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 Pôvodný návrh rozpočtu 
poslanci neschválili

(pokračovanie na str. 2)

N ávrh rozpočtu počítal s pokračujúcou 
stratégiou z posledných dvoch rokov 
– presadzovať postupné, časovo nadvä-
zujúce systematické riešenia dlhodobo 

neriešených problémov. Návrhy výdavko-
vej časti boli strategicky smerované do troch 
oblastí, ktoré je potrebné nevyhnutne riešiť: 
zdravotníctvo, bezpečnosť a  obnova mest-
ského majetku. Potrebné financie malo do 
rozpočtu priniesť aj zvýšenie mestských daní 
a poplatkov. Stratégia a ciele navrhovaného 
rozpočtu boli od začiatku novembra preroko-
vávané na individuálnych a spoločných stret-
nutiach primátora a zamestnancov mestského 
úradu s  poslancami. Napriek neprejaveným 
závažným výhradám na pracovných stret-
nutiach voči pôvodnému návrhu rozpočtu, 
vypracovala úzka skupina poslancov (Ing. 
Ľubomír Bugala, JUDr. Štefan Haulík, Ing. 
Rudolf Kalivoda, Ing. Marek Lacka, Mgr. Peter 
Novisedlák) nový, pozmeňujúci návrh, ktorý 
pätnásť hodín pred zasadnutím zastupiteľstva 

zaslali  vedeniu mesta. Mrzí ma, že väčšinová 
časť poslancov združených v koalícii Spolu 
za Stupavu a v občianskom združení Stupava 
Nahlas, napriek upozorneniam na dôsledky 
tohto návrhu, v hlasovaní ukrátili Stupavčanov 
o nasledovné plánované aktivity: 

   Zníženie investícií  
do zdravotníctva

Návrh rozpočtu počítal s kompletnou vý-
menou elektroinštalácie a regulácie tepla 
zdravotného strediska vo výške 100 000 eur. 
Cieľom bola kompletná výmena pôvodných 
elektric kých rozvodov zo šesťdesiatych rokov 
minulého storočia, ktoré nespĺňajú súčasné 
bezpečnostné nároky na prevádzku zdravot-
níckeho zariade nia a sú prekážkou pri plnení 
uznesenia prijatého poslancami MsZ v roku 
2016, ktorým bola prenajatá časť priestorov 
zdravotného strediska nemocnici Milosrdní 
bratia za účelom zria denia chirurgickej am-

bulancie a  röntgenologic kého pracoviska. 
Projekt počítal aj s reguláciou tepla, ktorá 
spolu s nedávnou kompletnou výmenou 
okie n a izoláciou strechy mala znížiť náklady 
na prevádzku zdravotného strediska. Po-
slanci združení v koalícii Spolu za Stupavu 
a v občianskeho združenia Stu pava Nahlas 
prehlasovali zvyšnú časť poslancov a schválili 
na rekonštrukciu len 50 000 eur, čím sa kom-
pletná výmena elektroinštalácie a regulácia 
vykurovania budovy zdravotného strediska 
odkladá na neurčito.

   Riziko úrazu a zníženie 
bezpečnosti obyvateľov

Audit verejného osvetlenia spracovaný v roku 
2015 v odbornom stanovisku potvrdil to, čo 
je zrejmé všetkým Stupavčanom – technický 
stav verejného osvetlenia je v  nevyhovujúcom 
stave, je zastaraný, skladá sa z typologicky rôz-
norodých a nevhodných svietidiel, vo viacerých 

Návrh rozpočtu mesta Stupava na rok 2017 predložený 15. decembra na 
mestskom zastupiteľstve, bol vypracovaný v úzkej spolupráci s pracov
níkmi mestského úradu, riaditeľmi mestských organizácií, školských 
a predškolských zariadení. Pri jeho tvorbe sme vychádzali z nevyhnutnosti 
riešenia problémov mesta, so zreteľom na potreby jeho občanov. 

prípadoch sú nelogicky rozmiestnené svetelné 
body. Viaceré staré vetvy verejného osvetle-
nia sú v havarijnom stave, v nepriaznivom 
počasí nastávajú výpadky osvetlenia celých 
ulíc. Cenový odhad komplexnej rekonštrukcie 
verej ného osvetlenia v Stupave, vrátane doplne-
nia nových svetelných bodov, výmeny kabeláže  
a rozvodných skríň, predstavuje čiastku 1,8 mi- 
lióna eur. Vzhľadom na finančnú náročnosť 
tohto projektu bola obnova verejného osvetle-
nia navrhnutá na približne desať ročné obdobie,  
v ktorom sa etapovite investuje každoročne do 
revitalizácie verejného osvetlenia 150 000 eur. 
Návrh rozpočtu na rok 2017 preto počítal  
s obnovou najstaršieho a  najporuchovejšieho 
úseku verejného osvetlenia vo výške 150 000 eur. 
Spomínaní poslanci väčšinou hlasov schválili 
finančné prostriedky na údržbu verejného 
osvet lenia len vo výške 80 000 eur, čím znížili 
plánovaný rozsah tohtoročných opráv a predĺžili 
projekt celkovej obnovy verejného osvetlenia. 
Neosvetlené ulice v nočných hodinách reálne 
ohrozujú našu bezpečnosť, predlžovanie riešenia 
nepriaznivej situácie je z môjho pohľadu nielen 
nesprávne, ale môže priniesť aj fatálne dôsledky. 

   Ohrozenie zdravia 
zamestnan cov mestského 
úradu a stránok

Ďalšou aktivitou, ktorá mala byť financo-
vaná zo zvýšenia mestských daní a poplatkov, 
bola sanácia havarijného stavu prízemia bu-
dovy mestského úradu v odhadovanej sume  
70 000 eur.

Ďakujeme všetkým čitateľom 
Stupavských novín 

za doterajšiu priazeň.
Redakcia Stupavských novín
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 Žiadosti o dotácie

KRÁTKE SPRÁVY

ROZŠIRUJEME  
ZBER PLASTOV
Od 1. januára 2017 sa v meste Stupava rozširuje 
triedený zber plastov. K tejto zmene môže dôjsť 
z dôvodu prechodu triedeného zberu pod 
organizáciu zodpovednosti výrobcov. 

Nová organizácia zodpovedá za tento zber a vytriedený odpad 
posúva ďalej, teda zabezpečuje jeho odbyt. 

Na základe jej odporúčaní môžeme rozšíriť zber plastov 
aj na ďalšie obaly, ako napr.:

   igelitové vrecúška, fólie a tašky, ochranné bublinkové fólie
   plastové tégliky od jogurtov, nátierok,  
masla 

Pozor! Plastové obaly z jogurtov a nátierok  pred uložením do vriec 
vypláchnite. Znečistené obaly patria do komunálneho odpadu, nie 
medzi triedený odpad. 
A nezabudnite – všetky vytriedené odpady musia byť stlačené na čo 
najmenší objem! 
Veľké kusy polystyrénu napr. zo zatepľovania alebo ktorý slúži ako 
ochranný materiál pri kúpe elektrospotrebičov, môžete naďalej 
odovzdávať priamo na zbernom dvore.   

Ing. Ľubica KONSWALDOVÁ

referát odpadového hospodárstva

 www.facebook.com/stupava.sk www.stupava.sk

Nová aplikácia, ktorá rieši vaše podnety

Účelom rekonštrukcie je odstrá ne-
nie vlhkosti a plesní z kan celár skych 
priestorov, vráta ne  poslanca mi poža-
dovanej klimatizácie zasadacej miest-
nosti na prízemí. Poslanci opätovnou 
väčšinou hlasov schválili finančné 
prostriedky na rekonštrukciu bu-
dovy mestského úradu len vo výške  
20 000 eur, čo predstavuje tretinu 
odhadovaného rozpočtu opráv. Za-
mestnanci mestského úradu pracu-
jú v  hygienicky nevyhovujúcich 
priestoroch, výsledkom čoho môže 
byť narušenie riadneho chodu mest-
ského úradu v roku 2017. 

   Máme najnižšie  
dane a poplatky

Poslanci v  hlasovaní rozhodli, že 
ani v roku v roku 2017 nebudeme 
platiť vyššie mestské poplatky 
a  dane. Tento fakt nepochybne 
mnohých poteší. V skutočnosti 
toto populistické riešenie však 
žiadnym víťazstvom nie je. Stupava 
má dlhodobo najnižšie dane me-
dzi porovnateľnými samosprávami  
v Bratislavskom kraji, posledné, aj 

to len čiastočné zvýšenie, sa udialo 
ešte v roku 2012. Za tento „luxus“ 
však platíme celkom inú daň, daň 
znižovania štandardov vybavenos-
ti pre občanov. Návrh rozpočtu 
pre rok 2017 počítal so zvýšením 
mestských daní a poplatkov. Tak 
ako v minulom roku, aj tento rok 
ho zablokovali poslanci združení 
v koalícii Spolu za Stupavu a v ob - 
čianskom združení Stupava 
nah las, ktorí majú v mestskom 
zastupiteľstve väčšinu. Chýbajúce 
financie v rozpočte sa poslanci, kto-
rí odmietli zvýšenie daní, rozhodli 
v minulom roku zabezpečiť for-
mou bankového úveru. Riešenie 
financovania mesta navyšovaním 
úverového dlhu mesta Stupa-
va je dlhodobo neudržateľné a 
pre mesto a  jeho obyvateľov ho 
považujem za nevhodné. V  roku 
2017 nás čaká možnosť čerpania 
eurofondov z   programu IROP, 
kde máme šancu uchádzať sa 
napríklad o  príspevok na stavbu 
novej materskej školy. V  prípade 
schválenia podpory potrebujeme 
mať k dispozícii potrebné finančné 
prostriedky na povinné spolufi-

nancovanie projektu. Myslím si, 
že chýbajúce financie v  rozpočte 
mesta sa nepodarí vykryť poslan-
cami navrhovanými a schválenými 
rozpočtovanými príjmami z  pop-
latku za rozvoj a z predaja majetku. 

Nepochybujem, že poslanci, vede-
nie mesta a zamestnanci mestského 
úradu sa snažia v neľahkej situácii 
hľadať pre naše mesto reálne 
a prospešné riešenia. Napriek 
tomu sa, paradoxne, v prvej polo-
vici volebného obdobia nedarilo 
väčšine poslancov a vedeniu mesta 
nájsť spoločný pohľad na možnosti 
riešenia problémov a rozvoja mes-
ta. Napätie vznikajúce   z  rozdiel-
nych názorov prináša zbytočné 
polarizovanie verejnej mienky, 
ktoré neraz ústi do znevažovania 
práce a útokov proti vedeniu mesta 
a  zamestnancov mestského úradu. 
Nevraživá atmosféra neprinesie 
úžitok nikomu. Preto do druhej 
polovice volebného obdobia pra-
jem všetkým viac vzájomného po-
rozumenia a najmä viac objektivity 
pri hodnotení práce.   

Roman MAROŠ, primátor mesta

(dokončenie zo str. 1)

1.  Zlepšenia informačnej 
infraštruktúry  

Cieľom projektového zámeru je zlepšiť informovanosť  
o kultúrnom a spoločenskom dianí v  meste formou 
vybudovania vývesných plôch. Zámerom je nakúpiť  
a osadiť v meste desať prezentačných vitrín, ktoré budú 
doplnkom k  existujúcim a  osvedčeným vitrínam na 
autobusových zastávkach a  zároveň jedinou legálnou 
mestskou vývesnou plochou. Vitríny budú určené  
pre samosprávu, záujmové združenia, ako aj  indi-
viduálnych  záujemcov. 
ROZPOČET: 4 800,00 €, DOTÁCIA: 4 320,00 €, 
SPOLUFINANCOVANIE: 480,00 €.

2.  Komunitný život v mestskej 
knižnici  

Vybudovaním nového sídla knižnice záujem o  pod-
poru čitateľských a  voľnočasových aktivít nekončí. 
Žiadosť o finančnú dotáciu sa týka podpory programo-
vých akti vít v  priestoroch knižnice: literárnych súťaží 
a besied, výstav, kurzov, tvorivých dielní, prednášok 
a seminárov počas roka 2017. 
ROZPOČET: 8 300,00 €, DOTÁCIA: 7 470,00 €, 
SPOLUFINANCOVANIE: 830,00 €. 

3.  Dobudovanie letnej čitárne
Žiadosť o finančnú dotáciu sa týka podpory programu 
vybudovania zázemia pre kultúrno-osvetovú činnosť 
v  priestoroch Mestskej knižnice Ruda Morica. Pro-
jekt počíta s  dobudovaním letnej čitárne v  záhrade 
knižnice, nákupom vhodných sedadiel a stolov, vybu-
dovaním exteriérovej projekčnej plochy s  technickým 
zázemím. Cieľom je nielen vybudovať zázemie letnej 
čitárne, ale aj iniciovanie a podpora rôznych prezen-
tácií a workshopov a ďalších aktivít lokálnych komunít.  
Priestor letnej čitárne má ponúknuť alternatívnu formu 
trávenia voľného času a poskytovať priestor pre kultúru 
a vzdelávanie.
ROZPOČET: 3 960,00 €, DOTÁCIA: 3 600,00 €, 
SPOLUFINANCOVANIE: 360,00 €. 

4.  Ochrana knižničného fondu 
Projekt je cieleným pokračovaním snáh o  zlepšenie 
knižničných služieb v  Mestskej knižnici Ruda Morica. 
Žiadosť o finančnú dotáciu sa tentoraz týka nákupu pro-
fesionálneho  baliaceho stroja a plastových obalov na kni-
hy.  Knihovnícka prax overila zmysluplnosť používania 
obalov na knihy, ktoré im zabezpečujú možnosť 
udržiavania estetického vzhľadu a predlžujú knihám 
životnosť. Vzhľadom na časovú efektivitu, funkčnosť 
a celkový výsledok je výhodnejšie  balenie kníh formou 
profesionálne baliaceho stroja. Výsledkom budú zabalené 
knihy v  ochranných knižničných fóliách individuálne 
zhotovených na mieru, s tepelne zatavenými okrajmi.
ROZPOČET: 3 800,00 €, DOTÁCIA: 3 420,00 €, 
SPOLUFINANCOVANIE: 380,00 €. 

5.  Digitalizácia obrazových  
dokumentov 

Ďalší projekt sa týka digitalizácie a  sprístupnenia 
kultúrneho dedičstva – obrazových dokumentov z ar-
chívu príspevkovej organizácie MKIC Stupava. Archi-
vovaný fond predstavuje 65 videokaziet VHS a približne 
20 000 fotografií  zachovaných v  tlačenej forme. Ma-
teriál obsahuje obrazové svedectvá o  kultúrno-spo-
ločenskom dianí v Stupave približne v rokoch 1990 – 
2005, sprístupnené majú byť v Informačnom centre pre 
Dolné Záhorie v Mestskej knižnici Ruda Morica. 
ROZPOČET: 8 000,00 €, DOTÁCIA: 7 200,00 €, 
SPOLUFINANCOVANIE: 800,00 €. 

6.  Dizajnový mobiliár v parku 
Návrh projektu počíta so  zorganizovaním stretnutia  
študentov architektúry, ktorí v rámci  worskhopu vyt-
voria pod vedením skúsených lektorov drevené objekty, 
inštalované v  Stupavskom parku. Vytvorené objekty 
budú atraktívnym a zážitkovým prvkom, slúžiacim pre 
oddych a relax návštevníkov Stupavského parku.  
ROZPOČET: 10 700,00 €, DOTÁCIA: 9 630,00 €, 
SPOLUFINANCOVANIE: 1 070,00 €.  

Milan GREGUŠ

Mesto Stupava podalo do Bratislavskej regionálnej dotačnej 
schémy  na podporu kultúry pre rok 2017 šesť žiadostí na podpo
ru projektov v oblasti kultúry a informačnej infraštruktúry.

Vandalizmus zbytočne oberá mesto Stupava 
o finančné prostriedky  a poškodzuje našu dobrú 

vizitku. Netolerujte ani vy takéto správanie a v prí pa
de potreby upozornite Mestskú políciu v Stupave:

159 
0905 621 454 

02/ 65 93 41 00

VANDALIZMUS
NETOLERUJEME!

VANDALIZMUS

ZBER TRIEDENÝCH PLASTOV
ÁNO NIE 

PET fľaše (plastové fľaše 
od minerálky, octu, sirupov...)

obaly z nebezpečných látok 
(motorových olejov, farieb...)

tégliky z jogurtov, smotany, 
nátierok, masla 

polystyrénové tácky, 
jednorazový riad

fólie, bublinkové ochranné fólie, 
mikroténové vrecká

podlahové krytiny

nádoby od kozmetických, 
čistiacich a pracích prípravkov 

(prášok na riad, pleťová voda, 
šampón, pracie gély, aviváž, 
tekuté mydlo...)

novodurové rúrky

znečistené obaly
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P ri podvyživenom rozpočte mes-
ta zaťaženého splácaním dlhov a 
s  obmedzenou možnosťou čerpania 
eurofondov, mi zabezpečenie rozvoja 

mesta formou zvyšovania daní pripadá pri-
rodzená. Tým skôr, keď sú obyvatelia  Stu-
pavy presne informovaní, kam by sa zvýšené 
financie investovali: do ciest (mnohé sú 
v horšom ako katastrofálnom stave), do os-
vetlenia, do kultúry, ale aj na zlepšenie posky-
tovania služieb zdravotným strediskom. 
Zvýšenie daní zahrňoval návrh rozpočtu pre 
rok 2017, ktorý vypracovali vedúci  pracov-
níci  mesta.

Ako predsedníčka Komisie zdravotníctva 
a  sociálnych vecí opakovane dostávam otáz-

ku, či nie je možné zabezpečiť pre Stupavu 
rehabilitačného lekára, aby obyvatelia ne-
museli cestovať do Bratislavy kvôli vyšetreniu 
a  ordinácii rehabilitačných procedúr. 
Rehabilitačného lekára, tak ako aj detského 
lekára  a  reumatológa som zabezpečila.  
V  prípade rehabilitačného lekára to však nara-
zilo na jeden problém, a tým je nevyhnutnosť 
RTG prístroja na zdravotnom stredisku. RTG 
prístroj je podobne potrebný aj pre plánovaný 
nástup ortopéda  a chirurga. Dohodla som aj 
nákup RTG prístroja, ktorý by zakúpilo ve-
denie Univerzitnej nemocnice s poliklinikou 
Milosrdní bratia, spol. s  r.o. Bohužiaľ, elek-
trické rozvody zdravotného strediska sú 
v nevyhovujúcom stave, podľa odborníkov je 
na ich revíziu potrebná suma asi 100 tisíc eur. 

A  tu všetky snahy skončili. Zvyšovanie daní  
nebolo väčšinou (10) poslancov odsúhlasené, 
a  tak obyvatelia Stupavy musia naďalej 
cestovať za rehabilitačným lekárom či ortopé-
dom a chirurgom do Bratislavy.

Na začiatku nového roka si takmer všetci 
prajeme najmä zdravie. Zdravie je hodnota, 
ktorú si obyčajne uvedomíme až vtedy, keď 
ho strácame, resp. stratíme. Nevyhnutnosťou 
však je aj investícia do zdravotných služieb, 
a preto som smutná, že v navrhovanej výške 
neboli odsúhlasené finančné prostriedky, 
potrebné pre zdravotné stredisko v Stupave.  

Doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD.

poslankyňa MsZ

Rok sa s rokom zišiel a bolo to tu opäť – schvaľovanie rozpočtu mesta 
Stupava na rok 2017 a s tým spojená nepríjemná téma návrhu na 
zvyšovanie daní. Tento termín nikdy nie je  populárny, obyvateľov 
pochopiteľne vystraší hocijaké navyšovanie ich životných nákladov.

 Investície (nielen) do lekárskej 
starostlivosti sú nutné 

 Stupavské noviny končia

NAŠE-VAŠE

LIKVIDÁCIA 
VIANOČNÝCH 
STROMČEKOV
Vianočné stromčeky môžu ukladať 
obyvatelia mesta ku kontajnerom v kon
tajnerových stojiskách, v rámci rodin
ných domov k odpadovým nádobám 
v čase vývozu komunálneho odpadu. 
Odvoz vianočných stromčekov do 
konca januára zabezpečí organizácia 
Verejnoprospešné služby Stupava.

(mg)

Dva roky trvajúca kritika novín zo strany časti poslancov a  ich snaha 
ovládnuť obsahovú stránku Stupavských novín, vyústila v decembri 
do hlasovania o rozpočte pre rok 2017, kde väčšinovým hlasovaním 
týchto poslancov nepridelili na vydávanie novín financie, 
čím vydávanie mestských novín zrušili.

S nahou novovytvorenej redakcie bolo 
od začiatku jej činnosti vo februári 
2015 pokračovať v  tridsaťjeden ročnej 
tradícii vydávania novín, ktoré v me-

sačnej periodicite informujú Stupavčanov 
o spoločenskom a kultúrnom dianí v meste. 
Okrem nového grafického dizajnu a zmeny 
názvu novín, ktorý viac vystihoval ich zame-
ranie a obsah, sa pristúpilo aj k zásadným 
redakčným zmenám. Po prvý krát mali mest-
ské noviny zamestnaneckú redakciu tvorenú 
šéfredaktorom, grafikom, externou redak-
torkou a korektorkou. Redakčnú radu tvorili 
výlučne odborníci, okrem iných aj aktívni 
žurnalisti pracujúci v celoslovenských mien-
kotvorných médiách. Prevratnou novin-
kou bolo aj nové profesionálne technické 
zabezpečenie redakcie pre prácu grafika a fo-
tografa. Zámerom novej redakcie bolo najmä 
obsahovo rozšíriť a zatraktívniť obsah novín, 
striktne dodržiavať termíny uzávierok, har-
monogramu tlače a napokon zabezpečiť rých-
le a adresné doručovanie novín do poštových 
schránok. Podľa početných pozitívnych 
reakcií našich čitateľov sa tento zámer novej 
redakcii podarilo naplniť. 

Nezávislosť či cenzúra?
Väčšinovej časti poslancov, združených  
v opo zičnej názorovej platforme voči vede-
niu mesta, však od začiatku tohto volebného 
obdobia nevyhovovala nezávislosť Stupav-
ských novín a  preto presadzovala schvále-
nie nového štatútu, ktorý by vybraným pos-
lancom zabezpečil kontrolu nad činnosťou 

novín. Autor, predkladateľ a zároveň poslanec 
JUDr. Štefan Haulík, napriek opakovaným 
rozpravám a závažným pripomienkam  
k zneniu nového štatútu zo strany redakcie, 
redakčnej rady a odbornej verejnosti, sa už 
druhým rokom snaží, s názorovo blízkou 
časťou poslancov, štatút presadiť do praxe 
cestou prelomenia veta primátora. Autor  
a predkladateľ štatútu opakovane na zasad-
nutiach mestského zastupiteľstva tvrdí, že 
štatút vypracoval v spolupráci s odborníkmi 
z organizácií Transparency International  
a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. 
Riaditelia týchto organizácii však v písom-
nej odpovedi tieto informácie nepotvrdili. 
Predkladaný štatút je, podľa môjho názoru, 
povrchne spracovaný kompilát zostavený 
kopírovaním z rôznych zdrojov. Nerešpektuje 
vydavateľskú a redakčnú prax, je konfliktný 
najmä svojou snahou o politické zasahovanie 
do obsahu novín zavedením kontroly jeho ob-
sahu úzkym okruhom poslancov a  nimi vo-
lených zástupcov. 

Budúcnosť novín
Kvalita obsahu akéhokoľvek periodika, 
Stupavské noviny nevynímajúc, je priamo 
úmerná kvalite a počtu jeho prispievateľov. 
Takýto autori sa nerodia, netvoria a ani tvoriť 
nebudú v ovzduší politických tlakov, proti-
venstiev, závistí a súbojov. Vzhľadom k vyššie 
uvedenému ukončuje redakcia  svoju činnosť. 
Myslím si, že taktika časti poslancov, „ak sa 
nepodarí ovládnuť noviny, radšej ich zrušíme“, 
neprinesie žiaden úžitok pre obyvateľov Stu-
pavy. Osobne si myslím, že tlačená forma 
mestských novín bude v budúcnosti žiadaná 
a v našom meste bude chýbať. 
V  prípade, že raz zvíťazí záujem o  občana 
nad politikou jednotlivých poslancov a  čin-
nosť novín bude obnovená, prajem novej 
redakcii Stupavských novín dostatok spokoj-
ných čitateľov, skúsený a profesionálny re-
dakčný tím a najmä dostatok kvalitných 
prispievateľov.  

Milan GREGUŠ,

šéfredaktor Stupavských novín

STRÁNKOVÉ 
HODINY 
NA MESTSKOM 
ÚRADE 
V STUPAVE
Pondelok 7.00 hod. – 16.30 hod.

Streda 8.00 hod. – 17.30 hod.
Piatok 7.00 hod. – 12.00 hod.

ODDELENIE ÚZEMNÉHO KONANIA 
A STAVEBNÉHO PORIADKU 

Pondelok 7.00 hod. – 16.30 hod.
Streda 8.00 hod. – 17.30 hod.

Mestský úrad v Stupave je otvorený pre stránky 
aj počas obedňajšej prestávky. 

Zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Stupave 
sa koná 9. februára 2017 
vo veľkej sále Kultúrneho 

domu od 9.00 hod. 

Sledujte online zasadnutie na 
www.zastupitelstvo.sk

ZBER TRIEDENÉHO 
ODPADU VO VRECIACH

I. obvod: 11. 1. 2017
II. obvod: 25. 1. 2017
III. obvod: 26. 1. 2017
IV. obvod: 12. 1. 2017
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Do 31. januára 2017 je 
daňovník povinný podať 
priznanie: 
   k dani z nehnuteľností 
   k dani  za psa 
   k  dani za predajné automaty a  k  dani za nevýherné 
hracie prístroje 

(podľa zákona č.582/2004 Z.z, o miestnych daniach a miest
nom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov, v ktorom vyznačí, či 
sa jedná o  daňové priznanie,  čiastkové priznanie alebo 
čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti)

Priznanie podáva daňovník, 
   ktorý sa stal vlastníkom nehnuteľností (pozemok, 
stav  ba, byt, nebytový priestor v bytovom dome) v ro-
ku 2016

   u  ktorého zaniklo vlastníctvo k  nehnuteľnostiam 
(pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v  byto-
vom dome) v roku 2016 (daňové priznanie na zánik 
daňovej povinnosti)

   u ktorého nastali zmeny vo výmere pozemkov, stavieb, by-
tov, nebytových priestorov v bytovom dome v roku 2016

   u ktorého došlo k zmene účelu využitia stavby, bytu, 
nebytového priestoru v bytovom dome v roku 2016

   u ktorého v roku 2016 nadobudlo právoplatnosť staveb-
né povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám, 
bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome

    ktorý už v minulých rokoch podával daňové priznanie 
a v roku 2016  nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť, podá 
čiastkové daňové priznanie len za novú nehnuteľnosť

K priznaniu k dani z nehnuteľnosti je potrebné doložiť 
doklady preukazujúce vlastníctvo, napr. rozhodnutie 
správy katastra o  povolení vkladu, zmluvu o  prevode 
nehnuteľností, osvedčenie o dedičstve, darovaciu zmlu-
vu alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľností. 
Ak sú nehnuteľnosti v spoluvlastníctve viacerých osôb, 
priznanie k  dani z  nehnuteľností podá každý spolu-
vlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 
Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástup-
ca, ktorého určili dohodou, pričom túto skutočnosť je 
potrebné vyznačiť v priznaní. 
Ak sú nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve 
manželov, priznane podá jeden z manželov. 

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti  dedením alebo 
vydražením  v  priebehu roka, je daňovník povinný 
podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30-tich dní 
od vzniku daňovej povinnosti, t.j. do konca nasledu-
júceho mesiaca po nadobudnutí nehnuteľnosti. 
Ak nastanú zmeny v  nehnuteľnostiach po 1. 1. 2017 
(rozhodujúci je dátum povolenia vkladu do katastra),  
je daňovník povinný podať priznanie k  dani 
z nehnuteľností na MsÚ až v  januári 2018. Výnimkou 
je nadobudnutie nehnuteľnosti v  dedičskom konaní  
alebo v dražbe.

Občania, ktorí odkúpili od mesta pozemky pod bytový-
mi domami, nie sú povinní podávať daňové priznanie, 
nakoľko pozemok pod stavbou nie je predmetom dane 
a okolitý pozemok, ak je verejne prístupný, je od dane os-
lobodený.

Súčasťou spoločného priznania 
je i priznanie k dani za psa:

Daňová povinnosť k  dani za psa vzniká prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v kto-
rom sa pes stal predmetom dane za psa (pes starší ako  
6 mesiacov) a zaniká posledným dňom mesiaca, v kto-
rom daňovník prestal byť vlastníkom psa.

Priznanie k dani za psa 
podáva vlastník psa:
   pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní 
odo dňa, keď pes dosiahol vek 6 mesiacov

   pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní 
odo dňa, keď daňovník prestal byť vlastníkom psa

Každý vlastník psa je povinný ho zaregistrovať do evi-
dencie psov na Mestskom úrade v Stupave, kancelária  
č. 13, kde dostane registračnú známku pre psa a tlačivo 
pre podanie priznania k dani za psa. Daň z nehnuteľností 
a daň za psa správca dane vyrubí na rok 2017 jedným 
rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 

V rozhodnutí za každý druh
miestnej dane budú uvedené:

   výška vyrubenej dane
   termíny splátok
   variabilný symbol

Kde nájdem tlačivá? 
Tlačivá na priznanie k  dani z  nehnuteľností a  dani za 
psa sú zverejnené spolu s  poučením na ich vyplnenie 
na webovej stránke mesta www.stupava.sk alebo si 
ich môžete prevziať na Mestskom úrade, Hlavná 1/24, 
kancelária č. 13. 
Bližšie informácie osobne  na odd. dane z nehnuteľnosti 
(kanc. č. 13), na tel. čísle 02/60 20 09 18, 
prípadne e-mailom: darina.korenova@stupava.sk,  
michaela.valentova@stupava.sk  

Darina KOREŇOVÁ 

referát daní, poplatkov a pokladne

KRÁTKE SPRÁVY

VŽDY ČERSTVÉ INFORMÁCIE 
O ŽIVOTE V NAŠOM MESTE
 Pridaj sa k nám
 na sociálnej sieti facebook

www.facebook.com/stupava.sk
www.stupava.sk

 Daň z nehnuteľností
v roku 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 
MESTA STUPAVA
Mestské zastupiteľstvo v Stupave na svojom 
zasadnutí 15. decembra 2016 schválilo rozpočet 
mesta Stupava na rok 2017:

Bežné príjmy mesta 6 889 026 eur
Bežné príjmy RO 239 357 eur
Bežné príjmy spolu 7 128 383 eur
Bežné výdavky mesta 3 251 218 eur
Bežné výdavky RO 3 299 435 eur
Bežné výdavky spolu 6 550 653 eur
Prebytok bežného rozpočtu 577 730 eur
Kapitálové príjmy mesta 35 000 eur
Kapitálové výdavky mesta 293 800 eur
Schodok kapitálového rozpočtu  258 800 eur
Finančné operácie príjmové 0 eur
Finančné operácie výdavkové 163 920 eur
Schodok finančných operácií  163 920 eur

Rozdiel rozpočtového hospodárenia   155 010 eur 

Hlasovanie za: 
Ing. Ľubomír Bugala, JUDr. Štefan Haulík, Anton Hrica,  
Ing. Rudolf Kalivoda, MVDr. Robert Kazarka, František Lachkovič, 
Ing. Denisa Klačmanová, Ing. Marek Lacka, Mgr. Peter Novisedlák, 
Ing. Martin Smeja, PhD. 

Zdržali sa: 
Ing. Michal Polakovič, Mgr. Svetozár Prokeš, Ing. Peter Balog, 
Milan Peschl, Mgr. Anton Gorbár. 

Neprítomní: 
Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD.

Čo robiť pri nadobudnutí novej nehnuteľnosti 
alebo pri zmene v nehnuteľnostiach?

STUPAVSKÉ KINO X 
KONČÍ PREVÁDZKU
Občianske združenie Pour Art, prevádzkovateľ Kina X oznamuje, 
že ku dňu 29. januára 2017 končí prevádzku filmových premietaní 
v priestoroch sály Komorného kultúrneho centra. Dôvodom je 
finančne neudržateľná prevádzka kina v konkurenčne silnom 
prostredí a dlhodobo klesajúci záujem divákov. Posledné premieta
nie sa uskutoční v nedeľu 29. januára 2017. Ďakujeme všetkým 
návštevníkom a fanúšikom za podporu a veríme, že sa história kina  
v Stupave bude opäť niekedy písať znova.

Martin MURÁNI, 

o. z. Pour Art

Foto: archív redakcie

Aktuálne sadzby dane za nehnuteľnosti
a dane za psa pre rok 2017 nájdete 

zverejnené na internetovej stránke mesta 
Stupava vo Všeobecne záväznom nariadení 

Mesta Stupava č. 4/2013. 
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S o stavbou sa začalo v  priebehu letných prázdnin, keď 
na voľnej ploche medzi existujúcimi stavbami novej 
školy, starej školy a bytového domu dodávateľ vybudo-
val základy a prípojky inžinierskych sietí. S montážou 

modulového systému, pozostávajúceho z oceľových profilov 
sa začalo v polovici novembra 2016, v polovici decembra bola 
stavba dokončená a následne skolaudovaná. 

Spočiatku nie veľmi vábne riešenie modulovej konštrukcie, 
ktoré okoloidúci vnímali ako „kontajnerové boxy“, sa po pia-
tich týždňoch premenilo na objekt nerozoznateľný od klasickej 
murovanej stavby, ktorá ponúka naším deťom kvalitné vzdelá-
vacie prostredie. Z dispozičného hľadiska sa jedná o pozdĺžny 
3-trakt, kde sa v strede nachádza chodba a po stranách učebne. 
Chodba slúži zároveň ako šatňa. Okrem učební a  chodby je 

súčasťou objektu tiež kabinet pre učiteľov,  hygienické zaria-
denia pre žiakov a učiteľov, technická miestnosť a priestor pre 
upratovačku. 
Celková zastavaná plocha stavby predstavuje viac ako 630 m2. 
Pavilón modulovej školy je kompletne zariadený novým  vy-
bavením s  interaktívnymi tabuľami. Cena stavby vrátane 
zariadenia interiéru, projektovej a  inžinierskej činnosti má 
hodnotu cca 470 000 eur vrátane DPH.  Finančné prostriedky 
použité na stavbu poskytlo mesto, finančnú čiastku vo výške  
250 000 eur tvorili dotácie z Ministerstva školstva SR.   

Ing. Roman VIGH

referát územného plánovania

Foto: Milan GREGUŠ

 Modulová škola je dokončená  
Začiatkom roka 2017 bude oficiálne otvorená nová 
budova základnej školy, ktorá poskytne pre našich žiakov 
osem nových učebných priestorov s kompletným vybavením 
a s kapacitou 200 žiakov prvého stupňa. 

PONUKA PRÁCE

JUDr. Magdaléna Habreková, majiteľka realitnej kancelárie STUPAVSKÁ REALITKA, hľadá do svojho pracovného tímu realitnú maklérku/makléra.

Náplň práce realitného makléra je široká, od zabezpečenia prezentácie nehnuteľností klientov, ktorí chcú nehnuteľnosť ( dom, byt, chatu, 

nebytový priestor, pozemok ) predať/prenajať, cez vyhľadávanie nehnuteľností pre tých, ktorí bývanie hľadajú, až po želaný cieľ - bezpečne 

zrealizovaný obchod, na konci ktorého je spokojný klient.

Druh pracovného pomeru: živnosť, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študenta

Odmeňovanie: provízny systém, pevná zložka + provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti

Osobnostné predpoklady a zručnosti :

Ochota investovať svoj čas, učiť sa nové veci 

Čestnosť, vytrvalosť, ctižiadostivosť a kreativita

Príjemné vystupovanie a komunikatívnosť 

Vysoká miera zodpovednosti za zverených klientov a prebiehajúce obchody

Pozícii vyhovujú uchádzači minimálne so stredoškolským vzdelaním s maturitou

O nás: Realitná kancelária JUDr. Magdaléna Habreková - STUPAVSKÁ REALITKA je licencovanou realitnou kanceláriou a členom Národnej 

asociácie realitných kancelárií Slovenska. Na realitnom trhu pôsobí od r. 2004. Dbáme o profesionalitu a dobré meno a vytvárame tak

predpoklady pre návrat spokojných a návštevu nových klientov. Našim cieľom je vždy spokojný klient, ktorý už pri prvom stretnutí musí mať 

pocit, že kúpa, predaj alebo prenájom jeho nehnuteľnosti sú zverené do správnych rúk. V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám 

prosím Váš štruktúrovaný životopis a fotku na našu mailovú adresu habrekova@stupareality.sk. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 

Deň nástupu do práce: dohodou                 

Vodičský preukaz: B

Práca s PC, internet

Znalosť anglického jazyka vítaná

Počet rokov praxe: nie je podmienka ( zaškolenie bez poplatkov, 

prostredníctvom kurzov NARKS)

Pozícia je vhodná aj pre absolventa strednej alebo vysokej školy

JUDr. Magdaléna Habreková
Kancelária: Hlavná 32, Stupava
(vedľa Tatra banky)

i 201701001
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Prvenstvo patrí Číne
Na otázku kde a  kedy vznikli prvé slnečné 
hodiny, nie je jednoznačná odpoveď. 
Všeobecne sa pripisuje prvenstvo ich obja-
vu  Číne, kde mali formu stĺpa (gnómon). Na 
pravé poludnie sa vrhnutý tieň zhodoval so 
zemským poludníkom, preto sa tieto stĺpy 
nazývajú aj poludňovými. Slnečné hodiny 
neskôr využívali aj Feničana, Egypťana, Židia 
a  Gréci. Od Grékov prevzali používanie 
slnečných hodín Arabi, ktorí ich používanie 

rozšírili do južnej a západnej Európy. V Eu-
rópe sa tešili veľkej obľube najmä v renesan-
cii, v  16. storočí ich výroba začala upadať. 
Postupne ich začali nahrádzať mechanické 
hodiny aj napriek tomu, že boli nákladnejšie 
na konštrukciu a  údržbu. Ich nespornou 
výhodou bola nezávislosť na slnečnom jase 
a   možnosť technického zdokonaľovania, 
ktoré prinášalo čoraz väčšiu presnosť. 
Slnečné hodiny delíme podľa konštrukcie 
a  orientácie. Môžu byť zvislé aj vodorovné, 
prípadne kombinované. Najmenej presné 

sú spomínané stĺpy, ktoré mali ukazovateľ 
– stĺp, kolmý na zemský povrch. Výrazné 
zlepšenie presnosti dosiahli slnečné hodiny 
až novým objavom. Tyč, ktorá vrhá tieň, 
bola orientovaná rovnobežne so zemskou 
osou, v  smere svetového pólu. V  novoveku 
boli slnečné hodiny často umiestňované na 

 Ako sme v Stupave
merali čas

INFO

TRVALÝ POBYT 
V STUPAVE
Ako na to?
Odhadovaný výpadok podielových 
daní za ľudí, ktorí v Stupave bývajú, no 
nemajú tu trvalý pobyt, je 400tisíc eur 
ročne. Prihlásenie k trvalého pobytu 
v našom meste prinesie samospráve viac 
peňazí vo forme podielových daní, ktoré 
jej pomôžu realizovať potrebný rozvoj 
mesta. 
Administratívny proces pritom nie je 
veľmi náročný, v kancelárii Referátu evi
dencie obyvateľstva a matriky na Mest
skom úrade v Stupave budete vybavení 
za 15 minút. 

Prineste si zo sebou
tieto doklady:

   originály dokladov o vlastníctve a osob
ných dokladov – dospelí občiansky 
preukaz, deti do 18 rokov rodný list 
a prípadne aj občiansky preukaz.  
Ak nehnuteľnosť nie je vaša, s prihlá
sením musí súhlasiť aj jej vlastník.

Ďalšie kroky:
1.   Zastavte sa na Mestskom úrade 

v Stupave a ohláste zmenu trvalého 
pobytu pracovníkom Referátu odpa
dového hospodárstva a Referátu 
daní, poplatkov a pokladne.  

2.   Do 30 dní je potrebné vybaviť si nový 
občiansky preukaz na okresnom 
riaditeľstve policajného zboru podľa 
typu starého občianskeho preukazu. 
Fotografiu vám zhotovia na mieste, 
na poplatok budete potrebovať  
4,50 eura v hotovosti. 

3.   Ak nemáte zamestnávateľa, ktorý to 
urobí za vás, nahláste zmenu  
do 30 dní Sociálnej poisťovni. 

4.   Do ôsmich dní od vystavenia nového 
občianskeho preukazu nahláste 
zmenu vo vašej zdravotnej poisťovni 
(aj deti) a zamestnávateľovi. 

5.   Ak poberáte rodinné prídavky  
a iné kompenzácie, nahláste zmenu 
trvalého pobytu Úradu práce, sociál
nych vecí a rodiny v Malackách. 

6.   Hneď ako budete mať nový 
občiansky preukaz, priložte jeho 
obojstrannú kópiu k žiadosti o zmenu 
adresy na liste vlastníctva a doručte 
osobne, prípadne poštou na Správu 
katastra v  Malackách.

7.   Nezabudnite zmenu ohlásiť aj v ostat
ných inštitúciách – banke, poisťovni, 
mobilnému operátorovi.

V prípade nejasností sa obráťte na Re
ferát evidencie obyvateľov a matriky MsÚ 
Stupava, tel. č.:  02/6020 0917.

Ďakujeme
(mg)

V decembri 2016 sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva, 
ktoré ekonomické oddelenie vníma ako najdôležitejšie, nakoľko 
sa schvaľuje jeden z hlavných dokumentov mesta – rozpočet na 
nasledujúce tri roky. Ide o dokument, ktorý ovplyvní na nasledu
júce obdobie všetkých obyvateľov Stupavy. Preto sa procesu 
prípravy rozpočtu venujú týždne až mesiace a zohľadňujú 
sa všetky očakávané potreby mesta. Mestský úrad má slúžiť 
občanom a kvalita rozpočtu vo veľkej miere ovplyvňuje aj 
možnosť napĺňania potrieb našich občanov. Rozpočet na rok 
2017 však vznikal iným spôsobom. Potom, čo bol úradom 
predložený rozpočet na prerokovanie, v predvečer pred roko
vaním zastupiteľstva, bez názoru odborných komisií a odbornej 
diskusie, a žiaľ, aj s vylúčením verejnosti, bol úradu zaslaný 
úplne nový rozpočet, spracovaný skupinou poslancov, avšak 
bez detailného poznania chodu úradu a potrieb mesta. Výsled
kom je neadekvátne znižovanie výdavkov, ktoré vytvorilo riziko 
možného znefunkčnenia úradu v druhej polovici roka. Predmetom 
takéhoto „šetrenia“ je aj zníženie výdavkov na opravy a údržbu 

majetku. Dopad pocítime všetci, a túto povinnosť a nevyhnutnosť 
len prenesieme do ďalšieho obdobia. Namiesto spolupráce pri 
príprave rozpočtu a vytvorení spoločného názoru ako financovať 
toto mesto, vznikol rozpočet plný rizika a nástrah. Prajem nám 
všetkým, aby sa ďalšie rozpočty tvorili aj pri zohľadnení názorov 
odborných pracovníkov. Na základe rokovania Finančnej komisie 
k rozpočtu na rok 2017 a pracovných porád s poslancami sa dalo 
predpokladať, že schvaľovanie rozpočtu nebude jednoduché. 
Je mi ľúto, že Finančná komisia prijala stanovisko k väčšine 
položiek na opravy a údržbu, aby boli znížené na nulovú výšku. 
Zabudlo sa na zodpovednosť za nás a toto mesto. Nakoľko už 
nemám záujem byť súčasťou takéhoto rozhodovania, vzdala 
som sa členstva v komisii. Tak, aj takto môže prebiehať prí prava 
rozpočtu. Miesto dôkladnej prípravy – niekoľko hodinová práca 
bez odbornej diskusie. Uvidíme, čo nám prinesie čas.   

Ing. Silvia KAPÁŠOVÁ

vedúca ekonomického oddelenia

Potreba merať čas, rozdeliť si deň a noc na isté 
časové úseky,  sprevádza ľudstvo od nepamäti. 
Najstarším orientačným prvkom bola zmena 
intenzity slnečného svetla v priebehu dňa. 
Predmety osvetlené slnkom vrhajú tieň, ktorý 
vďaka otáčaniu Zeme mení v priebehu dňa 
dĺžku a smer.  Tento jav využívajú ľudia 
už niekoľko tisícročí na meranie času. 

SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU CHÝBALA ODBORNÁ DISKUSIA



STUPAVSKÉ  NOVINY   I   január 2017  noviny@stupava.sk   I   7zaujímavosti

Predaj 5 izbových domov v Stupave

obhliadku Vášho nového domu si dohodnite:

cena od 239 000 €

Bratislavská realitná spoločnosť, 
Mgr. Zuzana Búliková, 

0948 25 00 34, 
z.bulikova@gmail.com

i 201701002

i 201701005

stenách budov, tvorila ich väčšinou kovová 
tyč vrhajúca tieň (stylus) a  ciferník. Sty-
lus vystupoval šikmo zo steny a býval často 
doplnený podpernou tyčou. Prvé slnečné 
hodiny sa v  Európe objavili v  polovici  
15. storočia. Umiestňované boli na priečeliach 
významných budov (kostoly, kláštory, hrady 
a zámky). Môžeme ich nájsť na stenách 
orien tovaných do všetkých svetových strán 
s výnimkou severu. Slnečné hodiny umiest-
nené na južnej stene boli najpresnejšie 
a umožňovali sledovať čas počas celého dňa. 
Hodiny na východnej stene ukazovali čas od 
východu slnka do poludnia, na západnej len 
od poludnia po západ slnka.

V Stupave boli dvoje
V  Stupave je zatiaľ zistená existencia dvoch 
historických slnečných hodín. Jedny boli 
umiestnené na západnom priečelí kaštieľa, 
vpravo nad vstupným portálom. Ich podobu 
poznáme vďaka maliarovi Jozefovi Holze-
rovi (1824 – 1876), ktorý zachytil na svojich 
kresbách stupavský kaštieľ pred károlyio-
vskou prestavbou. Prestavba na prelome 
šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 19. sto - 
ročia odstránila barokový vzhľad kaštieľa spo-
lu so slnečnými hodinami.

Druhé slnečné hodiny sa nachádzali na južnej 
stene kostola sv. Štefana, ich existenciu dnes 

pripomína len zachovaná podperná tyč, sty-
lus ani ciferník sa nezachovali. V 18. storočí 
sa pod týmito hodinami nachádzal dnes už 
neexistujúci bočný južný vstup do kostola. 
Pri nedávnych hydroizolačných prácach na 
základoch kostola, sanácie sokla a fasády za-
vadzala podperná tyč slnečných hodín pri 
stavbe lešenia, necitlivé ohnutie a pritlačenie 
podpery k  stene zostalo zatiaľ trvalé. Škoda, 
v  prípade súhlasu pamiatkarov mohlo ísť 
o dobrú príležitosť na obnovu slnečných 
hodín, ktoré by boli atraktívnym prvkom pre 
Stupavčanov a návštevníkov mesta.

Obľuba slnečných hodín pretrvala dodnes. 
Dnešní výrobcovia ich ponúkajú v  rôznych 
formách a veľkostiach: od príveskov na krk až 
po rozmerné kusy určené na fasády domov. 
Tie väčšie nájdeme v Stupave na južnej fasáde 
rožného domu na Mlynskej ulici č. 2., menšie 
zdobia fasády viacerých domov v meste.  

Tieň nahradili stroj
Čas oznamovali aj zvukové signály, najmä 
prostredníctvom zvonenia zvonov na vy-
sokých kostolných vežiach. Vysoké kos-
tolné veže boli zďaleka viditeľné, slúžili aj 
ako orientačné body. Zvyk umiestňovať na 
ne mechanické hodiny s veľkým ciferníkom 
je starý už viac ako 700 rokov. Aj v dnešnej 
dobe napriek modernejším a presnejším in-

formáciám o  čase neraz zdvihneme hlavu  
k ciferníku vežových hodín. 
Kedy boli na veži stupavského kostola umiest-
nené prvé mechanické hodiny presne ne-
vieme. Z  dobového dokumentu je známe, 
že v  roku 1615 sa ukončila prestavba celého 
kostola. Neskoršia kanonická zápisnica 

z  roku 1731 je už obsahovo podrobnejšia 
a  uvádza, že kostol má mimoriadne vysokú 
a  peknú vežu s hodinami ukazujúcimi čas 
do štyroch svetových strán.  Hodinový stroj 
s  rozvodným mechanizmom bol pomerne 
drahý a  vyžadoval pravidelnú údržbu. 
Pôvodný hodinový stroj z  18. storočia bol 
nahradený novším. Na zostrojení vežových 
hodín sa podieľali viacerí majstri, od kováčov 
a  zámočníkov až po stolárov a maliarov. Ich 
údržbu vykonávali špecializovaní remeselníci 
– hodinári. Zatiaľ najstaršieho známeho stu-
pavského hodinára spomína cirkevná matri-
ka, podľa nej v  roku 1676 zomrel v  Stupave 
„panský hodinár“ Ján Kruner. Zo spomínanej 
cirkevnej matriky vieme, že v  polovici  
18. storočia pôsobil v  Stupave ďalší hodinár 
Gašpar Szellos, neskôr Jozef Christian Volff. 
Poslednými dlhoročnými správcami stupav-
ských vežových hodín bola v druhej polo-
vici 19. storočia rodina Rehsovcov. Posledný 
hodinársky majster z tejto rodiny, Karol Rehs, 
zomrel v roku 1952. V súčasnosti vykonávajú 
údržbu a opravu stupavských vežových hodín 
špecializované firmy. Vďaka pozornej sta-
rostlivosti spoľahlivo fungujú a slúžia svojmu 
účelu. Napokon, funkčné vežové hodiny sú 
dobrou vizitkou každého mesta.   

Milan GREGUŠ

Foto: archív autora
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 Prvá kniha je ako prvá láska, 
človek všetko intenzívnejšie pre
žíva ako pri tých ďalších. Platí to 
aj u vás?

Prvá kniha je ako všetko prvé. Ako 
prvá cigareta.  Kašleš! Pamätám sa, 
ako som hrdo idúc z vydavateľstva,  
s prvými knihami Kúsok cesty okolo 
sveta, stretla kolegyňu. „Pozri, čo 
mám! Chceš,  venujem ti jednu!“ 
Ale ona sa vôbec nepotešila. 

 Vaša prvá kniha je o cestovaní, 
prešli ste kus sveta, kam sa naj
radšej vraciate?

Milujem more. Vždy mi hovoria, ty 
sa tam raz rozpustíš. Naši rodičia 
nás  to naučili, brávali k moru, hoci 
to voľakedy vôbec nebolo ľahké. 
„Vidíš, to je more!“ „Kde?“ „Tam!“ 
„Aha! Ja som myslela, že to je 
obloha!“ „Nie, to si musíš rozdeliť, 
to hore je obloha, to dole je more. 
Spolu je to nebo!“ 

 Vaša mama pracovala v SAV...
Bola ilustrátorkou. Ilustrovala 
napríklad Flóry Slovenska. Vôbec 
všeličo , čo sa týka rastlín, príro-
dy. A maľovala akvarely. A  mala 
dve veľké výstavy – jednu v  brati-
slavskom a  jednu v  tom velikán-
skom  pražskom múzeu nad Vác-
lavákom! Naša malá maminka!  
Voľakedy sa maliarstvo študovalo 
na Technike a tam študoval aj môj 
krásny apinko za inžiniera. A tak sa 
zamilovali, vzali a  čo nevidieť mali 
dve deti. Apinko doštudoval,  mama 
nie. Ale keď deti trošku podrástli, 
mama voľakde uvidela inzerát, že 
SAV hľadá ilustrátora a absolútne sa 
v tom našla. Bola hádam najlepšia 
v  celom RVHP! To je príklad, že 
treba byť prichystaný. Že život 
všeličo ponúkne, len to treba zbadať. 
A  potom sa ocitnúť v pravý čas na 
pravom mieste.  

 Kedy ste mali naposledy ten pocit?  
Dlho, dlho som mala pocit, že človek 
nakoniec vždy dôjde na správne 
miesto.  Že všetko má svoj poria-
dok. Moja mama hovorila, že život 
je dlhý a plný dobrých prekvapení. 
Tak dúfajme.

  Neťahalo vás to k maľovaniu?
Nie, ale všetky scenáre som mala 
vždy celkom pokreslené. A môj brat 
je scénický výtvarník, bábkar a jeho 
dve dcéry sú výtvarníčky, každá 
v inom obore, každá na slovo vzatá.
  
 Po skončení gymnázia ste sa 

rozhodli pre štúdium na VŠMU...
A skúšky sme spravili dvanásti, 
ale nakoniec neotvorili ročník. 
Na druhý rok sme robili skúšky 

znovu a z tých dvanástich vzali len 
dvoch. Len ja a Dušan Jamrich sme 
sa pozdávali komisii aj druhýkrát. 
Tých zvyšných desať detí čakalo 
a tešilo sa márne. Naše povolanie nie 
je milosrdné a nezáleží len od nás.

 ...teraz sa venujete písaniu...
Áno, aj. Nikdy som nemyslela, že 
budem písať. Z maturitnej písomky 
som dostala päťku, mala som tam 
dve hrúbky. Nikdy som sa veľmi 
neučila. Aj tému som si vybrala takú 

– socialistický človek, teda nič kon-
krétne. A toho socialistického člove-
ka som porovnávala s mušketiermi. 

 Keby ste sa mohli vrátiť späť, 
dnes by ste inak pristupovali  
k učeniu? 

Keby som niečo mohla opraviť 
v mojom živote učila by som sa 
každú minútu určenú na učenie. 
Lebo život je dlhý a všetko sa vám 
zíde. Napríklad môžete stroskotať 
na pustom ostrove alebo dopadnúť 
ako ja. V Amerike vydávajú anto-
lógiu slovenskej prózy. A  zaradili 
tam aj mňa. Medzi naozajstných 
spisovateľov. A tú antológiu je tre-
ba prezentovať a pozvali jedného 
spisovateľa a  mňa. Ale ja neviem 
po anglicky, na strednej som sa 
učila – neučila francúzštinu. Mohla 
som to dobehnúť, ujo, bol perfektný 
angličtinár, ale nikdy som neprišla 
na dohovorenú hodinu. Odvtedy sa 
v  našej rodine hovorí – v  utorok?! 
Keď sa myslí – nikdy?! Kto vie, čo sa 
mi vtedy zdalo dôležitejšie?! 

 Vyučovanie v školách nevyzerá 
najružovejšie, učitelia sa sťažujú 
na drzých žiakov, žiaci zase na 
neschopných učiteľov...

Vraj aj najväčší pedagogický od-
borníci sa dnes trápia, nevedia 

celkom, čo a ako treba vlastne deti 
učiť. Taký rýchly je ľudský pokrok 
v  oblasti  vedy a  techniky. A tak 
vraj, a ja si myslím, že je to pravda, 
deti treba hlavne učiť, učiť sa!  Mať 
radosť z  učenia, z  poznávania. 
Naučiť ich neustále vnímať, prijímať 
a  potom sa čo najlepšie, najsmelšie 
rozhodnúť, rozhodovať. K tomu ich 
treba láskavo viesť, nie memorovať 
dnešné poznatky. Mimocho-
dom, v škole sa učíme matema-
tiku, zemepis, dejepis a vieme, na 

čo nám to bude, na čo sa nám to 
šikne. Ale o ľudských vzťahoch, 
o  medziľudských vzťahoch sa 
neučíme nikde. A je to a bude to, to 
hlavné v živote!  O ľudský vzťahoch 
hovorí vlastne len umenie, ale my 
si myslíme – to je  len v kine, to je 
len v divadle, to je len v románoch!  
A nepoučíme sa. A  ďalej si nero-
zumieme ženy s  mužmi, mladí so 
starými,  rodičia s deťmi. Ďalej oko-
lo nás víťazí zlo nad dobrom. 

 Ste herečka aj spisovateľka. He rec 
je extrovert, spisovateľ introvert, 
čo majú tieto povolania spoločné? 

Aj spisovateľ je extrovert, veď dáva 
na papier, čo si myslí, ústami svojich 
postáv. A ukazuje nám, ktoré si váži 
a s ktorými nesúhlasí. A to robia aj 
herci, v  danej chvíli s tou  jednou 
postavou. Herec tiež ukazuje, čo si 
o  tom človeku, o  tej postave, ktorú 
hrá, myslí. Možno si z nej robí sran-
du!  A ak sa to darí, je to pasia. Pasia 
z tvorby. Tvorba je to, čo tu predtým 
nebolo. 

 Na javisku zrejme ide o prvé mi
núty, keď ich herec pokazí, vezie 
sa v tom aj ďalej, spisovateľ však 
má čas veci napraviť. Je to tak?  

Nie. Teda, máte pravdu, ak má herec 
malú rolu! Najťažšie na svete je hrať 
malé role, lebo vtedy musíte byť hneď 
presný, hneď byť on či ona. Inak 
pokazíte celý zázrak, celý dojem. 
Už to nie je pravda, už je to falošné, 
škrípe to.  A  vy už len môžete ísť 
domov a tam sa hanbiť a čakať, kým 
zase o týždeň vyjdete na javisko zvia-
zaný trémou, lebo minule sa vám to 
nepodarilo. V tej chvíli, keď to bolo 
treba. Veľké úlohy, to je iné, máte 
čas sa do nich dostať, vopchať, máte 
kedy opraviť pokazené. Predstaviť 
toho človeka zo všelijakých uhlov. 
Malé úlohy je hrať ťažko, veľké ľahko. 
Písanie je veľká rola, máte na všetko 
čas. A nemáte trému. Ale postavy si 
robia trochu, čo chcú.

 Nestáva sa vám, že prerábate 
niektorú z častí knihy?

Tie chvíle mám rada. Musíte sa 
ponoriť, dýchať ako postavy, aby ste 
videli, cítili, či to má správny rytmus, 
či rozumiete, čo ste chceli povedať. 
Ste prvý čitateľ. A  ak sa to človeku 
neprieči, nie je mu to trápne, naopak 
baví ho to a čuduje sa, len sem-tam 
opraví mäkčeň, hrúbku, je to tá pa-
sia. Každé zamestnanie má svoje pa-
sie aj svoje zlé stránky. 

 Ako je to pri herectve, čo je tá pa
sia a čo je to ťažké? 

Možno je to smiešne alebo do-
jemné, ale vždy je všetko vlastne 

od začiatku. Ako v každom umení. 
V herectve menej, lebo herectvo  je 
tzv. reprodukčné umenie. Ale je to 
umenie, tak je vždy všetko trochu od 
začiatku. A bolo to tak aj pre pána 
Machatu alebo pána Chudíka. 

 Na javisku herec dostáva okam
žitú odozvu, nechýba vám spät
ná väzba pri písaní? 

Myslela som si, že si moje prvé 
knižky nik nevšimol.  Ale raz som 
šla pasážou pri DPOH, a tam sedela 
pri káve spoločnosť. A jeden pán 
prehodil – napísali ste dobrú knižku! 
A všetci sa usmiali a druhý pán pove-
dal – veru.  A potom ma prekvapilo 
a čudovala som sa, že sa moje knižky 
ocitli vo finále Anasoft litery. 

 Vaše ďalšie knihy hovoria o ci
toch v rôznych podobách. Čo 
myslíte, ako by dopadli Rómeo  
a Júlia, keby prežili? 

Vďaka velikánskej láske by dopadli 
dosť dobre. Lebo taká veľká láska 
sa môže trošku zmeniť, trošku sa 
ošúpať, ošúchať. Má z čoho! A noci 
vždy znova spájajú. Stačí sa držať za 
ruky.

 Aksál, je názov vašej poslednej 
knižky. Aké sú ohlasy?

Jednej mojej kamarátky som sa 
spýtala,  čo doma? A ona povedala, 
čo ti budem hovoriť, aksál. Všetko 
rozumela. Ale myslím, že Aksál sa 
menej páči ženám ako mužom. Je to 
skrátka čudo-budo. 

 Zaujímavý je podnadpis – ani 
prišiť ani odpárať, čo teda s ňou, 
s láskou? 

To, čo hýbe vesmírom, hýbe aj ve-
cami v nás. Láska je najlepšia energia, 
čo človek má. Láska je príroda v nás. 
A môže byť ako cunami. A robí si čo 
chce. A niekedy ju môžeme  celkom 
obyčajne premárniť, rozmelniť, 
postrácať. A potom sa čudovať a byť 
otrávení, toto je ten život, na ktorý 
sme sa tešili, že kedy už budeme 
veľkí?! 

 K láske patria aj vzťahy v rodine, 
dnes v mnohých vládne napä
tie, rodičia nemajú čas na deti  
a partneri na seba...

Hej, tam všade patrí láska. A ne-
dávno som čítala, že najväčšou po-
vinnosťou človeka je žiť čím dlhšie, 
aby čím viac mohol odovzdať 
vnu kom, pravnukom. Starí ľudia 
najlepšie, najdlhšie vedia naprí-
klad, že bez lásky je život prázdny. 
Ale  úcte k starým ľuďom, starým 
domom, starým stromom treba deti 
vychovávať. Aby sa naučili dávať na 
nich, na ne pozor. 

Daša ČEJKOVÁ

Foto: domáci archív Z.C. 

a Monika PALEČKOVÁ

rozhovor

Rozhovor s herečkou a spisovateľkou Zuzanou Cigánovou vznikol počas premiérového lite
rárneho večera v priestoroch nedávno otvorenej stupavskej knižnice. Sme radi, že prijala 
pozvanie a bola prvou osobnosťou, ktorá otvorila novú éru v histórii takýchto podujatí. 

Najťažšie na svete je hrať malé 
role, lebo vtedy musíte byť hneď presný, 
hneď byť on či ona. Inak pokazíte celý 

zázrak, celý dojem.

Zuzana Cigánová

 „Láska je príroda v nás. 
  A môže byť ako cunami“

VIZITKA
Herečka a spisovateľka 
ZUZANA CIGÁNOVÁ 
pochádza z Bratislavy, 
vyrastala medzi Hradom 
a Slavínom a tieto ulice 
pokladá za svoju vlasť. 
Už ako trinásťročná debuto
vala vo filme Malá manekýnka. 
Jej fanúšikovia si ju pamätajú 
z filmov Romance pro 
křídlovku, Slávnosť v bota
nickej záhrade, Sázky na 
třinácku, Tím pádem, ako 
aj z mnohých televíznych 
inscenácií. V roku 1970 sa 
stala členkou Činohry SND 
a spolupracovala s takými 
režisérmi ako K. L. Zachar, 
Jozef Budský, Tibor Rakovský. 
Ako spisovateľka debutovala 
cestopisom Kúsok cesty okolo 
sveta (1991). Okrem prvotiny 
je autorkou kníh: Dopadne 
to dosť dobre, pes bude rád 
(1995), K+K alebo naša etuda 
(2004), Šampanské, káva, 
pivo (2007), Divadelná hra 
(2011), Špaky v tŕní (2012) 
a Aksál (2016). Je dvojná
sobnou finalistkou súťaže 
Anasoft litera. 

Spisovateľka
Zuzana Cigánová
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Hľadáme pre našich klientov 
nehnuteľnosti v Stupave 

na predaj a prenájom.

Mgr. Zuzana Búliková, 0948 25 00 34, 
z.bulikova@brsreality.sk 

i 201701003

Počas decembra Mestská knižnica 
R. Morica usporiadala dva príjemné 
a inšpiratívne literárne večery pre 
dospelých. Na prvom sme privítali 
herečku a spisovateľku Zuzanu 
Cigánovú, ten druhý patril stupavskej 
spisovateľke Marte Fartelovej. 

Večer s herečkou a spisovateľkou  
Zuzanou Cigánou bol výnimočný aj tým, 
že v nových priestoroch Mestskej knižnici  
R. Morica oficiálne otvoril literárne stretnutia 
pre dospelých. V komornej atmosfére sme 
sa rozprávali o herectve, spisovateľských 
začiatkoch, cestovateľských zážitkoch, 
ale aj o vnímavosti, fantázii, vzťahu detí 
ku knihám a o tom, ako toto všetko 
môžu rodičia a starí rodičia podporovať. 
Súčasťou večera bolo tiež čítanie z kníh 

Zuzany Cigánovej – úryvky z jej noviel 
Špaky v tŕní a Aksál umocnil príjemný 
hlas a emotívny prejav autorky. 
Počas ďalšieho decembrového literárneho 
večera sa čitateľky mohli stretnúť so svo
jou obľúbenou spisovateľkou Martou 

Fartelovou. Sympatická Stupavčanka 
rozprávala o tom, ako vzniká román a 
ktoré časti tvorby ju najviac bavia. Takmer 
rodinnú atmosféru plnú pohody dotvorilo 
čítanie z autorkinej najnovšej knihy Vôňa 
tvojej duše, ktorá sa pred Vianocami 
rozchytala ako čerstvé rožky.  Záver patril 
autogramiáde, pričom si prítomné dámy 
priniesli aj staršie Martine knihy, ktoré im 
podpísala.
Oba príjemné a inšpiratívne večery potvr
dili, že aj napriek decembrovej hektike  
plnej príprav na sviatky, si Stupavčania 
našli čas a dali najavo, že o takéto poduja
tia majú záujem. Optimisticky teda veríme, 
že nielen literárne večery v knižnici sa 
stanú tradíciou. 

Daša ČEJKOVÁ

Foto: Monika PALEČKOVÁ

Stôl je základom domácnosti. Čo naň 
položiť pri slávnostnej hostine, to 
sme sa dozvedeli od Miriam Mikovej, 
odborníčky na spoločenskú etiketu  
a stolovanie. Prednášku spojenú  
s výrobou kvetinovej výzdoby pripravila 
Mestská knižnica R. Morica v spoluprá ci 
s internetovým magazínom Ženy 
v meste a kvetinárstvom Kytička. 

Vedeli ste, že keď chcete pripraviť večeru 
pre viacerých pozvaných, na jedného hosťa 
by ste pri stole mali počítať s priestorom 
60x60 centimetrov? A že úlohou hostiteľky 
je zostaviť menu, ktoré sa bude podávať 
a hostiteľ sa  stará o nápoje? Slávnostné 
stolovanie však má aj ďalšie zásady, 
napríklad na stôl by ste najskôr mali položiť 
plstenú látku tzv. molton a až naň prehodiť 
obrus, ktorý by nemal cez okraje prevísať 
viac ako tridsať centimetrov. Samostatnou 
kapitolou je zasadací poriadok a starostlivý 
výber vhodného riadu, pohárov a príborov, 
podľa ktorých hosť už na prvý pohľad 
môže odhadnúť, aké jedlo a nápoje sa 
budú pri jednotlivých chodoch podávať. 
Bontón predpisuje tiež to, že z krajca 
chleba by sme pri stole nemali odhrýzať, 
ale treba ho lámať na menšie kúsky. Zato 
zvyšok omáčky na tanieri môžeme vyjesť 
jedným z takýchto kúskov a napríklad do 
hrianky sa môžeme smelo zahryznúť bez 
toho, aby sme u spolustolovníkov vzbudili 
pohoršenie. 
O takýchto a ďalších špecifikách náv štev
níkom stupavskej knižnice prednášala 
Miriam Miková, odborníčka na spoločenskú 
etiketu a stolovanie. Súčasťou poobedia 
boli tiež ukážky a výroba vianočnej kveti
novej výzdoby pod taktovkou usmievavej 
Renáty Belzárovej. Akcia sa konala v rámci 
Župných Vianoc.  Daša ČEJKOVÁ

Podporte kultúru v Stupave
– darujte percentá z dane
Aj vďaka vašim darovaným percentám z dane za rok 2016 bude môcť 
občianske združenie Pour Art naďalej pre vás organizovať zaujímavé 
kultúrne podujatia ako sú divadelné predstavenia, koncerty, výstavy 
alebo aj burzy kníh. Viac informácií o tom, ako darovať percentá  
z vašej dane za rok 2016, sa dozviete 
na stránke www.pourart.sk. 

Martin MURÁNI,

o.z. Pour ArtĎakujeme

nase - vase

P rehliadku filmov a pútavého sprievodného 
programu pre žiakov a  študentov základ-
ných a stredných škôl mohli malí a mladí 

Stupavčania v rámci Junior festivalu vidieť dňa 
9. decembra v Kine X. Vstup pre všetky deti bol 
zdarma.
Regionálna tour festivalu Ekotopfilm - Envi-
rofilm je celoročný projekt a  jeho cieľom je 
priniesť do regiónov Slovenska najlepší výber 
filmov z aktuálneho ročníka. Súčasťou festivalu 
je junior festival a v rámci neho zaujímavý fil-
mový a pútavý sprievodný program pre žiakov 
a  študentov základných a  stredných škôl na 
témy odpadovej kultúry, separácie, recyklácie. 
Našou snahou bolo deti inšpirovať a  nabádať 
ich k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu 
vzťahu k životnému prostrediu.
Pre tých najmenších bol pripravený film 
Objímač stromov, ktorý ukazuje vzťah medzi 
osamelým lesným tvorom a obrovskou sekvo-
jou. V českom filme Zachráňme Zem: Akumu
látor skazy sa deti vžili do úlohy tajných agen-
tov, ktorí zachraňujú svet pred nebezpečnou 
batériou. Krátky animovaný film Uzavretý 
kruh sa zameral na to, čo sa deje s plastom po 
jeho odhodení a  aké to má neblahé dôsledky. 

Ocenený film Môj starý otec bol čerešňa cit-
livo rozpráva očami malého chlapca o  vní-
maní života i smrti a prírody okolo neho. Film 
Hon na jednorožca poukazuje na to, aký osud 
by asi stretol tohto bájneho tvora, ak by nao-
zaj žil. Minútový film Medveď a  škorec vtipne 
opisuje, čo spája tieto dve zvieratá pri hľadaní 
potravy. Ďalší z  ocenených filmov Nevlastné 
dieťa mesta a  sny z  odpadkovej hory je príbe-

hom o  neľahkom živote indického chlapca 
a  jeho snoch. Stredoškoláci sa vďaka filmom 
Trvalá udržateľnosť a  Natura 2000 dozvedeli 
viac o týchto rovnomenných pojmoch. Takisto 
sme priniesli film od študentov strednej ume-
leckej školy Volám sa Eva a Jarovecké jazero si 
nedám, kde videli, ako žiaci v ich veku aktívne 
bojujú proti ničeniu prírodných vzácností v ich 
okolí. V  ďalšom filme Ako sa stať vegánom: 
Alyssin príbeh im ich rovesníčka prezradila, 
prečo sa rozhodla pre takúto životnú zmenu. 
Vo filme Žijeme pod vodou názorne videli, ako 
partia nadšencov dokáže zaujímavou fintou 
vytvárať koralové útesy. Pevne veríme, že žiaci 
a študenti si festival do sýtosti užili a každý si 
prišiel na svoje. 

Mgr. art.  Jana KADLEČÍKOVÁ 

výkonná riaditeľka festivalu Ekotopfilm 

 Hostili sme najstarší enviromentálny 
filmový festival na svete 
Stupava sa stala partnerom regionálnej tour Ekotopfilm 
– Envirofilm, Medzinárodného filmového festivalu  
zameraného na témy súvisiace  s ekológiou, ochranou 
životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom. 

DECEMBROVÉ STRETNUTIA S LITERÁTKAMI  

Spisovateľka Marta Fartelová

Poznáte etiketu 
stolovania?  

Foto: Monika PALEČKOVÁ

Foto: autorka
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V našej materskej škole sme toho od sep-
tembra stihli naozaj veľa.
Hneď na začiatku školského roka k nám 
zavítalo bábkové divadlo s rozprávkou 

„Kohútik a  sliepočka“ a divadelné pred-
stavenie s hudobnou rozprávkou „O me
dovníkovom domčeku“. Spolu s rodičmi sme 
sa rozlúčili  s letom vytvorením nádherných 
a veľmi nápaditých dyňových strašidiel, ktoré 
boli následne prezentované na výstave pri 
príležitosti  „Dní zelá“. V októbri deti potešili 
svoje babičky a deduškov pri príležitosti  Me-
siaca úcty k  starším a  na mestskom úrade 
privítali  bábätká.
V novembri sme v Bratislave  navštívili Bibia-
nu, na ktorej sa deti interaktívne zúčastnili   

výstavy spisovateľa H. CH. Andersena 
„Rozprávkar na cestách po Európe“. Mater-
ská škola je zapojená do projektu ,,Koníky 
pre materské školy – animoterapia”, kde si 
deti touto formou vytvárajú vzťah ku koňom, 
učia sa rešpektovať zvieratá a správne k nim 
pristupovať.
Deti vytvorili  množstvo nádherných výt-
varných a iných tvorivých  prác, naučili 
sa  nové básničky, piesne, riekanky. Svet  
spoznávali prostredníctvom rozmanitých 
vzdelávacích aktivít. V triedach pribudli 
nové hračky, didaktické pomôcky, edukačné 
výučbové programy s kvalitným obsahom a 
motivačnými prvkami, ktoré zaručujú atrak-
tívne spojenie zábavy a výučby. 

N aši žiaci si zvolili problematiku čistenia 
odpadových vôd v  čistiarni. Navštívili 
čistiareň odpadových vôd v  Stupave 
a  na základe exkurzie a  prednášky 

vyrobili plagát, ktorým vysvetľujú jednot-
livé kroky čistenia vody. S týmto plagátom 
postúpili do finále súťaže, ktorá sa konala 
v utorok 6. 12. 2016 vo Vodárenskom múzeu 
BVS v Bratislave.  Našu triedu 3. B  vo finále 
reprezentovali žiaci: Linda Pokorná, Terezka 
Hýravá, Dávid Jančár, Jakub Jánoš a  Adam 
Granát pod vedením pedagogičky Mgr. Jany 
Sirotovej. Svojím perfektným výkonom si 

vybojovali krásne 1. miesto a  zároveň vo 
Vodárenskom múzeu prežili úžasný deň plný 
zážitkov a pozitívnych emócií.
Srdečne im gratulujem a  zároveň chcem 
poďakovať všetkým, ktorí nám držali 
palce. Špeciálne poďakovanie patrí pánovi 
Lachkovičovi z  miestnej čistiarne odpa-
dových vôd, bez ktorého by sme náš projekt 
nemohli realizovať. 

Mgr. Jana SIROTOVÁ

ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Foto: autorka

Kúzlo Vianoc sa prejavilo tento rok o čosi 
skôr, spojilo rodiny, triedy, učiteľov. Ako? 
Tak, že sme sa spojili pre dobrú vec a vy
rábali sme krásne výrobky na vianočné 
trhy, aby sme vedeli pomôcť našej škole. 
Každý svojou troškou prispel k tomu, aby 
sme sa v našej škole cítili lepšie. Deti vy
rábali s učiteľkami, tí mladší s maminka
mi, výrobky sme 10. decembra spoločne 
predávali na Námestí Sv. Trojice. Prišlo 
nás tam v hojnom počte (to znamená, 
že škola nám nie je ľahostajná), deti 
s veľkou chuťou predávali svoje výrobky 
okoloidúcim ľuďom, ktorí zavítali do 
Stupavy. Vládla výborná atmosféra, prišli 
nás podporiť rodičia, známi a samozrej
me aj neznámi ľudia, ktorí nám pomohli 
vyzbierať fantastickú sumu peňazí  
1619, 52 €. No verte, či neverte, skoro 
sa nám oči vyočili, keď sme to rátali.

Chceme veľmi poďakovať MKIC Stu
pava, ktoré nám prepožičalo bezplatne 
stánky na predaj – sme radi, že ste 
s nami. Veľké ďakujem patrí všetkým, 
ktorí nám akýmkoľvek spôsobom po
mohli alebo prispeli. Aj keď sa hovorí, 
že dnešná doba je zlá, stále máme sve
dectvá, že dobrí ľudia existujú, sú medzi 
nami a ochotne pomáhajú, o čom svedčí 
aj vyzbieraná suma. Stupavské deti a my, 
panie učiteľky, z celého srdca ďakujeme 
všetkým, ktorí nám pomohli. A nás čaká 
milá povinnosť dokúpiť pomôcky pre 
zlepšenie vyučovacieho procesu.  Ešte 
raz ĎAKUJEME

Mgr. Anna HUDÁKOVÁ

ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Foto: Mgr. Mária POLAKOVIČOVÁ

 Stihli sme toho naozaj veľa 

 Víťazstvo tretiakov na Festivale vody 2016

V každodennom zhone pod tlakom povinností si 
mnohokrát ani neuvedomujeme, ako sa striedajú 
dni pracovné i sviatočné. Ani sme sa nenazda li  
a dni ubehli ako voda a máme tu ďalší rok. 

Festival vody je súťažná prehliadka projektov žiakov ZŠ a osemročných gym
názií, hlavnou témou je voda. Festival je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho  
programu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Modrá škola – voda pre 
budúcnosť. Zámerom projektu je rozvoj vedomostí a znalostí detí o vode – jej 
výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti  
a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu.

V decembri sme v škôlke privítali Mikuláša, 
s deťúrencami sme vytvorili krásne vianočné 
ozdoby, ktorými sme vyzdobili stromček na 
námestí pred kostolom. Ježiškovi sme napísa-
li list, pripravili sme pre rodičov jednotlivých 
tried Vianočné besiedky a dve otvorené hodi-
ny z tanečného krúžku. 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám 
pomáhajú, ďakujeme všetkým, ktorí nás pod-
porujú a ďakujeme zriaďovateľovi – Mestu 
Stupava, ktorý nám v mesiaci december uro-
bil rekonštrukciu strechy. 

Ďakujeme všetkým za spoluprácu 
a všetkým želáme: 
Nech Nový rok začnete láskou a nehou  
v srdci, nech vás zdravie, šťastie, láska 
sprevádza po celý rok 2017.  

Monika SNOPKOVÁ

MŠ Ružová, Stupava

Foto: autor

VIANOČNÉ TRHY

Maxík je obľúbeným časopisom našich druhákov. Dôkazom je úspech  
2. B triedy. Žiaci sa spoločne s pani učiteľkou zapojili do všetkých súťaží, 
ktoré časopis Maxík ponúkal. Do triedy sme dostali knižku Rôzničky a každý 
jeden žiak získal diplom za úspešnú účasť. Ceny im venovalo vydavateľstvo 
DAXE a redakcia časopisov Maxík a Zvonček.

Mgr. Monika KVASŇÁKOVÁ, ZŠ kpt. J.  Nálepku Stupava

Foto: autor

NOVEMBROVÁ SÚŤAŽ S ČASOPISOM MAXÍK
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NEPOSLUŠNÍKA
STRETNI

NA ZIVO

11.2.2017
10:00 - 19:00

BORY MALL

MIRO JAROŠŠAŠO LUBOŠ
A JEHO BLÁZNOVSTVÁ

MUZIKÁL FROZEN
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO

KÚZELNÍK PETER ŠESTÁK
A JEHO MAGICKÁ ŠOU

www.detskyfest.sk
Facebook.com/Telekom Detský festival
www.detskyfest.sk
Facebook.com/Telekom Detský festival
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Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, známym 
i poľovníckemu združeniu 
StupavaMást, ktorí dňa  

19. 12. 2016 odprevadili nášho drahého 
syna, manžela, otca a dedka MILANA 
VESELÉHO. Všetkým ďakujeme za kveti
nové dary a slová útechy.  Smútiaca rodina.

 

Slza v oku, v srdci žiaľ, čo nám 
bolo drahé, osud vzal. Dňa  
4. 1. 2017 uplynulo prvé 
výročie, čo nás navždy opustil 

náš milovaný otec, dedko a pradedko 
FRANTIŠEK IVICA. S láskou spomína 
dcéra Danka s celou rodinou. 

Ďakujeme za tichú spomienku. 
 

Dňa 8. 1. 2017 uplynie sedem 
rokov od smutnej chvíle, keď 
nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, stareček  

a prastareček  LEOPOLD RAUSCHER.  
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn 
s rodinami. Odišiel si k Pánu, ale navždy si 
zostal v srdci tých, čo ťa milovali. 

 

Keď zdá sa, že strácame všetko, 
čo sme v živote mali, keď cítiť 
vosk a vôňu chryzantém, to nie 
je koniec... Smrťou vraj život 

nekončí, iba zabudnutie znamená koniec. 
Dňa 21. 1. 2017 uplynie dvadsať rokov od 
úmrtia nášho drahého RUDOLFA OS-
VALDA. Zostávaš stále v našich srdciach. 

Manželka Darina, dcéra Darina a ostatná 
rodina. 

 

Dňa 23. 1. 2017 uplynie rok, 
čo nás vo veku 93 rokov navždy 
opustila naša mama, svokra, 
babka, prababka, teta a sestra 

GENOVÉVA TOMKOVIČOVÁ. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomienku. 

Smútiaca rodina.
  

Dňa 7. 2. 2017 uplynie  
15 rokov od chvíle čo nás po 
tragickej nehode opustil náš 
milovaný ĽUBOŠ PROKEŠ. 

S láskou na neho spomínajú rodičia, 
manželka, deti a brat. 

Za tichú spomienku vám ďakujeme. 

SPOMÍNAME

NARODILI SA:
Michaela RAFAYOVÁ, Jakub Ján LACHKOVIČ, Alžbeta LACHKOVIČOVÁ, Richard MADER,

Mia RAJNINCOVÁ, Adam ONDRUŠ, Victoria KUBÍČKOVÁ, Krištof ANTORIN,
Alžbeta POTOCKÁ, Peter VELČICKÝ, Sofia KUŽDÁKOVÁ, Anna PAULECHOVÁ,

Melinda GÉCZY, Tomáš KALIVODA, Katarína SMOLKOVÁ, Michal MOTÝĽ,
Radoslav STRASKÝ, Filip MIKLETIČ, Daniel KRÁLIK, Bruno KREMPASKÝ, Matej MAGURA

ZOSOBÁŠILI SA: 
Vojtech TURNER a Iveta KRATINOHOVÁ, Ondrej VADEL a Silvia KIŠŠOVÁ,

Peter BRUDER a Veronika ŠUDOVÁ, Marián ROZEMBERG a Paulína ANTALÍKOVÁ,
Yilmaz TOKLU a Dagmar FÁBIANOVÁ

ZOMRELI: 
Jozef VRABLEC (1938), Jozef HORVÁTH (1950), Jana POLLÁKOVÁ (1948),
Peter MÓZA (1958), Elena ČAJKOVIČOVÁ (1929), Eva DATSITSOVÁ (1938),
Anna MÁDEROVÁ (1954), Milan VESELÝ (1952), Miroslav ODELGA (1931),

Richard TREBATICKÝ (1940), Ľudmila KORDOVÁ (1930), Štefan PIAČEK (1933),
Katarína JUCKOVÁ (1925), Mária HAJZOCHOVÁ (1928)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

i 201701004

NÁVŠTEVA NÁRODNEJ RADY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Žiaci štvrtého ročníka ZŠ Stu
pava sa v dňoch 1. 12. – 2. 12. 
2016 zúčastnili exkurzie  do 
Bratislavy. Súčasťou exkurzie 
bola aj prehliadka budovy NR SR 
a stretnutie s poslancami NR.  
Počas prehliadky so sprievod
com mali žiaci možnosť spoznať  
vnútorné priestory a rokovaciu 
sieň, kde  1. 12. prebiehalo 
rokovanie poslancov. Žiakov 
vďaka p. poslankyni A. Zema
novej prítomní poslanci privítali  
potleskom. Veľmi zaujímavá bola 
pre nich aj beseda s piatimi po
slancami strany SaS, diskutovali 
o rôznych otázkach, ktoré im deti 
kládli.  Žiaci odchádzali domov 
obohatení o mnohé poznatky 
z histórie vzniku prvej Slovenskej 
národnej rady, jej dejateľoch 
a symboloch našej štátnosti. 

Mgr. Dana ŠULÍKOVÁ

ZŠ kpt. J.  Nálepku Stupava

Foto:  Anna ZEMANOVÁ 

 Kam vezmete deti
v  sobotu 11. februára? 

Čo tak stráviť inšpiratívny deň, počas ktorého sa 
zabavíte, zašportujete, a niečo sa aj naučíte? To 
je presne sobota 11. február od 10:00 do 19:00 
v Bory Mall, kde zažije premiéru veľký Telekom, 
detský festival určený deťom, ale aj ich rodičom. 
Má moje dieťa dostatok pohybu? Nechodí 
priveľmi neskoro spať? Ako dohliadnuť na jeho 
zdravotný stav a reagovať v prípade zdravotných 
ťažkostí? Nechať ho hrať počítačové hry? Ak áno, 
ako dlho?  
Príďte sa informovať, nechať sa inšpirovať alebo 
skrátka sa len zabaviť.  Pretože okrem špeciálnych 
edukačných a zdravotných zón na vás v nepo-
slednom rade čaká obrovské množstvo zábavy. 
Môžete sa tešiť na svet rozprávkový, kúzelný, 
hravý a tak trošku aj „neposlušný“.   
Áno, príde aj Neposlušník Miro Jaroš. Kohú-
tik Ťuki pre vás otvorí dvere a nechá vás nazrieť 
do rozprávkového sveta. Okrem obľúbených 
rozprávkových postavičiek z Ťuki TV sa vám 
predstaví aj muzikál Frozen Ľadové kráľovstvo  
s Elsou a Anou a  samozrejme aj s Olafom. Chýbať 
na autogramiáde nebudú ani hokejisti Slovana 
Bratislava.
V interaktívnej Telekom zóne a taktiež v Telekom 
predajni si prídu na svoje nielen malí, ale i veľkí 
nadšenci Xbox hier. Určite sa každý tatino rád 
„obetuje“ a s ratolesťami si zahrá nejakú zaují-
mavú pohybovú hru. Maminy sa rovnako môžu 
s  deťmi zabaviť, či vyskúšať si ovládanie hier 
pomocou pohybových gest napríklad pri tanci. 
Počas dňa sa bude konať niekoľko herných súťaží. 
Komu sa nepodarí získať odmenu v jednej z Fun 

zón, určite to vyjde v bohatej tombole o bicykel, 
tablety, ale aj telefóny.

6 atraktívnych zón 
pre každého
Zóna zdravia
  Nechajte si na úvod zdiagnostikovať základné 

parametre ľudského tela a prekonzultujte svoj 
zdravotný stav s lekármi. Navyše sa môžete 
nechať inšpirovať a priučiť sa, ako si pripraviť 
zdravé jedlo a maškrty. 

Zóna športu 
  Pripravené sú zábavné cvičenia a opičie dráhy  

s Be Cool Sport Kids Academy.
Oddychová zóna s Ťuki TV
  Presne pre tento účel je tu zóna Rozprávok  

s Ťuki TV. Okrem príjemného čítania náučných 
rozprávok na vás čakajú aj kreatívne dielničky  
a kreslenie v téme rozprávky.  

Hráčska zóna Telekom
  V interaktívnej Telekom zóne a taktiež v Telekom 

predajni si prídu na svoje nadšenci Xbox hier. 
Počas dňa sa bude konať niekoľko herných súťaží. 

Zóna zábavy 
  Tu môžete stretnúť Šaša Ľuboša a  jeho 

bláznovstvá, ako aj kúzelníka Šestáka so svojou 
jedinečnou magickou šou.   

Zóna vzdelávania s Kozmixom
  Vzdelávací portál Kozmix pomôže deťom 

prelúskať učivo prvého stupňa ľahko a zábavne. 
Budete mať jedinečnú možnosť tento spôsob 
vzdelávania vyskúšať na vlastnej koži.

Príďte do Borov zažiť úžasný detský festival 
zdravia, vzdelávania a zábavy 
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P odujatie Župné Vianoce sa 
začalo už poobede v  piatok 
9. decembra o  16.00 hodine 
na Námestí Sv. Trojice.  

V stánkoch, ktoré zapožičala župa, 
predavači ponúkali darčeky, drob-
nosti, cigánsku, varené víno a  iné 
dobroty. Oficiálneho slávnostného 
otvorenia sme sa dočkali o  tri ho-
diny neskôr – na improvizované 
pódium pri betleheme,  advent-
nom venci  a mohutnom ihličnane, 
ktorý venovala Stupavčanka Kata-
rína Zezulová a  zdobili škôlkari 
s  pani učiteľkami, vystúpil primá-
tor Stupavy a v krátkom príhovore 
zaželal všetkým príjemné a  poko-
jné prežitie adventu a  sviatkov. 
Nadeľovali sa aj darčeky, odniesli 
si ich dve z  detí, ktoré zarecitovali 
a zaspievali. Slávnostné rozsvietenie 
svetelných girlánd na stromčeku 
pripadlo jednému zo školákov 
– tlačidlo diaľkového ovlá dania 
stlačil vo chvíli, keď sa ostatní pri 
odpočítavaní dostali k  číslu nula. 

Sviatočnú atmosféru dotvorilo 
vystúpenie speváckeho zboru FS 
Bystričan.
Trhy na námestí pokračovali aj 
počas ďalších dvoch víkendových 
dní, v  sobotu sa k  nim prida-
la synagóga, kde si návštevníci 
okrem stánkov s  darčekmi mohli 
v priestoroch ženskej galérie pozrieť 
výstavu prác žiakov našej ZUŠ. 
Kultúrou to žilo pred kostolom, na 

pódium najskôr vystúpili deti z DFS 
Stupavjánek a odohrali predstavenie 
plné tradícií a vinšov s názvom Tra-
ja králi od východu. Hudobne ich 
podporili členovia speváckeho zbo-
ru Stupavjan, ktorí svoje vystúpenie 
ukončili precítenou Tichou nocou. 
Po nich nasledovali mažoretky Mei-
si, La Portella, Devil´s a záver patril 
ta len tovanému mladému huslistovi 
Michalovi Bittóovi. 

Sviatky už síce máme za sebou, ale 
napriek tomu sa chceme ešte raz 
všetkým poďakovať za to, že Župné 
Vianoce 2016 dýchali príjemnou 
adventnou atmosférou a  vzácnym 
pocitom spolupatričnosti. 

(dč)

 Foto: Natália BUDAYOVÁ 

a Milan GREGUŠ

Na námestí rozvoniavala 
vianočná kapustnica 
Deň pred Štedrým dňom sa Námestím Sv. Trojice nies
la vôňa kapustnice a vareného vína. Ušlo sa každému, 
kto sa zastavil, aby si spoločne s ostatnými uvedomil 
jedinečnosť blížiacich sa vianočných sviatkov.  

Koledy, vôňa kapustnice a vareného vína už od štvrtej poobede lákali 
Stupavčanov, aby sa na chvíľu zastavili, prisadli k stolu, prehodili medzi 
sebou zopár slov. Stretli sa tu známi aj neznámi, susedia aj cezpoľní. 
Dospelí, seniori, juniori, deti. V stánku za pultom ich v úlohe hostiteľa 
vítal primátor, ktorý každému k tanieru horúcej polievky či koláču 
s čajom zaželal dobrú chuť a pri odchode aj pokojné vianočné sviatky. 
Spoločné predvianočné posedenie na námestí, ktoré aj tento rok usporia
dal Mestský úrad, sa stáva obľúbeným zvykom Stupavčanov. Dôkazom je 
veľký počet tých, ktorí pred horúčkovitým zhonom v obchodoch a nákup
ných centrách uprednostnili pokojný zimný podvečer a vychutnali si ho  
v spoločnosti podobne naladených ľudí.   Daša ČEJKOVÁ

 Župným Vianociam kraľoval 
pocit spolupatričnosti 
Aj tento rok si Stupavčania mohli v predstihu užiť sviatočnú atmosféru, 
Župné Vianoce tentoraz dokonca trvali dlhšie. Všetky náklady na trojdňovú 
akciu mesto financovalo z prenájmu stánkov trhovníkom. 

N
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AT
IV

Foto:  redakcia
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Vstupenky zakúpite online na stránke www.kinox.sk. Cena vstupenky 6 €. 

Agátová 16, 900 31 Stupava, www.kinox.sk, www.facebook.com/komornedivadlo

SmoliarSmoliar

uvádza francúzsku komédiu s piesňami

22. 1. 2017

18.00 hod.

autor: George Feydeau  pre
klad: Ľubomír Vajdička  réžia: r

oman Maroš  dramaturgia: lenka Garajová scéna: palo pilař

kostýmy: ema teren  hudba: Marián surovka  texty piesn
í: roman Maroš  choreografia:

 katarína ondrušová

hrajú:  Martina Mitická  roman Maroš  Marián surovka  Jana Vizmüllerová  petra Valíčková  tomáš pokorný  tomáš turek  Daša Čejková

Viliam polák  Ľubica Binderová  Blanka Veselá stanislav styan  Juraj račan  Jozef Binder  katarína ondrušová  katarína Jedenásta
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Žite s otvoreným srdcom 
Každý sa môže stať lepšou verziou samého seba.  Našepkáva 

nám Janette Šimková životná a partnerská koučka. Srdečne vás 
pozývame na inšpiratívne stretnutie s hosťami  autorky e-booku 

Žite s otvoreným srdcom, Janette Šimkovej.  Autorkine slová, vety 
a myšlienky nám svojim čítaním priblíži herečka Oľga Belešová.  

Tešíme sa na vás vo štvrtok 19. 1. o 18.00. v príjemných priestoroch 
novootvorenej Mestskej knižnice Ruda Morica na Hlavnej 90/A

  19. 1. 2017
18.00 hod.

Janette 
Šimková

Čítať bude herečka 
Oľga Belešová  

     24. 1. 2017 o 18.00 hod.
Nalákať deti k čítaniu v rýchlej dobe a pod neustálym vplyvom médií nie je ľahké. Ro
dičom veľakrát chýba čas a nepomáha ani trpezlivosť. Ako sa s týmito situáciami po
pasovať? Ako odpútať pozornosť detí od blikajúcich obrazoviek a obráťiť ju k písmen
kám a obrázkom v knihách? Prednáška s diskusiou a radami odborníka určite pomôže.

Mgr. Ľubica KORDOŠOVÁ, psychoterapeutka a špe ciál
na pe da gogička má v tejto oblasti veľa vedomostí aj prak tic
kých skúseností. Srdečne vás pozývame na pred nášku spo
jenú s diskusiou k téme.

Tešíme sa na vás 
v utorok 24. 1. 2017 o 18.00 hod. 
v Mestskej knižnici Ruda Morica na Hlavnej 90/A.

Inšpirujme 
deti k čítaniu
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D o Prešova sme išli kvalitne si zahrať 
a  dobre sa rozohrať pred odvetnou 
časťou sezóny. V  Prešove sa zídu vždy 
kvalitné družstvá a naši dorastenci nás 

na začiatok pozitívne prekvapili s  pekným 
umiestením. 

Zostava: Juraj Rybár, Vladimír Štefko, Dávid 
Rybjanský, Jakub Krajčír, Samuel Fusek, Mar-
tin Hýravý, Mario Prévaj, Ján Janoštiak, Matúš 
Novota, Matej Adamkovič, Alem Yildiz 
Tréneri: Rudolf Draškovič ml., Róbert Baláž, 
Michal Rybár st.
Vedúci družstva: Michal Rybár ml.

Makať sa oplatí, 
výsledok sa dostaví
Na turnaj do Prešova sme vycestovali s cieľom 
rozohrať sa a  dobre si zahrať. Vieme, že sila 
tohto turnaja je veľká, lebo sa ho každý rok 
zúčastňujú kvalitné tímy z  Maďarska, Lit-
vy, Estónska, Slovinska, Srbska a  podobne. 
Postúpiť do ďalšej skupiny sa nám podarilo 
v minulosti  málokedy, tentoraz sa nám po-
daril aj husársky kúsok a obsadili sme celkové 

druhé miesto. Súťaž sa nám skončila 27. 11. 
2016, keď sme v  poslednom kole odohrali 
stretnutie v  Trebišove a  následne sme dali 
chlapcom týždeň voľno. Po týždni nasle-
dovala kondičná príprava. Vypustili sme 
hádzanú a venovali sa netradičným športom, 
ktoré sú fyzicky náročne a  obohatili našu 
zimnú prípravu ako napríklad: box, hoke-
jbal, basketbal. Absolvovali sme možno dva 
tri hádzanárske tréningy, skôr pred turnajom. 
Chalani na turnaji boli oddýchnutí a správne 
nabudení. Keďže sme sa nevenovali útoku, 
bolo samozrejme vidieť v tomto smere rezer-
vy. Najviac nás potešila obrana a  nasadenie 
v nej. Je vidieť, že sa na tomto turnaji stretla 
aj dobrá partia a poctivci, čo nám, trénerom, 
ukázalo, na kom môžeme stavať v kritických 
situáciách. Ak sa pridajú ešte ďalšie správne 
typy, ktoré sa obetujú pre kolektív, tak sa 
môžeme tešiť na odvetnú časť sezóny. Nám 
a  chalanom sa potvrdilo, že makať sa oplatí 
a výsledok sa dostaví. Takéto umiestenie nás 
nakopne do ďalšej fázy prípravy, keďže teraz 
budú na programe viac hádzanárske veci 
spojené s kondičkou. Veríme, že do začiatku 
súťaže budeme kvalit ne pripravení. Tešíme 

sa na ZORNO CUP 2017, ktorý nás preverí, 
ako na tom sme. Juraj Rybár bol vyhlásený 
za najlepšieho brankára v  kategórii mladší 
dorast a spolu s Davidom Rybárom sa dostali 
do ALL STARS tímu turnaja. Musíme ešte 
spomenúť pekný trhák, či skôr nahadzovačku 
z  bránkoviska od nášho brankára Juraja Ry-
bára na druhé bránkovisko, kde  Alem Yildiz 
chytil loptu vo výskoku a zakončil. Každému 
na ihrisku padla sánka a  škoda, že sme to 
nenatáčali, bola by to akcia mesiaca Tento gól 
padol v zápase o druhé miesto s rumunským 
ACS Olimpic TG Mures. 

Konečné poradie 
na KEMPA CUP 2017 
v Prešove
1.   Tatran Prešov (SK)
2.   Strojár Malacky-HC Tatran Stupava (SK)
3.   ACS Olimpic TG Mures (RO)
4.   SDUSHOR No8 Grodno (BY) 
5.   Nyíregyházi Sportcentrum I. (HU)
6.   HK Slavoj Trebišov I. (SK)
7.   Grundfos Tatabánya KC (HU)

Naši mladší dorastenci sa v Prešove zúčastnili na silnom 
medzinárodnom hádzanárskom turnaji KEMPA CUP 2017, 
ktorý sa konal od 4. do 7. januára tohto roku. 

 Dorastenci na silnom turnaji 
obsadili skvelé druhé miesto!

8.   ORK Zemun (SRB)
9.   HC Kehra (EST)
10.   SK Tapa (EST)
11.   HC VGU Yunior Voronezh (RU)
12.   Fönix ISE (HU) 
13.   ŠKP Bratislava (SK)
14.   HŠK ŠG Košice (SK) 
15.   RK SC Voždovac (SRB
16.   HK Slavoj Trebišov II. (SK)
17.   HC Tallas (EST)
18.   Nyíregyházi Sportcentrum II. (HU)
19.   Sokol Cífer (SK)

Výsledky:
http://vysledky.4sport.sk/kempa2017/neo_fragaria/
neo_fragaria_categories/frontView/0/5

Individuálne ocenenie:
NAJLEPŠÍ HRÁČ: 
Tomáš Valenčin – Tatran Prešov (SK)
NAJLEPŠÍ STRELEC: 
Andrija Alavanja – ORK Zemun (SRB)
Dominik Bakši – HŠK ŠG Košice (SK)
NAJLEPŠÍ BRANKÁR: 
Juraj Rybár – Strojár Malacky – HC Tatran 
Stupava (SK)

All stars: 
1. Tomáš Valenčin – Tatran Prešov (SK)
2. Andrija Alavanja – ORK Zemun (SRB)
3. Dominik Bakši – HŠK ŠG Košice (SK)
4. Juraj Rybár –   Strojár Malacky – HC Tatran 

Stupava (SK)
5. Dávid Kubík – Tatran Prešov (SK) 

Rudolf DRAŠKOVIČ ml.

Foto: Lesanka JÁNOŠÍKOVÁ

Štatistika družstva:

Brankár Juraj Rybár

Turnaj v Prešove bol prvý v zimnej 
príprave. Na turnaj sme išli iba 
s desiatimi hráčmi, čo nám trochu 
skomplikovalo situáciu v tom, že sme 
chceli na turnaji hlavne precvičiť určité 
herné činnosti a počítali sme s väčším 
počtom hráčov. Myslím si, že chalani 
sa s danými úlohami popasovali 
výborne, čo nám dopomohlo 
k celkovému umiestneniu. 
Rozhodujú cimi faktormi úspechu bol 
bojovný výkon celého kolektívu 
a výborný výkon brankára Juraja 
Rybára, ktorý bol vyhlásený aj za 
najlepšieho brankára turnaja a spolu 
s Dávidom Rybjanským sa dostali do 
tímu All stars vo svojej kategórii U17.

KOMENTÁR TRÉNERA 
RÓBERTA BALÁŽA

HRÁČI GÓLY STRELY ÚSPEŠNOSŤ STREĽBY ASISTENCIA ZÍSKANÁ LOPTA STRATENÁ LOPTA 2 MIN

Alem Yldiz 6 10 60% 1

Dávid Rybjanský 18 21 85% 4 2

Jakub Krajčír 16 31 51% 3 2 12 2

Ján Janoštiak 6 18 33% 1 5 1

Mário Prévaj 15 31 48% 7 4 16 1

Martin Hýravý 26 66 39% 7 1 7 2

Matej Adamkovič 9 19 47% 3 5 1

Samuel Fusek 16 34 47% 4 6 3

Vladimír Štefko 6 7 85% 1 5 1

CHYTENÉ STRELY STRELY ÚSPEŠNOSŤ BRANKÁRA

1. polčas 37 98 37%

2. polčas 29 85 34%

Celkom 66 183 36%
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relax

Keď ste nedopili fľašu so 
ŠAM PANSKÝM, uložte ju do 
chladničky. Na druhý deň do nej 
vhoďte pár umytých hrozienok, 
tento trik by mal zobudiť bublinky.

Aby TVRDÝ SYR NEZOS-
CHOL, nemusíte ho vkladať do 
mikroténového vrecúška. Stačí, 
keď rezné plochy potriete mas
lom alebo olivovým olejom. 

RYBENKY alebo švehly sú 
drobné, lesklé, tmavé živočíchy, 
ktoré okupujú priestory kúpeľne. 
Zbavíte sa ich pomocou levan
duľovej alebo citrusovej vône. 

VZNIKU ŽMOLKOV na svetri 
či inom kuse oblečenia môžete 
predchádzať už pri praní – veci 
pred vložením do práčky obráťte 
naruby. Tie z jemnejšieho materiá
lu radšej perte ručne a zbytočne 
ich nedrhnite ani nežmýkajte.

1.

2.

3.

4.

(asi 15 kusov)

   1 brokolica
   2 vajíčka
   3 strúčiky cesnaku
   1 PL olivového oleja
   1/2 hrnčeka rozmixovaných mandlí / vlašských orechov
   1/2 hrnčeka tvrdého syra – výborný je parmezán
   štipka soli a mletého čierneho korenie

Z brokolice odstránime hlúbik a rozoberieme ju na ružičky, ktoré 
umyjeme. Jednotlivé kúsky vhodíme do hrnca s vriacou vodou, 
po piatich minútach ich vyberieme a v site necháme odkvapkať. 
Tyčovým mixérom rozmixujeme. K mase pridáme zvyšné 
ingrediencie (okrem olivového oleja), dochutíme soľou, kore
ním a dôkladne premiešame. Plech potrieme olivovým olejom 
a kladieme naň brokolicové guľôčky. Pečieme v rúre vyhriatej 
na 190 stupňov, kým povrch nezružovie (asi po 20 minútach). 
Podávame so zeleninovým šalátom a jogurtovým dressingom. 

TIP: Namiesto tvrdého syra môžete do zmesi použiť 
tavený syr. Guľôčky môžete pred uložením na plech 
vyváľať v sezamových alebo v slnečnicových semienkach.

   5 jabĺčok
   mletá škorica

Jabĺčka umyjeme, ak 
chceme tak ošúpeme 
a pokrájame na čo 
najtenšie celé alebo 
polmesiačikové plátky. 
Plech vystelieme pa
pierom na pečenie, naň 
poukladáme plátky a jemne 
ich posypeme škoricou. 
Vložíme do rúry rozohriatej na 
100 stupňov a sušíme asi 2 až 3 
hodiny, kým nie sú chrumkavé. 

Pozor! Jabĺčka pri sušení kontrolujte, aby sa nepripiekli. 

TIP: Na jednotlivé plátky môžete pred sušením kvapnúť 
trošku medu. Môžete si ich nasušiť do zásoby a uložiť do 
sklenenej nádoby. 

(dč)

Foto: archív redakcie

Úsporný režim
Po predchádzajúcich dňoch hodovania a 

sviatkovania dobre padnú diétnejšie jedlá. 
Nech sa páči.

JABLKOVÉ CHRUMKY
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TIRÁŽ – STUPAVSKÉ NOVINY
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BROKOLICOVÉ GUĽÔČKY

Hneď v úvode mi dovoľte za Meteoro
logickú stanicu v Stupave všetkým 
čitateľom popriať do nového roku 
2017 predovšetkým spokojnosť – ho
vorí sa totiž, že spokojnosť pociťujeme 
vtedy, keď disponujme tým, čo napĺňa 
naše potreby a túžby. A tak prajem 
všetkým spokojnosť s počasím, nech 
je čo najzaujímavejšie, najpestrejšie 
a nech sa z neho dokážeme tešiť.

Po chladnom októbri minulého roka 
nasledoval chladnejší november. Záporná 
odchýlka od dlhodobého normálu bola 
síce menšia (0,4 °C)  ako v októbri, ale 
v posledných rokoch je neobvyklé, aby dva 
mesiace za sebou boli po teplotnej stránke 
chladnejšie, ako je dlhodobý priemer  
(1987 – 2015). Priemerná novembrová 
teplota v Stupave bola +4,95 °C. Najvyššia 
denná teplota bola nameraná hneď prvého 
novembra +14,8 °C a najnižšia denná 
teplota bola nameraná zase v posledný 
novembrový deň a to +2,8 °C. V tento 
deň: sme mali zároveň aj najchladnejšie 
ráno 5,9 °C. Napriek tomu, že sme prežili 
o málo chladnejší mesiac, prepisovali sme 
rekordy. Konkrétne 21. a 22. novembra 
sme v Stupave prežili najteplejšie rána, 
a to minimálne od roku 1987, rekordy boli 

POČASIE
V STUPAVE

← November ➢

prekonané o viac ako 1,5 stupňa. Príčinou 
takých vysokých minimálnych teplôt bol 
silný juhovýchodný vietor. Určite si mnohí 
spomínate na veterné počasie, ktoré nás 
v Stupave trápilo prakticky vyše týždňa  
(od 17. do 24. 11. 2016). Prebeh vetra  
za spomínaných sedem dní bol cez  
2 600 km, len pre lepšiu predstavu:  
za celý mesiac september bol prebeh  
vetra len 3 336 km.

Zrážkovo skončil mesiac november ako 
priemerný, dokonca zo všetkých mesiacov 
v roku 2016 bol najbližšie k priemeru. 
Napršalo, alebo nasnežilo spolu 45,9 mm. 
Práve v mesiaci november sme po dlhých 

ôsmych mesiacoch (naposledy 15. marca) 
videli opäť snehové vločky. V tomto roku 
prišiel Martin do Stupavy na bielom koni 
o jeden deň skôr. Sneh síce vydržal len 
pár hodín, ale ako prvý zimný pozdrav 
určite mnohých potešil. Trocha som oprášil 
záznamy z krátkej minulosti, ako to v Stu
pave bývalo so snehom práve na Martina. 
Bohužiaľ, záznamy sú len za posledných 
dvadsaťdeväť rokov. Od roku 1987 sa 
v Stupave ani raz nestalo, že by sme 
presne 11. novembra mali súvislú snehovú 
pokrývku (to je aspoň centimeter snehu). 
Najbližšie k tomuto dátumu sme boli 
napríklad dňa 13. 11. 1992 (dva centime
tre snehu), 9. 11. 2004 (šesť centimetrov 

snehu), 7. 11. 1995 (jedenásť centimetrov 
snehu) a absolútne najvyššiu snehovú 
pokrývku sme zaznamenali 15. 11. 2007 
(dvadsaťjeden centimetrov snehu).
V tohtoročnom novembri nakoniec snežilo 
šesťkrát, ale na zemi sa sneh udržal len 
v podobe poprašku. Len 30. 11. 2016 sme 
na pár hodín mali dva centimetre snehu. 

Jediná stanica v Stupave s webkamerou 
zapnutá 24 hodín s vždy aktuálnymi 
informáciami o počasí:
www.pocasiestupava.vija.sk/wxcam.php.

Peter ŠTEFANČIN

Gra: autor



11. februára 2017
KULTÚRNY DOM STUPAVA

PROGRAM – začiatok o 20.00 hod.

kapela PARTY BEAT (Juraj Bača, Erik Dimitrov, Tibor Zeman, Jozef Gorel),

disco DJ ADAM, vystúpenie SPOLOČENSKÝCH TANCOV, polnočná TOMBOLA
vstupné 45,- eur,  v cene vstupenky prípitok, minerálka, predjedlo, hlavné jedlo, teplý a studený bufet, koláčiky

Rezervácie vstupeniek na e-mail: ivankova@mkic.sk, tel: 02/60 20 09 35 alebo osobne v kancelárii MKIC, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
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Lekáreň MÝTNA 
Mýtna 9, 811 07 Bratislava

Agneša Vavrinová
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov POLOVNÍCKE ZDRUŽENIE STUPAVA-MÁST URBÁRSKE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO


