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Bude sa poliklinika  
v Šuranoch predávať?

Šurany sú mestom, ktoré ako jedno z mála slovens-
kých miest si zachovalo svoju polikliniku. Toto 
môžu iní občania iba závidieť. Poliklinika je čistá, 
vybavená prístrojmi, personál je k  pacientom zho-
vievavý a vybavuje stránky načas. Prečo toto všet-
ko vyzdvihujeme? Lebo Šurany sú malé slovenské 
mestečko, ktorému sa podarilo fi-
nancovať si vlastnú polikliniku. O to 
horšie sa počúvajú tiché, ale aj hlasi-
tejšie „šuškandy“ medzi obyvateľmi, 
že vedenie mesta Šurany, do kompe-
tencie ktorého poliklinika a jej finan-
covanie spadá, zvažuje predaj tohto 
zdravotníckeho zariadenia PENTE. 
Vraj...?! Možno je to ozaj len nez-
mysel, klebeta, ale možno aj nie... 
Mesto len pred rokom uviedlo do 
prevádzky nový röntgenový prístroj, 
ktorý je skutočne pýchou zariadenia 
a pacientom veľmi uľahčil život. Pri-
vítali ho tiež obyvatelia z  blízkych 
spádových obcí. Okrem toho tu veľ-
mi slušne pracujú aj ďalšie odborné 
ambulancie, stomatológia, rehabili-
tácie, kožné oddelenie... Na okraj – 
pokiaľ ide o PENTU,  je to súkromná 
spoločnosť, ktorá už desiatky rokov 
skupuje po Slovensku všetko do 
radu, vrátane nemocníc! Zdravotní-
cke zariadenia, ktoré má pod palcom, 
nemožno hodnotiť ako nejaké super, 
ani neponúkajú nejaké super služby. 
A  ak áno, tak si treba priplatiť, ko-
niec koncov ako dnes všade. Pokiaľ ide o prevádzku 
polikliniky pod taktovkou mesta Šurany, určite by 
bolo na mieste zvážiť všetky záležitosti, ak by chce-
lo naozaj k predaju pristúpiť. Ak by to naozaj teda 
bola pravda. Podľa posledných zistených informácií 
pomaly odchádzajú z polikliniky niektorí lekári do 
iných priestorov, vzniká tak akoby chaos v  meste, 
lebo pacienti prichádzajú o lekárov, za ktorými roky 
chodili, na ktorých boli naučení. 

Čo sa vlastne teda v Šuranoch a v poliklinike deje? 
Len zdôrazňujeme, že služby polikliniky využívajú 
deti aj seniori, ale aj ľudia v  produktívnom veku. 
Každého z  nás niečo občas zabolí a  poliklinika 
v Šuranoch má svoje postavenie aj svoju dobrú úro-
veň a jednoducho do tohto prostredia patrí. Zrejme 

aj pod taktovkou mesta by fungovala 
rovnako dobre, ak nie ešte lepšie, ako 
pod taktovkou akejkoľvek súkromnej 
spoločnosti. Je naozaj veľmi dôleži-
té zvážiť všetky ekonomické, sociálne 
a spoločenské pre a proti, aby vedenie 
mesta neurobilo chybu, ktorá sa už 
nedá anulovať. Ale možno sú to všet-
ko len klebety... (?)
Prečo práve PENTA? Veď práve meno 
tejto súkromnej spoločnosti je v pos-
lednej dobe spájané s  podvodníkmi, 
korupčníkmi a  zlodejmi, čo môžeme 
sledovať v  priamom prenose vo via-
cerých televíziách a  celoštátnych ča-
sopisoch. To naozaj už nemá komu 
inému mesto predať svoj majetok – ak 
sa už chce tak rozhodnúť? A  prečo 
neodpredá mesto polikliniku (ak už 
chce predávať), radšej štátu do siete 
štátnych zdravotníckych zariadení?

Vyššie uvedené riadky adresujeme 
ako otázku na aktuálnu situáciu o 
šurianskej poliklinike – a to priamo 
šéfom mesta, t. j. primátorovi a pos-
lancom mestského zastupiteľstva 

v Šuranoch, ktorí môžu rozhodnúť o budúcnosti 
akejkoľvek inštitúcie, ktorá spadá do kompeten-
cie a financovania mesta Šurany. Veríme, že nám 
v  zmysle zákona o  slobodnom prístupe k  infor-
máciám poskytnú odpoveď adekvátnu a  vyčer-
pávajúcu a náš časopis bude môcť čitateľom toto 
ich stanovisko priniesť v budúcom vydaní v júni 
2020. 

- ŽURNÁL Z NAŠICH OBCÍ -
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Obec Mojzesovo
Vážení spoluobčania, milí čitatelia,
vstúpili sme do nového roku 2020 – je to rok zmien v celospoločen-
skom meradle, nakoľko nás čakajú voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky.
V našej obci nás tento rok čaká tiež veľa zmien. Určite ste si všimli, 
že sme začali s čistením a prípravou pozemku, ktorý je určený na vý-
stavbu viacúčelovej budovy, nového Zdravotného strediska. V týchto 
dňoch prebieha výberové konanie na zhotoviteľa diela. Hodnota tej-
to investičnej výstavby je okolo 500 000 €.  Zdravotné stredisko po-
núkne nielen rozšírenie služieb pre občanov našej obce – nájdete tu 
ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, pediatra, stomatológa, 

rehabilitačné centrum, masáže, den-
ný stacionár pre dôchodcov, priestory 
kancelárske, priestory pre spoločenské 
organizácie..., ale sa vytvoria aj nové 
pracovné miesta pre našich obyvate-
ľov. Centrum obce tak dostane novú 
, modernú tvár. Z tohto dôvodu bolo 
nutné dočasne preniesť ambulanciu 
pediatra – detskej lekárk , do zasadač-
ky obecného úradu, aby sa služby pre 
obyvateľov poskytovali aj naďalej pria-
mo v obci a mamičky s chorými deťmi 
nemuseli cestovať do Šurian.  V rámci projektu Zelené obce Slovenska 
dostaneme v r. 2020, z Ministerstva životného prostredia štátnu dotá-
ciu, vo výške cca 16.432 € na realizáciu výstavby – Náučného chodníka 
pred ZŠ Mojzesovo-Černík, realizáciu výsadby stromov okolo miest-
neho rybníka a na vinohradoch , pri soche sv. Urbana. V rámci tohto 
projektu sa vysadí 87 stromov. Zeleň v extraviláne Mojzesova sa tak 
rozrastie o nové stromové aleje. Prvá stromová alej , ide o 48 stromov 
lipy malolistej, sa vysadila v decembri 2019 za obcou, smerom na starú 
baňu. Náučný chodník spojí obce Mojzesovo  a Černík bezpečnejšou 
cestou pre cyklistov a chodcov. Stromová výsadba bude doplnená lavič-
kami a náučnými tabuľami s faunou a flórou , ktorá sa vyskytuje v našej 
oblasti. Chodník tak bude slúžiť aj ako didaktická pomôcka pri výučbe 
prírodovedy a environmentálnej výchovy na ZŠ Mojzesovo-Černík. 
Počas mesiacov február-marec bude zrealizovaná inštalácia kamerové-
ho systému v hodnote 6300 €, z toho  5000 € tvorí štátna dotácia. Na za-
čiatok sa nainštaluje v centre obce 5 kamier, ktoré sa postupne doplnia 
o kamery, ktoré pokryjú celý intravilán Mojzesova a hlavné vstupy do 
našej obce. V týchto dňoch finišuje aj príprava zámennej zmluvy medzi 
rímskokatolíckou cirkvou – Farnosťou Mojzesovo a obcou Mojzesovo 
o zámene pozemkov pod miestnym cintorínom a kostolom sv. Ondre-
ja.  Dúfam, že sa nám postupne aj s vašou pomocou, milí spoluobčania,  
podarí zrealizovať všetky plány a projekty, ktoré chceme v budúcnosti 
zrealizovať. Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým tým,  ktorí sa či 
už sponzorsky, alebo aktívne, podieľajú na budovaní našej obce a vy-
pomáhajú pri realizácii spoločenských, kultúrnych a športových akcií. 

Tatiana Martišová, zastupujúca starostka obce Mojzesovo

Príprava na výstavbu Zdravotného strediska

Výsadba stromov

Uvítanie našich najmenších do života
November už tradične patrí v obci Mojzesovo naším najmladším občiankom, ktorí prišli na svet len nedávno. Každoročne na sklonku roka náš 
matričný úrad zosumarizuje potrebné údaje, aby zistil koľko mojzesovských rodín sa rozrástlo. Za posledný rok k nám pribudlo desať roztomilých 
detičiek. Štyri dievčatká Jasmína, Zara, Rebeka a Timea a šesť chlapčekov Jakub, Sebastián, Marian, Michal, Jakub a David. Rodičom boli rozposla-
né pozvánky na slávnosť Uvítania detí do života, ktorá sa konala 16. novembra 2019 o tretej hodine popoludní. 
Po otváracom prejave, v ktorom zastupujúca starostka Tatiana Martišová vyzdvihla silu rodiny a pocit šťastia z 
novonarodeného dieťaťa, žiačky ZŠ Mojzesovo – Černík Vivien Hajnovičová a Lea Chorvátová rodičom a os-
tatným zúčastneným zaspievali krásnu uspávanku a umelecky odprezentovali tematickú báseň. Slávnosť pokra-
čovala a matrikárka Alexandra Smutná postupne oslovila rodičov, ktorí sa podpísali do pamätnej knihy, z rúk 
Tatiany Martišovej si prevzali finančný dar 200 €, šípovú ružu a sošku anjela, ktorá im zostane ako spomienka 
na túto milú udalosť. Ešte raz aj touto cestou chceme detičkám a ich rodičom zaželať radostný spoločný život.
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Návšteva partnerskej školy z Detvy

Pasovanie prvákov 

29. októbra 2019 sme mali v našej škole milú návštevu. „Detvianski tretiaci“ prišli pozrieť svojich kamarátov z 3.A triedy. Tí si pre 
nich pripravili kultúrny program, odovzdali vyrobené darčeky, zabavili sa a spoločne si aj zašportovali. Tento skvelý nápad partner-
stva medzi školami skrsol v hlavách triednych pani učiteliek z oboch škôl. Cieľom bolo priviesť deti späť k písaniu listov. Táto pomaly 
ustupujúca aktivita prebieha medzi deťmi už druhý rok. Za toto obdobie stihli aj naši tretiaci navštíviť kamarátov v Detve.  Najbližšie 
spoločné stretnutie majú naplánované v júni, kedy sa stretnú v škole v prírode v Repišti. 

30.11.2019 boli naši prváčikovia nedočkaví. Vo výtvarnom 
ateliéri ZŠ sa rozprávkovo začalo Pasovanie prvákov. S tried-
nou pani učiteľkou Mgr. Miriam Hačkovou sa najmenší ško-
láci na tento deň usilovne pripravovali. V lesnom kráľovstve 
ich s mnohými úlohami čakali lesné víly - naše deviatačky. Pri 
plnení úloh sa ich snažil mýliť Polepetko. Prváci ukázali svo-
ju šikovnosť, zložili prvácky sľub a boli slávnostne pasovaní 
za žiakov školy. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tejto 
peknej akcii podieľali.

pripravila: škola

Združenie rodičov pri Základnej škole Mojzesovo-Černík zorgani-
zovalo tento rok po štvrtýkrát Rodičovský ples. V sobotu 1. februára 
2020 sa takmer 130 hostí zabávalo v telocvični ZŠ Mojzesovo-Černík. 
Okrem atraktívneho programu, chutnej gastronómie, voňavej kávy 

od baristu Maroša Chovana, 
kvalitnej hudby bola pre hostí 
pripravená aj bohatá tombola. 
Tento ples sa teší čoraz väčšej 
obľube aj vďaka prívlastku 
maškarný, kde stále viacej hos-
tí využíva možnosť premeniť 
sa na rozprávkovú, mystickú 
či inú humornú bytosť a za-
pojiť sa do súťaže o najlepšiu 
masku. Dôkazom, že aj tento 
rok bola zábava výborná je 
odchod posledných hostí v 
neskorú rannú hodinu.

Ďalší ples v Mojzesove usporiadala Poľovná spoločnosť Moj-
zesovo. Tento rok termín plesu presunuli z tradičného januára 
na február. Presne 15. 2. 2020 sa vo večerných hodinách zača-
li schádzať zábavy chtiví ľudia v kultúrnom dome, kde im do 
tanca hrala známa kapela Akcent live. Chuťové poháriky boli 
dosýta uspokojené jedlami z diviny, ktoré pripravovali samot-
ní členovia Poľovnej spoločnosti. Spestrením tohto sobotňaj-
šieho večera bola tombola, ktorá bola rozmanitá. Úžasná at-
mosféra a skvelá zábava sú zárukou tohto poľovníckeho plesu.

130 hostí bolo 
na rodičovskom plese

Poľovnícky ples v Mojzesove 
je známy gurmánskymi 

špecialitami
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Stretnutie s Mikulášom v Mojzesove

Mojzesovské fašiangy

V čase adventného obdobia obec Mojzesovo v spolupráci s Miestnou organizá-
ciou Slovenského zväzu záhradkárov pripravila už zvyčajné mikulášske popo-
ludnie.  V nedeľu 8. decembra 2019 sa o 15.00 hod  sála kultúrneho domu zapl-
nila deťmi so šťastným aj ustráchaným výrazom z očakávania, že každú chvíľu 
sa objaví Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Keďže Mikuláš stále nechodil, deti 
ho vyšli von privolať a spoločnými silami sa im to aj podarilo. Rozsvietili spolu 
vianočný stromček a presunuli sa do sály, kde nám Mikuláš v krátkosti povedal 
odkiaľ prišiel. Spýtal sa, či boli deti poslušné a či majú pripravenú nejakú bás-
ničku alebo pesničku. Na začiatku vystúpili deti Materskej školy Vlnka a našiel 
sa aj jeden odvážlivec Maťko Pečimúth, ktorý nebojácne zarecitoval básničku. 
Mikuláš s nežným Anjelom a bláznivou Čerticou rozdal balíčky plné sladkých 
dobrôt a prisľúbil, že keď budú deti poslúchať, o rok príde zas. Súčasťou tejto 
akcie boli aj Vianočné trhy, kde si mohli prítomní zakúpiť rôzne vianočné i 
nevianočné predmety. Členovia MO SZZ Ľubomír Opát, Ing. Peter Porubský a 
Juraj Mikulec pripravili na zohriatie pre deti vianočný punč a ostatní si pochu-
tili na varenom víne. Keďže je táto predvianočná akcia obľúbená, tešíme sa na 
ďalší ročník s vami.                                                                               - lucia -

V Mojzesove posledný januárový víkend bol plný príleži-
tostí na spoločné stretnutia, zábavu, kultúrneho vyžitia sa. 
Konala sa veselica spojená s ochutnávkou zabíjačkových 
špecialít. Obec Mojzesovo spolu s poslancami obecné-
ho zastupiteľstva, miestnymi organizáciami a sponzormi 
zorganizovala už 7. ročník Obecnej zabíjačky, ktorá sa 
uskutočnila dňa 25. januára 2020 v priestoroch kultúrne-
ho domu. Zabíjačka bola zároveň skĺbená s fašiangovými 
oslavami a keďže fašiangy končia začiatkom pôstneho ob-
dobia, sú tým pádom aj obdobím kedy sa veľa hoduje, varí, 
pečie. Doslova a do písmena to bolo aj tento rok. Aby sa v 
sobotu mohlo hodovať už v piatkové ráno bolo pracovné. 
Dobrovoľníci rozobrali prvé prasiatko, aby mohli pripra-
viť dobroty na sobotu. Každoročne je v ponuke vynikajú-
ca oškvarková pomazánka, tlačenka, oškvarky, „žobrácka“ 
kaša, pečienka, jaternice či klobása. Domáca receptúra je 

zárukou kvalitných výrobkov. Výnimočné na mojzesov-
skej zabíjačke je, že ju pripravuje čisto mužské pokolenie. 
Dva dni v kuchyni nenájdete jednu ženu. Zatiaľ čo chlapi 
strojili zabíjačkové špeciality, pracovníci obecného úradu 
pripravili druhú – fašiangovú časť soboty. Priestory kul-
túrneho domu dali do gala, sála hrala veselými farbami. 
Sobotňajšia akcia mohla začať. Štart bol určený na ôsmu 
hodinu ráno, kde bolo možné prizerať sa na zakáľanie oší-
panej. Prasiatko sa postupne v rukách našich šikovných 
majstrov premieňalo na fajnové dobroty. Varila sa kapust-
nica, ktorú opätovne mala pod palcom Poľovná spoločnosť 
Mojzesovo na čele s predsedom Ing. Michalom Vašekom.  
/podrobnosťi o kultúrnej akcii, aj o hosťoch a sponzoroch, 
prinesieme v obšírnejšom článku v obecnom časopise v 
decembri 2020/ .                                                       - lucia -

Štefanská zábava v MojzesoveV druhý sviatok Vianočný sa v Mojzesove konala Štefanská zábava, ktorú uspo-
riadala MO SNS Mojzesovo. Piaty ročník otvoril svojím príhovorom predseda 
MO SNS Mojzesovo p. Radoslav Krehák. Na zábave sa zúčastnilo 105 ľudí, ktorí 
sa zabávali do neskorých ranných hodín. Do tanca hrala živá hudba DUO MA-
REK BEDNÁR a ZUZANA HEPNEROVÁ z TV ŠLÁGER.
Pre zúčastnených bola pripravená bohatá tombola, hlavnou sponzorkou tombo-
ly bola podpredsedníčka SNS a poslankyňa NR SR Mgr. Eva Smolíková. Našej 
zábavy sa zúčastnili aj hostia: riaditeľ Národného výstaviska Agrokomplex š.p. 
Nitra Ing. Branislav Borsuk s manželkou a predseda SNS Maňa JUDr. Ladislav 
Černák. Je nám potešením, že na Štefanskú zábavu do Mojzesova prichádzajú aj 
ľudia z okolitých obcí. Ja by som sa chcel touto formou poďakovať všetkým čle-
nom MO SNS Mojzesovo, ktorí sa podieľali na príprave podujatia. Tiež sa chcem 
poďakovať sponzorom, ktorí prispeli do tomboly, lebo bez nich by to nešlo. MO 
SNS Mojzesovo už teraz pripravuje letnú akciu pre občanov a tešíme sa na vás.

Radoslav Krehák, predseda MO SNS Mojzesovo

Na obecnú zabíjačku prijali pozvanie aj starosta z Černíka Ing. Peter Stuchlý, PhD.,  
pani Ing. Helena Bohátová, PhD., riaditeľka ÚPSVaR v Nových Zámkoch a ďalší hostia...
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Halový futbalový turnaj o Pohár obce Mojzesovo vo Vrábľoch

8.2.2020 usporiadal Obecný športový klub Mojzesovo pod záštitou 
obce Mojzesovo a  taktiež s finančnou podporou miestnych podni-
kateľov Halový futbalový turnaj o  Pohár obce Mojzesovo, ktorého 
dejiskom bola Hala T18 vo Vrábľoch. Takmer stovka detských futba-
lových nádejí sa ráno o 9.00 hod. stretla zabojovať o prvenstvo. Turnaj 
sa hral v dvoch kategóriách, v kategórii U12–prípravka a U15–starší 
žiaci. V prvom stupni U12 sa predstavili 4 družstvá OŠK Mojzesovo, 
ŠK Nevidzany, FC Vinodol a FC FiOn Zlaté Moravce/Vráble (U11) 
a  v  druhom stupni U15 súťažili družstvá OŠK Mojzesovo, ŠK Ne-
vidzany, FC Vinodol a SDM Dominik Nové Zámky. Hrací čas zápasov 
bol 1 x 15 minút a tímy hrali s počtom hráčov 4+1. 
KATEGÓRIA U15:
O 3. miesto sa pobili ŠK Nevidzany a FC Vinodol s konečným vý-
sledkom 0:0, na penalty 2:1. 
Finálový zápas zinscenovali SDM Dominik NZ - Mojzesovo 3:0 
góly: Zeleňák L. 2, Vojtech E.  
Konečné poradie na turnaji:
1. SDM Dominik Nové Zámky 
2. OŠK Mojzesovo 
3. ŠK Nevidzany 
4. FC Vinodol 
Najlepší hráč: Lakatoš N. (FC Vinodol) 
Najlepší strelec: Vojtech E. (SDM Dominik NZ) 10 gólov 
Najlepší brankár: Szomor D. (SDM Dominik NZ)
 
KATEGÓRIA U12
3. miesto si vybojoval ŠK Nevidzany, kde porazil FC Vino-
dol jedným gólom s  konečným výsledkom 1:0 gól: Jakubička A. 
Finálový súboj sa odohral medzi mužstvami OŠK Mojzeso-
vo a FC ViOn ZM/Vráble U11 s  výsledkom bohatým na góly 
6:1 góly: Šimon M. 3, Lontoš M., Juhás T., Halás S. - Duchoň B. 
Konečné poradie na turnaji:
1. OŠK Mojzesovo 
2. FC ViOn ZM/Vráble U11 
3. ŠK Nevidzany 
4. FC Vinodol 
Najlepší hráč: Halás S. (OŠK Mojzesovo) 
Najlepší strelec: Šimon M. (OŠK Mojzesovo) 9 
gólov 
Najlepší brankár: Barát J. (FC Vinodol)
O úžasný športový deň sa postarali malí mojze-
sovskí futbalisti, ktorí hrdo reprezentovali našu 
obec, za čo im patrí veľké Ďakujem.
OŠK MOJZESOVO U15: Čunderlík J., Lauro M., 
Kalužák S., Baláž P., Patkos D., Šimon M., Juhás T., 
Karvay T., Halás S., Kender O., Lontoš J., Horváth A. 
 
OŠK MOJZESOVO U12: Foltin A., Stuchlý Ma-
túš M., Lontoš J., Valent B., Hoppan L., Šimon M., 
Šimon D., Juhás T., Halás S., Lontoš M., Farbjak 

D., Rupek P., Horváth A.  
Poďakovanie patrí aj rodičom z  Mojzesova, ktorí sa okrem skvelej 
atmosféry, dobrej nálady starali aj o  hladné brušká zúčastnených 
športovcov. Za celkovú organizáciu patrí ešte väčšie poďakovanie 
trénerovi Marošovi Slovákovi, ktorý mojzesovskému futbalu obetuje 
všetok svoj voľný čas a energiu bez nároku na akýkoľvek honorár, čo 
je v dnešnej dobe veľmi zriedkavé. 

Za zmienku stojí príspevok jedného z trénerov na sociálnej sieti 
Radovana Ježa pre Maroša Slováka, OŠK Mojzesovo:
„Týmto sa chcem v mene klubu SDM Dominik Nové Zámky poďa-
kovať za pozvanie na halový turnaj vo Vrábľoch usporiadaný OŠK 
Mojzesovom,  za skvelú organizáciu, skvelú atmosféru, kopec ocenení 
ale hlavne za prístup tvoj ako aj prístup mojzesovských mamičiek a 
oteckov. Ďakujem taktiež za pohostenie pre rodičov mojich chalanov. 
Maroš... vážim si naše kamarátske vzťahy a verím, že nabudú-
ce prijmete moje pozvanie na podobnú akciu aj s vašimi rodič-
mi chalanov u nás v Nových Zámkoch. Mojzesovo ďakujem. 
Tréner SDM Dominik NZ.“
 
Tréner Maroš Slovák zhodnotil turnaj takto: „Bol to kvalitný turnaj 
s  vynikajúcimi mužstvami, s dobrými trénermi – kamarátmi a  skve-
lou podporou fanúšikov všetkých mužstiev. Dlho som niečo podobné 
nezažil.“
A na záver poďakovanie sponzorom turnaja: Obec Mojze-
sovo, Dela Company s.r.o. – Juraj Kozár, Wikus s.r.o. – Bra-
nislav Zlatinský, PROKA s.r.o. – Štefan Hancko, NOVOSEV 
s.r.o. - Miroslav Vašek, MBAGO s.r.o. – Tomáš Petrík, IZO-
TEZ – Jozef Čunderlík, Meva sport Slovakia s.r.o.

- buranská -

OŠK MOJZESOVO U15   2. miesto. OŠK MOJZESOVO U12   1. miesto

Rodičia s trénerom
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Obec Lipová

OPUSTILI NÁS...

Štefánia Horňáková, Juraj Pilek, Helena Kupecká, 
Helena Nosianová, Štefan Horváth, Miroslav Benko, Ľudmila Kohutová

NARODILI SA 

Juraj Kellner, Rebeka Uhríková, 
Jozef Horňáček, Daniel Baranec

Spoločenská kronika obce Lipová
od októbra 2019 – do februára 2020

jar nám už pomaly klope na dvere a väčšina z nás sa nemôže dočkať rozkvitnutých záhrad či slneč-
ných lúčov, aby z nich mohli načerpať potrebnú energiu. Futbalisti, rybári, záhradkári odštartujú svoju 
sezónu. Po zimnom spánku prichádza očakávaný život. Aj ľudia sú k sebe vľúdnejší, milší. Otvorenosť 
a stála komunikácia s vami, milí občania, je veľmi významná. Podporujme sa navzájom, buďme k sebe 
otvorení, vážme si jeden druhého, berme život ako dar a šírme okolo seba radosť a úsmev, lebo s úsme-
vom je život vždy krajší.  Milí občania, chcem vám popriať v mojom mene, v mene poslancov obecného 
zastupiteľstva a všetkých zamestnancov Obecného úradu Lipová pevné zdravie, šťastie, lásku, vzájomné 
porozumenie a úspešný rok 2020. 

Čo sa nám podarilo a na čo sa chystáme:
- zakúpili sme nové stoly a stoličky do KD Ondrochov a do domov smútku 

- dokončujeme zatepľovanie kultúrneho domu v Mlynskom Seku a chystáme sa na úpravu jeho okolia
- pripravujeme stavebné povolenie pre zateplenie MŠ
- čaká nás oprava strechy bývalej školy v Ondrochove

Mgr. Tatiana Ölvecká, starostka obce Lipová

Vážení moji spoluobčania,

Uvítanie novorodencov – december 2019
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Nepozerať očami, ale srdcom, a nazrieť až do hĺbky svojej duše... 
Obzrime sa za Vianocami 2019/2020...

Vianočný koncert Vlasty Mudríkovej a jej hostí

Mikuláš  
v  

Lipovej

Vianočný večierok
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Trojkráľový  
spomienkový  

koncert

Silvester s Dúhalkou
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V Lipovej si vychutnali fašiangové tradície
Obec Lipová zorganizovala v oboch častiach obce 
krásne fašiangové stretnutia, preto, aby sme sa spolu 
stretli, oddýchli si od každodenných starostí, poba-
vili sa, pošantili. Veľmi ma teší, že sa nám darí udr-
žať túto tradíciu. Veď aj naši dedovia využívali ľu-
dové sviatky na spoločné stretanie. Pred pôstom je 
to posledná možnosť sa zabaviť. Z Mlynského Seku 
prinášame reportáž v tomto čísle, do ďalšieho zara-
díme fašiangy z Ondrochova kvôli uzávierke časopi-
su. O jedlo bolo postarané, o zábavu tiež, úsmev na 
tvári vyčaril prítomným zábavno-kultúrny program, 

v ktorom vystúpili všetky generácie - od škôlkarov 
až po seniorov. Do tanca hrala skupina Akcent Live 
a naša Lipovčanka. Z kultúrneho programu by sme 
vám chceli predstaviť to najlepšie vystúpenie, o ktoré 
sa postarala mužská osádka seniorov. A tak do Lipo-
vej zavítala americká diskoformácia Village People, 
známa pódiovými kostýmami, a predviedla chytľavý 
hit YMCA. Ich vystúpenie bolo fakt dobré, a tak si 
zaslúžia popularitu v tomto časopise a je možné si ho 
pozrieť spolu s ďalším programom na stránke www.
lipova.eu.

- starostka obce -
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„Obec som vďaka pozícii kultúrneho referenta spoznal  
po všetkých stránkach,“ hovorí mladý starosta obce Bánov PhDr. Miloš Rybár.

Je najmladším starostom v novozámoc-
kom okrese a  v  posledných komunál-
nych voľbách získal vyše 70% podpory 
voličov. Starosta obce Bánov PhDr. Miloš 
Rybár bol s obcou po skončení strednej 
školy veľmi úzko spätý, keďže pracoval 
na obecnom úrade ako kultúrny referent. 
Popritom študoval na vysokej škole od-
bor verejná správa, magisterské štúdium 
ukončil v  odbore manažment a neskôr 
úspešne obhájil rigoróznu prácu zame-
ranú na marketing a komunikáciu v obci 
Bánov. Dá sa teda povedať, že pokiaľ išlo 
o  samosprávu obce, po tieto uplynulé 
roky tu nielen pracoval, ale aj žil a  štu-
doval. 

o Na poste starostu ste relatívne nový. 
Prečo ste sa rozhodli kandidovať na 
túto funkciu?
- Vďaka práci na obecnom úrade som 
obec poznal po všetkých stránkach. Bý-
valá pani starostka vo svojej funkcii po 
dvadsiatich rokoch končila, preto som 
sa aj ja často zamýšľal nad tým, že by 
som to skúsil a podarilo sa.  A hoci som 
si predtým myslel, že to tu poznám, tak 
ten každodenný chod obce nie je mono-
tónny, ale skôr špecifický, pretože môžete 
mať presne naplánovanú každú hodinu 
dňa, no keď  do toho príde niečo dôležité, 
musí ísť všetko ostatné bokom. 

o Uplynulý rok bol pre Vás teda skôr 
zoznamovací, čo všetko sa vám už po-
darilo za tento čas uskutočniť? 
- Zapojili sme sa do veľkých europro-
jektov, z  ktorých niektoré boli už pred-
pripravené a  niektoré zastabilizované. 
Momentálne pracujeme na nadstavbe 
materskej školy, pretože kapacitu máme 
každý rok naplnenú. V  letných mesi-
acoch sme uskutočnili kompletnú re-
konštrukciu školskej kuchyne kvôli za-
vedeniu „obedov zadarmo“. Minulý rok 
sa nám podarilo z  obecného rozpočtu 
zrekonštruovať detské ihrisko v  športo-
vom areáli, kde sme dali celkom novú 
hernú zostavu, a  druhé detské ihrisko 
sme vybudovali vďaka dotácii  z Úradu 
vlády, takže v  obci máme momentálne 
vybudované dve pekné, nové  a  bez-
pečné detské ihriská. Takisto sme boli 
úspešní vo výzve „Wifi pre teba“ z Úradu 
podpredsedu vlády SR, dostali sme poly-
technickú učebňu do základnej školy, na 
ktorú momentálne pripravujeme verejné 
obstarávanie. Na odvodnenie časti Ko-
lónia sme podávali projekt na I. etapu  
cez operačný program Kvalita životné-
ho prostredia. Pracujeme aj na projek-
te dobudovania kanalizácie II. III. a  IV. 

etapa, nakoľko I. etapa je zrealizovaná. 
Nastavili sme určité veci, ktoré sa týkali 
obecného úradu,  urobili sme personál-
ne zmeny. Interiérovou rekonštrukciou 
obecného úradu sme zlepšili pracovné 
prostredie, upravili sme úradné hodiny 
a počas nestránkového dňa vždy v uto-
rok ráno sme zaviedli pracovné porady, 
kde je každý zamestnanec informovaný 
o dianí v obci a podieľa sa aj na určitých 
rozhodnutiach, čo hodnotím veľmi pozi-
tívne. 

o Aké najbližšie plány máte s Vašou ob-
cou? 
- Momentálne máme rozbehnutý už 
spomínaný europrojekt Nadstavba Ma-
terskej školy, ktorý chceme dokončiť, 
čaká nás ešte verejné obstarávanie na 
interiérové vybavenie škôlky. Chceme 
vyriešiť havarijnú situáciu zberného 
dvora, k  tomu je však potrebná zmena 
územného plánu obce, v ktorom zároveň 
budeme riešiť aj rozšírenie individuálnej 
bytovej výstavby. Chceme sa pustiť do 
rekonštrukcie interiéru v  druhej časti 
budovy Kina. Podali sme projekt aj na 
odstránenie havarijného stavu atletickej 
dráhy nachádzajúcej sa v areáli základnej 
školy. Tento rok sme dostali aj dotáciu 
z Ministerstva vnútra SR na rekonštruk-
ciu hasičskej zbrojnice a okrem toho sme 
minulý rok prevzali z rúk pani minister-
ky vnútra hasičské vozidlo Iveco Daily. 
Takže pomaličky budujeme dobrovoľný 

hasičský zbor aj v našej obci. Pokiaľ ide 
o kanalizáciu, obec má vybudovanú prvú 
etapu, tú druhú menšieho charakteru bu-
deme riešiť cez Envirofond, keďže aktu-
álne výzvy sa našej obce netýkajú. Ostala 
by nám dobudovať už len tretia a štvrtá 
etapa. Sledovanie ďalších europrojektov, 
projektov a výziev pre našu obec Bánov 
a v neposlednom rade aktívna podpora 
našich kultúrno-spoločenských a  špor-
tových organizácií a akcií. 

o Každá obec sa pasuje s  určitými 
problémami, čo si u Vás vyžaduje takú 
väčšiu pozornosť? 
- Najpálčivejším problémom, ktorý chce-
me riešiť, je zberný dvor. Chceme upri-
amiť pozornosť na separovaný zber a cel-
kovo zber odpadu, keďže sa tomu všade 
venuje zvýšený záujem. Aj naša obec 
musela pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za 
zber odpadu, pretože zo zákona zaň obec 
či mesto nesmie doplácať. Separujeme 
málo a komunálny odpad rastie, takže to 
je taká veľká úloha, na ktorú sa chceme 
zamerať, aby to malo opačnú tendenciu.

o Obec Bánov má výhodnú polohu, 
pretože je situovaná medzi dvoma 
mestami. Ako je to s pozemkami, resp. 
s bývaním, keby sa tu mladí ľudia roz-
hodli žiť?
- Obec má 39 nájomných bytov, ktoré sú 
plne obsadené. Aktuálne jeden developer 
otvára ulicu, kde je 15 rodinných domov, 
ktoré sú rozpredané, a polyfunkčný dom 
so šiestimi bytmi, ktoré sú taktiež zaiste-
né. Z tohto dôvodu sa chceme pustiť do 
otvorenia územného plánu, preto najb-
ližší polrok chceme pracovať na týchto 
zmenách a doplnkoch k danému územ-
nému plánu. 

o Ako máte v  obci podchytené komu-
nikačné kanály? Máte tu dokonca aj 
vlastnú televíziu...
- Áno, káblová televízia v  obci funguje 
od roku 1995, postupne sa ju snažíme 
modernizovať, aby fungovala a prinášala 
občanom kvalitné spravodajstvo. Využí-
vame aj facebookovú stránku obce, čo 
si pochvaľujú najmä mladí ľudia, a  tiež 
máme webovú 
stránku, kde si 
môžu nájsť obča-
nia všetko pot-
rebné, no aj tu 
chceme trochu 
skvalitniť grafic-
ký dizajn. 

- májeková -
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„Snažíme sa, aby sa u nás každý pacient cítil príjemne a zabudol 
na svoj strach zo zubárov,“ hovorí zubná lekárka MUDr. Olívia Šulíková zo Šurian.

o Stomatológii sa venujete takmer celý 
život. Prečo ste sa rozhodli pre toto po-
volanie a kde ste ho vyštudovali? 
- Študovala som na teraz už neexistujú-
cej univerzite Jana Evangelistu Purkyně 
v Brne, v súčasnosti je to Masarykova 
univerzita. K štúdiu stomatológie ma mo-
tivovalo sčasti aj to, že celá naša rodina 
potrebovala zubného lekára, ale najmä sa 
mi to zdalo ako pekné povolanie, pretože 
medicína sa mi veľmi páčila. 

o V dnešnej dobe chce ale málo mladých 
ľudí študovať zubné lekárstvo. Skôr sa 
orientujú na iné smery v medicíne...
- Áno, vtedy to nebolo veľmi lukratívne 
povolanie ako teraz. Trochu sa to zlep-
šuje, ale aj tak je zubných lekárov nedo-
statok, vypadli tam celé generácie. Ja som 
sem na polikliniku prišla ako mladá zub-
ná lekárka a po mne prišiel až pán doktor 
Hlavačka, takže medzi nami je výpadok 
celej jednej generácie, čo je približne 
tridsať rokov. 

o Pacientkou u Vás bola aj samotná pani 
šéfredaktorka, ktorá si veľmi pochva-
ľovala Váš láskavý prístup. Väčšina pa-
cientov má totiž k zubárom prirodzený 
rešpekt a niekedy aj strach...
- Do našej ambulancie chodia skoro 
všetci ľudia s  rešpektom, s  obavami, so 
strachom. Je to pochopiteľné, pretože je 
to normálna ľudská vlastnosť. Myslím si 
však, že sa to dá zvládnuť, a aj sa snaží-
me, aby to každý pacient zvládol. Ošetre-
nie nikdy nie je bezbolestné, niektorí už 
aj  samotnú injekciu môžu pociťovať ako 
veľkú bolesť. Chápem, že nie všetky zá-
kroky sú príjemné, ale snažíme, sa aby sa 
tu pacienti cítili príjemne. 

o Myslíte si, že sa pacienti starajú o ten 
svoj chrup?
- Ak by som to mohla porovnať, povedala 
by som, že v  súčasnosti je osveta väčšia, 
aj médiá apelujú na ľudí, pokiaľ ide o sta-
rostlivosť o  zuby... Najmä tu však vidieť 
ten rozdiel aj majetnosti, vo vzdelaní... V 
minulosti chodili pravidelne na prehliad-
ky či ošetrenia takmer všetci, ale teraz je 
to viac menej na ľuďoch a ich zodpoved-
nosti. Osveta je síce väčšia, ale prevencia 
zo strany ľudí závisí od ich prístupu. To 
isté platí u  detí. Nájdu sa dokonca také, 
ktoré majú 15-16 rokov a  ešte vôbec ne-
majú zubného lekára, čo sa predtým stať 
nemohlo. Teraz sem prídu, až keď majú 
veľké problémy.  

o Kedy by deti mali podľa Vášho názoru 
prvýkrát navštíviť zubného lekára?
- Detský pacient by sem mal prísť, resp. 
rodičia by ho sem mali priniesť, keď do-
vŕši jeden rok. Najsprávnejšie by to bolo 
vtedy, keď sa prereže prvý zúbok. Už vte-
dy by sa o chrup dieťaťa mala starať ma-
mička, a  to tiež vtedy, keď dieťatko ešte 
len čaká, napríklad správnou životosprá-

vou, aby bol z hľadiska jeho vývoja pred-
poklad, že sa narodí zdravé. 

o Často sa vraví, že aj genetika má určitý 
vplyv na zdravie, resp. kazivosť zubov. 
Čo je na tom pravdy? 
- Genetika síce má určitý vplyv, ale podľa 
mňa sa to preceňuje. 

o Prečo? Sú totiž ľudia, ktorí si zuby ne-
čistia pravidelne, a  aj tak majú zdravé 
zuby. A  na druhej strane sú takí, čo si 
ich môžu čistiť naozaj svedomito a stále 
majú s niečím problém...
- Tu zasa pôsobia iné faktory, buď majú 
dobré sliny, alebo menej patogénov 
v ústach, no určite veľa záleží aj na spô-
sobe stravovania. Či je v strave obsiahnu-
tého viac cukru, alebo naopak zeleniny a 
ovocia. Takže nie je to len v tej genetike. 
Má síce určitý vplyv, ale veľa závisí od 
každého jedného človeka, ako k  starost-
livosti o svoj chrup pristupuje. My zvyk-
neme vravieť, že umývať zuby večer pre 
zdravie a ráno pre krásu. 

o Spolupracujete aj so zubnými technik-
mi?
- Áno, spolupracujeme so zubnými tech-
nikmi, manželmi Fialovými, z Paláriko-
va, a potom máme veľmi šikovnú zubnú 
techničku Adriku Kováčovú zo Šale. 
S  ňou sme si veľmi dobre sadli, aj pra-
covne, aj ľudsky, a s manželmi Fialovými 
máme takisto veľmi dobré vzťahy.

o Počas bohatej praxe ste sa stretli aj 
s nejakými kurióznymi prípadmi?
- Nájdu sa aj veselé príhody, ale skôr 
z našej strany. Pacienti to vnímajú inak. 
Veľakrát si ani nevšimnú, že sa nejaká 
humorná situácia stala, pretože sú v stre-
se, nedávajú pozor, nevnímajú. Často  sa 
však stane, že máme veľa práce a  v  tom 
zápale namiesto vypláchnite si poviem 

MUDr. Olívia Šulíková a zdravotná sestra Božena 
Cviková spolu tvoria zohratý tím už vyše 20 rokov

Práci zubnej lekárky sa venu-
je už pomaly štyridsať rokov 
a  spolu so sestričkou tvoria 
vo svojej malej ambulancii 
v  Mestskej poliklinike Šura-
ny zohratý a  nerozlučný tím. 
Svojím láskavým prístupom 
sa snaží pacientom vytvo-
riť čo najpríjemnejšiu atmo-
sféru, aby od nej odchádzali 
nielen so žiarivým úsmevom, 
ale najmä zdravým chrupom. 
MUDr. Olívia Šulíková nám 
porozprávala aj o prístupe ľudí 
k  pravidelným preventívnym 
prehliadkam, no aj o tom, kedy 
by mal prísť detský pacient do 
zubnej ambulancie po prvý-
krát. 
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vypláchnite sa. Ale pacient to nepostrehne, no ja sa zarazím, čo 
som povedala. 

o Vidieť, že aj so sestričkou si veľmi dobre rozumiete, predsa len 
pracovné prostredie je veľmi dôležité pri výkone práce.
- Áno, robíme spolu už vyše dvadsať rokov, takže stačí, aby sme sa 
jedna na druhú pozreli a vieme, čo má ktorá robiť. A to je veľmi 
dôležité, pretože tu musí byť určitý súlad. 

o Určite vás v tomto povolaní podporuje aj Vaša rodina...
- Mám veľmi dobrú rodinu, mám ešte mamičku, súrodenca, man-
žela, ktorý ma vo všetkom podporuje, syna, nevestu a hlavne mám 
dve krásne vnúčence. Takže tá podpora zo strany rodiny je veľká 
a som za to vďačná. 

- májeková -

„Ľudia a ich úsmevy sú našou chodiacou reklamou,“ 
hovorí zubná technička zo Šale Adriana Kováčová, ktorá spolupracuje s MUDr. Šulíkovou.

Kontakt: 
Poliklinika Šurany, II. posch č.d. 24

Tel. ambulancia: 035 692 30 55

Starostlivosť o  svoje zuby by nemal podceňovať nikto z  nás. Ak 
však prevenciu zanedbáte, môže dôjsť k nenávratnému poškode-
niu zubov, čo má niekedy za následok potrebu zubnej náhrady. 
Vtedy už ale preberá na seba dôležitú úlohu zubný technik, ktoré-
mu budete neskôr vďačný za svoj krásny úsmev. Jeden taký môžete 
mať, ak využijete služby diplomovanej zubnej techničky Adriany 
Kováčovej zo Šale, ktorá sa tomuto špecializovanému odboru ve-
nuje už od skončenia svojich štúdií. 
o Zubná technika je celkom špecifické povolanie. Čo všetko si 
môže človek pod ním predstaviť? 
- Škála mojej práce je naozaj široká, aj v dôsledku toho, aby ste 
sa vedeli udržať na trhu. Zhotovujem napríklad kovokeramické či 
celokeramické zuby zo zirkónu, zásuvné spoje, protézy, zubné ná-
hrady alebo korunky. Okrem zubných implantátov, ktoré sa zavá-
dzajú do kosti, sa pomerne dosť využívajú i flexibilné snímateľné 
protézy z pružnej živice, ktoré sú rozhodne pohodlnejšie a cenovo 
dostupnejšie ako samotné implantáty. Predovšetkým je úlohou 
zubného lekára, aby posúdil a  zdiagnostikoval pacientov stav, či 
daný implantát mať môže alebo nie, keďže od toho závisí veľmi 
veľa faktorov. Ak má napríklad človek riedke kosti, takýto implan-
tát by pre neho určite nebol vhodný.  
o Zubní lekári a zubní technici musia spolu veľmi úzko spolu-
pracovať, aby bol pacientov úsmev naozaj nefalšovaný a úprim-
ný, a  najmä, aby bol so svojím novým chrupom spokojný. Vy 
vraj máte dobrú spoluprácu s  pani doktorkou Šulíkovou zo 
Šurian.
- Áno, veľmi dobrú. Spolupracujeme spolu síce len pár rokov, no 
môžem povedať, že sme si veľmi padli do oka. Pani doktorka je 
ústretová a  spolupráca s  ňou je naozaj na veľmi dobrej úrovni. 
Máme rovnaký názor na prácu, ako to má vyzerať, a aj naši pacien-
ti sú spokojní. Preto ani nemám nikde žiadnu reklamu, pretože 
samotní ľudia a  ich úsmevy sú našou reklamou. A keď niekomu 
spravím nové zuby, už nás odporučí svojim známym, ktorí sem 
prídu, čiže zatiaľ to hodnotím pozitívne. 
o Takže v tomto musíte byť so zubnými lekármi zohratý tím. Ste 
však aj v priamom kontakte s pacientom? 
- V tomto je spolupráca s pani doktorkou Šulíkovou veľmi dob-
rá, pretože chodím k  nej a  priamo na pacientovi skúšame dané 
konštrukcie či protézy. Môžem pacienta vidieť, lebo na modeli to 
častokrát  vyzerá celkom inak. Nevidím bradu, úsmev, celkový vý-
raz tváre, preto je pre mňa veľmi dôležitý osobný kontakt a s pani 
doktorkou to máme takto zaužívané. Hoci to mám časovo nároč-
nejšie, vždy som radšej osobne pri skúškach, aby som videla, či tie 
moje práce na pacientoch sedia. Prvoradá je totiž ich spokojnosť.  
o Pacienta teda predtým, než idete samotný implantát vyrábať, 
nevidíte?
- Nie, ani to nie je potrebné. Zubár mi dodá štítok a odtlačok zu-

bov, kde sú napísané presné údaje k výrobe protézy – či budú zuby 
fazetované, porcelánové, akú budú mať farbu, aký bude ich počet 
či  umiestnenie. Na základe tejto objednávky, ak sa to tak dá na-
zvať, potom zhotovujem zubné náhrady.  Nemusím teda pacienta 
vidieť, no ja osobne som rada, ak môžem byť pri výslednej skúške. 
Pretože už keď sú zuby hotové, ťažko sa na nich dajú robiť nejaké 
dodatočné úpravy.   
o S akými problémami sa stretávate najčastejšie?
- Problémy majú predovšetkým naši pacienti. Tým, že im ubú-
dajú kosti, majú občas problém s  nasadzovaním protéz... A  my 
zubní technici zasa máme problémy s nedostatkom zubárov. Ak 
niekto odíde do dôchodku alebo zomrie, musíme si nájsť nových 
zubných lekárov. Okrem toho trendy a inovácie v odvetví zubnej 
techniky stále napredujú, takže sa musíme neustále vzdelávať aj po 
tejto stránke. Je potrebné mať k dispozícii technické a materiálne 
vybavenie, absolvovať rôzne školenia... Takisto je veľký nedostatok 
opravárov zubných prístrojov a celkovo zdravotníckych zariadení, 
v  dôsledku čoho sú aj ich služby veľmi drahé. Aj keď napríklad 
kúpime nový prístroj, za desať rokov sa k nemu prestanú vyrábať 
súčiastky a sme nútení kúpiť opäť nový, čo nás stojí niekedy aj ti-
sícky eur... Napriek tomu je však táto práca nielen technický, ale 
najmä tvorivý proces, ktorého výsledok neskôr stojí za to. 

Kontakt: 
Dipl. zub. tech. Adriana Kováčová 

- Súkromná zubná technika 
Tel.: 0907 736 416,  Hollého 9, 927 05  Šaľa

Ing. Peter Porubský je poslancom obecného za-
stupiteľstva v Mojzesove: „MUDr. Olíviu Šulíkovú 
pozná celá moja rodina, pretože sme jej pacienti. 
Veľmi si ju pochvaľujeme, nakoľko má neuveriteľne 
láskavý a srdečný prístup k ľuďom. Potom sa aj tá 
bolesť zubov znáša lepšie,“ smeje sa. „Ako pacient 
som s ňou veľmi spokojný a určite ju doporučujem 
aj ďalším. Je to veľmi zlatá pani – také je hodnote-
nie aj mojich najbližších,“ dokončuje.

Slávka Chlebcová je vďačná 
pacientka MUDr. Šulíkovej. 

Býva v Huli. „S pani doktorkou Šulíkovou som sa 
zoznámila asi pred desiatimi rokmi, keď som aj s 
manželom potrebovala nové zuby. Ona nám ich 
urobila skutočne dobre a slúžia dodnes. Navyše jej 
prístup, ako aj jej sestričky pani Cvikovej, bol veľmi 
profesionálny. Doporučujem túto zubnú ambulan-
ciu aj ďalším!“

Spokojní pacienti
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Občianske združenie Lotta v Šuranoch pomáha kastráciou skvalitniť život mačiek, čím súčasne zabraňuje  
šíreniu infekčných chorôb. Vzniklo vďaka mladej veterinárke Petre Michalíčkovej, jej sestre a kamarátke.

Občianske združenie Lotta funguje v Šura-
noch už vyše roka a jeho cieľom je v prvom 
rade ošetrovať, liečiť a kastrovať kolónie ma-
čiek a púšťať ich do pôvodného prostredia. 
Za touto ušľachtilou myšlienkou stojí vete-
rinárka MVDr. Petra Michalíčková, jej ses-
tra Karin a  kamarátka. Spoločnými silami 
sa snažia o  to, aby sa pouličným mačkám 
poskytla potrebná starostlivosť a aby im ná-
sledne mohli nájsť nový a najmä dobrý do-
mov.  

Za vznikom OZ Lotta stoja mačky  
z útulku sv. Vincenta 

- Mladá veterinárka Petra Michalíčková 
spomína, že to bolo presne pred rokom vo 
februári, kedy začali kastrovať túlavé mačky. 
„Spočiatku mi sem chodila pomáhať kama-
rátka, no za svoju pomoc nechcela žiadne 
peniaze, tak sme sa dohodli, že za mesiac 
môžem spraviť kastrácie piatich mačiek, 
ktoré si sama vyberie.“ Následne však priš-
la žiadosť o pomoc zo Spolku sv. Vincenta 
v časti Šurany – Kopec s rozsiahlou kolóniou 
mačiek. Situácia tam bola neúnosná, no ná-
klady na kastráciu asi tridsiatich mačiek pri-
vysoké, preto spočiatku všetky zákroky hra-
dila Petra Michalíčková z vlastných financií. 
V tomto prípade však už nešlo iba o samot-
nú kastráciu. „Keď sem príde mačka, má 
napríklad svrab v  ušiach, parazity, nedám 
ju preč len z dôvodu, že je vykastrovaná, ale 
sa o ňu hneď aj postarám.“ Takéto mačky si 
ale vyžadovali určitú rekonvalescenciu, no 
v ambulancii zostávať nemohli. Preto vznik-
la myšlienka založiť občianske združenie, 
vďaka ktorému môžu byť mačky dočasne 
umiestnené v priestoroch, kým sa neuzdra-
via a nemôžu sa vrátiť do pôvodného pros-
tredia, a vďaka 2 % z daní sa môže nakúpiť 
i potrebné vybavenie a  preplatiť jednotlivé 
zákroky.  

Kastráciou sa skvalitní nielen život  
mačiek, ale sa aj zabráni šíreniu chorôb

- Ľudia by si v prvom rade mali uvedomiť, že 
ferárne mačky netreba odsudzovať, ale hlav-
ne kastrovať. Aj na toto upozorňuje veteri-

nárka Petra Michalíčková.  „Tým, že mačku 
vykastrujem, zabránim nielen samotnému 
množeniu, ale   tiež množeniu infekčných 
chorôb. Veľakrát má totiž pouličná mačka 
slabú imunitu, a  potom sa aj mačiatka na-
rodia buď choré, alebo mŕtve. Kastráciou 
navyše zabránime aj šíreniu chorôb.“ Podľa 
nej je veľa ľudí mylného názoru, že kocúrov 
netreba kastrovať, no je to chyba. „Kocúry 
najviac roznášajú infekčné ochorenia FeLV 
a FIV, a to najmä uhryznutím. Počas ruje sa 
totiž bijú, a nie raz sa stalo, že bolo treba am-
putovať nohu. Enukleácia (vyberanie očí) je 

na dennom poriadku, pretože si dokážu vy-
škriabať oči, hryzné rany hnisajú... Mala som 
tu veľa prípadov, kedy bolo potrebné zviera 
uspať, ranu vyčistiť a nasadiť antibiotiká, aby 
vôbec tieto zásahy prežilo.“ Keď už ľudia pri-
šli s  takýmto zvieraťom do ambulancie po 
tretíkrát, Petra ich presvedčila o  viacerých 
výhodách kastrácie. Tá síce stojí 20 eur, ale 
ošetrenie takýchto rán o  desiatky eur viac. 
Kastráciou sa okrem toho skvalitní život 
mačiek. „Tým, že majú potlačený pohlavný 
pud, hormóny nimi toľko nezametajú, sú 
pokojnejšie, viac sa venujú chytaniu myší.“ 

Osudy mačiek či kocúrov nie sú  
vždy šťastné

- Keďže boli kastrované kolónie mačiek nie-

len z vinohradov pri obci Maňa, ale i z Ga-
lanty, potreba starať sa o  túlavé mačky sa 
javila viac ako nevyhnutná. „Z Galanty sme 
napríklad zobrali všetky mačky sem do Šu-
rian, kde sme ich vykastrovali, a na ďalší týž-
deň sme ich zaniesli naspäť,“ spomína Petra 
Michalíčková. „Stalo sa, že sa našlo päť ma-
čiatok vyhodených pri obci Vlkas, takže sme 
riešili aj takéto prípady. Keď sa však nájde 
nejaká mačka, vždy si overíme, či je túlavá 
a v akom je stave,“ dodáva. Dobrú spoluprá-
cu má i  s  veterinárnou poliklinikou v  No-
vých Zámkoch, kde sa často riešia zložitejšie 

chirurgické či ortopedické zákroky. „Mala 
som tu kocúrika so zlomenou nohou, s kto-
rým to vyzeralo veľmi zle, a keďže máme na 
Facebooku stránku, kam pridávam i  takéto 
príbehy zvierat, bola som veľmi prekvapená, 
keď mi ľudia začali posielať peniaze na jeho 
operáciu, hoci som ich o  to nežiadala. Keď 
im však potom napíšem, že sa operácia vy-
darila, tak sú radi, že aj oni k tomu nejakým 
spôsobom prispeli.“ 
Smutný bol ale prípad mláďatka-čierneho 
kocúrika, ktorý často navštevoval materskú 
školu v  Rastislaviciach, čo nebolo po vôli 
niektorým učiteľkám. „Volala mi kamarát-
ka, že učiteľky vraj do neho kopú, vravia, že 
ho zabijú, a podobné veci hovorili na adresu 

Adresa: Komenského 34, 942 01 Šurany
E-mail: veterinasurany@gmail.com

Tel.: 0908 326 271 
Facebook: OZ Lotta – Kastrujeme mačky Šurany

Účet, kde je možné prispieť: SK25 0200 0000 0041 7458 0058

Žurnál z našich obcí „...časopis, ktorý osloví občana...”14



Občianske združenie Lotta v Šuranoch pomáha kastráciou skvalitniť život mačiek, čím súčasne zabraňuje  
šíreniu infekčných chorôb. Vzniklo vďaka mladej veterinárke Petre Michalíčkovej, jej sestre a kamarátke.

kocúrika aj niektoré deti. Dobrovoľníčka 
tam potom rýchlo utekala, aby ho odchyti-
la a priniesla sem. Momentálne mu hľadá-
me nový domov. Na jednej strane chápem 
obavy učiteliek, ale na druhej strane mohli 
zvoliť lepší prístup. Stačilo nám predsa za-
volať a poprosiť nás o pomoc.“ Aj v takých-
to prípadoch by sme sa mali zamýšľať nad 
tým, že ak chceme zvieratá chrániť a  po-
máhať im, musíme viesť k  tomu v prvom 
rade naše deti už od MŠ a dávať im dobrý 
príklad. A to najmä tým, ako sa k zvieratám 
budeme správať my sami. 

Možnosť adopcie
- V  priestoroch OZ Lotta sa samozrej-
me nájdu aj mačky, ktoré sa po ošetrení 
a kastrácii nemali kam vrátiť, preto sa im 
hľadá nový domov. „Viac-menej sa o  ne 
dočasne postaráme, aby potom mohli ísť 
do svojho prirodzeného prostredia vy-
kastrované, preliečené a  zaočkované.“ Je 
tu preto aj možnosť prísť si do OZ Lotta 
nejakú mačku adoptovať. Adopčný popla-
tok je dobrovoľný a nevyžaduje sa ani nut-
nosť pobytu mačky vo vnútri, ako to majú 
v podmienkach uvedené niektoré oficiálne 
útulky zvierat. Podľa Petry Michalíčkovej 

je úplne ideálne, ak mačka môže vyjsť von 
na dvor, pretože je to zviera, ktoré chce byť 
vonku. 

OZ Lotta oceňuje rôzne formy pomoci
- Množstvo ľudí zo Šurian a okolia tak už 
o činnosti OZ Lotta vie, preto sa im snažia 
pomáhať rôznymi spôsobmi. „Máme veľa 
podporovateľov, organizujeme tiež rôzne 
akcie, napríklad „3 eurá mesačne“, kde si 
človek vo svojom bankovom účte nastaví 
trvalý príkaz na tieto 3 eurá. On to v rám-
ci svojej výplaty až tak nepocíti, no nášmu 
združeniu to pomôže, hlavne ak sa nájde 
takýchto ľudí viac.“ Okrem tohto členky 
OZ Lotta organizujú aukcie, ktorých prin-
cíp spočíva v  tom, že im ľudia podarujú 
rôzne handmade výrobky, aby ich potom 
mohli následne v aukciách vydražiť. Výťa-
žok z nich potom putuje na záchranu vážne 
zranených mačiek či nákup krmiva. Petra 
Michalíčková (na snímke) oceňuje pomoc 
zo strany ľudí, ktorí neváhajú a prispejú im 
nielen peňažnými, ale i hmotnými darmi či 
2% z  daní. Prispieť teda môžete aj vy. Ak 
máte doma staré uteráky, prikrývky, deky, 
misky, granule či konzervy pre mačky, mô-
žete ich priniesť do veterinárnej ambulan-

cie na ulici Komenského 34 v  Šuranoch. 
A ak by ste sa chceli len prísť pozrieť, ako 
sa mačkám darí, alebo sa s  nimi pohrať 
či inak pomôcť, stačí sa predtým vopred 
ohlásiť. Každý je vítaný! „Mačky sú šťastné, 
ak tam niekto príde,“ dodáva.

- májeková -

Na svojom sne stať sa veterinárkou pracuje odmalička
Kým veľa detí v jej veku má celkom iné záujmy a nad svojou 
budúcnosťou sa ešte vôbec nezamýšľa, ona má už svoj cieľ jas-
ný a vie presne, čo chce v živote robiť. Všetok svoj voľný čas 
venuje starostlivosti o zvieratá, ktoré doma chová, a v knihách 
či na internete si o nich študuje všetky potrebné informácie. 
Trinásťročná Sany Derďaková navštevuje 7. ročník Základnej 
školy v Komjaticiach a okrem školských povinností jej pred 
niekoľkými rokmi pribudla i milá povinnosť starať sa o zvie-
ratá. Ako však hovorí, robí to rada, pretože ju to zaujíma. Kedy 
ale u nej začala rezonovať túžba nahliadnuť do ríše zvierat tro-
chu bližšie a s ňou súvisiace odhodlanie stať sa veterinárkou? 
„Začalo to postupne. Mali sme doma psov aj mačky, väčšinu 
času som bola s nimi. Prvým zvieratkom, ktoré som dostala, 
bolo morča. Tak nejako ma bavilo starať sa o ne, kŕmiť ich, hrať 
sa s nimi, aj ľudia mi veľakrát nejaké zvieratko podarovali...“ 
U Sany doma to vyzerá naozaj ako v nejakej malej zoo. Vidieť 
u nej môžete zajacov, škrečka, rybičky, mloka, dve vodné korytnačky či andulky. No chovala už aj 
morčatá, riečnych rakov, sumčekov, rybu bojovnicu, ktorá napríklad musí žiť v akváriu úplne sama, 
inak by bola voči ostatným rybám agresívna.  Starostlivosť o toľko zvierat v dome si určite vyžaduje 
veľa času, a tak ich Sany nakŕmi hneď ako príde zo školy a potom ešte večer, aby mali zásoby aj do 
rána. „Nakŕmim najskôr zajacov, ktorých chovám vonku v zajačníku, mám vodítko, preto s niektorými 
chodím aj von na prechádzku do parku,“ hovorí. Ak je nejaké zvieratko choré, neváha využiť i rady 
veterinára, ktorého navštívi, pretože nechce podceniť akýkoľvek nepriaznivý zdravotný stav daného 
zvieratka. Kvôli nim sa dokonca stala vegetariánkou, pretože ako tvrdí, zmyslom jej života je ochrana 
zvierat, ku ktorým sú ľudia často krutí a bezohľadní.  Momentálne čaká Sany na gekonov, ktorých 
má zarezervovaných, až podrastú, aby si ich mohla vziať do opatery a o pár mesiacov do jej domova 
zrejme pribudne aj fretka. Rodičia ju v tejto záľube podporujú a Sany má už teraz vo svojej budúcnosti 
jasno. Študovať by chcela na Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre, aby potom neskôr mohla 
nasledovať svoj sen na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. A my pevne veríme, 
že sa jej sen stať sa veterinárkou raz určite splní.                                                                              - májeková -

Žurnál z našich obcí „...časopis, ktorý osloví občana...” 15



Život nie je len o práci, treba aj relaxovať
Aj takéto motto života vyznávali tí, ktorí sa 15. februára zúčastnili na súkromnej oslave 50-ky svojho priateľa, 
kamaráta a suseda Juraja Mikulca z Mojzesova. Hostia sa vynikajúco zabávali v šurianskej reštaurácii „TOP 
RESTAURANT 18“, kde bolo skutočne všetko dobre pripravené k zábave. Jedla a pitia bolo do hojnosti a hostia 
si aj dobre zatancovali. Hlavný „zabávač“ Ivan Veselka mal na starosti, aby sa nikto nenudil a neulieval, vyzýval 
prítomných do tanca, ale ich aj pozabával dobrým vtipom. Aj takto sa ľudia zbližujú, lebo zábava jednoducho do 
života patrí. Oslávencovi Jurajovi Mikulcovi želajú všetci prítomní aj touto cestou k narodeninám ešte raz 
všetko najlepšie! 

P.S.: Ak aj vy oslavujete narodeniny, výročie sobáša, chystáte rodinnú oslavu, krstiny a chcete o tom 
informovať prostredníctvom Žurnálu z našich obcí, kontaktujte redakciu 0903 516 499, a za symbolický 
poplatok zverejníme informáciu aj o vás a vašej oslave. 

redakcia Obecného Žurnálu

vychádza 3x ročne, registrované Ministerstvom kultúry SR: EV5452/16. ISSN 2585-7908. ► 
 vydáva: Regionálne vydavateľstvo – Alena Jaššová, s.r.o., 941 04 Mojzesovo č.56,  IČO: 50410512, telefón: 0903516499,  

email: obecnyzurnal@gmail.com ► Šéfredaktorka Mgr. Alena Jaššová – promovaná žurnalistka. ► Externí spolupracovníci z regiónu:  
Mgr. Mária Májeková, Mgr. Mária Derďaková, Lucia Buranská. Grafická úprava: Peter Orbán - Zoxó Press.

► INZERCIA: denne, tel.: 0903 516 499, dohodou  ►Redakcia si vyhradzuje právo krátenia príspevkov.  ►
► Názory opýtaných a ďalších občanov, ktorí poskytujú informácie do periodika, nemusia byť totožné s názormi vydavateľstva a NEMOŽNO ich teda spájať. 
Časopis odzrkadľuje postoje, názory čitateľov a ďalších občanov, v súlade s ich právom na slobodný prejav a poskytuje im len tlačový priestor na vyjadrenie 

svojich myšlienok. Vydavateľ neznáša prípadné právne, resp. trestné následky, ktoré by mohli svojimi názormi, či prejavmi spôsobiť inej osobe, skupine osôb, 
organizácii. Každý prispievateľ- občan je na uvedené riziko upozornený, čím sa vydavateľstvo chráni pred prípadnou občianskoprávnou a trestnoprávnou zod-
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subjekt preto nemôže uplatňovať voči vydavateľstvu. Jedine v tom prípade, že by tento názor vyjadril pracovník vydavateľstva.  
Ročník V., číslo 1, vyšlo vo februári 2020, ďalšie vydanie časopisu bude v júni 2020. Nepredajné.

Žurnál z našich obcí..., časopis občanov, obcí, inštitúcií a firiem okresu Nové Zámky
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Úľany nad Žitavou
Vážení občania,
držíte v rukách prvé tohtoročné číslo nášho časopisu Žurnál z našich obcí. Rok 2019 
môžem hodnotiť ako úspešný, hospodárenie s rozpočtom obce bolo pozitívne – ušet-
rili sme 10 000 eur, ktoré sa v budúcich mesiacoch prejavia ako dodatočné finančné 
prostriedky, ktoré môžeme použiť na tohtoročné investície v obci. V oblasti čerpania 
eurofondov sme koncom minulého roka získali peniaze na vybudovanie multifunkč-
ného ihriska, ktoré sa začne stavať v prvej polovici roka 2020. Približne v tomto obdo-
bí by sme chceli zrekonštruovať chodník na ulici Andreja Hlinku, pričom táto rekon-
štrukcia bude financovaná z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného 
programu. Ešte v novembri 2019 sme požiadali Envirofond o finančné prostriedky 
na zateplenie materskej školy. Začiatkom roka 2020 sme reagovali na výzvu Úradu 
vlády SR, v ktorej sme požiadali o finančné prostriedky na vybudovanie nabíjacej sta-
nice a zakúpenie elektromobilu, ktorý v prípade schválenia bude slúžiť ako sociálny 
taxík pre občanov z našej obce. Tak ako v minulom roku, aj tentokrát budeme žiadať 
finančné prostriedky z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu verejného osvetle-
nia. V prípade, že by nám finančné prostriedky boli schválené, budeme rekonštruovať 
elektrické rozvádzače verejného osvetlenia s plánovaným zvýšením počtu svetiel na 
Hlavnej ulici.  Z obecných finančných prostriedkov plánujeme v roku 2020 pokračo-
vať v rekonštrukcii plota na cintoríne, v rekonštrukcii plochy pri pódiu a šatniach na 
futbalovom štadióne, a takisto sa chceme zamerať na rekonštrukciu osvetlenia v te-
locvični na základnej škole, Prioritou bude takisto dokončenie chodníka ako nového 
vstupu do základnej školy medzi telocvičňou a obchodom COOP Jednota. Tak ako to bolo zvykom po minulé roky, aj v tomto roku 
bude obec spolu s našimi obecnými organizáciami realizovať veľa kultúrnych a športových podujatí. Novinkou budú aj nejaké nové 
zaujímavé akcie, budeme napríklad organizovať pohárovú súťaž kynológov a súťaž v IPSC streľbe, t. j. streľbe z airsoftových zbraní. Na 
záver mi dovoľte zaželať vám úspešný rok 2020, veľa zdravia a nech sa vzájomné porozumenie a chuť zveľaďovať našu obec nevytratí 
ani počas tohto roka.  

Ing. Rudolf Frýželka, starosta obce

Na adventných trhoch rozdával Mikuláš deťom sladké balíčky
V mnohých slovenských obciach a mestách sa už tradíciou stali typické adventné trhy. Ani naša obec nie je výnimkou, preto tieto 
trhy usporiadala v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva. Druhú adventnú sobotu sa tak kultúrne centrum mohlo zapl-
niť rôznymi ručne zhotovenými výrobkami, ako napríklad vianočnými dekoráciami, knižkami, medovníkmi, oblečením, medom či 
výrobkami z včelieho vosku. Ponuka bola skutočne pestrá, aj pokiaľ išlo o občerstvenie a program. Už v piatok začali poslanci variť 
výbornú vianočnú kapustnicu, aby si na nej mohli občania nasledujúci deň pochutiť. O 16,00 hod. prišiel na koči aj Mikuláš so svoji-
mi pomocníkmi s cieľom potešiť všetky prítomné deti malým balíčkom. Niektoré mu na oplátku zatancovali, iné zarecitovali básnič-
ku, aby si sladkú odmenu i patrične zaslúžili. Ich spev a dobrá nálada sa niesli areálom 
obecného úradu, pričom všetkým návštevníkom tak mohli spríjemniť pokojné adventné 
popoludnie.                                                                                                            - majka -
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Vianočnú akadémiu spestrili v nedeľu 15. decembra svojím vystúpením nielen 
najmenšie deti z materskej školy, ale i žiaci základnej školy v Úľanoch nad Žitavou.

Do kampane „Slovensko spieva koledy“ sa zapojila aj naša obec
Tento rok, v jeden deň, v jednu hodinu sa na-
prieč celým Slovenskom ozývali známe slo-
venské vianočné koledy. Do kampane, ktorú 
organizovalo vydavateľstvo Petit Press už tretí 
rok po sebe, sa zapojilo vyše 70 miest a obcí, 
medzi nimi po prvýkrát aj Úľany nad Žitavou. 
V stredu 11. decembra o 18,00 hod. pred far-
ským kostolom sv. Martina sa preto ozývali 
z úst vyše stovky občanov koledy ako Dobrá 
novina, šťastná hodina, Ó chýr preblahý, Bú-
vaj dieťa krásne, Narodil sa Kristus pán a Ti-
chá noc. Výnimočnosť tohto podujatia, ktoré-
ho cieľom bolo spojiť a zblížiť ľudí z rôznych 
regiónov, prišla zdokumentovať i RTVS, ktorá 
odvysielala reportáže nielen v televízii, ale i 
rozhlase.                                                          - m -

Žurnál z našich obcí „...časopis, ktorý osloví občana...”18



V Úľanoch nad Žitavou sa po rokoch obnovil Dobrovoľný hasičský zbor
Potrebu mať k dispozícii dobrovoľných hasičov už 
istotne ocenili viaceré mestá a obce. V obci Úľany 
nad Žitavou bol preto v októbri minulého roka ob-
novený Dobrovoľný hasičský zbor na 
ustanovujúcom zasadnutí, kde sa určili 
jeho kompetencie a volilo sa predsed-
níctvo. Predsedníčkou sa stala Barbora 
Ostrožlíková, veliteľom je Marcel Ju-
hás, tajomníčkou Kristína Červenková 
a podpredsedom je starosta obce Ing. 
Rudolf Frýželka. Momentálne má zbor 
desať členov a jeho úlohy budú zame-
rané predovšetkým na protipožiarnu a 
protipovodňovú ochranu, resp. členo-
via budú nápomocní najmä v katastrál-
nom území obce, a ak to bude situácia 
vyžadovať, tak aj mimo tohto územia. 
Keďže v súvislosti s kompetenciami dobrovoľných 
hasičov je prenesený výkon štátnej správy na obec, 
budú vytvorené pracovné skupiny, ktoré budú mať za 
úlohu kontrolovať každý dom a prevádzku v obci v 
zmysle zákona o protipožiarnej ochrane. „Samozrej-

me bude to bezplatné a dobrovoľné, pričom nebude 
vyvíjaný žiadny tlak na občanov zo strany hasičov,“ 
vysvetľuje podpredseda DHZ Ing. Rudolf Frýželka, 

pričom dodáva, že v prípade poistnej 
udalosti bude môcť poisťovňa vyžado-
vať zápis z tejto preventívnej prehliadky. 
Dobrovoľní hasiči však budú musieť ešte 
predtým absolvovať rôzne školenia a na-
berať skúsenosti. Svoje uplatnenie určite 
nájdu aj v kultúrno-spoločenskej rovi-
ne pri organizovaní rôznych podujatí či 
súťaží dobrovoľných hasičských zborov. 
Hasičská zbrojnica bude v budove staré-
ho obecného úradu, ktorá prejde rekon-
štrukciou. Na prízemí zbrojnice bude 
posilňovňa - prístupná aj pre verejnosť a 
na druhom poschodí budú priestory vy-

užívané DHZ. Posilňovňa bude v správe tohto zboru.
Pevne veríme, že títo dobrovoľní hasiči budú pokra-
čovať v uplatňovaní myšlienok obetavosti, humán-
nosti a pomoci druhým, ktoré v minulosti viedli na-
šich predkov k založeniu hasičského zboru. 

Zábavou a tancom k podpore našej školy
Už druhý ročník roztancoval nejedného účastníka na skvelej 
Oldies disco party v Kultúrnom centre v Úľanoch nad Žita-
vou v sobotu 15. februára. Základnej škole s materskou školou 
spoločne s Radou rodičov sa organizácia tejto skvelej party 
vydarila na jednotku, o čom svedčí znamenitá večera, chutné 
občerstvenie, zaujímavá tombola či vynikajúci DJ Mark, ktorý 
zahral tie najlepšie „oldies” hity. Riaditeľka školy sa na začiatok 
osobne všetkým prihovorila a svoj priestor dostali aj deti so 
ZŠ, ktoré sa predviedli perfektným tancom. Veľká vďaka tiež 
patrí darcom, hoci nemajú v úľanskej škole svoje deti, no radi 
podporili školu darovaním ceny do tomboly. Z nej sa napokon 
podarilo vyzbierať peniaze, ktoré budú použité na modernizá-
ciu šatne pre deti v budove školy. A aj napriek tomu, že účasť 
bola o trochu nižšia ako minulý rok, zábava bola ešte lepšia.

stranu pripravila: Mária Májeková
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Separovaním k nižším poplatkom za komunálny odpad
Viacero obcí či miest vrátane Úľan nad Žita-
vou muselo pristúpiť na zvyšovanie poplat-
kov za odvoz komunálneho odpadu. Potreba 
separovania sa tak javí byť ešte naliehavejšia, 
pretože separovaním sa znižuje množstvo 
komunálneho odpadu, za ktorý platíme. 
O tom, ako sú na tom obce s triedením od-
padu a čo je potrebné urobiť pre to, aby ľu-
dia začali produkovať menej zmesového ko-
munálneho odpadu, nám viac porozprával 
Úľančan Ing. Vladimír Magula. Ten je záro-
veň Riaditeľom pre financie  a administratí-
vu v spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. 
a vďaka svojim skúsenostiam nám pomohol 
bližšie nahliadnuť do tejto problematiky, kto-
rej sa vo svete venuje čoraz väčší záujem. 
o Nielen Úľančania sa tento rok musia po-
pasovať so zvýšenými poplatkami za ko-
munálny odpad. Čím je toto zvyšovanie 
cien spôsobené? Tým, že ľudia málo sepa-
rujú? 
- Dnešná doba je doba spotreby, to znamená, že vyššia životná 
úroveň prináša na trh tovary, ktoré sú balené. Žijeme si lepšie, 
a z tohto dôvodu aj konzumnejšie. Navyše to, akú cenu občan za 
odpad zaplatí, limitujú tri faktory – odvoz, uloženie na skládku 
a zákonné poplatky. Z prvých dvoch atribútov idú peniaze zvo-
zovej spoločnosti tohto regiónu, a zákonné poplatky znamenajú 
to, čo obec platí štátu ako určitú sankciu za to, že dostatočne 
neseparuje. 
o Takže ak budeme viac separovať, budeme platiť menej za 
vývoz komunálneho odpadu?
- V podstate áno. To, čo je separované, platí Organizácia združe-
ných výrobcov, neplatí sa to z obecného rozpočtu. Preto je v tej-
to súvislosti tlak na starostov, a starostovia zasa musia apelovať 
na občanov, že ak chcú mať objem komunálneho odpadu nižší, 
a podobne aj poplatky s tým spojené, musia z neho vyčleniť od-
pad, ktorý sa vyseparovať dá, okrem druhotných surovín aj sta-
vebný odpad či bioodpad. Viaceré obce už majú zberné dvory 
vrátane Úľan, kde sa dajú tieto odpady odviesť.  
o Čo si myslíte, že je potrebné urobiť, aby ľudia začali produ-
kovať menej zmesového komunálneho odpadu?
- V prvom rade si myslím, že veľa záleží na ľuďoch a zmene ich 
myslenia. Ľudia by si mali uvedomiť, že ak chcem mať ten po-
platok za odvoz odpadu nižší, nie je to záležitosť starostu, ale 
moja. Závisí to teda od každého jedného z nás, je potrebné začať 
od seba. Starosta je len manažér tohto systému. Mal by obča-
nom ukázať, že ak v tomto svoj prístup nezmenia, poplatky za 
odvoz odpadu sa budú každým rokom zvyšovať. V dnešnej dobe 
sa veľa hovorí o finančnej gramotnosti, vzdelávame v tomto aj 
naše deti, no nikde sa nehovorí o tom, že najlacnejšie peniaze sú 
tie, ktoré nezaplatíme. A to platí aj pri odpadoch. Prečo by som 
platil za niečo, čo nemusím platiť? Ale nie systémom, že večer 
dám svoje smeti do susedovho smetiaka alebo vytvorím čiernu 
skládku. Skrátka separovať čestným spôsobom. 
o Ani so separovaním to však nie je také jednoduché, výrob-
kov na trhu je veľa, najmä plastových, a ich objem stále na-
rastá... 
- Aj tu môže nastať problém, že čím viac sa bude separovať, tak 
toho separovaného bude priveľa. Otázka je, čo celkovo s takým-
to odpadom? Vyseparovaný odpad si môžeme rozdeliť do dvoch 
rovín. Na jednej strane je odpad, ktorý sa dá zhodnotiť - kovy, 
sklo, PET, plasty, tvrdé plasty. A na druhej strane je ten, ktorý sa 
zhodnocuje ťažšie alebo sa zhodnotiť nedá. V dnešných dňoch 
je problém prekvapujúco aj s  papierom, čo pocítili školy pri 
školských zberoch. Každý si povie, že papier sa triedi a pôjde 
do papierní, kde sa zrecykluje. Na Slovensku sa vyzbiera väčšie 
množstvo ako sa dá na Slovensku aj spracovať. Z tohto titulu sa 
vyváža a tam už vzniká problém s umiestnením na trhu. V tejto 

škále máme tiež tetrapaky – sú síce separova-
né, ale ide o kompozitný obal. To znamená, že 
sa  skladá z papiera, fólie a hliníka. A keď to 
má niekto rozdeliť na tri substancie, radšej to 
pôjde niekomu, kto to vie spracovať celé. Ta-
kých odberateľov je však málo. Naša spoloč-
nosť v  takýchto prípadoch využíva potenciál 
viacerých sesterských spoločností na Sloven-
sku a aj rakúskeho spoločníka. 
o Aké separovanie je teda najefektívnejšie 
a z ekonomického hľadiska najlacnejšie? 
- Najlacnejšie je správne separovanie pri zdro-
ji. Zoberiete vyseparovaný odpad a  dáte ho 
do nádoby, ktorá je na to určená. Bolo veľa 
obcí, ktoré chceli separovať prostredníctvom 
1100-litrových nádob, z  našej skúsenosti to 
nie je dobrý spôsob, pretože už núti človeka 
prejsť napríklad 150 metrov, a  ešte keď von-
ku prší, tak sa mu nechce... Naša spoločnosť 
uplatňuje vrecový systém, resp. zber od domu 

k domu, je síce náročnejší, ale pre ľudí je roz-
hodne jednoduchší, komfortnejší a efektívnejší.
o Na Slovensku je, žiaľ, ešte stále niekde zaužívané vyvážať 
odpad na odľahlé miesta... Nie je to už síce také časté ako 
v minulosti, ale stále sa nájdu čierne skládky. Kde si myslíte, 
že je hlavný problém? 
- Čierne skládky môžu vznikať aj nesprávnym systémom zvozu 
komunálu. V našej firme sa najviac stretávame s  formou čier-
nych skládok u tých, ktorí majú lístkový alebo žetónový systém. 
Aj keď starostovia vravia, že systém je dobrý a funguje. Prob-
lémom je, že núti človeka špekulovať nad tým, čo urobiť, aby 
si žetón nemusel kúpiť. Vôbec ho to nemobilizuje k tomu, aby 
separoval. Odpad potom napríklad spáli večer doma v záhra-
de. U nás ľudia ešte nie sú celkom nastavení na to, aby niekoho 
kvôli tomuto nahlásili. Ak by vás niekto v  Rakúsku uvidel na 
verejnom priestranstve, že odpad hádžete na nesprávne miesto, 
verte tomu, že by vás na to upozornili. V tomto sú Rakúšania 
veľmi dôslední.
o Ste Úľančan, viete povedať, ako je na tom naša obec s trie-
dením odpadu?
- Je na tom slabšie, hoci odpad sa triedi a aj plastov je veľa. Pa-
pier ide väčšinou do školy, no malo by ho byť určite viac. Obec 
má ešte rezervy a  je ešte veľa zložiek v komunálnom odpade, 
ktorý by sa mal povyberať. 
o Často sa hovorí, že treba nájsť ekologické riešenia. Aký je 
váš názor?
- Na jednej konferencii pekne povedal jeden rečník, že plastové 
obaly majú viaceré výhody - dlhú životnosť, odolnosť voči che-
mickým reakciám v rámci nádoby, ale majú tiež negatíva,  dlhú 
životnosť, odolnosť voči chemickým reakciám v rámci nádoby. 
To, čo je pozitívum, je vlastne negatívum. Vedci vyvinuli takýto 
produkt, pretože vyhovoval požiadavkám trhu. Dnešná požia-
davka je iná a trh sa tomu musí prispôsobiť. Upúšťa sa od vato-
vých tyčiniek, jednorazového plastového riadu, vznikajú bezo-
balové predajne a pod.
o Čo by podľa Vás dopomohlo tomu, aby si ľudia viac uve-
domovali to, v akom prostredí žijú a aby si ho sami neničili?   
- To myslenie máme zrejme ako pozostatok systému, ktorý tu 
bol predtým. Po revolúcii sme mali túžbu všetko zmeniť k lep-
šiemu, ale nemali sme dostatok síl a už sme ostali zase pasívni. 
Verím, že dnešná mladšia generácia je slobodnejšia mysľou, viac 
sa sťažuje, viac chce, ak ešte dokáže zobrať na seba viac zod-
povednosti. Zodpovednosť za svoje okolie, za obec či mesto, za 
krajinu v ktorej žijeme. Za naše Slovensko a EÚ, tak sa nemusí-
me báť.

- maja -

Ing. Vladimír Magula
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Obec Komjatice
Vážení spoluobčania, 

milí rodáci,  
priaznivci našej obce,

pred viac ako mesiacom sme všetci pri-
vítali vzácneho hosťa - Nový rok 2020 a 
ten nám priniesol dar, ktorého sladkosť, 
či horkosť pocítime v nasledujúcich me-
siacoch. Priniesol nám čas. Čas na prá-
cu a vytváranie hodnôt, ale i na oddych 
a radosť, čas na nápravu chýb a omylov. 
Začiatok roka je vždy príležitosťou začať 
veci znova a lepšie. Ak tak máme urobiť, 
je nevyhnutné obzrieť sa najskôr za seba 
a poctivo zhodnotiť ten starý.  Zachytiť 
všetko pozitívne, nájsť dôvody toho ne-
gatívneho a dokázať niesť dôsledky. Nie 
vo všetkom, do čoho vstupujeme s elá-
nom, dosiahneme úspechy, aké by sme 
predpokladali, ale tešíme sa z každej ma-
ličkosti, ktorú sa podarí zrealizovať pre 
občanov a obec Komjatice. A či sa nám v 
uplynulom roku 2019 podarilo z moza-
iky maličkostí vytvoriť prospešné dielo, 
dokážete posúdiť práve vy, občania.
Uplynulý rok sa niesol v znamení in-
vestícií hlavne do školskej, dopravnej, 
pozemkovej a kultúrnej oblasti. Za naj-
významnejší projekt považujem obytnú 
zónu „ŠKOLSKÁ“, kde obec vybudovala 
celkovú infraštruktúru a pripravila 20 
pozemkov na výstavbu domov. Úspeš-
ne prebehla verejná obchodná súťaž a 
takmer všetky pozemku sú predané mla-

dým rodinám, ktoré obohatia našu obec.  
Rekonštrukciou prešli  niektoré časti 
nášho kultúrneho domu, ktorý oslávil 
svoje 33. narodeniny. Návštevníci cinto-
rína si určite nemohli nevšimnúť terénne 
úpravy, výsledkom ktorých budú ďalšie 
hrobové miesta a zlepšenie celkového 
vzhľadu cintorína. Športovci i priazniv-
ci futbalu sa určite potešili stavebnému 
ruchu na našom futbalovom ihrisku. Na 
štadióne bola vymenená strecha a po-
stupne sa rekonštruujú šatne, sociálne 
zariadenia a vymieňajú sa okná. Priebež-
ne sa robia aj menšie opravy, prípadne 
sa v obci niečo dobuduje, čo však verím, 
neuniklo pozornosti komjatičanov. Tiež 
verím, že si všímajú, že naša obec sa stá-
va pekným, moderným a pohodlným 
miestom pre život. A k tomu patrí aj bo-
hatý kultúrno – spoločenský život, ktorý 
je oživením občas šedivej každodennosti 
občanov. 
Ale nielen to, čo je oku viditeľné, je mož-
né zaradiť do prác, ktoré sa nám podarili. 
Zodpovedne sme pristupovali k hos-
podáreniu s finančnými prostriedkami, 
spracovávali sme žiadosti o poskytnutie 

dotácií z rôznych štátnych, či európskych 
zdrojov. Niekedy sme boli úspešní, ino-
kedy nie. To nám však neuberá na trpez-
livosti a odhodlaní, aby sme to neskúšali 
opäť a doplnili obecnú pokladnicu aj o 
cudzie zdroje. Som veľmi rád, že sa nám 
podarilo získať dotáciu na rekonštrukciu 
budovy obecného úradu a s prácami sa 
začne čo najskôr, v jarných mesiacoch.
To boli len v stručnosti spomenuté tie 
aktivity a práce vedenia obce a jej za-
mestnancov, na ktoré sme investovali z 
obecného rozpočtu desiatky, či stovky 
tisícov eur alebo sme im venovali neza-
nedbateľné množstvo času. Vždy sme sa 
snažili ku konkrétnej problematike po-
staviť s najväčšou zodpovednosťou. 
V roku 2020 nás čakajú mnohými na-
zývané prelomové voľby, v ktorých si v 
posledný februárový deň zvolíme svo-
jich zástupcov do Národnej rady SR. 
Chcem veriť, že rozhodnutie občanov 
tejto malebnej krajiny bude správne. Že 
prinesie občanom a všetkým, ktorí majú 
rozhodovať o životoch miliónov ľudí, ten 
správny vietor do plachiet. 

Peter Hlavatý, starosta obce

Spoločenská kronika obce 
Komjatice za rok 2019

Počet zosnulých občanov: 50
Počet narodených detí: 52

Počet sobášov: 24
Počet obyvateľov k 31.12.2019: 4262

Od posledného vydania časopisu Žurnál prešla nejaká doba a v našej obci 
sa uskutočnili kultúrno – spoločenské akcie, ktoré potešili všetkých, ktorí 
sa ich zúčastnili. V novembri sa konal vyhľadávaný ples motorkárov, ktorý 
organizačne zabezpečujú manželia Kelemenoví.  V stredu 4. decembra sa v 
kultúrnom dome konalo slávnostné vianočné stretnutie členov Základnej 
organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých. Stretnutie otvori-
la predsedníčka organizácie Mgr. Ľudmila Kóšová, ktorá v úvode privítala 
nielen čestného hosťa pani doktorku MUDr. Vieru Starzykovú ale uviedla 
aj kultúrny program. V ňom sa predstavili spevácke súbory Vrbina, Nádej, 
Komjatičanka a Veselé trio. Potom v krátkej prednáške pani doktorka po-
rozprávala o nebezpečenstve choroby diabetes,  členom boli  odovzdané 

Spoločenský život v Komjaticiach

pokračovanie na str.22
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darčeky a spoločne všetci v príjemnej atmosfére debatovali o problé-
moch zdravotne postihnutých. Na Mikuláša obec pre deti pripravila 
pekné divadielko s názvom Šašo múdrejší ako kráľ a potom už prišiel 
Mikuláš, ktorý si priniesol na pomoc aj štyroch krásnych anjelikov. 
Deti trpezlivo čakali na svoju chvíľku na pódiu pred usmiatym Miku-
lášom, jedna básnička striedala druhú a aj pesničkami rozveselili dra-
hého hosťa. Druhú adventnú nedeľu sa na Námestí A. Cabana konali 
tradičné vianočné trhy, ktoré organizuje OZ Paraboláni s podporou 
svojich sponzorov a partnerov. Trhy majú benefičný charakter a jed-
nalo sa už o 11. ročník tohto podujatia. Okrem príjemne stráveného 
nedeľného popoludnia s rodinou a známymi s punčom v ruke, si náv-
števníci mohli zakúpiť vianočne dekorácie a vypočuť spev komjatic-
kých folklórnych skupín. V stredu 11. decembra sa komjatickí seniori 
z Klubu dôchodcov stretli na slávnostnom predvianočnom obede a 
týždeň pred Vianocami slávnostne privítal pán starosta Peter Hlavatý 
do života obce 52 detí. Občianske združenie PARABOLÁNI zorgani-
zovalo dňa 22. decembra adventný koncert v Kostole sv. Alžbety, v kto-
rom vystúpili domáci farský spevokol a vokálne kvarteto DECÓRUM 

a capella group. Kostolom sa niesli vo vianočnej atmosfére prekrásne 
tóny a spevy, ktoré rozcítili nejedného poslucháča. 
Komjatičania sa do nového roka 2020 preniesli prekrásnym veľkole-
pým ohňostrojom na námestí a prípitkami s vareným vínom. V piatok 
10. januára sa konalo slávnostné odovzdá-
vanie Jánskeho plakiet a oceňovanie darcov 
krvi. Hostí privítala predsedníčka MS SČK 
Komjatice PaedDr. Katarína Hanesová. „Pri 
oceňovaní dobrovoľných darcov krvi je vždy 
cítiť zvláštnu dobrotu ľudského srdca a pritom 
pre Vás, je darovanie krvi samozrejmý skutok, 
ktorý má však pre prijímateľov nevyčísliteľnú 
hodnotu daru“, uviedla vo svojom príhovore 
zástupkyňa Národnej transfúznej služby z 
Nových Zámkov Veronika Dragúňová. Dar-
com poďakoval aj starosta obce Peter Hlavatý 
a slávnostnú atmosféru dotvorilo vystúpenie 

detí z DFS Mladosť. V stredu 15. januára sa v kultúrnom dome usku-
točnila výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov, ktorá má 71 členov. Obdobie ple-
sov začal v sobotu 18. januára tradičný XIX. Školský ples, pod záštitou 
Základnej školy s materskou školou Ondreja Cabana v Komjaticiach 
a Združenia rodičov a priateľov školy. V kultúrnom programe mali 
hostia možnosť vidieť krásny scénický tanec žiačok 4.A triedy pod 
vedením Mgr. Anity Cagáňovej a ľudové pásmo členov detského fol-
klórneho súboru MLADOSŤ. Do tanca hral skvelý Dj Roland a ples 
mal tak ako vždy výnimočnú atmosféru. Prvú februárovú sobotu sa 
konal 22. ročník Plesu kresťanských rodín. Tento rok sa niesol v zna-
mení zimnej krajiny, čo dosvedčovala i krásna výzdoba. V sprievod-
nom programe vystúpili hudobníci a tanečníci z DFS Sílešánek pod 
vedením sestier Verešových a mladí tanečníci Matúš a Magdaléna z 
Akadémie tance v Nitre. O zábavu sa staral hudobník a DJ  Marek Dra-
gúň z Dua Lapaji. Účastníkom plesu poprial príjemnú zábavu starosta 
obce, príhovor a úvodnú modlitbu predniesol dôstojný pán farár Štefan 
Vojtek spoločne s dôstojným pánom kaplánom Ondrejom Kellnerom. 
Dňa 8. februára sa v Komjaticiach konal v poradí už IX. Mládežnícky 
ples, ktorý organizuje Komjatický mládežnícky parlament. Pre takmer 
200 hostí bol pripravený bohatý program, v ktorom svoje talenty pred-
viedli gymnastky Laura Marenčáková a Melissa Feduzi, tanečníčky z 
tanečnej školy Viva a do sveta hip-hopu nás vtiahli tanečníci z EnesG. 
Po večeri nasledovala tombola, z ktorej časť z výťažku bude venovaný 
organizácii Centrum Slniečko, ktorá pomáha týraným deťom a obe-
tiam domáceho násilia. Ples sa niesol v duchu priateľstva a zábavy, ku 

ktorej až do rána hral skvelý DJ DAVIS. Na pra-
videlnom stretnutí členov Klubu dôchodcov v 
stredu 12. februára sa dlhoročná predsedníčka 
klubu Katarína Vrabcová vzdala svojej funkcie 
a odovzdala ju Ruženke Bilkovej. Za 25 ročnú 
činnosť v klube poďakoval pani Vrabcovej pán 
starosta a odovzdal jej kyticu vďaky. Pani Katka 
Vrabcová 25 rokov bola predsedníčkou klubu, 
ktorý je pevnou súčasťou spoločenského života 
v našej obci. Zorganizovala nespočetne veľa ak-
cií a aktivít, ktoré prispeli k plnohodnotnému 
životu komjatických seniorov. ĎAKUJEME, 
teta Katka!                                        - derďaková -

ZŠ s MŠ O. Cabana dosahuje skvelé výsledky
Základná škola s materskou školou Ondreja 
Cabana v Komjaticiach urobila počas uply-
nulých rokov obrovský krok vpred. Zmoder-
nizovala sa a dosahuje vynikajúce výsledky. 
Žiaci školy sa umiestňujú na najvyšších 
miestach v súťažiach a olympiádach. Tento 
výsledok je najlepším dokladom systema-
tickej starostlivosti pedagógov o žiakov. V 
našej škole sme privítali vzácnu návštevu, 
slovenského prozaika, dramatika, diplomata 
a politika Jozefa Banáša. Dopoludnia deba-
toval s mladými dejepisnými olympionikmi 
o M. R. Štefánikovi, popoludní obdivoval 
krásy Komjatíc a podvečer sa venoval sku-
pine svojich nadšencov, s ktorými rozoberal 
rôzne témy, od spomienok na jeho cesty cez 

politiku až po minulý režim. Návšteve Joze-
fa Banáša predchádzala účasť našich žiakov 
na besede o Milanovi Rastislavovi Štefáni-
kovi na pôde UKF v Nitre, kde si ich tento 
charizmatický a múdry človek všimol. Pri 
príležitosti 30. výročia pádu komunistického 
režimu sa v našom dejepisnom múzeu konal 
interaktívny program pre žiakov 9. ročníka. 
Zatraktívniť vyučovací proces a vzbudiť u 
žiakov záujem o literatúru sa pokúsili uči-
telia slovenského jazyka prostredníctvom 
návštevy predstavenia v Starom divadle Ka-
rola Spišáka v Nitre a tiež návštevou Matice 
slovenskej a Národného cintorína v Martine. 
Prostredníctvom projektu “Záložka do kni-
hy spája školy” nadviazali naši žiaci spolu-

prácu s českými žiakmi zo základnej školy 
z Rudíkova. Vyhlásené boli literárne súťaže 
“Zázrak Vianoc” a “Slovenčina, moja láska”, 
ktoré majú svojich víťazov, výsledky ich prá-
ce zdobia nástenky školy. Veľkému záujmu 
žiakov sa tešili aj školské kolá recitačných 
súťaží Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Ku-
bín.  Nemenej dôležitým je jazykové vzdelá-
vanie žiakov. Úspešným bol jazykový festival 
LingvaFest, ktorý žiaci navštívili v Bratislave. 
Deviataci pohostili počas otvorenej hodiny 
svojich spolužiakov a pedagógov nemecký-
mi a rakúskymi špecialitami. Tiež sme boli 
súčasťou moderného vzdelávacieho projektu 
“Educate Slovakia” zameraného na zlepšenie 
komunikačných schopností. Realizovali ho 
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dve študentky z Taiwanu a Indonézie. Zú-
častnili sa ho naši tretiaci a štvrtáci. Na naj-
vyšších priečkach sme sa umiestnili v kraj-
skom kole Olympiády v nemeckom jazyku 
a v okresnom kole Olympiády v anglickom 

jazyku.  Rozveselili sme sa pri triednej súťa-
ži vo vyrezávaní tekvíc, sily si žiaci zmerali v 
športovom medzitriednom súboji  a radosť 
im urobila akcia “Trieda hostí triedu”.  V 
škole sa konali rôzne aktivity zamerané na 
zdravý životný štýl, opäť sme sa zapojili do 
projektu Hovorme o jedle. Členovia mládež-
níckeho spolku SČK z Gymnázia v Šuranoch 
žiakom prednášali o prevencii a liečbe AIDS.
Na dobročinnosť boli zamerané zbierky ko-
nané pod taktovkou Žiackej školskej rady. 
Zamerali sa na onkologických detských pa-
cientov pre nadáciu Pod krídlami Dominiky. 
Usporiadali zbierku pre detičky zo sociálne 
slabších rodín a pre zvieratká z OZ Zatúlané 
labky.  Po roku nás opäť navštívil svätý Miku-
láš a určite sme potešili aj srdiečka seniorov 
v Zariadení sociálnej starostlivosti Zlatý vek. 
Žiaci si počas mikulášskeho dňa zmerali sily 
v skoku do výšky v “Mikulášskej latke”. 
Deviataci boli súčasťou akcie Mladý tvorca, 
ktorá sa konala v areáli Agrokomplexu v 
Nitre.  Vianočne naladiť sme sa mohli na už 
tradičnej akcii Vianočné tvorivé dielne, kto-
rá bola spojená s predstavovaním stredných 
škôl.  Patróna našej školy, Ondreja Cabana, 
sme si uctili na svätej omši konanej pri prí-
ležitosti 206. výročia jeho narodenia. K jeho 

buste položili zástupcovia žiakov našej školy 
veniec.  Tradičnou predvianočnou akciou 
bola exkurzia do čokoládovne v Kittsee a 
návšteva vianočných trhov vo Viedni. No-
vinkou bol vynikajúci punč pre žiakov, ktorý 

s láskou navarili deviataci 
a vedenie školy. Rok 2019 
sme ukončili slávnostnou 
vianočnou akadémiou, 
ktorá sa konala v KD. 
Žiaci sa predstavili vo via-
nočnom pásme pod ve-
dením svojich triednych 
učiteľov.  Január sa začal 
lyžiarskym výcvikom v 
lyžiarskom stredisku Tále 
a záver polroka už tra-
dične zavŕšil XIX. Škol-
ský ples. Je akciou, vďaka 
ktorej realizujeme naše 
“plesové projekty” pro-
stredníctvom finančného 

výťažku z tomboly. 
Tohtoročný výťažok 
4224 EUR pôjde na 
vybudovanie Atelié-
ru umenia, zakúpenie 
hrnčiarskeho kruhu 
a vypaľovacej pece. Z 
výťažku vlaňajšieho 
plesu bola realizovaná 
oddychovo relaxač-
ná zóna v areáli našej 
školy. Výsledky práce 

pedagógov a šikovnosť našich žiakov sa pre-
mietajú do výborných umiestnení v pred-
metových olympiádach a súťažiach. V našej 
škole je zastúpená bohatá krúžková činnosť 
a máme svoj školský časopis Aktovka, ktorý 
mapuje činnosť našej školy a bol ocenený na 
celoslovenskej súťaži PROSLAVIS.  Podarilo 
sa nám vynoviť učebňu anglického jazyka. 
Zároveň sme vybudovali novú univerzál-
nu učebňu pre 20 žiakov a zrekonštruovali 
triedy pre ŠKD. Modernizáciou prešla aj 
školská kuchyňa. Podarilo sa nám zakúpiť 
prístroj FUNTRONIC, je to unikátna učebná 
pomôcka -  interaktívna podlaha, ktorá de-
ťom ponúka zážitkové vzdelávanie spojené 
s emóciou. Veríme, že práca a entuziazmus 
pedagógov sa pretavia do úspechov žiakov aj 
školy a do spokojnosti rodičov.

spracovala Mgr. Lucia Repková
foto: archív školy
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Významná osobnosť prof. RNDr. Ján Ružička, DrSc.  
je rodák z Komjatíc

Komjatice sú hrdé a  pyšné 
na svojich rodákov, ktorí 
dosiahli významné úspechy 
vo svojom kariérnom živote 
a  ich dielo je prínosom pre 
nás všetkých. Jedných z  ta-
kýchto Komjatičanov je aj 
jadrový fyzik, pedagóg a ve-
dec prof. RNDr. Ján Ružička, 
DrSc., ktorý sa pričinil o vy-
budovanie pracoviska nukle-
árnej medicíny v Ústrednej 
vojenskej nemocnici Ru-
žomberok, ktoré bude zame-
rané najmä na diagnostiku 
a liečbu kardiovaskulárnych 
ochorení a rakoviny. 
Prof. RNDr. Ján Ružička, 
DrSc. bol profesorom na 
Katedre jadrovej fyziky UK, 
poradcom predsedu ÚNMS 
(Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo), 
povereným zástupcom pre 
Cyklotrónové centrum SR a 
poradcom ministra hospo-
dárstva.  Je nositeľom štátne-
ho vyznamenania Pribinov 
kríž III. triedy za významné 
zásluhy o hospodársky roz-
voj SR (2009) a  viacnásob-
ným nositeľom Ceny SÚJV 
(Spojený ústav jadrových 
výskumov) v Dubne (Rusko) 
za vedecké výsledky (1972, 
1974, 1991, 2004).
o Pán profesor, aké máte 
spomienky na detstvo 
v Komjaticiach?
- Moje spomienky sú veľmi 
dobré. Základná škola ma 
dobre pripravila a bol som 
prijatý na strednú priemy-
selnú školu elektrotechnickú 
v Bratislave. Po nej som išiel 
študovať matematiku na prí-
rodno-vedeckú fakultu Uni-

verzity Komenského, ktorej 
som sa venoval dva – tri roky, 
ale nakoniec som pochopil, 
že tá fyzika bude pre mňa 
lepšia a  tak som zakotvil na 
katedre jadrovej fyziky. 
o Pamätáte sa na nejakého 
učiteľa zo základnej školy?
- Iba zo slovenčiny si pamä-
tám pani učiteľku Elenku 
Sopkovú. Ona nás tak tré-
novala tú slovenčinu, každý 
deň sme mali rozbor vety 
a chodil som aj na recitačné 
súťaže. Hrávali sme divadlo. 
Dodnes mám fotografiu ako 
sa šermujeme so spolužia-
kom akademickým malia-
rom Stankom Harangozó.  
o Vy ste 20 rokov pôsobili 
v  Rusku (vtedy v Soviet-
skom zväze). Ako ste sa do-
stali do jedného z najuzná-
vanejších vedeckých 
pracovísk na svete?

- Po roku 1968, keď som 
končil štúdium na univerzi-
te má lákalo ísť pracovať do 
Spojeného ústavu jadrových 
výskumov v  Dubne, kde už 
vedy pracovalo pár sloven-
ských fyzikov. Ešte neskon-
čili prázdniny a  už som do 
Komjatíc dostal vyrozume-
nie, že som prijatý. 3. októbra 
1969 som odcestoval a dostal 
som sa medzi svetovú špičku 
jadrových fyzikov z  celého 
sveta a  na pracovisko s  naj-
modernejším zariadením. 
Tam som sa aj dostal k vývo-
ju urýchľovača častíc. 
o Na čo sa urýchľovač častíc 
môže využívať?

- Časticový urýchľovač je 
zariadenie, ktoré pomocou 
elektrického poľa udeľuje 
elektricky nabitým časticiam 
vysokú rýchlosť. Používa sa 
vo veľa oblastiach, ale jeho 
najcennejšie využitie vidím 
v  zdravotníctve. Ak má člo-
vek chorý na rakovinu nádor 
hlbšie v  tele, tak pomocou 
urýchľovača sa ľahko nádor 
nielen zameria, ale ho aj lie-
či. Na rozdiel od doterajšieho 
ožarovania neničí celé oko-
lie nádoru a  všetko čo stojí 
žiareniu v ceste, ale presne 
ohraničí iba samotný nádor. 
To čo teraz na Slovensku 
využívame na liečbu rako-
viny, a  vlastne aj väčšinou 
vo svete, je rádioterapia na 
báze elektrónových urých-
ľovačov. Existuje protónové 
žiarenie, kde sa protón môže 
lepšie využiť na liečbu rako-

viny. Rozdiel je v tom, že ten 
protón sa dá zastaviť. Protón 
pomocou urýchľovača vie-
me dostať do tela, ale dôle-
žité je, že ho vieme zastaviť 
na mieste, ktoré je potrebné 
liečiť. Čiže, protón zastavíme 
v  nádore a  on mu odovzdá 
celú energiu. Je to šetrnejšie 
k zdravému tkanivu.
o Smutné štatistiky hovoria, 
že každý tretí človek má ra-
kovinu. Sú takéto zariade-
nia už aj na Slovensku?
- Protónové urýchľovače za-
čali svoju cestu takmer pred 
75 rokmi a  odvtedy prešli 
veľkou modernizáciou a  vy-
lepšením. Prví začali liečiť 

pomocou urýchľovačov fy-
zici a až v roku 1991 vyrobili 
do nemocnice prvý urýchľo-
vač v USA. Bol to protónový 
komplex,  ale  problémom 
bolo, že bol masívny, ná-
kladný a  liečba veľmi drahá. 
V  ruskom ústave jadrových 
výskumov sa nám podari-
lo zjednodušiť urýchľovač, 
zmenšiť jeho nadrozmernosť 
aj celkové náklady.
V   súčasnosti Rusko dodalo 
časť synchrotrónu pre vojen-
skú nemocnicu v Ružomber-
ku a  verím, že sa nájdu pe-
niaze  na jeho kompletizáciu 
a prevádzku, aby sa mohlo čo 
najskôr začať s liečbou onko-
logických pacientov. 
o Pán profesor, ste členom 
tímu, ktorý zabezpečuje re-
alizáciu protónového centra 
v  ružomberskej nemocnici. 
Držíme Vám palce, nech 

Vám tento projekt úspešne 
dopadne. Je to vlastne také 
zavŕšenie Vášho celoživot-
ného diela. Aký odkaz máte 
pre nielen pre Komjatiča-
nov, ale celkovo pre ľudí?
- Čo iné môžem želať ľu-
ďom, ak nie zdravie. To je 
tá najväčšia hodnota, kto-
rú každý človek potrebuje 
k  spokojnému životu. Celý 
rozhovor s  Prof. RNDr. Já-
nom Ružičkom, DrSc. Nájde-
te na: https://www.facebook.
com/Komjaticeobec/vide-
os/179495999797089/
Na snímke v rozhovore s profesorom

Mgr. Mária Derďaková
foto: Miriam Lörinczová
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Na slovíčko s... 
JUDr. Romanom Porubským, 

poslancom mesta Šurany

o Ako poslanec v  Šuranoch – čo 
považujete za prioritu riešenia vo 
Vašom meste, ako to vyzerá s  plánmi 
rozvoja mesta napríklad v  budúcom 
roku a čo neskôr? Rozvíjajú sa Šurany, 
ako to doba káže?
- Šurany teraz bohužiaľ, doplácajú aj 
na dlhodobé neriešenie problémov. 
Mesto určite zaostáva za dnešnou 
dobou, niekedy nás aj okolité malé obce 
predbiehajú svojimi nápadmi a riešením 
problémov a  môžu nám byť vzorom, 
ako sa veci riešia, ako sa dá...Veľa ľudí, 
ktorí sa vracajú napríklad po rokoch 
zo zahraničia mi hovorí, že tu zastal 
čas. Kedysi bolo mesto Šurany centrom 
zamestnanosti. Fungovali tu podniky, 
v  ktorých pracovali tisícky ľudí. Veľmi 
ma tiež trápi, že ubúda počet obyvateľov 
mesta, obyvateľstvo starne a  to je 

dôsledok toho, že pre mladých 
ľudí je mesto neatraktívne. Naše 
mesto určite má svoj potenciál, 
šikovných a  schopných ľudí 
a  niekedy stačí použiť iba 
zdravý sedliacky rozum. Bol by 
som nespravodlivý, keby som 

tvrdil, že sa v meste nič nerobí, alebo že 
sa v  posledných rokoch nič neurobilo. 
Len konštatujem, že je potrebná zmena. 
V  myslení, rozhodovaní, plánovaní, 
skutkoch a činoch. Takže, ak sa pýtate, čo 
je moja priorita, tak je to zmena...

o Keď sa bavíme o  Šuranoch, majú 
poslanci v  tomto meste podľa Vás 
záujem ťahať za jeden povraz a  teda 
rozvíjať mesto, alebo sa štiepia na 
rôzne smery a  sú v  kolektíve rozpory. 
Samospráva sa totiž rozvíja a  buduje 
jednoznačne len vtedy, ak sa ťahá za 
jeden koniec.
- Počas môjho ročného pôsobenia 
v zastupiteľstve už viem posúdiť prístup 
a  zmýšľanie jednotlivých poslancov. 
Nie so všetkými máme rovnakú optiku 

videnia riešenia problémov, čo ma síce 
mrzí, ale nie sme všetci rovnakí. Možno 
je to spojené aj s dlhoročným pôsobením 
v ostatných mestských zastupiteľstvách, 
kde si osvojili zlé návyky. Ja som 
novým poslancom a  nie som zaťažený 
minulosťou. Bol by som veľmi rád, keby 
sme sa spoločne stretli v  názoroch na 
riešenie problémov, každý sme však 
nejaká osobnosť a každý sme sa rozhodli 
byť poslancom z nejakého dôvodu. Mne 
záleží na našom meste, čoho dôkazom je 
aj to, že som sa do Šurian po rokoch opäť 
vrátil, chcem v ňom žiť a svojou troškou 
napomôcť a prispieť k  jeho rozvoju 
a zlepšeniu života jeho obyvateľov. Som 
hrdý na nepochybne zaujímavú históriu 
Šurian a  zároveň by som chcel byť pri 
tom, keď budeme budovať jeho lepšiu 
budúcnosť. Záverom by som si Vám 
dovolil uviesť môj obľúbený citát, na 
ktorý si pri výkone poslaneckej funkcie 
často spomeniem: „Ten, kto svoj cieľ 
viac ospevuje ako za ním kráča, môže 
ľahko zablúdiť.“

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

NR SR schválila novelu bytového zákona zákonom č. 476/2019 Z. z. a 
vyriešila sa tak otázka právneho základu domového poriadku  

(https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/476/20200201)
Koncom roka 2019, konkrétne 5. decembra, prišlo v NR SR 
v treťom čítaní na rad prerokovanie návrhu novely zákona č. 
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 
Naše združenie sa dlhodobo venuje téme vymožiteľnosti 
domového poriadku, a preto nás potešila informácia, že sa 
pán poslanec Peter Pamula zo SNS počas svojho pôsobenia 
v parlamente snaží načúvať problémom vlastníkov, a 
tieto problémy, vychádzajúce z praxe, sa aj reálne snaží v 
parlamente presadiť.
Pri dlhodobej snahe o zaradenie domového poriadku do 
bytového zákona bolo cieľom združenia, aby bolo porušovanie 
domového poriadku, ktorý si schvália vlastníci na schôdzi 
alebo zhromaždení nadpolovičnou väčšinou hlasov sankčne 
vymožiteľné. Rozhodnutie prijaté na schôdzi prítomnými 
vlastníkmi je totiž záväzné pre každého. Na pozitívne prijate 
pravidiel v domovom poriadku bude potrebná nadpolovičná 
väčšina všetkých vlastníkov v bytovom dome. Súhlas budú 
môcť vyjadriť aj v písomnom hlasovaní.
V prípade,  ak  je  napríklad  majiteľom  bytu  v bytovom  
dome  neprispôsobivý  vlastník,  ktorý  fajčí v spoločných 
priestoroch, necháva výkaly svojho domáceho miláčika v 
spoločných priestoroch alebo inak znečisťuje bytový dom, 
bude takýto vlastník môcť byť za porušovanie na schôdzi 

schváleného domového poriadku sankcionovaný pokutou, 
ktorej výška bude uvedená v domovom poriadku.
Účelom zavedenia sankcií do domového poriadku je zlepšiť 
kvalitu bývania v bytových domoch prostredníctvom dobrého 
susedského spolunažívania podporeného dodržiavaním 
spoločných pravidiel pre ten ktorý bytový dom.
Novela sa však dotkla aj inštitútu zverejňovania dlžníkov v 
bytovom dome, ktorých je možné zverejniť len v prípade, ak 
„majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu 
prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie 
aspoň 500 eur“. Táto fixne určená suma však nezohľadňuje 
ako geografické rozdiely, tak ani individuálny stav každého 
bytového domu. Novelou sa zaviedlo nové variabilné 
pravidlo v podobe zverejnenia dlžníka, ktorý má „úhrnnú 
výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, 
údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň vo výške 
trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia“.
Ak vás táto téma a problematika s ňou súvisiaca zaujala, 
neváhajte osloviť priamo odborníka na danú tému, predsedu 
Združenia pre lepšiu správu bytových domov JUDr. Mgr. 
Mareka Perdíka na tel. čísle 0918 628 240. Radi Vám 
problematiku predstavíme.

Mgr. Nina Sovič, PR manažér ZLSBD
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Elektromontáž

• ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY
• DOMOVÉ INŠTALÁCIE
• BLESKOZVODY
• VÝROBA ROZVÁDZAČOV nn
• REVÍZIE

Predajňa: SNP 143, Šurany tel.: 0903 569 436

František Magyar
Nová č. 35; 942 01 Šurany; www.elektrofm.sk

e-mail: info@elektrofm.sk

VODA – KÚRENIE – PLYN – ELEKTROINŠTALÁCIE
- Záručný a pozáručný servis elektrických a 

plynových zariadení
- Plynové a elektrické revízie
- Montáž
- Domové inštalácie
- Predaj

Kontakt:
Predajňa Blesk: Hasičská 29, 942 01 Šurany

blesk.surany@stonline.sk
0905 257 911

www.blesk-servis.sk

Prečítali sme si na verejných sociálnych sieťach...
Slová Alaine Delona, ktoré nepotrebujú komentár

„Tento svet opustím bez ľútosti“, povedal Alain Delon.  „Predovšetkým 
ale nenávidím túto dobu, je mi z nej na zvracanie“, povedal jeden z naj-
populárnejších hercov druhej polovice minulého storočia a pokračuje: 
„Zadĺženým USA vládnu deprivanti, ilumináti, slobodomurári a ďalší 
sprisahanci proti ľudstvu – skrátka gauneri.  Jediná možnosť ako si udr-
žať moc, je niečo ukradnúť. Veď všetko čo USA majú, bolo ukradnuté. 
Začalo to ukradnutým územím. USA rozvrátili veľa zemí a povraždili 
mnoho nevinných ľudí. Dnes je na rade Európa. Oslabiť Európu isla-
mizáciou. Zničiť európske národné štáty a európske národy. Vyvolať na 
európskej pôde lokálne vojny a vojnu s Ruskom. Oslabiť Rusko a zmocniť 
sa jeho zdrojov. Tomu napomáhajú lokaji v čele EÚ. Títo krátkozrakí 
politici a poskokovia amerických gaunerov idú proti vlastným krajinám 
a proti vlastnému ľudu. Pokiaľ sa Európa neoslobodí od vplyvu US gau-
nerov, nemá budúcnosť,“ dokončuje Alain Delon, jeden z najpopulárnej-
ších hercov minulých desaťročí.

Zviditeľnite svoju firmu alebo živnosť.
Urobíme Vám profesionálny pijár článok  

do regionálneho časopisu, alebo na vašu web stránku!
tel.: 0903 516 499
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Kaderníctvo Katka

Mojzesovo 64
email: katkavalentov@centrum.sk

tel. č. 0905 968 406
FB: Kaderníctvo Katka, kozmetika

• dámske a pánske kaderníctvo
• predlžovanie vlasov (eurolocky, nanoring)
• predlžovanie mihalníc
• zahusťovanie vlasov
• gélové  nechty
• moderné ombréčko
• svadobné účesy, účesy na stužkovú,  

účesy na plesy
• predaj vlasovej kozmetiky NASHI

Treba sa objednať!

GEODÉZIA 
-Vyhotovenie geometrických plánov
-Vytýčenie hraníc pozemkov
-Vytýčenie stavieb
-Identifikácia nehnuteľností a pozemkov

Top Construkt s.r.o.
Kancelária: SNP 78/23, 942 01 Šurany
Email: topconstruktsro@gmail.com; Tel.: +421948412925

Vybavujeme a zabezpečujeme:

STAVEBNÝ ÚRAD
-zabezpečenie podkladov a stanovísk:  
a) stavebné povolenie
b) búracie povolenie
c) ohlásenie drobných stavieb
d) dodatočné povolenie stavieb
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FITKO, Na vŕšku 88/8, 941 44 Hul
0911 190 902, 0908 117 723

Facebook: FITKO
pon-pi 8:00-12:00, 16:00-20:00

sobota 15:00-16:00

Mužom vstup zakázaný
Jedinečnosť tréningov
Ženský svet
Lepšie niekedy ako nikdy


