
V Záhorskej Bystrici som našiel nielen bývanie, ale 
aj svoj skutočný domov. Dnes môžem túto vetu 
vysloviť bez zaváhania, pretože tak to naozaj cítim. 
Ak sa pozriem nejaký čas dozadu, keď sme sa 
pred viac ako 22 rokmi s manželkou rozhodovali či 
sa presťahovať z centra mesta sem do Záhorskej 
Bystrice, možno by toto tvrdenie nebolo až také 
jednoznačné. Mnohí nás odhovárali - kúpiť starý 
dom, relatívne ďaleko od centra mesta. Ale my sme 
s manželkou akosi intuitívne cítili, že toto bude to 
pravé miesto pre našu rodinu, pre našich vtedy ešte 
malých synov. A naša intuícia sa po rokoch naplnila 
na viac ako na sto percent. Dnes si nevieme 
predstaviť lepšie miesto pre život ako je Záhorská 
Bystrica. Našli sme tu úplne všetko. Príjemné miesto 
na bývanie, krásnu prírodu v okolí, možnosti na 
aktívne trávenie voľného času, na šport, aj oddych. 
Ale predovšetkým sme tu stretli ľudí, s ktorými sa 
radi stretávame a mnohí z nich sa stali našimi 
priateľmi.

Aj preto moje rozhodnutie uchádzať sa po prvýkrát 
o vašu dôveru pred 12-timi rokmi nebolo náhodné. 
Cítil som, že veci tu nejdú úplne tým správnym 
smerom a chcel som to aktívne zmeniť. Dnes to 
vnímam úplne rovnako. Stále vidím okolo seba 
veci, ktoré chcem zlepšiť. Mám stále veľa plánov, 
ako posunúť našu mestskú časť ďalej. Preto, ak 
dostanem vašu dôveru opäť, naplno sa znovu 
pustím do práce. Chcem dokončiť veci, ktoré sú 
rozrobené, zrealizovať projekty, ktoré sú zatiaľ 
pripravené iba na papieri. Okrem toho mám aj nové 
vízie, ktoré zatiaľ nosím iba vo svojej hlave. Som 
však presvedčený, že jedného dňa uzrú svetlo sveta 
a budú slúžiť vám, obyvateľom Záhorskej Bystrice, 
obce, ktorú mám nadovšetko rád. 

Jozef Krúpa
kandidát na starostu Záhorskej Bystrice
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V auguste tohto roka sme 
s ďalšími starostami založili 
politickú Stranu obcí a miest 
– SOM SLOVENSKO, ktorej som 
predsedom. Ambíciou strany je 
združovať schopných a pracovitých 
ľudí, ktorí poznajú problémy 
bežných ľudí a sú pripravení ich 
riešiť. 

Dlhé roky žijem v usporiadanej 
rodine s manželkou Vierkou. 
Vychovali sme dvoch, dnes 
už dospelých synov, Juraja a 
Andreja. Rodina sa rozrastá, veľa 
radosti priniesli dve vnučky Stelka 
a Terezka a vnuk Alexander. 

Považujem sa za aktívneho človeka, 
aj preto mám veľa záujmov. Starší 
brat ma pred mnohými rokmi 
pritiahol k poľovníctvu, rád relaxujem 
v prírode. Pred 15 rokmi som začal 
behať.  Svoj prvý maratón som 
zabehol v Košiciach pred štyrmi 
rokmi. Okrem toho hrám tenis, 
pravidelne cvičím a otužujem. Od 
malička mám rád hudbu. Aj preto 
si z času na čas zahrám na gitare 
spoločne s mojimi kamarátmi. 

Keďže môj záujem o zmenu vecí 
verejných rástol, rozhodol som sa 
kandidovať na pozíciu starostu 
Záhorskej Bystrice. Túto pozíciu 
zastávam už tretie volebné obdobie. 
Som aj poslancom zastupiteľstva 
hlavného mesta a poslancom na 
župe. Pred šiestimi rokmi mi dali 
dôveru bratislavskí starostovia a stal 
som sa predsedom Regionálneho 
združenia starostov mestských častí 
Bratislavy.

Môj profesijný život sa od techniky 
veľmi skoro odklonil. Po konkurze 
ma prijali do Slovenského rozhlasu, 
kde som pracoval ako redaktor a 
moderátor. Počas nežnej revolúcie 
sme založili s kolegami reláciu Slovo 
má verejnosť. V tomto čase som bol 
na stáži v Rakúskej televízii ORF, kde so 
účinkoval aj ako hosť  v relácii Club 2 
známeho politológa Paula Lendvaia. 
Zúčastnil som sa aj na expedícii 
Nežnej revolúcie, v rámci ktorej som 
oboplával Európu na jachte Slovakia. 
Po rozpade Česko-Slovenska som 
začal podnikať v oblasti vydávania
a distribúcie vážnej hudby.

V roku 1999 sme sa s rodinou 
presťahovali do Záhorskej Bystrice. 
Vždy ma zaujímalo dianie okolo mňa, 
hlavne to, ako sa dajú veci zlepšiť. Aj 
preto som si všimol neďaleko nášho 
domu smetisko. Rozhodol som sa ho 
skultivovať. Vybudoval som tu tenisový 
areál a neskôr crossfitové ihrisko, ktoré 
je k dispozícii obyvateľom Záhorskej 
Bystrice zadarmo.

Narodil som sa v katolíckej rodine 
na Orave. Moje detstvo sa mi spája 
s krásnymi spomienkami, aj na 
spoločné aktivity s bratmi - Ľudom 
a Paľom. Keď som mal šesť rokov, 
celá rodina sa presťahovala do 
Bratislavy. Vždy ma bavili hlavne 
technické odbory. Po skončení 
gymnázia som sa preto rozhodol 
študovať na Technickej univerzite, 
štúdium som úspešne ukončil na 
Strojníckej fakulte v Bratislave.

 Kto je Jozef Krúpa? 

Prvé sväté prijímanie v kostole
na Kalvárii v Bratislave

Po Košickom maratóne s priateľom
Ivanom Gabovičom

Krst albumu Beatles go Baroques aranžérom hudby 
Petrom Breinerom a režisérom Dušanom Hanákom

S europoslancami Luciou Ďuriš Nicholsonovou,
Eugenom Jurzycom a predsedom BSK Jurajom
Drobom na rokovaní v Európskom parlamente

S tenistom Dominikom Hrbatým pri otvorení ihriska

Predsedníctvo Strany obcí a miest - SOM SLOVENSKO

S rodinou na svadbe syna
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 Moje priority na nasledujúce roky 
Kandidát na starostu Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa spoločne so svojím 
tímom kandidátov na poslancov miestneho zastupiteľstva pripravil 
volebný program, ktorý je pomerne obsiahly. Detailne popisuje, aké 
aktivity chce tím zrealizovať v Záhorskej Bystrici v rokoch 2022 až 2026
v konkrétnych oblastiach. Jozefa Krúpu sme sa preto spýtali, ktoré
z týchto  aktivít považuje za svoje najväčšie priority.

NOVÁ ŠKOLA S BAZÉNOM, ŠKÔLKA, ŠPORTOVISKÁ
Jednou z mojich priorít na najbližšie obdobie bude rekonštrukcia priestoru v bývalou SOU energetickom na 
Holom vrchu v Záhorskej Bystrici. Pomerne dlho som ako poslanec župy riešil to, aby tento majetok župy prešiel 
do správy našej mestskej časti. Dnes je to realita a už sú pripravené aj projekty na novú základnú školu s 18-timi 
triedami a s krytým bazénom, materskú škôlku s 8-mimi triedami, viaceré interiérové a exteriérové športoviská. 
Župa tu chce vybudovať aj Domov pre seniorov a mesto zase nájomné byty.
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ŠPORTOVO-ODDYCHOVÝ AREÁL KRČE
Ďalšou prioritou je výstavba nového športovo-oddychového areálu Krče za súčasným futbalovým ihriskom. 
Chceme tu 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. Tento areál sme už začali stavať, nová pumptracková dráha by mala byť hotová do konca roka. Je 
určená pre všetky vekové kategórie a verím, že prinesie zábavu, ako aj možnosť zlepšiť si športové zručnosti či 
zvýšiť kondíciu.

NOVÉ CYKLOTRASY
Projekty sú už pripravené aj na vybudovanie 
cyklotrasy smerom do Lamača. Čakáme už iba
na schválenie z Ministerstva výstavby a dopravy SR. 
Predpokladám, že realizáciu prvej fázy by sme mohli 
stihnúť do konca roka. Druhá fáza je plánovaná na jar 
budúceho roka. Cyklotrasu s chodníkom plánujeme 
urobiť aj smerom do Marianky. Tu už prebieha proces 
stavebného povolenia. Realizácia bude závisieť od 
získania financií z prostriedkov EÚ.
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NOVÝ SUPERMARKET
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 
supermaketu, na aký sme pri Kauflande zvyknutí, 
a zaujímavosťou bude aj to, že to bude jediná 
drevostavba v Európe. 

ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY
Záhorská Bystrica sa rozrastá, okrem rodinných domov pribúdajú aj bytové domy. Taká je realita. Aj ja osobne 
by som bol rád, keby sme mali viac miesta na trávenie voľného času, pre nás, naše deti. Ale my, ako súčasť 
Bratislavy, sa musíme riadiť schváleným územným plánom ešte z roku 2007. 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. 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. 

EKOLÓGIA A ZELENÉ RIEŠENIA
Budeme sa fokusovať na výsadbu 
nových stromov a vytvorenie zelených 
striech na budovách novej školy a 
skôlky v areáli Elektrovodu, rovnako 
tak intenzívnej výsadbe zelene a 
vodozádržných opatrení v novom 
areáli na Krčoch, ďalšej výsadbe 
nových kvetinových záhonov popri 
komunikáciách v Záhorskej Bystrici. 
Plánom je vytvoriť zelenú strechu 
na budove miestneho úradu a 
spoločenského domu a zrealizovať 
modernizáciu a rozšírenie zberného 
dvora. 

ZLEPŠENIE DOPRAVY
Doprava patrí stále medzi top priority. V rámci MHD 
plánujeme posilniť autobusovú linku číslo 36, ktorá 
chodí do lokality pod Vŕškami. Samozrejme, stále je 
aktuálne aj vybudovanie štvorpruhu medzi Záhorskou 
Bystricou a Lamačom. Ale je tu ešte jedna vízia. 
Neďaleko Záhorskej Bystrice vyrastá nová obytná 
štvrť Bory. Tu je plánovaná električka, ktorá by mala 
ísť okolo súčasného obchodného centra Bory Mall 
smerom k Volkswagenu. Táto by mohla následne 
pokračovať smerom k Markíze, do Záhorskej Bystrice 
a späť. Toto riešenie budem určite presadzovať, je to 
samozrejme hlavne o rokovaniach hlavného mesta, 
ktoré zodpovedá a tvorí dopravný generel,
s investormi.

VIAC VO VOLEBNOM PROGRAME NA NASLEDUJÚCICH STRANÁCH.
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 > rekonštrukcia areálu v priestoroch bývalého 
SOU energetického na Holom vrchu

 > výstavba nájomných bytov v tomto areáli v 
spolupráci s magistrátom hlavného mesta 
(pre učiteľov, zdravotníkov a ďalšie profesie 
s cieľom rozširovať možnosti zamestnávania 
týchto potrebných profesií)

 > nový supermarket Kaufland v lokalite Ivance

 > rekonštrukcia podkrovia Hasičskej zbrojnice 
za účelom vytvorenia multifunkčného 
komunitného priestoru (pre hasičov, 
Červený kríž a ďalšie organizácie)

 > vytvorenie priestoru na venčenie psov

 > rekonštrukcia Domu smútku v spolupráci s 
vlastníkom – farnosťou 

 > zmena územného plánu zóny v lokalite Pod 
vŕškami

 > podpora lokalít v časti Plánky, Podkerepušky, 
Devínske jazero

 > získavanie prostriedkov na rozvoj mestskej 
časti z VÚC, magistrátu a eurofondov

 > zapájanie miestnych firiem a podnikateľov 
do stavieb, údržby a opráv v obci

 > dokončenie 1. etapy nového oddychovo-
športového areálu na Krčoch - 
pumptrackovej dráhy pre cyklistov                 
a kolobežkárov a workoutového ihriska          
v areáli na Krčoch

 > vybudovanie nových športovísk v bývalom 
SOU energetickom na Holom vrchu

 > krytá plaváreň v základnej škole v bývalom 
SOU energetickom na Holom vrchu

 > vybudovanie druhej etapy nového 
oddychovo-športového areálu na Krčoch 
(nová tréningová plocha s umelou trávou 
pre futbalistov, beach volejbalové ihrisko, 
multifunkčné ihrisko – basketbal, streetball, 
zázemie)

 > podpora športových klubov v Záhorskej 
Bystrici – floorbalistov, futbalistov, stolných 
tenistov...

 > nová základná škola s 18-timi triedami a       
s krytým bazénom v priestoroch bývalého 
SOU energetického na Holom vrchu

 > nová materská škôlka s 8 triedami v priestoroch 
bývalého SOU energetického na Holom 
vrchu

 > sprevádzkovanie novej kuchyne na ZŠ 
Hargašova a príprava stravy pre žiakov 
školy a škôlky

 > vytvorenie nových priestorov pre Základnú 
umeleckú školu Jozefa Kresánka - zlúčenie 
externých pracovísk rozmiestnených na 
viacerých miestach pod jednu strechu

 > budovanie nových detských ihrísk, ich 
oprava a rekonštrukcia

 > zvýšenie počtu cyklistických stojanov             
v školskom areáli

 > pokračovanie v naštartovaných zmenách 
skvalitňovania školského procesu a výučby 

 > podpora, spolupráca a komunikácia so 
všetkými organizáciami, ktoré pracujú           
v prospech detí a mládeže

 > iniciovanie vytvorenia náučných chodníkov 
v obci a priľahlých lesoch v spolupráci s 
organizáciami, mestskými lesmi a urbárom

 Volebný program tímu 
 IDEME ĎALEJ, BYSTRIČANIA! 

VÝSTAVBA, ROZVOJ OBCE

ŠPORT

ŠKOLSTVO
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 > rekonštrukcia Richtárskeho domu a jeho 
pretvorenie na kultúrno-spoločenský 
priestor

 > pokračovanie spolupráce zo Základnou 
umeleckou školou pri tvorbe kultúrnych 
podujatí a pri podpore mladých umeleckých 
talentov

 > pokračovanie v spolupráci a podpora 
umeleckých telies v Záhorskej Bystrici – 
spevokol Bystričan, Ragtime jazz band, 
ľudová hudba Dudíci

 > pokračovanie v tradícii divadelných 
predstavení, vianočných koncertov, plesov 
mestskej časti

 > podpora rozvoja miestnej knižnice

 > pokračovanie a skvalitňovanie tradičných 
podujatí – Malé a Hrubé hody, Stavanie 
máje, Slávnosti vína, Pivný festival atď.

 > vytvorenie letného kina a priestoru na 
organizovanie letných kultúrnych podujatí 
v bývalom kameňolome v spolupráci                
s Lesným pozemkovým spoločenstvom         
v Záhorskej Bystrici, ako vlastníkom pozemku 

 > vytvorenie plochy na organizovanie letných 
kultúrno-spoločenských podujatí v novom 
oddychovo-športovom areáli na Krčoch     
za futbalovým ihriskom 

 > výmena osvetlenia v celej Záhorskej Bystrici 
za nové moderné LED svetlá – z dôvodu 
bezpečnosti a úspory energií 

 > vybudovanie cyklotrasy smerom na Lamač 
v spolupráci s hlavným mestom

 > vybudovanie cyklotrasy s chodníkom 
smerom do Marianky v spolupráci s BSK

 > posilnenie liniek MHD, prioritne linky číslo 36 
v spolupráci s magistrátom

 > rozšírenie regionálnej linky 216 s napojením 
na nemocnicu Bory a železničnú stanicu v 
Devínskej Novej Vsi v spolupráci s BSK

 > rozšírenie počtu priechodov pre chodcov

 > zriadenie nabíjacích staníc pre 
e-automobily

 > pokračovanie v rekonštrukciách ciest a 
chodníkov (každý rok minimálne jednu cestu 
– Donská ulica, oprava ciest na Strmých 
vŕškoch, v lokalite Plánky, chodník na ulici 
Čsl. tankistov a v ďalších častiach)

 > pokračovanie v projekte budovania 
štvorpruhu smerom na Lamač v spolupráci 
s magistrátom hlavného mesta

 > osadzovanie spomaľovačov na najviac 
frekventovaných uliciach

 > pokračovanie v umiestňovaní meračov 
rýchlosti aj na menších komunikáciách         
v mestskej časti

 > diskusia o koncepcii novej vízie električky/
koľajovej dopravy do Záhorskej Bystrici         
v spolupráci s magistrátom a BSK

 > Dom pre seniorov (DSS) v priestoroch 
bývalého SOU energetického na Holom 
vrchu v spolupráci s BSK

 > zakúpenie a inštalácia verejne dostupného 
defibrilátora na záchranu ľudí v ohrození 
života, ktorý môže obsluhovať aj laická 
verejnosť 

 > rozširovanie lekárskej starostlivosti, najmä     
o odborných lekárov a lekára pre deti a dorast

 > pokračovanie a rozširovanie prepravnej 
služby pre seniorov- senior taxi 

 > podpora a spolupráca s Klubom dôchodcov

 > pokračovanie v rozvoji odľahčovacej 
služby pre rodiny ťažko chorých pacientov, 
finančný príspevok mestskej časti

 > vytvorenie profesionálnych opatrovateliek    
s podporou a finančnou pomocou mestskej 
časti 

 > pokračovanie v spolupráci sociálnej komisie 
mestskej časti a sociálnej komisie farnosti 

 > spolupráca so školskou komisiou v oblasti 
pomoci deťom zo sociálne slabších rodín 

 > podpora a spolupráca s miestnou 
organizáciou Červeného kríža

KULTÚRA

KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA

SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVIE
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 > pravidelné hliadky a posilnenie mestskej 
polície  

 > užšia spolupráca so štátnou políciou pri 
zabezpečovaní poriadku, bezpečnosti           
a kontrole rýchlosti v Záhorskej Bystrici

 > rozširovanie kamerového systému v rámci 
Záhorskej Bystrice

 > podpora a spolupráca s Hasičským zborom

 > modernizácia technického vybavenia 
Hasičského zboru

 > kontrola a monitorovanie školského areálu  
a detských ihrísk v správe mestskej časti

 > pokračovanie v umiestňovaní spomaľovačov 
a meračov rýchlosti v ďalších častiach 
Záhorskej Bystrice

 > modernizácia a rozšírenie zberného dvora

 > posilnenie ekočaty a pravidelná kontrola 
verejných priestranstiev, zabezpečenie 
poriadku a čistoty na nich

 > intenzívna výsadba zelene a vodozádržných 
opatrení v novom oddychovo-športovom 
areáli za futbalovým ihriskom na Krčoch

 > vytvorenie zelenej strechy na budove 
miestneho úradu a spoločenského domu

 > výsadba nových stromov a vytvorenie 
zelených striech na budovách novej 
školy a škôlky v areáli bývalého SOU 
energetického na Holom vrchu

 > ďalšia výsadba nových kvetinových 
záhonov popri komunikáciách v Záhorskej 
Bystrici

 > riešenie problémov s kanalizáciou pri 
prívalových dažďoch na dolnom konci ulice 
Čsl. tankistov v spolupráci s BVS

 > príprava projektov na budovanie kanalizácie v 
lokalitách Podkerepušky, Plánky, v záhradkárskej 
oblasti v Záhorskej Bystrici v spolupráci                  
s magistrátom a BVS

 > opatrenia na zamedzenie krízových stavov 
pri prívalových dažďoch – v súčinnosti          
s Povodím Moravy

 > revitalizácia ďalších parkov a parkových 
plôch v správe mestskej časti a magistrátu

 > vyžadovanie dodržiavania všeobecne 
záväzných nariadení mestskej časti

 > pokračovanie a skvalitňovanie mobilnej 
aplikácie Záhorská Bystrica na informovanie 
občanov a ich kontakt s miestnym úradom 

 > pokračovanie vo vydávaní novín Naša 
Bystrica a mesačníka Naša Bystrica Aktual

 > aktualizácia webovej stránky, FB stránky       
a Instagramu

 > skvalitňovanie a rozširovanie miestneho 
rozhlasu

 > pokračovanie v pravidelných stretnutiach 
a v informovaní občanov – Kávička so 
starostom, verejné zhromaždenia

 > rozšírenie karty výhod o ďalšie benefity

 > nové informačné tabule v MČ

BEZPEČNOSŤ

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

INFORMAČNÁ OBLASŤ
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 Prečo kandidujem za poslanca 
 mesta a župy 
V uplynulom období som bol okrem pozície starostu Záhorskej Bystrice aj poslancom zastupiteľstva 
hlavného mesta a poslancom Bratislavského samosprávneho kraja. Na základe tejto mojej osobnej 
skúsenosti som pochopil, že som mal konečne, ako sa hovorí, „priamy ťah na bránku.“ Inak povedané, 
dokázal som pre Záhorskú Bystricu vybaviť omnoho viac ako predtým. My ako mestská časť nemáme 
všetky kompetencie, o mnohým našich veciach rozhodujú poslanci mesta či župy. Ako starosta mám 
najväčšiu silu vtedy, keď budem mať vplyv v meste aj na župe. Preto sa chcem uchádzať o tieto pozície 
znovu. 

ČO SOM PRE ZÁHORSKÚ BYSTRICU UROBIL AKO POSLANEC MESTA?

Presadili sme vybudovanie vodojemu nad 
Záhorskou Bystricou. Stavbu zrealizovala BVS, 
ktorej vlastníkom je hlavné mesto. Vodojem 
zabezpečí, aby mali obyvatelia našej mestskej 
časti dostatok vody aj počas horúcich letných 
dní.

Na základe požiadavky mestskej časti 
Dopravný podnik vybudoval nové zástavky MHD 
a zmodernizoval ich prístrešky (na Bratislavskej ulici, 
pri Tesco Expres, na ulici Pri Vápenickom potoku).

V spolupráci s magistrátom hlavného mesta sme 
zrekonštruovali viaceré cesty a chodníky v správe 
magistrátu. Konkrétne cestu Pri Vápenickom 
potoku (od vodojemu po ulicu Ota Holúska), 
Pútnickú ulicu (od kostola až po lesopark), 
Bratislavskú ulicu (od čerpacej stanice Slovnaft 
po križovatku Čsl. tankistov), Bratislavskú cestu 
vrátane odvodňovacích žľabov (popri Markíze až 
po Hodonínsku cestu), chodník na Gbelskej ulici 
a na Hargašovej ulici. 

Z prostriedkov magistrátu sme získali viacero 
dotácií. Konkrétne dotáciu na športovú halu vo 
výške 175 000 eur, dotáciu vo výške 25 000 eur 
na volejbalové ihrisko v školskom areáli, dotáciu 
60 000 eur na vybudovanie detských ihrísk 
v areáli základnej školy.

Autobusové zastávky

Vybudovanie vodojemu

Rekonštrukcia ciest a chodníkov

Dotácie
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• výstavba nájomných bytov v areáli bývalého 
SOU energetického na Holom vrchu pre našich 
učiteľov, zdravotníkov...

• realizácia novej cesty s cyklotrasou smerom 
do Lamača na Hodonínskej ulici

• posilnenie MHD – vyššia frekvencia autobusov, 
hlavne linky číslo 36

• pokračovanie v rekonštrukciách ciest a chodníkov 
v správe hlavného mesta

• výmena osvetlenia na cestách za modernejšie 
a úspornejšie LED svetlá

• pokračovanie v revitalizácii a rozvoji 
mestského lesoparku, prioritne v katastri 
Záhorskej Bystrice

• schválenie nového územného plánu hlavného 
mesta, ktorý by nanovo reguloval aj výstavbu  
v Záhorskej Bystrici

• rozvoj koľajovej dopravy z centra mesta do 
Záhorskej Bystrice a jej prepojenie aj smerom  
k Devínskej Novej Vsi

• dotácie na rozvoj športu  a podpory kultúry

ČO SOM PRE ZÁHORSKÚ BYSTRICU UROBIL AKO POSLANEC ŽUPY?

ČO CHCEM AKO POSLANEC MESTA UROBIŤ PRE ZÁHORSKÚ BYSTRICU V ROKOCH 2022-2026

V spolupráci s Dopravným podnikom Bratislavy, 
ktorý je tiež mestskou organizáciou, sme posilnili 
dopravu. Nasadili sme väčšie, moderné kĺbové 
autobusy.

Prevod majetku bývalého SOU energetického na 
Holom vrchu, ktorý bol majetkom župy, do správy 
našej mestskej časti. Záhorská Bystrica tak 
získala majetok v hodnote viac ako 6 miliónov 
eur. V tomto areáli postavíme novú školu s krytým 
bazénom, škôlku, športoviská, Dom seniorov, 
nájomné byty.   

Zasadil som sa za možnosť cestovať s jedným 
cestovným lístkom na prostriedkoch mestskej 
hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, 
električky), ako aj regionálnej dopravy (v rámci 
celého kraja) a na všetkých vlakoch na území 
Bratislavského samosprávneho kraja.

Výstavba nového prístrešku na Malom Slavíne, 
miesta na grilovanie, priestory pre šport a oddych. 

Revitalizácia lesoparku
Posilnenie MHD

Integrovaný dopravný systémElektrovod v našej správe
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Zriadenie novej autobusovej linky číslo 216 do 
Marianky a do Stupavy. 

Bratislavský samosprávny kraj prispel finančne 
na rozvoj športových klubov, zelene a parkov 
v sume viac ako 50 000 eur.

Podporil som rozvoj cyklotrás v rámci kraja. 
Nedávno sme slávnostne otvorili ďalší cyklomost 
Vysomarch, ktorý spája Vysokú pri Morave 
s rakúskou obcou Marchegg. Je súčasťou 
medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13. Vytvoril 
sa tak 20-kilometrový okruh, ktorý zatraktívnil 
cykloturistiku.

Projekt na cyklotrasu s chodníkom do Marianky 
je pripravený, momentálne sa rieši stavebné 
povolenie. 

• vybudovanie Domovu pre seniorov v priestoroch 
bývalého SOU energetického v Záhorskej Bystrici

• vybudovanie cyklotrasy s chodníkom smerom 
do Marianky a do Stupavy

• rozšírenie linky číslo 216 smerom k nemocnici 
Bory a ďalej až po železničnú stanicu v Devínskej 
Novej Vsi

• budovanie cyklotrás v bratislavskom 
lesoparku

• riešenie koľajovej dopravy – kostru dopravy 
by mala tvoriť nová železničná trať Lamač-
Záhorská Bystrica-Stupava-Lozorno, pôjde       
o elektrifikovanú trať, ktorá bysa mala napojiť 
až na trasu Zohor-Plavecký Mikuláš

• pokračovanie v rekonštrukcii ciest a chodníkov 
v správe Bratislavského samosprávneho kraja

• dotácie na výsadbu zelene, rozvoj parkov, 
podporu občianskych združení zameraných  
na šport a kultúru 

ČO CHCEM AKO POSLANEC ŽUPY UROBIŤ PRE ZÁHORSKÚ BYSTRICU V ROKOCH 2022-2026

Nová cyklotrasa

Nová linka

Nový pripravovaný cyklomost Lamač-Dúbravka

Dotácie pre športové klub, zeleň a parky
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 Predstavujem Vám môj tím 

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 bezpečnosť obce a rozvoj v doprave či MHD, 
pretože Záhorská Bystrica je aj mojím domovom.   Peter FLOREK,

podnikateľ

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

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.

Mgr. Martin
BESEDIČ, PhD.,

historik

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
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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. Počas pandémie Covid-19  
som pôsobil aj ako dobrovoľník pri celoplošnom testovaní, v humanitnom sklade, 
na zbernom dvore. 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. Chcem sa 
venovať aj modernizácii zberného dvora. Chcel by som prispieť k zvyšovaniu osvety, 
ktorá by mala priniesť aktívnejšie zapojenie obyvateľov obce pri jej zveľaďovaní.

Daniel LIĎÁK,
živnostník

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, 
v ktorom 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

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. 

Bc. Nina
MARTINČIČOVÁ,
zdravotnícky záchranár

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
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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

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

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. 

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 prvom vydaní novín sme Vám predstavili prvých piatich kandidátov 
na poslancov. V tomto čísle predstavíme aj ostatných. 
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 Naši podporovatelia 
MÁRIA ČÍROVÁ, speváčka
„S pánom Jozefom Krúpom mám osobnú, dlhoročnú a hlavne pozitívnu skúsenosť ako 
starostom v mestskej časti Záhorská Bystrica. Veci tu fungujú vynikajúco, sú tu vytvorené 
skvelé podmienky pre všetky kategórie obyvateľov, či už pre rodiny s deťmi, mladých 
tínedžerov alebo starších spoluobčanov. Preto mu veľmi rada touto cestou vyjadrujem 
moju podporu a dôveru.“

VLADIMÍR KOBIELSKY, herec
„Jozef Krúpa je podľa môjho názoru chlap na správnom mieste. Je vždy ochotný 
počúvať, drží slovo, ale predovšetkým vždy hľadá riešenia. Akoby slovo „nedá sa“ 
vypustil zo svojho slovníka a nahradil ho slovom „vyriešim.“ Aj po rokoch vnímam, 
že je k dispozícii vždy tam, kde je potrebné veci riešiť alebo pohnúť dopredu. Aj preto 
má stále moju dôveru a podporu.“

JÁN DÖMÉNY, zástupca Slovenského atletického zväzu
„Najväčšou prednosťou Jozefa je, že sa mu darí udržiavať rovnováhu vo všetkom, čo 
robí. Poznáme sa zo športového prostredia, kde má svedomitý prístup k povinnostiam 
a disciplínu, čo je základom úspechu. Rovnaké princípy uplatňuje aj pri plnení svojich 
starostovských a poslaneckých povinností. Držím jemu a jeho tímu palce.“

MARTINA VRBOVÁ, Občianske združenie City Kids
„Pán Jozef Krúpa ako starosta podporuje verejnoprospešné projekty a neziskové 
organizácie už dlhé roky. Vždy vystupuje profesionálne a snaží sa maximálne pomôcť 
rozvoju aktivít, ktoré prinášajú pohyb a zábavu deťom zo Záhorskej Bystrice. Dôvodom 
je aj to, že rozumie, ako je dôležité aktívne trávenie voľného času pre rozvoj fyzického či 
duševného zdravia už v útlom veku. Za jeho pochopenie a podporu mu patrí veľká vďaka.“

PROF. IVAN ČIŽNÁR, mikrobiológ
„Ako senior veľmi oceňujem ústretový prístup pána starostu k potrebám či požiadavkám 
nás starších ľudí. Citlivo vnímam aj jeho aktívnu podporu pri realizácii podnetov našej 
kultúrnej obce, keďže som už dlhé roky aj členom spevokolu Bystričan. Je vždy k dispozícii  
a nepamätám si, že by nesplnil niečo, čo sľúbil. Pre svoju prácu vie nadchnúť aj schopných 
a šikovných ľudí okolo seba, ktorí posúvajú Záhorskú Bystricu rok čo rok dopredu.“

OLIVER DRÁB, La Familia Café
„S pánom starostom Jožkom Krúpom sme sa zoznámili v období, keď vznikala naša 
kaviarnička La Familia Café, ktorú sme pre priateľov Záhorskej Bystrice spolu s Miškou 
otvárali pred viac ako deviatimi rokmi. Počas celého obdobia nám bol pán starosta vždy 
oporou a nebojím sa napísať „parťákom“ vždy ochotným a nápomocným pri riešení 
spoločných problémov, čo oceňujem nie iba ako podnikateľ, ale aj ako dlhoročný obyvateľ 
Záhorskej Bystrice. V nadchádzajúcom volebnom období mu preto za tím našej kaviarne 
vyjadrujeme plnú podporu a držíme palce pri realizácii nových výziev a projektov, na ktoré 
sa už teraz spoločne tešíme.“
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VOĽNÝ ČAS
Rovnováha medzi prácou a povinnosťami 
a voľným časom musí byť zachovaná, aby 
sme dokázali obohacovať ďalších. Aj preto 
sa rada venujem svojim koníčkom, ktoré má 
dopĺňajú energiou a dodávajú motiváciu 
na ďalšiu prácu a zvládanie každodenných 
povinností. Medzi moje vášne patrí čas strávený 
v horách, rada lyžujem a relaxujem so svojou 
rodinou, predovšetkým milujem čas so svojimi 
vnúčatkami a tiež priateľmi a blízkou rodinou.

PRÁCA S DEŤMI
Celý môj život sa točí okolo liečenia a pomoci 
a úzko sa to dotýka aj práce s deťmi. Čas 
strávený s deťmi, mládežou a ich aktivity mi 
prinášajú popri práci so sociálne slabšími veľa 
energie, motivácie na ďalšiu prácu a som 
vďačná, že aj takýmto spôsobom sa môžem 
podieľať na kúsku šťastia a pohody detí. Páči 
sa mi aktívny život všetkých vekových kategórií, 
detí, mládeže, ako aj aktivity seniorov a ich 
pravidelné stretnutia, počas ktorých nám 
odovzdávajú svoje životné múdrosti a nútia nás 
zamyslieť sa a pracovať ďalej na svojom rozvoji 
a prehodnocovať svoje postoje.

SOCIÁLNY ROZMER
S mojím povolaním úzko súvisí aj práca v sociálnej oblasti, pre mňa to nie je žiadne klišé. Veľmi ma oslovila 
aktívna pomoc sociálne slabým, chorým, odkázaným na pomoc druhých. Táto práca ma hlboko duchovne 
napĺňa a obohacuje. Tejto činnosti sa venujem už 16 rokov. V súčasnosti sa venujem aj pomoci ľuďom, ktorí 
utekajú pred vojnou na Ukrajine. 

MOJE POVOLANIE
Stať sa lekárkou, to bol môj sen od 6 rokov. Túto prácu som 
si vysnívala ako malé dievča a som rada, že sa mi tento sen 
splnil. Nie je to pre mňa len obyčajná práca. Byť lekárkou 
vnímam ako poslanie a robím ju každý deň s rovnakou láskou 
a nasadením ako v prvý deň mojej pracovnej kariéry. Od roku 
2005 pracujem ako imunoalergiológ v neštátnej ambulancii 
a od roku 2017 poskytujem odbornú imunoalergiologickú 
starostlivosť pre deti a dorast u nás v Záhorskej Bystrici. 
S pacientmi trávim veľa času a nesmiernu radosť mi robia 
najmä chvíle, keď sa pacienti cítia lepšie. 

 Dagmar Cingelová: 
 Čo ma robí najviac  
 šťastnou 
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VNÚČATÁ A MAMA
Moje vnúčatá sú pre mňa všetkým. Dávajú mi 
plno lásky a radosti a sú pomyselným svetlom 
môjho života. Rovnako vzácne sú pre mňa 
chvíle strávené v prítomnosti mojej mamičky. 
Okruh mojich najbližších je môj prístav 
bezpečia a zdroj drahocennej energie, ktorú 
čerpám pre svoju prácu a ďalšie pracovné 
aktivity. 
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 Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.: 
 5 činností, ktoré ma napĺňajú 
ODDANÝ ZELENI A VINOHRADU
V Záhorskej Bystrici bývam od roku 1999 v rodinnom 
dome, mnohí to poznajú, že práca okolo domu nikdy 
nekončí. Našťastie pre mňa, práca v záhradke je môj 
relax a výborný čas, ako na chvíľu upokojiť myšlienky 
a užívať si prítomný okamih. Mám rád prácu vo 
vinohrade, ale hrejivá je aj následná ochutnávka vína 
v kruhu našich priateľov. Čerstvý vzduch, pohoda 
a radosť, ktorú s rodinou či priateľmi pri práci vo 
vinohrade zažívame, a úroda v podobe čerstvej 
zeleniny či dobrého hrozna alebo lahodného vína sú 
vskutku na nezaplatenie. 

LITERATÚRA
Asi nikoho neprekvapí, že rád čítam. A veľa, 
kedykoľvek je na to príležitosť. Zaujímam sa najmä 
o literatúru faktu bez ohľadu na oblasť, na ktorú 
je zameraná. Na mojom stole by ste práve našli 
rozčítané monografiu Emila Višňovského: 
O pragmatizme a neopragmatizme a tiež Lesk a bída 
vzdělávání od Dvořakovej a Smrčka.

S monackým kniežaťom Albertom II. počas návštevy UK pri príležitosti udelenia mu čestného doktorátu
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POPULARIZÁCIA VEDY
V súčasnosti pôsobím ako prorektor pre vedu, projektovú činnosť a doktorandské štúdium na Univerzite 
Komenského v Bratislave. Inšpiruje a baví ma popularizácia vedy a diskusia s ľuďmi o najnovších výsledkoch 
v oblasti fyziky, astronómie, kozmológie a podobne. Moja práca je moja vášeň, keďže sa profesne zaoberám 
jadrovou fyzikou a jej aplikáciami v kozmickom a geofyzikálnom výskume.

ĎALŠIE VÁŠNE
Mám veľmi rád šport. Aktívne sa venujem najmä cvičeniu pre vlastné zdravie, ale som aj pasívny športovec. Často 
sledujem rôzne zápasy a turnaje, zaujímam sa predovšetkým o futbal, hokej, rád si pozriem lyžovanie a tenis. Okrem 
týchto vášní viem, aký dôležitý je v živote človeka dobrý spánok a lahodné jedlo… A je to na mne aj vidieť...

POHYB V PRÍRODE
Rád diskutujem. Možno to vyplýva aj z mojej profesie, 
ale počas neformálnych stretnutí s priateľmi alebo 
aj neznámymi ľuďmi sa rád zahĺbim do akejkoľvek 
debaty. Napĺňa ma dozvedieť sa iný pohľad, nové 
informácie. Ideálne, keď sa takéto neformálne 
stretnutia odohrávajú počas mojich obľúbených 
prechádzok a turistiky, ktorú mám rád. 

S laureátom Nobelovej ceny Kipom Thornom, známym
aj ako editorom filmového trháku Teória všetkého
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 Martin Besedič: 
 Mojich 5 životných     
 pilierov 
MOJI BLÍZKI
Najbližšia rodina, ale aj široké príbuzenstvo a priatelia sú 
pre mňa miestom istoty. Spoločne trávený čas s ľudmi, 
ktorých mám rád, je pre mňa veľkým darom a radosťou. 
Vidieť rásť a dospievať deti - dcéru Terezku, synov Jožka 
a Matúška a môcť im s manželkou Barborkou vytvárať 
skutočný domov a zdravé rodinné zázemie je mojím 
najväčším životným šťastím a poslaním zároveň. Som 
rád, že sa aj svojej mame Aničke môžem skromnou 
pomocou a pozornosťou odvďačiť za pevné základy, 
ktoré do mňa s otcom Jozefom vložili. Z detstva si 
pamätám, že k nám naši blízki vždy radi chodili. Vedeli 
sme si v rámci rodiny pomôcť, poradiť si, zaspomínať, aj 
sa pri spoločných stretnutiach úprimne zabaviť.
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ŽIVOT V ZÁHORSKEJ BYSTRICI
Mám rád Bystricu, ktorá je mojím domovom. Tú s dlhými 
dvormi, stodolami, obrobenými záhradami a írečitým 
dialektom, ale aj tú, ktorá rastie a stáva sa novým 
domovom pre mladé rodiny prichádzajúce z rôznych 
častí Slovenska. Mám rád jesenné a zimné vychádzky s 
rodinou do Malých Karpát i letné posedenia s priateľmi 
na Námestí Rodiny. Pre mňa ako pre súčasného 
poslanca je prirodzené byť aktívny v prostredí, v ktorom 
žijem. Mám radosť z možnosti podieľať sa na príprave 
a organizácii kultúrneho života v našej mestskej časti. 
Lásku k tradičnému folklóru rozvíjam ako spevák v súbore 
Bystričan. Teším sa z toho, že sa môžem zúčastňovať 
aktivít mnohých miestnych organizácii a združení – 
Červeného kríža, Klubu dôchodcov, dobrovoľných 
hasičov, poľovníkov, či našich športovcov.  

ODKRÝVANIE ZABUDNUTÉHO
Dostať do rúk zaujímavý písomný 
prameň, starú fotografiu či 
trojrozmerný artefakt je pre 
historika veľká udalosť. A keď 
to spojí s rozprávaním starších 
pamätníkov, začína sa ten krásny 
príbeh odkrývania toho, čo bolo 
pred očami a poznaním ľudí dlho 
ukryté a zabudnuté. Som vždy rád, 
keď sa našim deťom hovorí, ako sa 
žilo v našich rodinách v minulosti. 
Aj obyčajná čiernobiela fotografia 
na stene či v rodinnom albume vie 
vzbudiť hlad po poznaní svojich 
koreňov a nastoliť mnoho otázok. Ako 
historik a múzejník sa teším, že aj v 
Záhorskej Bystrici je veľa ľudí, ktorí sa 
zaujímajú o bohaté miestne dejiny a 
s nadšením pomáhajú dokumentovať 
pestrú históriu našej obce.

VINOHRAD
To je láska, vášeň, jedna z najväčších. Nepretržité 
zanietenie, ale aj ťažká a systematická práca od 
zimného rezu až do jesennej oberačky. Napriek tomu je 
to krásny relax, pastva pre oči pri pohľade na upravené 
riadky i miesto načerpania nových síl. Či už v bystrickom 
vinohrade, ktorý vysadil môj otec, alebo vo vinici z druhej 
strany Malých Karpát vo Vištuku. Mám rád tie nikdy sa 
nekončiace „porady“ s bratrancami o tom, čo je práve 
potrebné vo vinici alebo v pivnici urobiť. Najväčšia 
radosť a odmena príde, keď sa úroda vydarí. Príroda 
pripraví každoročne nové prekvapenie, preto je každé 
víno jedinečné a neopakovateľné. Teším sa, keď pohárik 
môjho vína dokáže ľudí obveseliť a spojiť ich srdcia.

MÔJ MAJÁK V SAMOTNOM 
STREDE ZÁHORSKEJ 
BYSTRICE
Pre mňa jedinečné miesto na tomto 
svete. Až keď zazriem štyridsať 
metrov vysokú vežu nášho kostola 
sv. Petra a Pavla, viem, že som 
doma. Moja rodina žije v jeho tieni 
oddávna, generácie mojich predkov 
ho pomáhali budovať a zveľaďovať 
ho. S radosťou v ňom slúžim už vyše 
dvadsať rokov Bohu a farskému 
spoločenstvu hrou na organe 
a svojím spevom. S nadšením 
odkrývam jeho dávnu históriu 
a mám radosť, keď sa o svoje 
poznatky o tomto požehnanom 
mieste môžem podeliť s domácimi, 
ale aj s hosťami, ktorí sem 
prichádzajú.
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 Daniel Liďák:
 Toto je môj zmysel života 

ZÁBAVA SO SUSEDMI
Som veľmi spoločenský a priateľský 
typ. Preto si vychutnávam príjemné 
chvíle strávené s priateľmi a susedmi 
zároveň. Organizujeme si pravidelné 
či spontánne stretnutia na našej ulici, 
milujeme spoločnú zábavu, smiech 
a radosť. Naša „ulicovica“ pri príležitosti 
ukončenia školského roka je jedným 
z dôkazov, že my si dôvod na družné 
stretnutie vždy nájdeme. 

RODINA
Som súčasťou veľkej rodiny a chvíle strávené s ňou sú tie najkrajšie. S manželkou Jarkou sme spolu 32 rokov 
a vychovali sme tri krásne, dnes už dospelé deti. Keď sme všetci spolu, cítim, ako je všetko na správnom mieste. 
Celý život u nás vládne súdržnosť a rodinná podpora, čo si nesmierne vážim a som vždy veľmi vďačný za 
rodinu, ktorú mám. Láska a opora najbližších sa nedá vyvážiť ničím.
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PRIATELIA
Chvíle s priateľmi napríklad pri varení sú pre mňa vždy povzbudzujúcim zážitkom. Veľa zábavy s priateľmi si 
užijeme aj pri vyváraní špecialít na Gastrodni Banďová. Vždy sa teším na náš pravidelný guláš s priateľmi, kde 
pokoštujeme pripravené dobroty, zhodnotíme dobré vínko a spievame a prežívame radosť z obyčajných chvíľ. 
Ako sa hovorí, priatelia sú rodina, ktorú si vyberáme. Som rád, že som si túto moju druhú rodinu vybral takúto 
výnimočnú, milujúcu a podporujúcu. Niet v živote nič krajšie, ako chvíle pohody a šťastia.

KONE
Už roky sú mojou najväčšou vášňou kone. Milujem ich 
rýchlosť, temperament, krásu. Do stajní chodím pravidelne, 
Topoľčianky sa pre túto moju vášeň stali mojím druhým 
domovom. Majestátnosť koní, ku ktorým prirodzene 
vzhliadam, ma opantala ešte v mladom veku a odvtedy 
sa len umocňuje. Rád chodím na dostihy, milujem 
prehliadky koní, aj ten adrenalín spojený so súťažami.

PRÍRODA
Čas strávený v tichu 
okolitých lesov je 
mojím relaxom. 
Milujem prechádzky 
lesom, keď zbieram 
hríby, pri rieke Morave 
si zas vždy oddýchnem 
pri rybačke. Teší ma, že 
náš chotár poskytuje 
toľko možností na 
relax, šport a iné, 
oddychové aktivity 
a môžem ich využívať. 
Veľmi ma napĺňa 
dýchať čerstvý vzduch 
a obdivovať krásu 
prírody, zahĺbiť sa 
do seba a nechať sa 
unášať tým príjemným 
pocitom obdivu 
k matke prírode. 
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 Čo sa zrealizovalo v Záhorskej Bystrici 
 v rokoch 2018-2022 

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, pingpongový 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. 
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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. 

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. 

Nové väčšie kĺbové autobusy na linke 37, nové 
zastávky na ulici Pri Vápenickom potoku (Pod 
vŕškami a Bystrické sady). Obnovené prístrešky 
sú aj na zastávkach na Bratislavskej ulici pri 
zelovoci a na konečnej pri Tesco Expres. Nová 
linka 216 medzi Záhorskou Bystricou-Stupavou 
a Mariankou.

VIAC NA
WWW.JOZEFKRUPA.SK
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 Radi sa s Vami stretávame 

Naši seniori varili guláš, boli sme pri tom

Na Plácku sme súťažili v streľ be spolu s našimi poľovníkmi 

Naši najmenší sa tešili z pestrého programu na ihrisku na Krčoch

Uctili sme si spoločne našich seniorov
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Naša záchranárka Nina Martinčičová
ukazovala prvú pomoc pre vaše deti

Tím

Jozef Krúpa kandidát na starostu
a poslanca za mesto

kandidát
na poslanca
za BSK

Počas Hrubých hodov sme pre vás varili volebný guláš



Ideme ďalej,
Bystričania

druhopis, 
kópia 1 hlboký  

mužský hlas
citoslovce 
veselosti plemeno Ideme ďalej,

Bystričania lúčna rastlina obráť Paulo Coelho:  
„Nikdy sa nevzdávaj, zvyčajne 
otvorí...“  
(záver je v tajničke)odoberanie potom

dvojica

astát (zn.)
Ideme ďalej,
Bystričania

latinský 
pozdrav

meno Ka-
zimíra 3 abampér  

(zn.)
japonská lov-  

kyňa perál

strážne zviera

časť obleku
stredoafrický 

trpasličí kmeň
značka tónu

irídium (zn.)

navlhči meno Valérie

líščia diera iba

usušená tráva

arzén (zn.) šplhajú sa, 
lozia

oblok
samica 
barana

ženské meno 
(16.2.)

Pomôcky: 
Akka, Eran, 

inkar

hlavné jedlo 
dňa

mužské me-  
no (5.12.)

ukazovacie 
zámeno

otázka  
pri stávke

2 Verdiho opera somár

odstránenie 
chyby

spodok 
nádoby

Závodný klub 
(skr.)

rímsky rečník nosná časť 
strechy

šál z peria

mačka (dets.) skonanie, 
úmrtie

zložil (kniž.) opak záporu

ono, po 
nemecky

súprava 
náradia promenáda

ohraničená 
plocha defektoskop

časť ruky

patriaci 
Atillovi

poznal, 
ovládal

syr s modrou 
plesňou

Ideme ďalej,
Bystričania

sídlo na 
Filipínach

osobné 
zámeno šija, tylo

športový klub  
v Štokholme fáza Mesiaca zabraňuj 

horeniu

patriaci Adele

Kresťansko-  
demokratické 

hnutie

zinok (zn.)

letecký oddiel 
(skr.)ruský súhlas

odlišná číra tekutina severský 
morský vták

časť lodnej 
kostry

vyhynutý 
kočovník

metropola 
Južnej Kórey

Kandidát na starostu Záhorskej Bystrice 
Jozef Krúpa so svojím tímom Vás 
srdečne pozývajú na volebný míting

 

Tešíme sa na Vás v stredu 26. októbra 
od 19-tej hodiny v Spoločenskom dome 
na Námestí Rodiny.

Program: 
• odpočet aktivít zrealizovaných v rokoch 

2018-2022
• priority a volebný program na obdobie  

2022-2026
• predstavenie kandidátov na poslancov         

do miestneho zastupiteľstva
• diskusia
• občerstvenie

Hudobný hosť: Ondrej KandráčPO
ZV
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