
Prvý októbrový víkend patrí tradi ne 
D om zelá, ktoré však tohto roku ne-
budú. Niektorým sa tento festival Zá-

horia pá i a niekto pred ním uniká z domu. Je 
to naša nátura. Každému sa jednoducho zapá-
i  nedá... Všetci však milujeme dobré jedlo, 

pitie aj zábavu. Táto jese  bude však v skrom-
nejších pomeroch. 

Neopakovate ná atmosféra
udia prichádzajú na naše zelé nielen z okoli-

tých miest a obcí, ale aj z vä šej dia ky, o vidno 
pod a ešpézetiek áut parkujúcich na hlavnej ces-
te v Stupave-Máste. „Chodzá sem na zelé, lebo tady 
je najlepší“, tvrdia miestni. „Prodaj zelá“ priamo 
z dvora má v Stupave-Máste dodnes svoju neo-
pakovate nú atmosféru. Táto už takmer historic-

ká tradícia presahuje cez nieko ko generácií. Ra-
dos  sledova  usilovných Máš anú, ako vyberajú 
a istia hlavi ky zelá na rezanie i naberajú zá-
kazníkom kvasené zelé zo suda. Zvláš  v sobotu, 
ke  sa do predaja zapojí neraz aj blízka rodina i 
priatelia, cíti  z nejedného dvora úprimnú poho-
du. Dotvárajú ju pristavené vle ky, alebo moder-
nejšie prepravky „ze zelím“, pravidelne sa opaku-
júce tlmené hu anie mašín na rezanie a v tanie 
zelá. A k tomu nemenej pravidelne sa opakujúce 
otázky smerom do radu akajúcich zákazníkov: 
„Co si prosíte, rezané alebo kvasené? Kolko kilo? Do 
sá ku, do kýblika? Kolko huavi ek?“

Na poli 
S Petrom Lachkovi om som sa stretla pod-

ve er, bolo už po ve erných správach, na záhu-
mienku v Máste. Spolo ne so synmi a strýkom 
plánovali zasadi  alšiu várku svojho zelá. „Sadi  
musíme po etapách, tak, aby nám aj postupne dozrie-
valo,“ povedal mi hospodár s úsmevom na pe-
rách a poh adom na hodinky zvažoval, i stihnú 
všetko, o si pripravili, aj zasadi . „Na poli pracu-
jeme po práci, alebo ako dnes, ke  som si zobral dovo-
lenku,“ pokra uje. „Skôr sa sadi  nedalo, nezvy ajne 

dlho pršalo a pôda bola príliš mokrá...,“ pokra uje. 
Dobrým pomocníkom je traktor, ktorý ahá za-
riadenie na sadenie. Sedia na om dvaja chlapi 
a do rozhrnutej hliny kladú jednotlivé priesady. 
„Vyberal som ich vyše pä  hodín,“  povie Lachkovi  
a dodáva: „Jedna debni ka je zhruba na jeden riadok 
na poli. Sadíme štyri sorty. Ako postupne nasadíme, 
tak postupne pozberáme.“  

Práca im ide od ruky. Aj ke  traktor pomáha, 
ru ná práca a ohnuté chrbty sa nahradi  neda-
jú. Ke  mi poslal správu na WhatsApp, že má 
hotovo, bolo už skoro jedenás  hodín v noci... 

Výnimo ná známka
O nieko ko dní treba na poli „rachlova “. 

Neviete, o to je? Je to kyprenie pôdy a me-
chanické ni enie buriny. Až po zber sa práce 
okolo hlávok kapusty nezastavia. 

„Viete ale, akú to má výhodu?“ pýta sa Peter 
Lachkovi . „Práca odbúrava  stres a viem, o jem. 
Ke  predávam zelé z dvora, tak je to presne to, o 
máme aj u nás doma v kuchyni.“ 

A o jeho ú inkoch na zdravie sná  ani netre-
ba hovori . Kyslá kapusta napomáha hojeniu rán 
a zlepšuje zrážanlivos  krvi. Znižuje hladinu krv-
ného tlaku, má protizápalové a antibiotické ú in-
ky, znižuje hladinu cukru v krvi. Bojuje aj proti 
rakovinotvorným bunkám i samotným nádoro-
vým ochoreniam. Pozitívne vplýva aj na udský 
mozog a nervy.  „Od za iatku roka 2018 mám certi-
fikát s ozna ením pôvodu Stupavské zelé CHOP a kaž-
dý rok si ho obnovujem. Je to proste výnimo ná známka, 
ktorú má na Slovensku okrem Stupavského zelá už len 
Žitavská paprika“ dodáva Peter Lachkovi .

Pokra ovanie na strane 2
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Editoriál
Škola zatvorila svoje brány, za ali 

prázdniny. Kto môže, erpá dovolen-
ku. Všetko máme posunuté. Aj po a-
sie akoby nevedelo nasko i  do svojho 
rytmu. Stupavské noviny však vychá-
dzajú pod a harmonogramu. Toto vy-
danie má prívlastok letné a je dvoj-
íslom. Spísali sme pre vás množstvo 

tipov na výlety a prinášame tiež kul-
túrny a spolo enský program v našom 
kultúrnom dome, kostole i sused-
ných obciach. Stupavskí záhradká-
ri radia, o treba spravi  v záhrade 
v lete, prešli sme sa aj naším po ov-
ným revírom. Jednoducho z každého 
rožka troška. Ak by vás pri ítaní let-
ného dvoj ísla napadli alšie témy, na-
píšte nám: noviny@stupava.sk.

Naše zelé
Predstavte si tú príjemnú kyslú chu  s arómou chrenu. 
Zbierajú sa vám slinky? Zelé sa v Stupave pestuje od nepa-
mäti. Potvrdia vám to najmä starší obyvatelia nášho meste -
ka, ktorí zažili ešte Apoštola, tunajšiu bývalú konzerváre . 
Stupavská kvasená kapusta má stále svoju váhu a dobré 
meno si zachováva aj dnes. Získava sa mlie nym kvasením 
surovej bielej kapusty a musí by  vypestovaná výlu ne v na-
šej vymedzenej zemepisnej oblasti, bez pridania akýchko -
vek konzerva ných látok. 

O NÁS PÁLI  
Kritický stav kanalizácie 
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Certifikát
Zachovanie a zve a ovanie jedine nej tradície 

zelá pre alšie generácie je popri iných aktivitách 
hlavným predmetom innosti ob ianskeho zdru-
ženia Mástsky potravinový spolok v Stupa-
ve. Jeho predseda Jozef Fabián potvrdil, že jed-
ným z prostriedkov, ako tento cie  dosiahnu , je aj 
trvalá podpora zna ky Stupavské zelé. 

„Ke  sa nám 11. mája 2017 podarilo získa  od Eu-
rópskej komisie Chránené ozna enie pôvodu (CHOP), 
tešili sme sa, že vznikne nová komunita, ktorá bude a-
lej šíri  kvalitu a nezamenite né vlastnosti daného vý-
robku, teda stupavskej kyslej kapusty, alebo ako ju všet-
ci poznáme „Stupavského zelé,“ hovorí Jozef Fabián 
a dodáva: „Musí by  výlu ne viazané na osobité zeme-
pisné prostredie a všetky etapy výroby sú realizované vo 
vymedzenej zemepisnej oblasti. Spravili sme všetko pre to, 
aby ten, o chce u nás v tejto oblasti podnika , mal pri-
pravenú cestu.“

Ako získa  Chránené ozna enie 
pôvodu?

Pre všetkých prvovýrobcov a záujemcov o pr-
vovýrobu tradi nej stupavskej kyslej kapusty 
ponúka Mástsky potravinový spolok v Stupa-
ve (MPSS) nasledovný stru ný postup pridelenia 
a podmienky používania zna ky Chránené ozna-
enie pôvodu (CHOP) pre výrobok STUPAVSKÉ 

ZELÉ, pod a ktorých je každý žiadate  o užívanie 
ozna enia STUPAVSKÉ ZELÉ (CHOP) povinný:

 oboznámi  sa s Vykonávacím nariadením 
Komisie (EÚ) 2017/791, ktorým sa do regis-
tra chránených ozna ení pôvodu zapisuje názov 
STUPAVSKÉ ZELÉ (CHOP), najmä s obsahom 
Špecifikácie výrobku a dodržiava  ustanovenia 
tohto nariadenia pri výrobe výrobku (všetky do-
kumenty záujemcom poskytne MPSS ),

 vyzna i  na katastrálnej mape lokalitu(y), 
vrátane parc. ísla ( ísiel), na ktorej má vysadenú 
kapustu a potvrdi  pravdivos  týchto údajov svo-
jím podpisom vo Vyhlásení pestovate a, ktoré vy-
staví a následne potvrdí MPSS každému oprávne-
nému žiadate ovi ako platné osved enie o overení 
lokality výsadby,

 ma  zaregistrovaný Predaj z dvora na Re-
gionálnej veterinárnej a potravinovej sprá-
ve v Senci (RVPS) pod a Nariadenia vlády SR 
. 360/2011 a . 100/2016 Z. z., resp. zaregis-

trovanú podnikate skú innos  v oblasti výroby 
potravín (ak žiadate  nemá registrovaný predaj 
z dvora, môže o sprostredkovanie tejto regis-
trácie požiada  aj MPSS),

 požiada  MPSS o sprostredkovanie Vstup-
nej certifikácie výrobku príslušným kontrolným 
orgánom – Štátnou veterinárnou a potravinovou 
správou SR (ŠVPS), ktorá bude vykonaná priamo 
u výrobcu a neskôr umožni  pravidelné vykoná-
vanie overovania kvality kontrolným orgánom,

Pozn.: Po úspešnom absolvovaní Vstupnej certifi-
kácie dostane žiadate  Vstupný certifikát od ŠVPS  
a združenie MPSS vydá žiadate ovi Jednotné ozna-
enie výrobcu na výrobok STUPAVSKÉ ZELÉ 

(CHOP) s vyzna ením ro nej – sezónnej platnosti 
(ro né náklady na certifikáciu výrobku sa pohybujú 
vo výške cca 200 eur).

 Mástsky potravinový spolok v Stupave ako 
združenie založené za ú elom ochrany a kon-
troly výrobku STUPAVSKÉ ZELÉ (CHOP) je 
oprávnené pri zistení porušenia podmienok sta-
novených pre výrobcov pristúpi  k vopred dek-
larovaným sankciám a pri opakovanom porušo-
vaní podmienok nahlási  výrobcu na príslušný 
kontrolný orgán SR.“

Eva Švo avová
Foto autorka



V súlade so zaužívanou praxou najskôr 
primátor informoval poslancov o dia-
ní v meste od májového zasadnu-

tia zastupite stva. Medzi najdôležitejšie pat-
rila informácia o vyhodnotení prvého kola 
architektonickej sú aže na riešenie Troyerov-
ho námestia vrátane Troyerovej kúrie. V sú-
aži bolo predložených 28 návrhov, z ktorých 

do druhého kola vybrala odborná komisia 6. 
Druhé kolo sa uskuto ní v septembri.

Pokra uje príprava zvýšenia kapacity základ-
nej školy formou nadstavby panelovej budo-
vy. Vypracovaná je projektová dokumentácia pre 
stavebné konanie vrátane výkazu výmer, pri-
pravuje sa vydanie stavebného povolenia. Z roz-
po tu stavby vyplýva, že náklady na nadstavbu 
budú výrazne vyššie ako bolo uvedené v štúdii 
zameranej na preverenie možností zvýšenia ka-
pacity základnej školy, a to najmä kvôli špeci-
fickým požiadavkám na protipožiarnu ochranu. 
Dôsledkom zvýšených nákladov je, že plánovaná 
výstavba novej telocvi ne sa nebude môc  usku-
to ni  sú asne s nadstavbou školy, ale až s vy-
užitím dotácie z európskych fondov v novom 
programovom období.

Mesto v súlade s uznesením schváleným na 
májovom zasadnutí podalo žiados  o dotáciu na 
rekonštrukciu chodníka na Hlavnej ulici (III. 
etapa rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny) až 
po Školskú ulicu. alej mesto podpísalo zmluvu 
o budúcej kúpnej zmluve na budovu železni nej 
stanice v Stupave a zastavané a pri ahlé pozemky, 
ím sa definitívne otvorila cesta na získanie tých-

to nehnute ností do vlastníctva mesta.
Primátor informoval takisto o rokovaní Rady 

školy pri Základnej škole kpt. J. Nálepku, na 
ktorej bola prerokovaná informácia o zámere 
Ob ianskeho združenia Rodi ovské združenie pri 
ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave vybudova  v areá-
li školy stud u za ú elom získania zdroja vody na 
polievanie zelene v areáli školy.

Primátor oznámil mestskému zastupite stvu 
vymenovanie Mgr. Margity Vicianovej za riadi-
te ku Základnej umeleckej školy v Stupave na 
základe vykonaného výberového konania.

Plnenie uznesení a nové VZN
Hlavná kontrolórka mesta Stupava poda-

la správu o stave plnenia uznesení zastupite -
stva, pri om navrhla zastupite stvu konštatova , 
že 9 uznesení je úplne alebo z asti splnených 
a priebežne sa plní 19 uznesení.

Mestské zastupite stvo schválilo návrh 
všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zvy-
šuje výška mesa ného príspevku na iasto nú 
úhradu nákladov v základnej umeleckej škole.

Výška tohto príspevku na žiaka sa zvyšuje 
z 10 na 12 eur z dôvodu výrazného zníženia príj-
mov školy kvôli prerušenia vzdelávania v dôsled-
ku pandemického ochorenia COVID-19.

Zmeny rozpo tu
alším bodom rokovania bol návrh na 

2. a 3. zmenu rozpo tu mesta Stupava na rok 
2020. V rámci druhej zmeny boli vykona-
né rozpo tové zmeny (príjmy a výdavky) v dô-
sledku dotácií a transferov zo štátneho rozpo tu 

a prevodu nevy erpaných ú elovo viazaných fi-
nan ných prostriedkov z roku 2019.

Tretia zmena rozpo tu bola zameraná na pre-
mietnutie výdavkov v dôsledku vykonávania 
opatrení súvisiacich s pandemickým ochore-
ním COVID-19, ako aj ich dopadmi na rozpo-
et mesta a premietnutím aktuálnych potrieb 

mesta do rozpo tu. V dôsledku týchto návrhov 
sa plánovaný prebytok rozpo tu mesta zvýšil zo 
105 563 na 127 286 eur.

V súvislosti s predpokladaným poklesom da-
ových príjmov mesta predovšetkým z podie-

lových daní bolo zastupite stvo informované 
o následnom viazaní vybraných príjmových po-
ložiek v sume 361 448 eur a výdavkových polo-
žiek v sume 359 500 eur, pri om cie om tohto 
opatrenia je realizova  niektoré investi né aktivi-
ty mesta (rekonštrukcie miestnych komunikácií, 
rozvoj kamerového systému pre mestskú polí-
ciu, príprava a realizácia vodozádržných opatrení, 
rekonštrukcia obecného domu v Máste) v závis-
losti od vývoja da ových príjmov mesta. Mest-
ské zastupite stvo vzalo na vedomie návrh druhej 
zmeny rozpo tu, informáciu o následnom viazaní 
rozpo tových položiek a schválilo 3. zmenu roz-
po tu bez pripomienok.

Nové úvery
V snahe zabezpe i  plynulé financovanie pro-

jektu 3E Morava Nature, ktorý je skôr známy 
ako rekonštrukcia Krupi kovho domu a sklení-
kov, mestské zastupite stvo schválilo prijatie pre-
klenovacieho úveru vo výške 440 000 eur. Hlav-
ná kontrolórka mesta Stupava potvrdila, že 
mesto môže tento úver prija .

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o, kto-
ré sú v 100 %-nom vlastníctve mesta, požiada-
li o súhlas s prijatím komer ného úveru vo výške 
67 200 eur na obstaranie fotovoltaického zaria-
denia. Mesto nebude za tento úver ru i  žiadnym 
spôsobom. Mestské zastupite stvo s týmto návr-
hom súhlasilo.

Poskytovanie opatrovate skej 
služby

Poslanci vzali na vedomie Správu o opatrova-
te skej službe v meste Stupava za r. 2019, ako aj 
Správu o plnení Komunitného plánu mesta 
Stupava za rok 2019. V roku 2019 poskytlo 
mesto svojim obyvate om odkázaným na opat-
rovate skú službu 22 606 hodín opatrovate -
skej služby, ím prekro ilo plánovanú cie ovú 
hodnotu pod a komunitného plánu o viac ako 
10 %. Aj napriek pretrvávajúcim problémom 
s promptným zabezpe ovaním kvalifikovaných 
opatrovateliek sa darí zabezpe ova  poskytova-
nie opatrovate skej služby novým klientom bez 
neprimerane dlhého akania. K 31.12.2019 bola 
opatrovate ská služba poskytovaná 23 klientom.

Urbanistická štúdia
Na rokovanie zastupite stva bol opätovne 

predložený návrh na schválenie zadania urba-
nistickej štúdie funk nej plochy F2-B-4 (loka-
lita pri križovatke ulíc Železni ná – Vajanské-
ho). Otázky a námety vznesené na májovom 
zasadnutí zastupite stva, ktoré sa týkali predo-

všetkým možnosti vypracovania územného plá-
nu zóny (lokalita Železni ná ulica), boli na roko-
vaniach komisií objasnené a gestorská komisia 
Územného plánu, výstavby a životného prostre-
dia s predloženým návrhom odporu ila súhlasi  
s pripomienkami (zachova  vybranú zele , par-
kovacie miesta vytvára  prednostne v podzem-
ných garážach). Okrem toho komisia požadovala 
uskuto ni  najmenej dve pripomienkové konania 
rozpracovaného návrhu štúdie s vedením mesta. 
Zastupite stvo návrh zadania urbanistickej štúdie 
s týmito pripomienkami schválilo.

Novela štatútu
Po viac ako roku vydávania Stupavských no-

vín bol predložený zastupite stvu návrh na nove-
lu Štatútu mestským novín „Stupavské noviny“. 
Predložený dodatok . 2 premietol do platné-
ho štatútu nieko ko významnejších zmien, me-
dzi ktoré patria oddelenie funkcie šéfredaktora 
od funkcie predsedu redak nej rady, úpravu po -
tu lenov redak nej rady z pevného po tu 5 na 
maximálny po et lenov redak nej rady 5, spres-

nenie opatrení súvisiacich s odme ovaním le-
nov redak nej rady, zvýšenie po tu výtla kov 
jednotlivých vydaní na 6 000 a prenesenie pô-
sobností zastupite stva súvisiacich s povo ova-
ním mimoriadneho vydania Stupavských novín 
alebo zrušenia plánovaného vydania na vydava-
te a. Mestské zastupite stvo navrhnutý dodatok 
. 2 štatútu schválilo.

Majetkové body
Z majetkových materiálov je dôležité uvies  už 

spomínanú žiados  OZ Rodi ovské združenie pri 
ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave o súhlas mesta so 
zámerom vybudova  stud u na zavlažovanie ze-
lene v areáli školy. Nako ko ide o zariadenie, kto-
ré pomôže škole pri udržiavaní verejnej zelene, 
mestské zastupite stvo tento súhlas udelilo.

Druhou témou bolo pokra ovanie snahy mes-
ta a Mestského kultúrneho a informa ného cen-
tra využíva  o najefektívnejšie priestory MKIC 
na innos  rôznych organizácií a združení, najmä 
v oblasti kultúry. Zastupite stvo schválilo prená-
jom tých istých nebytových priestorov v MKIC 
trom nájomcom (Ob ianskemu združeniu Pour 
art, Základnej umeleckej škole v Stupave a spo-
lo nosti KINOX.SK, s. r. o.), ktorí ich budú po-
užíva  na základe vopred dohodnutého har-
monogramu. Zárove  schválilo zámer nájmu 
alších nebytových priestorov (ktoré neboli zahr-

nuté v pôvodnom zámere) týmto nájomcom tak, 
aby mohli plnohodnotne dosahova  dohodnu-
tý ú el nájmu.

Nadstavba školy
alším materiálom bola už spomínaná infor-

mácia o zámere nadstavby panelovej budovy zá-
kladnej školy. Z doterajších konzultácií na Úrade 
Bratislavského samosprávneho kraja vyplynulo, 
že sa pripravuje výzva na predkladanie projektov 
v rámci Integrovaného opera ného programu, 
ktorá by bola relevantná pre projekt nadstavby 
našej základnej školy. O akáva sa alokovanie fi-
nan ných prostriedkov vo výške 3 mil. eur. Vý-
zva by mala by  vyhlásená v letných mesiacoch. 
Po jej vyhlásení bude potrebné zvola  mimoriad-
ne zasadnutie zastupite stva, na ktorom sa pred-
loží na schválenie projekt nadstavby a jeho finan-
covanie. Zastupite stvo schválilo zámer ú asti na 

projekte zvýšenia kapacity základnej školy for-
mou nadstavby, ako aj zámer finan nej spolu- 
ú asti mesta Stupava na tomto projekte.

Modernizácia verejného 
osvetlenia

Na júnovom zasadnutí pokra ovalo mestské za-
stupite stvo v prerokovávaní zámeru modernizá-
cie verejného osvetlenia s využitím garantovanej 
energetickej služby. Predložený zámer bol dopl-
nený o osvetlenie nového cintorína a o nasvietenie 
vybraných priechodov pre chodcov, predovšetkým 
na uliciach Hviezdoslavova, Hlavná a Malacká. 
Týmto spôsobom bol nastavený maximálny vecný 
rozsah modernizácie, ktorý bol aj nacenený.

Z finan ného h adiska je modernizácia verejné-
ho osvetlenia rozdelená do dvoch astí. Podstatou 
prvej je garantovaná energetická služba, v rám-
ci ktorej sa z úspor energie financuje výmena svie-
tidiel. Tieto výdavky sú kalkulované na úrovni 
611 tisíc eur. Druhá as , ktorá sa týka nákladov 
mimo garantovanej energetickej služby, t. j. nákla-
dov na modernizáciu, prevádzku a údržbu iných 
sú astí verejného osvetlenia ako svietidlá (napr. 
st py a výložníky verejného osvetlenia, silnoprúdo-
vé rozvody, príprava rozvodov na iné inteligentné 
riešenia s využitím napr. kamerového systému), je 
kalkulovaná (okrem nákladov na finan né zdroje) 
vo výške takmer 798 tisíc eur.

V diskusii sa zvažovalo financovanie projek-
tu dvoma spôsobmi – prvý predpokladá využitie 
úveru, pri druhom by náklady na modernizáciu 
verejného osvetlenia mesto splácalo dodávate-
ovi modernizácie po dobu 12 rokov. Vo finan -
nom vyjadrení je druhý model drahší o viac ako 
112 tisíc eur.

Zastupite stvo schválilo zámer modernizá-
cie verejného osvetlenia v Stupave a uložilo pred-
nostke mestského úradu zapracova  do bežných 
výdavkov iastku 12 tisíc eur na zabezpe e-
nie verejného obstarania modernizácie verejné-
ho osvetlenia, ako aj možné modely financovania 
modernizácie verejného osvetlenia s indikatívny-
mi ponukami bánk.

Plán kontrolnej innosti
Hlavná kontrolórka mesta Stupava predloži-

la zastupite stvu na schválenie návrh plánu kon-
trolnej innosti na druhý polrok 2020, ktorý bol 
zverejnený spôsobom a v lehotách pod a zákona 
o obecnom zriadení. Návrh plánu kontrolnej in-
nosti zastupite stvo schválilo.

Pavol Baxa

Zasadnutie mestského zastupite stva
Júnové zasadnutie Mestského zastupite stvo v Stupave uza-
tvorilo prvý polrok práce mestskej samosprávy. Prerokované 
témy a prijaté uznesenia vytvorili predpoklady, aby sa mohli 
za a  rieši  niektoré závažné problémy nášho mesta, medzi 
ktoré nesporne platí zvýšenie kapacity základnej školy i mo-
dernizácia verejného osvetlenia.
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Septembrové zasadnutie Mestské-
ho zastupite stva v Stupave  sa usku-
to ní 17.9.2020 vo ve kej sále kultúr-
neho domu od 14:00 hod.

Nová adresa pre 
enviropodnety

Mestské zastupite stvo prerokovalo ná-
vrh na vytvorenie e-mailovej adresy envi-
ropodnety@stupava.sk a jej propagácie 
na webovom sídle mesta. Mestský úrad 
prezentoval vytvorenie príslušného bane-
ra na webovom sídle mesta a informoval, 
že táto e-mailová adresa je už zriadená, 
ím sa vytvorili predpoklady na zasielanie 

environmentálnych podnetov na špecific-
kú e-mailovú adresu mesta. Zastupite -
stvo tento návrh schválilo.



Pre erpávacie stanice sú neoddelite nou 
sú as ou každého kanaliza ného systé-
mu. Pred samotným vstupom do sta-

nice sa nachádza mriežka alebo špeciálny kôš, 
v ktorom sa zachytávajú hrubé ne istoty z od-
padových vôd. Následne sa voda pre erpáva 
dvoma erpadlami, ktoré pohá ajú splaško-
vú vodu na miestach, kde ju treba „tla i “ hore 
kopcom. V Stupave je najproblematickejšia 
pre erpávacia stanica na Bitúnkovej ulici pri 
Stupavskom potoku, ktorá predstavuje najvy-
puklejší problém celého kanaliza ného systé-
mu mesta.

Vlastné splašky na ulici
Obyvatelia tejto ulice sú pravidelne svedka-

mi, ako sa im cez kanaliza ný poklop dostáva-
jú splašky na ulicu a kon ia v potoku. Mesto 
problém s kanalizáciou „pláta“ krátkodobými 
opravami, ktoré vykonávajú pracovníci Vodár-
ní a kanalizácií Stupava (VaK). Ich úlohou je 
údržba systému, ktorý bol od za iatku navrh-
nutý do istej miery naivne a zle.

„Sú asná kanalizácia sa vybudovala v roku 
2012 z eurofondov. Na po et osôb, ktoré v oblasti 
žijú, je poddimenzovaná. V prípade Bitúnkovej ide 
od za iatku o zlý projekt s použitím nevhodnej tech-
nológie,“ tvrdí Michal Polakovi , riadite  Vodár-
ni a kanalizácií Stupava.

Každé ráno musia preto dvaja pracovníci vo-
dárni chodi  kontrolova  stav pre erpávacej 
stanice a takmer pri každom výjazde riešia po-
ruchy – naj astejšie nefungujú erpadlá alebo 
je v šachte vysoká hladina vody.

Ke že pre erpáva ka zachytáva vodu z ve -
kej spádovej oblasti, kapacitne nestíha. u-
dia z okolitých bytoviek a novostavieb situá-
ciu ešte zhoršili. Do extrémnym rozmerov sa 
problém dostal po as epidémie. Zavretie fab-
rík i škôl spôsobilo, že v domácej izolácii os-
tala vä šina obyvate ov Stupavy, kvôli omu 
stúpol pracovníkom vodární a kanalizácií po-
et výjazdov ako nikdy predtým. Po as jedi-

ného d a v máji opravovali erpadlo na pre-

erpávacej stanici Bitúnková až štyrikrát. 
„Ke  udia ostali doma po as epidémie, situácia sa 
ešte zhoršila. Od siedmej rána do siedmej ve era sme 
behali po poruchách v celej Stupave a nezastavili 
sme sa,“ tvrdí Polakovi .

Obrovské náklady
Výjazdy a opravy na pre erpávacích sta-

niciach stoja mesto obrovské peniaze. Kaž-
dý mesiac ide o priemerné náklady vo výške 
5 000 eur a po as pandémie sa výška výdav-
kov vyšplhala dokonca až na trojnásobok. Sú 
to pritom peniaze, ktoré by sa v ideálnom sce-
nári dali použi  na budovanie ihrísk alebo opra-
vu rozbitých chodníkov. Pod a Daniely Dra-
hošovej z ekonomického oddelenia mestského 
úradu evidovalo mesto do polovice júna vý-
davky súvisiace s opravou kanalizácie vo výške 
viac než 19-tisíc eur. Ide pritom len o as  cel-
kových nákladov, ktoré mesto Stupava vo ve-

rejnom záujme spolufinancuje. Vä šinu nákla-
dov pokrývajú Vodárne a kanalizácie Stupava, 
ktoré sú financované Stupav anmi z platieb za 
sto né. Len za minulý rok náklady na opravy 
kanaliza ných potrubí stáli 197-tisíc eur.

Situáciu zhoršuje neznalos , prípadne aho-
stajnos  udí, ktorí si toaletu pomýlili s odpa-
dom. Do toalety hádžu všetko – nedojedené 
potraviny, kuchynský olej, plienky, kondómy 
i vlh ené utierky. Na rozdiel od toaletného pa-
piera sa vlh ené utierky v kanalizácii nerozlo-
žia. Ide o geotextíliu, ktorá ke  nasiakne vo-
dou, zmení sa na hmotu, ktorá sa nalepí na 
erpadlo a upchá ho.

Ako funguje pre erpávacia 
stanica

Ešte predtým, ako odpadová voda prejde sa-
motným erpadlom, musí pretiec  špeciálnou 

mriežkou, na ktorej sa zachytávajú hrubé ne-
istoty. Na ulici Jána Ondruša na konci Stupa-

vy smerom na Zohor zbiera hrubé ne istoty 
zasa špeciálny kôš. Po as epidémie bol kaž-
dý de  preplnený textíliami a iným odpadom, 
ktorého sa obyvatelia okolitých bytoviek a do-
mov zbavovali spláchnutím v toalete.

Pracovníci vodárni tento odpad ru ne zbie-
rajú aj nieko kokrát denne hrab ami. Michal 
Polakovi  s úškrnom hovorí, že ke  pozerá na 
zastaraný systém, niekedy sa cíti ako v 17. sto-
ro í. Je to hnusná a špinavá práca, ktorá je na-
vyše slabo platená. V ne alekom Volkswage-
ne zarábajú udia asto o 30 percent viac, preto 
vodárne evidujú u nových pracovníkov výpo-

vede v 90-tich percentách už po as skúšobnej 
lehoty.

Odpad, ktorý pracovníci vyzbierajú ru ne 
z pre erpávacích staníc, volajú „zhrabky“. Kaž-
dý rok objem tohto odpadu aj v aka novej vý-
stavbe narastá. Za minulý rok bolo v Stupave 
vylovených 1 400 ton odpadu, ktorý je potreb-
né následne zlikvidova . Ke že obsahuje ud-
ské hormóny a drogériu, firmy, ktoré sa venujú 
ekologickému zhodnoteniu odpadov, ho od-
mietajú zobra , likviduje sa len skládkovaním. 
Ro ne ide v prípade Stupavy o náklady v obje-
me 76-tisíc eur. Cena skládkovania bude v naj-
bližších rokoch aj kvôli tlaku z Európskej únie 
a novele zákona o odpadoch ešte vyššia. Od 
roku 2016 zdražela cena skládkovania v Stupa-
ve približne o tretinu na aktuálnu úrove  oko-
lo 56 eur za tonu.

Kde je problém?
Problémom systému je, že mechanické pred-

istenie splaškovej vody cez mriežku alebo kôš 
je nedokonalé. Vlh ené utierky a textílie sa 
kvôli tomu dostávajú až priamo do srdca pre-
erpávacej stanice, ktorú tvoria dve erpadlá. 

Fungujú tandemovo, aby nedošlo k prehriatiu 
– raz funguje jedno a raz druhé erpadlo. Na 
Bitúnkovej ulici v Stupave sa používajú kalové 
erpadlá s takzvanou rezavou hlavicou s nožmi. 

Tak bol totiž navrhnutý projekt, ktorý sa spo-
lufinancoval z eurofondov v roku 2012.

Medzi asom sa zistilo, že tieto erpadlá 
sú nevhodné do verejnej kanalizácie, pretože 
množstvo odpadu nevedia rozdrvi  a textílie 
nerozsekajú, ale len namotávajú na nože, ím 
sa erpadlá upchávajú. „Taká utierka je ako lano. 
Hlavica ho nerozreže, takže nám upchá erpadlo,“ 
vraví pracovník vodární, ktorý istí erpadlo.

erpadlá pod a Polakovi a fungujú v ex-
trémne agresívnom prostredí, preto je ich ži-
votnos  ve mi krátka. Bezproblémovo idú prvý 
polrok, následne sú opravy stále astejšie. Na 
Bitúnkovej sa erpadlá menili naposledy pred 

Nevhodné erpadlá
a zastaraný systém
Problém s upchanou kanalizáciou v Stupave nie je nový, ale riešenie je stále v nedoh adne. 
Podobné problémy však majú aj ostatné obce a mestá nielen na Slovensku, ale i vo svete
– i už ide o susednú Borinku alebo Londýn. Jediný rozdiel je v tom, do akej miery ich
údržba nevhodného systému  nan ne vy erpáva. V Stupave je situácia kritická
a havarijné situácie na pre erpávacích staniciach sú na dennom poriadku.

STUPAVSKÉ NOVINY | LETO 2020 O NÁS PÁLI  noviny@stupava.sk | 4



O DO KANALIZÁCIE NEPATRÍ:

• stavebný odpad,
• chemikálie, farby, riedidlá, rozpúš adlá, dezinfek né 

prostriedky, lieky,
• ropné materiály a tuky,
• textilné produkty (napr. dámske pan uchy) a iné tkaniny,
• komunálny odpad,
• zvyšky jedál, kosti a pod.,
• dámske hygienické vložky, jednorazové detské plienky, 

vata a vatové ty inky, vlh ené utierky, kondómy,
• zvieracie fekálie, srs , vlasy,
• cigaretové ohorky.

Kanalizácia nie je odpadkový kôš!ôš!

O NEVHODNÝ ODPAD 

SPÔSOBUJE?

• poškodzuje životné prostredie,

• spôsobuje upchávanie kanaliza -

ného potrubia a vyhnívanie zvy-

škov spojené so vznikom zapá-

chajúcich a výbušných plynov, 

ktoré môžu prenika  do vnútra 

vášho domova,

• ovplyv uje náklady na likvidáciu 

odpadových vôd, a teda aj cenu 

za jej odvedenie a istenie.

dvoma rokmi. Pri našej návšteve sa jedno 
z nich pokazilo. Pracovníci ho otvorili, vy is-
tili od namotaných ne istôt a nakoniec muse-
li odviez  do servisu, pretože ke  ho posklada-
li dokopy, hlásilo chybovos . Šlo o vlhkos , teda 
astú poruchu, ke  hrozí, že za nú vo vnútri 
erpadla korodova  sú iastky. 
Stroj je preto potrebné prevložkova  a utes-

ni  v servise. Servis erpadla s rezavou hla-
vicou nie je lacná záležitos  – stojí od nie-
ko kých stoviek až po 2 000 eur. Neustále 
opravova  staré erpadlá je nerentabilné, ale 
pod a Polakovi a je to nutnos . Mesto Stupa-
va totiž na dostavbu kanaliza nej siete a in-
tenzifikáciu isti ky odpadových vôd použilo 

peniaze z EÚ a stále je viazané technológiou, 
ktorá bola použitá v projekte. 

„Po as trvania sledovaného obdobia je možné 
dodanú technológiu iba opravova , respektíve vy-
meni  za identickú, ako to bolo v zmysle projek-
tu navrhnuté a zrealizované,“ vysvet uje Polako-
vi . Nové erpadlo, ktoré je v projekte, stojí 
4 000 eur, a preto je lacnejšie na om uro-
bi  kompletnú generálku než kupova  nové. 
„ erpadlo po generálke vydrží rovnako ako nové 
erpadlo a na spotrebné veci sa aj tak nedá uplatni  

záruka. Druhá vec je, že niektoré erpadlá sa už 
nevyrábajú, a preto servis je jediná možnos ,“ ar-
gumentuje šéf vodárni.

Rekonštrukcia na Bitúnkovej
V auguste sa plánuje rekonštrukcia pre er-

pávacej stanice na ulici Bitúnková. Celú ju 
má zaplati  bratislavská stavebná spolo nos  
DEABYT. Od mesta dostala totiž podmien-
ku, že ak chce dosta  stavebné povolenie pre 
polyfunk ný dom Kozlisko na ulici Jána On-
druša, musí zafinancova  jej rekonštrukciu. 
Ak pôjde všetko pod a plánov, nová pre er-
pávacia stanica by mala by  hotová na za iat-
ku septembra. V projekte sa po íta s hrubšou 
rúrou pre splaškovú vodu, ktorá vedie hore 
kopcom smerom na Marcheggskú ulicu. 

V sú asnosti je tam osadená rúra s vnú-
torným priemerom 70 milimetrov, o je 

pre danú lokalitu kapacitne neposta ujú-
ce. Okrem toho sa v projekte po íta s tech-
nologicky lepším typom erpadiel zna ky 
Flygt. Dobré skúsenosti s ním má napríklad 
obec Závod.

„My sme ich nasadili do prevádzky pred pia-
timi rokmi. Fungujú na princípe akejsi turbíny, 
ktorá „vcucne“ aj vlh enú utierku a tá sa erpad-
lom prešmykne,“ vysvet uje starosta Závodu 
Peter Vrablec. Obec zaplatila za jedno er-
padlo okolo 2 000 eur, no ušetrila na údržbe. 
Cena závisí od výkonu erpadla - naprí-
klad v Stupave sa budú inštalova  erpadlá 

v hodnote 5000 eur. Opravy sú výnimo né 
a údržba spo íva skôr v preventívnej kontro-
le erpadiel a raz za as ich istením od mast-
nôt. „Nám sa to jednozna ne oplatilo. Ešte stále 
máme v troch pre erpávacích staniciach staršie er-
padlá, ale ke  bude možnos , tak tlakové erpadlá 
zakúpime aj tam,“ dodal starosta Závodu.

Zrazená mastnota
Problém stupavskej kanalizácie nekon-

í ani z aleka pri Bitúnkovej. Mesto má to-
tiž devä  pre erpávacích staníc a na vä šine 
z nich eviduje problémy každý de . Naprí-
klad pred mesiacom vodári s hasi mi odstra-

ovali poruchu na pre erpávacej stanici Ka-

lin iakova, kde vznikol problém v dôsledku 
zrazených mastných ne istôt. Mesto Stupa-
va aktuálne preveruje, i v tejto lokalite pre-
vádzkuje innos  spolo nos , ktorá by mohla 
podobné zne istenie spôsobi . Momentálne 
sú podozrivé štyri firmy, ktoré mohli tuky 
nelegálne vypusti . „V potrubí máme kameru 
a kontrolujeme prípojky, kto ne istoty vypustil,“ 
informuje Polakovi .

Splašky v potoku
Spor má mesto Stupava aj kvôli pre erpá-

vacej stanici na ulici Jána Ondruša, z ktorej 
na prelome rokov vytekali splašky rovno do 

potoka takmer tri mesiace. Mesto na to upo-
zornila majite ka jedného z bytov. Prípadom 
sa zaoberalo nielen mesto, ale i Odbor sta-
rostlivosti o životné prostredie Okresného 
úradu Malacky, Slovenská inšpekcia životné-
ho prostredia a v sú asnosti aj orgány in-
né v trestnom konaní. i má v tomto spo-
re pravdu developer, ktorý bytové domy na 
spodnom konci ulice Jána Ondruša postavil, 
alebo stupavské vodárne a kanalizácie, uká-
že až budúcnos .

Súkromná pre erpávacia 
stanica

Problematická je aj pre erpávacia stani-
ca Lesná. Za iatkom júla tohto roka nastal 
po odpojení odberného miesta od elektriny 
výpadok erpadiel a odpadové vody zo šach-
ty sa za ali vyplavova  na ulicu. Po mimo-
riadnej schôdzi na mestskom úrade bolo za-
bezpe ené náhradné odvádzanie odpadových 
vôd do fekálneho auta verejnoprospešných 
služieb. Lenže cesta, kanalizácia, rovnako 
ako pre erpávacia stanica s výtlakovým po-
trubím nie sú majetkom mesta, ale súkrom-
nej spolo nosti. A v tom je problém.

Od roku 2019 sa stupavské vodárne s de-
veloperom súdia, pretože vykonávali údržbu 
pre erpávacej stanice, ako im to nariadi-
lo mesto vo verejnom záujme. Vodárne ale 
nevedeli, že stanica nie je v majetku mesta. 
Ke že k prevodu majetku nedošlo, vodár-
ne žiadajú od developera spätné preplatenie 
nákladov za údržbu za roky 2016 až 2019. 
V blízkej budúcnosti sa uskuto ní rokova-
nie s majite om tejto pre erpávacej stanice, 
ke že je potrebné vyrieši  tento stav o naj-
skôr, bez oh adu na prebiehajúce súdne spo-
ry o vlastníctve a následnom prevádzkovaní 
tejto pre erpávacej stanice.

Situácia v Stupave nie je ružová a do bu-
dúcnosti sa zrejme tak ahko nezmení. Mesto 
preto vyzýva udí, aby aspo  svojou zodpo-
vednos ou situáciu ešte nezhoršovali a nehá-
dzali do toalety to, o tam nepatrí.

Jozef Tvardzík
Foto: VaK Stupava, on
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Pre o je tomu tak? Na to sme sa spýta-
li PhDr., Ing. Petra Fischera, vedúce-
ho oddelenia územného rozvoja a ži-

votného prostredia mestského úradu. 
„V meste prebieha ve ká rekonštrukcia plynovo-

du. Z nízkotlakového na strednotlakový. Plynári 
majú svoj vlastný postup prác, kopú na viacerých 
miestach. Pozitívom však je, že v závere rekon-
štrukcie budú môc  zruši  regula né skrinky, lebo 
plyn bude ma  všade rovnaký, stredný tlak. Ko-
niec rozkopávok je naplánovaný na koniec novem-

bra. Od termínu ich ukon enia za ne plynú  pä -
ro ná záruka.“ 

Okrem týchto informácií sme sa od PhDr., Ing. 
Petra Fischera dozvedeli aj o oprave cesty v areá-
li materskej škôlky Janka Krá a, pokládke optic-
kých káblov, osvetlení priechodu pre chodcov zo 

Školskej na Hlavnú ulicu a tiež o oprave asfaltu 
na Cintorínskej, Karpatskej a Mariánskej ulici, 
ktorá by mala by  hotová do konca júla. Verí-
me, že jeho zámer vytvori  plán na zjednotenie 
rozkopávok v roku 2021 sa mu podarí naplni .

Ke  sa na Marcheggskej ulici oproti škôl-
ke vybudoval zvýšený priechod pre 
chodcov, všetci sa potešili. Odbo ka 

z hlavnej cesty smerom k materskej škôlke bola 
pre vodi ov asto skúškou, ako dosa  motor auta 
do o najvyšších otá ok. Tento spoma ova  im to 
už nedovo uje. Problém však nastal hne  po pr-
vom vä šom daždi. Akosi sa zabudlo na odtok 
daž ovej vody... 

    

Dopravné priestupky, ke  si niektorí vo-
di i zaparkujú naozaj tam, kde im na-
padne, rieši v Stupave mestská polícia. 

Jazda auta po chodníku má však aj alšie násled-
ky. Dlažba nie je totiž prispôsobená na takúto zá-
až. Ešte nieko ko podobných arogantných vodi-
ov a môžeme aka  alšiu rozkopávku a opravu 

chodníka. Z našich spolo ných pe azí...
    

Palec hore!

Palec dole!

Staráme sa o Stupavu

Rozkopané 
mesto
Ke  sa v Stupave pozriete 
ktorýmko vek smerom, 
všade uvidíte rozkopaný 
chodník i cestu. 
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Stav pred opravou. Voda vytvárala 
malé jazierko, o neprospievalo ani 
okolitým budovám. 

Dnes je už situácia iná. Odtokový 
ž ab vytváranie kaluží neumož uje.

Pracovníci Verejnoprospešných služieb Stupava mali aj po as mesiaca jún množstvo 
práce. V teréne nechýbali pri rekonštrukcii chodníka na Mlynskej ulici, pred prázdni-
nami pokosili dopravné ihrisko a taktiež vykonali výkopové práce na novom detskom 
ihrisku v areáli základnej školy. V aka ich innosti sa tešíme z novej aleje na Spojnej 
ulici, kde vysadili 54 ks strom ekov, a po páde stromu v parku spriechodnili chodník. 



Únik prevádzkových kvapalín
V pondelok 8.6.2020 o 15:28 hod. bola 

naša jednotka vyslaná k ekologickému zásahu 
na Hviezdoslavovej ulici a v utorok 23.6.2020 

o 10:25 hod. k ekologickému zásahu na Hlav-
nej ulici. V oboch prípadoch sa na cestnej ko-
munikácii nachádzali uniknuté prevádzkové 
kvapaliny z neznámeho vozidla. Jednotka za-
sypala kvapaliny sorp nou látkou a následne 
cestnú komunikáciu o istila. Na mieste uda-
losti zasahovali aj príslušníci PZ SR.

Pád stromov
V utorok 23.6.2020 o 17:24 hod. bola 

naša jednotka vyslaná k spadnutému stromu 

v stupavskom parku. Jednotka po príjazde na 
miesto zásahu prieskumom zistila, že pri páde 
stromu na chodník došlo k poškodeniu tele-
komunika ných káblov a st pov. Jednotka od-
stránila pomocou motorových píl ohrozujúce 
asti stromu, vykonala iasto né spriechodne-

nie chodníka a prostredníctvom opera ného 
strediska vyrozumela poruchovú službu tele-
komunikácií. Nako ko nebolo možné poru-
chu odstráni  okamžite, bolo miesto zabezpe-
ené pred alším pohybom osôb. Pri udalosti 

zasahovali aj príslušníci MsP Stupava. 
Vo štvrtok 25.6.2020 o 12:49 hod. bola 

naša jednotka vyslaná k spadnutým stromom 
v lokalite Košaris-
ko za obcou Borinka, 
kde prieskumom zis-
tila, že došlo k pádu 
nieko kých stromov, 
ktoré blokovali cestnú 
komunikáciu k cha-
tovej oblasti. 

Po as piliarskych 
prác našej jednotky 
dorazil na miesto uda-
losti správca miestne-
ho lesného hospodár-
stva, pri om s alším 
pracovníkom asisto-
vali hasi om pri od-
stra ovaní vzniknutej 
situácie pomocou až-
kej techniky.

Dopravné nehody
V piatok 26.6.2020 bola o 8:37 hod. naša 

jednotka vyslaná k dopravnej nehode dvoch 
motorových vozidiel, ktorá sa stala na križo-
vatke cesty prvej triedy a dia ni ného úseku 
D4 medzi mestom Stupava a Záhorskou Bys-

tricou. Na mieste udalosti vykonala jednot-
ka na havarovaných vozidlách protipožiarne 
opatrenia, zlikvidovala uniknuté PHM a za-
medzila ich alšiemu úniku z vozidiel. Ú ast-
níci dopravnej nehody sa pred príchodom na-
šej jednotky nachádzali mimo vozidiel a bez 
zranení. Na mieste zasahovali aj príslušníci 
PZ SR a MsP Stupava. 

V piatok 26.6.2020 o 15:01 hod. bola naša 
jednotka vyslaná k dopravnej nehode, ktorá 
sa stala na Bernolákovej ulici v Stupave. Pred 
jej príchodom sa na mieste udalosti nachá-
dzala posádka Záchrannej zdravotnej služby, 

ktorá mala vo svo-
jej starostlivosti jed-
nu zú astnenú oso-
bu nachádzajúcu sa 
mimo vozidla. le-
novia našej jednotky 
vykonali na vozidle 
protipožiarne opat-
renia a skontrolovali, 
i nedochádza k úni-

ku PHM. Následne 
na miesto dorazila aj 
jednotka Hasi  ské ho 
a zá chranné ho ú tva-
ru hlavné ho mesta 
Slovenskej republiky 
Bratislavy. Na mies-
te zasahovali aj prís-
lušníci PZ SR a MsP 
Stupava.

11.6.2020 
V ase 8:15 hod. bol na MsP prinesený 

nájdený vo ne sa pohybujúci poranený pes. 
Hliadka pomocou íta ky ipov zistila maji-
te a, ktorého kontaktovala a ten sa následne 
dostavil na služob u. Hliadkou bol vyrieše-
ný v blokovom konaní za priestupok spácha-
ný porušením zákona . 282/2002 z. z. o pod-
mienkach držania psov.

 
18.6.2020

O 22:30 hod. zadržala hliadka MsP na zá-
klade vydaného Európskeho zatýkacieho roz-
kazu a tiež príkazu na dodanie do Ústavu na 
výkon väzby v Leopoldove osobu, ktorú ná-
sledne  odovzdala na OOPZ Stupava.

 
19.6.2020 

Hliadka MsP pri kontrole areálu školské-
ho dvora zadržala mladistvého, ktorý javil 
známky požitia alkoholických nápojov. Po 
vykonanej dychovej skúške mu bolo ziste-
né 1,30 promile alkoholu v dychu. Hliad-
ka predviedla mladistvého na MsP, kde si ho 

prišla prevzia  príbuzná. Vec bola odstúpená 
na odbor sociálnych vecí a rodiny v mieste tr-
valého bydliska mladistvého.

 
20.6.2020 

Hliadka MsP bola opera ným strediskom 
Záchrannej služby Bratislava požiadaná o po-
moc pri vývoze posádky záchrannej služby 
k cyklistovi, ktorý sa pádom z bicykla zra-
nil pri zrúcanine hradu Pajštún. Po nájdení 
zraneného a poskytnutí  prvej pomoci lekár 
skonštatoval zlomeninu stehennej kosti a ko-
lenného k bu. Vzh adom na ve mi nepriazni-
vé poveternostné podmienky nebolo možné 
transportova  zraneného leteckou záchran-
nou službou, preto bol zranený transportova-
ný k vozidlu RZP prostredníctvom štvorkol-
ky HZZ Bratislava. 

21.6.2020 
Hliadka MsP bola požiadaná o asistenciu 

RZP v Domove sociálnych služieb a zariade-
ní pre seniorov Kaštie  Stupava, kde sa mal 
pacient v izbe „zabarikádova “ a po perso-

náli hádza  predmety rôznej povahy. Po prí-
chode hliadky na miesto bol tento pacient už 
upokojený a reagoval na pokyny ošetrujúcich 
lekárov. Kvôli  obave, že by sa záchvat mo-
hol u ho zopakova , bola vykonaná asisten-
cia RZP pri  prevoze pacienta do nemocnice 
v Pezinku. 

21.6.2020 
V ase 23:30 hod. prijala hliadka oznáme-

nie, že na Marcheggskej ulici došlo pred obyt-
ným domov k bitke. Po príchode na uvedenú 
ulicu spozorovala obyvate ov obytného domu, 
ako si kontrolujú svoje zaparkované motoro-
vé vozidlá. Obyvatelia lenom hliadky uvied-
li, že pred obytným domom sa pobili traja 
muži s palicami a po bitke dvaja nasadli do 
vozidla a z miesta ušli, tretí však býva v spo-
mínanom obytnom dome v jednom z bytov. 
Hliadka preto vošla do obytného domu, kde 
podozrivého stretla na chodbe. Ten uviedol, že 
totožnos  osôb, ktoré ho napadli, pozná. Na 
miesto udalosti sa dostavili aj príslušníci PMJ 
Bratislava, ktorých hliadka oboznámila zo si-

tuáciou. Hliadka PMJ si prípad prevzala a vec 
na alej objas uje. 

23.6.2020 
Hliadka prijala oznámenie, že pri ale-

ji v parku padol strom na elektrické vedenie. 
Po príchode na miesto konštatovala, že nebo-
lo zasiahnuté elektrické vedenie, ale teleko-
munika ný kábel. Orezanie stromu, odprata-
nie kme a a haluzí vykonali privolaní hasi i. 

26.6.2020 
V ase 15:00 hod. bola hliadka MsP vysla-

ná na Bernolákovu ulicu, kde malo dôjs  k do-
pravnej nehode. Hliadka vyrozumela  hliad-
ku PZ SR OOPZ Stupava a bezprostredne po 
príchode na miesto zadržala vodi a motorové-
ho vozidla, ktorý nehodu spôsobil. Ten hliad-
ke oznámil, že je pod vplyvom omamných 
a psychotropných látok a jeho telo túto látku 
nezvláda. Ke že podozrivý upadal do šoku, 
na miesto bola privolaná RZP. Udalos  si na 
mieste prevzal poverený príslušník PZ SR, 
ktorý vec alej realizuje. 

Zo zápisníka Mestskej polície
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Dobrovo ný hasi ský zbor Stupava



Váš záujem o danú tému nás milo pre-
kvapil. Odpovede, ktoré k nám prišli 
do redakcie e-mailom, resp. ste svoj ná-

zor vyjadrili prostredníctvom Facebooku, mož-
no rozdeli  do troch kategórií – také, ktoré by 
nede u ako de  pokoja ur ite uvítali, alej také, 
ktoré sú vo i zavádzaniu akýchko vek obme-
dzujúcich opatrení zásadne proti (nikto mi ne-
bude ur ova , o môžem alebo nemôžem v ne-
de u robi ), a napokon také, o by na jedenej 
strane pokoj v nede u uvítali, ale na druhej stra-

ne rozumejú aj tým, o cez týžde  tvrdo pracujú 
v zamestnaní a stara  sa o svoju záhradu i dom 
môžu jedine v sobotu a nede u.

Redakcia Stupavských novín nemôže niko-
mu ni  naria ova , prikazova  ani zakazova . 
O tom, i a aké opatrenia mesto Stupava v sú-
vislosti s dodržiavaním ur itých zvyklostí prij-
me, môžu rozhodnú  jedine poslanci mestské-
ho zastupite stva, a to bu  prijatím všeobecne 
záväzného nariadenia alebo odporú ania na do-
držiavanie konkrétnych pravidiel. i už sa roz-

hodnú tak alebo onak, o kvalite života v Stupave 
rozhodnú predovšetkým samotní jej obyvatelia. 
Azda najvýstižnejšie to vo svojom hlasovaní na-
písal Matej Ch.:

„Povedzme si udia na rovinu, o om to celé je. Tu nej-
de o to, i pracuješ celý týžde , na zmeny, i si veriaci, i 
si živnostník. Treba si uvedomi , že celé je to iba o dvoch 
slovách : T O L E R A N C I A  a  O H  A D U P 
L N O S  ! Slová, ktoré v dnešnej spolo nosti už majú 
minimálne miesto a niektorí ich už ani nepoznajú. Kaž-
dý z nás je iný a každému vyhovuje nie o iné. Dnes kaž-
dý z nás pozerá len na seba, aby sa mal on dobre. Áno, 
nede a by mala by  De  pokoja. Sú však udia, kto-
rí možno nemajú, napr. kvôli práci, inú možnos , ako 
si napr. kosenie trávnika i rezanie dreva necha  na iný 
de  ako nede u. Bu me k nim oh aduplní a tolerant-
ní. Na druhej strane, ke  máme vo no v sobotu i nede-
u, plánujme si kosenie, pílenie at . na sobotu, ak sa to 
dá. Záver: udia bu me k sebe tolerantní, oh aduplní, 
úctiví a dobroprajní a uvidíme, že bude svet lepší, že po-
kojná bude aj nede a pondelok, utorok...“    

1. innosti spojené s vidieckym cestovným ru-
chom a agroturistikou zamerané na vytváranie 
podmienok na rekrea né a relaxa né innosti, 
vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie 
vzdelávania a vytvorenie konferen ných priesto-
rov (výstavba ubytovacích zariadení, rekon-
štrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích 
zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na uby-
tovacie zariadenie, a to s kapacitou od 5 do 30 lô-
žok, len v nadväznosti na investície do rozvoja re-
krea ných a relaxa ných inností).

2. Aktivity pre skupinu: deti, seniori a ob a-
nia so zníženou schopnos ou pohybu. V rámci 
danej oblasti je možné sa zamera  aj na terapie 
(hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogi-
ku a pod., ktoré prispievajú k rekonvalescen-
cii, lepšiemu za leneniu do spolo enského ži-

vota, zvýšeniu motoriky cie ovej skupiny.
3. Spracovanie a uvádzanie na trh produktov, 

ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy 
I Zmluvy o fungovaní EÚ (napr. zriadenie mobil-
ných predajných miest). Oprávnená je aj tvorba 
a rozvoj aktivít a inností spojených s poskytova-
ním služieb, najmä služieb súvisiacich so sklado-
vaním, logistikou, dopravou a zria ovaním pod-
nikate ských inkubátorov.

Oprávnenými žiadate mi sú:
 mikropodniky a malé podniky vo vidieckych 

oblastiach,
 fyzické a právnické osoby (mikropodniky 

a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle 
odporú ania Komisie 2003/361/ES) obhospoda-
rujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov 

a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi, ktorej 
majetok možno pod a právneho poriadku SR po-
važova  za súkromný, pokia  ide o jeho správu 
a nakladanie s ním,

 fyzické a právnické osoby podnikajúce v ob-
lasti po nohospodárskej prvovýroby,

 fyzické a právnické osoby (mikropodniky 
a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle 
odporú ania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce 
v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry). 

Dátum uzavretia výzvy: 10.11.2020.
Alokácia na výzvu zo zdrojov EÚ a ŠR 
– 152 000 eur.
Intenzita podpory (pomoci) – max. 45 %. 
Výška príspevku: min. 5 000 eur a max. 
80 000 eur.

Podmienkou je vytvorenie/zvýšenie po -
tu pracovných miest súvisiacich s realizáciou 
projektu, a to najneskôr do 6 mesiacov od 
doby realizácie investície.

Všetky potrebné informácie k výzve a pod-
mienky poskytnutia príspevku sú zverejnené 
na stránke www.masdolnezahorie.sk (sekcia 
výzvy, Podopatrenie PRV 6.4 Podpora na in-
vestície do vytvárania a rozvoja nepo nohos-
podárskych inností  (Bratislavský kraj).

Podpora vidieckeho cestovného ruchu

ZA 
nede u ako de  pokoja: 

 

72,22 %

PROTI 
obmedzovaniu práce cez víkend:

 

22,22 %

Som za nede u ako de  pokoja, 
ale rozumiem potrebám tých, kto-
rí potrebujú pracova  aj v nede u: 

5,55 %
Výsledky ankety sme postúpili Oddeleniu všeobecnej a vnútornej správy Mestského úradu v Stupave. 
O jeho alšom postupe vás budeme informova .

AKO STE HLASOVALI V NAŠEJ ANKETE? 
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De  pokoja?
V predchádzajúcich vydaniach Stupavských novín sme vás 
vyzvali, aby ste nám napísali váš názor, i by sa po vzore 
niektorých okolitých obcí mala sta  nede a aj v Stupave d om 
pokoja, bez hluku kosa iek, nepríjemného zvuku cirkulárky i 
stavebných strojov a náradia. 

Svoj návod na zachytávanie daž ovej vody nám poslala aj Magdaléna Matyšáková:  
My sme si urobili tzv. daž ovú záhradku. Daž ovú vodu zo strechy domu odvádzame do priehlbi-

ny, ktorú sme vysadili rôznymi rastlinami a kvetinami. Nám sa to ve mi pá i a verím, že aj vám :-). 

Svoje riešenie nám poslal aj 
L. Baciak, ktorý daž ovú vodu za-
chytáva do dvoch IBC kontajnerov.

Naša sú až pokra uje 
do konca augusta. Ve-
ríme, že alšie inšpirá-
cie, ktoré by motivovali 
ostatných záhradkárov, 
nám ešte pošlete. Vaše 
nápady, ako pomocou 
vodozádržných opatrení 
udrža  vodu v záhrade, 
vyhodnotíme v septem-
brovom ísle Stupav-
ských novín. Ví aza od-
meníme cenou, ktorú 
venovalo záhradné stre-
disko AGROSERVIS 
Stupava. 

Tešíme sa na vaše al-
šie príspevky! 

Zachytávanie daž ovej vody 
V jarnom vydaní Stupavských novín sme vyhlásili fotosú až na tému Ako udrža  
vodu v záhrade. Vaše príspevky priebežne zverej ujeme, v tomto ísle prinášame 

alšie dva vaše nápady.

Miestna ak ná skupina Dolné Záhorie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nená-
vratný  nan ný príspevok na podporu vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky. 
Opatrenie má za cie  podpori  diverzi  káciu a rozvoj nepo nohospodárskych inností 
na vidieku prostredníctvom troch hlavných okruhov inností.

V prípade záujmu vám podrobnejšie infor-
mácie o podmienkach podpory poskytne 
Kancelária MAS Dolné Záhorie: 
Mgr. Adriana O enášová, 
info@masdolnezahorie.sk, tel: 0908 768 849 



Opatrovate ská služba v domácnosti 
je sociálna služba pre fyzickú oso-
bu, ktorá je odkázaná na pomoc 

inej fyzickej osoby. Jej stupe  odkázanosti 
je najmenej II. a je odkázaná na pomoc pri 
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti 
o svoju domácnos  a základných sociálnych 
aktivitách. 

„Znamená to, že klienti majú trvalý pobyt 
v Stupave a rozhodnutie o stupni odkázanosti, vy-
dané mestom Stupava“, vysvet uje Ivana Nechy-
bová, ako postupova  pri podávaní žiadosti na 
mestský úrad. Odkázanos  na sociálnu službu 
sa vyhotovuje na základe zdravotného a soci-
álneho posudku. „Naše opatrovate ky a opatro-
vatelia, ktorých máme momentálne 15, zabezpe ujú 
opatrovate skú službu v domácnosti u 25 klientov 
v asovom rozmedzí 5 až 7,5 hodiny denne. Ideálne 
je, ke  sa pri svojom odchode stretajú s rodinnými 
príslušníkmi a takto odovzdávajú štafetu.“

Ako postupova
Opatrovate ská služba v domácnosti sa 

poskytuje ob anovi v zmysle § 41 zákona 
o sociálnych službách a Všeobecne záväzné-
ho nariadenia .1/2017 vydaného mestom 
Stupava. Konanie o poskytovaní opatrova-
te skej služby sa za ína podaním písomnej 
žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu. Na základe vyplnenej žiadosti s po-
trebnými prílohami sa vykoná šetrenie v do-
mácnosti žiadate a, kde sa predbežne dohod-
ne rozsah a úkony opatrovate skej služby, 
po et poskytnutých hodín opatrovate skej 
služby za de , pri om sa vychádza z posudku 
o odkázanosti. Klient môže požiada  o men-
ší asový rozsah, ako je uvedené v posudku 
o odkázanosti. Po splnení všetkých náležitos-
tí mesto Stupava s klientom uzatvorí zmluvu 
o poskytovaní opatrovate skej služby. 

Kto sú opatrovate ky/opatro-
vatelia

Opatrovate ka/opatrovate  je fyzická osoba, 
ktorá je povinná splni  podmienku ustanove-
nú v § 84 ods. 9 zákona o sociálnych službách. 

Opatrovate ky/opatrovatelia, ktorí vykoná-
vajú opatrovate skú službu v meste Stupava, 
majú nasledovnú kvalifika nú štruktúru: 
a) stredné zdravotné vzdelanie, 
b)  absolvovali kurz opatrovania v požadova-

nom rozsahu, 
c)  udelenú výnimku zo zákona pod a § 110b 

(fyzická osoba, ktorá k 29. februáru 2012 
dov šila vek 55 rokov a vykonávala opatro-
vanie najmenej tri roky, nie je povinná splni  
podmienku ustanovenú v § 84 ods. 9 zákona 
o sociálnych službách ú inného od 1. marca 
2012 do 31.12.2017). 

Supervízia
Supervízia patrí k najú innejším nástrojom 

podpory a pomoci sociálnym poradcom, so-
ciálnym pracovníkom a cez nich samotným 
klientom. Na Slovensku patrí k dôležitým 
štandardom kvality sociálnych služieb. Ke že 
v ponímaní opatrovate skej služby ako prak-
tickej innosti je kladený stále vä ší dôraz na 
profesionálnu kompetenciu, mesto Stupava sa 
rozhodlo zabezpe i  semináre pre opatrovate -
ky. Po as februára, apríla a júla 2019 ich viedol 
doc. PhDr. Peter Brnul, PhD. Zú astnilo sa 

nich 18 opatrovateliek a 1 opatrovate , koordi-
nátorka opatrovate skej služby a sociálna pra-
covní ka. Využitie supervízie v sociálnej praxi 
sa stáva nevyhnutnou sú as ou skvalit ova-
nia výkonu odborných inností profesionálov 
v sociálnej oblasti a nachádza svoje uplatne-
nie nielen v praxi sociálnej práce, ale i v pro-
cese opatrovate skej služby v domácnosti.
V rámci alšieho vzdelávania opatrovateliek 
bolo zabezpe ené aj školenie prvej pomoci 
Slovenským erveným krížom.

Poskytovanie opatrovate skej 
služby 

Opatrovate ská služba sa poskytuje v priro-
dzenom prostredí, resp. v domácnosti klienta. 
V pracovné dni v asovom rozmedzí od 7:00 h 
do 18:00 h, pod a požiadaviek klientov. Posky-
tuje sa na as minimálne 2 h/de  a maximál-
ne 7,5 h/de . Cena za poskytovanie opatrova-
te skej služby je stanovená VZN . 1/2017 vo 
výške 1,30 Eur/h. V minulom roku sa opatro-

vate ská služba v domácnosti poskytla 29-tim 
klientom, tento rok je to 25 klientov.

Projekt na podporu 
opatrovate skej služby

V roku 2018 reagovalo mesto Stupava na 
výzvu Implementa nej agentúry MPSVR SR. 
Na základe tejto výzvy bol vypracovaný pro-
jekt Podpora opatrovate skej služby v Stupa-
ve a v septembri 2018 podalo mesto žiados  
o poskytnutie nenávratného finan ného prí-
spevku. Cie om predkladaného projektu bolo 
podpori  najmä vytváranie a rozširovanie vy-
soko kvalitných služieb poskytovaných v rám-
ci komunity seniorov. Výstupom aktivity pro-
jektu bola zabezpe ená opatrovate ská služba 
v meste Stupava prostredníctvom poskytova-
nia všeobecného hospodárskeho záujmu, v aka 
omu sa predchádzalo umiest ovaniu klientov 

do zariadení. Na základe žiadosti sme dostali 
nenávratný finan ný príspevok na obdobie od 
1.1.2019 do 28.2.2021. 

Kontrolná innos  
Sociálne šetrenie v domácnosti a kontro-

lu kvality poskytovania opatrovate skej služby 
v domácnosti v roku 2019 vykonávala koor-
dinátorka a sociálna pracovní ka mesta Stupa-
vy.  Kontrola prebieha osobnou návštevou, po-
hovormi s klientmi a rodinnými príslušníkmi 
klientov a formou anonymného dotazníka, 
ktorý vyp ajú klienti aj opatrovate ky. Výsled-
ky hodnotiaceho dotazníka slúžia ako spätná 
väzba na poskytovanie kvalitnejšej opatrova-
te skej služby v domácnosti klienta a zlepše-
nie pracovných podmienok opatrovateliek. Zo 
strany klientov bola vyjadrená celková spokoj-
nos  s úrov ou poskytovanej opatrovate skej 
služby v domácnosti. Pre klientov na rozdiel od 
roka 2017 už nebola rozhodujúca cena. 

Zabezpe enie stravovania 
Mesto Stupava poskytuje rozvoz obedov pre 

ob anov, ktorí sú poberatelia starobného alebo 
invalidného dôchodku a tiež pre ob anov, kto-

rí sú pre nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na 
sociálne služby. Opä  platí, že je potrebný trvalý 
pobyt v Stupave. Obedy dodáva jedále  Roman 
Bubni  a rozvoz zabezpe uje VPS Stupava. Obe-
dy sa rozvážajú na základe schválenej žiadosti 
v pracovné dni medzi 10:30 h a 13:00 h. Klient 
si môže vyzna i  dni, v ktorých má by  služ-
ba poskytovaná. Cena za dovoz je stanovená 
VZN . 1/2017 vo výške 0,45 Eur/obed. Po as 
minulého roka dostávalo obedy cca 60 klien-
tov a celkovo bolo rozvezených 8 799 obedov.

Potrebujete vedie  viac?
Opatrovate skú službu v domácnosti za-

bezpe uje mesto Stupava pod a novely záko-
na o sociálnych službách platnej od 1.1.2018. 
Opatrovate ky sp ajú kvalifika né predpokla-
dy a za ich pomoci starý a chorý lovek star-
ne a zachováva si iasto nú sebesta nos  tak, 
aby nebol odkázaný na celodennú pobytovú 
starostlivos . Bezproblémový priebeh poskyto-
vania opatrovate skej služby a znížené výdav-
ky na výkon opatrovate skej služby potvrdzujú 
správnos  rozhodnutia mesta poskytova  opat-
rovate skú službu vo vlastnom mene a na vlast-
nú zodpovednos . Zvyšovanie profesionalizácie 
a kvality prispieva k udržiavaniu a zvýšeniu po-
skytovanej sociálnej služby a tiež k spokojnos-
ti zamestnancov. Predovšetkým však prispieva 
k uspokojovaniu potrieb a kvalitnému životu 
prijímate ov sociálnych služieb.

Na zabezpe enie dostato ných personálnych 
kapacít mesta na vykonávanie opatrovate skej 
služby prikro ilo mesto Stupava k nasledov-
ným opatreniam:
• opatrenia v mzdovej oblasti, 
• vytvorenie systému supervízie pre opatrova-
te ky za ú elom kompenzácie psychicky náro -
nej práce,
• vytvorenie systému sústavného alšieho 
vzdelávania opatrovateliek a výmeny skúse-
ností,
• rozšírenie rozsahu poskytovania pracovných 
pomôcok a pracovných odevov pre opatrova-
te ky. 

Aj pomocou opatrovate skej služby mesto 
Stupava zabezpe uje bezpe né prostredie pre 
život seniorskej asti populácie, podporuje ich 
sociálnu participáciu na komunitnom živote 
a tiež rozvoj adresných sociálnych služieb pre 
seniorov. Prispieva k udržiavaniu primeranej 
sebarealizácie a udržania dôstojnosti seniorov 
s cie om podpori  zdravé a dôstojné starnutie.

švo, foto autor

V našom meste žijú medzi nami udia, 
ktorým život nedoprial to, o je pre nie-
koho samozrejmos  – rodinu. Mesto 

Stupava však osud tých, o nikoho nemajú a po-
trebujú pomoc, zaujíma. Chcem vás preto tou-

to cestou požiada , ak máte vedomos  o tom, že 
vo vašom vchode, dome i ulici sú ob ania, kto-
rí nikoho nemajú a potrebujú pomoc, oznám-
te to na mestskom úrade, poprípade poslanco-
vi vo vašom obvode. Pomáhajme si navzájom 

a hlavne všímajme si osamelých. Mestský úrad 
vie zabezpe i  pre nich ubytovanie, opatrova-
te skú službu a iné služby s tým spojené. Len 
musia o osamelých vedie . Chceme, aby aj osa-
melý lovek bol v starobe obklopený láskou os-
tatných, a hlavne, aby bolo o osamelého ob a-
na aj postarané. Aj preto zvažujeme zriadi  na 
mestskom úrade bezplatnú sociálno-práv-

na porad u pre ob anov Stupavy a blíz-
keho okolia.

Vážme si jeden druhého a hlavne pomáhajme 
osamelým, tí už nikoho nemajú, len vás, vaše 
okolie.

JUDr. ubica Hofmannová, vedúca oddelenia 
majetkovo-právneho

Všímajme si osamelých!
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Ke  potrebujete opatrovate skú službu 
V našom meste funguje opatrovate ská služba, ktorá ako jedna z terénnych sociálnych služieb poskytuje starostlivos  o klien-
ta v jeho v prirodzenom/domácom prostredí. Jej koordinátorkou na mestskom úrade je už skoro štyri roky Ivana Nechybová. 
Pokia  by ste doma museli rieši  situáciu, ke  budete zrazu zo d a na de  potrebova  pomoc pre svojich rodi ov alebo starých 
rodi ov, budú nasledovné informácie pre vás užito né.



V polovici júna sa uskuto nilo verejné 
oboznámenie so zámerom predsta-
vi  revitalizáciu územia na Budova-

te skej ulici. Jej cie om je obnova prostredia, 
doplnenie nových prvkov ur ených na hru 
a cvi enie, a to tak, aby si každá veková sku-
pina našla nie o pre seba. Sú as ou by mala 
by  bežecká dráha, workoutové stroje (ur ené 
na cvi enia dospelých, pri ktorých sa využíva 
vlastná hmotnos  cvi iacich), rozšírené detské 
ihrisko, lezecká stena a iné. Poslanca mestské-
ho zastupite stva Martina Smeja sme sa opý-
tali, v akom štádiu je celý projekt. 

„Aktuálne máme rozpracovaný koncept, ktorý 
prechádza verejným prerokovaním. Návrh riešenia 

plochy, ktorý pripravil architekt Miroslav Novot-
ný, sme predstavili na stretnutí s obyvate mi. V sú-
asnosti akáme na pripomienky a alším krokom 

bude predloženie koncepcie komisii športu pri mest-
skom zastupite stve, aby malo mesto ucelenú pred-
stavu o tom, ako by mala v budúcnosti táto plocha 
vyzera , aby ju poslanci na MsZ mohli schváli . 
Postupne, ako budú dostupné finan né prostriedky, 
i už z pe azí mesta, sponzorských príspevkov alebo 

grantových dotácií, bude ihrisko revitalizované do 
tejto podoby. Po íta sa teda s postupnými úpravami 
do výsledného stavu, nie realizáciou ako jednora-
zovou investíciou. Je to z dôvodu nedostato ných fi-
nan ných prostriedkov.“ 

rr

Nemožno preto zabúda , že s jaz-
dou na e-kolobežke sa spájajú isté 
pravidlá, ktoré by mal každý vo-

di  dodržiava . Medzi tieto pravidlá zara u-
jeme aj to, že  osoba, ktorá šoféruje elektrickú 
kolobežku, nesmie by  pod vplyvom alkoho-
lu. Neplatí to iba v prípade jazdy v obci/mes-
te alebo na ceste vyhradenej pre cyklistov. Aj 
v tomto prípade však nesmie hodnota alkoho-
lu v krvi presiahnu  0,5 promile.

V tejto súvislosti objas ujú dopravní poli-
cajti dopravnú nehodu, ku ktorej došlo d a 
11.7.2020 v ase okolo 16:20 h na okraji Bra-
tislavy. Pod a doterajších informácií 44-ro ný 
muž viedol elektrickú kolobežku po chodní-
ku, pri om sa plne nevenoval vedeniu toh-
to nemotorového vozidla. Následne kolobež-
kár stratil rovnováhu, spadol na zem a utrpel 
zranenie, ktoré mu na mieste ošetrili privola-
ní záchranári. Vykonanou dychovou skúškou 
mu policajti namerali v dychu 0,98 mg/l al-
koholu, o predstavuje 2,04 promile.   

Elektrické kolobežky sa stali ob úbeným 
dopravným prostriedkom, ktorý výrazne do-

káže ušetri  as pri preprave v preplnenom 
meste. Pri jazde na kolobežke, rovnako ako 
pri iných nemotorových vozidlách, je však 
potrebné dodržiava  všetky pravidlá cestnej 
premávky. Jazdite s rozumom a rešpektom 
k svojmu okoliu! 

rr

Ihrisko na Budovate skej
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Jedným z takýchto  miest v Stupave je Ná-
mestie Sv. Trojice a križovatka v jeho stre-
de v tvare kruhu, pre mnohých „kruhový 

          objazd“.  
Kruhový objazd je zvláštny typ križovat-

ky, ktorý sa obvykle buduje za ú elom zvý-
šenia bezpe nosti dopravy. Križovatku roz-

de uje na nieko ko jednoduchších križovatiek 
s kruhom v strede, ím sa zjednodušia pra-
vidlá prejazdu. Na kruhový objazd zvä ša vo-
pred upozor uje dopravná zna ka „C7“, kto-
rá informuje ú astníka cestnej premávky, že 
sa blíži kruhový objazd s prikázaným smerom 
jazdy. asto býva doplnená dopravnou zna -

kou „P2“ Stop, daj prednos  v jazde! alebo 
„P1“ Daj prednos  v jazde!

Tieto dopravné zna ky ale pred našou kri-
žovatkou chýbajú, preto je potrebné, aby 
ú astníci cestnej premávky pri prejazde spo-
zorneli. V tejto križovatke platia totiž iné 
pravidlá. 

Komu da  prednos  v jazde?
Pod a stanoviska mestskej polície k aktuál-

nej situácii je pri prejazde touto križovatkou po-
trebné dodržiava  tzv. pravidlo pravej ruky, pod a 
ktorého má prednos  ú astník cestnej premávky 
prichádzajúci z pravej strany, takže vodi , ktorý 
už je na kruhovom objazde, dáva prednos  nie-
len vozidlám, ale aj iným ú astníkom cestnej 
premávky, napríklad cyklistom, prichádzajúcim 
sprava. 

Napriek tomu, že vä šina vodi ov toto pra-
vidlo akceptuje a dodržiava, sú aj takí, ktorí na-
alej neohrozene vchádzajú do križovatky ako na 

regulárny kruhový objazd.

Ako z kruhu von?
K danej situácii nám svoje stanovisko posla-

lo Krajské riadite stvo policajného zboru: 
„Uvedená križovatka je stavebno-technickým vyho-
tovením definovaná ako „malá okružná križovatka“ 
s iasto ným prístupom dopravy na stredovom delia-
com ostrov eku. V zmysle § 20 zák. . 8/2009 Z. z. 
o cestnej premávke, ak je kruhový objazd ozna ený do-
pravnou zna kou „Kruhový objazd“ spolu s doprav-
nou zna kou „Daj prednos  v jazde!“ alebo „Stoj, daj 
prednos  v jazde!“, vodi  v kruhovom objazde má pred-
nos . Z uvedeného vyplýva, že v prípade tejto „okružnej 
križovatky“, kde prednos  nie je vyzna ená dopravný-
mi zna kami 201 (Daj prednos  v jazde!) resp. 202 
(Stoj, daj prednos  v jazde!), platí ustanovenie § 20 
ods. 2 zák. . 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, kde 
je uvedené, že pokia  prednos  nevyplýva z dopravných 
zna iek „Daj prednos  v jazde!“ alebo „Stoj, daj pred-
nos  v jazde!“, vodi  jazdiaci v kruhovom objazde je po-
vinný da  prednos  vozidlu prichádzajúcemu sprava. 

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riadite -
stva PZ v Malackách vyzve príslušný cestný správny 
orgán a správcu uvedených komunikácií na doplnenie 
dopravných zna iek . 213 „Kruhový objazd“, aby bol 
na uvedenej križovatke zrejmý režim dopravy.“

rr

Stupavský kruhový objazd

Pravidlá platia aj 
pre kolobežky!

K tejto téme sa po ase vraciame opä . Ke že intenzita dopravy sa každým d om 
zvyšuje a vozidlá pribúdajú, je zrejmé, že narastá aj po et kolíznych situácií. 

asto sú zaprí inené nepozornos ou ú astníkov cestnej premávky a nezriedka 
i nerešpektovaním dopravného zna enia. 

Na stupavských chodníkoch a cesti kách sa takisto 
stále astejšie stretávame s kolobežkujúcimi. Osoby 
na elektrickej kolobežke nie sú považované za chodcov, 
ale za vodi ov nemotorového vozidla, na pohon ktoré-
ho slúži okrem udskej sily aj pomocný motor ek. 



Cie om revitalizácie je zve adi  túto 
hodnotnú as  mesta tak, aby v nad-
väznosti na svoju polohu a rozlo-

hu prinášala obyvate om všetky benefity 
kvalitného verejného priestoru. Pamätníci 
v Stupave poznajú túto lokalitu pod názvom 
Barónové. Kúriu postavila š achtická rodina 
Troyerovcov koncom 18. storo ia, postupne 
však od 50-tych rokov chátrala. Kedysi v nej 
bol Kožatex a jej dvor slúžil ako parkovisko 

SAD pre nákladné autá. 
Zóna Troyerovho námestia je v tesnej blíz-

kosti centra mesta, pri potoku Mláka, v su-
sedstve Mestského kultúrneho a informa ného 
centra a má tak potenciál prirodzene nadvia-
za  na pešiu zónu a obyvate om poskytnú  
nové možnosti trávenia vo ného asu. Zárove  
budú priestory Troyerovej kúrie slúži  Základ-
nej umeleckej škole v Stupave, ktorá si v tomto 
roku pripomína 60. výro ie založenia. 

Jej bránami prešli stovky žiakov a desiat-
ky výborných pedagógov. Desa ro ia pôsobí 
v prenajatých priestoroch, kde aj napriek da-
ným podmienkam poskytuje kvalitné umelec-
ké vzdelanie pre viac ako 700 žiakov. Mnohí z jej 
absolventov pokra ovali v štúdiách na stred-
ných a vysokých školách umeleckého zamera-
nia a úspešne sa uplatnili v tejto oblasti. Jedným 
z nich je aj módny návrhár Boris Hane ka. 

Ke že po et obyvate ov v meste Stupa-
va sa v ostatných rokoch neustále zvyšuje, aj 
ZUŠ eviduje zvýšený záujem o štúdium, ktoré 

však nie vždy môže z kapacitných dôvodov za-
bezpe i . Ako posledné zo školských zariadení 
v zria ovate skej pôsobnosti mesta Stupava bez 
vlastnej budovy si ZUŠ vlastné priestory ur ite 
zaslúži, aby sa mohla na alej rozvíja  a posky-
tova  umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvar-

nom, tane nom a literárno-dramatickom odbo-
re všetkým, ktorí o štúdium budú ma  záujem. 
Aj v aka zbierke bude možné spolufinancova  
náklady spojené s prípravou tohto projektu. 

Svoje návrhy a pripomienky môžete písa  
na: verejnepriestranstvo@stupava.sk

Architektonická sú až
Dvojetapová architektonická sú až Troye-

rovo námestie a Základná umelecká ško-
la v Stupave bola vyhlásená a zverejnená 
na stránke Úradu pre verejné obstarávanie 
6. marca 2020. 

Predmetom sú ažných 
návrhov boli

 návrh verejného priestoru Troyerovho ná-
mestia,

 nové priestory Základnej umeleckej školy 
v Stupave v rekonštruovanom objekte Troye-
rovej kúrie a/alebo novej stavbe v rámci rie-
šeného územia,

 prípadne kombinácie využitia Troyerovej 
kúrie a nových objektov.

Sú ažiaci mohli predklada  svoje návrhy do 
8. júna 2020. V prvej etape (kole) mali navrh-
nú  urbanistické riešenie celého riešeného úze-
mia s vyzna ením jednotlivých funkcií, prevádz-
kových schém a variabilného využitia verejných 
priestorov po as roka. D a 18. júna sa stretla 
hodnotiaca porota, aby z 28 prihlásených prác 
vybrala tie najlepšie. Ich autori potom v druhej 
etape (kole) sú aže navrhnú architektonické rie-
šenie ZUŠ v nadväznosti na riešenie územia z 
prvého kola. Predpokladaná lehota na vyhodno-
tenie sú aže je v priebehu augusta 2020.

švo, Foto: Peter Kubi ka

Fotogra  a z Agátovej ulice (tak sa volá i dnes) z roku 1939. Bola to cesta ve-
dúca do cementárne, k Malému Majeru. Na fotogra  i je Anna Pavlí ková, vte-
dy 22-ro ná. Na avej strane je „Barónové“ – stupavské pomenovanie kúrie. Zo 
stavby vidie  as  strechy, as  fasády, nadoblokové fasádne oblúky a zelenú 
úpravu pred domom, kríky, trávu. Za „Barónovým“ v avo je dnešný kultúrny 
dom. Cesta bola spevnená, ale prašná. 
Foto z archívu Svetozára Prokeša
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Dobrovo ná zbierka 
PRÍPRAVA REVITALIZÁCIE TROYEROVHO NÁMESTIA A KÚRIE 

DOBROVO NÚ ZBIERKU MÔŽETE PODPORI  ZASLANÍM UBOVO NEJ IASTKY NA ÍSLO Ú TU
SK54 0200 0000 0042 9921 7455

Mestské zastupite stvo v Stupave vyhlásilo dobrovo nú zbierku za ú elom spolu  nancovania nákladov spojených 
s prípravou a realizáciou investi ného zámeru revitalizácie Troyerovho námestia a nových priestorov Základnej 
umeleckej školy v Stupave. 



So školou a s u ite mi sa prišli naposledy roz-
lú i  i naši deviataci a ôsmaci, z ktorých sa 
od septembra stanú stredoškoláci. Prajeme 

im ve a študijných úspechov!

Nadstavba prístavby
Vlani takto cez prázdniny sa za ala nadstavba 

prístavby našej školy.
Okrem toho bola za iatkom uplynulého škol-

ského roka zriadená školská doména zsstupava.
sk, na ktorej má každý zamestnanec vytvorenú 
svoju pracovnú e-mailovú adresu. 

Pre potreby školy bola inovovaná tla iarenská 
technika, ktorá v prvom rade zefektív uje tla o-
vé výstupy potrebné pre vyu ovanie a tiež vyso-
korýchlostné internetové pripojenie.

Rekonštrukcia 
elektroinštalácie

Po as školského roka sme sa za ali pripra-
vova  na druhú etapu rekonštrukcie elek-
troinštalácie, ktorá mala za a  v máji. Za ali 
sme však od polovice apríla, nako ko sa situ-
ácia na Slovensku zmenila  kvôli COVIDU – 

19. Dnes je rekonštrukcia úspešne za nami. 
Sú asne sme vyma ovali triedy, chodby, telo-
cvi ne, aby sme žiakov privítali v septembri 
v pekných, istých priestoroch. 

Po as tohto obdobia sa za al realizova  aj 
projekt „Obstaranie vybavenia odborných 
u ební a stavebno-technické úpravy v ZŠ 
v Stupave“, ktorý stále ešte prebieha.

Škola a pandémia
Situácia s COVIDOM – 19 mala dopad 

i na vyu ovanie. Z jedného d a na druhý sme 

sa museli prispôsobi  situácií, o ktorej nik-
to z nás nepredpokladal, že bude taká náro -
ná. Triedou sa nám stala detská izba, kuchy-

a, obýva ka. So spolužiakmi, kamarátmi a 
s pani u ite kou sa žiaci videli len cez obrazov-
ku.  Každému vyu ujúcemu a žiakovi našej 
školy sme sprístupnili bezplatný balík Micro-
soft Office 365, ktorý poskytujeme po as ce-
lého obdobia štúdia a pôsobenia na našej ško-
le.  Školské priestory sme dali vydezinfikova  
parnými isti mi. Som rada, že môžem skon-
štatova , že sme to napokon spolo ne zvlád-
li. Po as mimoriadnej situácie prebiehal v na-
šej škole netradi ný zápis prvá ikov. Rodi ia 
svoje deti prihlasovali online. K novému škol-
skému roku sa nám zapísalo 242 detí. Prvý 
školský de  tak privítame 198 prvá ikov, kto-
rí zasadnú do 9. tried.

Vynovený interiér
V priebehu školského roka sme v starej bu-

dove vymenili interiérové dvere, pre každého 
žiaka zabezpe ili nové šat ové skrinky, rozší-
rili kamerový systém.

Do prístavby sme zaviedli 
školskú sie

V novej budove zabezpe uje od januára upra-
tovacie služby profesionálna firma. Zo získaného 
finan ného daru z Nadácie Volkswagen sme roz-
šírili „vozový park“ pre najmenších.

Nové tablety
V spolupráci OZ RZ pri ZŠ Stupava sme pre 

žiakov zakúpili tablety pre výu bu informati-
ky od 3. ro níka. V týchto d och za ala druhá 
etapa revitalizácie školského ihriska „Stonožka“. 
OZ zakúpilo pre žiakov šat ové skrinky. Spolo -
ne spolupracujeme na príprave výstavby studne 
v priestoroch dopravného ihriska, ktorú v spolu-
práci s OZ a Nadáciou Volkswagen plánujeme 
realizova  v tomto roku.

V spolupráci s mestom plánujeme zabezpe i  
oplotenie areálu celej školy, postupne sa odstra u-
jú garáže pri prístavbe, riešenie kanalizácie v sta-
rej budove...   

Po as prázdnin nás ešte aká revitalizácia chod-
níka v spolupráci s VPS Stupava, v prístavbe sa 
budú lepi  antireflexné fólie na sklá okien, pre žia-
kov 2. stup a plánujeme meni  šatníkové skrinky 
a  vo vyhradených priestoroch školy pripravujeme 
pre žiakov relaxa né zóny.

 Všetkým prajeme príjemné prežitie letných 
prázdnin a tešíme sa na vás v septembri.

    

Budúci prváci majú po as leta špecific-
ký status – ešte nie školák, už nie škôl-
kar. Venujte im pozornos , podporujte ich 

v samostatnosti.

Drobné nákupy
Rozvíjanie samostatnosti je dôležité pre upev-

ovanie správneho sebavedomia: som už ve -
ký, dokážem to sám. o napríklad? Drobný 
nákup v malých potravinách. Sta ia dve jedno-
duché položky, ktoré si „ve ká “ nakreslí na „zo-
znam“ a pripojí za iato né písmeno tovaru. Š ako 
špagety, V ako viano ka. Vysvetlite mu, v kto-
rej asti predajne má h ada  (priestorová orientá-
cia) a ak sa mu bude h ada  ažko, môže sa spý-
ta  pani predava ky (konverza né zru nosti). Ak 
ste ho zapájali do tejto innosti s vami, nebude to 
ve ký problém. Hovorte o cene tovaru, rozozná-
vajte eurá a centy (matematika), dajte mu o málo 
vyššiu sumu. Poproste ho, nech vezme ú et a vý-
davok (porozumenie, zapamätanie a splnenie ce-
lej inštrukcie). Spolo ne si to vonku skontrolujte 
a pochvá te ho (tak nejako predpokladáme, že pri 
nákupe budete nablízku.)

Podobne si môže v novinovom stánku sám kú-
pi  detský asopis. Mimochodom, detské asopisy 
sú výborný zdroj poznatkov a zábavy, nielen po-
as prázdnin. Nájdu sa v nich úlohy, ktoré rozví-

jajú pred itate ské zru nosti – sluchové rozlišova-
nie, zrakové vnímanie, krátke literárne dielka na 
rozvoj slovnej zásoby a zistenie porozumenia pre-
ítaného, grafomotorické, pamä ové, predmate-

matické úlohy a pod. Prelúskajte asopis celý spo-
lu, ur ite sa aj vy o-to nové dozviete.

Cestovanie
Cestovanie je zdrojom mnohých inností. Vo-

pred si povedzte o ceste, kam idete, na A4 for-
mát si nakreslite zjednodušenú cestu s názvami 
miest (zvýraznite prvé písmeno v názve, ak die-
a pozná písmenká, ak nie, k názvu mu nakresli-

te charakteristický znak mesta.) Ke  prechádzate 
konkrétnym mestom, die a si zakrúžkuje, vyfar-
bí, alebo podobne zazna í, kde sa práve nachá-
dzate, zárove  môže „obkresli “ názov mesta ve -
kými tla enými písmenami. Nemusí vedie  písa , 
no obkres ova  tvary tla ených grafém v smere 
z ava doprava je vynikajúca grafomotorická zru -
nos  – dodržanie presnosti tvarov, rovnomerná 
ve kos , zaznamenanie všetkých písmen bez vy-
nechania, udržanie grafém na linajke… a samo-
zrejme správne držanie ceruzky – ceruzka leží na 
prostredníku, zvrchu je fixovaná palcom a ukazo-
vákom, ktoré stoja oproti sebe. ahké a zárove  
pevné držanie ceruzky predpokladá, že v opísanej 
polohe dokáže ukazovák z ahka „klopka “ na ce-
ruzku bez toho, aby ceruzka vypadla z ruky – vy-
skúšajte…
Po as cesty je ideálne:

• spieva  si (ak to šofér zvláda), precvi ujete 
pamä  na texty, vnímate rýmy, hovoríte o obsahu 
pesni ky. Nau te deti tie naše – slovenské udové,

• hra Na o myslím? rozvíja konverza né zru -
nosti, die a musí pozna  tzv. vyššie pojmy, nau í 
sa klás  výstižné otázky, rozvíja myslenie, predsta-
vivos , logický úsudok (vymyslíte si nejaké slovo, 
ktoré neprezradíte, deti otázkami musia prís  na 
to, aké slovo máte na mysli, pri om vy odpove-
dáte iba ÁNO/NIE. Je to nábytok? Je to rastli-

na? Máme ju na záhrade? Je fialovej farby? at .),
• dop anie „kamarátov do partie“: rodi  po-

vie tri slová z jedného významového okruhu a die-
a rýchlo doplní štvrté (dve deti môžu sú aži , kto 

doplní slovo skôr): modrá, ružová, zelená a…?, 
zebra, pštros, hroch a…? a pod. Precvi ujem po-
hotové vybavenie pojmov, slovnú zásobu, katego-
rizáciu. (Vhodné kategórie: ovocie, zelenina, hra -
ky, povolania, stromy, dopravné prostriedky, štáty, 
vodné živo íchy, elektrické spotrebi e, oble enie, 
asti tváre, dopravné zna ky at .),

• hra typu Na dovolenku si zbalím… rozví-
ja sluchovú pamä . Rodi  za ne napr. vetu „Na 

dovolenku si zbalím plavky“. Pokra uje alší len 
rodiny, musí zopakova , o po ul a prida  svoje 
slovo: Na dovolenku si zbalím plavky a potápa -
ské okuliare. Postupne sa pridávajú slová, cie om 
je zapamäta  si o najvyšší po et slov v presnom 
poradí. Iné tipy viet: Z hra kárstva prinesiem… 
Kúpil som si zmrzlinu… (jahodovú, vanilko-
vú…).

Písmenká
Deti by pred vstupom do školy mali pozna  

prvú a poslednú hlásku v slove. Napr. vystrihujte 
si z letákov ob úbené „m amky“ do malého zošit-
ka, pod každý obrázok zapíšte prvé písmeno, ia-
ru a posledné písmeno, napr. pod obrázok poma-
ran a: P_______  a pod. Pozor, prvé písmenko 
je vždy v avo. Písmenká obkres ujte z písmenko-
vého pexesa alebo hocijakej predlohy, dbajte na 

správne ahy. Prvú aj poslednú hlásku v slove mu-
síme die a nau i  po úva , a to tak, že pred žime 
jej výslovnos  a vyslovíme ju hlasnejšie ako ostat-
né slovo. „Po úvaj: JJablko. o bolo na za iat-
ku, aké písmenko?“ (správne je to hláska, ale pre 
predškoláka je tento pojem ešte abstraktný). Po-
dobne: „JogurTT. Aké písmenko bolo posledné, 
na konci slova?“

Prázdninová kronika
Zrakové vnímanie – rozstriháme obrázok na 6, 

postupne 7 a viac astí, die a ho skladá (analýza/
syntéza). Ukážeme die a u 6 – 7 hra iek, dáme 

mu pár sekúnd, potom hra ky zakryje-
me šatkou, die a menuje, o si zapamäta-
lo – pod a toho vy ahujeme hra ky spod 
šatky (zraková pamä ).

Vonku to môžu by  prírodniny: šiška, 
kame , kus kôry, konárik, list a k tomu 
šiltovka

Vhodné sú obrázky typu „nájdi 6 roz-
dielov,“ rozvíjajú rozlišovanie detailov 
a pozornos .

Ideálne je vytvára  si rodinnú prázd-
ninovú kroniku, do ktorej striedavo pri-
spievajú všetci lenovia rodiny, každý 
pod a svojich možností a zá ub. Kronika 
(…môže sa nazýva  napr. Prázdninové 

oromoro rodinky Hotváthovej – vymyslíte ur i-
te nie o arovné a vaše) tak bude obsahova  dá-
tumy, miesta, zú astnené osoby, kresby, postrehy, 
vtipné momenty, výstrižky, cestovné lístky, vyliso-
vaný štvorlístok z vrcholu kopca i iné „artefak-
ty“. Jej listovaním a ukazovaním starkej si die a 
precvi í prepotrebné tzv. naratívne (rozpráva ské) 
zru nosti – príbeh by mal ma  „hlavu a pätu,“ so 
správnymi faktami, s použitím rôznych slovných 
druhov (predložky, príslovky, zámená, slovesá…), 
správnou gramatikou a istou výslovnos ou. (Ak 
vaše die a stále nevyslovuje všetky hlásky správne 
a neboli ste u logopéda, objednajte sa ihne , ešte 
cez prázdniny!)

Prajeme vám krásne leto a radostnú prvú triedu.

Školské brány sa zatvorili...

Hravo do školy

Tento školský rok bol pre všetkých náro ný. Žiaci našej školy sa prišli v jeho posledný de  rozlú i  
s pani u ite kami, u ite mi, vychovávate kami a s pánom vychovávate om. Každý prichádzal s úsme-
vom na tvári, ale u štvrtákov boli i slzy lú enia sa so svojou „prvostupniarskou“ pani u ite kou.

Letné prázdniny sú už v plnom prúde. Hoci sa môže zda  zvláštne 
hovori  v tomto ase o septembri, chceme vám ponúknu  zopár 
tipov a hier, ktoré vaše deti zabavia, zárove  však precvi ia i zo-
pár dôležitých predškolských zru ností. Zameriame sa na tých, 
ktorým koniec prázdnin prinesie sná  najvä šiu zmenu v živote 
– na budúcich prvá ikov.
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Ke  som sa stretla s Alojzom Šablicom 
starším, prebrali sme najskôr jeho pripo-
mienky k lánku z aprílového vydania 

Stupavských novín o premnožených danieloch. 
Vysoká je premnožená – to je 
realita. Štátna ochrana prírody 
na jednej strane a po ovníci na 
strane druhej. Niekde medzi 
sú ešte po nohospodári a ich 
polia, ktoré daniele a lane spá-
sajú. Nehovoriac o masívnej 
výstavbe, ktorá zver vytlá-
a z jej teritória. To všetko sú naozaj ažké témy. 

Po ostatnej, júnovej lenskej schôdzi po ovnícke-
ho združenia boli prijaté opatrenia a po ty zvery 
sa budú regulova .

„Mojím revírom je Rybník“, hovorí Alojz Šab-
lica. „Máme za sebou s ítanie zveriny. Na zreteli 
máme nielen lov, ale aj chov. Okrem danielov, divia-
kov a srn ej zveri sa v okolí Stupavy nachádzajú aj 
muflóny. A, samozrejme, takisto škodná. Kuny, tchory 
a líšky. Pri nich musíme by  zvláš  opatrní a kontro-
lova  možnú besnotu. Nie nadarmo sa hovorí – Lovu 
zdar, škodnej zmar!“

Po ovnícke dilemy
Rozhovor pokra uje v aute, ktoré prechá-

dza od bývalej erpa ky z Rakytovej do Hája 
na „Slepi ák“. Lojzo pozná svoje územie. Uka-
zuje mi posedy. Niekto sa o ten svoj stará, iné 
chátrajú. V bývalých jablo ových sadoch sme 
zastavili. Stromy nikto neošetruje, napriek 
tomu ich zopár zarodilo. Popred nás prebehla 
dan ia rodinka.

„Vieme, že zveriny je prive a, a že tí, o pestujú nie o 
na svojich polí kach, prídu o zna nú as  úrody... Po-
ovníci ju však nemôžu zdecimova  tak, aby ju ochran-
covia museli zaradi  medzi ohrozený druh. Nepá i sa 
mi, že okolo dia nice je síce plot, ale pletivo je také slabé, 
že ho zver ahko roztrhá. Po ovníci mávajú preto pravi-
delne brigády. Okrem iného zbierame igelitový odpad, 
ktorý lieta zo smetiska ASA až do nášho chotára.“
Ke  sme prišli k Bažantnici, v tieni na nás úto-
ili roje komárov. „Som proti postrekom,“ pokra uje 

Alojz Šablica. „Komáre sú naši spojenci! Je to hmyz, 
bez hmyzu nebudú vtáky. Potrebujeme, aby sme zosta-
li bez zbyto nej chémie. Ke  sa postrieka, nebudú ani 
v ely...“

Nad celou bažantnicou je natiahnuté pletivo, 
aby boli vtáky chránené pred dravcami. Je vidno 
kopec odvedenej práce. Medzi malými bažant-
mi pobehujú králiky a kopú si svoje nory. Hne  

pri plote stojí párik perli iek. „Perli ky sú v ohra-
de dôležité. Svojím piskotom dokážu odstraši  drav-
ca aj potkana.“

Umelý brloh
Pokra ujeme alej po ceste. „Teraz vám uká-

žem svoju pýchu,“ hovorí Alojz. Po ceste zatá a-
me k plotu umelého brloha. „Toto sme vybudova-
li ozaj na kolene a svojpomocne,“ spomína na rok 
1989. „S Milom Zigom, Milanom Svetlákom, Tónom 
Bartalským a alšími nadšencami sme sadili stromy 
a murovali debnenie. Tak mohol vzniknú  tento malý 
areál na skúšky po ovnej upotrebite nosti. Tuto odštar-

tujeme jazve íka, ktorý nahá a v prekrytých cesti kách 
líšku. Tu sedí porota. (foto)

Po ovné plemená psov rozde ujeme do základných 
skupín, ktoré cie avedome využívame pri výkone prá-

va po ovníctva: stava e, far-
biare, duri e, sliedi e, retrí-
vre, brloháre. Pandémia nám 
utlmila naše aktivity, ale ve-
ríme, že na jese  nie o pripra-
víme. Naplánovanú máme 
výstavu nožov, tak uvidíme.“

V umelom brlohu sa 
stretáme s Alojzovým spolužiakom zo základnej 
školy udom Bocanom. (foto v avo dole)

„Sú priate stvá, ktoré prežívajú celé roky. Takto 
s kamarátom som sa dostal aj k po ovníctvu. S Mi-
lanom Svetlákom sme sa chceli prida  k sokoliarom. 
Zo štátnych majetkov v Stupave som mal k príro-
de a zvieratám vždy blízko. Pripravovali sme sa na 
skúšky a zostali sme nakoniec u po ovníkov. Dobre by 
bolo vies  aj mladých na základnej škole ku vz ahu 
k lesu a poznávaniu života zveri. Tak by nám mohol 
vyrás  dorast.“

Eva Švo avová
Foto autorka

„Komáre sú naši spojenci! Je to hmyz, bez 
hmyzu nebudú vtáky. Potrebujeme, aby 
sme zostali bez zbyto nej chémie. Ke  sa 
postrieka, nebudú ani v ely...“
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Od Rybníka po Dúbravy
Po ovnícke združenie Stupava-Mást pracuje na úpätí Malých Karpát na ploche s rozlohou 3 832 hektárov. 
Rozdelené je na lokality Rybník, Bažantnica, Spálená, Hajpród, Vinohrady, Les, Sedlí ky, Dúbravy a Borinka.



V sú asnosti je kritická situácia najmä 
v povodí rieky Moravy, kde sa komá-
re premnožili nato ko, že nepomáhajú 

ani postreky. Zástupcovia obcí Vysoká pri Mora-
ve, Záhorská Ves, Suchohrad, Gajary, Moravský 
Svätý Ján, Sekule, Závod, Malé Leváre, Ve ké 
Leváre, Jakubov, Kostolište, Plavecký Štvrtok, 
Zohor a Stupava sa preto obrátili na Úrad verej-
ného zdravotníctva so žiados ou o pomoc pri ka-
lamitnom premnožení komárov.

Nielen nepríjemné svrbenie
Je všeobecne známe, že sami ky komárov 

znepokojujú hostite a bolestivým cicaním, pri-
om môžu prenáša  aj rôzne patogénne agensy, 

ktorými sa pri cicaní infikovali. Z krvi získava-
jú bielkoviny potrebné na dozrievanie vají ok 
a pri cicaní vylu ujú do hostite ského organiz-
mu sliny, ktoré zabra ujú zrážaniu krvi a ako 
cudzorodé látky vyvolávajú alergické reakcie. 
S bodaním komárov súvisia straty na dojivos-
ti a hmotnosti hospodárskych zvierat, u love-
ka sa výrazne znižuje pracovný výkon. Aj v SR 
môže tento hmyz prenáša  napr. vírus ahy a, 
vírus západonílskej horú ky i dirofilárie psov, 
ktorá je prostredníctvom uštipnutia komárom 
prenosná aj na loveka. 

Monitorovanie stavu
Na žiados  referátu životného prostredia 

mestského úradu vykonala firma Mosquito z 
Bratislavy v závere prvého júlového týžd a mo-
nitorovanie stavu komárov v extraviláne aj in-
traviláne mesta. Výdatné dažde v mesiaci jún 
spôsobili totiž zvýšenie hladiny spodných vôd 
a vytvorili tak vhodné podmienky na vývin ko-
márov v mnohých astiach Slovenska. V rám-
ci mesta Stupava to bola hlavne rieka Morava, 
ktorá d a 21.6. a 30. 6. 2020 zaplavila úze-

mia aj na strane Slovenska. Mnohé predtým 
suché ramená, jamy a lúky v záplavových úze-
miach boli zásobené vodou a vytvorili vhodné 
podmienky na vývin larválnych štádií komárov.
Aj ke  bol Bratislavský samosprávny kraj na boj 
proti larvám pripravený, pre krátkos  asu sa ne-
podarilo aplikova  postrek a komáre sa vyliah-
li. V aka teplému po asiu sa vývin lariev skrátil 
na 6 – 7 dní. Toho asu sú komáre už vyliahnuté 
a as  pres ahovaná aj do intravilánu mesta, ta-
kže znepokojujú obyvate ov i hospodárske zvie-

ratá. V lesoch na okrajoch Stupavy bolo zistené 
kalamitné premnoženie komárov 1. – 2. stup a, 
ke  po as jednej minúty napadlo loveka (v ase 
od 15:00 do 16:00 hod. a vo ve erných hodi-
nách) v závislosti od typu lokality 50 – 100 ko-
márov za minútu.

Z výsledkov vykonaného mo-
nitorovania komárov v meste 
Stupava: 

1. D a 8. 7. 2020 bol zistený kalamitný vý-
skyt komárov v intraviláne a extraviláne mesta, 
najmä v lesoch na okraji mesta. Najhoršia situ-
ácia bola zistená v lesoch v okolí rybníka (les-
né druhy). Komária kalamita potrvá ešte mnoho 
dní a týžd ov. Podobná situácia je okolo Stupav-
ského potoka.

2. Na ochranu obyvate stva a zvierat na 
miestach s kalamitným premnožením komárov 
navrhujeme vhodnú aplikácia insekticídu, s vý-
nimkou PR a CHKO, s cie om zníži  po et kala-
mitných komárov na znesite nú úrove . 

3. Odporú ame vyzva  ob anov, aby astejšie 
kosili porast vo svojich záhradách a pod a mož-
nosti aj v okolí. alej aby astejšie vymie ali 
vodu v nádobách na polievanie. 

4. V monitorovaní komárov bude treba po-
kra ova  pod a potreby do konca sezóny.

Ke že postrek proti komárom, ktorý 
treba aplikova  na roz ahlé územie, je 
 nan ne náro ný, obrátili sa zástupco-

via spomenutých obcí d a 7. júla spo-
lo ne na RÚVZ Bratislava a následne 
na vládu Slovenskej republiky, aby po-
skytla obciam  nan né prostriedky na 
eliminovanie tohto vážneho stavu.
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Premnožené komáre
„Sú to komáre, nik ich nemá rád, majú poháre plné krvi. V noci prišli k nám, v noci prišli k nám, mám 
strach, nechcem by  prvý,“ spieva sa v hite skupiny O.B.D. Text tejto piesne presne vystihuje 
pocity každého z nás už len pri pomyslení na bzu iaci hmyz, ktorý v ostatných d och mnohým 
znepríjem uje život. 

DIE 

noci prišli k nám, mám
tih j



Poslaním stupavskej základnej organizá-
cie je vykonáva  organiza nú, odbornú, 
metodickú a výchovnú innos  zamera-

nú na záhradkárstvo a ekológiu formou besied, 
ukážok, návštev výstav, zabezpe ením literatúry 
i poskytovaním nákupných zliav v záhradných 

centrách. Záhradkári z okolitých obcí radi pri-
chádzajú na spolo né besedy a akcie v MKIC. Aj 
na tento rok boli organiza ne zabezpe ené bese-
dy s Ing. Komžíkom a Ing. Szabóovou, rovnako 
ako zájazd na výstavu do Nitry. Z dôvodu pan-
démie sa však nemohli uskuto ni .

Práca s mládežou
Ke  sa obzrieme do minulosti, musíme spo-

menú  mená predsedov a dlhoro ných lenov 
stupavskej organizácie: Matej Sabol, Jozef Bin-
der, Rudolf Apoštol, Ivan Sopúšek, Ladislav Rác, 
Vladimír Lachkovi , Viktória Marošová. Spýta-
la som sa preto sú asného predsedu ZO Vla-
da Havránka, i plánujú aj prácu s mládežou 
a strednou generáciou.

„Zatia  sa nám to nedarí pod a našich predstáv. 
Máme však v pláne oslovi  Zuzanu Šimkovú, ria-
dite ku základnej školy, s ktorou by od nového škol-
ského roka mohla pri nových enviromentálnych pred-
metoch odštartova  aj nová spolupráca. Stredná 

generácia Stupav anov sa v hojnom po te zú ast uje 
na besedách, ktoré sú vedené odborníkmi v oblasti zá-
hradkárstva, ale organizova  sa nechcú. Takže uvi-
díme, o prinesie budúcnos . Aktuálne nás je v zdru-
žení 162 a priemerný vek našich lenov je 65 rokov. 
Omladina by nám ur ite prospela!“

Poradenstvo
Letné mesiace júl a august predstavujú vrchol 

leta. Dozrieva ovocie a zelenina, zvyšujú sa ná-
roky na závlahu. Kto na to pamätal, využíva na 
polievanie aj daž ovú vodu. Starostlivos  o stro-
my a kríky pomáha odola  tlaku škodcov a rôz-
nych chorôb. Júl je vhodný na letný rez, aby 
sa ovocné stromy a kry udržali v dobrej rasto-
vej kondícii, presvetlili sa porasty a podporilo sa 
kvitnutie v alšom roku.

Spolu s Vladom Havránkom a kultúr-
nou referentkou ZO Vítkou Marošovou sme 
navštívili jednu ukážkovú záhradku v Stupa-
ve. Jej majite , Anton Wolletz, je srdcom aj 
dušou záhradkár. (Na spolo nej fotografii z 
ava: Vlado Havránek, Viktória Marošová a 

Anton Woletz.) Previedol nás po svojom krá-
ovstve a predstavil jablone aj hrušky, plody 

ktorých pravidelne vyhrávajú sú aže, naprí-
klad aj na d och zelá.

„Hlavný rez sa robí na jar,“ prezradil nám An-
ton Wolletz a zobral do rúk nožnice. „Výhodou 
letného rezu je podpora tvorby rodivého obrastu. A to 
tak, že skrátim tohtoro né silné a ved ajšie letorasty na 
jabloni, hruške aj moruši.“

Správnym rezom môžeme rastliny a kry nie-
len tvarova  pod a potreby, ale takisto im nedo-
volíme prerás  na vymedzenom mieste. „Po jednej 
prednáške ma zaujali štíhle vretená. Takto tvarova-
né strom eky šetria priestor a majú dobrú rodivos .“
Ke  sme obdivovali zdravé stromy marhú  
a broský , Anton Wolletz nám prezradil fintu 
proti ku eravosti broský : „Dvakrát strieka  mu-
síte už koncom jesene. Nesta í len na jar…“

Letný rez na slivkách a mirabelkách je dôle-
žitý preto, aby sa zabránilo bielej hnilobe dre-
va, spóry ktorej sa šíria hlavne na jar a na jese . 
Takto v lete sa rez aj lepšie hojí.

„Nezabudnite tiež na odstra ovanie starého a vyro-
deného dreva pri kríkoch iernych ríbezlí a josty. Od-
strihnite mladé výhony, aby ste zabránili prerastaniu 
kríkov egreša a ervených ríbezlí.“

Pozvánka
„Ak nám to situácia dovolí, boli by sme radi, 

keby sa 12. septembra mohla uskuto ni  naša výro -
ná lenská schôdza,“ hovorí predseda stupavskej 
ZO Vlado Havránek. „V spolupráci s MKIC by 
sme koncom septembra radi zorganizovali aj men-
šiu výstavu ovocia a zeleniny. S Mástskym potra-
vinovým spolkom už pravidelne pripravujeme po as 
obecnej zabíja ky ochutnávku vína regionálnych 
vinárov. Pokia  nám ni  nepokazí plány, chceli by 
sme pripravi  aj tematický zájazd pre našich lenov 
a priate ov ZO.“

švo, foto: Eva Švo avová

Každý s nás má v záhrade kút, na ktorý nie je vôbec  
hrdý. Aj my sme taký ešte donedávna mali. Uprata-
ním tohto nášho neporiadku sme však spôsobili roz-

ruch jednej po etnej rodinky. Kompost, ktorý už nieko ko ro-
kov postupne zrel v kúte našej záhradky, prilákal totiž okrem 
dáž oviek, lariev chrústov a slizniakov aj rodinku ježkov.

Ke  sme objavili mamu a štyroch potomkov, najskôr sme 
sa z akli, i sme im neublížili. Potom sme ich pozorne pre-
zreli a celá rodinka bola naš astie v poriadku. Noc pre ka-
li v provizórnej ohrádke. Ve er sme strávili vyh adávaním in-
formácií na webe. Na druhý de  sme sa s vervou pustili do 
práce a vybudovali celej ježacej rodinke náhradné ubytova-
nie. Búdku so zádverím sme im vystlali suchou trávou a pre-
ložili sme ich tam. 

Ježacia rodinka v novom dom eku vydržala iba jeden de . 
Zrejme ich naša innos  vystrašila. Vybudovaný ježí dom ek 
plánujeme v kúte našej záhrady ponecha  ako pripomienku, 
že všetko v záhrade nemusí by  dokonale upratané a že aj ne-
poriadok nás môže príjemne prekvapi .

So a Gažáková, foto autorka
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Dom ek pre po etnú rodinu

ZO SZZ 6-19 
Ak vás zmiatol titulok, tak vedzte, že to nie je žiadna šifra. 
Je to názov základnej organizácie stupavských záhradká-
rov, združených v Slovenskom zväze záhradkárov, ktorý 
za al písa  svoju históriu v roku 1962. Neskôr, v rokoch 
1980 – 1990, vznikali postupne pod hlavi kou SZZ alšie 
záhradkárske osady – Lintavy, Ovocinár, Zlatá hora, Nová 
Hora, atelinky.



V priebehu nieko kých dní bol prijatý celý 
rad zákonov, ktoré zrušili dovtedy panu-
júci feudálny poriadok. Boli odstránené 

urbárske vz ahy, poddanstvo a cirkevný desiatok. 
Zakrátko bola zrušená cenzúra, vzniklo uhorské 
ministerstvo (t. j. krajinská vláda) a stále silnej-
šie sa ozývali hlasy volajúce po vä šej nezávislosti 
Uhorska od Viedne. Obyvate stvo prijalo novoty 
s nadšením, lebo panovalo všeobecné presved e-
nie, že niekdajší poddaní sa stanú pánmi.

Košútovo memorandum
Prirodzene, revolu né vrenie neobišlo ani obce 

na Záhorí a meste ko Stupava sa stalo dôležitým 
centrom, odkia  sa rôzne správy šírili do okoli-
tých dedín. Všeobecné rozhor enie spôsobila naj-
mä neochota zemepanských úradníkov zmieri  sa 

s oslobodením poddaných, najmä so zrušením ro-
boty. Panstvo nebolo ochotné uzna  platnos  mar-
cových zákonov, až kým ich nepodpíše panovník. 
Napätie medzi obyvate stvom Stupavy a Más-
tu na jednej strane a panskými úradníkmi rých-
lo narastalo.

D a 26. marca 1848 sa na trhový de  v Stupa-
ve zhromaždilo ve a udí, ktorí vyjadrovali svo-
ju nespokojnos  s vrchnos ou. Stupavský okresný 
slúžny Rajner hlásil do Bratislavy, že sa Stupava-
nia zastrájali vymôc  si spravodlivos  u samot-
ného palatína. Dokonca obec Mást poslala na 
bratislavský snem dvoch obyvate ov – Suchého 
a Lachkovi a –, aby ich samotní poslanci pou ili, 
o by mali vlastne robi . Oboch sa ujal vodca re-

volúcie udovít Košút. Obyvate om obce napísal 
odkaz vo forme memoranda, v ktorom ich ubez-
pe il, že sa stali slobodnými ob anmi a ich s až-

nosti oh adom vlastníckych práv mal vyrieši  oso-
bitný súd.

Na za iatku apríla 1848 nastalo v Stupave pod-
a vonkajšieho zdania isté upokojenie vášní, aspo  
v zmysle hlásenia, ktoré podal okresný slúžny. Si-
tuácia sa však rýchlo menila. Už v polovici aprí-
la stupavskí želiari chodili do panských lesov na 
drevo a v meste ku ho predávali. Mnohí Stupava-
nia a Mást ania apovali vo svojich domoch víno, 
o bolo do tej doby ve mi obmedzené a patrilo do 

pánskeho regálu.

Výnimo ný stav
V druhej polovici apríla 1848 vládlo v Stupa-

ve a jej okolí neoby ajné napätie. Ako dôsledok 
vyhrotenej situácie a protižidovských nepoko-
jov palatín Štefan vyhlásil štatárium (výnimo ný 

stav) na území celej Bratislavskej župy. Okresný 
slúžny Rajner prikázal 28. apríla richtárom, fará-
rom a notárom celého stupavského okresu, aby 
oboznámili udí s jednotlivými bodmi nariade-
nia o výnimo nom stave. Mástsky richtár Jakub 
Lachkovi  písomne potvrdil, že o tom oboznámil 
obyvate ov obce. V Stupave vyhlásil štatárium 
k az hne  po omši. Ani štatárium však nedoká-
zalo odstráni  napätie a chaotickú situáciu vyplý-
vajúcu z rozdielnej interpretácie marcových záko-
nov. Na sklonku mája 1848 obyvatelia Stupavy 
žiadali orgány Bratislavskej župy o vysvetlenie ne-
jasností v zákonoch a najmä ich preklad do slo-
ven iny. Skuto nos , že sa zákonné opatrenia azda 
aj zámerne nepreložili do re i, ktorej by ud rozu-
mel, prispela k všeobecnému chaosu. V lete roku 
1848 pod vplyvom zahrani ných a domácich 
udalostí napätie ešte viac vzrástlo.

Ma arský šovinizmus
Cisár Ferdinand V. síce v marcovom vyhlásení 

garantoval život i práva národov v rovnakej miere 
v celom mocnárstve, ale vzrastajúci ma arský šo-
vinizmus vyostril pomery v Uhorsku už v prvých 
mesiacoch po marcovej revolúcii. Nielen Rumuni, 
Srbi a Chorváti, ale aj Slováci sa hlásili o svoje ná-
rodné práva. V záhorských obciach so záujmom í-
tali letáky, obsahujúce rôzne výzvy k slovenskému 
národu. Ke že vä šina sa tla ila v blízkej Viedni, 
nebola v Stupave o ne núdza, a to aj napriek snahe 
župných orgánov zamedzi  ich rozširovanie a stíha  
tých, ktorí ich na verejnosti šírili a ítali.

Ani v prvej polovici augusta 1848 sa pomery 
neupokojili, skôr naopak. D a 14. augusta vlád-
ny komisár K. Tarnóci písal ministrovi vnútra 
B. Szemeremu o postoji obyvate stva v Bratislave 

a okolí. Zmienil sa nielen o protižidovských nála-
dách panujúcich v meste, ale zdôraznil ahostajný 
až odmietavý postoj Slovákov v Bratislavskej župe 
k politickým snahám uhorskej vlády. Situácia bola 
krajne napätá v Stupave, odkia  takisto putovali 
s ažnosti k vláde. Sved í o tom nariadenie minis-
tra spravodlivosti uhorskej vlády Františka Deáka 
Bratislavskej župe, aby vyšetrila s ažnosti obyvate-
ov Stupavy vo veci urbárskych dávok a deviatku.

Proklamácia k slovenskému 
národu

Azda ako reakcia na podávané s ažnosti bola 
augustová žiados  bratislavského podžupana Mi-
chala Jankóa miestnemu vojenskému velite o-
vi gen. Lambergovi, aby do Stupavy a okolitých 
obcí vyslal dve stotiny pechoty. Prítomnos  voj-
ska mala utlmi  vzburu, ktorá každú chví u hro-

zila prepuknú . Národnostné trenice v Uhorsku 
a vz ahy medzi Vied ou a Peš ou len prilievali olej 
do oh a až do takej miery, že v septembri 1848 
vypukol ozbrojený konflikt. Snaha Ma arov o ná-
rodnú a politickú supremáciu narazila na odpor 
v radoch Chorvátov, Srbov, Slovákov i Rumunov. 
D a 11. septembra 1848 chorvátske vojská ve-
dené bánom J. Jela i om prekro ili Drávu a vy-
dali sa na pochod smerom k Pešti. Ešte nieko ko 
dní predtým, 5. septembra 1848, vydal Michal 
Miloslav Hodža vo Viedni proklamáciu k sloven-
skému národu o ma arskej nespravodlivosti. Po-
sledným prostriedkom, ako bolo možné s ou 
skoncova , bola pod a Hodžu vojna. Zakrátko 
sa vo Viedni sformovala Slovenská národná rada 
pod vedením Štúra, Hurbana a Hodžu. S tichou 
podporou najvyšších vládnych miest sa pripravila 
prvá slovenská dobrovo nícka výprava.

Oddiely slovenských 
dobrovo níkov

Medzi tým ministerský predseda uhorskej vlá-
dy gróf . Ba áni 19. septembra 1848 vyzval na 
mobilizáciu síl do boja proti Chorvátom a vzbú-
reným Srbom. Aby sa do radov rýchlo sa formu-
júcej gardy prihlásilo o najviac brancov, Ba áni 
nechal proklamáciu vytla i  aj v sloven ine. Sna-
ha uhorskej vlády zmobilizova  na Záhorí o naj-
vä ší po et brancov však aj tak zlyhala. Buoc a-
lej oznamoval podžupanovi, že napriek ve kému 
úsiliu z takých udnatých obcí ako Plavecký Pe-
ter alebo Plavecký Mikuláš získal iba po jednom 
brancovi. Vyjadril presved enie, že požiadavka 
Vlastibranného výboru na ele s Košútom o ma-
sovom ozbrojení udu by sa tu bez vä ších finan -
ných prostriedkov sotva dala realizova .

D a 18. septembra 1848 prekro ili oddiely slo-
venských dobrovo níkov hranice Uhorska a tiah-
li cez kopani iarsky kraj smerom na Myjavu. Po-
chod asi piatich stovák ozbrojencov pod vedením 
L. Štúra, J. M. Hurbana a M. M. Hodžu a vele-
ním moravsko- eských dôstojníkov B. Bloudka, 
Zacha a Jane ka vyvolal vrenie v západnej asti 
Nitrianskej stolice i na Záhorí. ud z myjavských 
a staroturanských kopaníc sa masovo hrnul pod 
zástavy dobrovo níkov. Ke že vrchnostenské or-
gány sa obávali, že aj po záhorských obciach sa 
povstanie rýchlo rozšíri, pokúšali sa zneváži  vod-
cov slovenskej výpravy. Využili aj tú skuto nos , 
že povstanie sa rozšírilo najmä v isto evanjelic-
kom kraji a na ele Slovenskej národnej rady boli 
samí evanjelici, o sa ukázalo ako politická chyba. 
Župné orgány po ítali s náboženským antagoniz-
mom a ešte neprekonanými predsudkami z doby 
protireformácie.

Ignác Jura ka
Pravda, štátna moc nezostala len pri fabrikova-

ní výmyslov, ale okamžite podnikla rozhodné kro-
ky na udusenie stále viac sa rozmáhajúceho udo-
vého hnutia. „Aby buri i zlapaní a obesení by  mohli,“ 
vypísal predseda uhorskej vlády udovít Ba á-
ni 20. septembra 1849 odmenu 50 zlatých za 
každého zajatého slovenského povstalca. Mladý 
stupavský katolícky kaplán Ignác Jura ka poznal 
skuto nú pravdu o slovenskom povstaní. Osob-
ne sa poznal s . Štúrom a J. M. Hurbanom. Ako 
autor nieko kých lánkov a básní v Štúrových Slo-
venských národných novinách a v Orle Tatran-
skom sa preukázal v revolu ných rokoch ako hor-
livý a uvedomelý Slovák. Jura ka pôsobil v ase 
vypuknutia povstania vo filiálke stupavskej fary 

Revolúcia v rokoch 
1848 – 1849
Od 12. novembra 1847 zasadal v Bratislave uhorský snem. Pod vplyvom revolu ných uda-
lostí vo Francúzsku sa za iatkom marca 1848 situácia na sneme postupne zradikalizovala. 
V ranných hodinách 14. marca 1848 sa po Bratislave ako blesk rozšírila správa o revolúcii 
vo Viedni. D a 15. marca vypuklo revolu né vrenie aj v Pešti. 
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Kaštie  v 19. st.



Pajštún (Borinka), kde vykonával obvyklé kap-
lánske povinnosti. Zvesti o Hurbanovi šírené Ma-
armi a ich prívržencami zapôsobili aj na tunajší 
ud. Na verejnom zhromaždení otvorene vyhlá-
sil: „Nebojte sa ani Jela i a, ani Hurbana, sú to muži 
spravodliví, ktorí za cisára a za náš národ bojujú, vám 
Slovákom iste ubližova  nebudú, len zotrvajte vo vernos-
ti vášmu panovníkovi.“

Tieto slová boli prí inou Jura kovho prenasle-
dovania a bezmála ho stáli život. Už 10. októbra 
1848 krátko pred polnocou ma arskí pandúri 
vtrhli do stupavskej fary a vyvliekli ob úbeného 
kaplána z postele. Ešte v noci sa ocitol v bratislav-
skom župnom väzení, kde celé štyri týždne akal 
na proces, v ktorom ho 11. novembra 1848 vo-
jenský súd odsúdil na smr  obesením. Za vzor-
ného kaplána intervenovali rodi ia, ktorí prišli od 
Skalice, a viacerí vplyvní k azi na ele s bratislav-
ským kanonikom Forgá om. Ten sa sám vybral 
do Pešti, aby orodoval za Jura ku u novozvole-
ného predsedu uhorskej vlády udovíta Košúta. 
Napokon s pomocou ostrihomského arcibiskupa 
Háma dosiahli priaznivejší výsledok. Košút na-
riadil Jura kov in prenecha  civilnému súdu, o 
stupavskému kaplánovi zachránilo život.

V bratislavskom väzení pobudol ešte vyše me-
siaca. Po tom, ako vypukla medzi Vied ou a Peš-
ou nová otvorená vojna, Jura ku pred príchodom 

cisárskeho vojska 15. decembra 1848 evakuova-
li spolu s ostatnými väz ami do Komárna. Prá-
ve tam zažil najhoršie ponižovanie zo strany na-
huckanej ma arskej lúzy. Z Komárna deportovali 
Jura ku lo ou do Pešti, kde zanedlho jeho utrpe-
nie skon ilo.

Koniec revolúcie
Vz ahy medzi Uhorskom a Rakúskom sa po 

výprave slovenských dobrovo níkov a neúspeš-
nom Jela i ovom pochode na Peš  ešte viac 
zhoršovali. Už v druhej polovici októbra 1848 
sa cisárske vojská za ali sústre ova  na hrani-
ciach s Uhorskom. V okolí Marcheggu tábori-
li asti jednotiek podriadených maršalovi Win-
dischgrätzovi, no pokia  zúrili boje o viedenské 
barikády, žiadne akcie sa nepodnikali. Pobyt voj-
ska v blízkosti obce prinášal so sebou možnosti 
konfliktu. Nemožno sa preto udova , že 22. ok-
tóbra 1848 sa v obci rozniesol chýr, že cisárski vo-
jaci odohnali Stupavanom 10 kusov zo stáda do-
bytka, ktoré sa páslo na lúkach na Hajpróde. Ako 
ukázalo vyšetrovanie, nebola to celkom pravda. 
Stupavania sami hnali dobytok do Rakúska, aby 
ho tam spe ažili. Aj 10. novembra opä  prehnali 
60 kusov rožného statku do Marcheggu, o bolo 
úradmi prísne zakázané. Vládny komisár áni 
nariadil bratislavskému podžupanovi Michalovi 
Jankovi zamedzi  pohyb me-
dzi Rakúskom a Uhorskom 
a tých, o porušili nariadenia, 
prísne potresta .

So stúpajúcimi probléma-
mi uhorskej vlády rástla aj jej 
nedôvera vo i obyvate om na 
Záhorí. Mnohí boli ozbroje-
ní, a preto 11. novembra 1848 
nariadil vládny komisár áni 
zhaba  obyvate om Stupavy 
všetky strelné zbrane. O dva 
dni neskôr oblastné vojenské 
velite stvo poslalo do meste ka 
dve roty, teda spolu asi 300 pe-
šiakov a 30 husárov, aby asistovali pri domových 
prehliadkach a schladili rozpálené mysle. áni sa 
zárove  vyhrážal štatariálnym súdom každému, 
kto spôsobí o i len najmenšiu škodu v lesoch 
stupavského panstva.

Zásadný zvrat vo vz ahu Viedne s Peš ou na-
stal za iatkom decembra 1848, ke  odstúpil cisár 
Ferdinand V. v prospech svojho sotva 18-ro ného 
synovca Františka Jozefa (1848 – 1916). Uhor-

ský parlament výmenu na tróne neuznal, na o 
– krátko po nástupe nového panovníka na trón 
– vtrhli rakúske zbory do Uhorska s cie om ná-
silne skoncova  s ma arským odbojom. Predné 
hliadky cisárskych vojsk sa objavili v okolí Stupa-
vy už 12. decembra 1848, ale národné gardy ale-
bo iné vojenské jednotky podliehajúce peštianske-
mu vlastibrannému výboru sa im nepostavili na 
odpor. Obyvate stvo prežívalo búrlivé asy, lebo 
príchod cudzích vojsk znamenal vždy pohromu. 
A na dôvažok, 12. decembra vo ve erných hodi-
nách vypukol v stodole Tomáša Fuseka v Máste 
požiar. Ohe  sa rýchlo rozšíril a plamene pohltili 
sedem stodôl. V každej bolo ve ké množstvo sena, 
slamy a ešte nepomláteného obilia.

Pod kontrolou cisárskeho 
vojska

Zanedlho, 15. decembra 1848, bola v rukách 
Rakúšanov aj Bratislava. Uhorský vojenský veli-
te  A. Görgei ustúpil na východ. V januári 1849 
riadny slúžny Bratislavskej župy prikázal stupav-
skému richtárovi, aby župnej vrchnosti odovzdal 
všetky tla ené výzvy Košúta a ániho, ktoré sa 
nachádzali na jeho úrade. Rovnako mal pobra  
podobné materiály aj od obyvate ov Stupavy, ak 
ich vlastnili. Štátne orgány zrušili platnos  uhor-
ských bankoviek a nariadila ich odovzdanie. Si-
tuácia sa do normálnych ko ají dostávala iba po-
maly, Košút mal aj na západnom Slovensku stále 
ve a prívržencov. Stupava bola však pod prísnou 
kontrolou cisárskeho vojska a ani príslušníci ro-
diny Pálfiovcov, miestnych magnátov a statkárov, 
nemali ve a sympatií vo i ma arskému odboju.

V marci 1849 panovník celej ríši naoktrojo-
val (vydal z vlastnej vôle) tzv. krom ížsku ústa-
vu, ktorá obsahovala mnoho pozitívneho. Zaru-
ovala osobnú slobodu a rovnoprávnos  všetkých 

ob anov, rovnako aj slobodu tla e a oddelenie sú-
dov od administrácie. Deklarovala síce jedno-
tu celej ríše, ale zárove  umož ovala zvoláva-
nie krajinských snemov. V ústave boli poistené aj 
základné práva každej obce, ktoré tak dostali 
nový impulz na svoj rozvoj, o malo nepochybný 
pozitívny vplyv aj na Stupavu.

Detronizácia Habsburgovcov
Na vojenskom poli sa situácia pre mladého pa-

novníka nevyvíjala pod a jeho predstáv a pred-
stáv dvorskej kamarily. Došlo dokonca k ne aka-
nému zvratu. V prvých jarných mesiacoch 1849 
akoby ma arskí rebeli chytili druhý dych. Cisár-
ska armáda trpela cite ným nedostatkom vojska, 
lebo sú asne prebiehala vojenská kampa  v Ta-
liansku, kde boli viazané ve ké rakúske sily. Pre-
to sa úrady snažili zvýši  po et vojakov za každú 

cenu. V marci 1849 najímali chlapov do vojska aj 
v Stupave, a to len na obdobie, kým sa neskon í 
vojna. Dobrovo níkom vysokým do 5 stôp a dva 
cóly (155 cm) s ubovali 20 a vyšším 30 zlatých 
v striebre na ruku. Okrem toho vojenské velite -
stvo ponúkalo alšie výhody, len aby sa súci chla-
pi našli.

Ani nábor do armády však ve mi nepomáhal. 
Po ví azstvách ma arských revolu ných vojsk nad 

cisárskymi zbormi pri Solnoku a Hatvani v apríli 
1849 sa otvorila honvédom cesta k Dunaju. Na-
sledovala detronizácia Habsburgovcov a vyhláse-
nie nezávislosti Uhorska. Ke  kapitulovala cisár-
ska posádka v Budíne, ažisko bojov sa prenieslo 
na západné Slovensko. Cisárske oddiely boli zatla-
ené až za Váh a o akával sa výpad úspechmi po-

vzbudených honvédov smerom k Bratislave.

Pomoc z Ruska
V tiesnivej situácii sa cisár František Jozef I. ob-

rátil na cára Mikuláša I. s prosbou o poskytnu-
tie vojenskej pomoci, a ten mu vyhovel. V druhej 
polovici mája 1849 prekro ilo 200 000 ruských 
vojakov severné hranice krajiny. Jeden ruský zbor 
postupoval cez Moravu k Hodonínu a odtia  tia-
hol cez Skalicu, Malacky a Stupavu k Bratislave.

Postup ruských vojsk povzbudil stúpencov 
Habsburgovcov z radov vysokej uhorskej š ach-

ty, ktorí sa 23. mája 1849 zišli na ele s grófom 
Móricom Pálfim a Mikulášom Esterházim v Bra-
tislave a vydali proklamáciu, aby boli verbovaní 
uhorskí regrúti na ochranu trónu a dynastie. Ne-
vedno, ako pochodil gróf Pálfi s touto iniciatívou 
v domovskej Stupave, ale v celej krajine sa podari-
lo zverbova  sotva nieko ko sto mužov. Celá akcia 
bola prefíkaným manévrom príslušníkov vysokej 
š achty. Starokonzervatívci predvídali, že Košúto-
va radikálna revolúcia bude s pomocou Rusov za-
krátko potla ená, a preto rozmýš ali, ako zabez-

pe i  vlastnú politickú pozíciu 
po potla ení revolúcie.

V júni 1849 bolo aj vodcom 
uhorskej revolúcie jasné, že spojenému náporu 
ruských a rakúskych vojsk nemali šancu odola . 
Barón J. Jesenák, košútovský komisár bratislav-
skej a nitrianskej župy, vydal preto v tomto me-
siaci rozkaz všetkým obyvate om na území oboch 
žúp na všeobecné povstanie. Z domu, kde bývali 

dvaja chlapi, bol pod a rozkazu jeden povinný zú-
astni  sa všeobecného povstania. Pod a Jesenáko-

vých predstáv si každý povstalec mal vzia  sekeru, 
kosu, alebo piku a jedlo na tri dni. Velenie takto 
utvorených udových oddielov mali prevzia  sto-
li ní páni a k azi, ktorí by viedli ud spolo ne pro-
ti nepriate ovi.

Ani v oblastiach, ktoré boli pod kontrolou 
uhorských orgánov, sa nikto nehrnul vyplni  ta-
kéto príkazy. Naproti tomu do novoorganizova-
ných slovenských oddielov sa hlásilo pomerne 
ve a dobrovo níkov. Jeden slovenský dobrovo níc-
ky pluk opustil 17. júna 1849 základ u v Holí-
i a už v podve er za spevu národných piesní jeho 

tri prápory vtiahli do Stupavy. O tri dni neskôr, 
20. júna 1849, vykonal slávnostnú prehliadku 
slovenského dobrovo níckeho vojska velite  bra-
tislavského vojenského okruhu podmaršal von 
Kempen. Po prehliadke a cvi ných stre bách sa 
zbor v Stupave zreorganizoval a utvorila sa nová 
stotina pod velením J. Ku eru. Do dobrovo níc-
keho vojska v Stupave vstúpil aj zápalistý a búrli-
vý štúrovec M. Dohnány, ktorý krátko po skon-
ení revolúcie opísal svoju ú as  v slovenskom 

povstaní v útlej, ale zaujímavej knižke.

Štúrova plamenná re
D a 23. júna 1849 navštívili dobrovo níc-

ky zbor, ktorý táboril v Stupave, . Štúr a M. M. 
Hodža. Na pasienkoch pod stupavskými Šibeni-
cami Štúr v prítomnosti hlavného velite a zboru 
baróna Lewartowského oslovil vojakov plamen-
nou re ou plnou optimizmu:

„Slováci, bratia! Vstupujeme do nového života, 
do našej lepšej budúcnosti. Krá ame do svätyne na-
šej národnej slobody a nezávislosti od samopanstva 
ma arského. Stovky rokov o hlodalo, to sa zmeni-
lo v sú asnej dobe. Slovák je už vo ný a navrátený 
k love enstvu, od ktorého ho pekelná košútovská poli-
tika chcela odtrhnú . Dané sú mu práva, o ktoré nás 
zlostný tyran chcel olúpi .“

Vojsko a množstvo prítomných Stupavanov 
oduševnili Štúrove slová a naplnili ich nádejou, že 
Slováci sa stanú plnoprávnymi ob anmi vo svojej 
vlasti. Nik netušil, že to bude trva  takmer 150 
rokov, kým sa Štúrove slová prednesené v Stupa-
ve stanú skuto nos ou.

Dobrovo nícky pluk sa zdržal v Stupave 10 dní 
až do 27. júna 1849, ke  prišiel rozkaz na urých-
lený presun do Ra e. Dôvodom bola rozrastajúca 
sa epidémia cholery, ktorá ohrozovala bojaschop-
nos  jednotky. Na Záhorí sa objavila už na sklon-
ku mája a zanedlho postihla aj obyvate ov Stupa-
vy. Pôvodcami nákazy boli pravdepodobne ruské 
vojská, ktoré sa v tom ase presúvali cez Záhorie. 
Epidémia trvala až do septembra 1849, avšak jej 

intenzita, naš astie, nebola taká 
ve ká ako v predchádzajúcich prí-
padoch. Na jej následky zomre-
lo celkovo 18 obyvate ov Stupavy.

V júli 1849 ruské a rakúske 
zbory zatla ili honvédov až za rie-
ku Tisu, kde sa 9. augusta novo-
vymenovaný hlavný velite  uhor-
ských vojsk, po ský generál Jozef 
Bem, ešte raz pokúsil o úspech, 
ale v bitke s Rakúšanmi pri Te-
mešvári utrpel zdrvujúcu po-
rážku. O dva dni nato, 11. au-
gusta 1849, sa udovít Košút 
a ostatní ministri revolu nej vlá-
dy zriekli funkcií a emigrovali do 
Turecka. Moc prešla do rúk gene-
rála A. Görgeia, ktorý 13. augus-

ta 1849 pri obci Világoš zložil s hlavnou as ou 
ma arského revolu ného vojska zbrane. Defini-
tívny mier v krajine nastal až 2. októbra 1849, 
ke  kapitulovala posledná bašta košútovcov – ko-
már anská pevnos .

PhDr. Anton Hrnko, CSc., foto archív autora
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Rímskokatolícky kostol, pôsobisko 
kaplána Jura ku.

udovít Košút, vodca 
ma arskej revolúcie.

Jozef M. Hurban. Mikuláš Dohnány, prvý 
kronikár Slovenského po-
vstania rokov 1848 - 1849. 
K povstaniu sa pripojil 
v Stupave.

Vodca slovenskej 
revolúcie udovít Štúr.



S príchodom leta sme sa tešili už na kreatív-
nu innos , takže ihne  sme sa vrhli na vý-
robu úžitkových, opakovane použite ných 

vecí dennej potreby. Vždy sa snažíme h ada  rie-
šenia blízke prírode, máme rados , ke  sa naše 
výrobky nielen pá ia a potešia, ale pomôžu aj 
k ochrane životného prostredia. Preto sme za a-
li z plátna, bavlny a anu vyrába  nákupné tašky, 
vrecúška na potraviny, prate né obaly na knihy, 
okuliare, kozmetiku, príbory, mobily... V plá-
ne máme aj rôzne šité cestovné balenia, dopln-
ky pre deti do auta, prestierania, obrusy, štóly...

Leto je pre nás tiež obdobím, ke  už poma-
ly myslíme na najkrajšie sviatky roka –  Viano-
ce. Pripravíme pre vás nielen ozdoby a aranžmá-

ny z prírodných materiálov i poh adnice, ale aj 
dar eky a dar ekové sety.

Veríme, že sa vám budú pá i .

So a Škultétyová, foto: Petra Balogová
chranenadielnatekla.sk

Združenie výtvarných umelcov západné-
ho Slovenska vzniklo v roku 1990 ako 
nástupnícka organizácia jedného z troch 

združení fungujúcich pred rokom 1989 v troch 
krajoch Slovenska. Jej lenom je aj Stupav an 
– akademický maliar Eduard Kalický.

Pri príležitosti osláv 30. výro ia vzniku zdru-
ženia bola v priestoroch Západoslovenského mú-
zea v Trnave vernisáž výstavy SALÓN – 30 RO-
KOV ZVUZS 1990 – 2020, na ktorej vystavuje 

43 autorov takmer 120 svojich diel. Západoslo-
venské múzeum hostí výstavy ZVUZS už viac 
než dve desa ro ia, a to každé dva roky v let-
ných mesiacoch. lenovia združenia predstavu-
jú na nich návštevníkom svoje nové ma by, grafi-
ky, kresby, sochy, fotografie, textilné práce i diela 
v kombinovaných technikách. 

Výstava potrvá do 30. augusta 2020.
rr

Pozývame vás do Knižnice Ruda Morica, 
ktorá opä  doplnila poli ky novými kni-
hami, zakúpenými s pomocou fondu na 

podporu umenia. Knihy autorky Julie Caplin sa 
ítajú ahko. Príbehy sú príjemné, pobavia vás 

a oddýchnete si pri nich. Nájdete v nich aj tipy na 
miesta, kam treba ís  na kolá iky a dobrú kávu...

Pláž v Chorvátsku
„Maddie je milá a rozumná tridsa ro ná žena. Má 

však aj svoju bohémsku stránku: vyštudovala dejiny 
umenia a chcela by sa presadi  ako výtvarní ka. Za-
tia  nemala š astie, je bez pe azí, a tak prijme ponuku 
letnej brigády: bude pracova  ako hosteska na luxusnej 
jachte v Chorvátsku, na ktorej sa plaví partia priate-
ov z módnej branže. Prácu jej dohodila kamarátka 
Nina, ktorej brat Nick je jedným z hostí na lodi. Po-
chádza z úplne oby ajnej farmárskej rodiny, ale teraz 
chodí s modelkou Tarou, s ktorou sa zoznámil, ke  na 
jeho farme prebiehalo fotenie módy. Maddie sa snaží 
obstá  v úlohe hostesky a vyhovie  rozmaznaným hos-
om, lenže arogantná Tara jej to neu ah uje. Medzi 

Nickom a Tarou to za ína pomaly škrípa , predsa len 
pochádzajú každý z iného sveta. O Maddie sa zau-
jíma jeden z hostí, pekný a bohatý Simon, ktorý oce-
uje jej výtvarný talent a plné krivky – myslí to však 

úprimne? Zárove  si Maddie uvedomuje, že sa jej ím 
alej, tým viac pá i Nick ...“

Michalela Víchová, foto autorka
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SALÓN – 30 ROKOV 
ZVUZS 1990 – 2020

Nové knihy

Kreatívna Tekla
Skon ili sme so šitím rúšok, ktorými sa nám podarilo aspo  
iasto ne pomôc  seniorom, predava kám a iným 

Stupav anom, rovnako ako zdravotníckemu personálu 
nemocnice na Kramároch.

1990
2020
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„Športoval som v Pionierskom, terajšom 
Prezidentskom paláci, kde raz robili ná-
bor do ahkoatletického oddielu Slovana 

Bratislava. Ke  som vyhral preteky na 500 met-
rov, oslovil ma tréner a za al sa mi venova ,“ spo-
mína na športové za iatky z konca 50-tych ro-
kov pán Rudolf ach. Chýbali mu však výzvy, 
a tak sa v behu nenašiel. 

„V atletike bývali preteky len raz za rok, a to ma 
nebavilo. Som totiž sú aživý typ. Ke  som zistil, že 
cyklisti majú preteky každý týžde , prihlásil som 
sa do oddielu Lokomotívy Bratislava. Vtedy som 
mal 13 rokov a hne  v prvých pretekoch som skon il 
druhý,“ dodáva úspešný cyklista. 

Lokomotíva Bratislava bol pojem, dlhých 

17 rokov to bol náš najlepší oddiel. Ke  vy-
tvoril tréner Kamil Ha apka cyklistický od-
diel Internacionál Slovnaft Bratislava, do kto-
rého prestúpili takmer všetci najlepší cyklisti 
z Lokomotívy, Rudolfa acha a Jozefa Hor-
níka ako mladých perspektívnych cyklis-
tov nechcel tréner Karol Herceg pusti . Spo-
lu s Valentom Mifkovi om sa tak stali oporou 
Lokomotívy Bratislava.

Na ceste, dráhe i v teréne
Rudolf ach sú ažil a vyhrával už ako do-

rastenec a potom aj v tíme starších. V roku 
1962 obsadil v cyklistickom rebrí ku tre-
tie miesto. Okrem toho sa v dorasteneckom 

veku stal v sú aži družstiev majstrom Brati-
slavy i Slovenska, v rebrí ku na dráhe skon-
il tretí na Slovensku za Jozefom Horníkom 

a Antonom Gubrickým. Darilo sa mu aj v te-
rénnych pretekoch, kde mu patrila 10. prie -
ka slovenského rebrí ka. 

„Napriek tomu, že na dráhe sa mi celkom da-
rilo, venoval som sa viac cestnej cyklistike. Možno 
aj z toho dôvodu, že som nemal svoj vlastný dráho-
vý bicykel a na preteky som si poži iaval ten oddie-
lový, ktorý nebol kompletný a dop al som ho nie-
ktorými sú iastkami zo svojho cestného bicykla,“ 
vysvet uje Rudolf ach, ktorý sa po as svojej 
kariéry síce do slovenskej reprezentácie nepre-
bojoval, no pochváli  sa môže napríklad ú as-
ou na viacerých trojetapových pretekoch ako 

Bratislava-Viede -Budapeš -Bratislava, Koši-
ce-Tatry-Košice i Banská Bystrica-Liptovský 
Mikuláš-Banská Bystrica. V peletóne patri-
li medzi jeho súperov také postavy slovenskej 
cyklistiky ako Ján Svorada starší, Róbert Hu-
tyra, Karol Pátek i Daniel Grá , na dráhe to 
boli zase Dušan Škvarenina, Juraj Mikluši-
ca a olympijský ví az z Montrealu 1976 An-
ton Tká . Z eských cyklistov to boli Miloš 
Hrazdíra (trojnásobný ví az pretekov Okolo 
Slovenska), Jan Smolík (ví az Pretekov mie-
ru 1964), Karel Vávra (2. miesto na Pretekoch 
mieru 1968), Milan Puzrla a mnoho alších.

Nehoda
„Cyklistike som sa venoval od svojich trinástich 

rokov. Aktívnu kariéru som zavesil na klinec, ke  
som mal dvadsa sedem. Potom som sa oženil, mal 
som dopravnú nehodu a pre zdravotné problémy som 
to na istý as nechal,“ vysvet uje Rudolf ach. 
Ne inný však nezostal. Približne v tom ase, 
za iatkom 70-tych rokov, sa pán ach pres a-
hoval z Bratislavy do Stupavy za manželkou.

„Žijem tu od roku 1971. Stupavu som spoznal 
v aka cyklistike, môj prvý výlet na bicykli bol totiž 
na Pajštún a do Borinky. Ve mi sa mi tu zapá i-
lo,“ dodal. A ke že sa nemohol venova  cyklis-
tike, pustil sa do turistiky. V roku 1980 spo-
luzakladal turistický oddiel v Stupave a dlhé 
desa ro ia pomáhal aj ostatným obyvate om 
objavova  krásy prírody v okolí mesta, ako aj 
inde na Slovensku. 

Rudolf ach mal aj krásne zamestnanie, 
pracoval ako archivár v Slovenskom národ-
nom archíve. Je teda dokonalým príkladom 
loveka, v ktorom sa snúbi láska k histórii, 

tradíciám a prírode. Dnes je už na dôchodku, 
avšak žiadna nuda mu veru nehrozí.

Návrat
„Po dlhých rokoch, presnejšie v roku 2013, som 

sa opä  vrátil k cyklistike. Kamaráti, bývalí cyk-
listi Palo Hollý, Karol Vogel a Ferdinand Jáno-
šík ma prehovorili, aby som za al preteka  za „sta-
rých pánov,“ vraví Rudolf ach. V roku 2016 sa 
stal dokonca majstrom Slovenska v cestných 
pretekoch s hromadným štartom v Krá ovej 
pri Senci! Okrem toho si vybojoval aj viace-
ro druhých a tretích miest. Ocenenia mu ude-
ovali predstavitelia Slovenského zväzu cyklis-

tiky a na diplomoch z rokov 2015 – 2018 je 
podpísaný prezident SZC Peter Prívara.

„Minulý rok v máji som na pretekoch v uno-
ve spadol a zlomil si k ú nu kos  a tri rebrá. Prete-
ky som však dokon il a skon il som na tretej prie -
ke! V auguste ma operovali a teraz, presne rok na 
to, mi vyberú titánové vložky,“ šokuje nezastavi-
te ný cyklista, ktorý aj po tomto úraze tréno-
val a sú ažil. Vraví, že v Stupave má pre svoj 
koní ek vynikajúcu podporu. 

„Dá sa tu trénova  v krásnej prírode a vytvori-
li sme si tu takú skvelú partiu. S Ferdinandom Já-
nošíkom a alšími piatimi-šiestimi cyklistami cho-
dievame spolu aj do Rakúska, kde sú lepšie cesty 
a menej áut. Naj astejšie jazdíme do Devínskej 
Novej Vsi, alej cez Cyklomost Slobody do Angernu 

a kompou cez Záhorskú Ves naspä . To máme tak 
na dve hodiny, najazdíme okolo 60 km. Tempo si 
udávame pod a seba a to nás ni  nebolí! Zabudne-
me na problémy a užívame si len jazdu. Rád by som 
preto po akoval aj mojej manželke a dcéram, že ma 
v mojej zá ube podporujú.“

Méty
Rudolf ach má pred sebou ešte mnoho 

mét. Po tom, ako absolvuje operáciu, chce 
„zahviezdi “ na pretekoch v Kláštore pod 
Znievom. „Sú to najstaršie cyklistické preteky na 
Slovensku. Znova sa tam chcem dobre umiestni ,“ 
uzatvára Rudolf ach.
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Sú aživý typ
Hoci má Rudolf ach na chrbte už sedem krížikov, stále je 
ak nejší ako mnohí podstatne mladší Stupav ania. Na konte 
má množstvo športových úspechov a naše mesto skvelo 
reprezentuje aj v sú asnosti, vo svojich 76-tich rokoch. Jeho 
cesta k cyklistike však nebola celkom priama. 



MTB 76 km / 1 850 m

UNICYCLE 16 km / 350 m

MTB 42 km / 900 m

BYSTRICA RUN 17 km / 370 m

BYSTRICA RUN 8 km / 180 m

MTB 105 km / 2 850 m

MTB 25 km / 480 mmm

STUPAVSKÉ NOVINY | LETO 2020 ŠPORT noviny@stupava.sk | 21

Cyklistické podujatia STUPAVA TRO-
PHY, odohrávajúce sa v zimnom aj 
letnom období, majú už vyše 10-ro -

nú tradíciu. Štartuje na nich oraz viac prete-
károv z celej Európy, pri om organizátori evi-
dujú dopyt po podujatí nielen vytrvalostného 
charakteru, ale aj po podujatí, na ktorom by si 
mohli milovníci horských bicyklov zmera  sily 
v šprinte do kopca.

Takéto preteky sa uskuto nia 1. septem-
bra a ur ené sú pre všetky vekové kategórie. 
Vzh adom na kratší charakter trate sa na nich 
môžu zú astni  aj cyklisti, ktorí nechcú strávi  
na trati viac hodín. Pretekári budú štartova  
z parku pri penzióne Intenzíva jednotlivo v a-
sových intervaloch 30 sekúnd z dôvodu dodr-
žania bezpe nosti na trati, ke že sa pôjde aj po 
úzkych cyklistických chodníkoch. Tra  poduja-

tia povedie smerom zo Stupavy po cyklotrase 
na Biely Kríž. V cieli bude zabezpe ené ob er-
stvenie a vyhlásenie výsledkov s tombolou.

Juraj Jánošík

Stupava MTB Sprint

Beh na Pajštún
OZ SALUTE srde ne pozýva nadšencov lesného 
behu na tradi ný 
9. ro ník Behu na Pajštún, ktorý sa uskuto ní 
d a 8. augusta 2020. 

PROPOZÍCIE: Ženy/Muži/Beh so psom
Dátum: 08.08.2020, 10:00 hod.
D žka trate: 10,5 km
Prevýšenie: 456 m
Povrch: lesný terén
Prezentácia: na mieste štartu od 8:00 
do 9:30 hod.
Registrácia/Štartovné:

REGISTRÁCIA IBA ONLINE!!!  Registrácia sa 
uzatvára 06.08.2020 o 22:00 hod.
NA MIESTE NIE JE MOŽNÉ SA REGISTROVA !!!  
Možné je iba uhradi  štartovné, žiadame ale 
preferova  platbu vopred.
Úhrada štartovného do 04.08.2020 prevodom na 
ú et SK07 1100 0000 0029 4304 5174

(do poznámky uvies  meno a priezvisko preteká-
ra): 12,00 €
Úhrada štartovného na mieste pri preberaní 
štartového ísla: 15,00 €

Miesto konania/štartu: Penzión Intenzíva, 
Nová 1555/66, 900 31 Stupava (smer Borinka)
Štart: 10:00 hod.
Cie : Penzión Intenzíva, Nová 1555/66, 900 31 
Stupava 
Kategórie: M, M40, M50, M60, Z, Z40, Z50, Z60
Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok na-
rodenia
Ob erstvenie: palacinky, voda  a ovocie
Ceny: Každý ú astník si odnesie ú astnícku me-
dailu. Prví traja bežci v každej kategórii získajú 
vecné ocenenie.
Organizátor nezodpovedá za stratu 
osobných vecí.
Informácie: tel. : 0911 123 711,
alebo e-mail: lesnybehstupava@gmail.com



V národnej lige hrala Stupava v rokoch 
1980 až 1988. V jej kádri boli hrá-
i Michal Štoffa, Vlado Kopp, Dano 

Pavlí ek, Vlado Valachovi , uboš Ivica, Vla-
do Pia ek, Jožko Mrázek, Ján Šembera, Miro 
Pušká , Štefan Lachkovi , Vlado Pšenko, 
František Kuštor ml. a uboš Figmik. Tréne-
rom bol Miro Jan ár. Mužstvo dop ali mladí 
hrá i. Na fotografiách sa snažíme ukáza  vždy 
aktuálnu zostavu v tom-ktorom ro níku ligy. 
Samozrejme, nemôžeme uverejni  všetky fo-
tografie, a tak sa môže sta , že nie každý hrá  
sa na nich nájde.

  Obr.1: Z ava stoja V. Rigler, M. Jan ár, J. 
Lachkovi , F. Šembera, V. Landl, M. Kubí ek, 
V. Profant, k a ia M. Pušká , V. Pšenko, J. Ka-
hánek. A. Móza, J. Živner.

Ú astníkmi SNL boli okrem Stupavy tie-
to mužstvá: Dubnica, VŠ Nitra, Pieš any, Bar-
dejov, VVVTŠ Martin, Prešov „B“, Bošany, 
Hlohovec, Detva, H Bratislava, Martin „B“. 
Mužstvo podávalo po celú jarnú as  sú aže 
striedavé výkony, jedenkrát pomohlo domáce 
prostredie nášmu mužstvu, inokedy zase súpe-
rovi. Naš astie, našim hrá om nehrozil postup 
ani vypadnutie.

Obr. 2: z ava v hornom rade stoja: J. Ivica,. 
Š. Li ák, V. Kopp, . Ivica, J. Moravanský, J. 
Šembera, V. Valachovi , J. Vlaši , M. Štoffa, Ján 
Pia ek, dolný rad: J. Šembera , . Figmik, V. 
Pšenko, Š. Lachkovi , M. Pušká , J. Mrázek. 
Mužstvo v podobnom zložení bojovalo v Slo-
venskej národnej lige. 

Hrá sky káder zostával v podstate rovnaký, 
ob as prišiel nový hrá . V priebehu ro níkov 
sa pomaly ale iste dostávala Stupava na vyššie 
prie ky. V ro níku 1983/1984 si pred koncom 
sú aže držala 3. prie ku v tabu ke, ale na po-
stup do celoštátnej federálnej ligy to ešte ne-
bolo. V domácom prostredí vyhrala v 19. kole 
nad Prešovom „B“, góly za Stupavu dali: Pavlí-
ek 6, Ivica 3, Haso  3, Sivák 2, Kopp 2, Šem-

bera a Pia ek po 1. 

Tuhý boj v každom zápase
Posledný zápas SNL sezóny 1984/1985 pre-

hrala Stupava v Detve, nebol to z jej strany 
dobrý výkon. Brankárom sa nedarilo, v ob-
ranných innostiach robili hrá i ve ké chyby 
a v útoku bolo viac nastrelených žrdí. Peter 
Dávid, na ktorého sa prišli pozrie  dvaja exper-
ti z H Bratislava, hral nervózne. V závere zá-
pasu Stupava „vydrela“ stav 14:14, 30 sekúnd 
pred koncom súper vystrelil, no gól nedal. Spo-
kojnos  Stupav anov narušili svojím rozhod-
nutím rozhodcovia, Dávidovi odpískali kro-
ky a domáci na nepostavenú obranu dali gól 
na 15:14. Záver bol nechutný, . Ivica strelou 
z posledného hodu trafil nohu súpera, za o ho 
domáci napadli a bola bitka, ako sa patrí. 

Zámerne sme pripomenuli jeden zápas, lebo 
ani hra v II. lige nebola žiadna prechádzka, ale 
tuhý boj v každom stretnutí. Stupava skon ila na 
tre om mieste za Topo anmi a Michalovcami.

Búrlivé nede né predpoludnia
V domácom prostredí mala Stupava vyso-

kú návštevnos  a zápasy hrané vä šinou v ne-

de u predpoludním sa vyzna ovali búrlivou at-
mosférou a špecifickým asfaltovým ihriskom. 
Pre body sa tak do Stupavy nechodilo ah-
ko. V aka výbornej forme v jarnej asti sú a-
že obhájil Tatran tretie miesto z predchádza-
júceho ro níka SNL. Ako to vyzeralo takmer 
každú hraciu nede u predpoludním na stupav-

skom ihrisku, vidno na hornom obrázku. V sú-
bojoch o body sa za alo dari  M. Mikul ákovi 
a P. Dávidovi. Najmä príchod Dávida  zname-
nal ve ký prínos, vyzna oval sa dobrými reži-
sérskymi schopnos ami a sám vedel zakon-
i  akciu. Z jeho hry ažil i alší „Mala an“ 

M. Sivák. Ako to bolo v tých asoch normál-

ne, každý zdravý mladý muž mu-
sel ís  „slúži  vlasti“, a tak P. Dá-

vid od 1.7.1985 nastúpil na základnú 
vojenskú službu do Dukly Praha, kde 

boli sústredení najlepší armádni hádzaná-
ri a reprezentanti z celého eskoslovenska.                                                                                                          
Je pozoruhodné, že popri týchto úspechoch 
v športe . Ivica a V. Pia ek úspešne zakon ili 
aj vysokoškolské štúdiá. Mohlo by to by  i nao-
pak – že popri škole úspešne športovali. Takisto 
však nastúpili od 1.10.1985 na vojnu.  

V ro níku 1986/1987 skon ila Stupava na 
druhom mieste. Prispela k tomu dobrá hra 
niektorých hrá ov, ako napríklad Vizmüle-

ra, Ivicu, Pia ka i Beloši a. Naši muži získa-
li z posledných piatich zápasov 9 bodov! Tie-
to náznaky zvýšenia úrovne hry potešili najmä 
fanúšikov.

Svetozár Prokeš sen.
Foto: archív priaznivcov hádzanej
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Úrodné roky stupavskej hádzanej
Po reorganizácií krajov a okresov Slovenska na za iatku 70-tych rokov minulého storo ia úrove  oboch domácich hádza-
nárskych sú aží na as poklesla. Stupav ania nieko ko rokov bojovali o postup do  Slovenskej národnej ligy. V roku 1976 
v Žiline, v roku 1977 v Lozorne a v roku 1980 v Bošanoch, kde sa im kone ne podarilo prebojova  sa do SNL.

1

vi

2

Brankár Jano Vysokai

 Sivák strie a a – dal. Vysokai  chytá a – nechytil.



Len na porovnanie spomeniem, že minuloro -
ný jún, ktorý bol zárove  aj najteplejší od za-
iatku meraní (v roku 1987), mal priemernú 

teplotu skoro o 5 stup ov vyššiu ako jún tohtoro -
ný. V jeho priebehu sme zaznamenali aj najneskorší 
prvý tropický de  (nad +30°C), a to od roku 2011. 
Zaznamenali sme ho až 27. júna, ke  teplota vystú-
pila na +31,3°C.

Zrážky
Po ve mi suchých predchádzajúcich jarných me-

siacoch sme sa v Stupave kone ne do kali výdat-
ných zrážok. Za celý mesiac napršalo 137,3 mm, o 
je takmer dvakrát viac, ako je dlhodobý normál pre 
mesiac jún. Po roku sme tak v Stupave opä  prekro i-
li viac ako 100 mm zrážok za mesiac. Naposledy sme 
sa cez stovku zrážok dostali v máji 2019.

Uplynulý jún sa tak do histórie meraní zaradí ako 
4. najdaždivejší od za iatku meraní. Ešte daždivejší 
jún bol napríklad v roku 1999, ke  spadlo viac ako 

160 mm zrážok. Naopak, najsuchší jún sme zazname-
nali práve v minulom roku, ke  spadlo za celý mesiac 
len 9,3 mm zrážok.

No nú oblohu rozžiari kométa Neowise
Po ve kom sklamaní z komét Atlas a Swan (ne-

zvládli prelet okolo Slnka a rozpadli sa) udia po ce-
lom svete o akávajú, ako dopadne tretia kométa, kto-
rá dostala meno Neowise.

Kométa C/2020 Neowise sa stala jednou z najjas-
nejších komét za posledných 13 rokov. Vyzera  sme 
ju za ali približne od soboty 4. júla v skorých ranných 
hodinách medzi 3:15 až 3:45 hod., a to za ve mi pokro-
ilého svitania nízko nad severovýchodným obzorom.
V alších d och júla sa budú podmienky na jej po-

zorovanie zlepšova . Už od 9. júla kométa vôbec „ne-
zapadá“ a vidíme ju ráno aj ve er – konkrétne nízko 
nad severným až severozápadným obzorom v nesko-
rých ve erných hodinách (od 22:30 hod). Navyše, vý-
raznejšie „neprekáža“ ani Mesiac.

Postupne sa kométa presunie na ve ernú oblohu do 
„predných labiek“ Ve kej medvedice (19. júla) a bude 
pozorovate ná vyššie a vyššie nad obzorom. Vo ným 
okom by mohla by  pod a astronómov vidite ná až do 
prvej augustovej dekády.

Peter Štefan in
Foto: Peter Štefan in
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Po asie v Stupave
Na ve ké prekvapenie bol aj prvý letný mesiac v Stupave po teplotnej 
stránke ve mi jemne pod dlhodobým normálom. Priemerná júnová 
teplota mala hodnotu +18,5°C. Pred vä šou zápornou odchýlkou nás 
uchránili teplé noci, ktoré sa vyskytovali v aka astej obla nosti 
a prítomnosti vlhkého vzduchu. 

i20200501



Presná muška lukostrelcov
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Priebeh podujatia zhodnotil hlavný organizátor 
a tréner Michal Pokorný:

„Turnaj s vysoko kvalitným obsadením vyhral 
suverénny FK Dubnica nad Váhom, ke  vo finále pora-
zil druhú Ra u v pomere 2:1. Na tre om mieste skon ilo po 
napínavom rozstrele zo zna ky pokutového kopu bratislav-
ské SDM Domino, ktoré zdolalo družstvo FKP Dúbrav-
ka. Naši chlapci obsadili kone né 9. miesto, ke  v zápa-
se o umiestnenie predviedli nevídaný obrat a oto ili zápas so 

Záhorskou Bystricou z 0:4 na kone ných 8:4.
Napriek tomu, že po as celého turnaja vládlo sychravé po-

asie, všetko dopadlo dobre.
Chlapci a diev atá predviedli krásne futbalové akcie, pek-

né góly a ochrancovia brány svoje brankárske umenie. Rodi-
ia a fanúšikovia hlasne, ale slušne hnali svoje tímy dopredu 

a fandili peknému futbalu, o ktorý na turnaji nebola núdza.
Všetci hrá i, tréneri a vedúci družstiev mali po as celé-

ho d a zabezpe ený pitný režim od nášho partnera, v a-
ka omu sa mladým športovcom dostávalo dôležitých minerá-
lov potrebných na podávanie kvalitných výkonov. Pre rodi ov 
a fanúšikov bol k dispozícii dobre zásobený bufet so šarmant-
nou obsluhou. Na výber bol široký sortiment nápojov a z je-
dálni ka hotdogy, toasty a bagety. O dobrú atmosféru sa svo-
jou hudbou starali DJ Matej Holasek a moderátor akcie 

Richard Štefko, ktorý približoval dianie na ihriskách.
Gratulujem ví azom turnaja z Dubnice nad Váhom 

a akujem všetkým zú astneným tímom za slušnú a férovú 
hru. Taktiež akujem celému organiza nému tímu za pomoc 
na tomto ve kom turnaji.“

Dominik Katona
Foto: Peter Kubi ka

Po nevydarenom za iatku jarnej lukostrelec-
kej sezóny sa znovu za alo sú aži  až v po-
lovici júna, ke  sa v remošnom pri Tur-

ianskych Tepliciach uskuto nilo 
prvé kolo Slovenského pohára v 3D 
lukostre be. Na štarte sa zišli najlepší 
strelci Slovenska i hostia z Rakúska. 
Z nášho Lukostreleckého klubu 
Stupava štartovalo na podujatí jede-
nás  lenov, medzi nimi i vozí kar Ši-
mon Muškát spolu so svojím otcom. 
Ke že terén bol náro ný, miestami 
rozbahnený, presuny medzi jednotli-
vými ter mi boli ve mi náro né. Ani 
jeden sú ažiaci to však nevzdal a tre-
ba po akova  celej skupine za pomoc 
a solidaritu. Celkove si náš klub vy-

bojoval štyri medaily, navyše organizátor dvoma me-
dailami ocenil Šimona a jeho otca Petra. Po as prete-
kov i po nich vládla krásna atmosféra.

O týžde  neskôr sa na Myjave uskuto nilo druhé 
kolo Slovenského pohára. Napriek upršanému víken-
du sa na štarte zišlo celkovo 230 strelcov, ktorým však 
dáž  neprekážal. Z  nášho klubu štartovalo až 18 lu-
kostrelcov a na ,,debnu“ sa z nich postavili šiesti! Pri 
ich nástupe na stupne ví azov sa davom nieslo ,,Stupa-
va, Stupava“. Myslím, že mesto malo z výkonu našich 
lukostrelcov ur ite rados ..

Za Lukostrelecký klub Stupava Ivan Filip, predseda
Foto: autor

Ve ký turnaj mladých hrá ov
Koniec jari a za iatok leta bol síce upršaný, ale ani sychravé po asie 
neodradilo takmer 150 chlapcov a diev at, aby prišli predposlednú 
júnovú sobotu na futbalový turnaj Gatorade Summer Cup. Pripravil 
ho FKM Stupava a zú astnilo sa na om 10 tímov, ktoré odohrali vyše 
30 zápasov. 



Šranecké piesky
Ide o chránený areál v správe štátnej ochra-

ny prírody Záhorie. asto je areál ozna ova-
ný aj ako Slovenská Sahara i slovenská púš , 
pretože je zaujímavý predovšetkým piesko-
vými dunami. Ak máte chu  len tak sa po-
prechádza  bosý po piesku, tak toto miesto 
je na to ako stvorené. V minulosti bolo na 

vstup do priestorov Vojenského obvodu Zá-
horie potrebné povolenie, dnes tam môže-
te vstupova  po as víkendov vo ne, ak práve 
neprebiehajú vojenské cvi enia. Tie sú do-
predu plánované a ich harmonogram je pra-
videlne aktualizovaný na webových strán-
kach ministerstva obrany.

Prístav Skalica
Jediný prístav na Záhorí. Nachádza sa pri-

bližne 4 kilometre od centra Skalice v prí-
rodnej oblasti rieky Moravy. Ponúka nielen 

krásne prostredie, ale jeho sú as ou sú aj par-
kovacie plochy, prístavné móla, detské ihris-
ko, vyhliadková veža, poži ovne vodných l-
nov, lodiek i rybárskych potrieb. Viete si 
tam kúpi  aj nie o malé pod zub a rovnako 
tak nejaký ten suvenír.

Ba ov kanál
Prístav je známy aj v aka Ba ovmu kaná-

lu, ktorý bol vybudovaný v 30-tych rokoch 
minulého storo ia. Pôvodne bol ur ený na 

zavlažovanie územia, neskôr ho využívala fir-
ma Ba a na prepravu uhlia do svojich teplár-
ní. Posledné desiatky rokov sa kanál využí-

va primárne na turistické ú ely. Jeho d žka 
je takmer 60 kilometrov a trasa vedie z po-
hrani nej Skalice až do eských Otroko-
víc. V rámci plavby kanálom si môžete vy-
bra , i si poži iate kajutovú lo , motorový 
ln alebo kanoe. Sú as ou kanála je aj viace-

ro plavebných komôr, ktoré slúžia na preko-
návanie výškových rozdielov na trase.

Organ v Bazilike 
Sedembolestnej Panny Márie

Bazilika Sedembolestnej Panny Má-
rie v Šaštíne-Strážach je jednou z najvýznam-
nejších bazilík na Slovensku. 

Každoro ne ju navštívi nieko ko desiatok 
tisíc pútnikov, predovšetkým na Slávnos  
zoslania Ducha Svätého (Turíce) a Slávnos  
Panny Márie Sedembolestnej (15. septem-
bra). Konajú sa tam však aj alšie tematic-
ké púte. Interiér baziliky je krásne vyzdobe-
ný, nachádza sa v om viacero zaujímavých 
umeleckých diel. Jedným z unikátov je aj or-
gan, ktorý je najvä ším organom v sakrálnej 
stavbe na Slovensku.  

Veterný mlyn v Holí i
Jediný zachovaný veterný mlyn na Slo-

vensku a rovnako tak jediný mlyn holand-
ského typu u nás. Stavba s kruhovým pôdo-

rysom a tromi podlažiami bola vybudovaná 
v 19. storo í a svoju funkciu plnila až do 
konca prvej svetovej vojny. Mlyn sa nachádza 
nad mestom, viete sa k nemu dosta  autom, 
alebo môžete zvoli  prechádzku i bicykel. 

Kostol svätej 
Margity Antiochijskej 

Za obcou Kop any sa nachádza Kostol svä-
tej Margity Antiochijskej, ktorý patrí medzi  
najstaršie zachované kostolíky na Slovensku 

i v celej strednej Európe. Postavený bol zrej-
me ešte vo ve komoravskom období, niekedy 
koncom 9. alebo za iatkom 10. storo ia. Do-
sta  sa k nemu dá pešo priamo z centra de-
diny, alebo sa môžete odviez  autom a zapar-
kova  na konci cesty za dedinou. Potom sta í 
prejs  už len pár metrov pešo a ste na mies-

te. Pre m a má miesto, kde sa kostolík na-
chádza, jedine nú atmosféru a vedel by som 
tam strávi  aj celé hodiny.

Sväté schody v Malackách
Gróf Pavol IV. Pálfi za al na našom úze-

mí s rozsiahlou rekatolizáciou a v jej rámci aj 
s prestavbou renesan ného kaštie a na fran-

tiškánsky kláštor, ku ktorému nechal prista-
va  kostol s rozsiahlymi podzemnými kryp-
tami. Kostol Nepoškvrneného po atia Panny 
Márie v Malackách patrí medzi najvä šie pa-
miatky mesta. Nachádza sa v om viacero za-
ujímavých diel. V juhozápadnej asti kostola je 
umiestnená kaplnka Svätých schodov. Tá sym-
bolizuje schody, po ktorých krá al Kristus v Je-
ruzaleme k Pilátovi pontskému. Schody sú ver-
nou kópiou Rímskych Svätých schodov a na 
svete existuje len nieko ko takýchto kópií.

Holí ske megality
Patria medzi najvä šie unikáty nielen regiónu, 

ale aj celého Slovenska. Za budovou historickej 
manufaktúry sa nachádza komplex monumen-

tálnych opracovaných balvanov s prastarými ry-
tinami, ktorý je ozna ovaný aj ako Slovenský 
Stonehenge. Kamene sa našli pri výstavbe holí -
skeho sídliska v roku 1988 a po prenesení z pô-
vodného miesta boli symbolicky usporiadané do 
tvaru slne ných hodín.

Radoslav Hoppej, 
www.niejeturabezstura.sk

Foto: autor

Unikáty na Záhorí
Región Záhorie ponúka množstvo zaujímavých pamiatok a miest. Ve a z nich možno 
ozna i  dokonca za slovenské unikáty. Možno vás prekvapí, rovnako ako m a, že sa 
v tomto regióne nachádza až to ko pamiatok a jedine ných miest. 
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Cyklisti majú na výber kopce Malých 
Karpát s príjemným tie om a bezvetrím 
lesa, alebo slne né roviny, najmä popri 

rieke Morava. V tomto ísle vám predstavíme tri 
ob úbené trasy z malokarpatskej strany od vášni-
vých cyklocestovate ov a dobrodruhov Ivky Bys-
trianskej a Mareka Záhradníka. 

Malý Slavín
Vydáme sa poza stupavskú školu 

Mariánskou ulicou, ktorá pokra u-
je po nou cesty popod staré vinohra-
dy, kde nám trasu križuje pár ma-
lých srniek na ceste z vinohradov. 
Postupne sa dostávame do Marian-
ky, až celkom dozadu k Svätej stud-
ni, kde stojí rad nedo kavcov s PET 
f ašami. Odtia  šliapeme „stupá-
kom“ na prevode 1-1 okolo posled-
ných rodinných domov a dostávame 
sa k mostíku ponad potok. Odsta-
víme bicykel a objavujeme skrytú 
jasky u, resp. prechod popod skalu 
k jazierku v niekdajšom kame olo-
me. Sadáme spä  na bicykel a pokra ujem kop-
com na Malý Slavín. Tesne pred cie om mí ame 
pramienok, rampu a dostávame sa na ob úbe-
né miesto turistov i cyklistov. Pomerne ve kolepá 
kapacita zastrešených altánkov pre vä šie skupi-
ny udí, k tomu pár ohnísk, stôl na stolný tenis, 
futbalové ihrisko (po daž och býva pod vodou) 

i frisbee koše ponúkajú pestré možnosti aktivít. 
Prís  sem zo Stupavy nám trvalo 40 minút. Pre 
rodiny s de mi to bude aj hodinka i viac.

Biely Kríž
Pri amfiteátri v Stupave za íname po žltej tu-

ristickej (resp. zelenej cyklistickej) zna ke pú  po 
hrebeni. Výh ady do doliny cestou síce nebudú, 

zato sa nám s pomerne vysokou pravdepodob-
nos ou naskytne výh ad na stádo premnožených 
danielov. Prechádzame okolo záhradkárskej ko-
lónie, alej cez les, až približne kilometer za roz-
cestníkom Kl ovanice príde chví a rozhodnutia 
– pokra ova  po žltej turistickej zna ke a ís  
kúsok strmo do kopca, alebo to obís  po cyk-

lozna kách cez Malý Slavín? Žltou je to výrazne 
kratšie a nechce sa nám zdržiava  obchádzkami. 
Riskneme to. V jednom momente sa dostávame 
do nezanedbate nej strminy v úzkej cesti ke vy-
mletej od daž a. Pár metrov našich tátošov tla-
íme. Je to len krátky úsek a nasleduje rovina. 

Na nej ešte minieme karpatské jazierko a dora-
zíme do cie a. Biely Kríž je v aka svojej polohe 

vychyteným stretávacím bodom cyk-
listov zo strany Pezinka i od nás zo Zá-
horia. Polievo ka, hotdog v bufete, cez 
víkend masovka. Cesta sem nám trva-
la hodinu aj štvr . Pre rodiny s de mi 
po ítajme dve hodinky.

ervený Dom ek
Za íname v parku, v gaštanovej ale-

ji. Sledujeme žltú cyklozna ku (resp. 
zelenú turistickú) do mierneho kop-
ca, až sa po nejakých troch kilomet-
roch dostaneme k ervenému dom e-
ku. Jednoduché. ervený dom ek je 
naozajstný ervený dom ek – hájov-
a v lese. Nachádza sa pri om pestrá 

paleta posedení, miesto na opekanie aj hojda -
ka. Príjemný as sa dá strávi  v tieni lesa, alebo 
pokra ova  alej k vodnej nádrži Kubinov Kríž 
a alej na Košarisko. 

O tom však až v alšom ísle…  

Marek Záhradník, foto autor

bratislavaregion.travel

www.bratislavskykraj.sk/zahoracik

PREMÁVA DO
15. 9. 2020

S LETNÝM VLAKOM ZÁHORÁČIKOM
každý víkend a sviatok 3-krát denne
Bratislava – Devínska Nová Ves – Zohor – Lozorno – Jablonové –
Pernek – Kuchyňa – Rohožník – Sološnica – Plavecké Podhradie

Je to len na skok... aj s bajkom

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

No ný pochod 
za svetluškami
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Klub slovenských turistov Tatran Stupa-
va pripravil tradi ný no ný pochod za 
svätojánskymi muškami na arovný 

Rybní ek aj tento rok. Posledný júnový piatok 
sme preto zbalili 
naše tri deti a vyra-
zili sme. Ke že sme 
nestíhali štart o 19-
tej pri výveske na 
námestí pri kostole, 
riešili sme dopravu 
autom a skupinku 
turistov sme pred-
behli.  Našu výpra-
vu za svätojánsky-
mi muškami sme 
za ali na konci Les-
nej ulice. Na ces-
te k Rybní ku sme 
našli bedle, suchohríby a videli sme lane. Takže už 
samotná cesta za svetla bola zážitkom. Pri Rybní -
ku sme si akanie na zotmenie spríjemnili opeka-
ním, h adaním hríbov, chytaním žabiek a klebete-
ním o kváskovaní.

as  pochodu, na ktorú sme všetci akali, za-
ala spozorovaním prvej svätojánskej mušky. Celá 

skupinka sa vydala po asfaltovej lesnej ceste naspä  
do Stupavy. Nie je možné odhadnú , ko ko mu-
šiek sme videli, ko ko danielov a s n sme vyrušili 
a ko ko súkromných žabích koncertov sme vypo-
uli. Bolo to jednoducho arovné. Odkaz pre všet-

ky mladé rodiny – táto akcia KST Tatran Stupava 
je vhodná aj pre rodiny s ko íkmi.

So a Gažáková, foto autorka

Okolie Stupavy na dvoch kolesách
Leto je už v plnom prúde, a tak ne udo, že udia vyrážajú k vode, na výlety i cyklovýpravy. 
Práve pre cyklistov prinášame preh ad ob úbených trás a postrehov z okolia Stupavy, ktoré 
ponúka priestor tak na dlhšie, celodenné výlety, ako aj na „rýchlovky“ ve er po práci.



Placky z ervenej šošovice
ervená šošovica je sú as ou udskej stravy už od dávnych ias. 

Je lenom rodiny, do ktorej patrí aj hrášok a fazu a. Rýchlo sa pri-
pravuje – nevyžaduje žiadne namá anie – a je výborným zdrojom 
bielkovín s nízkym obsahom tuku, vitamínov (najmä skupiny B), 
minerálov (hlavne železa) a vlákniny. 

Ingrediencie: 
1 šálka ervenej šošovice
2 vajcia
2 pl kukuri nej polenty
2 pl ovsených vlo iek
1 pl plnotu nej hor ice
1/2 kl kari korenia
so  pod a potreby
mleté ierne korenie
jarná cibu ka
baby špenát
olivový olej na vysmážanie

Postup:
ervenú šošovicu prepláchneme a uvaríme domäkka v osolenej 

vode. Potom ju zlejeme a necháme chví u vychladnú . Pridáme vaj-
cia, polentu (alebo strúhanku), ovsené vlo ky, hor icu a dochutí-
me so ou a koreninami. Nakoniec primiešame nadrobno naseka-
nú jarnú cibu ku a lístky baby špenátu. Na panvici zohrejeme olej 
a placky opražíme dozlatista. Ke  sa na nich vytvorí z jednej strany 
chrumkavá kôrka, ktorá udrží placku pokope, prevrátime ju. Ho-
tové placky podávame s ubovo ným erstvým šalátom.

Cuketové placky
Ur ite poznáte tradi né francúzske zeleninové jedlo Ratatouille. 

Jednou z jeho základných surovín je cuketa. 

Ingrediencie: 
2 ks cukety
2 vajcia
150 gramov tvrdého syra 
(môže by  aj údený)
so  
celé ierne korenie
2 strú iky cesnaku

Postup:
Cukety poriadne umyjeme pod te úcou vodou. Nastrúhame 

na hrubom strúhadle, pridáme syr, vajcia, v mažiari rozdrvené 
ierne korenie, so  (výborná je rozdrvená himalájska so ). 
Ak budeme robi  placky aj pre deti, korenie a cesnak radšej 

vynecháme. Pred zape ením môžeme na vrch placiek pouklada  
nakrájané paradajky.

Pripravenú zmes rozložíme vo forme placiek na papier na pe-
enie a pri teplote 180 stup ov pe ieme, kým placky „nechy-

tia“ zlatú farbu. Potom ich môžeme ešte asi tri minútky grilo-
va , budú chrumkavé :).

Po upe ení ich necháme chví ku chladnú , lepšie sa odde ujú od 
papiera.

Zemiakové placky
Zemiaky patria v našej kuchyni medzi naj astejšie používané 

suroviny. Vo svete sú po pšenici, kukurici a ryži dokonca štvrtou 
najdôležitejšou plodinou. Vyskúšajte trochu iné zemiakové placky.

Ingrediencie: 
1 kg zemiakov
cca 3/4 kg hrubej múky 
2 celé vajcia
so
olej alebo mas  na vyprážanie
šálka alebo koliesko na vykrajovanie cesta

Postup:
Zemiaky v šupke uvaríme v osolenej vode. Ešte horúce ošúpeme 

a najemno nastrúhame.
Pridáme so  pod a chuti, 2 vajcia a múku pod a potreby. Vypra-

cujeme pevnejšie cesto, ktoré vyva káme na hrúbku asi 7 mm. Vy-
krojíme kolieska a postupne ich vkladáme do rozpáleného tuku. 
Smažíme z obidvoch strán do zlatista. Pracujeme rýchlo, pretože ze-
miakové cesto ve mi rado redne.

Podávame so šalátom, prípadne s restovanými šampi ónmi. 
Z tohto množstva pripravíme cca 25 ks zemiakových placiek.

Dobrú chu !
Erika Kubicová, IvR, švo, foto autorky
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Placky Do nášho letného dvoj ísla, ktoré vám možno spríjem uje chvíle oddychu na terase alebo balkóne 
po as dovolenky, sme sa rozhodli zaradi  jednoduché recepty na prípravu rôznych placiek. Sta í 
k nim dobrý zeleninový šalát a ve eru máte raz-dva hotovú. 
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