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Sčítanie domov a bytov 2021
 
Štatistický úrad SR pripravil sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
v roku 2021. Sčítanie domov a bytov je naplánované ako integrova-
né. Po spracovaní budú údaje získané zo sčítania domov a bytov slúžiť 
ako nenahraditeľný podklad pre územné plánovanie obcí, napríklad 
pre prijímanie riešení v oblasti dopravy, parkovania a rôznych služieb. 
Vďaka sčítaniu domov a bytov získame prehľad o prírastku nových 
bytov, o podiele neobývaných domov, ale aj o obnove bytového fondu. 
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Vláda zaviedla nové pravidlá 

Vláda SR na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR pri-
jala v boji proti COVID-19 množstvo opatrení. Zmeny od 12. októbra 
2020 sú nasledovné: stredné školy prechádzajú na dištančné vzdeláva-
nie až do odvolania, v materských školách sú rúška dôrazne odporúča-
né a nastáva povinnosť nosiť rúško v aj exteriéri. Od 15. októbra platí 

Medzinárodná cena pre škôlku 
v Záhorskej Bystrici

Nadstavba materskej školy v Záhorskej Bystrici získala Európsku ce-
nu stavba roka 2019 v kategórii modernizácia verejnej stavby. Mest-
ská časť dala škôlku do užívania vlani v septembri. Cenu si v Krá-
ľovskom paláci vo Varšave prevzal starosta Záhorskej Bystrice Jozef 
Krúpa s architektom Slávom Slabeyom a zástupcami spoločnosti 
Kamiprofit, ktorá stavbu realizovala, Milanom Boškom a Tomášom 
Madim. „Veľmi si toto ocenenie vážim, je satisfakciou a ocenením aj 
práce nášho úradu, poslancov, samozrejme architekta a staviteľov. 
Toto medzinárodné ocenenie je jedinečné nielen v našej mestskej 
časti, ale aj v ostatných mestských častiach a v Bratislave ako takej. 
A keďže platí, že je lepšie raz vidieť, než stokrát počuť, treba sa prísť 
na našu škôlku, ktorá je dnes už súčasťou vynoveného moderného 
areálu, pozrieť,“ hovorí Jozef Krúpa.  Text: (sv), Foto: (jk)

Po prepojení s údajmi zo sčítania obyvateľov aj o potrebe budovania 
nových, napríklad nájomných bytov či potrebe budovania infraštruk-
túry – lekární, obchodov, škôl a škôlok, zariadení pre starších občanov 
a podobne. Touto cestou si vás, obyvateľov mestskej časti, dovoľujeme 
požiadať o dobrovoľnú pomoc pri vyplnení dotazníka, ktorý sme 
vkladali do predchádzajúceho Aktualu resp., ktorý je v podateľni 
miestneho úradu. Ak sa nám rozhodnete pomôcť, vyplnený dotazník 
zašlite na adresu scitanie2020@zahorskabystrica.sk, alebo ho môžete 
priniesť do podateľne miestneho úradu alebo vhodiť do schránky. 
Ďakujeme za ochotu. Vašu pomoc si vážime.  Text: (red)

zákaz hromadných podujatí a zákaz zhromažďovania. Jedlo sa 
v reštauráciách môže predávať len zabalené a so sebou, alebo 
v exteriéri. Zatvorili sa fitness a wellness centrá, kúpaliská, aqua-
parky a sauny. V obchodoch a nákupných centrách môže byť len 
1 osoba/15 m2. Opäť sú vyhradené hodiny v obchodoch s potra-
vinami a drogériou pre seniorov nad 65 rokov od 9.00-11.00 h.
 Text: (red) 

Elektrovod bude slúžiť Bystričanom

Starosta Jozef Krúpa spolu s predsedom BSK Jurajom Drobom, primá-
torom Matúšom Vallom a viceprimátorkou Luciou Štasselovou pod-
písali Memorandum o spolupráci, ktorého výsledkom je, že najväčšia 
časť bývalého SOU Energetického v Záhorskej Bystrici bude zverená 
mestskej časti Záhorská Bystrica. Do konca tohto roka prejde budova 
bývalej školy, telocvične, dielní a okolitých plôch do správy mestskej 
časti. Takto získa mestská časť k nim právny a vlastnícky vzťah a bude 
môcť začať pripravovať projekty na novú školu, škôlku a športoviská . 
Vznikne tu tak nový školský areál.  Text a foto: (jk)
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Opäť pristavujeme 
veľkokapacitné kontajnery

Podrobný harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajne-
rov na zber objemného odpadu, akým je nábytok, skrine, poste-
le, koberce, okná, dvere a pod. nájdete na našej webovej stránke. 
Upozorňujeme, že tento odpad treba ukladať len v rozobratom 
stave. Maximálny rozmer je 2 metre.
Do kontajnerov je prísne zakázané vhadzovať nebezpečný od-
pad (farby, oleje), biologicky rozložiteľný odpad, stavebný odpad, 
pneumatiky a pod. Možnosť využiť veľkokapacitné kontajnery 

Ocenenie pre našu vedkyňu

Pandemický ročník súťaže L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede, Slo-
venská republika – si budú víťazky Svetlana Miklíková a Dominika 
Fričová pamätať natrvalo. Príprave projektov venovali nesmierne 
množstvo úsilia a kvôli neistej situácii sa rozhodlo, že všetky pro-
jekty laureátiek 4. ročníka budú oceňované porotou online. Mgr. 
Svetlana Miklíková, PhD. je obyvateľkou Záhorskej Bystrice a pô-
sobí v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra  
SAV v Bratislave a zaoberá sa výskumom karcinómu prsníka. Sr-
dečne jej k oceneniu blahoželáme. Text a foto: (red)

Poslanci rokovali o financiách  
aj o kúpe majetku

Poslanci vzali na vedomie správu o hospodárení ZŠ s MŠ Hargašo-
va 5, za 1. polrok 2020. Rozpočet bol čerpaný na 48 %. MŠ čerpala 
prostriedky rozpočtu na 41,2 %. Rovnako vzali na vedomie aj Moni-

torovaciu správu o vecnom a finančnom plnení programového 
rozpočtu k 30. 6. 2020. Príjmy mestskej časti sú plnené na 48 %, 
samospráva nezaznamenala ich výrazný pokles. Výdavky sú na 
úrovni 33 %. Poslanci schválili použitie 13 500 eur na snehové 
zábrany na strechu športovej haly a 50-tisíc eur na finalizáciu 
školského areálu – na jeho oplotenie od jedálne smerom k byto-
vým domom, na lavičky, technológiu studne a na ochranné siete 
okolo športových plôch. Súhlasili so zámerom odkúpiť budovu 
bývalej policajnej veže s pozemkami v k. ú. Záhorská Bystrica 
a k. ú. Lamač. Poslanci súhlasili tiež so zámerom odkúpiť pre-
vádzku Zberného dvora. Dôvodom je jeho lepšie a operatívnej-
šie fungovanie v prospech obyvateľov, nakoľko súčasný nájom-
ca nie je schopný splniť všetky požiadavky mestskej časti na 
jeho fungovanie. Poslanci schválili tiež zadanie pre spracovanie 
Územného plánu zóny Ivánce.  Text a foto: (sv)

Výsledky testovania v ZŠ a MŠ

Po tom, ako bol jeden žiak našej ZŠ pozitívny na Covid-19, mestská 
časť testovala všetkých pedagogických a nepedagogických zamest-
nancov školy vrátane zamestnancov firmy, ktorá vydáva v škole 
a škôlke stravu. Všetky testy boli NEGATÍVNE. Takisto sme otesto-
vali pracovníkov úradu, tiež s negatívnym výsledkom. Celkovo sa 
testu podrobilo 124 ľudí. Deti v zmysle nariadenia RUVZ nastúpili 
do školy a škôlky v pondelok, 12. októbra.
 Text a foto: (red) 

platí výlučne pre obyvateľov s trvalým pobytom v Záhorskej Bys-
trici. Keďže kontajnery bývajú extrémne preplnené, budú prista-
vené len na 24 hodín. Text a foto: (dn)
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Pozvánka

Či sme mladí, či sme starí, v tancovaní sa nám darí.
Začať môžeš v každom veku, ba aj s deťmi bok po boku.
Každú stredu v Spoločenskom dome, na Gbelskej ulici 6, 
v čase od 18:00 do 21:00. 
Tešíme sa na vás. 
Vaša Chasa

Využite apku

Chcete byť informovaní o dia-
ní v našej mestskej časti? Ne-
váhajte a stiahnite si apku Zá-
horská Bystrica. Umožní vám 
dostať sa k aktuálnym infor-
máciám takmer okamžite. 

Upratali sme si našu obec

Aj naša obec sa 19. septembra zapojila do podujatia “UPRACME 
SLOVENSKO – SVETOVÝ ČISTIACI DEŇ 2020”. Pred budovou miest-
neho úradu sme si zobrali vrecia a rukavice, rozdelili sme sa do 
skupín a spoločne sme si upratali okolie v intraviláne ako aj extra-
viláne našej mestskej časti. Ďakujeme členom Červeného kríža, cha-
lanom z Diagnostického centra, ale tiež našim florbalistom Tsunami 
Záhorská Bystrica a všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli urobiť 
naše okolie ešte krajším. Čistil sa lesík na “Valovom” (priestor me-
dzi Donskou ulicou a záhradkárskou lokalitou Strmý vŕšok), cesta 
popri diaľnici, cesta na dolnom konci smerom ku Karpatii, cesta pri 
Betonárke ako aj Mástsky vŕšok Vyzbieralo sa približne 70 vriec od-
padu a 15 kusov pneumatík.  Text a foto: (dn)

Podkerepušky hodovali

V poslednú septembrovú sobotu sa konal 12. ročník Podkerepušských 
minihodov. Susedia spoločne pripravili guláš a v priateľskej atmosfére 
si dopriali remeselné pivo a domáce dobroty. Mini hody sa uskutočnili 
na novovytvorenom ihrisku, ktoré si obyvatelia Podkerepušiek vybu-
dovali spoločnými silami a s podporou miestneho úradu. Počet oby-
vateľov aj na Podkerepuškách každý rok narastá, preto bola spoločná 
oddychová zóna a aktivity s ňou spojené vítané, aby sa mohli susedia 
a nové generácie vzájomne spoznávať a vytvárať pevnú komunitu. 
Preto organizátori veria, že tradícia minihodov zostane aj v budúc-
nosti zachovaná. Za pomoc pri budovaní ihriska zvlášť ďakujeme pra-
covníkom miestneho úradu, starostovi Jozefovi Krúpovi a Dominikovi 
Neradovičovi. Text a foto: Lenka Zámečníková

Bystrica rozkvitne opäť na jar

Aby sme už na jar mali krásne rozkvitnuté záhony, v uplynulých 
dňoch vysadila mestská časť v parku pri Rezidencii ľalie, ktoré budú 
v lete dopĺňať 7 000 jarných cibuľovín – tulipánov a narcisov v troch 
pásoch širokých jeden meter a dlhých 100 metrov, ktoré zakvitnú 
na jar, v priebehu apríla a mája. Jarné cibuľoviny – tulipány, narcisy 
a krókusy vysadili zamestnankyne miestneho úradu aj k stromom 
na Námestí Rodiny. O tieto záhony sa budú aj samé starať.
 Text: (sv), Foto: (vh)
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Slávnosti vína 2020

Minulý rok sme si naplánovali termín Slávností vína 2020 na krásny 
dátum, a to 10. 10. Nepriaznivá situácia je neúprosná a toto obľúbe-
né podujatie sme museli zrušiť. Aby sa nepretrhla súvislosť podujatí, 
rozhodli sme sa zorganizovať Slávnosti vína iným spôsobom. Takže, 
oslávme spolu Slávnosti vína 2020 spoločne a hlavne bezpečne „Doma 
na rici!“ Pripravili sme pre vás limitovanú edíciu balíčka s oceneným 
vínom z minuloročných slávností, ktorý obsahuje dva poháre Slávnos-
ti vína 2020 a jednu fľašu slovenského vína spolu za 10 €. Zakúpiť si 
ho môžete na miestnom úrade ako aj v našich vinotékach. Ďalšou no-
vinkou je, že Slávnosti vína budú od 16. 10. do 31. 10. 2020. Ak prídete 
s pohárikom, počas týchto dní vám vo vinotékach L'ARC a Vinotéke 
WineExpert poskytnú zľavu 10 % na nákup vína. Samostatný pohár si 
môžete zakúpiť na miestom úrade.  Text a foto (bb)

Otvorili sme dopravné ihrisko

V piatok, 18. septembra, sme sa v areáli ZŠ s MŠ Hargašova 5 v rámci 
Týždňa mobility slávnostne otvorili dopravné ihrisko. Po úvodných 
slovách starostu, riaditeľky a príslušníka mestskej polície sa rozsvie-
til semafor. Nové dopravné ihrisko tak bolo pripravené na to, aby ho 
hneď v ten deň odskúšali žiaci prvého a druhého ročníka. Postupne, 
po triedach, sa na chvíľu stali „účastníkmi cestnej premávky“ – jazdili 
na kolobežkách a vyskúšali si aj to, ako sa po ceste bezpečne pohybujú 
a správne cez ňu prechádzajú chodci. Deťom sa takáto dopravná vý-
chova veľmi páčila a určite by si ju radi zopakovali aj nabudúce.
 Text a foto: (zk)

Mini bazár oblečenia

Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica prvýkrát zorganizovala 
Bystrický mini bazár oblečenia s podtitulom predaj – nakúp – vy-
meň. Sme radi, že sa prihlásilo dostatočné množstvo predajcov, 
vďaka ktorým sa veľká sála Spoločenského domu zmenila na nie-
koľko „butikov“ s oblečením. Ďakujeme aj tým, ktorí prijali pozva-
nie a prišli a aj si niečo kúpili. Predávalo sa väčšinou oblečenie pre 
dámy, ale našlo sa aj niečo pre pánov a pre deti každého veku. Nie-
ktorí ponúkali aj topánky či kabelky. Všetok ponúkaný tovar bol 
čistý a voňavý ako nový. Takže, neváhajte a nabudúce príďte, urči-
te si niečo vyberiete. Spravíte radosť predávajúcej, že jej oblečenie 

našlo nový domov a sebe, že ste oblečeniu dali druhú šancu.  
Ak nám to situácia dovolí, radi Bystrický mini bazár zopakuje-
me v predvianočnom období. Text a foto: (BB)


