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EDITORIAL

Advent

Majú to vymyslené dobre. Dennodenne nás pre-
sviedčajú o tom, ako pre nás pripravili tie najúžas-
nejšie výhody, ako si sami odtŕhajú od úst, len aby 
nám v návale dobrej vôle mohli dať takú zľavu ako 
nikdy predtým! Manipulujú nami, keď nás uisťujú, 
že práve to naše  auto/ spotrebiče/  najnovšie mo-
dely oblečenia si môžeme kúpiť zhodou okolnos-
tí len a len u nášho predajcu! Pritom je jasné, že 
zdanlivé zľavy sú vykalkulované v prospech predá-
vajúceho. My sa však radi necháme klamať. V zá-
hadných zľavách a zázračných prejavoch dobrej 
vôle obchodných reťazcov totiž hľadáme mysticiz-
mus, ktorý nášmu životu chýba – keďže ako kultúra 
sme sa na vieru v čokoľvek rozumné v podstate už 
dávno vykašľali. Ale človek veriť potrebuje: aspoň 
tomu, že jeho osudom predurčený tovar naňho tú-
žobne čaká u jeho predajcu!... 

Vozí sa naša skutočná ľudská identita naozaj 
v nákupných košíkoch? Určite nie! Advent, ktorý 
sa v posledných rokoch stal eldorádom nákupné-
ho ošiaľu, nám predsa v skutočnosti zvestuje, že 
človekom je každý –  a je jedno, či nakupuje alebo 
nie, či je chudý, tlstý, bohatý, či sa narodil v maš-
tali, alebo či v nej zomrel. Že totiž každý človek je 
človekom preto, lebo tento vznešený titul získal pri 
stvorení  ako pečať lásky od svojho Stvoriteľa. Naša 
európska kresťanská kultúra je totiž predovšetkým 
dobrou správou. Správou, že cenu máme aj bez to-
varu a že sme bezpodmienečne a vrúcne milovaní.  

Pavol Smolík,  
šéfredaktor

Spoločnosť Tchimo s. r. o. požiadala vydavateľa o zverejnenie 
opravy v nasledovnom znení:
Nie sú pravdivé tvrdenia a výroky zverejnené v dvojmesačníku 
Naša Bystrica  (vydavateľ  Mestská časť Bratislava-Záhorská 
Bystrica, Námestie rodiny 1, 841 06 Bratislava) v čísle 5/2015 
(v tlačenej forme i na webe mestskej časti) zo dňa 6. 11. 2015 
na strane 30 a na strane 31 v článku pod názvom Tri otázky pre 
poslanca miestneho zastupiteľstva Vladimíra Kristla, v ktorom 
tento v odpovedi na otázku číslo 2 „ako hodnotíte uplynulé ob-
dobie, teda etapu po komunálnych voľbách, ktoré sa konali pred 
rokom?“ uviedol nepravdivé tvrdenia a výroky.     

Nie sú pravdivé výroky a tvrdenia, že dochádza k neoprávnené-
mu obohacovaniu sa na úkor obce v kauze prenájmu obecných 
priestorov firme Tchimo (predtým v nájme JJJ Stavbuild), že táto 
spoločnosť si na základe pre obec nevýhodnej zmluvy prenajíma 
pozemky a sklad za zvýhodnené nájomné na športové účely, 
a pritom tieto nehnuteľnosti využíva čisto na podnikateľské účely, 
a nie je pravdivé ani tvrdenie, že takúto zmluvu miestny úrad na 
rokovanie zastupiteľstva predložil a následne ju zastupiteľstvo 
schválilo. 

Redakcia nezodpovedá za obsah článkov volených zástupcov 
mestskej časti.
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Výstavba a rozvoj obce
– vymenili sme povrch na Pútnickej ulici od vodárne po Marianku 
–  na Jána Raka sme vymenili povrch v hornej časti ulice po Námestie  

sv. Floriánka    
–  na Záhorskej ulici sme vymenili povrch od pohostinstva U Iváka po 

Záhumenskú ulicu
– na Záhorskej ulici sme urobili nový chodník
– na Podkerepuškách a Plánkach sme opravili časť cestných komunikácií

Školstvo
– pokračovali sme v rekonštrukcii budovy ZŠ a MŠ
– v prvom pavilóne sme vymenili elektroinštaláciu
– urobili sme nové maľovky
–  vytvorili sme novú triedu, zachovala sa tanečná miestnosť pre ZUŠ
– vybudovali sme nové toalety pre dievčatá a chlapcov
–  dokončili sme verejné obstarávanie na rekonštrukciu telocvične
–  na nadstavbu materskej školy sme získali 60 000.- eur z MŠVV SR a 4 000.- 

eur z BSK

Kroky uskutočnené  
v sociálnej oblasti
–  spolupráca mestskej a farskej 

sociálnej komisie     
–  spolupracujeme s Klubom 

dôchodcov pri MČ Bratislava-
Záhorská Bystrica

–  spolupracujeme s tunajšou 
organizáciou Slovenského 
Červeného kríža

–  služba Senior taxi prevádzkovaná 
OZ Bystrický prameň má nové auto

–  OZ Bystrický prameň zriadilo 
chránenú dielňu

–  v OZ Bystrický prameň vzniklo 
miesto prvého kontaktu

– zabezpečili pomoc slabým
–  OZ Bystrický prameň pripravuje 

právnu poradňu

Kultúra
Okrem tradičných podujatí sme 
pripravili a zabezpečili:
– recitál Lucie Bílej
– letné kino v rámci hodových osláv
– Tatra Veterán Rally
– rozšírenie akcií v rámci MDŽ
–  pokračujeme v tradícii divadla – 

uskutočnilo sa predstavenie Kto 
zhasol svetlo

–  podporovali sme umelecké telesá 
v Záhorskej Bystrici, vytvárali sme 
podmienky pre činnosť zboru 
Bystričan

–  zreštaurovali sme sochu sv. Floriána
–  periodikum Naša Bystrica dostalo 

nový rozsah i obsah
–  uskutočnil sa Vianočný koncert 

Ľudovej hudby Dudíci
–  zrealizoval sa Vianočný koncert 

skupiny Fragile

Šport
– podporovali sme mládežnícky a mužský futbal
– riešili sme vysporiadanie pozemkov pod ihriskom
–  podporovali sme florbal, čo prispelo k jeho 

dobrému umiestneniu v extralige
–  podporovali sme stolný tenis, čo prispelo 

k úspechom našich detí v klube King Kong Ping 
Pong

–  podporovali sme tenis, čo prispelo k úspechom 
našich tenistov (4. miesto na Majstrovstvách 
Slovenska seniorov a 1. miesto v bratislavskom 
regióne)  

– podporovali sme gymnastiku
–   podporili sme aktivity Športovec roka a Záhorácka 

hokejka, hodové a iné turnaje

Doprava
–  pribudla nová zastávka MHD na 

Bratislavskej ulici
–  na Bratislavskej ul. a Čsl. 

tankistov sme zrealizovali 
vodorovné dopravné značenie

–  prechody pre chodcov na 
Bratislavskej ul. sme zabezpečili 
svetelnými prvkami

–  na Bratislavskej ulici pri Zelovoci 
sme upravili obrubníky tak, aby 
bol bezproblémový prístup na 
prechod

–  pri ZŠ pripravujeme jednosmernú 
premávku na Hargašovej 
a Gbelskej ul. kvôli zvýšeniu 
bezpečnosti a uľahčeniu 
parkovania pred školou

–  opravili sme prepadnutú cestu 
pred kostolom

Podporovali sme Dobrovoľný hasičský zbor 
v Záhorskej Bystrici: požiarnici dostali nové 
požiarnické auto Iveco, nový protipovodňový vozík, 
na požiarnej zbrojnici sme vymenili okná a dvere. 

Životné prostredie
–  zrealizovali sme protipovodňové opatrenia, 

v rámci ktorých sme vyčistili Vrbánsky, 
Mariansky a Vápenický potok

–  na Pútnickej ulici a Čsl. tankistov sme 
vybudovali odvodňovacie žľaby

– zriadili sme viac ako 50 nových smetných košov
–  pravidelne sme kosili verejné priestranstvá 

a upozorňovali vlastníkov na nepokosené 
pozemky  

–  v spolupráci s Diagnostickým centrom mládeže 
sme čistili ulice

–  revitalizovali sme parky a studne na Pútnickej 
ulici a na Jána Raka

–  odstránili sme zdevastovanú unimobunku spred 
Rezidencie

–  na Pútnickej a na Brumovickej ul. sme 
vybudovali nové stojiská na separovaný odpad

–  opravili sme kanalizáciu na dolnom konci Čsl. 
tankistov

Komunikácia
–  zaviedli sme podujatie Kávička so starostom 

ako priestor pre nový spôsob komunikácie 
a vzájomného zbližovania sa vedenia MČ 
s obyvateľmi jednotlivých lokalít Záhorskej 
Bystrice

–  občanom sme posielali informačné SMS 
a emaily s aktuálnymi informáciami – odstávky, 
rekonštrukcie, kultúrne podujatia

–  pripravujeme novú webovú stránku mestskej 
časti

–  pripravujeme projekt elektronizácie služieb 
samosprávy

PRIPRAVUJEME
– rozšírenie materskej školy
–  výstavba svetelnej križovatky 

Bratislavská ulica – Čsl. tankistov
–  stavba novej viacúčelovej 

športovej haly
–  dokončenie rekonštrukcie cesty 

na ul. Jána Raka a Tešedíkovej
–  rekonštrukcia chodníkov na Čsl. 

tankistov
–  zavedenie novej linky MHD cez 

Dúbravku a rozšírenie dopravného 
intervalu trasy na Strmé Vŕšky

–  zriadenie nespoplatneného 
úseku diaľnice medzi Bratislavou 
a Záhorskou Bystricou po výjazd 
na Stupavu

–  oprava ciest na Podkerepuškách  
a Plánkach

Úspechy mestskej časti v roku 2015
Odpočet aktivít, ktorý urobil starosta s poslancami na verejnom zhromaždení  
občanov 11. novembra 2015.



Slávnosť4 Stanovisko

Vážení občania,
viacerí ste sa ma v uplynulých dňoch pýtali 

na to, čo sa deje v Záhorskej Bystrici. Dozve-
del som sa, že  mnohých z vás niekoľkokrát 
navštívila polícia a pýtala sa vás na príspevky, 
ktoré ste dali na rozvoj mestskej časti. Ako 
mi bolo povedané, viacerí ste boli pobúrení 
zo správania sa a nátlaku zástupcov polície, 
preto vám chcem k tomu dať vysvetlenie 
a zároveň moje stanovisko.

Razia na miestnom úrade
Mnohí  z vás vedia, že Národná kriminálna 

agentúra (NAKA) urobila v novembri  raziu na 
miestnom úrade. Ich zásah považujem stále 
za protizákonný, arogantný,  podal som preto 
trestné oznámenie na Generálnu prokuratú-
ru. NAKA si protizákonne vzala zmluvy, ktoré 
viacerí z vás podpisovali s mestskou čas-
ťou a dali tak príspevky na jej rozvoj (Zmlu-
va o zabezpečení spolupráce pri výstavbe 
a rozvoji Mestskej časti Bratislava-Záhorská 
Bystrica). Všetky zmluvy sú uložené na we-
bovej stránke našej mestskej časti (www.
zahorskabystrica.sk).  

VZN: kedy a ako vzniklo
O príspevky na rozvoj obce sme vás, ako 

aj developerov, prosili v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia (VZN), ktoré poslanci 
schválili v roku 1995. Bolo prijaté za starostu 
Antona Beleša, upravené za starostu Vladimíra 
Kuboviča a neskôr novelizované aj za môjho 
pôsobenia vo funkcii v roku 2012. V rámci 
tohto VZN  sme poslancami, ktorí ho schválili, 
zaviazaní oslovovať občanov, ale aj firmy, ktoré 
plánujú na našom území stavať, a pýtať sa ich, 
či poskytnú príspevok na rozvoj infraštruktúry 
mestskej časti. Podotýkam, že takto získané 
prostriedky sú riadne evidované, kontrolované 
a do posledného centu využité na rozvoj obce. 
Ich presné využitie uvádzam nižšie. 

Prečo je príspevok pre obec 
užitočný? 

Rozpočet mestskej časti je mizerný. To, 
čo dostaneme od štátu, nám stačí iba na 
vykrytie základných potrieb. Obyvateľov  
pribúda a my nemáme dosť miest v škôlke, 
máme rozbité cesty, chodníky, chýba 
základná infraštruktúra. Ako to máme riešiť? 
Sedieť na úrade a všetkým hovoriť – že ne-
máme na nič peniaze? Toto je tá správa, kto-
rú chcete od starostu počuť? Asi nie.

Na čo sa príspevok používa a ako sa 
kontroluje? 

Príspevky, ktoré získame od občanov, sú 
evidované na samostatnom účte mestskej 
časti. Využívajú sa na rozvoj infraštruktúry – na 
opravu ciest, chodníkov,  na potrebné opravy 
či rekonštrukcie v materskej a základnej ško-
le. Využitie prostriedkov je riadne zdokumen-
tované. Kontrolór mestskej časti každý rok 
skontroluje, ako sa s finančnými prostriedka-
mi naložilo, vypracuje správu, ktorú predloží 
poslancom miestneho zastupiteľstva. 

Čo polícia vyšetruje?
Teraz NAKA vyšetruje, či vo veci príspev-

kov od občanov nejde o korupciu, resp. 
úplatok (podľa zákona je tento trestný čin 
v prípade dokázania v sadzbe odňatia slo-
body od 5 do 12 rokov). Príspevok obča-
nov, ktorý je evidovaný na účte mestskej 

časti, využívaný na rozvoj obce a pravidelne 
preverovaný kontrolórom obce, je účelovo 
premieňaný na úplatok, ktorý si niekto dáva 
do vrecka! Nepochopiteľné.

NAKA sa teraz pýta občanov, či úrad pod-
mieňoval vydanie stavebného povolenia prí-
spevkom napriek tomu, že v zmluve, ktorú 
s MČ podpísali, je napísané, že ju uzatvárajú 
slobodne. VZN prijaté v roku 1995 za sta-
rostu Beleša platilo aj za starostu Kuboviča. 
Ja som starostom od roku 2011. Verejne 
prehlasujem, že som nikdy ničím príspevok 
nepodmieňoval. Stavebné povolenie rieši 
stavebný úrad. Ak za mnou prišlo zopár ob-
čanov spýtať sa, o čo ide, vysvetlil som im, 
prečo o príspevky žiadame. Zároveň som 
povedal, že sa môžu sami rozhodnúť, v akej 
výške príspevok dajú alebo nie. Ak nedali, 
stavebné povolenie dostali aj tak.

Čo bude ďalej?
Keďže polícia považuje príspevok obča-

nov, riadne evidovaný a využitý na rozvoj obce 
za úplatok, toto konanie kriminalizuje, a si-
lou-mocou hľadá dôkazy, mám dve možnosti. 
Poslanci na základe môjho návrhu pozastavili 
účinnosť VZN do jeho posúdenia prokurá-
torom. Nebudeme žiadať o príspevky ani 
fyzické ani právnické osoby. Tým pádom po-
zastavíme mnohé rozvojové aktivity. Budeme 
robiť iba to, čo nám dovolí rozpočet od štátu. 
Teda svietiť, upratovať a robiť zimnú údržbu a 
drobné opravy. Alebo mám druhú možnosť. 
Byť naďalej aktívny, hľadať zdroje na to, aby 
som mohol čo najlepšie plniť vaše požiadavky 
a snažiť sa rozvíjať našu mestskú časť tak ako 
doteraz.

Čo máme teda robiť? 
Na to sme sa spoločne s ostatnými staros-

tami mestských častí Bratislavy, ktorí to vní-
majú rovnako ako ja, pýtali formou  otvorenej 
výzvy predsedu vlády Róberta Fica a ministra 
vnútra SR Róberta Kaliňáka. Žiadali sme ich, 
aby namiesto účelovej kriminalizácie staros-
tov začali konečne systémovo riešiť finan-
covanie našich miest a obcí. Odpoveď sme 
nedostali. 

Na záver chcem povedať ešte jedno: To, 
čo sa teraz deje, považujem iba za účelovú 
predvolebnú kampaň. Niekto tu chce si-
lou-mocou vykázať aktivitu a starostovia sú 
dobrou obeťou. Tadiaľto však cesta k mo-
dernizácii a skrášľovaniu našich miest a obcí 
nevedie.  

(Viac si môžete prečítať na webe mestskej 
časti.)

Jozef Krúpa, starosta MČ Bratislava- 
Záhorská Bystrica

Policajná razia na miestnom úrade

Príspevok  
na rozvoj obce  

považuje polícia  
za úplatok
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Využite príspevkov na infraštruktúru v zmysle VZN  
O zabezpečovaní financovania všeobecne 

prospešných infraštruktúrnych zariadení v k. ú.  
Záhorská Bystrica v rokoch 2011 – 2014

Rok 2011    27.269,12 €
Z toho:
Projektová dokumentácia  na rekonštrukcie miestnych  
komunikácií J. Raka, Prídavkova a Záhumenská 7.770,60 €  
Oprava rigolu na Donskej ul. 6.816,-
Odstránenie porúch na kotolni v základnej škole 9.284,12
Projektová dokumentácia – rekonštrukcia materskej školy 3.398,40

Rok 2012:   137.790,39 €
Z toho: 
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumenská  48.467,62 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Trstínska 58.880,96
Verejné osvetlenie Strmé Vŕšky 12.352,-
Strecha nadstavby Spoločenského domu 14.701,01
Projektová dokumentácia – nadstavba a prístavba materskej školy 3.388,80

Rok 2013:    161.077,94 €
Z toho: 
Verejné osvetlenie cesty pri Vápenickom potoku  7.397,09 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Prídavkova  53.850,96
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Rošického  16.434,-
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumenská  48.957,51
Rekonštrukcia komunikácií Donská, Pútnická, Čsl.tankistov      34.438,38

Rok 2014: 77.140,17 €
Z toho: 
Rekonštrukcia chodníka na ul. Čsl. tankistov 24.553,62 €
Predajné stánky – Námestie Rodiny  1.940,-
Vybudovanie chodníka – Tešedíkova ul.   20.424,55
Rekonštrukcia Tešedíkovej ulice   30.222,-

Zrekonštruovaná Trstínska ul.

Dobudované osvetlenie na Strmých Vŕškoch

Nový chodnik na Tešedíkovej ulici

Zrekonštruovaná Záhumenská ul.

Nový asfalt na Prídavkovej ul.
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Veľká sála Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici sa v prvý 
chladný deň tohtoročnej zimy zaplnila dámami v klobúkoch a dlhých 
sukniach, chlapmi s atrapami koltov, s kovbojskými kravatami, mnohí 
sa ozdobili šatkami, obuli do čižiem, na košeliach mali kožené vesty. 
Padlo aj zopár výstrelov a kto si trúfol, pripol si na hruď aj šerifskú 
hviezdu. Po siedmej večer to skupina Larry & Comeback odpálila 
„v československom country štýle” a parket sa zaplnil. Country bál 
sa začal. Počas dvoch tanečných kôl sme sa spoločne učili štvorylku 
a promenádne tance, akoby sme sa vrátili o veľa rokov nazad, do 

tanečnej školy. Tí smelší striedali tanečné partnerky a ukázali sedia-
cemu publiku svoje umenie. Parket sa zrazu zdal byť primalý: a to 
bola pre organizátorov dobrá správa.

Cowboys nechodia skoro domov, a tak po tanci skončili vo wes-
tern bare na dobrom víne či ostrej whisky, prípadne sa počas pre-
stávky nechali „ozdobiť” v Hena painting štúdiu.

Nešpekulovali sme a po dvoch rokoch sme opäť ako callera (coun-
try moderátora) oslovili  Paľa Hrašku – a bola to dobrá voľba. Piesne 
z Kentucky, Tennessee a Texasu v podaní  kapely Countryfied zneli 
do polnoci, neskôr sa muzikanti nechali uniesť americkým rockom 
a pritvrdili. Ráno sa už len „rockovalo“ a domov sa išlo až pred svi-
taním. 

V programe videli návštevníci clogg show, ale aj írske tance, kan-
kán aj ukážku lasovej show. Príjemná spoločnosť, výborný catering 
„šmrncnutý” španielskymi dobrotami od Miguela, ktorý priskočil 
s panvičkou paelly a zábavu pikantne dochutil s chilli con carne.

Niektorí v polnočnej tombole vyhrali, niektorí len prispeli – či už 
kúpou lístkov, alebo darovaním cien. Úprimne ďakujeme všetkým, 
ktorým sa myšlienka zabávať sa pri tanci a pri muzike zapáčila. Mali 
sme aj nováčikov, ale väčšina hostí chodí každý rok a mení len do-
plnky k odevu.

V organizácii nám opäť výrazne pomohli mladí z Bystrice a Marian-
ky, dnes už skoro dospelé deti hostí. Či pred začiatkom bálu pri úpra-
ve sály, či v šatni, ale aj ako hostesky a čašníci. Výborne sa osvedčili 
a počítame s nimi aj na budúci rok. Ďakujeme všetkým sponzorom 
a fanúšikom. Na deviatom ročníku radi uvidíme na parkete aj tých, 
ktorým tento rok nevyšiel krok!

Text a foto: Ivan Bošňák

Naše podujatia

ÔSMY ROČNÍK ZÁHORÁCKEHO COUNTRY BÁLU
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Posledný piatok v mesiaci november sa niesol v duchu poľovníctva. Poľovnícka 
spoločnosť Záhorská Bystrica zorganizovala už tradičnú výbornú zábavu, o čom sved-
čí veľká účasť samotných poľovníkov, ale aj hostí – „nepoľovníkov.“  Do tanca aj na 
počúvanie hrala neúnavne skupina Eminent. Na úvod zábavy sme si mohli pozrieť 
tanečné vystúpenie v podaní Borisa Hurbaniča s partnerkou. O polnoci sme si od-
dýchli od tancovania a začala sa obľúbená časť zábavy – tombola. Prvou cenou bola 
mladá samička daniela. Zábava pokračovala až do skorých ranných hodín. Už teraz sa 
tešíme na tú budúcoročnú!                                                       Text: Dagmar Krajčírová

                                                                                                  Foto: Pavol Bohunický

Privítanie adventu 
Začiatok adventu nás inšpiruje zastaviť sa v každodennom zhone 

a v očakávaní blížiacich sa vianočných sviatkov príjemne prežiť spo-
ločné chvíle. Na prvú adventnú nedeľu sa v našej mestskej časti usku-
točnilo slávnostné privítanie adventu. S úsmevmi na tvárach sme sa 
pozerali na vystúpenia našich detí z materskej školy na Hargašovej uli-
ci i z farskej škôlky. Deti v každom z nás pomyselne zapálili plamienok 
radosti. Pán farár Ľudovít Pokojný požehnal adventný veniec a spolu 
s pánom starostom Jozefom Krúpom zapálili prvú adventnú sviečku. 
Nielen deti  sa potešili svetlám na novom vianočnom stromčeku. Spo-
lu s rodičmi sa mohli občerstviť čajom z Občianskeho združenia Hlas 
nádeje, alebo si pochutiť na zázvorníkoch, perníkoch, či mastnom 
chlebe s cibuľou. Pre radosť sme si mohli kúpiť adventné vence a rôz-
ne zimné ozdoby. Pre dospelých bolo pripravené varené vínko. Pekne 
strávené popoludnie! 

Text: Barbora Besedičová
Foto: Pavol Bohunický

Poľovnícka zábava Vítanie občiankov
V posledný novembrový pondelok 

privítal vo veľkej sále Spoločenského 
domu pán starosta Jozef Krúpa naj-
menších občiankov Záhorskej Bystrice. 
Do života im s úsmevom na tvári zaželal 
zdravie, šťastie a lásku – a rodičom veľa 
trpezlivosti. Detičky dostali od mestskej 
časti malý darček, mamičky kvetinku. 
Hudobným a recitačným pásmom pote-
šili prítomných deti zo ZUŠ Jozefa Kre-
sánka  i zo Základnej školy s materskou 
školou na Hargašovej ulici. 

Do života sme uviedli týchto 
chlapcov: 

Milan Michalovič, Matej Blecha, 
Daniel Prokopius, Markus Andits, 
Adam Kinka, Nikolaj Tajzler, Tomáš 
Klas, Dominik Pisár, Eduard Karika, 
Hugo Hanúsek

Privítali sme tieto malé slečny: 
Elizabeth Hayden, Laura Laciko-

vá, Kristína Gregorová, Stela Sta-
nislavová, Jazmína Janešíková, 
Lenka Boráková, Daria Hurbaničo-
vá, Dorota Hartonová, Timea Po-
pluhárová, Ema Sninská

Text: Barbora Besedičová

Zapaľovanie prvej adventnej sviečky

Stromček sa rozžiaril

Biely, oranžový, červený

Radosť z blížiacich sa Vianoc
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Vánoce pod Krispánkem
V prvú adventnú nedeľu sme sa 

stretli na Námestí Rodiny, aby sme zapálili 
prvú adventnú sviečku a rozsvietili vianočný 
stromček. Druhú nedeľu adventu obohatila 
svojim vystúpením v Spoločenskom dome 
Ľudová hudba Dudíci a predposlednú ne-
deľu tohtoročného adventu sme sa stretli 
vo dvore Ľudového domu. Pod Krispánkem 
sme okoštovali kapustnicu, halászlé, lokše, 
zázvorníky, medovníky, ak bolo náhodou nie-
komu zima, zohrial sa punčom, vareným vín-

kom alebo v kováčskej 
vyhni pri ohni.  Pán sta-
rosta Jozef Krúpa v prí-
hovore zaželal všetkým 
krásne vianočné sviat-
ky. V adventnom duchu 
sa všetkým prítomným 
prihovoril aj pán dekan 
Ľudovít Pokojný. Interiér 
Ľudového domu zdobili 
dielka detí z Materskej 
školy na Hargašovej 
ulici aj detí z Materskej 
školy bl. sestry Zdenky. 
Pripravili sme aj malú vý-
stavu miestnych krojov. 

Spevácky súbor Bystričan nás potešil zná-
mymi koledami a Folklórna skupina Chasa 
scénkou s tematikou sviatku sv. Lucie – ako 
si dievčatá chceli vyčarovať frajerov. 

Celým dvorom sa niesli koledy, vôňa 
dobrôt a veselá nálada. Za zapožičanie 
stromčekov ďakujeme firme Siky Gardens.

Vinšovníci z Chasy sa rozlúčili koledou Na-
rodil sa Kristus Pán a známou vinšovačkou: 

„Vinšujem vám týto slávné svátky, Krista 
Pána narodzení, co máte aj co nemáte, co 
od Boha žádáte, zdraví, ščascí, Božské po-
žehnaní a po smrci králofstvo nebeské.“

Text: -bb-
Foto: Pavol Bohunický

Mikuláš v Kostole  
sv. Petra a Pavla

V dnešných časoch je bežné, že Mikuláš chodí za 
deťmi na tie najrozličnejšie miesta – do firiem, škôlok, škôl, ale 
aj do nemocníc či na športoviská. Kto však chcel zažiť tradič-
ného sv. Mikuláša s nošou sladkostí, s biskupskou berlou a so 
sprievodom anjelov, ten prišiel do nášho farského kostola po 
svätej omši v nedeľu 6. decembra. 

Vyše stovky detí z celej Záhorskej Bystrice i okolia ho privolala 
a privítala spoločným spevom piesne „Mikulášku, drahý strýč-
ku“. Vľúdny Mikuláš mal očividne radosť, že prišiel na správne 
miesto. Potešiť ho básničkou sa vôbec neostýchali ani tí naj-
menší. A vo chvíli, keď prišlo na rozdávanie čokolád, boli zrazu 
všetky deti dobré!...

Noša sa vyprázdnila veľmi rýchlo, v kostole vládla príjemná, 
veselá atmosféra. Deti odchádzali domov spokojné s nádielkou, 
pekným zážitkom – a my, rodičia, sme si zas možno trochu za-
spomínali. Chýbal už len sneh!

Za skvelú organizáciu podujatia patrí vďaka OZ Hlas nádeje, 
otcovi Ľudovítovi a pani Ľudke Antalovej.

Text: Renáta Bošňáková, Foto: Martin Jurček

Dudíci v Bystrici 
V druhú adventnú nedeľu, na sv. Mikuláša, sa v Spolo-

čenskom dome v Záhorskej Bystrici konal koncert Ľudovej 
hudby Dudíci. Nevystupovali sami, ale s deväťčlennou žen-
skou speváckou skupinou Kytica a so špeciálnym hosťom, 
majstrom Miroslavom Dudíkom. Z koncertu mali poslucháči 
krásny zážitok a dobrú náladu, pripravené bolo aj chutné 
občerstvenie. Koncert bol naozaj pekný. Ženská skupina 
Kytica umelecky hodnotne interpretovala slovenské ľudové 
piesne. Keď hrali a spievali všetci spolu, bolo to veľmi pôso-
bivé. Po koncerte sme si mohli kúpiť aj ich CD.  

Teším sa na budúcoročný koncert Dudíci v Bystrici – a na 
ich nových hostí.    

Text: Terézia Besedičová, 10 rokov
Foto: Katarína Horváthová
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Ako hudobne podvyživený negramoťák sa 
bez mučenia priznávam, že so šéfom skupiny 
Braňom Kostkom som sa nezoznámil v hudob-
nom prostredí, ale na futbalovom trávniku ako 
so spoluhráčom v drese Mufuzy. Je to skrat-
ka MUžstva FUtbalových ZÁzrakov, ktoré je 
zložené z umelcov, moderátorov a bývalých 
známych športovcov. Zhodou okolností má 
Mufuza rovnaký dátum narodenia ako súbor 
Fragile: písal sa rok 2004. 

Ako bývalý aktívny futbalista musím uznať, 
že Braňo si dodnes s futbalovým kumštom 
tyká: ukazuje sa ako rýchly, technicky veľmi 
zdatný hráč, nabitý temperamentom.  Na moju 
otázku, či neľutuje, že sa nevenoval výkon-
nostnému futbalu, ktorý hral v rodnom Lábe 
ako dorastenec, odpovedal, že otec bol pro-
ti pokračovaniu futbalovej kariéry. Prednosť 
musela dostať dôsledná príprava na budúce 
povolanie. 

Až v Mufuze som sa dozvedel, že Braňo, 
životný partner slovenskej divy Zdeny Studen-
kovej, je  akademicky vyškolený dirigent. Keď 
som sa potom dočítal, že vo Veľkom evanje-
lickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave 
bude Braňo dirigovať orchester pri uvedení 
Bachových pašií, povedal som si, že si ho 
omrknem aj ako dirigenta. 

Po futbalovom živom striebre zrazu nebolo 
ani stopy. Pozdravil som sa s distingvovaným, 
takmer krehkým mužom, od ktorého ako by 
bol odvodený názov tejto vokálnej skupiny 
(fragile po anglicky a fragilis po latinsky zna-
mená krehký). Inak sa Braňo aj v chráme 
správal ku mne ako na futbalovom tréningu: 
čoskoro mi ukázal chrbát, tentoraz to však 
bolo prirodzené. Ukázať publiku chrbát majú 
totiž dirigenti v popise práce, tvárou sa ob-

racajú k nemu až pri klaňačke. Postupne 
som sa dozvedal, že Braňo pôsobil ako šéf-
dirigent Komorného zboru SĽUK, v divadle 
Nová Scéna v Bratislave a v Divadle Andreja 
Bagara v Nitre. 

V roku 2004 si však Braňo zavelil „čelom 
vpred“ a k publiku sa natrvalo obrátil tvárou 
ako vedúci „fragilákov“ a beatboxer, napodob-
ňujúci bicie. Svoju „zmenu dresu“ zdôvodnil 
v športovom štýle – dirigovanie prirovnal k in-
dividuálnemu športu, vystupovanie so skupi-
nou k športu kolektívnemu, kde všetci hrajú 
za všetkých. Chcel sa priamo spolupodieľať 
na spoločnom výkone a spoločne komuniko-
vať s publikom.  Zostal však kapitánom tímu, 
aby z pozície bicistu mohol venovať pozornosť 
tomu, ako znie celok. 

Zvedavý na „obráteného“ Kostku som 
navštívil jedno z prvých vystúpení Fragile a zo 
mňa,  hudobného negramoťáka, sa okamžite 
stal ctiteľ tejto vokálnej skupiny. Ako skalný 
divák Radošinského naivného divadla som 
v skupine zaregistroval Soňu Norisovú a Ka-
mila Mikulčíka, ostatných členov som divácky 
spoznával postupne. Braňo si svoj tím vybe-
ral na základe skúseností z predchádzajúcej 
vzájomnej spolupráce. Skupina je zložená 
z populárnych osobností, známych z rôznych 
televíznych seriálov, divadelných či muzikálo-
vých produkcií a televíznych show. Skupinu 
okrem vyššie menovaných tvoria ešte tenoristi 
Slavo Košecký, Vilo Csontos a basista Kamil 
Mikulčík, altistky Helena Krajčiová, Svetlana 
Rymarenko, alternujú  Kamila Apetauer a Jan-
ka Boltižiar. 

Ľuďom hudobne rozhľadenejším je známe, 
že a cappella znamená vokálnu hudbu, čiže 
spev bez sprievodu akýchkoľvek hudobných 
nástrojov. Názov pochádza z taliančiny a zna-
mená to niečo „ako v kaplnke“. V stredove-
ku bolo totiž zakázané v kostoloch používať 
hudobné nástroje. A tak sa spev sprevádzal 
zase len hlasom. Čiže vystúpenia „fragilákov“ 
nesprevádza žiadny sťahovák so sadou hu-
dobných nástrojov, členovia skupiny si všetky 
nosia v hrdle. Deje sa tak pomocou cieleného 
ovládania jazyka, líc, krčných svalov a kontro-
ly dychu. Tým sa docieli efekt napodobenia 
rytmu a rôznych nástrojov. Imitované inštru-
menty sú najčastejšie bicie nástroje, k nim sú 
pridávané ďalšie zvuky – trúbka, basy a pod. 

Táto vokálna skupina si získava čoraz väč-
ší ohlas a uznanie. Pri jej vystúpeniach môžu 

poslucháči zažiť zázrak okamihu, v ktorom sa 
skupina spevákov naraz nadýchne a spustia 
spolu niečo, čo zas vyráža dych publiku. Dá 
sa povedať, že Braňovi Kostkovi sa ako prvé-
mu na Slovensku podarilo dať dokopy takú 
a cappellovú zostavu, ktorá zaujme aj širšie 
publikum, dokonca aj to najmladšie. 

Napríklad veľkým fanúšikom tejto vokálnej 
skupiny je môj vnuk, ktorý žije v Česku. Braňa 
pobavila príhoda, akú si človek ťažko vymyslí. 
V lanskú jar na prechádzke po vyšehradskom 
moste ponad Vltavu vykračoval vyše dvojročný 
Vojtík vpredu. Po chvíli sa otočil na maminu 
s otázkou, kam ideme. Na jej odpoveď, že to 
musí vedieť on ako vedúci skupiny, s úplnou 
vážnosťou odpovedal: „Ne, vedoucí skupiny je 
pšece Bvaňo Kostka!“ Takmer neprejde deň, 
počas ktorého by si nepúšťal fragilácke cé-
déčka. Členov skupiny pozná po hlase i krst-
nom mene, rovnako anglické názvy všetkých 
skladieb a ich poradie. 

 Vlaňajší rok sa pre skupinu Fragile ukázal 
ako prelomový. Získali viacero ocenení, a to aj 
vďaka spoločnému CD, ktoré nahrali s Richar-
dom Müllerom. Skupina si odniesla aj cenu 
z galavečera OTO ako najobľúbenejšia kape-
la televíznych divákov. Po dvoch mimoriadne 
úspešných česko-slovenských turné s Richar-
dom Müllerom v tomto roku vďaka spolupráci 
s festivalom Viva Musica prišli s novým projek-
tom „Fragile Queen Symphony“. Predstavili 
nesmrteľné hity legendárnej kapely Queen 
ako sú Bohemian Rhapsody, The Show Must 
Go On, We Are the Champions, Will Rock 
You, Bicycle Race a ďalšie, ktoré  doplnili tón-
mi symfonického orchestra, samozrejme pod 
vedením Braňa Kostku. 

Navštívil som viaceré koncerty „fragilákov“ 
a počas koncertov, okorenených vtipnými ko-
mentármi, som zistil, že okrem futbalu mám 
s Braňom spoločnú aj lásku k humoru. Každé 
vystúpenie tejto formácie je vlastne neopa-
kovateľným originálom, pretože vzniká spoje-
ním hudby a improvizovaného humoru, takže  
členovia vokálnej skupiny prakticky nevedia, 
čo je to repríza. Pri tejto príležitosti si Braňo,  
Záhorák z Lábu, zaláboval, pardon, zaloboval, 
aj za rodnú záhoráčtinu, ktorou okorenil svoje 
„hlášky“. Jedným slovom – „fragiláci“ bavia 
nielen publikum, ale aj seba, takže ide o zába-
vu na druhú. A takúto neopakovateľnú zábavu  
zažilo aj publikum v Záhorskej Bystrici.

Text: Ján Grexa 

FRAGILE V ZÁHORSKEJ BYSTRICI
Sála Spoločenského domu 
v Záhorskej Bystrici bola  
11. decembra 2015 plná, publikum 
všetkých vekových kategórií 
prilákala známa vokálna skupina 
FRAGILE. Tentoraz k nám zavítala 
šestica v zložení: vedúci skupiny 
a beatboxer Braňo Kostka,  
sopranistky Soňa Norisová a Jana 
Golis, basista Jozef Hečko, tenoristi 
Martin Madej a Peter Lacho. Ale 
aj v mierne zredukovanom počte 
„fragiláci“ roztlieskali publikum do 
decibelovo nebezpečných výšok.  

Fragile v plnom nasadení

Autor článku s lídrom skupiny Fragile  
Braňom Kostkom
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Od jesene do Vianoc...
Učenie má byť hrou, zábavou, zážitkom. 

Tohto hesla sa pridržiavame aj my pedagó-
govia na „Hargaške“. Preto sme pre našich 
žiakov popri školských povinnostiach pri-
pravili a zorganizovali niekoľko zaujímavých 
akcií.

Už tretí rok sme sa zapojili do verejnej 
finančnej zbierky Biela pastelka organizo-
vanej Úniou nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska. Za dobrovoľný príspevok ste mohli 
od našich deviatakov v areáli školy dostať 
bielu spinku s vyobrazením bielej pastelky, 
a tak pomôcť ľuďom so zrakovým znevýhod-
nením. Aj týmto spôsobom sa predsa učíme 
tolerancii a spolupatričnosti k ľuďom, ktorí 
musia svoj zrak nahradiť inými zmyslami. 

Tolerantní by sme však mali byť aj k tým, 
ktorí  k nám prichádzajú z iných miest a krajín. 
Preto sme sa rozhodli prejaviť úctu Európske-

mu dňu jazykov po svojom – prostredníctvom 
cudzích jazykov, hudby, športu a interakcie. 
V priestoroch telocvične sa nám predstavilo 
„sedem európskych krajín“ (sedem tried II. 
stupňa) so svojimi prezentáciami, interaktív-
nymi športovými ukážkami a hudobno-taneč-
nými číslami. A tak nás Bulharsko, Rakúsko, 
Švédsko, Portugalsko, Chorvátsko, Fínsko 
a Rumunsko naučili základné frázy z ich jazy-
ka, predstavili tradičné pochúťky a previedli 
nás svojimi kultúrnymi skvostami. 

Pri príležitosti Svetového dňa ochrany 
zvierat bol v našej telocvični pripravený 
edukačný koncert pre žiakov prvého stupňa. 
Spoločne sme sa dozvedeli zaujímavé infor-
mácie o zvieratách, zanôtili si rôzne piesne 
o nich či spoločne zasúťažili. Predovšetkým 
sme si pripomenuli, že domáce zvieratá nie 
sú veci alebo hračky. Sú to živé tvory, ktoré 
potrebujú náš čas a starostlivosť. 

Čas by sme mali venovať aj svojmu zdra-
viu. Svetový deň mlieka a Týždeň zdravej vý-
živy teda prišli vhod, aby sme si uvedomili, 
že starostlivosť o dobrú životosprávu je dô-
ležitá. Žiaci na druhom stupni otvorili ďalší 
ročník Mliečneho trhu, na ktorom mliečni 
asistenti od ostatných spolužiakov vyzbierali 
a pripravili na ochutnávku rozličné mliečne 
produkty. Podpora v podobe mlieka prišla aj 
od spoločnosti Rajo, vďaka ktorej mali naši 
žiaci celodenný prístup k tejto zdravej teku-
tine. Počas Týždňa zdravej výživy sa zasa 
z našich „druhostupniarov“ stali odborníci na 
zdravú stravu a šikovní kuchári rôznych ovoc-

ných a zeleninových pochúťok. Pripravili 
a priniesli všelijaké dobroty, ktoré počas pre-
stávok sami prezentovali a ponúkali v podo-
be ochutnávok svojim spolužiakom. V rámci 
zadaných tém týkajúcich sa zdravej stravy sa 
triedy tiež popasovali s krátkymi súťažnými 
videami, ktoré mali náučný charakter. 

Ako to už na jeseň býva, okrem rôznych 
druhov ovocia a zeleniny pomaly dozrievajú 
aj plody tekvíc. Školský klub detí si preto pre 
svojich žiakov pripravil tvorivú akciu s názvom 
Strašitekvice. V jedno jesenné popoludnie 
sa v priestoroch školy stretli pani vychováva-
teľky, rodičia a žiaci, aby spoločnými silami 
v rámci tvorivých dielní vyrezali a vyzdobili tú 
najkrajšiu, najstrašidelnejšiu a najzábavnej-
šiu „strašitekvicu“. 

Jeseň sme si tiež uctili tradičnou Výstavou 
jesenných plodov. Vlastnoručne vytvorenými 
výrobkami z rôznych plodov jesene (gašta-
ny, šípky, tekvice, orechy) sa do nej zapojili 
žiaci celej školy. V tomto prípade sa naozaj 
fantázii medze nekládli, takže v priebehu jed-
ného týždňa sme mali možnosť pokochať sa 
pohľadom na kreatívne výrobky, ohodnotiť 
a odmeniť tie najlepšie. 

Medzinárodný deň školských knižníc sme 
oslávili otvorením projektu Keby som bol spi-
sovateľom..., pri ktorom deti ŠKD pomocou 
vlastnej fantázie a tvorivosti dokončovali roz-
čítané príbehy. Žiaci si mohli zvoliť ľubovoľnú 
formu dokončenia, ktorá je im najviac blízka 
– komiks, ilustrácia, dramatizácia príbehu 
či vytvorenie vlastnej knižky. Malí nadšenci 

Európsky deň jazykov – učíme sa bul-
harský tanec.

Úspešní žiaci, ktorí sa v celoslovenskej informatickej súťaži 

 umiestnili na prvých troch miestach v kategórii Benjamín

Úspešní žiaci, ktorí sa v celo slovenskej 

informatickej súťaži 

 umiestnili na prvých troch miestach 

v kategórii Bobrík
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spisovateľského umenia boli naozaj kreatív-
ni. Svoje práce prezentovali pred ostatnými 
spolužiakmi a najlepšie z nich boli odmene-
né knihou.  

Keďže v našej škole sa tvorivosť snúbi s ve-
domosťami, žiaci sa zúčastňujú aj rôznych ve-
domostných testov. V nich si môžu vyskúšať 
a preveriť svoje poznatky či praktické zručnos-
ti. Prvou skúškou bola pre nich informatická 
súťaž iBobor, v ktorej si preverili nielen vedo-
mosti, ale aj informatické zručnosti. Naši piata-

ci sa v tomto školskom roku po prvýkrát zúčast-
nili celoslovenského Testovania 5/2015, ktoré 
bolo zamerané na preskúšanie ich vedomostí 
zo slovenského jazyka a literatúry a matemati-
ky. Škole má poskytnúť spätnú väzbu o tom, 
akú úroveň vedomostí nadobudli žiaci na pr-
vom stupni ZŠ. Rodičia si budú môcť výsledky 
svojho školáka porovnať s priemerom v regió-
ne i na celom Slovensku. 

Tento rok si pripomíname aj 200. výročie 
narodenia Ľudovíta Štúra, nášho jazykoved-
ca, básnika, novinára, politika a kodifikátora 
spisovnej slovenčiny. Pri tejto príležitosti sme 
so žiakmi 8. a 9. ročníka navštívili výstavu na 
Bratislavskom hrade s názvom Ľudovít Štúr 
– reformátor slovenskej spoločnosti. V prie-
behu výstavy si žiaci vypočuli zaujímavé in-
formácie z jeho života, videli originály kodifi-
kačných príručiek a literárnych diel, a taktiež 
plnili zadané interaktívne úlohy súvisiace 
s výstavou.

Okrem poznania národnej histórie sa stá-
va prioritou aj znalosť cudzích jazykov. Preto 
naša škola v spolupráci s jazykovou školou 
Sidas v priebehu decembra organizovala Ja-
zykový týždeň anglického jazyka pre žiakov 
3. – 9. ročníka. Počas tohto týždňa sa mohli 
žiaci prostredníctvom rôznych zábavných 
cvičení a aktivít zdokonaľovať vo svojich ve-
domostiach, komunikovať v cudzom jazyku 
a spoznávať kultúru po anglicky hovoriacich 
krajín.

Spolu s anglickým týždňom k nám pomaly 
prichádzajú Vianoce. Rozhodli sme sa preto 
pripraviť ešte zopár vianočných podujatí, kto-
ré nám spríjemnili tento školský čas. Advent-
né obdobie sme prežili na druhom stupni 
krátkymi adventnými zamysleniami nad dob-
rými vlastnosťami, ktoré by sme mali v sebe 

objaviť, rozvíjať a prehĺbiť nielen v tomto 
čase. Toto obdobie duchovnej prípravy 
na Vianoce sme umocnili čítaním krátkych 
predvianočných príbehov v našej školskej 
knižnici a Vianočným koncertom v Kostole 
sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici. Pre 
deti ŠKD a ich rodičov pani vychovávateľky 
pripravili Vianočné tvorivé dielne, kde pri 
neformálnom stretnutí s deťmi a ich rodičmi 
vyrábali rozličné vianočné pohľadnice, sviet-
niky, darčeky a pochúťky. 

Všetky tieto akcie a podujatia, ktorých sa 
spolu s našimi žiakmi počas školského roka 
zúčastňujeme, nás učia vzájomnej spolu-
práci, rešpektu, úcte, rozvíjajú v nás talent, 
fantáziu a obohacujú naše znalosti. Hoci ich 
organizácia nie je vždy jednoduchá, ten čas, 
úsilie a námaha určite stojí za to.

Monika Zámečníková,  
učiteľka na druhom stupni ZŠ

Mliečny trh – mliečni asistenti pomáhajú 
pri výbere mliečnych produktov.

Stretnutie so Štúrom – výstava na 
Bratislavskom hrade

Týždeň zdravej výživy – trhy so zdravým 
jedlom

To musíš takto, starý otec!

Počas adventného obdobia si žiaci vyzdobili 
stromček a tešia sa na Vianoce.

Advent ponad generácie...
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Po prázdninách sme opäť privítali deti v materskej ško-
le na Hargašovej ulici a začali sme plní elánu s množstvom 
aktivít.

Začiatkom septembra naši predškoláci z triedy SOVIČIEK 
a LIENOK využili ešte posledné teplé lúče letného slniečka, 
zobrali si batôžky na chrbát a vyšli na turistickú vychádzku 
do blízkeho lesa. Svižným krokom sa dostali na prvú zastáv-
ku – do lomu, z ktorého mali krásny výhľad na dominanty 
Záhorskej Bystrice, ale aj na rozrastajúcu sa architektonic-
kú štruktúru našej mestskej časti, o ktorej  si v daný týždeň 
rozprávali. Potom sa vydali lesným chodníčkom do cieľa ich 
cesty – na „Plácek”. Deti sa posilnili prinesenými dobrotami  
a vyšantili sa na preliezkach. Nechýbali ani súťaže na aktuál-
nu tému: kto postaví najkrajší domček zo svetríkov. Deti boli 
veľmi šikovné a kreatívne. Spokojné a plné zážitkov sa vrátili 
naspäť do škôlky.

Koncom septembra sme v našej mater-
skej škole privítali divadielko s predsta-
vením STRAŠIAK TOMÁŠ. S Tomášom 
sme sa naučili ako sa máme správať na 
ulici, čo predstavujú jednotlivé svetelné 
signály na semafore a aké je dôleži-
té  mať v živote človeka, ktorý nás má 
rád. Deti so záujmom počúvali, občas 
sa pridali k spevu pesničiek a napokon 
hercov odmenili potleskom. Bol to prí-
jemný kultúrny zážitok.

Neodeliteľnou súčasťou nášho škôlkarskeho života sú aj koníky. Prvé jazdy v tomto 
roku už máme úspešne za sebou. Deti si  precvičili nielen správne držanie tela, chrbti-
ce, ale posilnili si aj kladný vzťah k zvieratkám. Na záver nezabudli koníkom za odmenu 
priniesť sladkú mrkvičku, jabĺčko či suchý chlebík.

Mesiac október sa niesol v znamení 
športových aktivít. Začali sme s korču-
ľovaním na zimnom štadióne v Lamači. 
Po prvých nesmelých „krokoch” na ľade 
sa však  už po druhej lekcii s pomocou 
lektorov z KORČUĽKOVA  pohybovali po 
ľadovej ploche usmievaví korčuliari. 

Ako je vidieť, v našej škôlke „to žije”, 
v tomto plnom nasadení pokračujeme 
a tešíme sa na veľa ďalších zážitkov, ktoré 
nás ešte len čakajú.

Silvia Ondrisková, učiteľka MŠ

Čo je nové u škôlkarov
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Výroba adventných vencov
Občianske združenie Hlas nádeje organi-

zuje každoročne pred adventným obdobím 
pre obyvateľov našej mestskej časti viazanie 
adventných vencov. Aj tento rok sa v priesto-
roch farskej budovy v tvorivej nálade stretli 
šikovní rodičia i deti. Vo štvrtok dopoludnia si 
prišli vyrobiť adventný veniec mamičky s de-
tičkami, ktoré navštevujú Materské centrum 
bl. Zdenky Schelingovej. My ostatní sme si 
adventné vence mohli vyrobiť v piatok a v so-
botu pred prvou adventnou nedeľou. Pliešky 
pod sviečky i sviečky darovalo OZ Hlas ná-
deje a čečinu pán Turanský. Ďakujeme!

Veríme, že vlastnoručne zhotovené ad-
ventné vence zjednotia členov rodín nielen 
pri spoločnej dennej modlitbe. 

Prvé zmienky o adventnom venci pochá-
dzajú z polovice 19. storočia z mesta Ham-
burg.  Objavil sa na dverách sirotinca. Bol 
vyrezaný z dreva s malou pokladničkou ur-
čenou na milodary pre siroty. Neskôr pre-
nikol do ostaných krajín Európy, ale zhoto-
voval sa už z malých čečinových vetvičiek, 
vyjadrujúcich večný život, ktorý veriacim 
prisľúbil Ježiš. 

Tvar venca symbolizuje jednotu a pla-
meň sviečky lásku každého človeka. 
Zvestuje nádej v očakávaní Spasiteľovho 
príchodu. Adventný veniec zvyčajne zdo-
bia štyri sviece, tri fialové (farba pokánia) 
a jedna ružová (farba nádeje). 

Zdroj: publikácia Veselé Vianoce,  
tradičné zvyky a koledy

Text: –bb–, –ľa–
Foto:  Ľudmila Antalová

Sústredenie pri práci

Vence sa vydarili!

Po skončení „martinskej“ svätej omše netrpezlivé deti s rozžiarenými očkami a s lam-
piónmi v rukách očakávali pred Kostolom sv. Petra a Pavla vzácneho hosťa: svätého 
Martina. Tento rok neprišiel na bielom koni, ale  do obce vstúpil spolu s krásnym 
slnečným počasím. S deťmi i dospelými sa svätý Martin vydal na cestu po uliciach 
Záhorskej Bystrice. Bubnovanie bubeníkov prekvapilo ľudí, ktorí zostali doma – 
a zvedavo začali vyzerať z okien. Sprievod prešiel ulicami a vrátil sa pred kostol, kde 
mali deti možnosť pohladkať koníka alebo sa s ním dokonca aj  odfotiť. Aj tento rok 
sa sprievodu zúčastnilo množstvo ľudí. Tí, ktorí boli smädní, mohli sa občerstviť čají-
kom a tie deti, ktoré vydržali, dostali aj sladkú odmenu. Ďakujeme OZ Hlas nádeje za 
krásnu akciu! Už teraz čakáme, s čím príde svätý Martin na budúci rok!                                              

Na bielom koni, ale bez snehu

Svätomartinský sprievod
Text: Barbora Besedičová

Foto: Martin Jurček

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko 
najlepšie do nového roka praje 

OZ Hlas nádeje.

• nadácia Slovenskej sporiteľne
• nadácia Tatra Banka
• mestská časť Záhorská Bystrica
• grantový program mesta Bratislava
• Pekáreň u Floriánka
• pán Turanský a ďalší

Ďakujeme za podporu v roku 2015:

Untitled-1   2 24.11.2015   20:27:49

Sprievod  
svätého Martina
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Aby všetci jedno boli
Výpomocný duchovný Jozef Karáč prišiel do Záhorskej Bystrice 1. júla minulého roku. Po tridsiatich deviatich 
rokoch v službách Pána tu našiel domov, v ktorom prežije svoj dôchodok.

Ako mladý kňaz ste začínali v Šaštíne. 
Ako ste sa tam dostali a aké boli vaše 
začiatky?

Po skončení Strednej všeobecno-vzdelá-
vacej školy v Petržalke som sa prihlásil na 
štúdium teológie, ale prvý rok ma neprijali, 
pretože som nemal dobrý kádrový profil. 
Rok som robil v Slovnafte, potom som sa do-
stal na teológiu a po jej skončení som sa po 
zadelení apoštolskou administratúrou v Trna-
ve dostal do Šaštína za kaplána. Tam som 
strávil plných osem rokov od 1. 7. 1977 do 
1. 7. 1985. Šaštín je významné miesto, je to 
národná svätyňa, kde sa dvakrát ročne ko-
najú národné púte: jarná na zoslanie Ducha 
Svätého a jesenná púť na Sedembolestnú 
Pannu Máriu ako patrónku Slovenska. 

Boli ste radi, že ste sa dostali práve tam?
Kto by nezahorel túžbou aby bol pri no-

hách tej, ktorá v náručí drží mŕtve telo Pána, 
ktorý zomrel za našu spásu? 

Čo vám osobne dalo pôsobenie v Šaštíne? 
Veľmi ma to posunulo. Po prvom roku môj 

šéf, dekan, ochorel, bol operovaný, takže 
som fakticky držal Šaštín šesť rokov sám. 
Vtedy neboli také možnosti ako sú teraz, ta-
kže požiadať niekoho aby nám pomohol sme 
mohli iba niekedy. Ale na púte, jarnú a jesen-
nú, určili kvóty, bolo tam 7 – 10 spovedníkov 
pre ľudí, ktorí prišli. Často som teda vybavoval 
aj dekanovu agendu a tak som sa veľa naučil. 

Aká bola vaša cesta zo Šaštína až sem, 
do Záhorskej Bystrice? 

Mal som medzitým viacero zastavení. Po 
roku 1985 som bol desať rokov v Uníne 
na Záhorí, kde som opravoval generálne tri 
kostoly a potom, keď prišla zvesť o tom, že 
v Šaštíne bude návšteva sv. otca Jána Pav-
la II. v roku 1995, pán arcibiskup Sokol mi 

zatelefonoval a povedal mi: „Ty najlepšie 
poznáš pomery v Šaštíne, tak to budeš mať 
na starosti“. Takže som dostal takúto povin-
nosť, no a hneď potom ma už v úvodzovkách 
hnali nastúpiť k 1. 7. zase do Petržalky, do 
novovzniknutej farnosti Svätej rodiny, kde 
som mal stavať kostol, ktorý tam teraz už sto-
jí a v ktorom som sa 14. septembra 2003 
znova stretol so svätým otcom Jánom Pav-
lom II. A potom, k 1. júlu 2007, ma poslali 
do farnosti Radošovce, kde bola správa šty-
roch dedín. Mal som sa čo oháňať. V roku 
2011 som dosť vážne ochorel, dostal som 
silnú infekciu do ľadvín a nemohol som ani 
chodiť. Pomaly som sa zotavoval a pred ro-
kom mi zistili silnú cukrovku. Preto som sa už 
necítil na to, aby som spravoval štyri dediny. 
Tak som sa dostal do Záhorskej Bystrice ako 
výpomocný duchovný.

Koľkokrát ste sa stretli s pápežom? 
Niekoľkokrát. Najprv v roku 1971, keď 

sme ako mladí študenti boli v Poľsku na du-
chovných cvičeniach. Tam som sa s ním pol 
hodinu rozprával. Potom v roku 1977, keď 
ma vysvätili. Stretli sme sa aj vo Vatikáne na 
osobitnej audiencii a potom niekoľkokrát na 
audienciách, keď som sprevádzal pútnikov 
do Ríma. No a tiež  pri už spomínaných náv-
števách v Šaštíne a v Petržalke. 

Ľudia sa túžia stretnúť s pápežom, vy ste 
tú možnosť mali. Čo ste si z týchto stretnu-
tí od pápeža Jána Pavla II. odniesli? 

Ja som si z jeho života zobral tú jednodu-
chosť, jeho prostotu, srdečnosť a predovšet-
kým vzťah k dvom najväčším charizmám pred-

chádzajúceho storočia, a to je  úcta k Fatimskej 
Panne Márii a k Božiemu milosrdenstvu. 

Blíži sa čas Vianoc, je advent. Ako vníma-
te vzťah ľudí k tomuto obdobiu? 

Za tých 39 rokov, čo som kňazom, je 
badať dosť zmenu, pretože dnešný človek 
je viac zameraný na komerciu a vytráca sa 
z jeho povedomia ten adventný duch. A mení 
sa aj vonkajšia atmosféra: to je zasa spojené 
s globálnym otepľovaním, typická vianočná 
zima sa stráca. Síce v Betleheme je celkom 
iné podnebie, ale predsa len to čaro Vianoc 
v našich krajoch bývalo spojené so zimou. 

Kde ste ako dieťa prežívali adventné ob-
dobia, odkiaľ pochádzate? 

Pochádzam z neďalekého Perneku. V do-
line pod Babou som  prežíval  ostré zimy, ale 
boli nádherné, lebo čaro Vianoc sa nedalo 
ničím nahradiť a už vôbec nie, keď človek 
počul pod topánkami vŕzgať dobre zmrznutý 
sneh. 

Na ktoré Vianoce z detstva si najčastej-
šie spomínate? 

Síce moje piate Vianoce boli smutné, lebo 
keď som mal štyri a pol roka, 10. decem-
bra mi zomrel otec, a borili sme sa s tým:  
ale vtedy sa Vianoce brali inak ako sa berú 
dnes. Viac sa dával dôraz na ich duchovnú 
stránku.

 
Ako prežívate tento čas teraz? 

Kňazi ho prežívajú pracovne, čím viac 
je práce, tým väčšia pohoda nám vládne 
v duši, pretože si uvedomujeme, že môžeme 

Návšteva Jána Pavla II. v Petržalke, otec 
Karáč prvý zľava.
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z toho, čo prijímame, rozdávať a sprostred-
kovať pre dobro ľudstva: teda to, čo zaznelo 
nad Betlehemom, to nech znie dejinami – 
pokoj ľuďom dobrej vôle!

Hovorí sa, že by sme mali byť lepší, a to 
aspoň v tomto sviatočnom čase. Akí by 
sme mali byť? 

Či je piatok, sviatok alebo Vianoce, človek 
by mal byť ohľaduplný, mal by si uvedomo-
vať, kto je, že nie je jedinec, ktorý sa obklopí 
vysokým múrom, ale že sme tu jeden pre 
druhého. Aby každý naplnil aj svoje prirodze-
né poslanie, ale aj aby duchovne vyzrieval. 
Pán Ježiš predsa prišiel s jasným cieľom 
– aby všetci jedno boli – teda, aby dal to 
najpodstatnejšie, čo dnes mnohým ľuďom 
chýba. Lásku. 

Ako prežívate Štedrý deň? 
Vianoce som trávil väčšinou do roku 2014 

v kruhu rodiny s mamičkou a teraz ich trávieva-
me vo farskom kruhu. Vianoce mi vždy vyvolá-
vajú spomienky na mojich drahých a zahŕňam 
všetkých nielen pri štedrej večeri, ale aj pri tej 
duchovnej,  polnočnej, vinšom pokoja, lásky, 
porozumenia, aby svet nabral iný rozmer.

Aký? 
Rozmer ľudskosti, ohľaduplnosti a poko-

ja, ktorý v dnešnej dobe veľmi chýba.

Čo by ste chceli dostať pod vianočný 
stromček?

Pokoj ľuďom dobrej vôle. Ja osobne už 
nepotrebujem nič, snažím sa toho, čo mám, 
pomaly zbavovať, pretože človek stále viac 
vidí, že je potrebné aj iné, než materiálne za-
meranie. Prajem si duchovnú pohodu, aby 
som ju mohol rozdávať ďalej.

Popri práci si nájdete čas aj na koníčky, 
čomu sa venujete? 

Pasívne športu a keď je možnosť, tak du-
chovne pookriať sa snažím každý rok tým, že 
zaletím k Fatimskej Panne Márii. Chodieva-
me tam so spolužiakmi raz aj dvakrát ročne. 
Cez jarné prázdniny tam celý deň sedím pri 
kaplnke a „dobíjam si akumulátor“, je tam 
skutočne pohoda a božský kľud. Bol som 
tam 26 krát a v Lurdoch 40 krát.

Ste Záhorák, ako sa vám tu páči, akí sú 
tu ľudia? 

Ľudia sú tu ako bežní Záhoráci, ale otvore-
nejší. Záhorská Bystrica mi nie je neznáma, 
lebo už keď som študoval, tak sme si pri Ivá-
kovi, kde bola zastávka, zoskočili z autobu-
su a dali sme si kofolu a potom pokračovali 
ďalej, do Perneka. Alebo, aj keď sme išli do 
Marianky na púť, tiež som chodieval cez Zá-
horskú Bystricu. A mám tu aj spolužiačku zo 
strednej školy.

Aké jedlo máte najradšej? 
Je ich viac, ale teraz mi lekár kázal kvôli 

cukrovke vynechať chlieb, zemiaky a ryžu. 

Takže zeleninu a zeleninu s mäsom, zeleni-
nové polievky. Ale tá „šnicelka“, tá musí byť 
. A potom ešte sviečková. 

Čím ste túžili byť ako malý chlapec? 
Kňazom. Od začiatku. Pretože som mal 

u nás, v Perneku, veľký vzor v tamojšom kňa-
zovi Antonovi Richterovi. Keď som stratil otca, 
prakticky som rástol u neho, pomáhal som 
mu, bol som jeho pravou rukou, od piatich ro-
kov som dennodenne miništroval. Brával ma 
často aj k svojmu bratovi do Budapešti, takže 
Budapešť poznám ako Záhorskú Bystricu.

S čím všetkým na fare vypomáhate? 
Keď treba, slúžim omše, krstím, pocho-

vávam, sobášim, navštevujem chorých, ale 
všetko najskôr musí prejsť cez pána dekana 
Ľudovíta Pokojného. 

Aké chyby v súčasnosti my ľudia robíme? 
Nadväzujeme na predchádzajúce roky, 

keď generácie kvôli totalitnému režimu ne-
dostali duchovnú výchovu. Odzrkadľuje sa to 
tak, že sa  nesnažíme rozvíjať sa samostatne, 
sami, ale ustrnieme, zotrvávame na bývalých 
metódach. Mali by sme viac podporiť seba-
výchovu, inak sa nedostaneme ďalej, pretože 
jednorázové riešenia neprinášajú nikomu nič 
dobrého. Človek musí neustále nadväzovať, 
nadväzovať a posúvať sa dopredu.  

Prečo je to tak? 
Pretože sme sa viac zamerali na materiál-

no – a duchovno, pokiaľ nemáme v tejto ob-
lasti celkom zvláštne zážitky, tak duchovno 
ľuďom veľa nepovie. Ale je potrebné hľadať 
aj duchovné zážitky, pretože to materiálno 
nás vždy vháňa do stresu a neprináša nám 
pohodu. Ak človek nezastrešuje svoj život 
duchom, tak mu tú strechu odfúkne.

Čo je v tom napredovaní najväčšou pre-
kážkou? 

Ľahostajnosť. Čo ťa nepáli, nehas. Ale 
ľudia majú byť predsa jeden druhému nápo-
mocní.

Aký je Váš najsilnejší duchovný zážitok?  
Tridsaťdeväť rokov kňazstva.

Ako by sme teda už o krok múdrejší 
a skúsenejší mali žiť? 

Človek by do svojho okolia mal vložiť viac 
ohľaduplnosti, záujmu jeden o druhého, zvlášť 
v rodinách, kde by si mali rodičia nájsť viac času 
na deti, hoci aj žijeme hektickú dobu.  Duchov-
no sa nijakým spôsobom nahradiť nedá. 

Akú silu má modlitba? 
Podľa mňa veľkú, pretože prináša do náš-

ho vnútra podľa mojich skúseností pokoj, 
nadhľad a aj odovzdanie sa veci, ktorá má 
priniesť úžitok. 

Čo obyvateľom Záhorskej Bystrice po-
prajete k  vianočným sviatkom? 

Sme na prahu sviatkov radosti z príchodu 
Ježiša na tento svet. Pre veriacich, ale aj pre 
tých, ktorí neuznávajú tieto hodnoty – sú to 
predovšetkým dni pokoja. Všetkým by som 
chcel zapriať hojnosť, ohľaduplnosť a poho-
du, ktorá vnesie do ľudských duší to najpod-
statnejšie – lásku. Prajem to všetkým aj do 
nového roku, aby rok 2016 bol o niečo lepší 
než ten predošlý. 

Máte pre našich čitateľov ešte nejaký 
odkaz? 

Hlboko prežívajte prítomnosť, lebo to je to 
najpodstatnejšie. 

Marcela Jedináková

Otec Karáč na audiencii u Jána Pavla II. vo Vatikáne
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Malá farská Broadway 
História muzikálu Dar píše ďalšie stránky

Pred časom sa naša mládež, ktorá sa 
združuje vo farskom spoločenstve a pra-
videlne obohacuje nedeľné sväté omše 
svojim spevom, rozhodla pripraviť muzi-
kál. 

Za podpory zbormajsterky (pedago-
gičky, psychologičky, zborovej mamy...) 
Blanky Hofbauerovej a ďalších mám/
otcov/učiteľov zo Záhorskej Bystrice roz-
behli práce na librete, povyberali hudbu – 
a tento rok úspešne uviedli premiéru no-
vého diela. Volá sa Dar a je o tom, ako sa 
členovia istej hudobnej kapely rozhodnú 
namiesto lukratívnej ponuky na koncert 
hrať na  dobročinnej akcii. Darom pre 
nich nie je len vedomie, že si správne vy-
brali v súlade so svedomím, ale napokon 
aj ponuka od istého manažéra, ktorý im 
za ich vynikajúci výkon na tejto benefícii 
navrhne dlhodobejšiu spoluprácu. 

Jednouchý  sujet naši mladí ako scená-
risti pretavili do sviežich dialógov – a ako 
herci a speváci do živých javiskových si-
tuácií. Výdatnú podporu im robil náš zbor 
s kapelou. 

Tí, ktorí sme na záhorskobystrickej pre-
miére boli, toto všetko vlastne už vieme. 
Čo je však nové? 

Novotou je to, že s Darom sa vybrali, 
s podporou pána starostu Krúpu a OZ 
Hlas nádeje, na dve pohostinské vystúpe-
nia: do našej moravskej družobnej obce 
Brumovice a na bratislavské Gymnázium  
Matky Alexie. Obe predstavenia sa stretli 
so živým ohlasom a treba povedať, že 
právom, pretože boli ešte lepšie, než 
premiéra. Za tých pár mesiacov, ktoré od 
nej ubehli, nám decká trošku vyspeli, ich 
úlohy sa im dobre uležali (otcovia, nielen 
víno, matky, nielen syr, ale aj mladí občas 
potrebujú čas na zretie!), podporný tím 
zabral v technickom zabezpečení pro-
jektu (bravo, Blanka, bravo Mário Klas!), 
takže namiesto dobrého predstavenia to 
začína byť „že fakt veľmi dobré predsta-
venie“! 

Všetkým zúčastneným hlboký kom-
pliment. Vďaka za vaše živé, autentické 
a osviežujúce kresťanské svedectvo!

Pavol Smolík          

Farnosť
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Vianoce a Brány milosrdenstva
Pápež František otvoril mimoriadny 

Rok milosrdenstva. Prečo mimiriadny? 
Lebo nezodpovedá štandardnému 25- 
ročnému cyklu. Ale mimoriadny je aj z 
iného dôvodu.

Vieme, že pápež má svoj originálny 
slovník: periférie, vychádzať medzi ľudí, 
vôňa oviec, Cirkev ako poľná nemocni-
ca, radosť z Evanjelia, nezabudnúť na 
chudobných a pod. No je jedno slovo, 
akoby kľúč ku všetkým jeho 
slovám, v ktorom všetky nachá-
dzajú svoje vysvetlenie: je to 
milosrdenstvo. 

František od začiatku pon-
tifikátu a bez únavy hovorí 
o milosrdenstve. Až tak, že sa 
po dvoch rokoch svojej služby 
plnej prekvapení rozhodol – vi-
diac mnohé ľudské tragédie vo 
vnútri, ale aj mimo Cirkvi – vy-
hlásiť Rok milosrdenstva. 

Úprimne povedané, nikto to 
nečakal. Františkovo predsta-
vovanie Boha ako milosrdného 
Otca, jeho fyzická dostupnosť 
a blízkosť, pohladenia a objatia 
akoby chceli vyjadriť, že blíz-
kosť a milosrdenstvo je srdcom 
Boha, srdcom Ježiša Krista a plnosťou 
jeho Evanjelia; že milosrdenstvo je to, 
čo odlišuje Boha od ľudí, bežne tvrdých, 
nedostupných a neoblomných. 

Pri nedávnej návšteve krásneho, ale 
skorupovaného Neapola František po-
vedal, že náš svet sa nanovo potrebuje 
ponoriť do veľkého tajomstva Božieho 
milosrdenstva, aby sa prebudilo tomu 
zodpovedajúce milosrdenstvo medzi 
ľuďmi. 

Medzi iným zdôraznil: „Niekedy sa cí-
time sklamaní, bez nádeje, opustení os-
tatnými: ale Boh nezabúda na svoje deti, 

nikdy nás neopúšťa! On je vždy vedľa 
nás, najmä vo chvíľach skúšky; je Otcom 
plným milosrdenstva, ktorý sa na nás 
pozerá pokojným a dobrosrdečným po-
hľadom, očakáva nás s otvorenou náru-
čou. Toto je istota, ktorá napĺňa útechou 
a nádejou, najmä v tažkých a smutných 
momentoch. Aj keď sme v živote urobili 
chyby, Boh sa neunavuje a ukazuje ces-
tu nápravy a stretnutia s ním.“ 

Tieto slová sú silné. Nejde o odsúde-
nie toho, kto zhrešil a urobil chybu. Ide 
o „prinesenie a vyliatie“ Božieho milosr-
denstva všade tam, kde sa kresťan ako 
nositeľ Boha nachádza. 

Dôležité miesto v tejto „atmosfére 
milosrdenstva“ majú kňazi, najmä spo-
vedníci, ktorí namiesto moralizovania 
majú sprostredkovať inú rovinu: aby 
napomohli výjsť z hriechu či spoločen-
ského bahna, aby ľudia nepodľahli pe-
simizmu, ale našli novú nádej v Kristo-
vi. Preto teraz dostali mimoriadnu moc 
odpustiť aj hriechy, ktoré sú bežne re-

zervované biskupovi či dokonca samé-
mu pápežovi. 

Prejdením Brán milosrdenstva, ktoré 
boli v týchto dňoch symbolicky otvorené 
v niekoľkých kostoloch, majú všetci mož-
nosť stretnúť túto „atmosféru milosrden-
stva“, atmosféru, ktorá je typicky vianoč-
ná: pre veriacich je to príležitosť prehĺbiť 
sa v autentickom kresťanstve a stať sa 
horlivejšími Ježišovými nasledovníkmi; 

pre ostatných je to mimoriad-
ne silná šanca v kostole za-
žiť a dotknúť sa Boha, ktorý 
miluje, odpúšťa, dáva nádej 
a nový začiatok. Neodmysliteľ-
ne k tomu patrí aj skutočnosť, 
že sa tam stretneme aj medzi 
sebou navzájom. 

František pripomína, že čas 
sa kráti, a preto k „prejdeniu 
Brán milosrdenstva“ rázne 
vyzýva aj tých, ktorí patria do 
zločineckých skupín, ktorí po-
užívajú násilie na hromadenie 
peňazí plných krvi; zástancov 
korupcie či tých, ktorých ne-
zaujíma spoločné dobro a aro-
ganciou a chamtivosťou drvia 
slabých a chudobných. 

Mimoriadnosť tohto roka je teda v tom, 
že František pozýva všetkých ľudí bez 
rozdielu, aby miesto pravidla „oko za 
oko, zub za zub“, ktoré vedie k hladu 
a slepote, v sebe nechali zažiariť v plnom 
svetle vianočnú atmosféru lásky a súcitu 
ako jediného pravidla na vytvorenie rodi-
ny ľudí s čírymi očami a pôvabným úsme-
vom. Všetkým prajem pokojné Vianoce 
a radostný Nový rok 2016! 

Váš
Ľudovít Pokojný

Naša Bystrica 17Farnosť
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Ľudová hudba Dudíci v Číne
Petra Brštiaková

Ľudová hudba Dudíci spolupracovala viac než desať rokov s folklórnym súborom Bezanka. Pred piatimi rokmi 
sa oddelili a  vytvorili samostatné teleso. V Záhorskej Bystrici spolupracujú  so spevokolom Bystričan, s ktorým 
nahrali aj spoločné CD. Každoročne tu pred Vianocami  organizujú tradičný koncert  „Dudíci v Bystrici“. 

Na medzinárodný folklórny festival v Číne 
dostal pozvánku súbor Bezanka, ktorý po-
zvanie prijal a spolu s  Dudíkmi a ďalšími 
muzikantmi tam zastupovali Slovensko. 
Na festivale sa zúčastnili umelecké telesá 
z tridsiatich krajín sveta, aby predviedli svoj 
talent celému Pekingu. „Je to obrovské 
mesto s viac ako dvadsaťjeden miliónmi 
obyvateľov. Vidieť tam veľké kontrasty. Na 
jednej strane sú to krásne pamiatkové zóny 
a úžasné chrámy a paláce, kde v minulosti 
sídlili čínski cisári, na strane druhej socia-
listická výstavba obrovských panelákových 
stavieb a budov typu bratislavského Istro-
polisu“, povedal pán Šimon Dudík, vedúci 
Ľudovej hudby Dudíci. „Peking je dnes veľ-
kým moderným mestom. Nadmerné množ-
stvo obyvateľov sa odzrkadľuje na tamoj-
šom veľkom ruchu. V metre býva strašná 
tlačenica, cesty sú preplnené autami, sú 
tam obrovské zápchy, troj- až štvorprúdové 
cestné pripájače, na taký chaos nie sme 
zvyknutí.“ Hustota dopravy v Pekingu je naj-
vyššia na svete a situácia sa neustále zhor-
šuje. Napriek tomu, ako hovorí pán Dudík, 
„ľudia nebývajú zavretí v panelákoch, sú 
neustále vonku, tu vedú svoj život. Majú 
zvláštnu kultúru, po večeroch sa stretávajú 
v meste a zabávajú sa – tancujú v skupi-
nách, neustále podnikajú nejaké aktivity. 
Napríklad v celom meste nájdete na zemi 
namaľované čínske znaky. V parkoch, pri 
domoch, pri obchodných centrách, všade. 
Namočia si veľký mop do vody  a kreslia 
znaky na zem. Zdalo sa mi, že ich životy 
sú pokojnejšie a veselšie ako tie naše. Cítil 
som z nich istú spokojnosť.“

 Koncerty

„Každý deň sme hrali päť až desať mi-
nút. Priviezli nás autobusom, odohrali sme 
svoju časť, potom nás odviezli späť na 
hotel a  mali sme zase voľno. Všetko bolo 
veľmi presne zorganizované, všetko malo 
svoje presné pravidlá. U nás je to inak. 
Napríklad: keď na náš festival prídu zahra-
ničné súbory, tak od ranného sprievodu 
cez skúšky až po večerný galaprogram sa 
nikto ani na sekundu nezastaví. Bolo veľmi 

zvláštne, že sme v Pekingu vystupovali do-
obeda a nie poobede ako je vo zvyku na 
Slovensku. A keby sme zrátali dokopy všet-
ky vystúpenia, za sedem dní sme boli na 
pódiu len tridsaťpäť minút. Vládla tam veľká 
precíznosť, keď si niečo naprogramovali, 
muselo to ísť presne podľa plánu. Meškať? 
Vylúčené! Všetko muselo fungovať za kaž-
dú cenu. Preto, ak vám určili štvor-päťmi-
nútové vystúpenie, nemohli ste na javisku 
zostať o nič dlhšie. Jedno, či ste boli zo 
Slovenska, Mexika, Indonézie, Afriky, Indie 
či z Ruska. Vždy nám priamo povedali čo 
od nás chcú. Pódiá boli postavené na voľ-
nom priestranstve, prevažne na územiach, 
kde sa pred siedmimi rokmi konali letné 
olympijské hry. Boli obrovské a farebné, 
pod nimi bolo vyhradených asi päťdesiat 
miest na sedenie, určených pre domácich 
politikov, novinárov a iných dôležitých ľudí. 
Za nimi  obrovský priestor ohraničený plo-
tom, okolo ktorého stál každé tri metre po-
licajt v čiernej uniforme. Diváci stáli za tým 
plotom v asi dvestometrovej vzdialenosti od 
pódia. Reakcie ľudí boli kladné, boli veľmi 
milí. Je vidieť, že si vážia kultúru a žijú ňou. 

Veď aj oni sami majú veľmi vyspelú kultúru. 
Kým sme mali na sebe kroj, stále sa na nás 
usmievali a chceli sa s nami neustále fotiť. 
Dali by nám všetko, čo nám na očiach vide-
li. Keď sme sa však z kroja vyzliekli a stali 
sa obyčajnými turistami, začali sa správať 
inak. Boli chladní a ignorovali nás. Väčšina 
sa nevie dohovoriť po anglicky, dokonca 
nerozumeli ani čínskym znakom, ktoré mi 
vygeneroval prekladač . Majú veľmi veľa 
nárečí a nespočetné množstvo znakov. Kto 
sa v tom má vyznať?“

Jedlo

„Prvé dva dni bolo jedlo úžasné. Doniesli 
nám na stôl taniere so všetkými možnými 
čínskymi špecialitami. Bolo to ako v čínskej 
reštaurácii u nás doma. Sedeli sme v kru-
hu, točili si stôl a posúvali jedlo. Po dvoch 
dňoch nám ale tá chuť už začala prekážať 
a mali sme pocit, že jeme stále to isté. Veľa 
zeleniny, málo mäsa a žiadne rezne, na 
ktoré sú naši chlapi zvyknutí. Zvláštne bolo, 
že sme v supermarkete nenašli ani mlieko, 

Kontrast kultúr
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ani syr. Mlieko mali len sójové a syr žiaden. 
Ak sme chceli mlieko čo i len do kávy, tak 
sójové. Vlastne – ani káva sa tam nedala 
zohnať, iba v stánkoch s rýchlym občer-
stvením. Svoju tradíciu zato majú v čajoch, 
v tom sú špecialisti.“

Celkový pocit  
z hosťovania

„Boli sme tam ako tridsaťpäťčlenná partia 
ľudí vo veku od dvadsať do štyridsať rokov, 
a tak sme to brali ako výlet, veľa špásu a zá-
žitkov. Prechádzali sme sa po nočnom Pe-
kingu, neexistoval tam bezdomovec, každý 
je zamestnaný. Musí byť zamestnaný. V ob-
chodíku na mobilné telefóny stálo osem pre-
davačiek a zákazník nikde. Veľké kontrasty: 
úžasná kultúra, ktorá je zjavná z pamiatok, 

ale na druhej strane strach povedať nahlas 
svoj názor. Zatkli by vás. Panuje tam tvrdý 
socializmus. Majú vari tridsať verejnopráv-
nych televíznych kanálov. Na jednom sme 
našli priamy prenos zo súdnej siene, kde 
odsúdili ženu za prostitúciu a celá Čína to 
mohla sledovať. Náš sprievodca nás upo-
zorňoval, aby sme radšej nehovorili nahlas 
o prezidentovi Si Ťin-pchingovi. Je to vraj 
veľmi nebezpečné. Neexistovalo porušiť 
žiadne z ich pravidiel. Keď policajt povedal 
„choď“, tak sme museli ísť a keď sme to 
neurobili, tak na nás začali vykrikovať. Keď 
sme dostali pozvánku od slovenského veľ-
vyslanca v Číne, usporiadateľ nám nedovolil 
pozvanie prijať, čo bolo zvláštne, ale reš-
pektovali sme to, lebo k nám inak boli veľmi 
dobrí. Ako turista a účinkujúci by som sa do 
Číny určite rád vrátil, ale žiť by som tam cel-
kom iste nechcel,“ zakončil Šimon Dudík.

Slovenskí hudobníci na Námestí nebeského pokoja

Chrám nebies

Čínsky folklorista

Naši na povestnom Čínskom múreZ vystúpenia

Reportáž
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BYTOM STUPAVAN, SRDCOM BYSTRIČAN

V rámci vyhlasovania športovcov roka 
v Záhorskej Bystrici za rok 2014 sa v NB 
napísalo: „Radi sme si spomenuli na tých, 
ktorí naháňali loptu v minulých desaťročiach 
a oceneného Jána Poláka ako legendu 
športu nemusíme Bystričanom predstavo-
vať.“ Lenže čo si budeme nahovárať – na 
legendy, ktorými sa hovorovo  označujú zná-
me osobnosti, sa zvykne  zabúdať. Platí to 
aj, a vari hlavne, o športovcoch, kde dvojná-
sobne platí známe „zíde z očí, zíde z mysle“ 
či „svetská sláva – poľná tráva“. Športovci sú 
na očiach verejnosti relatívne krátko, svoju 
kariéru končia oveľa skôr ako napríklad ved-
ci či umelci. Ako historik športu a priateľ bý-
valých špičkových športovcov by som mohol 
o tom rozprávať hotové legendy. 

No a pretože výraz legenda pochádza 
z latinského slova legendum („má sa čítať“), 
tak si čosi prečítajme aj o legende bystric-
kého futbalu. Ján Polák, zvaný Macejka, 
uzrel svetlo sveta v Záhorskej Bystrici v roku 
1939 a tunajší rodičovský dom so záhradou 
navštevuje z neďalekej Stupavy prakticky 
dennodenne. Stále sa tu cíti doma a vďaka 
domácim koreňom zostal srdcom Bystričan, 
aj keď si do rubriky trvalého bydliska píše 
stupavskú adresu. 

Polákovu „bytrickosť“ zvýrazňuje aj sku-
točnosť, že jeho hráčska činnosť na poste 
stredného útočníka je spätá výhradne so 
Záhorskou Bystricou. Výnimku tvorilo iba 
obdobie vojenčiny, ktorú si odkrútil v Po-
hořeliciach pri Brne, kde hrával za miestny 
civilný klub. S aktívnou činnosťou začínal na 
tunajších Krčoch ako 14-ročný dorastenec 
a hráčsku kariéru na tej istej ploche ukončil 
vo veku 32 rokov. A čo je pozoruhodné –  
celý čas hráčskeho pôsobenia býval kapitá-
nom tímu: to znamená, že center s číslom 9 

bol medzi spoluhráčmi aj funkcionármi uzná-
vanou autoritou. 

Jeho „dospelácke“ pôsobenie v senior-
skom tíme spadá do šiesteho decénia minu-
lého storočia, keď futbalisti TJ Družstevník 
Záhorská Bystrica rok po roku postupovali vyš-
šie. Od sezóny 1961/1962 sa prebojovali z III. 
triedy oblastnej súťaže až do I. triedy (v sezóne 
1963/64). Ako uvádza pamätnica Záhorskej 
Bystrice (2014), k Polákovým spoluhráčom 
patrili Š. a J. Barinkovci, Š. a J. Jánošovci, 
J. a Š. Mihaličovci, J. Besedič, O. Čech, J. 
Fatyka, M. Havlík, R. Haraslín, E. Liďák, P. 
Mazanec, M. Palkovič, Š. Pilváň, F. Pospiš, J. 
Pribula, J. Prvonič, S. Sajan, F. Starý,  A. Víger.

Ján Polák spomína, že veľkú zásluhu na 
ich úspešnom napredovaní mal ďalší bystric-
ký rodák – tréner Emil Malinovský (nar. 29. 
5. 1912) a Ján Polák si ho dodnes vysoko 

cení. Životný príbeh Emila Malinovského 
by si zaslúžil osobitnú pozornosť a samo-
statnú kapitolu. Malinovský bol totiž v minu-
losti hráčom chýrneho I. ČsŠK Bratislava, 
predchodcu súčasného Slovana. Hrával na 
poste pravého či ľavého obrancu, v doras-
te hral „na beku“ spolu s budúcim slávnym 
trénerom Leopoldom Šťastným. Za senior-
ský tím dnešných „belasých“ hral aj v roku 
1930, keď I. ČsŠK vybojoval druhýkrát titul 
amatérskeho majstra Československa. Na 
Právnickej fakulte Univerzity Komenského 
bol promovaný v r. 1936, ale po prevza-
tí moci komunistami vo februári 1948 mu 
ruže nekvitli. Ako takzvaný kulacký „kádrovo 
závadný element“ prišla jeho rodina o dom 
a až o pár rokov dostal doktor práv Malinov-
ský od miestnej „verchušky“ milosť návratu 
do rodného hniezda, za čo sa mal ako uzná-

Legenda bystrického futbalu Ján Polák

Ján Polák ako dorastenec Kapitán tímu Ján Polák (dolu v strede), tréner Emil Malinovský (stojaci prvý zľava)



Naša Bystrica 21Šport

Bohatá kariéra  
Jána Blechu pokračuje 

Ján Blecha sa 26. novembra 2015 do-
žil životného jubilea šesťdesiatpäť rokov. 
V oblastnom futbalovom zväze Bratisla-
va-vidiek bol rozhodcom od roku 1975. 
Futbalovú píšťalku ešte stále nezavesil na 
klinec. Stále chodieva rozhodovať mlá-
dežnícke súťaže. Dvadsať rokov pôsobil 
ako delegát Bratislavského futbalového 
zväzu, Oblastného FZ Bratislava-vidiek 
a Západoslovenského FZ .

Rodák zo Záhorskej Bystrice má za se-
bou aj bohatú futbalovú kariéru. Na poste 
útočníka sa v jednej sezóne stal najlepším 
dorasteneckým strelcom so 48 gólmi. Už 
ako 17-ročný sa prepracoval do senior-
ského mužstva. Všimol si ho tréner Miro-
slav Palkovič. Ešte pred futbalom to skú-
šal s hokejom v bratislavskom Slovane, za 
ktorý odohral dve sezóny. Do Slovana ho 
odporučil Jozef Golonka. Na vojenčine si 
však zranil koleno a s aktívnym športom 
musel definitívne skončiť. 

Ako tréner mládeže pôsobil v Stupa-
ve a v doraste Slovana Patrónka, ktorý 
hral tretiu ligu. V Stupave ako funkcionár 
a tréner III. triedy pracoval dvadsať rokov. 
V roku 1985 získal kvalifikáciu trénera II. 
triedy. Vo svojom plodnom trénerskom 
živote pôsobil tridsať rokov. Pôsobil aj 
v Západoslovenskom futbalovom zväze, 
a to v metodickej rade. Pod palcom mal 

výbery hráčov do 15 a 16 rokov. Kvôli re-
organizácii a úprave regiónov musel prejsť 
do regionálnych súťaží v Bratislave. Počas 
dlhého pôsobenia vo vidieckom futbale 
pracoval vo viacerých štruktúrach zväzu. 
Bratislavský futbalový zväz ho ocenil pla-
ketou za rozvoj futbalu v regióne. 

V Záhorskej Bystrici pôsobil osemnásť 
rokov ako pedagóg na SOU energetic-
kom. Svoje pedagogické skúsenosti 
v plnej miere využil pri výchove hráčov aj 
rozhodcov. Okrem futbalu je jeho veľkou 
záľubou hudba, konkrétne džez. Dodnes 
pôsobí v skupine RAG TIME JAZZ BAND 
BRATISLAVA, s ktorou koncertuje doma aj 
v zahraničí. Po dlhodobom úsilí sa mu po-
darilo obnoviť v spolupráci so starostom 
Záhorskej Bystrice Ing. Jozefom Krúpom 
seniorský futbal v tejto mestskej časti. Zo-
stavil tím ľudí, ktorí majú skutočný záujem 
o futbal. Futbalový klub MKF Slovan Zá-
horská Bystrica sa jeho zásluhou prihlásil 
do šiestej ligy. V klube pôsobí na poste 
prezidenta, kde chce zúročiť svoje bohaté 
futbalové skúsenosti. Jeho túžbou je spo-
jiť dva futbalové subjekty (mládež a senio-
ri). Aj v tomto veku z neho vyžaruje veľký 
elán. Do ďalších rokov mu prajeme veľa 
zdravia a sily.

                                    Text: Juraj Valko 

vaný futbalista revanšovať trénovaním 
bystrického mužstva. Stále bol však pod 
bdelým okom Štátnej tajnej bezpečnosti, 
ktorá naň v marci 1958 pod registračným 
číslom 353 založila zväzok na pozorova-
nie, zrušený v októbri 1963. Lenže v roku 
1971 bol znovu evidovaný ako záujmová 
osoba ŠtB. Aké s ním mala plány, doku-
menty nehovoria...  

Vráťme sa však k Jánovi Polákovi. Aj 
potom, keď ako automechanik v Tatre 
Regena v  Bratislave, neskôr v Pezinku, 
zavesil kopačky na klinec, ostal športu 
verný ako divák a fanúšik, predovšetkým 
„fanda“ futbalistov a hokejistov Slovana 
Bratislava. Ich zápasy navštevuje dodnes, 
len ho mrzí, že v súčasnosti futbalová tri-
búna zíva prázdnotou, na rozdiel od ho-
kejovej. Kdeže sú tie časy, zaspomínal si, 
keď divácku kulisu na tribúne Tehelného 
poľa tvorilo aj 40 000 divákov, aby obdi-
vovali hru od Tegelhoffa, Pažického, Viča-
na, Schrojfa, Moravčíka až po Ondruša, 
Jokla, Vencela či bratov Čapkovičovcov! 
Ale jeho oči futbalového znalca i labuž-
níka vedeli oceniť aj výkony tradičného 
mestského rivala – Červenej Hviezdy, ne-
skôr Interu Bratislava. 

A keď sme už spomenuli hokejistov 
Slovana, Ján Polák je doma aj v hľadis-
ku zimného štadióna, doteraz so synom 
nevynecháva ani zápasy v medzinárodnej 
KHL. Veď sám hokeju aktívne holdoval. 
Ako to v rokoch jeho mladosti bývalo zvy-
kom, „letní“ športovci sa v zime venovali 
„zimným“ športom, vtedy sa celosezónne 
športy ešte nenosili, športové haly boli 
blízkou, ale predsa len hudbou  budúc-
nosti. Najčastejšou letno-zimnou kombi-
náciou boli tenis – hokej alebo futbal – 
hokej. V roli takýchto „obojživelníkov“ na 
dvojakej reprezentačnej úrovni sa pred-
stavili napríklad hokejoví reprezentanti 
Československa Jaroslav Drobný, inak aj 
wimbledonský víťaz v tenise (1954), teni-
sovú raketu na špičkovej úrovni ovládal aj 
Vladimír Zábrodský, Vlastimil Bubník zase 
popri korčuliach obúval aj reprezentačné 
kopačky. Hoci sa ľadový hokej v Záhorskej 
Bystrici súťažne nikdy nehral, tunajší mlá-
denci s radosťou naháňali puk na ploche 
zamrznutého rybníka. Medzi hokejovými 
nadšencami nechýbal ani Ján Polák, ktoré-
mu mohli spoluhráči závidieť pravé kanad-
ské korčule – o „kanady“ sa mu postarala 
rodina žijúca v kolíske ľadového hokeja.

Okrem slabých návštev na futbalových 
zápasoch záhorskobystrickú športovú le-
gendu mrzí tiež klesajúci záujem mládeže 
o šport. Kým on a jeho vrstovníci možnosť 
športovať naháňali aj proti vôli rodičov, 
dnes mládež aj proti vôli rodičov neuteká 
za športom, ale od športu do pohodlia 
počítačových hier...                  

 Text: - jg -
                            Foto: archív J. Poláka

Nech tí naši futbalisti hrajú podľa mojej nôty...                                 Foto: Ján Blecha
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS – florbal – november 2015
FLORBAL – Extraliga mužov

Tsunami Záhorská Bystrica – Grasshoppers Žilina 7 : 6
Tsunami Záhorská Bystrica – FbO Nižná 4 : 10
FBC Mikuláš Prešov – Tsunami Záhorská Bystrica 9 : 3
Predator Sabinov – Tsunami Záhorská Bystrica 6 : 5
Tsunami Záhorská Bystrica – FBC Skalica 6 : 7

   Družstvo PZ V Vp Pp P Skóre Body
1 ATU Košice 11 10 0 0 1 118 : 64 (54) 30

2 FbO Florko Košice 11 10 0 0 1 85 : 44 (41) 30

3 ŠK 1. FBC Trenčín 10 7 0 0 3 87 : 63 (24) 21

4 FBC Grasshoppers  
AC Uniza Žilina

11 5 1 1 4 55 : 55 (0) 18

5 ŠK Lido Prírodovedec 11 5 1 1 4 61 : 66 (-5) 18

6 M-Šport Salming Team 10 4 2 0 4 76 : 65 (11) 16

7 FBC Mikuláš Prešov 11 5 0 0 6 72 : 78 (-6) 15

8 TJ A – FbO Nižná 11 4 0 1 6 72 : 75 (-3) 13

9 FBC Skalica 11 3 0 0 8 73 : 126 (-53) 9

10 FbC Predator Sabinov 11 2 1 1 7 51 : 76 (-25) 9

11 Tsunami Záh. Bystrica 11 2 0 2 7 47 : 74 (-27) 8

12 VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava 11 2 1 0 8 66 : 77 (-11)  8

FLORBAL – 2. liga mužov
Tsunami Záhorská Bystrica B – ŠK Lido Bratislava B 4 : 5
Tsunami Záhorská Bystrica B – ŠK Lido Bratialava C 6 : 6
Tsunami Záhorská Bystrica B – Smršť Bratislava 15 : 3

Tsunami Záhorská Bystrica B – ŠK Lido Bratislava D 4 : 8
Tsunami Záhorská Bystrica B – SC Malacky 15 : 2

Po 5. kole je Tsunami Záhorská Bystrica „B“ na 3. mieste 
v 10-člennej lige.

FLORBAL Dorastenci U17 
Tsunami Záhorská Bystrica – FBC BlueBerries Modra 17 : 2
TJ Sokol Gajary – Tsunami Záhorská Bystrica 2 : 17

Po 2. kole je Tsunami na 2. mieste v 8-člennej lige.

FLORBAL Starší žiaci U15 
Tsunami Záhorská Bystrica – Florpédo Bratislava white  3 : 1
Tsunami Záhorská Bystrica – Florpédo Bratislava black  16 : 1
FBC Blueberies Modra – Tsunami Záhorská Bystrica 1 : 8
Tsunami Záhorská Bystrica – FTVŠ Hurikán 15 : 0

Priebežne po 8. kole vedie Tsunami 9-člennú ligu pred Flor-
pédo a Snipers Bratislava.

FLORBAL Mladší žiaci U13
Tsunami Záhorská Bystrica – Tsunami Bratislava 1 : 5
Snipers Bratislava – Tsunami Záhorská Bystrica 5 : 4
FTVŠ Hurikán – Tsunami Záhorská Bystrica  2 : 3
Tsunami Záhorská Bystrica – SC Malacky 4 : 0

Tsunami ZB skončili na I. turnaji na 2. mieste a II. turnaj  
vyhrali.

FLORBAL Mladšia prípravka U9
Tsunami ZB skončili na I. turnaji na 3. mieste a II. turnaj  
vyhrali.

FUTBAL – Seniori, VI. LIGA

ŠK Kaplna –  MKF SLOVAN Záhorská Bystrica 3 : 1
Iskra Petržalka – MKF SLOVAN Záhorská Bystrica 6 : 1
MKF SLOVAN Záhorská Bystrica – FC Volkswagen 2 : 7
MKF SLOVAN Záhorská Bystrica – FK Dragons 1 : 3

 Z V R P Skóre Body
1 MŠK Iskra Petržalka 12 10 2 0 38:12 32
2 ŠK Hamuliakovo 12 9 2 1 34:10 29
3 ŠK Krasňany Bratislava 12 8 2 2 32:16 26
4 FC Volkswagen Bratislava 12 8 0 4 35:17 24
5 FK MARIATHAL BRATISLAVA 12 6 1 5 35:23 19
6 MŠK Kráľová pri Senci 12 6 1 5 29:24 19
7 FK The Dragons 12 5 3 4 27:19 18
8 TJ Slávia Ekonóm Bratislava 12 4 2 6 26:22 14
9 FK Družstevník Blatné 12 4 1 7 20:31 13

10 ŠK Kaplna 12 3 1 8 17:38 10
11 MKF Slovan Záh. Bystrica 12 1 5 6 21:36 8
12 AFK DHL Bratislava 12 2 0 10 12:58 6
13 OFK Dunajská Lužná 12 1 2 9 13:33 5

FUTBAL – Starší žiaci

ŠK Hargašova Záh. Bystrica – MŠK Kráľová pri Senci 1 : 11
MŠK Iskra Petržalka – ŠK Hargašova Záh. Bystrica  4 : 1
ŠK Hargašova Záh. Bystrica – SDM Domino Bratislava  0 : 7
Poradie po jesennej časti ligy / Najlepší strelci: Bartalský – 6 , Rada – 3

1 MŠK Iskra Petržalka 14 13 1 0 82:1 40
2 MŠK Kráľová pri Senci 14 12 1 1 89:14 37
3 FC Petržalka akadémia 14 10 1 3 59:14 31
4 SDM Domino Bratislava 14 9 2 3 56:8 29
5 FK Lamač Bratislava 14 8 3 3 41:10 27
6 FK Scorpions Bratislava 14 8 2 4 39:17 26
7 FK Slovan Most pri Bratislave 14 6 2 6 52:31 20
8 ŠK Nová Dedinka 14 5 3 6 18:21 18
9 MŠK Iskra Petržalka 13 5 1 7 16:41 16
10 ŠK Slovan Bratislava – D 14 4 3 7 15:44 15
11 FK Šamorín – Hamuliakovo 14 4 2 8 25:47 14
12 ŠK Tomášov 13 4 1 8 20:46 13
13 ŠK Hargašova Záh. Bystrica 14 2 0 12 12:84 6
14 FK Vajnory 14 1 2 11 12:71 5
15 TJ Rovinka 14 1 0 13 13:100 3
16 FKM Karlova Ves Bratislava 0 0 0 0 0:0 0

17/06/2015
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FUTBAL – Mladší žiaci

TJ Čunovo – ŠK Hargašova Záh. Bystrica  1 : 3 
MFK Rusovce – ŠK Hargašova Záh. Bystrica  6 : 1 
ŠK Hargašova Záh. Bystrica – TJ Malinovo  1 : 4 
Poradie po jesennej časti /  
Najlepší strelci: Jakubík – 9, Kubaský – 6, Didek,  
Švec B. – 4

1 MFK Rusovce 13 12 0 1 69:13 36
2 FK Scorpions Bratislava 13 12 0 1 64:14 36
3 MŠK Kráľová pri Senci 13 8 0 5 30:30 24
4 MŠK Iskra Petržalka 12 7 1 4 32:18 22
5 NMŠK 1922 Bratislava 13 6 0 7 49:34 18
6 TJ Malinovo 12 6 0 6 27:28 18
7 FK Dúbravka Bratislava 12 5 2 5 30:29 17
8 FK Šamorín - Hamuliakovo 12 3 3 6 18:32 12
9 ŠK Hargašova Záh. Bystrica 13 3 2 8 27:44 11
10 MŠK Senec 12 2 1 9 22:58 7
11 TJ Čunovo 13 0 1 12 5:71 1

FUTBAL – Staršia prípravka

OFK D. Lužná – ŠK Hargašova Záh. Bystrica  6 : 4 
ŠK Hargašova Záh. Bystrica – MŠK Iskra Petrž.  2 : 1 
FK Šamorín-Hamul. – ŠK Hargašova Záh. Bystrica  4 : 1 
Poradie po jesennej časti / 
Najlepší strelci: Ďurica – 15, Prokop – 9, Piaček – 9

1 FKM Karlova Ves Bratislava 11 9 1 1 66:23 28
2 FA Bratislava 11 9 1 1 47:24 28
3 FK Šamorín - Hamuliakovo 11 7 2 2 36:28 23
4 MŠK Iskra Petržalka 11 7 0 4 50:24 21
5 ŠK Hargašova Záh. Bystrica 11 7 0 4 39:24 21
6 FK Slovan Ivanka pri Dunaji 11 6 1 4 38:31 19
7 FA Lafranconi FTVŠ UK 11 4 1 6 44:44 13
8 FK Dúbravka Bratislava 11 4 0 7 19:36 12
9 FC Malacky 11 3 1 7 35:48 10
10 FK Stupava 11 3 0 8 29:58 9
11 OFK Dunajská Lužná 11 2 1 8 26:48 7
12 MFK Rusovce 11 1 0 10 20:61 3

FUTBAL – Mladšia prípravka

OFK D. Lužná – ŠK Hargašova Záh. Bystrica   6 : 0
ŠK Hargašova Záh. Bystrica – MŠK Iskra Petržalka  2 : 9   .
FK Šamorín-Hamul. – ŠK Hargašova Záh. Bystrica  0 : 2 
Poradie po jesennej časti / 
Najlepší strelci: Ďurica – 13, Gabos – 9, Lenčeš D. – 8

1 MŠK Iskra Petržalka 11 11 0 0 104:14 33
2 OFK Dunajská Lužná 11 10 0 1 62:18 30
3 FK Slovan Ivanka pri Dunaji 11 8 0 3 70:25 24
4 ŠK Žolík Malacky 11 6 1 4 48:45 19
5 ŠK Hargašova Záh. Bystrica 11 5 3 3 54:40 18
6 FKM Karlova Ves Bratislava 11 5 2 4 32:23 17
7 MFK Rusovce 11 5 1 5 44:44 16
8 FA Bratislava 11 4 3 4 52:45 15
9 FK Šamorín – Hamuliakovo 11 3 0 8 27:52 9
10 FK Stupava 11 2 0 9 14:82 6
11 FA Lafranconi FTVŠ UK 11 1 0 10 17:55 3
12 FK Dúbravka Bratislava 11 1 0 10 22:102 3
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ŠPORTOVEC ROKA 2015 
– Záhorská Bystrica

Komisia športu a cestového ruchu každoroč-
ne organizuje podujatie Športovec roka, na 
ktorom sú odmenení laureáti v nasledovných 
kategóriách:
•  Deti a mládež – chlapec
•  Deti a mládež – dievča
•  Športovec z klubu mimo Záhorskej 

Bystrice
•  Športový kolektív
•  Aktívna osobnosť športu
•  Legenda športu

Nominácie od čitateľov Našej Bystrice  
posielajte na adresu

nasabystrica@zahorskabystrica.sk

Text a foto: Ivan Bošňák

Z príležitosti životného jubilea 
a za dlhodobú organizačnú prácu 
udelil Slovenský tenisový zväz 
pamätnú medailu obyvateľovi 
Záhorskej Bystrice a tajomníkovi 
Tenisového oddielu TJ 
Záhorák Ing. Martinovi Fillovi. 
Blahoželáme!

• nadácia VÚB
• nadácia Tatra Banka
• mestská časť Záhorská Bystrica
• grantový program mesta Bratislava

Ďakujeme za podporu v roku 2015:

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko 
najlepšie do nového roka praje 

Bystrický prameň n.o.

Dekorovaný Ing. Fillo, prvý zľava

Plaketa pre ocenených  
športovcov roka
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PS: Monika, vy pochádzate zo starej záhor-
skobystrickej rodiny, však? 
MH: Áno. Dokonca z oboch strán: po otcovi 
i po mamine.
PS: Máte chorvátske korene?
MH: Myslíte – kvôli menu?
PS: Áno.
MH: Starí rodičia mi hovorili, že pred obdo-
bím maďarizácie sa naše priezvisko písalo 
Chorvát. Je to teda dosť možné.
PS: Ale ani jedno také meno – či už Horváth 
alebo Chorvát – v historických zápisoch 
o aktivitách tunajších divadelných ochotní-
kov nefiguruje.
MH (smiech): Aha – tak už chápem! Vy ma 
teraz tak trochu „lustrujete“, prečo som sa 
rozhodla byť herečkou, však?
PS: Presne.
MH: Tak potom nechajme staré zápisy o di-
vadelných aktivitách v Záhorskej Bystrici bo-
kom, pretože kam našim doma pamäť siaha, 
nikto z našej rodiny nemal s herectvom nič 
spoločné.
PS: Ako sa teda stane bežnému dievčaťu 
zo Záhorskej Bystrice, že sa rozhodne pre 
také –
MH: – pre také divné povolanie?
PS (smiech): To ste povedali vy. 
MH: To bolo tak: keď som bola v siedmej trie-
de, prišla do tunajšej základnej školy nejaká 
pani z modelingovej agentúry a niektorým 
dievčatám, medzi nimi aj mne, ponúkla, že 
nám urobia „book“ – teda sériu prezentač-
ných fotografií ako základ na prípadnú karié-
ru modelky. A v ten istý deň sme dostali aj 
ponuku chodiť do divadelného krúžku v La-
mači. Tak som šla za rodičmi poradiť sa, čo 
si vybrať.  
PS: Keby som bol na ich mieste, určite by 
som vás inšpiroval pre ten dramatický krú-
žok.
MH: Vy ste režisér, takže to je jasné.
PS: Nie preto. Aj keby to mal byť chemický, 
chovateľský alebo záhradkársky krúžok – len 
aby som sa vyhol tomu modelingu. Myslím 
si, že pre osobnostné formovanie mladých 
dievčat je to veľmi riziková sféra.
MH: Tak nejako podľa všetkého rozmýšľali aj 
moji rodičia. Vyhral teda dramatický krúžok.
PS: Kde ste ho navštevovali?
MH: V Lamači. Veľmi dobre ho tam viedol 
Matej Čertík. Tak som sa v deviatom ročníku 
začala intenzívne pripravovať, aby ma prijali 
na hudobnodramatický odbor konzervatória.
PS: Podarilo sa?

MH: Áno. Vzali ma na Cirkevné konzerva-
tórium v Bratislave, herecky nás tam viedla 
pani Anna Javorková, neskôr Dagmar Rúfu-
sová a Tibor Frlajs. 
PS: A potom?
MH: Potom prijímačky na VŠMU.
PS: Dnes už vieme, že ste ich zvládli úspeš-
ne.
MH: Áno. Vzali ma na prvýkrát.
PS: Hm – to sa každému nepodarí. Kto sa 
stal vašim pedagógom herectva? 
MH: Režiséri Michal Vajdička a Roman 
Polák a herec Ľuboš Kostelný. 
PS: Z troch pedagógov herectva ste spome-
nuli dvoch režisérov. Nie je to zvláštne?
MH: Naopak. Je to veľmi dobré. Herec vás 
do profesie vovedie istým špecifickým spô-
sobom – ako interpret. A režisér zasa inak 
– ako ten, ktorý postavu analyzuje „zvonka“. 
Pre herca je dotyk s postavou veľmi intímny 
a emotívny, pretože si ju „oblieka na seba“. 
Režisér si zase môže (a musí) od postavy za-
chovať istý odstup. Kombinácia týchto dvoch 
pohľadov pri formovaní mladých hercov, to 
je niečo, čo dnes vnímam ako mimoriadne 
prospešné. 
PS: V ročníku na herectve býva vždy len zo-
pár ľudí, vás je –
MH: - trinásť – 
PS: - pri trinástich ľuďoch je tam iste komorná 
atmosféra a viac než na neumeleckých školách 
s veľkým počtom poslucháčov všetko závisí od 
medziľudských vzťahov. A od osobností.

MH: To je jasné. Nesmierne záleží na tom, ku 
komu sa dostanete do ročníka. Isté veci v he-
rectve sa dajú naučiť. Ako remeslo. Ale to, čo 
je „nad tým“ – to sa buduje ako krehká komu-
nikácia medzi osobnosťou pedagóga a formu-
júcou sa osobnosťou študenta. Takýto vzťah je 
od prípadu k prípadu špecifický, to je logické. 
PS: Páni, ktorých ste spomínali, nie sú len 
pedagogicky činní, ale pracujú ako výkonní 
umelci v divadlách.
MH: Áno. A teraz, keď sme už štvrtáci, nám 
pomáhajú uplatniť sa v menších úlohách na 
profesionálnych scénach. To je pre nás vý-
znamný bonus.
PS: Iste. Veď po škole hercovi miesto ne-
padne do náručia len tak, z neba, však?
MH: Na Slovensku je len pár divadiel – a nás 
je veľmi veľa. Konkurencia je obrovská. 
PS: Dobre. Predstavme si, že sa vám to 
miesto podarí získať – a že sa dostanete 
niekam do niektorého z krajských divadiel. 
Tam pôjdete z jednej roly do druhej, preto-
že v menších divadlách bývajú herci veľmi 
skoro obsadzovaní aj do väčších úloh. Nie je 
to u mladého človeka, ktorý ešte tak trochu 
hľadá  sám seba, riziko?
MH: Myslíte na integritu osobnosti? 
PS: Áno: každý večer sa herec stáva iným 
charakterom, spolu s postavou prežíva rôz-
ne dramatické, stresujúce situácie, ktoré 
majú pre dramatického hrdinu spravidla až 
existenciálne dôsledky. Ako to môže krehká 
psychika mladého človeka zvládnuť?

Herec by nemal byť len „sumou postáv“,  
ktoré v živote stvárnil
Rozhovor s herečkou Monikou Horváthovu 
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MH: To je skutočne problém. Človeku sa do 
psychiky všetky tieto veci zapisujú – a podve-
domie nedokáže celkom rozlíšiť, čo je naozaj 
a čo len „akože“. Jedna odo mňa staršia ko-
legyňa z divadla mi raz na túto tému povedala, 
že ona si vždy pred predstavením nájde voľnú 
chvíľku osamote – a usiluje sa uvedomiť si, že 
to, čo bude nasledovať, nie je jej život. A po 
predstavení to spraví naopak: vedome a cie-
lene sa „vráti“ späť. Myslím, že to by mohla 
byť cesta ako sa čo najdlhšie udržať normálny 
(smiech). Ale nie. Vážne. Možno, keby takto 
postupovali aj iní, bolo by medzi hercami me-
nej maniodepresií a iných trápení.
PS: Takže zatiaľ na sebe nebadáte žiadne pa-
tologické deformácie...
MH: To by bolo ešte príliš skoro. Ale úprim-
ne – tak trochu ma to už chytá . Neustále 
sa analyzujem, ako sa v ktorej situácii správam 
– a ľudia naokolo mňa tiež. Ale herec predsa 
potrebuje nejakú zásobu skúseností odpozo-
rovaných zo života, aby bol na scéne dôvery-
hodný, nie?
PS: Samozrejme. Preto nie je dobré, ak do-
stane príliš zavčasu úlohy, na ktoré ešte osob-
nostne nedozrel. A dobré herectvo si vyžaduje 
okrem osobných skúseností nielen vysoký in-
teligenčný, ale aj emočný kvocient. 
MH: Uvedomujem si dôležitosť psychológie 
v herectve. Ostatne, my stále pracujeme so 
Stanislavského hereckou metódou, ktorá prá-
ve spája tieto dve polohy: postavu intelektom 
analyzovať a získanú informáciu následne pre-
taviť do určitého emočného stavu. Preto si aj 
robím doplnkové pedagogické štúdium, na 
ktorom sa psychológia vyučuje.  
PS: Na univerzite?
MH: Nie. Pedagóg chodí priamo k nám, na 
VŠMU.
PS: Tak to je vynikajúce.
MH: Áno. Je to dobré. A nielen kvôli analýze 
postáv, ale aj kvôli veci, o ktorej sme hovorili 
pred chvíľkou: aby si človek sám nad sebou 
dokázal udržať určitý nadhľad, aby ostal auten-
tickou osobnosťou – a nielen „sumou postáv“, 
ktoré v živote stvárnil.
PS: To je výstižná charakteristika. Keď hovorí-
me o sume postáv, aká je tá vaša?
MH: No – zatiaľ je to len taká sumička. Ale v Či-
nohre SND robím už štyri veci, dve z toho už 
aj trochu väčšie. 
PS: Ktoré sú to?
MH: Účinkujem v hre s názvom Bál – je to 
Majlingova dramatizácia viacerých Timraviných 
textov – a hrám aj v hre o Komenskom, ktorá je 
teraz na repertoári SND. 
PS: A okrem toho máte za sebou už aj celove-
černý film. 
MH: Áno. Film Celebrity s. r. o. v réžii Milosla-
va Šmídmajera a po boku známeho českého 
herca Jiřího Mádla.
PS: Takže hlavná ženská postava...
MH: Áno. 
PS: Ako sa to robí – keď chce mladá sloven-
ská študentka herectva účinkovať v hlavnej po-
stave českého filmu?
MH (smiech): Treba vyhrať konkurz.

PS: To je také jednoduché?
MH: Ako sa to vezme. Z pohľadu toho, kto tú 
rolu dostane, áno 
PS: Rozprávajte.
MH: Vybrali nás spomedzi niekoľkých desiatok 
adeptiek dve. Jednu herečku z Prahy a mňa.
PS: Začína to byť napínavé –
MH: – napínavé to aj bolo, pretože produk-
cia vyžadovala, aby bol film točený výhradne 
v češtine.
PS: Ako sa to skončilo, to už vieme, keďže film 
má za sebou úspešnú premiéru – ale prečo si 
vybrali vás?
MH: Keď vynechám odpoveď, že asi preto, 
lebo som sa im herecky viac páčila, treba po-
vedať, že významnú úlohu v celej veci zohral 
práve Jirka Mádl. Je to jeden z najobsadzo-
vanejších českých filmových hercov a navyše 
v tomto prípade bol aj spoluautorom scenára. 
Presvedčil tím,  že autentická slovenčina nebu-
de filmu na škodu.
PS: Práca v divadle a vo filme sa dosť líši, však?  
MH: Áno. V divadle rolu starostlivo pripravu-
jete, študujete, vžívate sa do nej – až potom 
s ňou idete na scénu. Vo filme vás väčšinou 
už na konkurze vyberú ako typ, takže hráte 
vlastne (plus – mínus) seba samú. Zato je to 
v pekelnom tempe. Točili sme šesť obrazov 
za deň.
PS: Atmosféra?
MH: Výborná. Tešila som sa na každý nahrá-
vací deň. Boli sme ako jedna rodina – a to nie 
je fráza, fakt. Herci, maskéri, kostymérky, ma-
nažment – všetci. A nikto mi nedal pocítiť, že 
som mladá a ešte vlastne neskúsená herečka.
PS: Prirodzená úcta ku kolegovi patrí v kumšte 
k základom profesionality.
MH: Áno. To som tam cítila. A Jirka Mádl mi 
pomáhal, mala som v ňom oporu.
PS: Aká teda bola vlastne tá vaša postava? Ke-
ďže ste povedali, že v podstate ako vy, tak to-
uto otázkou zabijem dve muchy jednou ranou 
– a dozviem sa čo-to aj o vás...  
MH: Mladá ambiciózna Slovenka, ktorú 
osud zaveje do Prahy. V komunikácii s ľuď-
mi veľmi otvorená a bezprostredná. To mne 
ešte trochu chýba. 

PS: Badáte nejaké zmeny – po tom ako mal 
film premiéru? Napríklad ďalšie ponuky?
MH: Nejaké ponuky som dostala už pred fil-
mom. Oslovili ma z televízie kvôli seriálu, no 
momentálne nie som otvorená tejto možnos-
ti. Keď raz vstúpite do seriálu, síce si zarobí-
te a zviditeľníte sa, ale celkom vás to pripraví 
o čas aj o veľa energie. A ja potrebujem do-
zrieť, dokončiť školu a vyťažiť z nej to, čo mi po-
núka. Uvedomujem si, že by som sa nemohla 
venovať na sto percent obom veciam, a ja si 
nechcem rozložiť sily, keď zatiaľ nemusím.  
PS: Nebojíte sa, že také odmietnutie vás do 
budúcnosti ako seriálovú herečku diskvalifiku-
je?
HM: Nie. Myslím si, že to skôr dvíha moju 
cenu.
PS: To znie veľmi sebavedomo.
HM: Ale naozaj iba znie. Ja ešte nie som „ho-
tová“ herečka, potrebujem skúsenosti, úlohy: 
až potom môžem ľuďom skutočne ponúknuť 
nejaké ozajstné hodnoty. Preto sa moja „cena“ 
zvyšuje skôr štúdiom a koncentrovanou praxou 
v divadle. Nehovorím teda o trhovej cene.
PS. Hoci...
HM: Iste. Ale to je už iná téma.     
PS: Najbližších päť rokov?
MH: Myslíte – ideálna predstava?
PS: Áno.
MH: Interné miesto v dobrom divadle, rodina 
a deti. 
PS: Ide to dokopy?
MH: Celkom nie. Práve preto podchvíľou uva-
žujem, či to nezabalím. Odmalička som žila 
v „obyčajnej“ slovenskej rodine, je to pre mňa 
veľmi dôležité.
PS: Počkajte – čo že je pre vás dôležité?
MH: No – či nechcem byť  skôr dobrá manžel-
ka a mama, než dobrá herečka.
PS: Snáď sa vám pošťastí jedno aj druhé.
MH: Ale dá sa to?
PS: Nie. No poznám pár výnimočných ľudí, čo 
to dokázali.     

Zhováral sa Pavol Smolík
Foto z archívu Moniky Horváthovej



26 Záhorácka kuchynka26

O tom, koho oslovíme, aby nám poskytol dobrý vianočný recept, sme dlho nerozmýšľali. 
Z vychýrených miestnych pekárok sme sa rozhodli pre pani Máriu Čechovú. 

Pani Čechová, pečiete na Vianoce nejakú špeciálnu dobrotu?
„No ja pečem na Vánoce také klasické koláče z kysnutého 

cesta: makovník, orechovník, ale naši majú velice rádzi Cau-
tu.“

To je zaujímavý názov. 
„Názov Cauta pochádza pravdepodobne z nemčiny. Ja 

mám tento recept po mamičke. Je to taká vánočka s hrozén-
kama z kysnutého cesta.“

Na Cautu potrebujeme:
1 kg hladkej kvalitnej múky, najlepšia je „špeciál“
1 kocku kvásku
malú lyžičku soli
200 g krištáľového cukru
200 g Hery
lyžicu masti
olej a mlieko – podľa potreby pri miesení
2 – 3 vajcia

Vyzbrojme sa trpezlivosťou, ide sa na to:

„Do kastrólka nalejem vlažné mléko, pridám kvásek a trošku 
cukru a nechám prekysnút. Do misky si dám trochu múky, 
dve-tri vajíčka, pridám nakysnuté mléko s kváskem, jemne pre-
mísím a nechám prekysnút.“   V mlieku so štipkou soli a lyžičkou 
cukru rozpustíme Heru. Pridáme ostatnú múku, masť a prileje-
me olej. Toto všetko spolu poriadne ručne vypracujeme. „Pri-
sypem balík hrozének, podla chuci, naši majú rádzi hrozénka, 
tak dám celý balík.“ Zapracujeme hrozienka. Necháme kysnúť 
v mise na teple. Na pomúčenú dosku vysypeme vykysnuté cesto, 
ktoré rozdelíme na dve polovice, aby vznikli bochníky. Zase ne-
cháme kysnúť a počas toho si vymastíme hlboký pekáč. „Každý 
bochník rozvalkám na velký šúlanec. V strede prekrížim, takže 
mám štyri nohy. Títo prepletem, aby vznikol vrkoč. Nechám 
na deske pokysnút.“  Pred pečením cautu potrieme vajíčkom. 
Cautu pečieme dlho a pomaly pri teplote 150 stupňov Celzia. 
„Najprv naspodu rúry, potom ju dám trochu výše. Víš, aby bola 
taká dobre prepečená a nebola suchá. Pomálučky to pečem, 
až sa to upeče.“  Treba dávať pozor, aby sa to nespieklo, ale aby 
to nebolo ani surové.

„Naši k tomu radi pijú grog. Ale dobrý je aj čaj.“

-bb-

Vianočný recept z domácej kuchyne
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Naši jubilanti 
V nedeľu 15. novembra 2015 sa uskutoč-
nila v našom Spoločenskom dome osla-
va jubilantov, ktorí mali v druhom polroku 
okrúhle výročia. Podujatie otvorila pred-
sedníčka klubu dôchodcov. 

V slávnostnom príhovore zablahoželal 
pán starosta Ing. Jozef Krúpa všetkým 51 
oslávencom a trom jubilujúcim manželským 
párom. Oslavovali títo naši jubilanti: 
90 a viac rokov: 

Liďáková Františka, Rácová Anna, Run-
des Štefan, Vyskočil Kamil

85 rokov:  
Belko Ondrej, Czupil Michal, Kotleba 

Jaroslav, Mozová Hermína, Pokorný Jozef

80 rokov:  
Moková Ľudmila, Piláriková Anna, Hur-

baničová Genovéva

75 rokov:  
Berecová-Herdová Petronela, Bilačičová 

Hermína, Drahošová Angela, Fatyka Jozef, 
Hanúsek Rudolf, Jonáš Juraj, Ľiďák Emil, 
Machová Lýdia, Margetová Ľudmila, Pál-
kovičová Irma, Pilváňová Violetta, Polák 
Rudolf, Rácová Františka, Škodová Anna, 
Švestková Anna, Tadamová Rozália, Vindi-
šová Anna, Ľiďáková Mária

70 rokov:  
Diškanec Ján, Fischerová Emília, Horínek 
Ján, Jánošík Vladimír, Janušicová Mária, 
Kasa na Eduard, Kohautová Silvia, Martikovič 
Štefan, Mihalovič Štefan, Mouradová Eva, Po-
orová Mária, Sajan Stanislav, Staňová Mária, 

Starý František, Szomolányiová Eva, Šrámko-
vá Mária, Šubin Dušan, Turanský Ladislav

65 rokov: Mackovičová Eva

Manželské jubileá: 

Kamenná svadba (65 rokov):
Anna Drahošová a Anton Drahoš

Zlatá svadba (50 rokov): 
Helena Veruzábová a Ernest Veruzáb
Agneša Švecová a František Švec

Výbor OZ KD sa pripája ku gratuláciám 
a želá všetkým jubilantom veľa zdravia 
a šťastia.

Ďakujeme sponzorom Ing. Jozefovi Krú-
povi, rodine Kubaskej a pani Silvii Bobákovej.

Text: Viera Marošová
Foto: Pavol Bohunický

Pozvanie
Vedenie Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica spolu so správcom 

farnosti pozýva všetkých obyvateľov i hostí našej obce na tieto podujatia:

25. 12. Jasličková pobožnosť v kostole sv. Petra a Pavla 
31. 12. Silvester na Námestí Rodiny
23. 1. Reprezentačný ples starostu mestskej časti
30. 1. Farský ples
6. 2. „Na fašiangy veselo!“
6. 2. Karneval v Materskom centre bl. sestry Zdenky

Vianočná kvapka krvi
V stredu 2. decembra 2015 sa v Spo-

ločenskom dome uskutočnil tradičný 
predvianočný odber krvi, organizovaný 
našou Základnou organizáciou Sloven-
ského Červeného kríža. Na odber prišli 
tri desiatky dobrovoľných darcov krvi. Pa-
ralelne prebiehali kurzy prvej pomoci pre 
našich školákov.

Dobrovoľné darcovstvo krvi je prejavom 
ľudskej spolupatričnosti a záujmu o osudy 
druhých. V prostredí Záhorskej Bystrice je 
významným impulzom pre rozvoj vzťahov 
v rámci tunajšej komunity. Organizáto-
rom i darcom srdečne ďakujeme! 
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Tri otázky pre poslanca 
Miloslava Sajana

1. V posledných dňoch zastupiteľst-
vo našej mestskej časti schvaľovalo 
rozpočet na ďalší rok. Aké priority   
v rozpočte ste ako predseda Komisie 
na ochranu verejného poriadku a život-
ného prostredia a predseda Komisie 
školstva presadzovali?

Starosta Jozef Krúpa s ekonomickým 
oddelením a finančnou komisiou návrh 
rozpočtu na rok 2016 pripravili v pracovnej 
forme a predložili na širšiu diskusiu medzi 
poslancov. Na rozpočet a rozdelenie pod-
ľa jednotlivých kapitol sa názory rôznia. 
Z môjho pohľadu sú všetky položky vo všet-
kých kapitolách opodstatnené, len ich tre-
ba rozdeliť spravodlivo a uvážene tak, aby 
bol rozpočet vyvážený, medzi poslancami 
prijateľný a v praxi realizovateľný.  

Ako poslanec pracujem nielen v tíme 
poslancov, ale i s členmi dvoch komisií, 
ktorým predsedám. V komisii KOVP kladie-
me dôraz na životné prostredie, na  čistotu 
a poriadok. Moja práca spočíva  v kolektív-
nej práci v komisiách, s ktorých vychádzajú 
opodstatnené návrhy smerujúce na MČ 
a pre poslancov na správne rozhodovanie. 
Hlavnou prioritou v problematike životného 
prostredia je zamedziť znehodnocovaniu 
nášho životného prostredia. Veľmi ma trá-
pi ľahostajnosť nás ľudí, že si ho svojou 
benevolentnosťou a nevšímavosťou doká-
žeme sami znehodnocovať. V rozpočte sú 
každoročne schválené značné finančné 
prostriedky na pristavovanie kontajnerov 
v intraviláne Záhorskej Bystrice, aby oby-
vatelia mohli odpad a nepotrebné veci do 
nich naložiť a nie ich vyhadzovať po prie-
kopách a popri cestách. Odstraňovanie 
čiernych skládok so sebou nesie zvýšený 
nárok na čerpanie finančných prostriedkov 
z pokladne MČ. Preto za najvyššiu prioritu 
považujem vyzývať obyvateľov Záhorskej 
Bystrice, aby dodržiavali poriadok na verej-
ných priestoroch tak, ako si poriadok udr-
žujú aj vo svojich domoch a dvoroch, a tým 
šetriť finančné prostriedky MČ, ktoré sa 
môžu prerozdeliť do iných dôležitých polo-
žiek. Chcem upriamiť pozornosť na to, že 
v Záhorskej Bystrici máme zriadený zberný 
dvor, do ktorého môžu obyvatelia zvážať 
zelený a domový odpad. Podmienky ukla-

dania odpadu sa dozvedia na príslušnom 
referáte úradu MČ.

Na úseku školstva je najhlavnejšou pri-
oritou, ktorú presadzujeme v kolektívnej 
práci nielen komisie, ale hlavne poslancov, 
rozšírenie kapacity Základnej školy s ma-
terskou školou na Hargašovej ulici. V ho-
rizonte troch rokov bude potrebné  rozšíriť 
Základnú školu o štyri triedy a materskú 
škôlku o jednu triedu s hľadaním ďalších 
priestorov v rámci školy na vytvorenie ďal-
ších tried MŠ. Záhorská Bystrica je lukratív-
na časť Bratislavy s dedinským prostredím, 
do ktorej prichádzajú mladí ľudia a pribú-
dajú nám deti do škôlky a školy, pre ktoré 
sme povinní  vytvoriť podmienky na výcho-
vu a vzdelávanie.

2. Areál našej Základnej školy s mater-
skou školou na Hargašovej ulici prešiel 
v poslednom období pozitívnymi 
zmenami. Ako ich vnímate, čo sa po-
darilo, čo menej a aká je vaša dlhodo-
bejšia vízia na ďalšie roky, pokiaľ ide 
práve o tento priestor?

Základná škola V Záhorskej Bystrici bola 
postavená v roku 1962. Postavili ju za po-
moci vtedy dostupných technológií, ktoré 
boli v danom období dostačujúce. Prešlo 
však obdobie vyše 53 rokov a škola ne-
stačila nielen kapacitne, ale i zastarala. 
Preto som veľmi rád, že v ostatných dvoch 
rokoch prešla výraznou rekonštrukciou 
a vylepšením. Prispelo k tomu správne 
rozhodnutie poslancov a zriaďovateľa ško-
ly, samotného vedenia školy, občianskych 
združení v Záhorskej Bystrici, ako i jednotli-
vých sponzorov, za čo im patrí veľká vďaka. 
Ako poslanec a predseda Školskej komisie 
tieto pozitívne zmeny vnímam veľmi kladne.

Spomeniem niektoré najvýznamnejšie:
- celková rekonštrukcia elektroinštalácie 

pavilónov A,B  a vymaľovanie, 
- zastrešenie hokejbalového ihriska,
- rozšírenie kapacity pavilónu prvého 

stupňa o jednu triedu, vybudovanie novej 
zborovne a kancelárie riaditeľky,

- kompletné zrekonštruovanie jedálne 
a vytvorenie štyroch tried pre ZUŠ.  

         
Dlhodobejšie vízie o rozšírení kapaci-

ty ZŠ s MŠ vnímam tak, ako som uviedol 

v prvom bode: plánujeme rozšíriť ZŠ o mi-
nimálne štyri triedy, pokiaľ sa nepodarí 
zmenšiť školský obvod o dochádzajúce 
deti z Marianky. Ďalej vykonať nadstavbu 
jedálne, kde by mohli vzniknúť ďalšie trie-
dy, či už pre materskú škôlku, alebo pre 
žiakov prvého stupňa, alebo ZUŠ. Prehod-
notiť možnosť prenájmu školskej kuchyne 
nájomcovi, ktorý po menšej rekonštrukcii 
bude variť pre školu priamo v priestoroch 
kuchyne, stravu nedovážať a tým ju skva-
litniť.

Naďalej sa zaoberať projektom, ktorý už 
je predbežne spracovaný tak, aby sa pavi-
lóny, telocvičňa, respektíve nová športová 
hala a jedáleň dali prepojiť, aby žiaci vedeli 
prejsť i v nepriazni počasia suchou nohou 
cez objekty školy. To sú však všetko odváž-
ne plány zatiaľ bez potrebných financií.

3. V poslednom čase sa u nás dis-
kutuje o tom, či bol miestny úrad 
oprávnený vyberať od nových oby-
vateľov, ktorí si tu stavali domy, dobro-
voľný príspevok na rozvoj mestskej 
časti. Aký je váš názor na túto vec?

V tomto období a terajšej napätej situ-
ácii, ktorú všetci veľmi citlivo vnímame, 
je to veľmi chúlostivá téma na akékoľvek 
vyjadrovanie. Z môjho vedomia a pohľadu 
môžem len povedať, že je to dobrovoľné 
darovanie financií na zlepšenie životných 
podmienok obyvateľov Záhorskej Bystrice  
i pre tých, ktorí sa rozhodli medzi nami žiť 
a tieto prostriedky darovať. Záhorská Bys-
trica je dynamicky sa rozvíjajúca mestská 
časť Bratislavy, kde sa oplatí žiť  v dobrých 
vytvorených podmienkach na život a býva-
nie. Všetci chceme bývať a žiť v príjemnom 
prostredí, kde sú vybudované dobré komu-
nikácie, chodníky a celková infraštruktúra, 
do ktorej si dovolím zaradiť i to, že je po-
trebné rozšíriť kapacitu školy, o ktorej som 
sa už zmienil. Pracovať však s obmedzený-
mi prostriedkami a plniť požiadavky a ná-
roky nad rámec  prostriedkov, ktoré MČ 
prináležia z daní a iných štátnych zdrojov,  
je však ťažké. Dalo by sa o tom ešte hovo-
riť obšírnejšie, ale to nechávam na úsudok 
každého z nás.
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Spolupráca pri výstavbe a rozvoji
Aktuálne na tému

Z mnohých médií dostávame informácie 
o nezákonnom konaní starostov (najmä) 
mestských častí Bratislavy vo veci získava-
nia finančných prostriedkov vo forme spo-
lupráce pri výstavbe a rozvoji. Informácie, 
ktoré sú verejnosti poskytované, môže člo-
vek so záujmom a povedomím o tejto téme 
označiť v mnohých prípadoch za vytrhnuté 
z kontextu, účelovo polarizované, niektoré 
za neoverené a aj nepravdivé. Pozrime sa 
teda na túto aktuálnu tému v prostredí na-
šej Záhorskej Bystrice.

Spolupráca s mestskou časťou?
Záhorská Bystrica pri plnení úloh samo-

správy vytvára podmienky na ďalší rozvoj 
mestskej časti, výstavbu rodinných domov, 
obytných domov a občianskej vybavenosti – 
a to aj vo forme výstavby, prevádzky a údržby 
všeobecne prospešných infraštruktúrnych 
zariadení. Text v podobnom znení nachá-
dzame vo všeobecne záväznom nariadení 
č. 6/2012 „O zabezpečení financovania 
všeobecne prospešných infraštruktúrnych 
zariadení v katastrálnom území Bratisla-
va-Záhorská Bystrica” (ďalej len VZN). Ho-
voríme teda o spolupráci obyvateľov a firiem 
s mestskou časťou. Dôležité je uvedomiť si 
identitu mestskej časti a samosprávy ako ta-
kej – sú to de facto obyvatelia, ktorí ju tvoria 
a bez ktorých nemôže existovať. Akákoľvek 
spolupráca je v podstate uzatváraná medzi 
obyvateľmi alebo firmami na jednej strane 
a správnou jednotkou, ktorá združuje oby-
vateľov s trvalým pobytom na jej území, na 
strane druhej.

Využitie prostriedkov?
VZN pod pojmom všeobecne prospeš-

né infraštruktúrne zariadenia rozumie 
inžinierske stavby (podľa Stavebného zá-
kona) a iné všeobecne prospešné zaria-
denia infraštruktúrneho charakteru. V pra-
xi ide o kanalizačné zberače, vodovodné 
potrubia, plynovodné potrubia, verejné 
osvetlenie, verejné komunikácie (cesty, 
chodníky), verejné priestranstvá (námes-
tia, parky), ale tiež detské ihriská, alebo 
rekonštrukcie týchto zariadení. Systém 
spolupráce (najmä stavebníkov) v Záhor-
skej Bystrici funguje približne dve desať-
ročia a za to obdobie prešiel niekoľkými 
zmenami. VZN definuje jednoznačný účel 
využitia finančných prostriedkov získaných 
formou spolupráce podľa tohto nariadenia. 
Všetky takto získané prostriedky sú teda 
viazané účelom ich použitia - nie sú pou-
žívané na vyplácanie zamestnancov úradu, 
ani starostu, ani poslancov, ale výlučne na 
„všeobecne prospešné infraštruktúrne za-
riadenia”.

Buď bude zmluva, alebo nestaviate?
VZN bolo koncipované v súlade s reál-

nym zvyšovaním nárokov na vybavenosť 
a obslužnosť v mestskej časti, spôsobe-
ných najmä novou výstavbou (domov, by-
tových domov, podnikateľských objektov 
a pod.). Činnosť spojenú s oslovovaním 
cieľových subjektov vykonáva miestny 
úrad na čele so starostom mestskej časti 
(starosta a miestny úrad sú výkonnými or-
gánmi mestskej časti). Starosta je zároveň 

osobou, ktorá má priamy prístup k informá-
ciám o stavebných povoleniach a bolo by 
nepochopiteľné, ak by v tejto súvislosti ne-
oslovoval budúcich stavebníkov s návrhom 
na spoluprácu. Je teda nevhodné vyčítať 
starostovi aktivitu v tomto smere a jeho sna-
hu získať dodatočné prostriedky, ktoré slú-
žia v prospech obyvateľov. Podmieňovanie 
vydania stavebného povolenia podpisom 
zmluvy o spolupráci však nie je možné! 
Rozhodnúť, či v Záhorskej Bystrici v tejto 
oblasti dochádzalo k porušovaniu zákona 
prináleží jedine kompetentným orgánom. 
Priložený prehľadový graf nie je možné 
nazvať jednoznačným dôkazom, môžeme 
z neho však vyčítať značnú neúmernosť 
medzi vydanými stavebnými povoleniami a 
uzavretými zmluvami o spolupráci.

Prečo teda?
Určite môžeme povedať, že život v Zá-

horskej Bystrici je pre obyvateľov zaujímavý 
a láka množstvo nových ľudí, pre ktorých 
je kombinácia dostupnosti hlavného mes-
ta a pokojného prostredia natoľko lákavá, 
že si ju vyberú za svoj domov. Za uplynu-
lé roky počet obyvateľov Záhorskej Bys-
trice nepretržite narastal, čoho priamym 
dôsledkom je aj zvyšovanie nárokov na 
vybavenosť a obslužnosť, ktoré poskytuje 
mestská časť aj vo forme všeobecne pro-
spešných infraštruktúrnych zariadení. Toto 
vieme samozrejme previesť na reálne čísla, 
s ktorými mestská časť pracuje vo svojom 
rozpočte, a ktoré by boli nižšie, ak by takto 
získané prostriedky chýbali. Tieto pro-
striedky v praxi znamenajú napríklad:

• výmenu asfaltového povrchu komuni-
kácií namiesto „zaplátania dier”,

• budovanie a rekonštrukcie chodníkov 
pre chodcov,

• budovanie a rekonštrukcie inžinier-
skych sietí,

• budovanie a rekonštrukcie školských 
a predškolských zariadení,

• budovanie a rekonštrukcie nových 
detských ihrísk a parkov,

• a mnoho iného...

Odpoveď na otázku „prečo teda?“ môže 
byť aj: Aby naša mestská časť dokázala 
svojim obyvateľom poskytovať komfort 
a vybavenosť, kvôli ktorým si ju vybrali pre 
svoj domov. Pretože nárast počtu obyvate-
ľov ide ruka v ruke so zvyšujúcimi sa nárok-
mi na vybavenosť a obslužnosť.

Ján Janata

Graf: Pomer počtu vydaných stavebných povolení k počtu zmlúv o spolupráci podľa VZN 6/2012
(Zdroj: Prehľadová správa vypracovaná ekonomickým oddelením Miestneho úradu MČ ZB.)
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Prehľad uznesení a rozhodnutí zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva (MZ)  
Bratislava-Záhorská Bystrica (MZ) zo dňa 27. októbra a 16. novembra 2015

ZASTUPITEĽSTVO SCHVÁLILO:
- prenájom časti pozemku parc. č. 

2156/3 o výmere 4 m² a časti pozemku 
parc. č. 2157/2 o výmere 7 m² v k. ú. Zá-
horská Bystrica priľahlých k stavbe RD pre 
žiadateľov manž. Petrulovcov;

- pozastavenie platnosti VZN č. 6/2012 
O zabezpečovaní financovania všeobecne 
prospešných infraštruktúrnych zariadení 
v k. ú. Záhorská Bystrica, do doby vyjadre-
nia sa prokurátora. 

SCHVÁLENIE PRENÁJMU V ZŠ s MŠ:
- prenájom nebytových  priestorov – 

telocvičňa o výmere 273,7 m², chodba 
a šatne o výmere  62,64 m² a zrkadlová 
sála o výmere 53,32 m² pre žiadateľa ŠK 
Hargašova;

- prenájom nebytových priestorov – 
výtvarný ateliér o výmere 31,53 m², počíta-
čová učebňa o výmere 36,76 m², trieda 6. 
B. o výmere 53,32 m² a spoločné zariade-
nie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiada-
teľa Súkromná základná umelecká škola;

- prenájom nebytových priestorov v ZŠ 
s MŠ – učebne v pavilóne školskej jedálne, 
dočasné využitie tanečnej miestnosti so 
zrkadlami v pavilóne B o celkovej výmere 
168,65 m ² a spoločné zariadenie nevy-

hnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Zák-
ladná umelecká škola J. Kresánka.

ZASTUPITEĽSTVO VYHOVELO PRO-
TESTU PROKURÁTORA

Okresnej prokuratúry Bratislava IV  proti 
všeobecne záväznému nariadeniu Mest-
skej časti Bratislava-Záhorská Bystrica 
č. 5/2012 zo dňa 30. 10. 2012 O do-
držiavaní čistoty a poriadku na verejných 
priestranstvách a na zariadeniach na ve-
rejných priestranstvách na území Mestskej 
časti Bratislava-Záhorská Bystrica a žiada 
starostu mestskej časti, aby na najbližšom 
rokovaní predložil návrh dodatku k všeobec-
ne záväznému nariadeniu Mestskej časti 
Bratislava-Záhorská Bystrica, alebo návrh 
nového všeobecne záväzného nariadenia 
Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bys-
trica, ktorým budú ustanovenia dotknuté 
protestom prokurátora uvedené do súladu 
s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

ZASTUPITEĽSTVO ZOBRALO NA VE-
DOMIE:
- informatívnu správu o hospodárení Zák-
ladnej školy s materskou školou Hargašova 
ul. za 1. polrok 2015;
- monitorovaciu  správu o vecnom a fi-

nančnom plnení programového rozpočtu 
MČB-ZB  za 1. polrok  2015.

ZASTUPITEĽSTVO POVERILO KON-
TROLÓRA:
- vykonaním kontroly hospodárnosti pri 
nakladaní s majetkom obce kontrolou 
mzdových výdavkov a finančných operácií 
obce na Oddelení ekonomiky a mzdovom 
úseku Miestneho úradu Mestskej časti 
Bratislava-Záhorská Bystrica; 
- vykonaním kontroly zákonnosti, účin-
nosti, hospodárnosti a efektívnosti pri ob-
starávaní služieb a tovarov a pri uzatvorení 
Zmluvy o spolupráci č. 2/2015 uzatvore-
nej medzi Mestskou časťou Bratislava-Zá-
horská Bystrica a Todos Bratislava s. r. o. 

Zvukový záznam zo zasadnutí MZ, 
znenie zápisníc a materiálov z rokovaní 
nájdete na webovej stránke MČ: www.
zahorskabystrica.sk. 

Najbližšie rokovanie miestneho 
zastupiteľstva je naplánované na  
21. 12. 2015.

Pasienky v minulosti a dnes 
Ako nakladá s pasienkami Lesné pozemkové spoločenstvo.
(Druhá časť, stanovisko Výboru LPS v Záhorskej Bystrici k vyjadreniam Dr. Leonarda Vlčka)

V poslednom čísle dvojmesačníka Naša 
Bystrica sa objavil článok, ktorého autorom 
je pán doktor Leonard Vlček. Napriek tomu, 
že pán doktor je členom Výboru Lesného 
spoločenstva, je potrebné v úvode zdôraz-
niť, že článok predstavuje osobný názor 
jeho autora a výbor s ním nesúhlasí a nebol 
o tejto autorovej iniciatíve informovaný. 

Úlohou Výboru lesného pozemkového 
spoločenstva je chrániť a zveľaďovať ma-
jetok všetkých svojich členov, podielnikov. 
Zdôrazňujeme – všetkých – nielen tých, kto-
rí majú viac informácií a dokážu tieto využiť 
pre prospech svoj, prípadne len niektorých 
ďalších členov. K tomu sme sa pred piatimi 
rokmi zaviazali a takto chceme a budeme 
postupovať i v budúcnosti. Považujeme za 
potrebné vysvetliť ako a prečo hospodárime 
s pasienkami tak, ako hospodárime. 

Pasienky je možné rozdeliť do dvoch 
skupín. Tie, ktoré sú v intraviláne obce, či už 
väčšie alebo menšie, tvoriace okraje ciest 

a potokov, alebo priamo cesty. Keďže tieto 
sa neobrábajú, je vhodné ich zhodnotiť pre-
nájmom krátkodobo ako záhradku na obdo-
bie šiestich rokov  a v prípade, ak sa ukáže, 
že to je pre podielnikov výhodné, teda že je 
výhodná cena, aj prenájom  dlhodobý na 
obdobie 99 rokov, čo je prakticky predaj 
a následné rozdelenie výnosu podľa veľkosti 
podielu. Tu je však vždy vyžadovaný súhlas 
valného zhromaždenia, v prípade väčších 
plôch vhodných na výstavbu tiež vyhlásenie 
verejnej obchodnej súťaže. 

Druhý prípad tvoria pasienky, ktoré sa na-
chádzajú mimo intravilánu obce v oblastiach 
vhodných na poľnohospodárske využitie. 
Ak máme ctiť zásadu „úžitok pre všetkých 
spoluvlastníkov podľa veľkosti ich podielov”, 
prichádza do úvahy opäť len ich prenájom 
a následné rozdelenie výnosov podľa veľkosti 
podielu.  A tu prichádzame k jadru problému. 

Pán doktor správne uvádza, že jedinou 
možnosťou ako rozdeliť spoločnú nehnuteľ-
nosť podľa zákona, ak s tým súhlasia vlastní-

ci  nadpolovičnej výmery spoločnej nehnu-
teľnosti, sú tzv. pozemkové úpravy. Jedny 
takéto práve prebiehajú v našom katastri 
a Lesné pozemkové spoločenstvo tu vlastní, 
ako uvádza, viac než 13 ha pozemkov. Nej-
deme tu teraz riešiť problematiku pozemko-
vých úprav, treba len povedať, že stanovisko 
výboru je stále rovnaké a riadi sa uznesením 
VZ č. 8/2013, ktoré mimochodom v tom ob-
dobí navrhol pán doktor a kde sa uvádza:

„Vo veci Projektu pozemkových úprav 
v Záhorskej Bystrici Valné zhromaždenie 
poveruje Výbor, aby v prípade, že spraco-
vateľ získa súhlas vlastníkov, ktorí vlastnia 
min. 71% rozlohy pozemkov v rámci obvodu 
Jednoduchých pozemkových úprav a JPÚ 
budú pokračovať, zastupoval vlastníkov, za 
účelom dosiahnutia maximálneho možného 
zhodnotenia uvedených pozemkov združe-
ných v spoločnej nehnuteľnosti bez ich roz-
delenia, resp. v ich pôvodnom umiestnení. 
Nový pozemok musí byť prístupný z pozem-
nej komunikácie v Záhorskej Bystrici.”
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Dotácie z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bys-

trica každoročne podporuje všeobecne 
prospešné služby, verejno-prospešné 
účely, podnikanie a zamestnanosť formou 
finančných dotácií poskytovaných z roz-
počtu mestskej časti na základe a v súla-
de so všeobecne záväzným nariadením č. 
3/2013. Dotácie sú poskytované najmä 
v oblasti vzdelávania, športu, kultúry, v so-
ciálnej oblasti a v oblasti životného pros-
tredia. O dotácie žiadajú občianske zdru-
ženia, neziskové organizácie, športové 
a záujmové kluby i podnikatelia každoročne 
do 15. októbra vo forme písomnej žiadosti, 
ktorej vzor je súčasťou vyššie spomenuté-
ho všeobecne záväzného nariadenia.

Cieľom dotačného programu mestskej 
časti je podpora služieb a aktivít, ktoré 
obyvateľom Záhorskej Bystrice poskytujú 
priestor na aktívne využitie voľného času, 
či spríjemnenie života. Napĺňať tento cieľ 
sa darí, za čo patrí vďaka najmä úspeš-
ným prijímateľom dotácií, ktorí poskytnuté 
finančné prostriedky v uplynulých rokoch 
využili účelovo a realizovali aktivity, o ktoré 
je záujem zo strany obyvateľov Záhorskej 
Bystrice. Treba však dodať, že mnohé žia-
dosti obsahujú veľmi málo údajov o aktivi-
te, na ktorú je dotácia žiadaná – a najmä 
pri žiadostiach o vyššie sumy je niekedy 

diskutabilná adekvátnosť žiadosti voči žia-
danej a poskytnutej dotácii.

Okrem finančných dotácií mestská 
časť podporuje aktivity najmä v oblasti 
kultúry a športu i nefinančnou pomocou. 
Takáto podpora je poskytovaná vo forme 
zvýhodneného prenájmu priestorov Spo-

ločenského domu (veľká sála, multifunkč-
ná miestnosť a obslužné priestory) na 
kultúrne a spoločenské podujatia (plesy, 
prednášky) i športové aktivity (stolný tenis, 
tréningy tanca).

Ján Janata

Ak by došlo k rozdeleniu týchto pozemkov, 
je to výhodné len pre podielnikov, ktorí ešte 
nepredali svoje pozemky v oblasti pozemko-
vých úprav developerovi (ten vlastní už okolo 
60% výmery), prípadne vlastnia viac ako 30 
podielov pasienkov. Teda len pre úzku sku-
pinu podielnikov. Všetci ostatní podielnici by 
mali v oblasti pozemok pod 400 m2, a teda 
v zmysle platných zákonov by o svoj maje-
tok prišli. Prešiel by do vlastníctva štátu, ten 
by ich vyplatil (väčšinou v cene ornej pôdy) 
a pozemok by bol použitý prednostne na 
spoločné zariadenia a infraštruktúru. Takto 
by došlo k zmenšeniu majetku v správe Les-
ného pozemkového spoločenstva o cca 13 
ha, teda majetku nás podielnikov. Toto je 
ten dôvod, prečo výbor považuje článok za 
účelový a zavádzajúci a nikdy nebude odpo-
rúčať svojim členom, aby súhlasili z  rozdele-
ním spoločnej nehnuteľnosti. 

Do ktorej skupiny, prípadne obidvoch 
týchto skupín, patrí autor článku, ak zmenil 
názor, ktorý sám presadzoval a v článku po-
važuje rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti 
za spravodlivé, nechávame na čitateľovi. Pre 
všetkých podielnikov rozdelenie spravodlivé 
určite nie je.

Výbor LPS v Záhorskej Bystrici

 

Oprava komunikácie na ul. Jána Raka sa zrealizovala 
v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom
vďaka poskytnutej dotácii vo výške 30 000 EUR.
Ďakujeme!

Graf: Kumulatívna suma dotácií poskytnutých na základe VZN 3/2013 za roky 
2010 – 2014. (Zdroj: Záverečné účty a rozpočty Mestskej časti Bratislava-Záhorská 
Bystrica)

Zlepšenie kvality prostredia materskej školy  
na Hargašovej ulici sa zrealizovalo v spolupráci 
s Bratislavským samosprávnym krajom
vďaka poskytnutej dotácii vo výške 4 000 EUR.

Ďakujeme!
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V Todose máte vždy viac

Každého zákazníka, ktorý si k nám v roku 2015 prišiel kúpiť nové auto, vybaviť servis alebo si ho vylepšil 
originálnym príslušenstvom, sme privítali čerstvou kávou. 

Ďakujeme, že sme ich pre vás mohli pripraviť až 28 863. V budúcom roku ich bude viac, pretože v Todose 
máte vždy viac.

www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný partner ŠKODA:

Todos Bratislava s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava
0800 102 103, www.todos.sk, todos@todos.sk

11-inzerciaA4-vianoce.indd   1 02.12.15   12:06

18/06/2015



BILLA PRODUKTY
ZNAČKOVÁ KVALITA ZA VÝHODNÚ CENU

PRÍĎTE NAVŠTÍVIŤ  
PREDAJŇU V ZÁHORSKEJ BYSTRICI  
PRI VÁPENICKOM POTOKU
PONDELOK – SOBOTA: 7.00 – 22.00
NEDEĽA: 7.00 – 21.00

www.billa.sk
www.facebook.com/BILLASlovensko

Billa znacka inz 207,5x282 v5.indd   1 24.11.2014   11:40

19/06/2015



Krížovka

Rastlinstvo Druh antilopy Ani (bás.) Ťaví kríženec

Hlas hada

V, vo (lek.) Hotel na vode

Omámil

Český básnik
 Jedlo 

Roztavoval

Krík

Buničina Polovica osi Zvýšila

Pleva (odb.)

Nespala

Tiež
Poľoval

Ruská rieka

Kremitý diorit
Osnova

Druh trhaviny
Úver

Ženské meno

Anglická rieka

Planétka
Časť tela Lovkyňa perál

EČV Trenčína

Antidaktyl

Skratka ulice

Moc Vazal (hist.)

Nech sú Vianoce Vás i Vašich blízkych...(záver je v 
tajničke)

Pomôcky: 
Papanin, in, 
assai, latit, 
tonalit, Ru,

Manilské 
konope

Odporovacia 
spojka

4.časť 
tajničky

Ruský polárny 
badateľ

Dala            
do obalu

Časti 
chotárov 

(hist.)

St. plošná 
miera

Rumunský ľu-
dový tanec

Slovko úcty   
v Ázii

Dosť, mnoho 
(hud.)St. český 

ľudový tanec

Zvratné 
zámeno

Výklenok       
v stene

Španielsky 
člen

Zn. náklad-
ných áut

Autor:     
Jozef Blaho

Citoslovce 
ľútosti

2. časť  
tajničky

Mastná 
tekutina

Ročné 
obdobie

Filmový mi-
mozemšťan

Americ.mete-
orol.družica

Tropická 
rastlina

Druhý názov 
lutitu

Akváriová 
rybka

Taliansky 
súhlas

Vojenský 
oddiel

Prazeodým 
(zn.) Ovos, po an-

glicky
Hornina po-

dobná 
monzonitu

Súčasť tkáč.  
krosien

Španielska 
rieka

Náčinie 
rybára

Klepať,       po 
česky

Sladkovodná 
ryba

Telocvičná 
poloha

Austrálský 
medvedík Vrch vo Ve-

nezuele

Tkanina        s 
lesklým 

povrchom3. časť 
tajničky

Pálenka   
(hovor.)

Španielsky 
spisovateľ

Práce-
neschopnosť

Španielska 
rieka

Nižší turecký 
dôstojník

Boh vetra    
na Tahiti

Japonský boh 
zeme

Štvorček 
(typ.)

Arménsky 
ľudový nástroj

1. časť 
tajničky

Tropický 
mravec
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Nech sú Vianoce Vás i Vašich 
blízkych...(záver je v tajničke)
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STUPAVA WINTER TROPHY

16.-17. JANUAR 2016
´

NOVINKA: kategória FATBIKE 

Blahoželanie / Inzercia

20/06/2015

                    Palec hore 
Nové zábradlie na 
spojovacom chodníku 
medzi Pútnickou a Bru-
movickou ulicou

V Záhorskej Bystrici pri-
budli dve nové stojiská 
na separovaný odpad 
na Pútnickej a na Bru-
movickej ulici.

Znížený obrubník pri 
prechode pre chodcov 
na Bratislavskej ulici 
zabezpečuje komfort 
hlavne mamičkám  
s kočíkmi.

Starosta Záhorskej Bystrice  
Jozef Krúpa, poslanci miestneho 

zastupiteľstva a pracovníci miestneho 
úradu želajú všetkým obyvateľom  

požehnané sviatky,  
hlboký pokoj prežitý v rodinnom 

kruhu a do roku 2016 veľa šťastia, 
pevné zdravie, úspechy v práci 

a lásku v osobnom živote.  
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V predchádzajúcom čísle časopisu Naša Bystrica sme zverejnili au-
torské fotografie s tematikou cintorína v Záhorskej Bystrici bez uve-
denia ich autora Vladimíra Švestku. Ospravedlňujeme sa.

Bohatá nádielka snehu, začiatok 40. rokov 20. storočia
Fašiangová svadba v roku 1939

Chytanie krvi na zabíjačke

Rudolf Bielovič na vojenskom cvičení v zime 1943

Fotografie sú z rodinného archívu Angely Drahošovej, Jozefa Bieloviča, Jána Blechu, Martina Besediča, 
Jozefa Ragasa a Rudolfa Mikletiča.

Zabíjačka 
u Mikletičovcov


