkcia ovocia na návode v roku 1980.
Plán

Skutočnosť

i° p ln e n í.

Jahody

420

420,45

100,1

Ríbezle

680

416,65

61,27

Višne

830

743,92

89,62

Broskyne

990

1142,88

115,44

Baza čierna

150

89,10

59,40

5560

4841,84

85,28

2292,40

327,48

Jablká

C"-

Slivky

0
0

Plodina

Údaje uvedené v tonách*
Závod 01 vedie Ing* František Kujan, riaditeľ'
v

f

Ďalší pracovníci závodu: Miloš Krajčír, agronom, Marian Ha*
son, mechanizátor, Terézia Ráczová, ekonómka.
Počet všetkých stálych zamestnancov v závode 01 - je 54.
Do konca roka 1980 závod viedol Ing, Michal Kolembus,
Uvedené informácie poskytol Ing* František Kujan, riaditeľ
závodu od 1 , januára 19 8 1 .

