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MESAČNÍK PRE BYSTRIČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV Z. BYSTRICE • VYDÁVA MČ BRATISLAVA – Z. BYSTRICA • ROČNÍK V., ČÍSLO 9/2022 • BEZPLATNÉ

16 rokov ŠK Hargašova 
Záhorská Bystrica

Minulý rok sme vznik klubu s dátumom 2.10.2006 neoslavovali 
vzhľadom na situáciu s Covidom-19. Tento rok to bolo iné. Zá-
pas Extraligy mužov s FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina sme 
v sobotu 8.10. otvorili poďakovaním Záhorskej Bystrici, divá-
kom za priazeň počas celého obdobia, pripomenutím si toho, 
že naše začiatky sú spojené s malou školskou telocvičňou, 
na ktorej mieste stojí teraz výborná hala, a symbolickým buly 
odpískaným starostom Záhorskej Bystrice Jozefom Krúpom. 
Ako oslavujúci sme pre divákov pripravili pohostenie, impro-
vizovanú sieň slávy, atraktívny zápas, a niektorí fanúšikovia si 
v diváckej súťaži v prestávke zápasu vyskúšali svoju presnosť 
v streľbe na bránku. Tých presnejšie strieľajúcich sme odmenili. 
Hostia zo Žiliny sa u nás cítili tiež ako doma, odniesli si so sebou 
3 body za výhru v zápase. Nášmu A-tímu vylepšilo náladu po-
sedenie s občerstvením po skončení zápasu, a najmä torta pre 
16-ročný klub. 

Extraliga mužov nebola jedinou súťažou našich tímov na konci 
týždňa. Mladší nasledovníci mužov – juniori, dorastenci, starší 
žiaci počas soboty, nedele 8. a 9.10. v svojich ligách vyhrali. Ako 
v ligách cez víkend, aj počas tých rokov sa nám niekedy darilo 
viac, inokedy menej. Ale stále sme hrali a budeme hrať lorbal 
v Záhorskej Bystrici s radosťou. Na veku nezáleží. Ďakujeme 
za priazeň.

(jh) Foto: archív Tsunami Záhorská Bystrica

Kontúry pump tracku už stoja

Na podobe budúceho športovo-oddychového areálu vedľa futba-
lového ihriska na Krčoch sa intenzívne pracuje. V prvej fáze bu-
dujeme bystrický pump track, ktorý bude mať asfaltový povrch, 
dĺžku dráhy 140,4 metra a bude vhodný pre široké spektrum 
jazdcov. Súčasťou prvej fázy výstavby je  osadenie workoutové-
ho ihriska a práce prebiehajú aj na zazelenaní relaxačnej zelenej 
plochy, ktorú bude tvoriť zatrávnená plocha, množstvo voľnoko-
renných stromov a hranice areálu bude lemovať živý plot. V prí-
pade priaznivých poveternostných podmienok bude prvá fáza 
areálu dokončená do konca novembra. 

(red) Foto: archív MÚ
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Energetický ombudsman sídli 
v Bratislave od roku 2021

Kvôli ochrane slovenských spotrebiteľov v oblasti 
energetiky vzniklo občianske združenie ENERGE-
TICKÝ OMBUDSMAN o. z.

Na základe veľkého množstva dotazov zo strany 
spotrebiteľov v energetickej oblasti bolo založené v 
roku 2021 občianske združenie . Cieľom energetické-
ho ombudsmana - JUDr. Monika Jankovičová, ktorý sídli 
v Bratislave - Lamač je ochraňovať práva spotrebiteľov a ich 
oprávnené záujmy v energetike. Ďalšou úlohou občianskeho 
združenia je byť mediátorom mimosúdnych spotrebiteľských 
sporov medzi dodávateľom a odberateľom, poskytovať právne 
poradenstvo v energetickej oblasti, resp. zastupovať v súdnych 
sporoch. Ďalším cieľom je vzdelávať spotrebiteľov, pomáhať rie-
šiť ich sťažností, kontrolovať energetické faktúry a pomáhať pri 
znižovaní nákladov na energie. Energetický ombudsman svojou 

činnosťou chráni spotrebiteľov pred energetickou chudobou, na-
pomáha pri zavádzaní nových inovatívnych (zelených) produk-

tov v oblasti energetiky a zúčastňuje sa legislatívneho 
procesu pripomienkovaním energetických zákonov 

v NR SR, kde je aj členom Komisie pre energetiku 
a obehové hospodárstvo pri Výbore NSR pre hos-
podárske záležitosti. 

V roku 2022 prišlo na veľkoobchodnom trhu 
s energiami k veľkému nárastu cien nielen elektriny 

ale aj plynu. Tento nárast cien negatívne ovplyvnil nie-
len irmy a živnostníkov, ale tvrdo dopadol aj na spotrebite-

ľov. Rok 2023 bude pre všetkých spotrebiteľov náročný a preto 
energetický ombudsman je pripravený spotrebiteľom pomôcť 
pri riešení problémov s energiami – JUDr. Monika Jankovičo-
vá, energetický ombudsman, člen prezídia Slovenskej aso-
ciácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) 
pre oblasť energetiky a legislatívy.

Bližšie informácie nájdete na adrese 
www.energetickyombudsman.sk.

Čo v prípade, že ste v karanténe 
a chcete ísť voliť?

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať a kto-
rá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanté-
nu z dôvodu ochorenia COVID-19, prípadne žije s oprávneným 

voličom v spoločnej domácnosti. Takýto volič podáva žiadosť 
o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej 
komisie mestskej časti/obce svojho trvalého pobytu výlučne te-
lefonicky najneskôr v piatok 28. októbra do 12.00 hod. Prijíma-
nie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr 24. októbra 
2022. Kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie bude 
zverejnený na úradnej tabuli a webe mestskej časti.  (red) 

Bystričan na Dňoch zelá 
v Stupave 

Prvá októbrová nedeľa počas stupavského podujatia Dni 
zelá patrila ľudovému spevu. Predstavil sa mužský spe-
vácky zbor Enem tak pod taktovkou Milana Havla a har-
monikára Pavla Benkoviča, ženská spevácka skupina Loza 
taktiež z Lozorna pod vedením Valérie Foltýnovej a náš 
spevácky zbor Bystričan pod vedením zbormajstra a har-
monikára v jednej osobe Štefana Martinkoviča. Vo viac 
ako polhodinovom programe členovia bystrického zboru 
zaspievali zborové ľudové piesne pochádzajúce z oblasti 
Záhoria za sprievodu harmoniky a jeden ľúbostný duet. 
„Ďakujeme Mestskému kultúrnemu stredisku v Stupave 
za pozvanie. Podľa ohlasov náš spevokol nesklamal, tešili 
sme sa vďačnému potlesku publika. Predviedli sme ľudové 
umenie v podobe spevu, začo patrí poďakovanie celému 
zboru vrátane sólistov Vierke Klčovej a Martinovi Bese-
dičovi,“ povedal Štefan Martinkovič, ktorý zabezpečil bri-
lantný harmonikový sprievod. Bystričan dokončil nahráv-
ku svojho štvrtého CD, ktoré predstaví na štvrtom ročníku 
Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne 4. decembra 2022 
v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici.

(E.F.) Foto: autor

 Spevácky súbor Bystričan na Dňoch zelá 

 Najlepšiu kapustnicu, za ktorú získali 1. miesto, na Dňoch zelá 
 navaril tím zo Záhorskej Bystrice: Soňa Hasoňová, Brigita  Števčatová, 
 Andy Hasoň, Tomáš Bilačič. 

20-9A-2022
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1
Kandidát na predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja

Objednávateľ: Ivan Bošňák, Bratislava - Záhorská Bystrica Dodávateľ: ZenithMedia s.r.o., Panónska cesta 7, 851 04, Bratislava, IČO: 36 820 946

Objednávateľ: Roman Weinštuk, Bratislava - Záhorská Bystrica Dodávateľ: ZenithMedia s.r.o., Panónska cesta 7, 851 04, Bratislava, IČO: 36 820 946
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Tradícia obnovená

V minulom roku Občianske združenie Klub dôchodcov v Záhor-
skej Bystrici obnovilo tradičné podujatie - Gulášová párty, ktorá 
bola pre pandémiu COVID-19 načas prerušená. V stredu 14. sep-
tembra sa členovia Klubu dôchodcov opäť stretli, aby si v prí-
jemnom prostredí pod horami na Plácku posedeli a „okoštovali“ 
tradične výborný guláš. Navarili ho Eva Čechová, Ján Hasoň, Mi-
ro Mackovič a Dušan Prokop. Skutočne bol výborný, navarený 
z darovaného divinového mäsa od našich priateľov poľovníkov. 
Dobrý čerstvý chlebík sponzorsky darovala rodina Kubaských 
z Pekárne U Florianka. Klub prispel každému členovi jedným eu-
rom na nápoj v bufete. Partiu seniorov prišiel pozdraviť aj pán 
starosta Jozef Krúpa, ktorý seniorom priniesol drobné darčeky. 

Ako vždy, dobrú službu nám poskytli naši hasiči, pán Urdovič sa 
s autom niekoľkokrát obrátil, aby doviezol tých, ktorí nevláda-
li sami zdolať z dolného konca dediny cestu po vlastných. Vyše 
70 členov Klubu dôchodcov si príjemne posedelo, podebatovalo 
aj poklebetilo a v dobrej pohode sa rozišli domov. 

B. Kubíková, členka OZ, Foto: autor

Vážme si svojich predkov

O tom, že si mladšia generácia váži a ctí svojich predkov, rodičov 
a starých rodičov, svedčí fakt, že mesiac október bol každoročne 
ustanovený za „Mesiac úcty k starším spoluobčanom“. V OZ Klub 
dôchodcov Záhorská Bystrica sa v nedeľu 9. októbra zišli členo-
via klubu na slávnostnom posedení, ktoré im po uplynulé dva 
roky chýbalo. Prišlo ich vyše 150. V krátkom milom programe 
ich potešili deti zo ZUŠ Jozefa Kresánka, zahrali na akordeóne 
a zaspievali ľudové pesničky. Veľmi si vážime prítomnosť pána 
starostu Jozefa Krúpu a ďalších hostí, zástupcu starostu pána 
Martina Besediča a poslankyňu pani Dagmar Cingelovú. Všetci 
sú kandidátmi v nastávajúcich voľbách a obdarovali každého 
prítomného sedmičkou bieleho alebo červeného vínka. Príjem-
ným prekvapením bola návšteva pána Rudolfa Kusého, kandidá-
ta na primátora mesta Bratislavy, ktorý našich členov obdaro-
val kvetinou, koláčom a keramickým hrnčekom. Predsedníčka 
klubu pani Viera Marošová po svojom príhovore zarecitovala aj 
príhodnú dojímavú básničku. Všetci prítomní hostia sa prihovo-
rili peknými slovami o tom, že od starších ľudí sa majú čo učiť, 
preberať skúsenosti a odovzdávať ich svojim deťom. Podujatie 
je možné hodnotiť ako veľmi dobré, o čom svedčili usmiate tvá-
re všetkých prítomných.

Božena Kubíková, Foto: archív MÚ

23-9A-2022
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Ďakujeme za vašu návštevu 
počas Kultúrneho leta

Ďakujeme BSK a BKIS za podporu a spoluprácu pri organizácii podujatí. Viac foto na webe mestskej časti.

VOĽBY 2022: 
Informácia o spôsobe 
hlasovania

Voľby do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov sa-
mospráv obcí budú prebiehať v sobotu 29. októbra v čase 
od 7.00 hod. do 20.00 hod. v Spoločenskom dome v Záhor-
skej Bystrici. Volič môže voliť len v mestskej časti svojho tr-
valého pobytu vo volebnom obvode, v ktorého zozname voličov 
je zapísaný. Po príchode do volebnej miestnosti je každý volič 
povinný preukázať sa občianskym preukazom alebo dokladom 
o pobyte cudzinca. 
Modrá obálka bude slúžiť na hlasovanie pre voľby do zastupi-
teľstva samosprávneho kraja a pre voľby predsedu samospráv-
neho kraja. Biela obálka bude obsahovať štyri hlasovacie lístky 
- jeden lístok pre voľby do miestneho zastupiteľstva, jeden hla-
sovací lístok pre voľby starostu, jeden hlasovací lístok pre voľby 
do mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby 
primátora mesta. Hlasovacie lístky pre voľby do mestského 
zastupiteľstva a pre voľby primátora budú označené na ľavom 
okraji sivým pruhom. V prípade, že sa pomýlite a označíte ne-

správneho kandidáta, na požiadanie vám okrsková volebná ko-
misia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Ak volič 
vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky alebo do nesprávnej 
schránky, je takýto hlasovací lístok neplatný. 
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho 
kraja, pre voľby primátora a pre voľby starostu môžete zakrúž-
kovať len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby 
do miestneho a mestského zastupiteľstva a zastupiteľstva samo-
správneho kraja môžete zakrúžkovať najviac toľko poradových 
čísel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom voleb-
nom obvode - počet poslancov je uvedený na hlasovacom líst-
ku. Volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasova-
nie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku 
do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samo-
správy obcí. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miest-
nosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo po-
žiadať mestskú časť a v deň konania volieb okrskovú volebnú 
komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schrán-
ky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, podľa miesta 
svojho trvalého pobytu.
 (red)
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Milé Bystričanky, milí Bystričania, opätovne sa uchádzam 
o vašu dôveru a kandidujem za starostu Záhorskej Bystri-
ce. Spolu s mojím tímom Ideme ďalej, Bystričania chcem 
dokončiť začaté veci. Stále mám množstvo nápadov ako 
posunúť Záhorskú Bystricu ďalej. 

V uplynulom období som bol okrem starostu aj poslancom 
hlavného mesta a poslancom Bratislavského samosprávneho 
kraja. Na základe tejto mojej osobnej skúsenosti som pochopil, 

že spojenie starosta a poslanec mesta a župy je pri presadzova-
ní záujmov Záhorskej Bystrice kľúčové. Prečo? Len ako starosta 

a zároveň poslanec mesta a župy dokážem pre Záhorskú 
Bystricu priniesť viac. Omnoho viac, ako sa podarilo 

z magistrátu či župy získať poslancom predtým. Dô-
kazom sú uplynulé štyri roky.

Viac informácii o mojich ďalších plánoch v pozícii starostu, poslanca v meste a na župe nájdete tu:
www.joze krupa.sk. 

24-9A-2022

Objednávateľ: Jozef Krúpa, Bratislava
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, Bratislava. IČO: 00604 887

Jozef KRÚPA

Čo som presadil ako poslanec mesta?

• nový vodojem, vďaka ktorému budeme mať dostatok 
vody aj počas leta

• rekonštrukciu viacerých ciest a chodníkov 
(ulicu Pri Vápenickom potoku, ulicu Pia X, Pútnickú 
ulicu, časti Bratislavskej cesty, chodník na Gbelskej 
ulici), v rekonštrukciách magistrátnych ciest chcem 
pokračovať ďalej

• posilnenie MHD o väčšie kĺbové moderné autobusy
• nové zastávky MHD a ich prístrešky
• realizáciu cyklotrasy do Lamača, ktorá sa začne na jar 

budúceho roku
• dotácie vo výške 175 000 eur na výstavbu športovej 

haly, 65 000 eur na detské ihriská, 25 000 eur 
na športoviská v školskom areáli

• rekonštrukciu prístrešku na Malom Slavíne 
v Bratislavskom lesoparku, kde pribudli miesta 
na grilovanie

Čo som presadil ako poslanec župy?

• SOU energetické (Elektrovod) prešlo z majetku 
župy do správy mestskej časti, čím Záhorská Bystrica 
získala majetok vo výške viac ako 6 miliónov eur

• postavíme tu novú školu s krytým bazénom, 
novú škôlku, športoviská, Domov pre seniorov, 
nájomné byty pre učiteľov či zdravotníkov

• zriadenie novej autobusovej linky číslo 216 
do Marianky a Stupavy, chceme ju rozšíriť k novej 
nemocnici Bory až po železničnú stanicu v Devínskej 
Novej Vsi

• projekty na realizáciu cyklomostov a cyklotrás 
• cyklotrasa s chodníkom do Marianky je pripravená 

na realizáciu, pokračovať chceme s cyklotrasou 
aj do Stupavy

• otvoril sa nový cyklomost Vysomarch, 
pripravuje sa ďalší Dürnkrut v Gajaroch 

• dotácie na výsadbu stromov, na podporu 
športu a kultúry vo výške 60 000 eur

dporuru 

61

1

KANDIDÁT NA POSLANCA DO MESTA KANDIDÁT NA POSLANCA DO BSK

kandidát na starostu
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Nábor detí do 
detského folklórneho 
súboru Jabúčko 
v Záhorskej bystrici
Nestihli ste zapísať vaše dieťa v septembri 
do krúžku a radi by ste mali doma malú ta-
nečníčku, tanečníka? Je tu možnosť prihlá-
siť sa do novej folklórnej skupiny Jabúčko. 
Nábor detí z prvého a druhého ročníka ZŠ 
bude v Záhorskej Bystrici, o termíne budú 
záujemcovia informovaní vopred. Hodinový 
nácvik bude pravidelne 1x v týždni a začí-
name od januára 2023 v priestoroch Spolo-
čenského domu v Záhorskej Bystrici. 
Pre bližšie info kontaktujte: 

Miroslava Antolíková, 
antolikovam@azet.sk, 0905 478 590.

Senior taxi v októbri zadarmo

Pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším vozíme našich seniorov 
v tomto mesiaci bezplatne. Služba seniorom je určená predovšetkým pre dô-
chodcov a ZŤP občanov s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici a sociálne 
odkázaným občanom. Bezplatný odvoz môžu seniori využiť každý pracovný 
deň a o jazdu požiadať na telefónnom čísle 0949 82 82 93.

Nezabudnite na prihlásenie 
a odhlásenie psa

Pripomíname Bystričanom povinnosť nahlásiť a odhlásiť svojho psa z eviden-
cie. Daňová povinnosť za daň za psa vzniká prvým dňom kalendárneho me-
siaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste nadobudli psa a zaniká prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom už nie ste vlastníkom ale-
bo držiteľom psa. Nahlasovanie a odhlasovanie psa je možné na miestnom 
úrade počas stránkových hodín. Tlačivá sú k dispozícii na webovej stránke 
mestskej časti.

Žiadame o pravidelný orez stromov

Týmto vyzývame obyvateľov, ktorých dreviny zasadené v blízkosti oplotenia 
prerastajú a zasahujú svojimi konármi do komunikácie, aby zabezpečili ich 
orez, pretože spôsobujú prekážky pri prejazde obslužných vozidiel a pri čiste-
ní a údržbe komunikácií. Ďakujeme.

Vzácne jubileum Štefana Kabáta

14. septembra t. r. sa dožil 90-tky pán ŠTEFAN KABÁT, narodený v Záhorskej Bystrici. S rodinou 
- manželkou a dvomi synmi žil roky v bratislavskom Ružinove, ale po odchode do dôchodku 
sa presťahoval opäť do Bystrice, nadviazal na predchádzajúce kamarátstva z mladých rokov, 
pomáhal v Klube dôchodcov, stretával sa so „starými“ priateľmi, ale nemal problém spriateliť 
sa s ďalšími obyvateľmi Záhorskej Bystrice, aj novoprisťahovanými.
 V Bystrici žijú aj deti jeho nebohej sestry, ktorí mu k tomuto krásnemu životnému jubileu 
z celého srdca želajú ešte mnoho rokov prežitých v pohode a spokojnosti.
Milý strýko, živió! 
Netere Božena Kubíková, Libuša Het lejšová a synovec Miroslav Frolka s rodinami želajú všet-
ko dobré a pripíjajú na zdravie. (red) Foto: archív MÚ

Privítali sme malých Bystričanov

Počas tradičného podujatia Vítanie občiankov sme odovzdali 
domovské listy a drobné darčeky od starostu Záhorskej Bystrice 
pre našich nových obyvateľov. O milý program pre deti, rodičov 
a starých rodičov sa postarali škôlkarky z triedy Kačičky pod ve-
dením pani učiteľky Kralovičovej a žiaci 1. D, 2. B a 4. C základnej 
školy pod vedením pani učiteľky Ostertágovej. Rady Bystriča-
nov rozšírili tieto deti: Filip Madleňák, Mateo Rajták, Alexandra 
Kremeňová, Adela Reháková, Tomáš Zajdel, Artur Zvarka, Leoni 
Obuchová, Diana Palová, Zoja Tóth, Amelie Paulíny, Amelia An-
na Gonosová, Tomáš Brhlovič, Samuel Hladík, Ondrej Hrdlovič, 

Diana Šutaj – Eštóková, Oliver Štefaňák, Lukáš Vrbík, Rebeka 
Kollárová, Nina Sadloňová. Všetkým deťom želáme veľa zdravia 
a šťastné detstvo v Záhorskej Bystrici.        (mir) Foto: archív MÚ
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Objednávateľ: DOBRÁ VOĽBA a Umiernení Jarošova 2961/1, 83103 Bratislava-Nové Mesto
Dodávateľ: Temper Communication, a.s. Na Březince 6, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 29043620

Rudolf
Kusý

na primátora

Mojím tímom sú

všetci Bratislavčania
Objednávateľ: KDH, Šafárikovo námestie 4, 811 02, Bratislava, IČO: 00586846

Dodávateľ: Temper Communication, a.s. Na Březince 6, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 29043620
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83 zamestnancov. Riaditeľka Zuzana Kaliariková je na čele školy 
už 12. rok, zástupkyňa pre prvý stupeň Mária Šebíková pôsobí 
na základnej škole od roku 1994 s ročnou prestávkou. Stálicami 
učiteľského zboru sú Kornélia Ragasová, Mária Sajanová, Len-
ka Kapustová, Slávka Vógelová, Šimon Dudík, funkciu školníka 
od roku 2007 zastáva Miloš Macánek. Za 60 rokov napísala škola 
už dlhú a zaujímavú históriu, za čo vďačíme predovšetkým obe-
tavej práci učiteľov a výnimočným žiakom, ktorí školu reprezen-
tujú na hudobných, literárnych, matematických, IT a športových 
súťažiach po celom Slovensku.  

(mir) Foto: Daniel Novomeský

Hargaška oslavuje 60 rokov

Bystrická základná škola oslavuje 60 rokov od svojho otvore-
nia. Pri príležitosti okrúhleho jubilea usporiadalo vedenie ZŠ 
s MŠ v Spoločenskom dome slávnostnú akadémiu, ktorej 
program pripravili žiaci základnej a materskej školy. Na pódiu sa 
recitovalo, tancovalo, spievalo, robili sa chemické pokusy a hra-
li sa zaujímavé scénky, žiaci sa rozlúčili spoločnou záverečnou 
piesňou za veľkého potlesku prítomných hostí. Slová o histórii 
školy, jej premene za posledné roky a víziu budúcnosti predsta-
vila vo svojom príhovore riaditeľka školy Zuzana Kaliariková, 
vrúcne poďakovanie adresoval učiteľom, deťom a rodičom sta-
rosta Jozef Krúpa. Dnes má základná škola 706 žiakov, materskú 
školu navštevuje 219 detí, učiteľský zbor ZŠ a MŠ tvorí spolu 
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