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SLOVU ÚRADNÍČKA DALA 
ÚPLNE NOVÝ VÝZNAM

ĽUDOVÍT POKOJNÝ: 
NAJDÔLEŽITEJŠIE JE,  
ABY SME SA MALI RADI

je mi veľmi ľúto, že ani tento rok nemôžeme spo-
ločne osláviť váš sviatok. Dúfam, že čoskoro bude 
príležitosť zase sa osobne stretnúť a odovzdať 

vám skutočný, nielen virtuálny kvietok. K Medziná-
rodnému dňu žien vám želám najmä pevné zdravie 
a veľa lásky. Za všetkých mužov vám ďakujem za va-
šu starostlivosť, obetavosť, podporu a lásku, ktorú 
nám celý život dávate.
 Jozef Krúpa, starosta

 MILÉ BYSTRIČANKY,
1
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opäť sme absolvovali  
celoplošné testovanie

Rozhodnutie vlády určilo termíny, rámec kompetencií, pôsobnosť 
a zodpovednosť obcí pri celoplošnom testovaní na COVID-19. 
Naša samospráva musela objednať testy, dezinfekciu a ochranné 
pomôcky. Na jej pleciach bola aj povinnosť zohnať zdravotníkov, 
administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov. Riešila orga-
nizačné a finančné zabezpečenie. V Záhorskej Bystrici sa ľudia 
mohli dať otestovať antigenovým testom od štvrtka šesť dní – od 
21. do 26. januára. Hlavná časť testovania sa odohrala v sobotu 
a v nedeľu 23. a 24. januára od 8. do 20. hodiny na štyroch odber-
ných miestach – v Spoločenskom dome, v dvoch pavilónoch ZŠ 
a vo viacúčelovej športovej hale. Aby sa predišlo dlhému čakaniu, 
mestská časť zriadila ešte dve mobilné odberné miesta v auto-
busoch. Tie boli otvorené vo štvrtok 21., piatok 22., pondelok 25. 
a utorok 26. januára od 10. do 16. hodiny. Jeden autobus bol pri-

stavený pred miestnym úradom a druhý na ulici Na Krčoch pri 
futbalovom ihrisku. Počas šiestich dní sa otestovalo 3 366 ľudí, 
z nich bolo 21 pozitívnych, čo je 0,62 %.
 (red), Foto: (mk)

Poslanci  
schválili  
rozpočet  
jednohlasne

Posledné tohtoročné miestne zastupiteľstvo sa konalo až 22. de-
cembra a kvôli výnimočné stavu bolo online. K najdôležiteším 
bodom patril návrh rozpočtu mestskej časti na budúci rok. 
Všetci prítomní poslanci ho schválili bez pripomienok. Najviac 
financí pôjde do vzdelávania, celkovo takmer 3,9 milióna eur. 
Z toho najvačšia investícia, 2,1 milióna eur, pôjde na kompletnú 
rekonštrukciu ZŠ, zväčšenie a vybavenie jedálne a jej nadstav-

bu, kde pribudne 8 nových tried ZŠ. Projekt budeme financovať 
z fondov EU. Takmer 400-tisíc eur, tiež z fondov EU, je určených 
na cyklotrasu medzi ZB a Mariankou. Investície idú aj do obno-
vy toaliet v zdravotnom stredisku, ako aj v budove knižnice, na 
ďalšiu kúpu pozemkov za futbalovým ihriskom a na projekty 
nového školského areálu v bývalom Elektrovode či na odkúpe-
nie zberného dvora. V rozpočte počítame aj s projektmi nového 
spoločensko – športového areálu v lokalite Pod Vrškami za fut-
balovým ihriskom, vybudovaním nových prechodov a zástavok 
MHD na ulici pri Vápenickom potoku, rekonštrukciou a oprava-
mi ciest napr. Tešedíkova-Rošického. Poslanci 20. januára schvá-
lili prvú zmenu rozpočtu – 30-tisíc eur ako rezervu na náklady 
súvisiace s testovaním na korona vírus.
  (jk)

sčítanie obyvateľov

Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoloč-
nosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúr-
nych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. 
Elektronické sčítanie obyvateľov SR sa uskutoční v plánovanom 
termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítate sa sami, v pohodlí 
domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, 
ktorý nájdete na www.scitanie.sk. Prosíme vás, aby ste pomohli 
pri sčítaní svojim blízkym (seniorom). Pomôžu vám aj naši mobil-
ní asistenti, ktorí za vami prídu domov. Takisto vám pomôžeme 
na miestnom úrade. Bližšie informácie budeme postupne zverej-
ňovať na web stránke MČ, fb aj vo vitrínach.
 (dk)

NAJDÔLEŽITEJŠIA  
UDALOSŤ TOHTO ROKA  
– SČÍTANIE OBYVATEĽOV
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NAŠA BYSTRICA

KOVIDOVÁ DOBA
„Drž hubu!“
„Nechcem ťa už ani vidieť!“
„Čo sa na mňa vyškieraš?“
„Pozri sa na seba ako vyzeráš!“

Na všetky tieto invektívy, ktorými sme sa tak bohato častovali, dala odpoveď ko-
rona. Vyplnila nám naše želania: huby sa zakryli rúškami a pod nimi sa schovali 
všetky tie nepríjemné tváre, proti ktorým sme mali toľko výhrad! Takže na ulici 
teraz stretávame ľudí bez tvárí. Len oči ostali. Keď si so susedom na dva metre 
prehodíme nejaké to pandemické slovko, čítať môžeme iba z pohľadu: ako sa 
ten človek má, je smutný, rezignovaný? Alebo skôr šťastný, pretože našiel doma 
pokoj, po ktorom predtým on a celá rodina tak dlho (a zbytočne) túžili?

Máme tu nové kritériá: ešte pred rokom sme boli nehorázne bohatí, 
bohatí, ako-tak zaopatrení, chudobní alebo nehorázne chudobní. Teraz sme 
zdraví, s prácou, bez práce, s kovidom alebo mŕtvi. Zaujímavé, ako sa vedia 
meradlá meniť! A ako sa mení to, čo sa nimi má merať!

Zastavili sme sa. Politici so zdravotníkmi tomu hovoria lokdaun, v reči eko-
nómov by to bol audit, slovami teológov čas na spytovanie svedomia, ajťák by 
to nazval reset. Tak, ako pri každej kríze otvárajú sa jedna po druhej Pandori-
ne skrinky najrôznejšieho druhu, a tak tu máme popri hnusnej chorobe celé 
panoptikum ďalších príšer: strach z ochorenia, smútok kvôli najbližším, egoiz-
mus tých, ktorí „sú silní a nikdy sa nenakazia“, hrozivý prízrak geronto-genocí-
dy („mňa sa to netýka, starí nech pomrú, aspoň bude menej príťaže“), zmäte-
nosť neveriacich v kovid a nepokoj veriacich v nanočipovú tragédiu.

Tak čo? Pokračujeme ďalej v úspechu, v hospodárskom raste, porážaní 
konkurentov, v mediálnych úspechoch ‒ alebo si v tomto čudnom čase vybe-
rieme tajmaut na zamyslenie, o čo vlastne ide naozaj? Že by sme pod rúškami, 
až ich raz dáme dolu, našli krajšie, inšpirujúcejšie tváre!

 Pavol Smolík
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TESTOVANIE

Záhorská Bystrica má dve mobilné 
testovacie miesta na COVID-19. 
V Spoločenskom dome, kde je zria-

dené odberné miesto od 9. februára, spra-
vili za prvý týždeň 4 845 testov, z nich bolo 
len 45 pozitívnych, čo je 0,93 %. Na testo-
vanie sem sa treba objednať.

V Ľudovom dome, kam sa môžete dať 
prísť otestovať aj bez objednania, od 8. 2. 
do 15. 2. otestovali 6 000 ľudí. Z toho bolo 
0,68 % pozitívnych. Zo Záhorskej Bystrice 
prišlo 65 % obyvateľov, ostatní boli z Lama-
ča, Marianky, Dúbravky alebo z Petržalky.

Počas testovania v Ľudovom dome sa vám 
môže stať, že dostanete zaujímavé otázky. 
Napríklad: „Čo ste dnes varili?“ „Čo ste mali 
na obed?“ „Váš nos mi je povedomý, už ste tu 
boli?“ Lekár sa takto snaží upútať pacienta, 
aby nemyslel na nepríjemný výter z nosa.

Testuje sa veľmi jednoducho. Pri prvom 
okienku si zapíšu vaše údaje, pri druhom 
vás otestujú a čakáte na výsledok. Od 15. 2. 
si ministerstvo zdravotníctva pripravilo 
novinku – Covid Pass. Ten získate po zare-
gistrovaní sa na Moje ezdravie a objednáte 
sa na testovanie. Počítačovo menej zdat-

ných zaregistrujú pri prvom okienku a ďa-
lej postupujú na výter. Výsledok dostanú 
na SMS do 30 minút. Na testovanie v Ľu-
dovom dome sa nemusíte objednávať cez 
internet, kľudne príďte, kedy potrebujete. 
Objednaní budú, samozrejme, uprednost-
není. Testovanie je veľmi rýchle, keďže ne-
musíte osobne čakať na výsledok.

Všetkým vám prajeme, aby ste odchádzali 
pozitívne naladení, s negatívnym výsled-
kom testu.
 Text: Barbora Besedičová, 
Foto: Barbora Besedičová a Martin Kubovič

Mestská časť Bratislava-Záhorská 
bystrica od 1. februára zriadila 
trvalé mobilné odberové miesto 

(MOM) v Ľudovom dome na Ulici PIA X3. 
Záujemcovia nielen zo Záhorskej Bystri-
ce, ale aj z okolitých obcí sa tu môžu dať 
otestovať bez rezervovania termínu vždy 
od pondelka do soboty v čase od 9.00 do 
17.30 h s výnimkou obedňajšej prestávky, 
ktorá je vždy od 13. do 13.30 h.

Okrem toho od stredy, 10. februára, Zá-

horská Bystrica zriadila v Spoločenskom 
dome ďalšie MOM, kde sa ale treba vopred 
objednať cez Moje eZdravie alebo korona.
gov.sk. Samozrejme, ak kapacity pracovis-
ka dovolia, budú sa tu môcť dať vyšetriť 
aj neobjednaní záujemcovia. Prevádzková 
doba tohto pracoviska bude pondelok až 
sobotu od 9.00 do 17.30 h s obedňajšou 
prestávkou medzi 12.30 –13.00 h.

„Som hrdý na to, že sme vždy testovanie 
zvládli vo vlastnej réžii dobre a ako jediní 

sme v decembri dokázali aj otestovať oby-
vateľov, aj otvoriť školu. Zistili sme, že jed-
norazové testovanie nie je práve ideálne, 
preto sme vyvinuli maximálnu aktivitu, 
aby sme získali zdravotnícke zariadenie, 
ktorému sme poskytli priestory a mohli 
tak v našej spádovej obci vytvoriť dve mo-
bilné odberové miesta. V prípade potreby 
sme však schopní vytvoriť ešte aj dočasné 
odberové miesto, ktoré by slúžilo na jed-
norazové testovanie,“ povedal starosta Zá-
horskej Bystrice, Jozef Krúpa.

ZÁHORSKÁ BYSTRICA MÁ DVE 
MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTA

TESTUJEME V NAŠICH „MOMKÁCH“
 Aj o testovanie v Ľudovom dome je záujem.  Testovanie v Spoločenskom dome. 
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SAMOSPRÁVA

ROK S KORONOU NEBOL 
PRE NÁS LEN MÍNUSOVÝ

Napriek pandémii koronavírusu, kto-
rá ovplyvnila život azda každého 
z nás, hodnotím uplynulý rok dobre. 

Je síce pravdou, že po stránke spoločenských 
kontaktov, školskej dochádzky, kultúrnych 
či športových podujatí bol často až smutný, 
ale darilo sa hlavne v oblasti investícií.

Keby som mal urobiť sumár hlavných akti-
vít, ktoré sme v uplynulom roku dokončili, 
tak by to boli tieto:
1.   Otvorili sme zrekonštruovanú mater-

skú školu, ktorá dostala aj európsku 
cenu Stavba roka 2019 vo Varšave v ka-
tegórii rekonštrukcie verejných budov.

2.   Dokončili sme areál základnej školy, ktorý 
slávnostne otvoril náš úspešný bežec Ján 
Volko. Je tu nová tartanová dráha v dĺžke 
200 metrov, basketbalové ihrisko, cros-
sfitové ihrisko, dopravné ihrisko, detské 
ihrisko, nová trávnatá plocha, pribudlo aj 
osvetlenie, lavičky a studňa na polievanie.

3.   Rekonštrukciou prešlo detské ihrisko 
pri miestnom úrade, sú tu nové dopado-

vé plochy a hracie prvky.
4.   Pokračovali sme na obnove ciest a chodní-

kov v úsekoch: Bratislavská od kruhového 
objazdu popri Markíze až po Hodonínsku 
ulicu, 1. etapa cesty na Podkerepušky, časť 
Donskej ulice, koniec ulice Pavla Blaha 
po prečerpávaciu stanicu BVS, opravili 
sme prepadnutú časť cesty na kruhovom 
objazde na ceste Pri Vápenickom potoku, 
opravili sme chodníky Na Gbelskej ulici 
a na Hargašovej ulici pred školou.

5.   Podpísali sme Memorandum medzi 
BSK, Magistrátom hlavného mesta a Zá-
horskou Bystricou o využití SOU ener-
getického – tzv. Elektrovodu, na základe 
čoho prejde jeho najväčšia časť do sprá-
vy mestskej časti.

6.   Urobili sme vodorovné značenia prie-
chodov, aj v lokalite Pod Vŕškami.

7.   Venovali sme sa aj zeleni a kvetinovej 
výzdobe. Konkrétne sme vysadili kvety 
v parku pred Rezidenciou na Bratislavskej 
ceste, okrasnú výsadbu sme zrealizovali aj 
na Hargašovej ulici a na Námestí rodiny.

Naša samospráva zabezpečila aj celoploš-
né testovanie obyvateľov a ako prvá mestská 
časť Bratislavy sme na jeseň otestovali žia-
kov a rodičov základnej školy, ktorú sme ako 
jediní v Bratislavskom kraji aj otvorili. Sna-
žili sme sa, aby miestny úrad fungoval pre 
občanov bez výrazných obmedzení. V ťaž-
kom roku sme sa rozhodli aj šetriť. Vzhľa-
dom na predpokladaný pokles príjmov sme 
sa rozhodli znížiť mzdové výdavky. Všetci 
pracovníci úradu, vrátane mňa, mali od má-
ja do augusta zníženú mzdu na 80 percent. 
Výnimkou bola ekoskupina, ktorá musela 
a musí plniť v tomto období úlohy častokrát 
operatívne, aj nad rámec pracovného času.

Samozrejme, nepodarilo sa všetko. Pôvod-
ne sme plánovali venovať viac pozornosti 
bezpečnosti v našej mestskej časti. Kvôli pan-
démii však došlo k výpadku v rozpočte. Preto 
sa nepodarilo osadiť svetelné radary, ktoré 
mali upozorňovať na prekročenie rýchlosti 
na Bratislavskej ulici a na ceste Pri Vápenic-
kom potoku. Nepodarilo zrealizovať projekt 
inštalácie kamerového systému. Verím, že 
oba projekty zrealizujeme v tomto roku.
Nestačí však len bilancovať. Dôležité sú aj 
plány do budúcna. Najväčšou investíciou 
tohto roka bude rozšírenie základnej školy. 
Bude stáť viac ako 2 milióny eur. Vznikne tu 
ďalších osem tried. Zároveň dôjde k rekon-
štrukcii, zväčšeniu a nadstavbe jedálne. Pro-
jekt budeme financovať z fondov Európskej 
únie. Ďalšie financie plánujeme investovať 
do zdravotného strediska, kde obnovíme so-
ciálne zariadenia a zväčší sa ambulancia zub-
ného lekára. Rekonštrukciou prejdú sociálne 
zariadenia aj v budove knižnice. Vybudovať 
chceme aj nové zastávky MHD a priechody 
pre chodcov na ulici pri Vápenickom poto-
ku. Pokračovať budeme aj v rekonštrukciách 
a opravách ciest a chodníkov. K najväčším 
patrí rekonštrukcia Pútnickej ulice, druhá 
etapa ulice na Podkerepuškách a ďalšia časť 
chodníka na Gbelskej ulici. Aj v tomto roku 
bude samozrejmosťou podpora našich hasi-
čov, Klubu dôchodcov, ako aj športových klu-
bov či kultúrnych a občianskych združení.

Postupne začneme aj s plánovaním vyu- 
žitia priestorov bývalého Elektrovodu. 
V tomto roku plánujeme vypísať architekto-
nickú súťaž. Výsledkom by malo byť architek-
tonické riešenie výstavby nového školského 
areálu, známe budú aj náklady na jeho reali-
záciu. Potom začneme pripravovať projekty.

 Pribudli nové vodorovné značenia priechodov pre chodcov. 

 Areál ZŠ otvoril aj Ján Volko. 

 Areál bývalého Elektrovodu bude čoskoro v našej správe. 
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bodom patril návrh rozpočtu mestskej časti na budúci rok. 
Všetci prítomní poslanci ho schválili bez pripomienok. Najviac 
financí pôjde do vzdelávania, celkovo takmer 3,9 milióna eur. 
Z toho najvačšia investícia, 2,1 milióna eur, pôjde na kompletnú 
rekonštrukciu ZŠ, zväčšenie a vybavenie jedálne a jej nadstav-

bu, kde pribudne 8 nových tried ZŠ. Projekt budeme financovať 
z fondov EU. Takmer 400-tisíc eur, tiež z fondov EU, je určených 
na cyklotrasu medzi ZB a Mariankou. Investície idú aj do obno-
vy toaliet v zdravotnom stredisku, ako aj v budove knižnice, na 
ďalšiu kúpu pozemkov za futbalovým ihriskom a na projekty 
nového školského areálu v bývalom Elektrovode či na odkúpe-
nie zberného dvora. V rozpočte počítame aj s projektmi nového 
spoločensko – športového areálu v lokalite Pod Vrškami za fut-
balovým ihriskom, vybudovaním nových prechodov a zástavok 
MHD na ulici pri Vápenickom potoku, rekonštrukciou a oprava-
mi ciest napr. Tešedíkova-Rošického. Poslanci 20. januára schvá-
lili prvú zmenu rozpočtu – 30-tisíc eur ako rezervu na náklady 
súvisiace s testovaním na korona vírus.
  (jk)

sčítanie obyvateľov

Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoloč-
nosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúr-
nych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. 
Elektronické sčítanie obyvateľov SR sa uskutoční v plánovanom 
termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítate sa sami, v pohodlí 
domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, 
ktorý nájdete na www.scitanie.sk. Prosíme vás, aby ste pomohli 
pri sčítaní svojim blízkym (seniorom). Pomôžu vám aj naši mobil-
ní asistenti, ktorí za vami prídu domov. Takisto vám pomôžeme 
na miestnom úrade. Bližšie informácie budeme postupne zverej-
ňovať na web stránke MČ, fb aj vo vitrínach.
 (dk)

Sčítanie obyvateľov je naplánované 
ako samosčítanie, to znamená, že kaž-
dý obyvateľ sa sčíta sám vyplnením 

sčítacieho formulár na web stránke www.
scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu.

V našej mestskej časti budú k dispozícii 
traja mobilní asistenti v termíne od 1. 4. 
do 31. 10. 2021 vyčlenení pre chatové 
oblasti Plánky, Podkerepušky a Devínske 
jazero. Jeden mobilný asistent pre Záhor-
skú Bystricu a jeden stacionárny asistent, 

ktorý bude k dispozícii v budove miestne-
ho úradu. V prípade, že nemáte možnosť 
sa sčítať sami, príďte počas stránkových 
dní na miestny úrad. Radi vám pomôže-
me. V prípade potreby konzultácie môžete 
volať prednostke miestneho úradu, Mgr. 
Dagmar Krajčírovej 0901 795 498.

Údaje zo sčítania slúžia ako podklad pre 
územné plánovanie obcí, ako aj pri riešení 
systému dopravy, budovaní záchytných par-
kovísk, parkovacích miest, môžu prispieť 

NAJDÔLEŽITEJŠIA UDALOSŤ TOHTO ROKA – 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV
Sčítanie obyvateľov bude v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.  
Asistované sčítanie bude v termíne od 1. 4. do 31. 10. 2021.

Plánujeme aj rozšírenie športovísk. V zóne za 
futbalovým ihriskom by sme tento rok chceli 
postaviť crossfitové, basketbalové, beachvo-
lejbalové ihrisko a skatepark. Postupne by tu 
mal vzniknúť priestor nielen na šport, aj na 
kultúrne či spoločenské vyžitie.

Máme už hotový projekt na cyklotrasu me-
dzi Záhorskou Bystricou a Mariankou a chce-
me ju vybudovať už v tomto roku. Sú na to 
určené financie vo výške 400-tisíc eur z fon-
dov Európskej únie. Pokiaľ ide o cyklotrasu 

smerom do Lamača, tú pripravujeme v spo-
lupráci s GIB (generálny investor Bratislavy).

Tento rok plánujeme zrekonštruovať toale-
ty v zdravotnom stredisku a pribudne ďal-
šia ambulancia zubného lekára. Pediatra sa 
nám, žiaĽ, zatiaľ nepodarilo zabezpečiť.
Všetci veríme, že nadchádzajúci rok bude 
lepší ako ten predošlý. Aj keď jeho začia-
tok z hľadiska epidemiologickej situácie 
zrejme nevyšiel podľa predstáv a my sa bu-
deme musieť opäť obmedzovať, verím, že 

sa to postupne vyrieši. Je ťažké predpokla-
dať, či sa veci vrátia úplne do starého nor-
málu. Skôr asi nie a my si budeme musieť 
zvyknúť na nový spôsob života. Aj napriek 
tomu zostávam optimista a želám obyvate-
ľom Záhorskej Bystrice úplne obyčajné veci, 
ktoré sa však v súčasnosti stali tými najcen-
nejšími. Zostaňme všetci zdraví a majme 
možnosť opäť sa stretávať, osobne sa roz-
právať a naplno si užívať spoločenský, kul-
túrny či športový život v Záhorskej Bystrici.
 Jozef Krúpa, starosta

Ako každý rok, aj tento rok môžete venovať 2 % zo svojich daní organizáciám a jednotlivcom. Na našej webovej stránke sme 2. februára zve-
rejnili výzvu – Dajte o sebe vedieť. Organizácie, ktoré sa nám ozvali, a ktoré môžete svojimi dvomi percentami podporiť, prikladáme v tabuľke.

PODPORTE NAŠE ORGANIZÁCIE!

NÁZOV ORGANIZÁCIE/ 
OBCHODNÉ MENO PRÁVNA FORMA IČO ADRESA KONTAKT

ABCedu pre vzdelanieABCedu pre vzdelanie Občianske združenie 52058093 Hargašova 7954/50, 841 06 Bratislava www.abcedu.sk/obcianske-zdruzenie
MFK Záhorská BystricaMFK Záhorská Bystrica Občianske združenie 50934872 Plavecká 7022/3, 841 06 Bratislava www.mfkzb.sk
Street Defense AcademyStreet Defense Academy Občianske združenie 52864521 Ota Holúska 8500/1A, 841 06 Bratislava www.ubransa.sk
Hlas nádeje Hlas nádeje Občianske združenie 30855713 Štefana Majera 9, 841 06 Bratislava www.mc-blzdenky.sk
NO Klaudie ValuškovejNO Klaudie Valuškovej Nezisková organizácia 42166772 Štefana Majera 3, 841 06 Bratislava www.klaudiavaluskova.sk
Spoločenstvo priateľov Stolné-Spoločenstvo priateľov Stolné-
ho tenisu Záhorská Bystricaho tenisu Záhorská Bystrica Občianske združenie 42173906 Tatranská 32, 841 06 Bratislava www.stolnytenis-zahorskabystrica.sk

Združenie Gerion Združenie Gerion Občianske združenie 37999958 Tešedíkova 91/A, 841 06 Bratislava www.gerion.sk
Pozitívum v nás Pozitívum v nás Občianske združenie 42265274 Trstínska 31, 841 06 Bratislava www.pozitivumvnas.sk/o_nas.html
Klub dôchodcov  Klub dôchodcov  
– Záhorská Bystrica– Záhorská Bystrica Občianske združenie 42269881 Námestie Rodiny 1, 841 06 Bratislava www.zahorskabystrica.sk/

klub-dochodcov/
DETI A UMENIE  DETI A UMENIE  
pri ZUŠ J. Kresánkapri ZUŠ J. Kresánka Neinvestičný fond 31746705 Karloveská 3, Karlova Ves www.zuskresanka.sk 

OZ RZ pri ZŠ s MŠ HargašovaOZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova Občianske združenie 30846871 Hargašova 5 www.zshargasova.edupage.org
City KidsCity Kids Občianske združenie 51985063 Nám. sv. Petra a Pavla 7098/1 www.citykids.sk
Záhorák - tenisový klubZáhorák - tenisový klub Občianske združenie 30787556 Trstínska 11, 84106 Bratislava www.zahorakopen.com

k zlepšeniu dopravnej situácie na území ob-
ce alebo v jej okolí, prinášajú dôležité infor-
mácie pre budovanie siete rôznych služieb, 
vozidlá integrovanej záchrannej služby, 
obchody, lekárne, nemocnice, školy, úrady 
a pod., majú vplyv na výšku podielových da-
ní pre obec, sú podkladom pri čerpaní eu-
rofondov, napr. na opravu ciest, kanalizáciu, 
podporu voľnočasových aktivít, cestovného 
ruchu atď., pomáhajú pri plánovaní počtu 
miest v materských školách, v základných 
školách, plánovaní služieb pre seniorov.

Preto, prosíme, aby ste ste tento akt ne-
podceňovali. (red)



6

Naši poslanci majú za sebou svoj ďalší 
poslanecký rok. Aký bol? Čo prinie-
sol? Ako sa im v tomto neľahkom ro-

ku darilo napĺňať ich plány a predsavzatia? 
a čo sa nepodarilo? Požiadali sme ich, aby sa 
o odpočet svojej činnosti podelili aj s našimi 
čitateľmi. Do uzávierky nám svoj príspevok 
poslali títo poslanci:

MARTIN BESEDIČ 

„Rok 2020 bol dozaista „iný“ aj z pohľadu 
fungovania našej miestnej samosprávy. Šíria-
ci sa koronavírus do značnej miery ovplyvnil 
aktivity vedenia mestskej časti a prinútil nás 
hľadať nové formy priblíženia sa úradu i vo-
lených zástupcov k ľuďom. Od marca som sa 
pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach krí-
zového štábu, kde sme so zástupcami miest-
nych organizácií a združení hľadali spôsoby, 
ako čo najviac našich občanov od nákazy 
ochrániť, zabezpečiť chod miestneho úra-
du, školských zariadení, pravidlá využívania 
verejných priestranstiev a ihrísk, či hľadať 
formy pomoci tým najodkázanejším – našim 
seniorom. Chcel by som vyzdvihnúť najmä 
obetavosť dobrovoľníkov a zamestnancov 
miestneho úradu, ktorí v jarnej vlne pan-
démie zabezpečovali bystrickým seniorom 
nákupy potravín a rozvoz stravy. V týchto 
týždňoch pomáha miestny úrad seniorom 
v prihlasovaní sa do očkovacej kampane 
a doprave na očkovacie miesto. Napriek 
mnohým obmedzeniam sme mohli sledovať 
aj úspešné investičné aktivity mestskej časti, 
najmä v areáli Základnej školy s materskou 
školou, kde vznikol moderný športový areál, 
využívaný žiakmi školy, škôlky, ale je už ob-
ľúbený a hojne navštevovaný aj obyvateľmi 
Záhorskej Bystrice. Samozrejme v čase, kedy 
to aktuálne opatrenia dovoľujú.

Popri funkcii zástupcu starostu som aj pred-
sedom komisie kultúry. Práve kultúra je 

jednou z oblastí, ktorá bola krízou zasiah-
nutá najviac, a to nielen na celoštátnej, ale 
aj miestnej úrovni. Kultúrna politika našej 
mestskej časti bola v minulosti postavená 
na veľkom počte spoločenských podujatí. 
Na začiatku roka sa ešte stihol uskutoč-
niť reprezentačný ples starostu a tradičné 
ukončenie fašiangu v Klube dôchodcov, 
obmedzenia potom znemožnili uskutočniť 
takmer všetky podujatia s výnimkou bys-
trických Malých a Hrubých hodov počas 
letných mesiacov. Úlohou komisie bude 
v najbližšom čase hľadať spôsoby, ako pre-
transformovať viaceré zaužívané aktivity 
do online priestoru, či dať priestor novým. 
Pomôcť tak i miestnym organizáciám, ako 
je Miestny odbor Matice Slovenskej, Klub 
dôchodcov, Červený kríž, Dobrovoľní hasiči, 
poľovníci, športovci, v neposlednom rade 
i miestnej farnosti zostať viditeľnými a prí-
tomnými v spoločenskom živote. Zaujíma-
vým projektom na tento rok je vyhľadávanie 
fotografií a rôznych artefaktov, dokumentu-
júcich svadby a rodinné obyčaje, výsledkom 
čoho by mala byť exteriérová výstava, publi-
kácia i interaktívny internetový výstup.

V roku 2021 želám všetkým Bystričanom 
najmä pevné zdravie a hojnosť Božieho 
požehnania.“ ● 

IVANA TUNEGOVÁ 

„Pôsobím v komisii výstavby a dopravy pri 
miestnom zastupiteľstve. Výstavba v Zá-
horskej Bystrici sa riadi územným plánom 
hlavného mesta Bratislavy a úlohou našej 
komisie je zabezpečiť súlad výstavby s plat-
nou územnoplánovacou dokumentáciou, 
čo vo väčšine prípadov znamená nedovoliť 
prekročenie maximálne povoleného využi-
tia územia. Nárast výstavby spôsobuje stále 
väčšie zaťažovanie infraštruktúry, ktorá je 
už momentálne ťažko skúšaná.

Počas roka sme sa vyjadrovali k rôznym 
bodom a problematickým otázkam. Za naj-
dôležitejšie považujem tvorbu novej a ak-
tualizáciu jestvujúcej územnoplánovacej 
dokumentácie. Je to práve podrobná doku-
mentácia (územný plán zóny ako spodrob-
nenie územného plánu), ktorý predstavuje 
účinný nástroj pri regulácii výstavby v úze-
mí. Túto dokumentáciu naša mestská časť 
obstaráva na vlastné náklady. Ide o vypra-
covanie územného plánu zóny Ivánce, ktorá 
jasne a podrobne určí podmienky výstavby 
v časti Ivánce. Ďalej je to schválenie aktuali-
zácie územného plánu zóny Krče, s cieľom 
chrániť verejný záujem v území. Podanie 
podnetov na návrh zmien a doplnkov územ-
ného plánu hl. mesta Bratislavy.

Vyjadrovali sme sa aj k rôznym developer- 
skym projektom, kde sme vždy hájili ve- 
rejný záujem, ako aj k spornej individuál-
nej výstavbe. Tu sa stále opakovane stretá- 
vame s problematikou výstavby v záhrad- 
kárskych osadách alebo snahou zahusťo- 
vať stabilizované územia, teda už zasta- 
vané časti Záhorskej Bystrice.

Okrem práce v komisii a práce v miestnom 
zastupiteľstve som sa zapojila ako dobro-
voľník v novembrovom celoplošnom tes-
tovaní na Covid-19.“ ●

MÁRIA ŠEBÍKOVÁ 

„Rok 2020 bol rokom netradičným, ktorý 
skúšal našu trpezlivosť, ale i ochotu do-
držiavať nariadenia a rôzne obmedzenia. 
Pandemická situácia zapríčinila v našej 
škole prechod z prezenčnej na dištančnú 
formu vyučovania. Vyžadoval si veľkú po-
moc od rodičov, ale i dôslednú prípravu 
vyučujúcich. Táto zmena spôsobu výuč-

POSLANCI BILANCUJÚ

SAMOSPRÁVA
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DANIEL LIĎÁK 

„Rok 2020 zmenil život každého z nás a aj 
fungovanie našej samosprávy. Napriek 
riešeniu množstva nových problémov 
vznikajúcich počas pandémie, podarilo 
sa v našej MČ dokončiť viacero projektov, 
otvoriť zrekonštruovanú materskú školu 
či športový areál základnej školy.

Pozitívne hodnotím odkúpenie zberného 
dvora za účelom modernizácie a zlepšenia 
systému zberu odpadu, čo som si na vlast-
nej koži ako dobrovoľník vyskúšal.

Veľkú radosť mám z úspešného napĺňania 
predvolebného sľubu pána starostu – na-
dobudnúť do správy MČ časť bývalého 
areálu SOU energetického s cieľom vytvo-
riť novú škôlku a školu.

Aj v minulom roku mestská časť prispela 
k rekonštrukcii Domu smútku vyčlenením 
finančných prostriedkov, vďaka ktorým sa 
zrealizovala druhá etapa opravy strechy.

V našej komisii pozemkovej a lesného hos-
podárstva sme sa počas minulého roku 
zaoberali prevažne žiadosťami o prenájom 
a odpredaj pozemkov a tvorili stanoviská 
k materiálom prerokovávaným miestnym 
zastupiteľstvom. Touto cestou chcem po-
ďakovať jej členom za odbornú spoluprácu.

Prajem mestskej časti lepší rok 2021 a jej 
obyvateľom pevné zdravie, negatívne tes-
ty a veľa pozitívnej energie.“
 (red)

Ak nám svoje príspevky pošlú aj ďalší poslan-
ci, uverejníme ich v nasledujúcom čísle.

by bolo náročná pre všetkých, ako žiakov 
a rodičov, tak i učiteľov. Ale myslím, že sme 
ju spoločne zvládli.

Aj napriek tejto situácii bola v rámci revi-
talizácie školského areálu otvorená tarta-
nová dráha spolu s dopravným ihriskom. 
Okolo areálu bolo vybudované nové oplo-
tenie s novými vstupnými bránami a vo 
vnútornom priestore areálu prístrešky 
so stojanmi pre bicykle a kolobežky. Mu-
sím vyjadriť veľkú radosť aj z otvorenia 
nadstavby materskej školy, čím vznikol 
priestor s ôsmimi triedami pre 190 detí.

Mrzí ma, že sa neuskutočnila obľúbená ak-
cia “Oslava Dňa detí a Dňa rodiny”, ale as-
poň na konci kalendárneho roka sme ako 
školská komisia podporili mikulášske pre-
kvapenie pre žiakov ZŠ s MŠ Hargašova.

Verím, že zlepšením situácie sa bude po-
kračovať vo vytváraní nových vzdeláva-
cích priestorov pre žiakov základnej školy, 
ktoré je už v riešení.

V závere by som rada poďakovala za vý-
bornú spoluprácu zriaďovateľa školy s ve-
dením školy.“ ●

DAGMAR CINGELOVÁ 

Hlavnou náplňou činnosti sociálnej komi-
sie MČ Záhorská Bystrica bolo a je vyhľadá-
vať osoby, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi 
a navrhovať priznávanie jednorazových, 
prípadne opakovaných finančných výpo-
mocí podľa Zásad pre poskytovanie pomo-
ci sociálne odkázaným a zdravotne znevý-
hodneným občanom s trvalým pobytom 
v Záhorskej Bystrici. Podľa týchto Zásad 
sociálna komisia prerokovávala žiadosti 
o jednorazové peňažné dávky pre rodiny 
s deťmi, starých, invalidných, nezamestna-
ných a imobilných občanov, príspevky na 
pohrebné výdavky pozostalým, príspevok 
rodičom pri narodení dieťaťa, príspevky 
na stravovanie dôchodcov a príspevky ne-

štátnym subjektom, ako aj riešenie nového 
dodávateľa obedov pre 22 dôchodcov.

Začiatkom januára sme zorganizovali pred-
nášku v spolupráci s vedúcou odboru soci-
álnych vecí Bratislavského samosprávneho 
kraja MUDr. Šikovou na tému „Seniorský 
vek, možnosti podpory, poskytovanie fi-
nančných prostriedkov pre sociálne zaria-
denia“ pre členov OZ Pozitívum v nás. Našou 
snahou bolo získať nové poznatky pri rea-
lizácii podpory a poskytovanie financií pre 
sociálne zariadenia aj v našej mestskej časti.

Rok 2020 bol ovplyvnený pandémiou 
COVID-19, ktorej negatívny vplyv na ce-
losvetovú ekonomiku sa premietol aj do 
sociálnej oblasti a kvality života obyvateľov 
v Záhorskej Bystrici. Vyhlásenie núdzové-
ho stavu od marca 2020 viedlo k zrušeniu 
všetkých aktivít seniorov, ako aj aktivít 
mladších vekových skupín. Napriek sťaže-
ným podmienkam komisia riešila všetky 
úlohy, ktoré súviseli s náplňou jej činnosti 
formou internetového spojenia. Členky ko-
misie monitorovali požiadavky a potreby 
obyvateľov Záhorskej Bystrice a vynakla-
dali maximálnu snahu v realizácii opatrení 
na zabezpečenie ich potrieb v sociálnej ob-
lasti, za čo im patrí poďakovanie.

Už v marci sa sociálna komisia spolupo-
dieľala na zriadení linky pomoci na dovoz 
potravín a liekov ako aj distribúcie ochran-
ných rúšok pre obyvateľov nad 60 rokov.

Na základe zníženia príjmov mestskej časti 
Záhorská Bystrica, ako aj čiastočného vý-
padku dane z nehnuteľnosti v roku 2020 
pre pandémiu COVID-19, sme museli na-
vrhnúť zníženie výdavkov pre opatrovateľ-
skú službu v NO Opatrovateľka, pre ZOS GE-
RION, ako aj zníženie finančnej dotácie pre 
OZ Klub dôchodcov. V dôsledku pandémie 
prestal fungovať „Senior taxi“. Táto služba, 
ktorá slúžila na prepravu seniorov zo Zá-
horskej Bystrice, bola zrušená, aby sme za-
medzeli šírenie vírusovej infekcie vyvolanej 
SARS-CoV-2. V tomto roku sme nemohli 
organizovať zbierky šatstva a potravín, ale 
aj napriek tejto krízovej situácii sme v spo-
lupráci so sociálnou komisiou pri Farnosti 
sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici zabez-
pečovali starostlivosť o nášho bezdomovca, 
ktorému sa poskytuje bezplatne strava, oša-
tenie ako aj zdravotná starostlivosť.

Veríme, že s novým rokom pandémia 
COVID-19, ktorá je spojená so smútkom, 
obavami a rezignáciou ustúpi a vráti sa 
život plný nových výziev, radosti a šťast-
ných úsmevov. ●



Zberný dvor funguje v Záhor-
skej Bystrici už niekoľko ro-
kov a obyvatelia s trvalým 

pobytom tak majú možnosť sa 
pohodlne zbaviť viacerých dru-
hov odpadu. Doterajšie fungovanie 
zberného dvora zabezpečoval na 
základe zmluvy podnikateľský sub-
jekt, ktorého hlavnou činnosťou bol 
výkup farebných kovov a ďalšou 
činnosťou preberanie odpadu od 
obyvateľov. Vzhľadom na to, že Zá-
horská Bystrica chce skvalitniť po-
skytované služby v zbernom dvore 
a znížiť náklady, je od začiatku roka 
zberný dvor v správe mestskej časti. 
V zimnom období sme pracovali na 
viacerých zmenách, ktoré nastanú 
už od začiatku marca.

Prvá a najzásadnejšia zmena sa tý-
ka drobného stavebného odpadu. 
Naďalej ostáva bez zmien bezplatné 
odovzdanie 100 kg stavebného od-
padu za rok na domácnosť. Zmena 
nastáva v tom, že stavebný odpad 
sa bude vážiť a množstvo privezené 
nad limit 100 kg bude spoplatne-
né sadzbou 0,07 €/kg. Obyvatelia 
vypíšu tlačivo, ktoré bude násled-
ne zaslané na magistrát. Magistrát 
vypočíta príslušnú sumu podľa 
množstva kilogramov a zahrnie ju 
do poplatku za komunálne odpady. 
Drobný stavebný odpad nebude 
môcť obsahovať iné druhy odpadov.

Druhou zmenou je, že biologicky roz-
ložiteľný odpad zo záhrad sa bude od 
marca triediť na konáre/haluze a trá-
vu/lístie/ihličie/kríky. Konáre a ha-
luze sa už nebudú dávať do kontajne-
rov, ale obyvatelia ich budú ukladať 
na kopu. Ostatný biologický odpad 
tráva/lístie/ihličie/kríky budú náv-
števníci zberného dvora vhadzovať 
do veľkokapacitného kontajnera.

Tretia zmena sa týka železa, fareb-
ných kovov a autobatérií, ktoré sa už 
nebudú vykupovať. Uvedené zlož-
ky odpadov bude možné odovzdať  
na zbernom dvore bez možnosti vý- 
kupu. Na zberný dvor bude možné aj 
naďalej priviezť elektroodpad v neob- 
medzenom množstve, drobný elek- 
troodpad ako napr. žiarovky/bater-
ky, objemný odpad alebo triedené 
zložky odpadov plasty/papier/sklo.

Odoberať sa nebudú odpady, ktoré 
sú pomiešané a zložené z viacerých 
druhov odpadov. Ďakujeme všetkým 
za dodržiavanie pravidiel a správne 
triedenie odpadov.
 Text a foto: Dominik Neradovič

NOVINKY NA ZBERNOM 
DVORE UŽ OD MARCA

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

4. 3. 2021
■   Pútnická 28, pri studni – 16 m3

■   Pútnická 69, pri trafostanici – 11 m3 
■   Križovatka ulíc Pútnická – Pavla Blaha  

pri kontajnerovom stojisku – 11 m3 
■   Československých tankistov,  

pri reštaurácii u Muchu – 16 m3

■   Trstínska, pri tenisových kurtoch – 16 m3

■   Brumovická, pri kontajnerovom stojisku – 11 m3

11. 3. 2021
■   Československých tankistov 29 – 16 m3

■   Československých tankistov  
pri kontajnerovom stojisku – pri dome č. 69 – 11 m3

■   Bratislavská, prístupová cesta k rezidencii – 11 m3 
■   Bratislavská – pri kruhovom objazde, dom č. 33 – 16 m3 
■   Gbelská 23, pred požiarnou zbrojnicou – 16 m3

■   Hargašova, zadná strana miestneho úradu – 11 m3 

18. 3. 2021
■   Križovatka Rošického – Hargašova – 11 m3

■   Spojnica ulíc Tatranská – Hargašova – 16 m3

■   Tešedíkova 10 – parkovisko pri trafike – 16 m3 
■   Tešedíkova smer Plácek v blízkosti domu č. 85 – 16 m3

■   Prídavkova 1 – 11 m3 

■   Prídavkova 59 – 11 m3 

25. 3. 2021
■   Donská pri dome č. 91 – 16 m3 
■   Donská – pri dome č. 23 – 11 m3 
■   Strmé vŕšky – námestie – 16 m3 
■   Ota Holúska – 11 m3 
■   Na Krčoch, parkovisko pri futbalovom ihrisku – 11 m3

■   Chvojnická ulica – 11 m3

1. 4. 2021
■   Pri Vápenickom potoku  

– pri reštaurácii Kaplnka – 16 m3

■   Pri Vápenickom potoku – otočisko autobusov  
pri bývalom učilišti – 11 m3

■   Podkerepušky – pred ulicou č. 1 v zákrute – 16 m3 
■   Podkerepušky, pri ulici č. 7 – 16 m3 
■   Plánky – križovatka uličiek 8-13 a 9 – 11 m3 

8. 4. 2021
■   Plánky pri ihrisku, nad potokom – 16 m3 
■   Plánky – na križovatke uličiek 4 a 7 – 11 m3

■   Devínske jazero – 16 m3

HARMONOGRAM  
PRISTAVENIA  
VEĽKOKAPACITNÝCH 
KONTAJNEROV
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Záhorská Bystrica už niekoľ-
ko rokov zabezpečuje zim-
nú údržbu prostredníctvom 

rovnakého dodávateľa. Na vyko-
návanie údržby sú využívané dva 
veľké traktory, ktoré majú vpredu 
radlicu a vzadu zariadenie na po-
sýpanie soľou. Traktory sú využíva-
né najmä na upravovanie širších a 
kopcovitých komunikácií. Pracov-

níci ekologickej skupiny mestskej 
časti zabezpečujú menším vozid-
lom Multicar zimnú údržbu užších 
ulíc alebo uličiek. Ekologická sku-
pina taktiež odhŕňa a solí chodní-
ky malým traktorom alebo ručne 
a to podľa potreby. Aj keď už zákon 
neprikazuje obyvateľom udržiavať 
chodníky pred vlastným domom, 
prosíme o súčinnosť. (dn)

ZIMNÚ ÚDRŽBU SME ZVLÁDLI
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Župní poslanci schválili 
zámenu pozemkov 

Župné aj mestské zastupiteľstvo na svojom januárovom zasadnutí 
schválilo zásadný materiál, ktorý je veľmi dôležitý pre budúci roz-
voj základnej a materskej školy v Záhorskej Bystrici. Súhlasilo so 
zámenou pozemkov a budov v priestore Elektrovodu s magistrá-
tom hlavného mesta, ktorý na základe memoranda zverí najväčšiu 
časť týchto pozemkov do správy našej mestskej časti. Ako pove-
dal starosta Jozef Krúpa: „Týmto by som chcel poďakovať najmä 
predsedovi Bratislavskému samosprávneho kraja Jurajovi Drobovi 
a celému jeho tímu za spoluprácu a prípravu tohto dôležitého kro-
ku. Samozrejme, takisto všetkým župným aj mestským poslancom, 
ktorí tento materiál podporili. Som rád, že moje úsilie poslanca 
BSK prinieslo svoje ovocie. Čoskoro začneme pripravovať všetky 
potrebné podklady na vypísanie architektonickej súťaže na vybu-
dovanie novej základnej a materskej školy spolu so športoviskami.“ 
 (red)

Školy zostali zatvorené

V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou sa viacerí bratislav-
skí starostovia a starostky zhodli, že zatiaľ nie je vhodné otvoriť zá-
kladné školy. Aj preto bude základná aj materská škola v Záhorskej 
Bystrici aj po 15. februári pokračovať v súčasnom režime výučby.
Základná škola – žiaci prvého stupňa sa budú naďalej vyučovať 
dištančne. Tak ako doteraz, bude k dispozícii aj Školský klub pre 
deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha prá-
ce neumožňuje pracovať z domu.
Materská škola – ostane otvorená pre deti rodičov z kritickej infraš-
truktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu.
 (red)

Jarná akcia bude

Napriek nepriaznivej pandemickej situácii MČ Záhorská Bystrica 
aj tento rok zorganizuje obľúbenú Jarnú akciu, kde samospráva 
rozdáva obyvateľom sadeničky rôznych rastlín a drevín. Tento 
rok sa Jarná akcia bude konať 27. marca (sobota), za podmienky 
dodržania pandemických opatrení. Obyvatelia sa môžu tešiť na 
kvetinovú sadeničku Hortenzie metlinatej, Hydrangea pan. „Pink 
Diamond“. Bližšie informácie a spôsob odovzdávania sadeničiek 
nájdu obyvatelia na webovej stránke, na Facebooku a prostred-
níctvom letáčikov.
 (vh)
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Senior taxi opäť v prevádzke

Počas koronakrízy nefungoval kvôli bezpečnostným a hygienic-
kým opatreniam ani bystrický Senior taxi. V minulých dňoch však 
samospráva túto službu obnovila. Bude slúžiť predovšetkým tým 
seniorom, ktorí sa chcú prihlásiť na očkovanie proti COVID-19 
a potrebujú pomoc zamestnancov miestneho úradu. Senior taxi 
bude slúžiť zatiaľ len pre seniorov, ktorí majú problém s dopravou 
na očkovanie a v núdzových zdravotných situáciách, napríklad pri 
akútnom úraze či život ohrozujúcich situáciách. Senior taxi si mô-
žete objednať na tel.č. 02/65 45 60 46 a 0903 414 157. 
 (red)

V lockdowne kreslí svoje 
futbalové vzory

Futbalové súťaže a tréningy dostali pre šíriaci sa koronavírus opäť 
stopku. Namiesto ihrísk trávia mladí futbalisti svoj čas doma. Ne-
príjemnú situáciu využil na kreatívnu tvorbu náš mladý futbalista 
Tomáš Blecha z MFK Záhorská Bystrica. Behanie po zelenom tráv-
niku sa snaží kompenzovať kreslením. „Spoluhráči, tréningy a zá-
pasy mi už veľmi chýbajú. Kopem si aspoň s mamou a ocinom na 
dvore, hráme na malé bránky,“ prezradil osemročný Tomáš Blecha. 
Jeho obľúbenými hráčmi sú Ronaldo, Messi, Modrič, Hamšík, Salah, 
Lewandowski, Rodák a Neymar. „Futbal milujem. Keďže nemôžeme 
hrať, aspoň sa naň pozerám v televízore. Kreslím si tiež futbalistov 
a logá tímov, ktoré mám najradšej,“ dodal. (red), Foto: (mm)

Pri venčení zbierajú odpadky

Určite poznáte Mástsky vŕšek. Cesta k nemu je lemovaná stro-
mami a tečie  vedľa nej potok. Niektorí ľudia si myslia, že sem 
nikto nechodí a nikto tu nebýva. Bývajú tu ale zvieratá. To ale 
zrejme neprekáža tým, ktorí sem vyvážajú pokosenú trávu, ale 
vyhadzujú aj rôzne neprírodné odpady. Našťastie, sú aj iní ľudia, 
ktorým na prírode záleží. Napríklad Maruške a Martinke, ktoré 
pri venčení psíka neváhajú a  odpadky zbierajú. Potok pri Mást-
skom vŕšku upratovali mladí muži z Bystrickej hliadky viac ako 
dve hodiny. Týmto mladým ľuďom patrí naša veľká vďaka a tí, 
ktorí prírodu znečisťujú, by si z nich mali vziať príklad.
 Text a foto: (bb)

4/1/2021
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■   KlKlietky pre chov prepelícietky pre chov prepelíc
■   pasce na líšky a kunypasce na líšky a kuny
■   liahne na vajíčkaliahne na vajíčka
■   odchovne pre kuriatkaodchovne pre kuriatka

Záhorská Bystrica na YOUTUBE

Naša mestská časť má svoj vlastný Youtube kanál. Počet videí, 
ktoré máme natočené zo života Záhorskej Bystrice, stále stúpa. 
Medzi ostatnými príspevkami na Facebooku sa strácajú a je k nim 
zložitý prístup. Takto budú všetky na jednom kanáli. Už teraz sú 
nahrané zostrihy z reprezentačných plesov ako spomienky na mi-
nulé ročníky s pozdravom od hlavných hostí večera.
Takisto plánujeme na Youtube kanáli Záhorská Bystrica vysielať 
rokovania miestneho zastupiteľstva. Aby ste videá z našej mestskej 
časti videli, kliknite na nšom na Youtube kanáli „Subcribe“. (mk)

Zrevitalizujeme verejný 
priestor na Gbelskej

Mestská časť v súčasnosti rieši prípravu projektu revitalizácie 
parku oproti pošte na Gbelskej ulici. Cieľom projektu je zatraktív-
niť časť plochy frekventovanej ulice, aby táto plocha mohla byť 
viac využívaná obyvateľmi a v letnom období vytvárala vhodnú 
mikroklímu. Nový projekt prinesie obyvateľom a návštevní-
kom priestor pre oddych na lavičke, nové informácie, spríjemní 
krátke stretnutia priateľov, mládeže s možnosťou zahrať si napr. 
šach a tiež pre deti, ktoré využijú na preskúmanie priestor okolo 

Cyklotrasa do Lamača realitou

Cyklotrasa a rozšírenie Hodonínskej sa stane realitou. Starosta Jozef 
Krúpa s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom, zástupcom magis-
trátu zodpovedným za cyklodopravu Tomášom Peciarom, riaditeľom 
GIBu Karolom Machánkom a autorom štúdie architektom Ladisla-
vom – Slávom Slabejom mali zoom stretnutie, na ktorom prerokovali 
štúdiu na cyklotrasu a rozšírenie Hodonínskej cesty. Počíta s prida-
ním BUS pruhu v smere do Lamača a s obojsmerným cyklopruhom. 
Primátor potvrdil pripravenosť vyčleneniť financie na tento projekt, 
ktorý počíta s nákladmi takmer na úrovni 2 milióny eur. Začiatok 
realizácie tohto projektu je naplánovaný na prelome rokov 2021 – 
2022. Viac informácií prinesieme v budúcom čísle. (red)

 Vizualizácia rozšírenia cesty o BUS-pruh a cyklochodník. 

stromov. Zelená plocha s lúčnym porastom bude doplnená hmy-
zím domčekom. Plocha bude vytvárať komplexný systém zelene 
s prvkami drobnej architektúry.  (red)

■   krmítka a napájačkykrmítka a napájačky
■   výstavné klietky pre chovateľovvýstavné klietky pre chovateľov
■   výbehy pre psíkov a hydinuvýbehy pre psíkov a hydinu
■    šklbačky, dojenie prešklbačky, dojenie pre  kravykravy, ovce a , ovce a kozy…kozy…

ROBÍME ROZVOZ PO CELOM SLOVENSKU.ROBÍME ROZVOZ PO CELOM SLOVENSKU.

Viac naViac na wwwwww..123nakup123nakup..eueu  
tel.tel. 0907 181 8000907 181 800
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Marec je tradične Mesiacom knihy 
a za „normálnych“ okolností by 
mala aj naša knižnica napláno-

vaných množstvo akcií, ktoré by priblížili 
knihy najmä našim najmenším, privítali by 
sme v jej priestoroch zaujímavých autorov, 
predstavili by sme ich tvorbu. Žiaľ, nič z to-
ho sa tento rok konať nebude. Poďme sa 
však spolu s Vierou Marošovou, ktorá našu 
knižnicu vedie, pozrieť na to, ako vyzeral 
minuloročný Mesiac knihy a aké ďalšie ak-
cie sa podarilo v knižnici zorganizovať.

„Minulý rok sme v marci pripravili pre deti 
1. stupňa základnej školy čítanie najzaují-

mavejších kníh. Z vybraných kníh pre deti 
čítala pani Alenka, ktorá sa s deťmi rozprá-
vala aj o hlavných myšlienkach diel,“ hovorí 
Viera Marošová. Deti sa s radosťou zapájali, 
veľa sa pýtali a diskutovali o prečítaných 
knihách. Spokojné boli nielen deti, ale aj pa-
ni učiteľky, lebo všetci spolu strávili zmys-
luplnú a krásnu hodinku s dobrou knihou.

„Pre deti sa nám podarilo v spolupráci 
s Bratislavským kultúrnym a informač-
ným strediskom zorganizovať ešte 12. 
septembra predpoludnie čítania pre deti. 
Autorka kníh pre deti, Diana Mašlejová, čí-
tala úryvky a zároveň porozprávala o tom, 

Je február 2021, začal sa druhý polrok 
školského roka 2020/2021.
V prvom polroku sme sa v škole veľmi 

neohriali. Všetci žiaci sa vyučovali pre-
zenčne iba v septembri, presnejšie do 26. 
októbra, aj to prvý októbrový týždeň bola 
celá škola v karanténe. Od 26. októbra sa 
žiaci 2. stupňa začali učiť dištančne. Žiaci 
prvého stupňa a deti materskej školy zo-
stali v škole prezenčne so sprísnenými epi-
demiologickými opatreniami.
Žiaci 2. stupňa, ktorí mali negatívny výsle-
dok testu, sa vrátili do školských lavíc dva 
týždne pred vianočnými prázdninami. Bolo 
to len 70 % žiakov, ostatní zostali na dištanč-
nom vzdelávaní. Vtedy si učitelia 2. stupňa 
vyskúšali najnáročnejší spôsob vyučova-
nia – kombinované vyučovanie. Vyučovali 
žiakov v laviciach a žiaci doma sa pripájali 
priamo na vyučovaciu hodinu do triedy. Bo-
lo to náročné, hlavne keď zlyhávala techni-
ka, internet a tiež ľudský faktor – venovať 
sa prezenčným alebo dištančným žiakom? 
Naraz sa to nedalo, alebo len veľmi ťažko.

Počas vianočných sviatkov, ktoré trvali tri 
týždne, sme si všetci oddýchli. s veľkým na-
pätím sme čakali, či po vianočných prázdni-
nách nastúpime do školy. Epidemiologická 

situácia sa neustále zhoršovala, o čom nás 
pravidelne informovali médiá, a preto zo-
stala škola zatvorená, smutná a prázdna. 
Žiaci a deti sa do školy nevrátili.

V druhej polovici januára sa otvorila mater-
ská škola pre deti, ktorých rodičia pracujú 
v kritickej infraštruktúre alebo nemôžu 
pracovať z domu. Nastúpilo trinásť detí. 
Počet sa postupne zvyšoval až na dvadsať-
jeden a potom opäť klesol na trinásť.

Prvý polrok v základnej škole sme ukončili 
online. Žiakom boli zaslané výpisy hodno-
tení cez Edupage. Všetci žiaci prospeli, len 
jednej žiačke bolo umožnené ukončiť prvý 
polrok 31. marca. Počet vymeškaných ho-
dín klesol. Žiaci prvého stupňa, ktorí do 
vianočných sviatkov chodili do školy, mali 
o 10 vymeškaných hodín na žiaka menej 
v porovnaní s týmto obdobím v minulom 
školskom roku. Aj napriek zavretým školám 
sme sa v prvom polroku zapojili do viace-
rých súťaží, ktoré prebiehali online. Najväč-
ší úspech sme dosiahli v olympiáde z anglic-
kého jazyka. Žiak zo 4.C, Jakub, postúpil až 
do krajského kola, v ktorom reprezentoval 
našu školu a umiestnil sa na 3. mieste. Bla-
hoželáme a tešíme sa z úspechu.

Naďalej pokračujeme v dištančnom vzde-
lávaní. Iné aktivity a akcie, ktoré sme zvykli 
počas školského roka organizovať a tým 
spestriť vyučovanie, sa neuskutočňujú. Vy-
učovanie beží ako o preteky a s učivom ne-
meškáme. Žiakom neodpadávajú hodiny, 
učivo sa preberá systematicky a bez prestáv-
ky alebo nejakého spestrenia, čo tiež môže 
spôsobovať u žiakov únavu. Škola sa ešte 
neotvorila ani pre žiakov 1. stupňa, pretože 
epidemiologická situácia je vážna a zdravie 
je na prvom mieste. Obavy a strach z nákazy 
Covid-19 medzi rodičmi aj učiteľmi narastá.

Takéto vyučovanie je náročné pre nás 
všetkých – žiakov, rodičov aj učiteľov. A tr-
vá už dlho! Preto sa tešíme, že začali uči-
teľov očkovať. Už viacerí učitelia 1. stupňa 
aj materskej školy sú zaočkovaní. Aj toto 
môže prispieť k rýchlejšiemu otvoreniu 
školy a vráteniu sa do normálneho života.

Ďakujem všetkým rodičom aj učiteľom 
za trpezlivosť a pochopenie, želám nám 
všetkým železné zdravie, mentálnu silu 
a veselého ducha. Blížia sa jarné prázd-
niny, vypnite počítače, schovajte mobily 
a oddychujte.
 Zuzana Kaliariková, riaditeľka ZŠ a MŠ

ŠKOLA JE STÁLE ZATVORENÁ…

AJ KNIŽNICU POZNAČILA PANDÉMIA

ako vzniká kniha. Po debate o knižkách vy-
stúpil milý hosť – bábkové divadlo z Ban-
skej Bystrice Pod balkónom, ktoré deti 
potešilo predstavením Janko a Marienka,“ 
dodáva pani Mokošová.

Knižnica prakticky fungovala len dva me-
siace v lete. Za ten čas si čitatelia vypoži-
čali 474 kníh. (sv), foto: (bb)

 Z predstavenia Janko a Marienka. 

ZO ŽIVOTA ZÁHORSKEJ BYSTRICE



14

NAVŠTÍVILI SME

… a pani Kubíková tu nie je? Že odišla 
do dôchodku? Mnohí Bystričania, ktorí 
v posledných týždňoch prišli na úrad, 
len neveriacky krútili hlavou. Je to vô-
bec možné, že po desiatkach rokov jed-
noducho odišla? Je.

Božka (inak jej totiž nikto nepovie) 
Kubíková cítila, že jej pracovný čas 
sa jednoducho naplnil a teraz je čas 

naplniť život niečím pokojnejším. Naprí-
klad viac sa venovať záhrade, tráviť viac 
času s manželom a keby to momentálna 
pandemická situácia dovolila, aj s vnúčen-
cami, ktoré žijú v Prahe. Tie jej azda chý-
bajú najviac.
Poobzerajme sa však spolu s ňou za tými 
rokmi, ktoré strávila na úrade.

„Najskôr to bolo len výhodné zamestnanie. 
Do úradu som mala po ceste škôlku aj školu, 
ani domov som to nemala ďaleko. Čoskoro 
som však zistila, že ma táto práca baví, cítila 
som, že som v úrade jednoducho na svojom 
mieste,“ začína svoje rozprávanie pani Bož-
ka. A tí, ktorí ju poznajú, iste len prikyvujú. 
Dala totiž slovu úradníčka úplne nový výz-
nam. Ku každému, kto prišiel na úrad niečo 
vybaviť, si dokázala nájsť cestu. Aj vtedy, 
keď prišli naštvaní alebo nepriateľsky na-
ladení. Hoci bola rázna a nekompromisná, 
tým, ktorí to potrebovali, nikdy neodmietla 
pomoc. Ani starým ľuďom, ktorí si nevede-

li vypísať nejakú žiadosť, hoci to nemala 
v pracovnej náplni. Vždy hľadala, ako sa 
problémy riešiť dajú, nikdy nad nimi ne-
mávla rukou. Ľudia totiž pre ňu nikdy nebo-
li len stránky, ktoré treba nejako „vybaviť“.

„Veľmi mi pomohlo aj to, že som rodáčka 
zo Záhorskej Bystrice a že naozaj zo sta-
rousadlíkov poznám všetkých aj niekoľko 
generácií dozadu,“ hovorí. Môžu to potvr-
diť aj dnes už bývalé kolegyne zo staveb-
ného úradu. Koľkokrát boli bezradné pri 
hľadaní vlastníkov pozemkov či ich častí! 
Vtedy pomohla pani Kubíková. Dala si do-
kopy rodinné vzťahy, súvislosti a potom sa 

vlastníci oveľa ľahšie identifikovali. Presne 
vedela, kto má v Záhorskej Bystrici trvalý 
pobyt a kto tu len býva. A ak sa niekto ne-
právom dožadoval nejakých služieb, vede-
la mu to veľmi rýchlo pripomenúť.

Pani Božka bola roky nielen matrikárkou, 
ale mala na starosti aj sociálne veci. Čo bo-
lo pre ňu náročnejšie? „Určite tie sociálne 
veci. Tam je iná komunikácia s ľuďmi. Hoci 
v Záhorskej Bystrici je naozaj málo sociálne 
odkázaných ľudí, vždy treba každú žiadosť 
o podporu alebo výpomoc dôkladne po-
súdiť, vysvetliť ľuďom, na čo všetko majú 
nárok a na čo už nie.“ A hoci tých naozaj po-

SLOVU ÚRADNÍČKA DALA 
ÚPLNE NOVÝ VÝZNAM

 Vo svojom kráľovstve.  ...v začiatkoch. 

 Pri vítaní nových občiankov. 



15

trebných prípadov nebolo veľa, dva jej ut-
kveli v pamäti zrejme navždy. „Spomínam 
si na prípad jednej rozvedenej pani s dvomi 
deťmi. Po rozvode žila s ďalším partnerom 
a keď zomrela, tak si ten muž jej deti osvo-
jil. Snažili sme sa mu pomôcť, ako sa dalo. 
Vybavila som mu všetky možné príspevky, 
aj sme mu dávali výťažok z tomboly. Mala 
som dobrý pocit, že sme mu aspoň takto 
pomohli v jeho neľahkej situácii. Druhý 
prípad je čerstvejší. Išlo tiež o ženu s dvo-
mi deťmi, ktorá ale nežila s ich biologickým 
otcom, s ktorým sa ale deti stretávali, aj na 
nich prispieval. Lenže časom zomrel a po-
tom svoje psychické problémy nezvládla 

ani ona. Deti zostali sirotami, tak som hľa-
dala nejakých príbuzných, ktorí by sa ich 
vedeli ujať. Napokon si ich zobrala sestra 
ich biologického otca, hoci bývala v petr-
žalskom byte so svojimi rodičmi a vlastným 
synom. Dali sme im, čo sme mohli, aj stravu 
pre deti zadarmo do konca roka, aj staros-
ta prispel z vlastných. Pomáhame vlastne 
dodnes, hoci sa o pomoc možno aj hanbí 
požiadať. Aj pred Vianocami som si na ňu 
spomenula a poslali sme deťom nejaké 
drobnosti pod stromček.“

Pani Božka síce tvrdí, že matričný zákon 
jednoducho nepustí, ani ľudia na matriku 

nechodia s nejakými vážnymi probléma-
mi, predsa sa aj tu nájdu výnimočné situá-
cie, ktoré treba riešiť.

„Stalo sa mi ešte za socializmu, že sa po 
sobáši zistilo, že dotyčný mladomanžel bol 
ženatý ešte s inou ženou. Pritom pri kon-
trole dokladov mal v občianskom napísa-
né, že je slobodný. Tak som po tom pátrala 
a vysvitlo, že už síce bol rozvedený, ale po-
tvrdenie o tom akosi ’zabudol’ zaevidovať 
na polícii,“ spomína s úsmevom.

S pani Božkou sa rozprávame aj o tom, že 
v posledných rokoch sú svadby, ktoré sú 
pompézne, kde musí byť všetko tip-top, 
ale aj také, kde ide len o „papier“. Vtedy 
prídu snúbenci akoby tomu aktu (ale mož-
no ani tomu vzťahu) nepripisovali žiadnu 
vážnosť. Prídu oblečení v tom, v čom cho-
dia každý deň, výnimku nie sú ani rifle. 
A to je predsa len škoda.

Pokiaľ ide o sobáše, viackrát sa stalo, že sa 
dvakrát sobášil ten istý pár, ale i to, že sa ľu-
dia sobášia v prípade, keď jeden z nich je 
veľmi starý alebo veľmi chorý. Naposledy 
tak ledva-ledva stihli zosobášiť pár v Gerio-
ne. „V prípade, že je ohrozený život, bývame 
aj trochu benevolentnejší pokiaľ ide o po-
trebné dokumenty. Je možné ich priniesť aj 
dodatočne,“ vysvetľuje pani Božka.

Na matrike bol v posledných rokoch aj veľ-
ký záujem o duplikáty pôvodných doku-
mentov, najviac ich bolo v čase reštitučných 
nárokov, keď sa ľuďom vracali predtým 
odobrané majetky a oni museli preukázať 
pôvod svojimi rodnými a sobášnymi listami 
alebo úmrtnými listami svojich predkov.

Mnoho ľudí si tiež spracováva svoj rodinný 
rodokmeň, pôvodné matričné dokumenty už 
doma nevedia nájsť a preto hľadajú záznamy 
o svojich predkoch v matričných knihách.

Za všetky tie roky strávené na miestnom 
úrade (nech už sa predtým volal akokoľvek) 
je skutočne o čom hovoriť a na čo spomínať. 
A hoci Božka Kubíková tam už nepracuje, je 
stále ochotná pomôcť svojimi skúsenosťa-
mi aj radami. Lebo pre ňu to nebola len prá-
ca „od do“, ale ňou žila doslova desaťročia. 
Ako náhradníčku si vybrala Zuzanu Záreckú 
a určite si vybrala dobre.
 Silvia Vnenková, Foto: archív

 Pekné chvíle s kolegami. 

 Milá povinnosť - sobáš. 
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SPOLOČNOSŤ

Verili by ste, že Ľudovít Pokojný je 
naším farárom už 12 rokov? Za tie  
roky je za ním vidieť množstvo prá- 

ce. Zrekonštruoval sa kostol, fara, farský 
úrad, vznikla škôlka a farský park.. To sú tie 
ma-teriálne stopy. Sú ale stopy, dovolím si 
tvrdiť, hlbšie, také, ktoré zostanú navždy. 
Stopy duchovné – podpora, dôvera, povzbu-
denie, oživenie viery… Mnohí Bystričania mi 
určite dajú za pravdu. Ľudovít Pokojný u nás 
a s nami oslávil aj svoje jubileum – 50 rokov. 
Pri tejto príležitosti sme sa s ním rozprávali 
o jeho ceste ku kňazstvu, aj o jeho snoch.

⊲  Vyrastali ste v rodinnom dome v Modre. 
Čo vám detstvo dalo?

Ďakujem Bohu za rodičov, že ma naučili vší-
mavosti a manuálne pracovať. Tvorivosť je 
totiž úzko spätá s myslením a rukami, s ma-
nuálnou prácou a zručnosťou. Samozrejme, 
že sme ako deti často frfľali na to, že mu-
síme robiť vo vinohrade, v záhrade, okolo 
domu, u starých rodičov sa starať o prasatá 
a doma o králiky a nutrie, ale dnes to pova-
žujem za najväčšie bohatstvo, ktoré mám. 
Rovnako ďakujem Bohu za svojho brata 
a sestru. Vždy sme si pomáhali a pomáha-
me si dodnes, sme v úzkom kontakte. Tento 
náš vzťah si vážim o to viac, keď vidím, koľ-
ko súrodencov sa dnes nielenže nestretáva, 
ale ani sa nerozprávajú.

⊲  Napadlo vám už vtedy, že budete kňazom?
Určite nie. Hoci si pamätám, keď som bol 
malý, boli u nás primície a ako sme stáli pred 
kostolom, niekto povedal…veď aj náš Ľudko 
bude kňazom. Veľmi som sa načertil a tvrdil, 
že teda v žiadnom prípade! Druhá moja po-
dobná spomienka je z jedného rodinného 
stretnutia, na ktorom tiež niekto z príbuzných 
povedal, že „aj náš Ľudko bude farár“. Moja re-
akcia bola tiež odmietavá, no na to jedna teta 
skonštatovala, že veď aj to je zamestnanie ako 
každé iné a to mi už začalo vŕtať v hlave.

⊲  Takže seminár bol stále v nedohľadne?
Rozhodne. Chcel som ísť študovať do za-
hraničia, do Nemecka. Preto som sa počas 
štúdia na gymnáziu prihlásil do Banskej 
Štiavnice, kde bol maturitná prípravka na 
takéto štúdium. Aj ma prijali, aj som tam 
zmaturoval, aj ma prijali do Nemecka. Zda-
lo sa, že moja cesta je jasná. Raz som si však 
ešte v Štiavnici varil puding a vtedy mi z ni-
čoho nič zišla na um myšlienka – a prečo 
by si vlastne nemohol byť kňazom? A tá mi 
z hlavy už nezmizla. Po maturite sme mali 
mať v Bratislave prázdninové informačné 
stretnutie už pred cestou do Nemecka, no 
ja som dva týždne pred týmto stretnutím 
bol neuveriteľne napätý, zle som spával, 
cítil som, že rozhodnutie ísť do Nemecka 
nie je také jednoznačné, ako vyzeralo ešte 

ĽUDOVÍT POKOJNÝ: 
NAJDÔLEŽITEJŠIE JE,  
ABY SME SA MALI RADI

nedávno. Tak som to nechal na Boha. Pove-
dal som mu – ak existuješ, ak si, tak sa ukáž 
a ktorá myšlienka mi ráno ako prvá napad-
ne, to urobím. Pamätám sa, že to bolo v so-
botu a že som po dvoch týždňoch konečne 
dobre spal. Ráno moja prvá myšlienka pat-
rila semináru. A bolo rozhodnuté. Kým som 
však nastúpil do seminára, absolvoval som 
ešte základnú vojenskú službu.

⊲  Ani tá vaše rozhodnutie nezmenila. Pre-
kvapilo vás niečím štúdium v seminári?

– Predovšetkým som si ho vôbec nevedel 
predstaviť. Žiadneho kňaza som totiž ne-
poznal osobne, so žiadnym som sa neroz-
prával o osobných veciach, tak som bol viac 
zvedavý, než že by som mal o štúdiu nejaké 
predstavy. Čo mi však bolo jasné, že už ne-
chcem byť závislý na rodičoch, veď tí mali 
doma ešte mojich dvoch súrodencov. Tak 
som sa rozhodol, že si na oblečenie, knihy 
a ostatné potrebné veci zarobím. V lete som 
mesiac pracoval v Rakúsku. Išiel som tam, 
ako sa hovorí, na blind. Prvý týždeň som 
spával na lavičke pri Dunaji, v Dunaji som 
sa aj umýval. Potom mi otec dal starú ško-
dovku, v ktorej som mal aj spálňu, aj kuchy-
ňu… V Rakúsku som pomáhal na stavbách, 
v skladoch, robil som súkromné záhrady… 
Tam som aj zistil, aké to je, keď vami nie-
kto pohŕda. Boli sme totiž niečo ako ľudia 
druhej kategórie. Ale peniaze som potrebo-
val, tak som musel zaťať zuby. Zarobil som 
si na celý rok štúdia a ďalšie dve letá som 
v Rakúsku pracoval zase.

⊲  V seminári ste už mali jasno v tom, že bu-
dete kňazom?

Spočiatku nie. Musel som najskôr objaviť, čo 
je to byť kňazom, prečo ja chcem byť kňa-
zom a či sú dnes kňazi ešte potrební. Okrem 
toho svoje áno musel povedať aj biskup. 
A prišiel som na to, že chcem byť kňazom 
predovšetkým preto, aby som naučil ľudí 
mať sa radi. Dnes je medzi ľuďmi veľa ne-
návisti, závisti, frustrácie, láska jednoducho 
chýba. Ale už Ježiš hovoril, že Božia láska je 
medzi nami a on nás to prišiel naučiť. Ani on 
nenašiel pre to u mnohých pochopenie, ani 
pre mňa to nie je jednoduché. Akoby ľudia 
na lásku už prestali veriť. Ale ja verím, že to 
je pre ľudí najdôležitejšie – mať sa radi. Pre 
mňa je najväčšou odmenou, keď ľudia zis-
tia, že sa ešte môžu mať radi, že láska je to 
najdôležitejšie a všetko ostatné – majetky, 
peniaze, kariéra – ide na druhú koľaj.

 Takto ho poznáme najviac. Pri omši. 
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⊲  Zodpovedali ste si aj na otázku, či ešte 
dnes vôbec potrebujeme kňazov?

Áno. A moja odpoveď je, že viac, než kedy-
koľvek predtým. Ľudia totiž potrebujú nielen 
telesnú a duševnú podporu, ale aj duchovnú. 
Povedal by som, že najmä duchovnú. Ak 
človek svoju vieru neaktualizuje, tak viera 
prestáva mať zmysel. Ľudia stratili dôveru 
v cirkev. Kvôli rôznym škandálom, aj kvôli 
propagande ľudí, ktorým cirkev prekáža. 
A úlohou kňaza je aj vieru stále aktualizovať.

⊲  Kde všade ste doteraz pôsobili?
Po 3. ročníku štúdia v seminári v Bratislave 
som bol rok v Loppiane blízko Florencie. 
Po návrate ma arcibiskup Sokol poslal do 
Ríma, kde som sa po skončení štúdia stal 
vicerektorom. Bola to pre mňa neuveriteľ-
ná skúsenosť – spolupráca s vatikánskymi 
úradmi a s kňazmi z piatich kontinentov. 

Potom som pôsobil na arcibiskupskom 
úrade v Trnave, na fare v Merašiciach pri 
Hlohovci, v Skalici. A teraz som tu, v Zá-
horskej Bystrici. A som tu veľmi rád.

⊲  Máte nejaký svoj veľký sen?
Mojím veľkým snom je, aby sa farnosti 
stali pulzujúcim srdcom života pre ľudí, 
nielen prísť si pre papiere a sporadicky sa 
ukázať, ale svojimi darmi a schopnosťami 
pravidelne obohatiť iných. Myslím si, že 
dnešná doba z nás robí duchovných bez-
domovcov. No, my potrebujeme niekam 
patriť – nielen fyzicky, ale aj duchovne. 
V zahraničí som videl, ako sa Slováci stre-
távali práve okolo kostolov, vo farnosti 
našli svoj duchovný domov, kde načer-
pajú duchovnú radosť a energiu, nájdu 
tu pochopenie, spätnú väzbu na svoje 
správanie. Starší, mladí, deti. Nielen kato-

líci a nielen veriaci. Pre mňa je totiž nes-
mierne obohacujúce vypočuť si názory 
veriacich z iných náboženstiev, aj ľudí bez 
náboženského presvedčenia. Vytvorenie 
tohto duchovného domova je môj veľký 
sen. Takto všetci spolu prispejeme k ob-
nove cirkvi. A k zmene postoja k cirkvi. 
Aby ľudia nechodili do kostola ako do kina 
alebo do divadla, ale aby k zmene prispe-
li svojou prítomnosťou, modlitbou, aby 
sa stretli s druhými uprostred komunity, 
v ktorej žije Boh. A to je pri zmene cirkvi 
asi to najdôležitejšie.

Ľudovítovi Pokojnému k jeho jubileu 
želáme najmä veľa zdravia a aby sa mu 
splnili všetky jeho sny.

 Za rozhovor ďakuje Silvia Vnenková
 Foto: archív

 Manuálna práca mu rozhodne nie je cudzia. 

 Osvedčil sa aj ako kuchár.

 Pápežovi Františkovi odovzdal dar od Bystriča- 
 nov - súsošie  Petra a Pavla od Viťa Bojňanského. 

 Kňazom je v Záhorskej Bystrici už 12 rokov. 
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Moja zákonitá vždy tvrdila a tvr- 
dí, samozrejme plným neprá-
vom, že som horší ako náš pes, 

lebo požaduje, aby som jej bol verný ako 
vyššie uvedené domáce zviera. Darmo 
pri nej krútim chvostom, môj chvost jej 
proste nestačí. Nevie, že ja si zvieratá 
vysoko vážim, lebo sa k sebe správajú 
určite lepšie ako ľudia. Až mi srdce zvie-
ra, že nie som zviera.

Preto som sa rozhodol dokázať jej, že sa 
chcem priblížiť k týmto nemým tváram 

na čo najbližší dostrel. Preto do zamest-
nania chodím neumytý, aby som celý 
deň smrdel ako tchor (čo mojej žene 
akosi prekáža), hladný ako vlk a smäd-
ný ako ťava, minimálne dvojhrbá (čo 
mojej žene už neprekáža). V práci driem 
ako kôň, takže sa potím ako somár 
v kufri. Na uložené úlohy hľadím ako te-
ľa na nové vráta, tak pre istotu zobem 
šéfovi z ruky ako najoddanejšia sliepka. 
Nad jeho vtipmi na rozdiel od ostatných 
kolegov od smiechu mečím ako koza ro-
hatá, do pol boka odratá.

Moju zákonitú som nepresvedčil, ale 
u kolegov som zabodoval, v mojej sna-
he ma plne podporujú! Nakoľko na 
nich podávam informácie, otvorene 
hovoria, že som falošný ako líška a mi-
moriadna sviňa s hrošou kožou. A čo 
ma mimoriadne potešilo, považujú ma 
za korunovaného vola, čo beriem ako 
zaslúženú pridanú hodnotu.
 JG

Skoro všetko dnes funguje v ONLINE 
svete. Online sa učíme, online pracu-
jeme, online komunikujeme s rodi-

nou. Dá sa aj športovať online? Toto obdo-
bie nám ukázalo, že dá.
Zvažovali sme všetky klady aj zápory tré-
ningov cez obrazovku počítačov a telefó-
nov, ale správy rodičov, ako deťom chýbajú 
krúžky a pohyb, nás presvedčili. Spustili 
sme teda tréningy online gymnastiky, Hip 
Hopu a tanečnej prípravy.

Už na prvej hodine bolo vidieť nadšenie 
a úsmevy detí, keď po dlhej dobe videli svoje 
trénerky a trénera. Deti sa pripájali zo svo-
jich detských izieb a obývačiek, ale my sme 
mali aspoň trochu pocit, že sú opäť s nami. 
Zabávali sa, jašili, tancovali, cvičili a úžasne 
sa zapájali – to bol dôkaz toho, že sme sa 
rozhodli správne a že sme opäť jeden tím.
V marci spustíme aj ďalšie pohybové krúž-

ky. Zábavnými hrami a cvikmi precvičíme 
koordináciu, flexibilitu a silu detí. 

Nesmieme zabudnúť na úžasnú skupinu 
žien vo FITBODY City Kids, ktorá sa ani 
teraz nedala ničím odradiť . Pracujú na se-
be a na svojom zdraví každý deň. Online 
cvičenie je pre ne jedným zo spôsobov, ako 
zvládnuť toto obdobie. A my len musíme 
potvrdiť, že napriek každodenným povin-
nostiam nehľadajú výhovorky, ale vždy si 
nájdu spôsob, ako si s nami doma zacvičiť. 
Veľmi sa tešíme z toho, že sa zapájajú už 
aj ich manželia a cvičenie s nami sa stalo 
bežnou súčasťou dňa celej rodiny.

Online hodiny nikdy nenahradia osobný 
prístup trénera, nenahradia sociálny kon-
takt so svojimi kamarátmi, nenahradia tú 
komunitu, ktorú spolu vytvárame. Onli-
ne hodiny však dávajú nádej a pozitívnu 

energiu do týchto ťažších dní. Aj cez obra-
zovky sa dá preniesť dobrá nálada a skve-
lý pocit z pohybu a tanca. Aj cez obrazovky 
vidíme vaše úsmevy a vaše šťastné tváre.
Možno nie každému sadne takýto koncept 
a nie každé dieťa udrží tak dlho pozornosť. 
Netreba sa však online tréningov obávať 
a keď sa do toho môže zapojiť celá rodina, 
je to príjemne strávený čas s úžasným be-
nefitom – naše deti opäť športujú.
Budeme sa snažiť, aby pohyb a šport boli 
aj naďalej každodennou súčasťou detí zo 
Záhorskej Bystrice. Aby komunita, ktorú 
sme vytvorili, držala pokope aj v online 
svete a aby sme vydržali všetky nástrahy, 
ktoré nám toto obdobie prináša.

Tešíme sa, keď už budeme môcť vypnúť 
obrazovky a vybehneme opäť do haly a na 
ihriská. Ďakujeme, že ste s nami aj online.
 Ivka Moková, City Kids

SO CITY KIDS TO IDE AJ ONLINE

FEJTÓNLÁSKA K ZVIERATÁM

SPOLOČNOSŤ
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ŠPORT

V minulom roku sme pre žiakov I. 
stupňa ZŠ s MŠ Hargašova pripra-
vili učebné pomôcky s cieľom pod-

porovať rozvoj matematickej gramotnosti. 
Naše materiály ponúkajú jedinečný obsah, 
ktorý motivuje deti v procese učenia a ve-
die ich k samostatnosti.
Hravá forma učenia sa za najefektívnejšiu 
pokladá práve pre svoju schopnosť osloviť 
všetky deti vrátane tých, ktoré sa v matema-

tike necítia “byť doma”. Zatraktívnenie ma-
tematiky pomocou hry umožňuje vzdelávať 
deti už od útleho veku. Neustále pracujeme 
na skvalitňovaní našich materiálov a ponú-
kame učebné pomôcky aj pre škôlkarov.

Aj v roku 2021 nás čaká mnoho výziev. 
Sme odhodlaní naďalej podporovať vzde-
lávanie pedagógov a žiakov na základnej 
škole a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Miesto toho, aby naši mladí futba-
listi (samozrejme, zahŕňajúc aj 
futbalistky) behali po ihriskách, 

svoj čas trávia, žiaľ, doma.
Aktuálna situácia nám, ale aj iným špor-
tovým združeniam, nedovoľuje trénovať 
a zdokonaľovať sa, robiť to, čo nás naozaj 
baví. Už v októbri minulého roku nám prišla 
prvá stopka v podobe prerušenia súťaží. 
Trénovať sme mohli len v skupinkách po 6 
osôb, no momentálne nám nie je umožnené 
ani to. Všetky skupinové tréningy sú až do 
odvolania pozastavené.

Nám, v MFK, nie je ľahostajné, že by naši 
zverenci boli bez pohybu a bez tréningu 
dlhšie obdobie, čo by prispelo ku strate 
záujmu o futbal a šport ako taký. Vysedá-
vanie pri počítači, vylihovanie pred TV, to 
všetko negatívne pôsobí nielen na deti. 
Stav, ktorý tu momentálne máme, ovplyv-
ňuje ich duševné a fyzické zdravie a po-
hodu. Preto sme sa rozhodli, že začneme 
aspoň s dištančným trénovaním.

S individuálnym tréningom sme začali už po 
Troch kráľoch s našimi najstaršími kategó-
riami – U17 a U15. Hráčom sme vypracovali 

tréningový plán, podľa ktorého individuálne 
trénovali. Spätnou väzbou pre trénera bolo 
posielanie videí z domácich tréningov, na 
ktoré tréner, samozrejme, reagoval. Trénin-
gový plán pozostával z rozvoja sily, koordi-
nácie, ktorú riešili fitness cvičeniami, ďalej sa 
hráči rozvíjali vo vytrvalosti behmi v teréne 
alebo na novom tartane. Hráči si zazname-
návali svoje údaje z behov pomocou apliká-
cií a výsledky posielali na spoločnú skupinu. 
Okrem individuálnych tréningov sme absol-
vovali aj zopár spoločných, i keď to bolo len 
formou online, no aspoň takto sme sa mohli 
vidieť a porozprávať. Neskôr sme zapojili do 
tréningového procesu aj ostatné kategórie.

Žiaľ, nie všetci hráči sa zapojili do trénovania, 
rovnako ako osobný kontakt hráčov s tré-
nerom a medzi hráčmi samotnými, a ešte 

k tomu na čerstvom vzduchu, sa nedá ničím 
iným nahradiť. My, v MFK, sa snažíme aspoň 
takýmto spôsobom rozhýbať našich zveren-
cov, vytrhnúť ich zo súčasného stereotypu.
Môže sa stať, že niektorí hráči skončia vďaka 
kovidu s futbalom, stratia motiváciu, zvyknú 
si na iný spôsob života. Predsa – už to trvá 
dlho a, žiaľ, nepoznáme dátum reštartu. Na-
šou úlohou je robiť všetko preto, aby sa tak 
nestalo a aby sme si ich čo najviac udržali.

Neostáva nám nič iné, len byť trpezliví, dúfať, 
že pandémia čoskoro pominie a všetci sa bu-
deme môcť vrátiť k bežnému životu. Našim 
zverencom – deťom a mládeži a tiež rodičom 
zároveň ďakujeme za podporu, vytrvalosť 
a veríme, že sa čoskoro uvidíme na ihrisku.
 Text a foto: Jozef Prokop
 predseda mládežníckeho klubu

MLADÍ FUTBALISTI  
POČAS LOCKDOWNU

 ABCEDU PRE VZDELANIE

PRE ZŠ S MŠ HARGAŠOVA, 
BRATISLAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Podporte nás svojimi 2 % z daní a my vás 
podporíme na vašej ceste za lepším vzde-
laním! (mo)

 Takto sa trénuje online. 
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„Dobrý deň, bol som tu včera?"
„Áno pane, boli ste tu.”
„A prepil som tu päťdesiat eur?”
„Áno, päťdesiat aj nejaké drobné…”
„Uff, fajn…”
 (záver je v tajničke)
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