
Záhorská Bystrica na prvom mieste

Prvým dôvod je fakt, že Záhorskú Bystricu mám rád. 
Žijem tu viac ako 22 rokov a je to pre mňa úžasné 
miesto pre život. Našiel som tu úplne všetko. 
Miesta na príjemné stretávanie sa s priateľmi, 
miesta na športovanie či relax. Často s manželkou 
uvažujeme, kam pôjdeme stráviť večer alebo 
kam si počas víkendu oddýchnuť. Po zrelej úvahe 
nakoniec zostaneme v Záhorskej Bystrici, pretože 
tu väčšinou nájdeme, čo potrebujeme. Aj preto 
sa Záhorská Bystrica stala mojím domovom, ktorý 

mám nadovšetko rád.

Druhým dôvodom môjho rozhodnutia ísť znovu 
kandidovať ste Vy. Ľudia, obyvatelia Záhorskej 
Bystrice. Rád sa s Vami stretávam, rozprávam, 

počúvam Vaše názory, podnety. Dvere mojej 
kancelárie sú vždy a pre každého otvorené, 

mobil zdvihnem každému, kto mi zavolá 
– kedykoľvek – večer aj počas víkendov. 
Som spoločenský človek a ľudia mi vždy 
dodávajú pozitívnu energiu a množstvo 
inšpirácií. Som presvedčený, že s 
Vašou pomocou a podporou môžeme 
urobiť pre Záhorskú Bystricu ešte veľa 

pekných vecí.

Tretím, posledným dôvodom je to, že 
moja práca ma stále rovnako baví. 
Mám energiu a verím, že aj dostatok 
síl na to, aby som dokončil rozrobené 

veci a uvažoval o ďalších. Stále 
mám v hlave veľa nápadov, ako 
posunúť našu mestskú časť ešte 
ďalej. Veľmi si želám, aby sme 
sa tu všetci cítili čo najlepšie – 
pretože Záhorská Bystrica je náš 

spoločný domov. 
                                                                                         

    Jozef Krúpa,
starosta

Som starostom Záhorskej Bystrice tretie volebné obdobie. Viacerí ste sa ma pýtali, či sa chcem uchádzať o 
Vašu podporu aj v najbližších štyroch rokoch. Moja odpoveď bola väčšinou spontánna a znela „áno“. Keď 
som sa nad tým neskôr zamyslel, uvedomil som si, že dôvodov tohto môjho rozhodnutia je viacero. Ale tri z 
nich sú pre mňa najpodstatnejšie.
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Jozef Krúpa
kandidát na starostu

Po rozpade Česko-
Slovenska začal podnikať 
v oblasti vydávania 
hudby. Na fotografii 
krst albumu Beatles Go 
Baroque, s aranžérom 
hudby Petrom Breinerom 
a režisérom Dušanom 
Hanákom. 

Jozef Krúpa sa narodil na Orave 
v katolíckej rodine, od šiestich 
rokov žije v Bratislave. Fotografia 
je z prvého svätého prijímania na 
bratislavskej Kalvárii.

Vyštudoval Strojnícku fakultu STU v Bratislave, 
odbor automatizácie a robotizácie. Pracovný 
život ho zavial do Slovenského rozhlasu, kde 
pracoval ako redaktor a moderátor.

V Slovenskom rozhlase založil počas Nežnej revolúcie 
s kolegami reláciu Slovo má verejnosť. V tom istom 
čase v rámci expedície Nežnej revolúcie oboplával 
Európu na jachte Slovakia. Ako redaktor pripravoval 
z cesty reportáže pre Slovenskú televíziu. Na fotke s 
kameramanom Petrom Tóthom.

Účinkoval aj v rakúskej 
televízii ORF v relácii Club 
2 známeho politológa 
Paula Lendvaia. 

V roku 1990 sa s rodinou presťahoval do Záhorskej Bystrice, 
kde s manželkou Vierou vychovali dnes už dospelých synov 
Juraja a Andreja. Rodina sa rozrastá, veľa radosti priniesli 
dve vnučky Stelka a Terezka a vnuk Alexander. Na fotografii 
s manželkou a staršou vnučkou.
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Beh je jeho vášňou. 
Pravidelne aj 
preteká, pred 
štyrmi rokmi 
zabehol Košický 
maratón. Na 
fotografii s 
priateľom Ivanom 
Gabovičom. Okrem 
toho hrá tenis a 
pravidelne otužuje. 

Postupne zveľaďuje aj 
priestory pri tenisových 
kurtoch. Okrem kútika pre 
deti a tenisovej steny tu 
pribudlo aj crossfitové 
ihrisko, ktoré je dostupné 
pre všetkých zadarmo. 
Na fotografii s tenistom 
Dominikom Hrbatým 
počas slávnostného 
otvorenia areálu.

V auguste tohto roka s ďalšími starostami založil 
politickú Stranu obcí a miest – SOM Slovensko, ktorej je 
predsedom. Ambíciou strany je združovať schopných a 
pracovitých ľudí, ktorí poznajú problémy bežných ľudí a 
sú pripravení ich riešiť. Na fotografii predsedníctvo SOM 
Slovensko.

Odmalička miluje hudbu, rád si zahrá s kamarátmi na 
gitare. Vytvorili zoskupenie „Big stríci“ spolu so Slavom 
Slabejom, Tiborom Neradovičom a Mirom Prokopom. Na 
fotografii s Tiborom Neradovičom na plese mestskej časti 
spolu so Zuzanou Smatanovou.

Tretie volebné obdobie je starostom Záhorskej 
Bystrice. Je poslancom mestského zastupiteľstva 
a poslancom BSK. Je predsedom Regionálneho 
združenia bratislavských starostov a členom 
predsedníctva ZMOS. Ako zástupca ZMOS sa 
zúčastnil rokovania v Európskom parlamente, spolu 
s europoslancami Luciou Ďuriš-Nicholsonovou, 
Eugenom Jurzycom a predsedom BSK Jurajom 
Drobom. 

V Záhorskej Bystrici vybudoval spolu s 
manželkou na mieste bývalého smetiska 
tenisový areál s tromi kurtmi a zázemím. 
Na fotke s bývalým trénerom svetovej 
tenisovej jednotky Mariánom Vajdom, 
ktorý venoval tenisovému klubu aj raketu 
Novaka Djokoviča.
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Záhorská Bystrica sa rozrastá a zároveň výrazne omladzuje. Pribúdajú mladé rodiny s malými deťmi, čo zvyšuje 
požiadavky na miesta v škôlke či v škole. Mladí, ale aj tí skôr narodení, majú potrebu nielen zabezpečovať 
starostlivosť o svoju rodinu, ale aj športovať, oddychovať či zabávať sa. V neposlednom rade sú tu aj seniori, ktorí 
potrebujú našu podporu a starostlivosť. Ako v kontexte tohto všetkého vidí priority na najbližšie obdobie starosta 
Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa? Položili sme mu pár otázok.

Pomerne dlho trvalo, kým sa 
podarilo od župy prevziať priestory 
bývalého Elektrovodu do správy 
mestskej časti. Dnes je to realita. Je 
tento areál pre vás stále prioritou?

Určite áno. Záhorská Bystrica 
potrebuje nové školské zariadenia. 
V rámci súčasných kapacít sme 
urobili, čo bolo možné – nadstavili a 
rozšírili sme školu, podobne aj škôlku. 
Ale to stále nestačí. Preto v priestore 
bývalého Elektrovodu vyrastie nová 
škôlka s 8 triedami a nová základná 
škola s 18 triedami, odbornými 
učebňami, telocvičňou a jedálňou. 

Projekty sa finalizujú, s realizáciou by 
sme chceli začať budúci rok. Okrem 
toho tu budú viaceré športoviská, 
domov pre seniorov, ako aj nájomné 
byty.

Stále aktuálnou témou pre Záhorskú 
Bystricu je doprava. Existujú nejaké 
nové vízie v tejto oblasti?

Stále je aktuálne vybudovanie 
štvorpruhu medzi Záhorskou Bystricou 
a Lamačom. Na tomto projekte 
budeme ďalej pracovať. Začneme 
tým, že tu urobíme pruh pre cyklistov. 
Projekty sú taktiež pripravené, 

čakáme už iba na schválenie z 
Ministerstva dopravy. Ale je tu ešte 
jedna vízia, ktorú považujem za veľmi 
zaujímavú. Neďaleko Záhorskej 
Bystrice vyrastá nová obytná štvrť 
Bory. Tu je plánovaná električka, 
ktorá by mala ísť z mesta okolo 
súčasného obchodného centra Bory 
Mall smerom k Volkswagenu. Táto by 
mohla následne pokračovať smerom 
k Markíze, do Záhorskej Bystrice a 
späť. Toto alebo iné riešenie koľajovej 
dopravy budem určite presadzovať, je 
to, samozrejme, hlavne o rokovaniach 
hlavného mesta, ktoré zodpovedá a 
tvorí dopravný generel, s investormi. 

 Záhorskej Bystrici by mohla pomôcť  
 koľajová doprava 
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Začal sa rozvíjať aj nový športovo-
rekreačný areál na Krčoch za 
súčasným futbalovým ihriskom. Vo 
výstavbe je tu pumptracková dráha pre 
cyklistov, korčuliarov. Ako bude vyzerať 
celý areál po dokončení?

Pumptracková dráha by mala byť 
hotová už na prelome septembra a 
októbra. Je určená pre všetky vekové 
kategórie a verím, že okrem zábavy 
prinesie aj možnosť zlepšiť si  športové 
zručnosti či zvýšiť  kondíciu. Okrem nej 
chceme  v tomto areáli vytvoriť nové 
šatne a tréningové ihrisko s umelou 
trávou pre našich futbalistov. Okrem toho 
tu bude aj nové multifunkčné športovisko 
pre verejnosť, beach volejbalové ihrisko 
a ďalšie prvky určené hlavne na šport a 
oddych.

Obyvatelia Záhorskej Bystrice by určite 
privítali aj doplnenie infraštruktúry 
o ďalší supermarket. Hovorilo sa o 
novom Kauflande. Kedy bude realitou?

Doriešenie vybudovania nového 
supermarketu v lokalite Ivance (smerom 
na Stupavu) tiež nebolo jednoduchou 
záležitosťou. Pôvodne tu mal byť celkom 
iný investičný zámer – výstavba bytov. 
Podarilo sa mi to zmeniť. Dnes má už 
Kaufland vydané územné rozhodnutie 

a s výstavbou by sa malo začať do 
konca tohto roka. Pojde o menší typ 
supermarketu, na aký sme pri Kauflande 
zvyknutí, a zaujímavosťou bude aj to, že 
to bude jediná drevostavba v Európe. 

Záhorská Bystrica sa rýchlo rozrastá, 
okrem rodinných domov pribúdajú 
aj bytové domy. Ako vy vnímate túto 
situáciu?

Je mi to ako človeku veľmi ľúto. Aj ja by 
som chcel, aby sme mali viac miesta 
na trávenie voľného času, pre nás, pre 
naše deti, na venčenie psov, aby tu 
bolo viac voľných zelených plôch. Žiaľ, 
realita je iná. My, ako súčasť Bratislavy, 
sa musíme riadiť schváleným územným 
plánom ešte z roku 2007, o ktorom 
rozhoduje hlavné mesto a ku každej 
stavbe podpisuje záväzné stanovisko 
primátor. Je to pre nás zákon. To 
znamená, že pokiaľ stavebník a zároveň 
majiteľ pozemku splní všetky potrebné 
náležitosti (vrátane zastavanosti územia, 
podlažnosti a podobne), náš stavebný 
úrad musí stavbu povoliť. V opačnom 
prípade nám hrozia žaloby, hlavne za 
ušlý zisk. Boli by to vopred prehraté spory 
a my všetci by sme prišli o peniaze, ktoré 
teraz môžeme investovať do rozvoja 
Záhorskej Bystrice. Aj napriek tejto realite 
sme začali pred pár mesiacmi pracovať 

na aktualizácii územného plánu zóny 
na Kŕčoch, ktorej zámerom je v tejto 
lokalite znížiť zastavanosť. Je to veľmi 
dlhý, náročný proces, už teraz čelíme 
množstvu nepríjemností a vyhrážok... 
Alebo urobíme všetko preto, aby sa to 
podarilo.  

Plánujete robiť aj ďalšie investície či 
aktivity v rámci obce?

Radi by sme zrekonštruovali Richtársky 
dom, ktorý je umiestnený v pôvodnej 
časti obce a je kultúrnou pamiatkou. 
Chceme taktiež pomôcť farnosti 
v Záhorskej Bystrici zrekonštruovať 
dom smútku a vybudovať moderné 
kolumbárium na miestnom cintoríne. 
Podporovať budeme aj naďalej 
našich seniorov, fungovať bude aj 
Senior taxi. Rovnako sa budeme 
snažiť ďalej podporovať aj všetky 
naše miestne organizácie, Klub 
dôchodcov, dobrovoľných hasičov, 
spevokol Bystričan, ďalšie spolky či 
športové kluby.  Pokračovať budeme vo 
výsadbe stromov, nových kvetinových 
záhonov a hľadať možnosti vytvárania 
vodozádržných opatrení a zelených 
striech. 

Prednedávnom ste spolu s ďalšími 
starostami založili politickú Stranu 
obcí a miest – SOM Slovensko. Čo bolo 
dôvodom tohto rozhodnutia?

Už dlhodobo pociťujeme, že samospráva 
je na okraji záujmu súčasných politických 
špičiek. „Sme dobrí“ vtedy, keď nás 
potrebujú – ako to bolo napríklad pri 
testovaní na COVID, ale financií nám 
stále ubúda. Poslednou kvapkou bolo 
schválenie tzv. protiinflačného balíčka, 
ktorý bude znamenať výrazné zníženie 
príjmov do obcí a miest. Preto je tu 
nová strana, ktorej členmi budú šikovní 
a pracovití starostovia, primátori a 
nezávislé osobnosti. Pôjde nám o to, 
aby sme dokázali, aj systémovo, riešiť 
problémy bežných ľudí, s ktorými sa 
denno-denne stretávame. 

Nová škola v Elektrovode

Prezidentka Zuzana Čaputová
na návšteve Záhorskej Bystrice

Oddychovo-športový areál Krče
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Prevod majetku bývalého Elektrovodu zo 
župy na mestskú časť Záhorská Bystrica. 
Získali sme tým majetok za viac ako 
6 milión eur. Pripravujeme tu projekt 
novej školy s 18 triedami a novej škôlky 
s 8 triedami. Pribudnú tu aj športoviská, 
Domov seniorov a nájomné byty.

Rozšírená  materská 
škola o tri triedy a nová 
jedáleň. Stavba dostala 
Európsku cenu za 
revitalizáciu verejných 
priestranstiev. Zároveň 
sme urobili novú triedu 
s kuchynkou v budove 
bývalej knižnice aj s 
detským ihriskom.

Osem nových tried v základnej 
škole plus veľká jedáleň s 
modernou kuchyňou. Ide 
o drevostavbu, ktorá má 
viacero netradičných a 
ekologických riešení, preto ju 
chceme prihlásiť na stavbu 
roka. Dočasne na tri roky 
sme zriadili štyri kontajnerové 
triedy.

Nový školský areál. Je tu osvetlený 
200-metrový bežecký tartanový ovál, 
basketbalové, workoutové ihrisko, 
dopravné ihrisko, dve detské ihriská, ping-
pongový stôl, preliezky, ako aj  ďalšie 
športové a zábavné prvky.  Slávnostnú 
pásku prestrihol majster európy v behu 
na 60 metrov Ján Volko. 

Moderná športová hala. Slúži našim školákom ako telocvičňa a vytvorila profesionálny 
športový priestor pre našich majstrovských florbalistov, ale aj iné kluby. Patrí k najväčším 
športovým halám, ktoré sa urobili  v Bratislavskom kraji za posledných 30 rokov. 

 Záhorská Bystrica v zrkadle 
 rokov 2018 - 2022 
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Nové detské ihriská. Dve v areáli ZŠ, jedno 
v záhrade pri pošte. Zrekonštruovali 
sme detské ihrisko na Strmom Vŕšku, na 
všetkých starších detských ihriskách v 
školskom areáli sme vymenili pôvodné 
hlinené dopadové plochy za gumené, 
ktoré sú pružné a bezpečné.

Opravené cesty a nové chodníky:  
Zrekonštruovali sme Ulicu Pia X. s 
novými kamennými schodami, celú 
Pútnickú ulicu, Bratislavskú ulicu od 
kruhového objazdu po Hodonínsku 
ulicu, Bratislavskú ulicu od križovatky 
Čsl. tankistov po čerpaciu stanicu 
Slovnaft, Rošického a Tešedíkovu v okolí 
Tesco Expres, ulicu na Podkerepuškách 
a hornú časť ulice pri Vápenickom 
potoku v spolupráci s BVS. Nový 
chodník na časti Gbelskej ulice, chodník 
medzi Tatranskou a Hargašovou ulicou, 
chodník popri rezidencii Westpark, ktorý 
finacuje súkromný investor.

Výstavba nového vodojemu s ekologickou zelenou strechou. 
Posilnenie zásob a tlaku vody s cieľom zabezpečiť jej 
dostatok a odstrániť výpadky vody počas letných mesiacov. 

Viac ako 50 stromov pri cestách a parkoch a v 
školskom areáli, výsadba trvaliek na Bratislavskej 
ceste a na Hargašovej ulici, nové zelené plochy 
na Námestí rodiny a na dolnom konci ulice Čsl. 
tankistov. 

Revitalizácia lesoparku, výstavba nového prístrešku na 
Malom Slavíne s miestami na grilovanie a priestormi na 
šport a oddych.

Nová fasáda budovy 
hasičskej zbrojnice 
a nové brány. 
Rekonštrukcia prebehla 
aj v zdravotnom 
stredisku – kde sa 
prerobili sociálne 
zariadenia, chodby
a  vnútorné priestory. 

Nový parčík pred poštou. Nová zeleň na Námestí rodiny, ktorá oddelila nové 
parkovacie miesta. 
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Nový Kaufland na Ivancoch. Na výstavbu 
je vydané územné rozhodnutie, začiatok 
stavby sa predpokladá do konca roka. 
Pôjde o supermarket menšieho typu a 
bude to prvá drevostavba Kauflandu v 
Európe.

Zvládnutie organizácie testovania počas 
pandémie COVID-19. Organizovanie 
zbierky a zabezpečenie pomoci 
obyvateľom vojnou postihnutej Ukrajiny.

Pravidelné organizovanie kultúrnych 
podujatí – reprezentačný ples MČ, 
vianočné koncerty, divadlá, Malé hody, 
Veľké hody, Stavanie máje, Vínne 
slávnosti, nový Pivný festival a ďalšie.

Prepravná služba pre dôchodcov. 
Rozdávanie vitamínových balíčkov a 
rúšok pre seniorov počas pandémie 
COVID-19.

Podpora miestnych organizácií a 
športových klubov. Konkrétne Klubu 
dôchodcov, hasičského zboru, spevokolu 
Bystričan a ďalších spolkov. Športové 
kluby – futbalisti, florbalisti, stolní tenisti a 
ďalší.  

Začiatok výstavby oddychovo-športového areálu na Krčoch koncom septembra 
tohto roku. Realizácia prvej časti areálu -  pumptrackovej dráhy pre cyklistov a 
kolobežkárov. Projektu veľmi pomohlo aj vysporiadanie pozemkov pod futbalovým 
ihriskom po viac ako desiatich rokoch. 

Projekt na  výstavbu cyklotrasy medzi 
Záhorskou Bystricou a Lamačom popri 
Hodonínskej. Potrebné už iba povolenie 
zo strany Ministerstva dopravy. 

Kamerový systém v obci na vstupoch do 
Záhorskej Bystrice. Svetelné radary na 
Bratislavskej ulici smerom k Markíze, na 
ulici pri Vápenickom potoku.

Nové väčšie kĺbové autobusy na linke 37, 
nové prístrešky na zástavkách na ulici 
pri Vápenickom potoku (Pod Vrškami a 
Bystrické sady). Obnovené prístrešky sú 
aj na zastávkach na Bratislavskej ceste 
pri zelovoci a na konečnej pri Tesco 
Expres. Nová linka 216 medzi Záhorskou 
Bystricou - Stupavou a Mariankou.
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Narodil som sa v roku 1959 v Handlovej. V roku 1983 som absolvoval Matematicko-fyzikálnu 
fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Tu som sa stal v roku 2001 profesorom v odbore 
fyzika. Zaoberám sa jadrovou fyzikou a jej aplikáciami v kozmickom a geofyzikálnom 
výskume. V minulosti som pôsobil na špičkových univerzitách a výskumných inštitúciách 
v Nemecku, Švajčiarsku a Spojených štátoch amerických. Osem rokov som bol dekanom 
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Rovnako 
dlho som bol aj predsedom predsedníctva najväčšej slovenskej grantovej agentúry. V 
súčasnosti som prorektorom pre vedu, projektovú činnosť a doktorandské štúdium Univerzity 
Komenského v Bratislave. V Záhorskej Bystrici bývam od roku 1999. Štyri roky pôsobím ako 
poslanec našej mestskej časti. Som ženatý a mám dve dospelé deti. Mojimi záľubami sú 
práca v záhrade a vinohrade, dobrá hudba bez rozdielu žánru a turistika. V prípade môjho 
opätovného zvolenia sa chcem venovať hlavne školským otázkam a rozvoju mestskej časti 
založenom na efektívnom využití dostupných finančných zdrojov. 

Prof. RNDr. Jozef 
MASARIK, DrSc.,

pedagóg a vedec

 Predstavujem Vám môj tím 
Z mojich takmer 12-ročných skúseností viem, že 
sám ako starosta veľa nezmôžem. Akokoľvek ma 
moja práca baví, mám chuť stále pracovať, mám 
nápady, ako veci zlepšiť, sám, bez pomoci a podpory 
okolia veľa nedokážem. Potrebujem mať okolo seba 
ľudí, ktorí sú pripravení pracovať pre ostatných 
a zároveň budú konštruktívnymi kritikmi v snahe 
nie veci zbytočne a nelogicky brzdiť, ale práve 
naopak, posúvať ďalej. Preto som veľmi starostlivo 
a zodpovedne oslovoval ľudí, ktorí sú zanietení 
pre svoju prácu a zároveň majú potrebné odborné 

skúsenosti a výsledky. Na nasledujúcich stránkach 
by som vám ich rád predstavil. Čomu sa venujú, 
v čom sú odborníci a čo chcú urobiť pre Záhorskú 
Bystricu. A nielen to. Každý z nás je predovšetkým 
človek – so svojimi záľubami, vášňami a ľuďmi 
okolo seba, ktorých má rád. Preto ponúkam aj 
takýto, menej formálny, pohľad na ľudí v mojom 
tíme,  s ktorými by som rád v najbližšom období 
spolupracoval.

Jozef Krúpa

Narodil som sa v roku 1980 v Bratislave v Starom Meste, kde som aj vyrastal a vyštudoval. Po 
škole som začal pracovať v automobilovom priemysle a súčasne som od roku 2002 pretekal a 
organizoval automobilové súťaže na Slovensku a v Čechách. Počas bohatej 20-ročnej kariéry 
som sa stal vicemajster SR v Cross Country Rally, vicemajster SR v Pretekoch automobilov 
do vrchu a získal iné popredné umiestenia aj v ME PAV. S manželkou máme dve deti a do 
Záhorskej Bystrice sme sa presťahovali v roku 2017, lebo nám na prvý pohľad učarovala a sme 
presvedčení, že to bola najlepšia voľba pre rodinný život. Záhorská Bystrica je výnimočné miesto 
a cítim, že sa môže stať ešte dokonalejším. Mojím cieľom je participovať na tom, aby naše deti 
mali kam chodiť do škôlky a v škole dostali to najlepšie vzdelanie. Záleží mi na tom, aby sa deti 
mali kde hrať a tráviť svoj voľný čas. Budem podporovať rozvoj zelene, ako aj dbať na bezpečie 
obce a rozvoj v doprave či MHD, pretože Záhorská Bystrica je aj mojím domovom.   Peter FLOREK,

podnikateľ

Narodil som sa v Bratislave a v Záhorskej Bystrici žijem od roku 1963. Po skončení gymnázia 
na Vazovovej v Bratislave som absolvoval nadstavbové štúdium s ekonomickým zameraním. 
Mojím prvým zamestnaním bol Elektrovod - SOU energetické, aj preto ma veľmi teší projekt 
jeho obnovenia. Neskôr som pracoval v STARZe a vo vtedajšom JRD Devín. Od roku 1992 
som živnostník a viac ako 20 rokov som prevádzkoval miestne potraviny ESKO. Už v detstve 
som sa upísal koňom a túto vášeň mám dodnes. Rád chodím na dostihy, ale venujem sa aj 
rybačke, turistike, rád zbieram huby. Veľa voľného času venujem aj biozáhrade.  S manželkou 
Jarkou máme tri dospelé, krásne deti, ktoré žijú v našej mestskej časti. V súčasnom volebnom 
období som poslancom miestneho zastupiteľstva a tiež členom komisie pozemkovej a 
lesného hospodárstva a komisie kultúry. V nasledujúcom volebnom období by som ďalej rád 
podporoval rozpracované projekty, ako je výstavba základnej a materskej školy v areáli bývalého 
Elektrovodu či budovanie cyklotrás. Chcem byť nápomocný aj miestnej farnosti, predovšetkým 
pri rekonštrukcii domu smútku a zriadení kolumbária. Chcel by som prispieť k zvyšovaniu osvety, 
ktorá by mala priniesť aktívnejšie zapojenie obyvateľov obce na jej zveľaďovaní. 

Daniel LIĎÁK,
živnostník
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Narodila som sa v roku 1968 v Nitre. V roku 1990 som sa stala absolventkou Fakulty vnútorného 
obchodu na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Po ukončení štúdia som pracovala v IT firme, 
kde som sa venovala ekonomickej a obchodnej agende. Následne som pracovala niekoľko 
rokov v nadnárodnej spoločnosti ako predajca podnikových komunikačných systémov. Po 
narodení dcér som našla pracovné uplatnenie v neziskovej organizácii, ktorá sa zaoberala 
výskumnými, sociologickými a vzdelávacími projektmi, a vďaka tomu som mohla lepšie zosúladiť 
moje pracovné povinnosti so starostlivosťou o rodinu. V súčasnosti pracujem na MIRRI na pozícii 
poradkyne štátneho tajomníka pre regionálny rozvoj. Do Záhorskej Bystrice sme sa s manželom 
presťahovali v roku 2001. Žijú tu aj moji rodičia, ktorí sa sem presťahovali z Nitry, a syn, ktorý prišiel 
do Záhorskej Bystrice z Dlhých dielov. Vo voľnom čase sa rada venujem tenisu, joge, bicyklovaniu, 
cestovaniu, tvorbe šperku a keramiky. V roku 2019 som sa začala politicky angažovať a vstúpila 
som do strany Za ľudí, kde pôsobím ako okresná koordinátorka pre Bratislavu 4. Myslím si, že je 
dôležité, aby občania venovali pozornosť veciam verejným a rada by som išla príkladom tým, že 
sa chcem podieľať na rozvoji našej mestskej časti a prispieť k jej zveľadeniu. 

Ing. Eliška MAŤAŠKOVÁ,
ekonómka

Mám 59 rokov a moje korene sú na východnom Slovensku, kde som žila s rodičmi do dospelosti.  
Od roku 1999 som obyvateľkou Záhorskej Bystrice, preto sa cítim už ako Bystričanka. V roku 
1987 som ukončila štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2005 pracujem ako 
imunoalergiológ v neštátnej ambulancii a od roku 2017 poskytujem odbornú imunoalergiologickú 
starostlivosť pre deti a dorast v Záhorskej Bystrici a okolí. Práca so sociálne slabšími ľuďmi, 
ale aj práca s deťmi a mládežou je mojím koníčkom a relaxom. Vo voľnom čase rada lyžujem 
spolu s mojimi vnúčatkami, voľný čas trávim na horách a s knihou. Už druhé volebné obdobie 
som poslankyňou pre sociálnu oblasť. Ak mi vyjadríte dôveru, budem  sa naďalej  venovať 
práci v  sociálnej a zdravotníckej oblasti pre prospech našej mestskej časti. Hlavnou prioritou je 
orientácia na sociálne slabých a zdravotne odkázaných občanov. Mojou snahou je zachovať 
kontinuitu doterajšej práce sociálnej komisie mestskej časti, zvýšiť úroveň zdravotnej starostlivosti 
o obyvateľov Záhorskej Bystrice, zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti detí a dorastu s rozvíjaním 
jej ďalších aktivít, pokračovať v prepojení  spolupráce medzi sociálnou komisiou mestskej časti a 
sociálnou komisiou farskej rady pre skvalitnenie pomoci núdznym občanom Záhorskej Bystrice.

MUDr. Dagmar
CINGELOVÁ, PhD.,

lekárka

Narodil som sa v Záhorskej Bystrici a tu som aj vyrastal. Po ukončení obchodnej akadémie som 
študoval na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy. Už počas štúdia som začal 
pracovať v spoločnosti Sygic, kde som bol na pozícii senior účtovník. Po skončení pracovného 
pôsobenia sme si s manželkou založili účtovnícku firmu, ktorej sa venujeme dodnes. Neskôr sme 
si splnili svoj dávny sen a vytvorili vlastnú značku oblečenia pre deti s poľovníckou tematikou 
– lovecdrobec.sk. Mojím veľkým koníčkom bol v minulosti spoločenský tanec, kde som okrem 
iného získal tituly majstra Slovenska v štandardných choreografiách, ale aj v show dance či 
plesových choreografiách, ako aj účasť vo finále majstrovstiev Európy. V súčasnosti sa rád 
venujem poľovníctvu a ochrane prírody, k čomu ma priviedol môj otec. Ako poslanec miestneho 
zastupiteľstva by som sa chcel venovať finančným otázkam, sledovaniu rozpočtových priorít, 
ako aj získavaniu ďalších zdrojov na dôležité investície.  Okrem toho by som rád podporil 
tradíciu poľovníctva a ochrany prírody, ako aj čistoty v Záhorskej Bystrici. Rád sa postavím za 
vybudovanie cyklotrás do Lamača, Devínskej Novej Vsi až k Morave a za zriadenie linky MHD 
smerom do Devínskej Novej Vsi. Podporím aj revitalizáciu súčasných a zriadenie ďalších detských 
a workoutových ihrísk.

Mgr. Boris HURBANIČ,
ekonóm

Každý človek je jedinečný. Každý má svoje vnímanie sveta, ľudí okolo seba, ktorých 
má rád, každý sa vo voľnom čase venuje niečomu inému. Preto by som bol rád, keby 
ste členov môjho tímu spoznali komplexne, nielen ako odborníkov, ale aj ako bežných 
ľudí. 
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Moje korene sú v starej bystrickej rodine, no kvôli stavebnej uzávere som vyrastal v bratislavskom 
Ružinove. Do Záhorskej Bystrice som sa vrátil a dnes tu žijem s manželkou Barborou a tromi 
deťmi. Po absolvovaní štúdia histórie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity som začal 
pracovať ako kurátor historických zbierok v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu 
v Bratislave, kde v súčasnosti zastávam pozíciu vedúceho oddelenia starších dejín. Aktívne sa 
venujem aj štúdiu a prezentácii regionálnych dejín Záhorskej Bystrice a južného Záhoria. Som 
organistom v miestnom kostole a aktívnym členom speváckeho zboru Bystričan. Mojou veľkou 
záľubou je vinohrad a výroba vína, hudba, hra na husle a klavír. Počas môjho predchádzajúceho 
viacročného pôsobenia vo funkcii poslanca miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu 
som sa zameriaval predovšetkým na oblasť kultúry, verejného poriadku, životného prostredia a 
problematike školstva. Záleží mi na tom, aby v Záhorskej Bystrici aj naďalej nachádzala podporu 
tradičná kultúra, umelecké vzdelávanie mládeže a obnova sakrálnych a profánnych stavebných 
pamiatok. Svoje skúsenosti by som rád využil pri systematickom projekte digitalizácie 
historického a kultúrneho dedičstva Záhorskej Bystrice.

Pochádzam zo Záhorskej Bystrice, tu som vyrastala, rovnako ako niekoľko generácií mojich 
predkov. Vyštudovala som odbor Urgentná zdravotná starostlivosť na Slovenskej zdravotníckej 
univerzite v Bratislave a okrem civilnej medicíny sa venujem medicíne v konfliktných oblastiach, 
v ktorej sa neustále vzdelávam. O dianie v Záhorskej Bystrici sa aktívne zaujímam, pre mestskú 
časť fotografujem spoločenské akcie. Od deviatej triedy až dodnes recitujem na civilných 
sobášoch na Miestnom úrade v Záhorskej Bystrici. Som členkou v Dobrovoľnom hasičskom 
zbore v Záhorskej Bystrici a v miestnom spolku Slovenského červeného kríža. Tu sa ako členka 
výboru DHZ aktívne venujem práci s mládežou, kde som viedla krúžok mladých hasičov. Na 
futbalových zápasoch MFK Záhorská Bystrica robím zdravotnícky dozor. Venujem sa charitatívnej 
práci v zdravotníckej oblasti pre ľudí bez domova. Ku všetkým mojim aktivitám ma viedla túžba 
pomáhať tam, kde je to potrebné. Chcela by som, aby ľudia boli hrdí, že žijú v Záhorskej Bystrici, 
tak ako ja. Chcem podporovať prácu s mládežou v športových kluboch a v miestnych spolkoch a 
podporovať činnosť organizácií, ktoré zlepšia život jednotlivcom alebo celej našej komunite. 

Mgr. Martin
BESEDIČ, PhD.,

historik

Bc. Nina
MARTINČIČOVÁ,
zdravotnícky záchranár

V Záhorskej Bystrici žijem už takmer 10 rokov, ale cítim sa, ako keby som tu bývala odjakživa. 
Moje korene pochádzajú z Bulharska, kde mám veľkú časť rodiny, a s radosťou hovorím, že mám 
dva domovy – Záhorskú Bystricu a Sofiu. Som absolventkou štúdia architektúry a urbanizmu 
na STU v Bratislave. V detstve som trávila veľa času v prírode, aj v súčasnosti s manželom 
a troma deťmi relaxujeme skôr dobrodružne spoznávaním nových miest z obytného auta. 
Pôsobila som ako projektový manažér pre rozvoj Bratislavského lesoparku pre Mestské lesy v 
Bratislave, neskôr pre Bratislavský samosprávny kraj na projektoch v oblasti životného prostredia, 
udržateľnej dopravy, cyklistiky a viacerých medzinárodných projektoch, ktoré boli aj úspešne 
realizované. Spolupracovala som na príprave a realizácii areálu Korzo Zálesie, ocenenom cenou 
za architektúru CE ZA AR 2020 a novom Ekocentre na Kamzíku. Svoje skúsenosti s úspešnou 
implementáciou eurofondov by som rada využila v prospech Záhorskej Bystrice pri príprave a pri 
dohľade nad realizáciou rekonštrukcie časti SOU energetického, športovo-rekreačného areálu 
Krče, ktorý som aj spolukoncipovala v rámci prípravnej komisie, s hľadaním možností získavania 
ďalších zdrojov externého financovania na obnovu miestnych unikátnych historických pamiatok. 
Budem aktívne presadzovať výstavbu a rozvoj cyklistickej siete, kvalitných verejných priestorov, 
mestskej zelene a zelenej infraštruktúry. 

Ing. arch. Joana POKŠIVOVÁ 
HOLČÍKOVÁ,
krajinný architekt

Preto sme sa ich spýtali, čo majú v živote najradšej. Verím, že z ich odpovedí sa dozviete 
o každom z nich trochu viac, ako sa píše v oficiálnom životopise. V tomto čísle novín Vám 
predstavíme prvých piatich kandidátov na poslancov. V budúcom čísle Vám predstavíme 
aj ostatných. 
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 Priority na roky 2022 - 2026 

NOVÁ ŠKOLA, ŠKÔLKA
A ŠPORTOVISKÁ

V areáli bývalého SOU 
energetického – Elektrovod sú 
pripravené projekty na výstavbu 
novej 18-triednej základnej školy, 
8-triednej materskej školy. Vzniknú 
tu aj viaceré športoviská. Okrem 
toho tu BSK plánuje vybudovať 
domov pre seniorov a magistrát 
nájomné byty – aj pre našich 
učiteľov. Financovanie bude 
zabezpečené z prostriedkov EÚ – z 
plánu fondu obnovy.

ODDYCHOVO-ŠPORTOVÝ AREÁL KRČE 

Po vysporiadaní pozemkov  a po dokúpení ďalších vedľa ihriska 
plánujeme v tejto zóne vybudovať veľký oddychovo-športový areál. Na 
základe požiadaviek obyvateľov sme pripravili koncepciu, ktorá počíta 
s novou tréningovou  plochou s umelou trávou pre futbalistov, s beach 
volejbalovými ihriskami, s multifunkčným ihriskom – basketbal, streetball, 
s workoutovým ihriskom a potrebným zázemím. Súčasťou bude aj 
oddychová zóna plná zelene. V súčasnosti sa začalo s výstavbou prvého 
prvku – pumptrackovej dráhy. 

AUTOBUSOVÁ 
DOPRAVA 

Posilnenie autobusovej 
dopravy, najmä linky číslo 
36, ktorá chodí do lokality 
Pod Vŕškami. Dôvodom je 
hlavne výstavba nových 
školských zariadení a nárast 
počtu obyvateľov v tejto 
zóne. 

CYKLOTRASA DO LAMAČA A MARIANKY 

Projekt výstavby cyklotrasy do Lamača je pripravený, čaká sa na schválenie z Ministerstva dopravy. Predpokladaný 
termín realizácie prvej fázy je koniec tohto roka. Druhá fáza je plánovaná na jar budúceho roka. Podobne 
pripravený je aj projekt výstavby cyklotrasy a chodníka do Marianky, je hotový, prebieha proces stavebného 
povolenia. Predpokladaný termín realizácie - rok 2023/2024 – bude závisieť od získania financií z prostriedkov EÚ. 

ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 

Zámerom mestskej časti je znížiť zastavanosť a 
zvýšiť občiansku vybavenosť a zeleň v lokalite Pod 
Vŕškami. Ide o voľné priestranstvo nad Billou po 
Kolísky a Karpatium Rezidencie. Tento proces je 
veľmi zložitý a náročný, bude potrebné schváliť veľa 
zmien a výnimiek. Urobíme však všetko pre to, aby 
sme boli úspešní. 



13

REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV 

Pokračovať budeme v rekonštrukcii ciest a chodníkov. Plánovaná je výmena asfaltového 
povrchu na Donskej ulici, kde dôjde aj k novej organizácii dopravy a regulovaniu parkovania. 
Plánovaná je aj oprava ciest na Strmých Vŕškoch, ako aj oprava ďalších komunikácií a 
výstavby nových chodníkov.

NOVÝ SUPERMARKET 

V lokalite Ivance smerom na Stupavu oproti čerpacej stanici 
Slovnaft  sa nám podarilo zmeniť pôvodný zámer a namiesto 
bytových domov tu vyrastie nový supermarket.  Pôjde o 
supermarket menšieho typu Kaufland. Táto stavba bude 
unikátna v tom, že pôjde o prvú drevostavbu Kauflandu v 
rámci celej Európy. Na stavbu je vydané územné rozhodnutie, 
plánovaný termín výstavby do konca tohto roka. 

OBNOVA MIESTNYCH BUDOV 

Chceme zrekonštruovať budovu starého Richtárskeho domu, ktorá je aj chránenou 
pamiatkou. Využívať sa bude na kultúrne a spoločenské akcie. Zrekonštruovať 
chceme interiér a podkrovie hasičskej zbrojnice, kde vzniknú priestory pre hasičov a 
Červený kríž, ako aj pre ďalšie občianske združenia a spolky. V spolupráci s farnosťou 
opravíme dom smútku a vybudujeme moderné kolumbárium. 

ZELEŇ A EKOLOGICKÉ RIEŠENIA 

Výsadba nových stromov a vytvorenie zelených striech 
na budovách novej školy a škôlky  v areáli bývalého 
Elektrovodu. Intenzívna výsadba zelene a vodozádržných 
opatrení v novom areáli na Krčoch, ďalšia výsadba nových 

kvetinových záhonov popri 
komunikáciách v Záhorskej 
Bystrici. Vytvorenie zelenej 
strechy na budove miestneho 
úradu a spoločenského domu. 
Zrealizujeme aj modernizáciu
a rozšírenie zberného dvora.

KOĽAJOVÁ DOPRAVA 

V súvislosti s rozvojom novej obytnej štvrte Bory na 
rozhraní Lamača a Devínskej Novej Vsi je plánované 
aj prepojenie koľajovej dopravy - električky -  z 
centra do Borov. V spolupráci s magistrátom, pri 
tvorbe nového dopravného generelu, budeme 
navrhovať predĺženie trasy električiek, resp. iného 
typu koľajovej dopravy až do Záhorskej Bystrice tak, 
aby došlo aj k vzájomnému prepojeniu Záhorskej 
Bystrice a Devínskej Novej Vsi.  

Kompletný volebný program Vám predstavíme v ďalšom čísle novín.
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 Joana Pokšivová  Holčíková: 
 Mojich 5 naj 

VOĽNÝ ČAS S RODINOU

Môže sa to zdať ako klišé, 
ale čas s rodinou je pre mňa 
najvzácnejší. Som veľmi 
spoločenská, čo pramení zrejme 
z môjho bulharského pôvodu. 
V mojom rodisku v Bulharsku 
sú rodina a kamaráti človeka 
na prvom mieste, žije sa tam 
uvoľnenejšie. Tráviť čas s ľuďmi, 
ktorých máme radi a ktorí nás 
obohacujú a dávajú nášmu 
životu zmysel a radosť, je pre 
mňa tá najvyššia hodnota. Moja 
rodina je veľká, takže pojem 
nuda u nás takmer nepoznáme.

CESTOVANIE

Od detstva ma otec uviedol 
k blízkemu vzťahu k prírode a 
učil ma, ako skromne prežiť aj v 
extrémnych podmienkach. Trávili 
sme aj mesiac pod stanom na 
horských priehradách alebo pri 
Čiernom mori chytaním rýb. Veľa 
sme s rodinou cestovali, aj keď 
sa v tej dobe dali robiť len okruhy 
po východnej Európe. Tieto 
zážitky si nosím hlboko vo svojom 
vnútri a k dobrodružnému životu 
vediem aj svojich troch synov 
(21, 15 a 5 rokov), preto s rodinou 
radi cestujeme po Slovensku a 
objavujeme krásy domoviny, 
ale aj okolitých krajín a tiež 
neskrotného Balkánu. 
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KEĎ PRINÁŠAM RIEŠENIA

Dlhé roky som pracovala vo 
verejnom sektore ako projektový 
manažér a prekonávanie 
byrokratických a finančných 
prekážok bolo každodennou 
súčasťou mojej práce. A keďže 
sa mi darilo nachádzať aj v 
týchto zložitých štruktúrach 
rovnako zapálených ľudí, mala 
som možnosť prispieť ku vzniku 
viacerých ikon Bratislavského 
kraja, na čo som veľmi hrdá. 
Podieľala som sa na tvorbe a 
realizácii rozvojových projektov 
pre rekreáciu Hlavného mesta 
SR Bratislavy, presadzovala 
som modernú a prírode blízku 
architektúru nových objektov 
– kompletná rekonštrukcia 
voľnočasových areálov ako 
Partizánska lúka, Kačín, Krasňany. 
Spolupracovala som s obcou 
Zálesie pri plánovaní, výstavbe a 
financovaní rekreačného areálu 
Korzo Zálesie, oceneného cenou 
za architektúru CE ZA AR 2020.

MOJA OÁZA

„Polievaj len to, čo môžeš zjesť,“ 
je mojím osobným mottom. Ako 
krajinný architekt vnímam zeleň 
v záhrade osobne a snažím sa 
vytvoriť si oázu pokoja, radosti 
a úžitku kombináciou ovocných 
stromov a zeleniny s minimom 
okrasnej výsadby. Môj manžel 
šikovne navrhol a zhotovil vkusný 
záhradný mobiliár, a tak mám 
chvíle v záhrade najradšej.

ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Moje korene pochádzajú z Bulharska, kam sa rada vraciam, no 
dnes som hrdá Bystričanka. Spolu s rodinou sme tu našli vysnívaný 
domov. Žijú tu otvorení a príjemní ľudia, mestská časť je dynamická 
a moderná a dýcha históriou. Mám šťastie na vynikajúcich ľudí 
a splnil sa mi tu životný sen, aby moje deti vyrastali tak, ako som 
vyrastala aj ja – slobodne, bezpečne a veselo pri hrách na ulici pred 
domom.
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 Peter Florek: 
 5 pilierov môjho života 
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RODINA

Rodina pre mňa 
predstavuje základ 
spoločnosti a tvorcu 
hodnôt, ktoré odovzdávame 
ďalším generáciám. Pre 
mňa je najdôležitejším 
základom teplo rodinného 
krbu, pokoj, láska, 
porozumenie a vzájomná 
opora jednotlivých členov. 
S manželkou sa snažíme 
vštepovať našim dvom 
deťom (8 a 12 rokov) 
morálne hodnoty, základy 
zdravých medziľudských 
vzťahov, toleranciu k 
druhým a dávať im 
maximálnu podporu pre 
ich osobnostný rozvoj. Pre 
mňa je základom bytia 
fungujúce a podporujúce 
rodinné zázemie.

PRÁCA

Mám to šťastie, že 
moja práca je aj mojím 
koníčkom. Už viac ako 20 
rokov pôsobím v auto-
moto odvetví, voľakedy 
som bol profesionálny 
pretekár a organizoval 
som rozličné pretekárske 
podujatia. Vášeň pre 
autá a svet motorov ma 
neopustila, dnes sa však 
venujem autoservisu, 
ktorý som otvoril tento 
rok. Pri jeho riadení naplno 
využívam skúsenosti z 
čias mojej profesionálnej 
pretekárskej kariéry. Mám 
rád rýchlosť a dynamiku 
aj v zamestnaní, svoje 
nasadenie a rýchle tempo 
som často využíval pri 
organizácii pretekárskych a 
spoločenských podujatí.

MOTOŠPORT

Vášeň pre autá a svet 
pretekov mi učarovali a 
uchvátili ma natoľko, že 
sú stále neoddeliteľnou 
súčasťou môjho života. Dalo 
by sa povedať, že mi to 
koluje v žilách. Motošportu 
som sa profesionálne 
venoval 20 rokov. Za ten 
čas som aktívne pretekal 
v cross country rally, 
bol som účastníkom a 
neskôr aj organizátorom 
Pretekov do vrchu na 
Pezinskej Babe, štartoval 
som na rally na Slovensku, 
v Čechách a v štátoch 
Európskej únie.  Stal som 
sa absolútnym víťazom 
NP PAV 2011, vicemajstrom 
SR v rally triedy F 2007 a 
vicemajstrom SR v cross 
country rally 2003, na 
pretekoch v Jahodnej 
v roku 2012 som získal 
absolútne víťazstvo, z Moris 
Cupu Jahodná v roku 2017 
som si odviezol štyri poháre.

RELAX

Mojím relaxom nie sú len 
kone pod kapotou, ale 
aj starostlivosť o dom a 
záhradu. Mojou náhradou 
pretekania a spôsobom 
relaxu je horská cyklistika, 
ktorej holdujem. Tiež mám 
rád cestovanie, ktoré ma 
dokáže obohatiť a naučiť 
novému pohľadu na svet. 

GASTRONÓMIA

Som gurmán, rád si 
vychutnávam dobroty z 
rozličných kuchýň sveta, 
no nedám dopustiť na 
tradičné bryndzové halušky, 
bystrické pagáče alebo 
dúšok lahodného vína. 
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 Eliška Maťašková: 
 Toto mi prináša radosť 

ŽIVOT V ZÁHORSKEJ 
BYSTRICI

Okolo roku 1998 sme sa s 
mojím manželom rozhodli, že 
si postavíme dom, a začali 
sme preto hľadať stavebný 
pozemok. V Limbachu, na Kolibe, 
v Devíne, v Kvetoslavove... Až 
keď sme prišli do Záhorskej 
Bystrice, vedela som, že som 
našla miesto pre náš domov. 
Krásny, veľký, slnečný pozemok 
na Trstínskej ulici. Doteraz mám 
odložený výstrižok z inzertných 
novín na jeho predaj. V roku 
2001 sa z nás stali Bystričania, 
môžem povedať telom aj 

dušou. Naše deti tu chodili do 
škôlky, školy, majú tu zázemie 
dodnes. Dospelý syn sa tiež 
rozhodol zostať v Záhorskej 
Bystrici a kúpil si tu byt. Žijú tu 
aj moji rodičia, ktorí sa sem 
prisťahovali z Nitry. Veľakrát sme 
si s manželom povedali, že sme 
si nemohli vybrať lepšie. Je tu 
nádherné prostredie, atmosféra, 
ktorú nikdy nemôže poskytnúť 
anonymné bývanie v meste, a 
priatelia, ktorých sme tu našli. 
Neviem si ani predstaviť dôvody, 
pre ktoré by som opustila 
Záhorskú Bystricu. Je to náš 
domov a sme tu šťastní.
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MOJA PRÁCA

Mám rada dynamickú prácu, 
ktorá má sprevádzala počas 
mojich pracovných rokov 
predtým, než som si založila 
rodinu. Ako predajca som mala 
možnosť precestovať Slovensko 
a spoznať mnohé firmy. Po 
narodení detí som potrebovala 
viac času pre rodinu, a preto 
som sa rozhodla pre prácu 
ekonómky, ktorá mi poskytovala 
väčšiu časovú flexibilitu a čas 
potrebný pre deti. Teraz, keď sú 
už deti dospelé, môžem opäť viac 
energie venovať práci. Aktuálne 
pôsobím ako poradkyňa 
štátneho tajomníka pre 
regionálny rozvoj na Ministerstve 
investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie, kde sa 
snažíme zmenšovať regionálne 
rozdiely a umožniť najmenej 
rozvinutým regiónom dobehnúť 
celoslovenský priemer. Baví ma 
práca, ktorá má zmysel, ktorej 
výsledkom je zlepšenie života 
ľudí na Slovensku.

MOJA RODINA

Moja rodina pre mňa znamená 
pevný bod, od ktorého je 
všetko odvodené. Moja rodina 
dáva zmysel môjmu bytiu a 
nedokážem si ani len predstaviť, 
aký smutný by bol život bez 
najbližších členov domácnosti.

KONÍČKY

Voľný čas je pre mňa priestor, 
keď sa môžem ponoriť do svojho 
sveta. Tam, kde som len ja a 
hlina, ja a striebro, ja a drôt, 
ja a tenisová raketa, bicykel, 
činky, prípadne jogový nádych 
a výdych. Venujem sa výrobe 
šperkov a keramiky, mám 
rada cestovanie a tiež knihy a 
dokumenty o histórii, ktoré sú 
previazané s politikou. 

RADOSŤ Z VECÍ VEREJNÝCH

Niet nad to, keď sa podaria dobré a potrebné veci, ktoré dokážu 
pomáhať komunite a miestnym obyvateľom. Aj preto sa chcem 
spolupodieľať na ďalšom zveľaďovaní Záhorskej Bystrice, čo 
vnímam ako záväzok a povinnosť zároveň. Som hlboko presvedčená 
o tom, že slušní ľudia nesmú rezignovať na veci verejné a prestať 
zaujímať sa o politiku.
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 Boris Hurbanič: 
 5 vecí, ktoré 
 milujem 
RODINA

Vyrastal som v milujúcej 
rodine, ktorá je pre mňa 
tým najcennejším. Keď 
som sa stal otcom, rodina 
je pre mňa o to dôležitejšia. 
Ako každý rodič, aj ja sa 
snažím ísť svojim deťom 
príkladom, učím ich 
čestnosti, tolerancii, som 
milovníkom prírody a 
vášnivým poľovníkom, je 
preto pre mňa prirodzené 
viesť moje deti smerom 
k ochrane prírody a 
starostlivosti o životné 
prostredie, rešpektu 
voči prírode a ostatným 
živým tvorom. S deťmi a 
manželkou sa snažíme 
tráviť veľa času spolu, aby 
sme deťom urobili detstvo 
plné zážitkov a skúseností. 
Rodinné zázemie a zdravá, 
fungujúca rodina sú pre 
mňa základ životného 
šťastia a zmyslom života.

PRÍRODA

V našej rodine sa vášeň k 
prírode a starostlivosť o ňu 
dedí už niekoľko generácií. 
Mojou veľkou záľubou je 
poľovníctvo, ktorému sa 
venujem momentálne 
menej, keďže mám doma 
malé deti. Ale vždy si rád 
vyjdem do lesa prejsť sa, 
popremýšľať, načerpať 
novú energiu a tvorivé sily. 
Poľovníctvo ma naučilo 
hlbokému vzťahu k prírode, 
ktorý prenášam aj na svoje 
deti, snažím sa im ukázať 
správny postoj k prírode. 
Vlani sme si zaobstarali 
poľovníckeho psíka, 
ktorý sa stal úžasným 
členom našej rodiny a 
ďalšou príležitosťou, prečo 
vybehnúť do lesa a stráviť 
čas v obklopení zelene.

PRÁCA

Niekto tú svoju miluje, iný ju 
robí len z povinnosti. Som 
šťastný, že ma moja práca 
napĺňa a baví a neustále 
posúva vpred. Venujem 
sa účtovníctvu vo svojej 
vlastnej firme, neustále pre 
klientov vymýšľam nové 
riešenia, čo sa premieta aj 
do každodenného života 
a rýchleho a pružného 
riešenia problémov 
bežného životného 
kolobehu.
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MOTORKA

Okrem toho, že som 
vášnivý poľovník a týmto 
koníčkom žijem, veľmi 
rád sa posadím aj na 
dve kolesá a vyberiem 
sa previezť. Nie je to tak 
často, ale o to viac sa 
teším, keď sa mi podarí 
ísť motorkou po krajine, 
vnímať vône a chute 
dedín a miest, cez ktoré 
prechádzam. V mojom 
prípade to nie je o 
rýchlosti, ale o tom, že 
sa snažím vychutnať si 
svet okolo seba. V lete pri 
pootvorenom štíte cítiť 
vôňu lesa, dozrievajúceho 
obilia, v dedinkách, cez 
ktoré prechádzam, vždy 
zacítim vôňu grilovačky. 

MÔJ DOMOV

Mnohí považujú za domov 
svoju nehnuteľnosť, svoj 
dom alebo byt, v ktorom 
žijú so svojou rodinou. Ja 
ako svoj domov vnímam 
Záhorskú Bystricu, kde 
som sa narodil a vyrastal, 
tu som objavoval svoje 
koníčky, žije tu moja blízka 
rodina. Keď som sa nad 
tým zamyslel, všetky 
veci, ktoré mám rád a 
sprevádzajú ma celý život, 
pochádzajú zo Záhorskej 
Bystrice. Sú to priatelia, 
prostredie a miesta, ktoré 
sú späté s množstvom 
spomienok a vytvárajú 
môj pocit domova, 
výnimočného miesta pod 
slnkom. Záhorská Bystrica 
je miesto, kde sa ja aj 
moja rodina cítime dobre. 
Aj preto by som chcel 
urobiť všetko pre to, aby to 
rovnako vnímalo čo najviac 
ľudí žijúcich v Záhorskej 
Bystrici. Človek nemusí byť 
rodený Bystričan, aby tu 
mohol nájsť svoj domov.
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 Nina Martinčičová: 
 Vášne, ktoré milujem 
FOTOGRAFIA

Fotografovaniu sa venujem 
od základnej školy, preto 
som sa rozhodla ísť na 
strednú školu študovať 
fotografický dizajn. Najradšej 
fotím dokumentárnu a 
reportážnu fotografiu. Počas 
školy som sa venovala 
fotografovaniu záchranných 
zložiek. Dnes fotím aj 
podujatia organizované 
Miestnym úradom v 
Záhorskej Bystrici. 
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HASIČI

Som členkou Dobrovoľného 
hasičského zboru (DHZ) 
v Záhorskej Bystrici. 
Dobrovoľný hasičský 
zbor je súčasťou môjho 
života, už ako malá som 
sa zúčastňovala súťaží 
detských hasičských 
družstiev. Bola  som členkou 
ženského hasičského 
družstva a pôsobím v 
miestnom výbore DHZ, kde 
sa venujem oblasti práce 
s mládežou. V našej rodine 
sú všetci dobrovoľnými 
hasičmi, preto čas strávený 
medzi hasičmi je pre mňa 
zároveň časom stráveným s 
mojou rodinou.

POMOC ĽUĎOM

Vo svojom voľnom čase sa 
venujem práci v Miestnom 
spolku Slovenského 
Červeného kríža a 
poskytujem zdravotnícku 
pomoc ľuďom bez domova. 
V rámci aktivít Slovenského 
Červeného kríža robím 
prezentácie a ukážky 
prvej pomoci pre deti a 
dospelých. Malí Bystričania 
ma mohli stretnúť napríklad 
počas MDD v školskom 
areáli, kde sme im pripravili 
ukážky našej práce a 
poskytovania prvej pomoci. 
Pre Respond Academy, 
o. z. vediem kurz Zachráň 
ma, mami, ktorý je 
zameraný na prvú pomoc 
deťom. Veľmi rada 
pomáham ľuďom, ktorí 
to potrebujú. V zime som 
chodila ošetrovať ľudí bez 
domova s organizáciou, 
ktorá im poskytuje 
zdravotnícku a charitatívnu 
pomoc. Počas pandémie 
ma mohli Bystričania 
stretnúť v Ľudovom dome, 
kde som obyvateľov 
testovala na COVID-19. 

MÔJ LIO

Mojím najväčším miláčikom 
je Lio, nemecký ovčiak, 
ktorého mám dva roky 
a zobrala som si ho ako 
šteniatko z chovnej stanice. 
Snažím sa mu venovať 
čo najviac času. Keď bol 
malý, chodila som s ním 
na výcvik, je priateľský 
k deťom a rád sa túli. Je 
výborným spoločníkom, keď 
sa vyberiem na kávičku na 
námestie, ale najradšej sa 
chodíme prejsť do blízkeho 
okolia.

DIVADLO

Mojou vášňou je divadlo. 
Od detstva som hrala v 
divadelnom súbore a vášeň 
pre pódium mi zostala. 
Napriek tomu, že som z 
časových dôvodov činnosť 
v divadelnom súbore 
zanechala, stále sa venujem 
recitovaniu básní na 
civilných sobášoch a počas 
vítania občiankov, ktoré 
organizuje miestny úrad. 

Objednávateľ: Jozef Krúpa, Bratislava  |   Dodávateľ: NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o., Mlynská dolina 5, Bratislava, IČO: 35714131
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