
9. februára 2017 zasadalo mestské zastupiteľstvo

Mesto s predpokladom stabilného rozvoja
Podľa Národného informač-
ného strediska Slovenskej 
republiky má mesto Šamorín 
z hľadiska hodnotenia finanč-
nej a majetkovej bonity pred-
poklad na stabilný rozvoj. 
Stredisko v 2926 slovenských 
obciach a mestách analyzo-
valo efektívnosť narábania s 
finančnými prostriedkami, 
ako aj efektivitu využívania 
a zhodnocovania majetku, 
pričom len 30,2 percentám 
samospráv udelilo Pečať Roz-
voja obcí a miest, zaznelo 
okrem iného na zasadnutí. 
Poslanci skontrolovali plnenie 
uznesení a vypočuli si stano-

visko hlavného kontrolóra k 
viacročnému programovému 
rozpočtu mesta. Zastupiteľ-
stvo následne schválilo návrh 
programového rozpočtu na 
obdobie 2017 – 2019, kto-
rý obsahuje aj plánované 
investície a úlohy v tomto 
roku. Príjmová a výdavková 
stránka rozpočtu predstavuje 
12,053 129,96 eur. Poslanci 
ďalej schválili plán kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra 
mesta na prvý polrok 2017. 
Plénum následne rokovalo o 
všeobecne záväznom nariade-
ní číslo 1/2017 o podrobnos-
tiach financovania základných 

umeleckých škôl, jazykových 
škôl, materských škôl a škol-
ských zariadení v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Šamo-
rín, súkromných a cirkevných 
zriaďovateľov na území mesta 
Šamorín v rozpočtovom roku 
2017. Schváleniu nariadenia 
predchádzala živá diskusia, 
keďže primátor dal slovo aj prí-
tomným občanom. 
Zastupiteľstvo schválilo zmenu 
uznesenia a zámer odpredaja 
nehnuteľností. Súhlasilo s tým, 
aby mesto požiadalo o finanč-
nú dotáciu na krytie nákladov 
zmien a dopolnkov ÚP. 
Poslanci schválili harmo-
nogram termínov riadnych 
zasadnutí mestského zastupi-
teľstva (9. február, 6. apríl, 29. 
jún, 21. september, 9. novem-
ber a 14. december), pričom 
termín slávnostného zasad-

nutia stanovili na 8. apríl.
V meste od 1. februára 
opäť funguje lekárska služ-
ba prvej pomoci, ktorá 
koncom vlaňajšieho roka 
zanikla. Akciová spoločnosť 
RESCUE-BH mala na získa-
nie potrebných povolení len 
mesiac, no zmluvy so zdra-
votnými poisťovňami mohla 
uzavrieť len od 1. marca. Z 
toho dôvodu sa obrátila na 
mesto so žiadosťou o úhra-
du polovice februárových 
mzdových a prevádzkových 
nákladov. Poslanci jednora-
zový mimoriadny príspevok 
vo výške 4800 eur jednohlasne 
schválili.
V bode Interpelácie poslancov sa 
hovorilo o sochách  a pomní-
koch v našom meste, ktoré by 
v tomto roku mali byť očistené 
a zakonzervované.  (ti)

8. apríla 2017 sa uskutoční slávnostné zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva

Odovzdajú ceny mesta
Samospráva mesta každý 
rok oceňuje svojich obča-
nov, inštitúcie a občianske 
organizácie. V zmysle schvá-
leného Štatútu mesta sa 
ocenenia odovzdajú na Deň 
mesta, a to vždy pri príle-
žitosti udelenia mestských 
výsad nášmu mestu. Návr-
hy na laureátov mestských 
cien mohli predkladať do 
10. marca obyvatelia mesta, 
miestne organizácie, inšti-
túcie a občianske združe-
nia.
Prednosta mestského úra-
du Ervin Sármány pre naše 
noviny uviedol, že návrhy 
na ocenených vyhodno-
tí mestské zastupiteľstvo, 
ktoré na zasadnutí 6. apríla 

schváli laureátov mestských 
cien. „Ceny mesta budú ude-
lené na verejnom slávnost-
nom zasadnutí zastupiteľstva 
v sobotu 8. apríla 2017 začiat-
kom o 17.00 hod., ktoré sa 
uskutoční v mestskom kultúr-
nom stredisku,“ uviedol na 
záver Sármány.       (ti)
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Doprava bude 
transparentnejšia a bezpečnejšia
Mesto pracuje na genereli dopravy, zaznelo na fóre obyvate-
ľov, ktoré sa uskutočnilo 17. januára a bolo venované plate-
nému parkovaniu. O dokumente, do ktorého majú byť zahrnuté 
aj pripomienky občanov, a o rozvoji dopravy sme sa porozprá-
vali s referentom pre dopravu Ing. Ladislavom Tóthom. 

O aký dokument ide a čo 
bude jeho obsahom?
– Súčasťou dokumentácie 
bude dopravný model, ktorý 
bude obsahovať dáta uľah-
čujúce dlhodobé plánovanie 
dopravnej infraštruktúry. 
Dokument je v podstate 
doplnkom projektovej doku-
mentácie územného plá-
nu, ktorý detailne mapuje 
dopravné problémy. Doku-
ment zmapuje vyťaženosť 
jednotlivých ciest a križo-
vatiek, a v prípade potreby 
navrhne ich prestavbu a 
ďaľšie dopravné riešenia.
Dostanú sa do dokumen-
tu návrhy občanov, ktoré 
zazneli na fóre obyvateľov?    
– Občania mali na stretnu-
tí výhrady voči tomu, že 
mesto prijíma dopravné 
rozhodnutia bez adekvát-
nej prípravy. Dokumentácia 
umožní transparentnejšie a 
presnejšie plánovanie rozvo-

ja mestskej dopravnej siete 
a v prípade väčších investí-
cií budeme môcť presnejšie 
predpokladať ich dopad na 
dopravu. 
Bude sa dokument zaobe-
rať aj chodcami a cyklis-
tami? Môžeme očakávať 
zmeny aj v týchto oblas-
tiach? 
– Áno, dokument sa venu-
je aj chodcom a cyklistom. 
Očakávame, že súčasťou 
dokumentu budú aj rozvo-
jové návrhy v tejto oblasti, 
napríklad na zvýšenie počtu 
stojanov na bicykle, rozšíre-
nie a modernizáciu odpočí-
vadiel či vyššiu bezpečnosť 
priechodov pre chodcov. 
Projektant počas návšte-
vy mesta poznamenal, že 
v Šamoríne je nezvyčajne 
málo cyklistov, teda máme 
čo robiť, aby obyvatelia mes-
ta mali väčšiu odvahu sad-
núť si na bicykle.   (ti)

Milí pedegógovia!   
Pri príležitosti 28. marca, dňa narodenia Jana Amosa 
Komenského známeho ako učiteľa národov vyjadruje-

me svoju úctu k pedagógom.
Vaša profesia je jednou z najkrajších na svete: vycho-
vávate deti, formujete ich ľudský charakter, idete prí-
kladom. Každý deň ste súčasťou zázrakov, pomáhate 
našim deťom na ich tajuplných cestách vedomostí. 

Práca vykonaná s veľkou dávkou znalostí a lásky robí 
učiteľa učiteľom, pedagóga pedagógom.  

     Dovoľte nám, aby sme sa Vám pri príležitosti Dňa 
učiteľov v mene mestskej samosprávy úprimne poďa-

kovali za Vašu každodennú poctivú prácu a obetavosť, 
a zaželali Vám pevné zdravie, ideálnu spoločenskú 
a pracovnú  klímu a vytrvalosť pri zdolaní ďalších 

výziev.
  Gabriel Bárdos, primátor mesta

Štefan Vajas, vedúci školského úradu

Materská škola na Veternej 
ulici v Šamoríne sa prihlási-
la do súťaže „Vy rozhoduje-
te, my pomáhame“ Nadácie 
Tesco. Prvá časť súťaže je 
za nami, zo 404 prihláse-
ných projekt našej škôlky s 
názvom „Zdravé deti – zdra-
vá budúcnosť“ bol zaradený 
medzi tri najlepšie v regió-
ne. Výsledok druhej časti 
súťaže je na nás všetkých. 
Čo robiť, aby sme vyhra-
li? Postup je jednoduchý: 
nákup v obchodnom dome 
Tesco. Každý zákazník, 
ktorý od 8. marca do 4. 
apríla nakúpi v ktoromkoľ-
vek obchode spoločnosti 
v našom regióne, dostane 
po zaplatení jeden hlaso-
vací žetón, ktorý má vložiť 
do názvom projektu ozna-
čených hlasovacích boxov, 
teda v našom prípade do 

boxu „Zdravé deti – zdravá 
budúcnosť“. Projekt s naj-
väčším počtom hlasov získa 
1300 eur.
V krátkosti o projekte ,,Zdra-
vé deti – zdravá budúcnosť“: 
Vybudovať edukačný tréning 
pre 115 detí. Deťom by sme 
organizovali výlet k vodné-
mu mlynu v Jelke, kde by 
sme im ukázali obilie a prí-
pravu tradičnej múky. V spo-
lupráci s babičkami by sme 
potom v škôlke pripravili 
tradičné múčne jedlá.  Na 
túto aktivitu by sme chceli 
nadviazať viac prednášok 
pre detí, ako aj pre rodičov s 
odborníčkou na tému zdra-
vý životný štýl a zdravé stra-
vovanie.
Prosím, podporte nás! Za 
podporu vopred ďakujeme!

Mária Almásiová,
riaditeľka MŠ Veterná  

Podporme projekt 
materskej školy

Poďakovanie 
Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy v 

Šamoríne veľmi pekne ďakuje neznámej panej, 
ktorá dňa 16. 2. 2017 pomohla našej žiačke 

Martinke zorientovať sa v našom meste. Svojím 
láskavým prístupom jej pomohla prekonať strach 
tým, že obetovala svoj voľný čas a priviedla ju k 

našej škole. Ďakujeme!
Anna Lauková
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Čoskoro začne premávať sociálny taxík

Zachráňme autobus

Využime spoj medzi Šamorínom a Kvetoslavovom
Od vlaňajšieho leta do 30. 
septembra začal skúšobne 
premávať autobus medzi 
Čilistovom (X-bionic sphe-
re), Šamorínom a Kvetosla-
vovom, no o spoj bol menší 
záujem, než sa očakávalo. Po 
rokovaniach mesta so spo-
ločnosťami X-bionic sphere 
a SAD Dunajská Streda sa 
podarilo zabrániť zrušeniu 
linky, no počet spojov klesol. 
Rokovania o zachovaní spo-
ja prebiehajú naďalej medzi 
TTSK (župa), X-bionoc sphe-
re a mestom, nakoľko spoloč-
nosť X-bionic sphere už vyso-
ké náklady prevádzky nemieni 
sama uhrádzať. Na rokova-

niach sa rozhodlo o zacho-
vaní spoja s tým, že spoje sa 
v ranných a popoludňajších 
hodinách prispôsobia cestov-
nému poriadku RegioJetu.
Mnohí sa mylne domnieva-
jú, že ide o mestský autobus. 
Nie je to však pravda, Šamo-
rín nemá mestskú hromadnú 
dopravu. Mesto iniciovalo 
zavedenie tohto spoja pre-
to, aby vyšlo v ústrety oby-
vateľom, ktorí žiadali ľahšiu 
dostupnosť k železničnej sta-
nici v Kvetoslavove. Využime 
teda ponúkanú možnosť, aby 
linka nebola pre nízku vyťaže-
nosť napokon predsa zruše-
ná.     (ti)      

Vedenie mesta si na rokovaniach o prevádzke sociálneho 
taxíka vybralo občianske združenie Pro Bono z Gabčíkova, 
ktorá skúšobnú prevádzku sociálneho taxíka spustí už v marci, 
hoci poslanci mestského zastupiteľstva budú o príslušnom 
všeobecne záväznom nariadení rokovať až na aprílovom 
zasadnutí.

Ako pre naše noviny uviedla 
predsedníčka občianskeho 
združenia Pro Bono Szilvia 
Czére, podstatou služby je 
to, že pacienta po telefo-
nickom dohovore bezpečne 
prevezú na lekárske vyšet-
renie a po ňom ho dovezú 
domov. „Okrem toho senio-
rom aj nakúpime, prípadne 
ich odvezieme na spolo-
čenské stretnutie, na kto-

ré sa nemajú ako dostať,“ 
uviedla Czére. Združenie 
je odkázaným k dispozícii 
v Gabčíkove od roku 2014, 
spočiatku sa venovalo len 
prevozu pacientov, neskôr 
svoje služby rozšírilo a dnes 
zamestnáva aj 42 ošetro-
vateľov. Predsedníčka Pro 
Bono ďalej povedala, že 
spočiatku budú k pacien-
tom jazdiť z Gabčíkova. Ak 

bude záujem v Šamoríne 
dostatočný, zabezpečia pre 
mesto osobitné vozidlo.
Podľa predsedníčky zdra-
votnej, sociálnej a byto-
vej komisie pri mestskom 
zastupiteľstve Edit Bauer 
mesto už dlho uvažovalo 
o sociálnom taxíku, no ani 
jedna firma v okolí nemala 
na túto úlohu voľné kapaci-
ty. Mesto uzavrelo dohodu 
so združením Pro Bono vďa-

ka tomu, že združenie získa-
lo špeciálne auto na prevoz 
telesne postihnutých klien-
tov. „V mestskom rozpočte 
sme na prevádzku sociálne-
ho taxíka vyčlenili 16-tisíc 
eur, preto by sme uvítali, 
keby odkázaní túto službu 
využívali,“ uviedla a doda-
la, že príspevok mesta bude 
ako pri stravných lístkoch 
závislý od príjmu seniora či 
pacienta.                          (kk)

Telefónne čísla, na ktorých je možné objednať si 
sociálny taxík: 

0903 751 956 – prepravná služba  
0811 836 474 – opatrovateľská služba
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Najväčšou hodnotou je zdravie
„Choroby, najmä chronické 
ochorenia strpčujú život ľudí a 
rodín. Mnohí trpia aj preto, že 
pre chorobu nie sú plnohod-
notnými členmi spoločnosti. 
To je však veľký omyl, lebo aj 
ľudia trpiaci civilizačnými cho-
robami ako vysoký krvný tlak, 
cukrovka, rednutie kostí či 
problémy s kĺbmi, môžu vďa-
ka zdravému životnému štýlu 
žiť plnohodnotný život, hoci 
nikdy nebudú úplne zdraví. 
Dôraz je však vždy na preven-

cii,“ povedal predseda Zväzu 
postihnutých civilizačnými 
chorobami SR Alojz Partel 
na výročnej členskej schôdzi 
šamorínskej základnej organi-
zácie. Predseda členov oboz-
námil aj s cieľmi zväzu, ktoré 
vlani v októbri vytýčil jeho 
celoštátny kongres v Kežmar-
ku. Výročnú schôdzu otvorili 
mažoretky zo Základnej školy 
Mateja Bela a dunajskostredskí 
tanečníci na vozíčkoch. Potom 
o činnosti v uplynulom roku 
informovala predsedníčka 
základnej organizácie Alžbe-
ta Godányová, ktorá zároveň 

oboznámila aj s tohoročnými 
plánmi. Primárnym cieľom 
organizácie je pomoc zdravot-
ne postihnutým, preto Alojz 
Partel pravidelne poskytuje v 
Šamoríne odborné poraden-
stvo, ktoré v poslednom čase 
využívajú aj odkázaní z okoli-
tých obcí.
Organizácia vyvíja pestrú čin-
nosť, členovia okrem utorňaj-
ších a štvrtkových klubových 
stretnutí chodia na výlety a 
prednášky, sú v kontakte s 

ostatnými organizáciami v 
okrese a navštevujú ich podu-
jatia. Zväz venuje pozornosť 
aj maloletým členom, pre 
ktorých už tradične každý rok 
organizuje športový deň, deň 
detí a mikulášske oslavy. 
Výročnú členskú schôdzu 
ukončila neviazaná zábava, no 
pred ňou si ešte predsedovia 
spriatelených organizácií ako 
symbol úspešnej spoluprá-
ce navzájom darovali kvety. 
Účastníkom členskej schôdze 
sa v mene mesta prihovoril 
viceprimátor Csaba Orosz. 

Text a foto: Helena Tóthová

Predsedovia klubov dôchodcov a invalidných dôchodcov ako symbol 
úspešnej spolupráce si navzájom darovali kvety

Účastníkov výročnej členskej schôdze pozdravili aj mažoretky zo Zák-
ladnej školy Mateja Bela

Vo februári sa konala výročná členská schôdza Klubu 
dôchodcov Samaria, na ktorej bývalá predsedníčka Ilona 
Botló vyhodnotila vlaňajšiu činnosť. O plánoch na tento 
rok hovorila nová predsedníčka klubu Helena Mészárosová. 
Slávnostnú schôdzu spestrili členovia hudobno-poetickým 
pásmom.                           (ti)

V poslednú fašiangovú sobotu sa v Mliečne uskutočnil tra-
dičný fašiangový sprievod. Svadobčania v rozjarenej nálade 
aj tento rok prešli celou dedinou, aby potešili malých i veľ-
kých.

Snímky:Jessica Kollerová
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Pomáhajú a prednášajú 
Miestny spolok Slovenského 
Červeného kríža v Šamoríne 
usporiadal svoju výročnú 
členskú schôdzu v znamení 
80. výročia svojho založenia.
Po kultúrnom programe žia-
kov mestských základných 
škôl predseda spolku Jozef 
Fürdös a členka vedenia 
Mária Domsitzová predloži-
li správu o činnosti spolku 
v minulom roku a v uplynu-
lom desaťročí. „Pred desia-
timi rokmi sme referovali 
o dovtedajšej sedemdesiat-
ročnej činnosti Červeného 
kríža, teraz pripomenieme 
dianie v uplynulom desaťro-

čí,“ uviedli v správe. Miestny 
spolok od roku 2006 v mest-
ských materských školách 
hravou formou prednáša o 
prvej pomoci, pričom dnes 
dostáva spolok pozvánky aj 
do materských škôl v okoli-
tých obciach. Od roku 2006 
sa po dohode s Národnou 
transfúznou službou trikrát 
do roka v meste organizuje 
darovanie krvi, čo darcovia 

uvítali, keďže nemusia ces-
tovať do hlavného či okres-
ného mesta. Vďaka tejto ini-
ciatíve v posledných rokoch 
v meste stúpol počet darcov 
krvi, čo odzrkadľuje aj rastú-
ci počet nositeľov bronzovej, 
striebornej či zlatej Jánské-
ho plakety. V našom meste 
máme dokonca aj nositeľa 
diamantovej plakety. 
V posledných rokoch rastie 
počet mestských kultúrnych 
a športových podujatí, na 
ktorých je potrebné zabezpe-
čiť zdravotnú službu. Orga-
nizátori sa väčšinou obra-
cajú na miestny spolok Čer-

veného kríža, ktorý z toho 
dôvodu pravidelne zabezpe-
čuje kurzy pre svojich mla-
dých členov. Od roku 2005 
sa v máji koná súťaž mla-
dých záchranárov, do ktorej 
sa vlani okrem šamorínskych 
škôl prihlásili aj školy z oko-
lia mesta, a v súťaži celkovo 
bojovalo dvanásť družstiev. 
Spolok už tretí rok organi-
zuje jarnú a jesennú zbierku 

a burzu šatstva. Známa je 
aj potravinová zbierka, kto-
rú Červený kríž organizuje 
s Kauflandom. V Šamorí-
ne akcia úspešne prebehla 
dva razy, vďaka nej získali 
pomoc miestni dôchodcovia 
a sociálne odkázané mnoho-
detné rodiny. 
Záujemcovia si počas výroč-
nej schôdze mohli vo vesti-
bule kultúrneho strediska 
pozrieť pomôcky a pred-

mety, ktoré spolok získal na 
svoju činnosť vďaka projek-
tom a sponzorom. 
Spolok odovzdal ďakovné 
listy bývalým členom vede-
nia. Následne predseda 
okresnej organizácie Tibor 
Misányik vysoko ocenil prá-
cu šamorínskeho spolku 
Červeného kríža, ktorého 
predstaviteľov vlani prijal aj 
prezident Andrej Kiska. 

Helena Tóthová 

Zber šatstva
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža vyhlá-
sil jarnú zbierku šatstva, ktorá sa uskutoční v týchto 
termínoch: 

3. marec (piatok) – od 17.00 hod. do 20.00 hod.
4. marec (sobota) – od 9.00 hod. do 12.00 hod.
10. marec (piatok) – od 17.00 hod. do 20.00 hod.
11. marec (sobota) – od 9.00 hod. do 12.00 hod.
17. marec (piatok) – od 17.00 hod. do 20.00 hod.
18. marec (sobota) – od 9.00 hod. do 12.00 hod.
24. marec (piatok) – od 17.00 hod. do 20.00 hod.
25. marec (sobota) – od 9.00 hod. do 12.00 hod.
27. a 28. marec (pondelok, utorok) – od 17.00 hod. 
do 20.00 hod.

Burza šatstva, na ktorej sa bude vyzbieraný odev pre-
dávať za symbolické ceny, sa uskutoční vo vestibule 
kultúrneho strediska 31. marca od 8.00 hod. do 20.00 
hod. a 1. apríla od 8.00 hod. do 12.00 hod. 
Vedenie spolku darcov žiada, aby darovali len zachova-
lý odev a obuv pre deti a dospelých, prípadne hračky. 
Zbierka sa uskutoční v sídle Červeného kríža na Obil-
nej ulici v budove daňového úradu. 
Červený kríž ako humanitárna organizácia aj takouto 
formou pomáha sociálne odkázaným. Symbolický prí-
jem z predaja zachovalého šatstva je jediným príjmom 
miestneho spolku, ktorý sa využije na nákup pomôcok 
a iné výdavky spojené s charitatívnou činnosťou orga-
nizácie.        (ti) 

Bývalí členovia vedenia SČK v spoločnosti Márie Domsitzovej a Jozefa 
Fürdösa 

Bývalej členke vedenia Valérii Blažekovej, ktorá vlani oslávila 90. naro-
deniny, odovzdal Jozef Fürdös ďakovný list doma

Výstava
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Kráľ Matej 
v SPOMienKach – 1

Matej Hunyadi patrí k našim 
popredným panovníkom, 
spoločne so svätým Štefa-
nom a svätým Ladislavom je 
stelesnením ideálu uhorské-
ho kráľa. Dodnes je naším 
najpopulárnejším kráľom, o 
ktorom si národy Karpatskej 
kotliny rozprávajú mnoho 
príbehov, povestí a legiend. 
Bol to panovník veľkého 
formátu, ktorý sa zasadil o 
rozvoj domácej kultúry, a po 
svojej smrti sa stal súčasťou 
kultúrneho pokladu európ-
skych národov. Jeho pano-
vanie sa celé stáročia spo-
mínalo ako zlatý vek, ľud ho 
oplakával, lebo po jeho smr-
ti začala krajina upadať.
Gáspár Heltai v Kronike 
o záležitostiach Maďarov 
(1575) uvádza, že počas jeho 
vlády naňho mnohí mali 
ťažké srdce, no po smrti ho 
všetci začali chváliť, lebo 
krajina prišla o svoj pokoj. 
Navyše sa objavili Turci, 
krajinu čakal jeden úder za 
druhým a všetci si uvedomi-
li, aký bol Matej znamenitý 
panovník. Počas vlády Vla-
dislava II. Jagelovského sa 
totiž rozpadol Čierny pluk, 
prebehlo najväčšie povsta-
nie nevoľníkov, aristokrati 
bezuzdne zneužívali svo-
je postavenie a v krajine 
nastala feudálna anarchia. 
Po bitke pri Moháči a obsa-
dení Budína Uhorsko prišlo 
o samostatnosť a krajina sa 
rozdelila na tri časti. V sto-
ročí náboženských  a hra-
ničiarskych bojov sa Matej 
v očiach utrápeného ľudu 
stal akoby mýtickým hrdi-
nom. Spočiatku ho spomí-
nali ako panovníka, ktorý 
všetko vidí, jeho pozornému 
zraku neunikne ani jedno 
porušenie práv a ani jedna 
nespravodlivosť. Čoskoro sa 
zrodili aj príbehy o panovní-
kovi, ktorý chodil v prestro-
jení po krajine, aby potrestal 
spupných pánov. Jeho meno 
neoddeliteľne splynulo s poj-
mom spravodlivosť. Hovo-
rilo sa, že na zľadovatenom 

Dunaji ho nezvolili uhorské 
stavy, ale priamo ľud, keďže 
aj on pochádzal z ľudu.
Matejov život bol aj v sku-
točnosti veľmi dobrodružný 
a plný nečakaných zvratov, 
čo nesporne prispelo k vzni-
ku folklórnych motívov via-
žucich sa k jeho osobe. Prí-
beh o najmladšom synovi, 
ktorý prišiel o svoju rodinu, 
uvalili ho do zajatia, z ktoré-
ho sa mu podarilo uniknúť 
a za odmenu získať celé krá-
ľovstvo, je ako vytrhnutý z 
rozprávky. Životná cesta veľ-
kého kresťanského panovní-
ka, ktorý ako syn turkobijcu 
bojuje s pohanmi, neskôr sa 
uchádza o cisársky titul a za 
tajomných okolností zom-
rie, sa zasa hodí do hrdin-
ského eposu či drámy. Doha-
dy o jeho pôvode, zvolenie 
za kráľa na zľadovatenom 
Dunaji, ohromné bohatstvo 
a pompa, legendárny Čierny 
pluk či osud jeho otca, star-
šieho brata a syna sú témy, 
ktoré volajú po umeleckom 
spracovaní.
Slová o veľkosti, múdrosti 
a bystrozraku panovníka, o 
jeho zmysle pre humor náj-
deme v historickom diele a 
genealógii Antonia Bonfini-
ho, v zbierke anekdot Gale-
otta Marzia či v básňach 
Jana Pannonia. Marzio a 
Pannonius navyše pozna-
menávajú, že chválospevy o 
kráľových hrdinských činoch 
vznikli už počas jeho života. 
Ako príklad môžeme uviesť 
piesne o víťazstve v Šabaci 
či o dobývaní Jajce. Folklór 
s tematikou panovania krá-
ľa Mateja začal rozkvitať v 
období vlády Jagellovcov. Z 
tohto obdobia pochádza aj 
chválospev začínajúci slo-
vami „Néhai való jó Mátyás 
király” (Bývalý dobrý kráľ 
Matej), v ktorej sa panovník 
označuje za „jasnú hviezdu 
Uhorska a útočisko bied-
nych ľudí“. István Székely 
Benczédi vo svojej Cronice 
z roku 1559 spomína, že o 
Matejovi sa ústnym poda-
ním šíri viacero príbehov. 
Bol to on, kto zapísal prvú 

povesť o kráľovi 
s názvom Kráľ 
Matej a chu-
dobný človek, 
ktorú označil 
za humornú 
rozprávku. Spo-
mínaný Gáspár 
Heltai vo svo-
jej kronike v 
kapitole Veľké 
zásluhy kráľa  
Mateja (Az Mát-
tyás királynak 
nagy dicsireti) 
dopĺňa Bonfini-
ho informácie o 
sedem povestí, 
vrátane príbehu 
o klužskom sud-
covi. Uňho sa 
po prvý raz dočítame o tom, 
že Matej ako múdry panov-
ník chodil v prestrojení po 
krajine, aby spoznal holú 
skutočnosť. Uvádza, že prí-
behy o Matejovi sú záznamy 
rozprávania bývalých voja-
kov Čierneho pluku, čo je 
však pre veľký časový rozdiel 
nepravdepodobné. Koncom 
16. storočia sa v listinách 
týkajúcich sa majetkových 
sporov po prvý raz objavila 
sentencia „Zomrel kráľ Mati-
áš – už viac pravdy nemáš!“, 
v pôvodnom maďarskom 
znení ako „Meghalt Mátyás 
király, elkölt az igazság”.
Paralelne sa folklór spoje-
ný s Matejom objavil aj v 
zahraničí. V zbierke európ-
skych ľudových rozprá-
vok Giovanna Francesca 
Straparolu, ktorá vyšla v 
roku 1550 v Benátkach, sa 
„v prvej rozprávke druhej 
noci“ dočítame, že bohatý 
rozprávkový kráľ Galeotto 
známy z tzv. bretónskych 
príbehov sa ožení „s Ersi-
liou, dcérou uhorského krá-
ľa Mateja, ktorá bola v tom 
čase najkrajšia, najmravnej-
šia a najvzdelanejšia“. Matej 
síce nemal dcéru, no príbeh 
jasne ukazuje, že uhorský 
kráľ mal v zahraničí povesť 
veľkého, bohatého a vzde-
laného panovníka. Je pozo-
ruhodné, že ľud spomínal 
na Mateja ako na dobrého 

panovníka, ktorý ochraňo-
val chudobných, aj v tých 
krajinách, ktoré Matej po 
krvavých bojoch obsadil. Za 
spravodlivého kráľa ho pova-
žuje aj česká tradícia, zo 17. 
storočia sa o ňom zachovali 
štyri české rukopisy rozprá-
vok a povestí. Matej sa spo-
mína aj v spevníkoch zo 16. 
a 17. storočia (Pán Bůh z své 
milosti nyní lid sobě vybírá – 
1564, Bože nebeský, ty věrou 
spojuješ – 1612, 1620). 
Aleš Knobloch vo svojich 
skladbách (1561) na dvoch 
miestach uvádza, že „zpívá 
se jako starodávná píseň 
vojenská o Králi Matyášovi, 
Králi Uherském“.
Folklórne diela o uhorskom 
kráľovi nájdeme aj v mno-
hých regiónoch Balkánskeho 
polostrova, a to od Chorvát-
ska až po Bulharsko a Mace-
dónsko. Matejov kult je naj-
silnejší u Srbov, Chorvátov 
a Slovincov, pre ktorých nie 
sú typické báje a povesti, 
ale hrdinské piesne. Srbské 
a chorvátske hrdinské pies-
ne sú jedinečné, nikde inde 
podobné nevznikli. Spieva 
sa v nich nielen o Matejo-
vých hrdinských činoch, ale 
aj o skutkoch jeho príbuz-
ných a rovesníkov, respektí-
ve v rámci cyklu opisujú celý 
kráľov život.

László Horváth
(Dokončenie v nasledujúcom čísle)

Kapitoly o královi Matejovi – 9. cast´ ˇ



marec 2017 7

„Tento rok prebehne zápis 
do šamorínskych škôl od 3. 
do 8. apríla. 
v Základnej škole Mate-
ja Bela na Kláštornej ulici 
bude zápis od stredy do 
soboty, teda od 5. apríla do 
8. apríla v pracovné dni od 
15.00 hod. do 18.00 hod., 
v sobotu od 9.00 hod. do 
12.00 hod. 
v Základnej škole Mateja 
Korvína na rybárskej uli-
ci sa zápis uskutoční od 
štvrtka do soboty, teda od6.
apríla do 8. apríla v pra-
covné dni od 7.30 hod. do 
17.00 hod. a v sobotu od 
8.00 hod. do 12.00 hod. 
Do Základnej školy v Mlieč-
ne na Prvej ulici bude mož-
né deti zapísať od pondelka 
do soboty, teda od 3. apríla 

do 8. apríla v pracovné dni 
od 8.00 hod. do 18.00 hod. 
a v sobotu od 8.00 hod. do 
12.00 hod.,“ informoval nás 
vedúci školského úradu Šte-
fan Vajas. 
Zápis do materských škôl 
sa na základe odporúčania 
ministerstva školstva pre-
sunul na máj, no zápis do 
škôlok nie je regulovaný 
všeobecne záväzným naria-
dením mesta. Podmienkou 
zápisu je to, aby zákonný 
zástupca dieťaťa predložil 
príslušnej materskej škole od 
9. do 19. mája písomnú žia-
dosť o prijatie dieťaťa. „Žia-
dosť sa dá predložiť osobne, 
poštou alebo elektronicky,“ 
uviedol Vajas a dodal, že o 
prijatí dieťaťa rozhodnú ria-
diteľky materských škôl.   (ti)

Zápis do škôl bude v apríli
V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta sa zápis 
školopovinných detí do troch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
nášho mesta uskutoční v druhý aprílový týždeň.  

Centrum voľného času Kukkónia aj tento rok usporiadalo v kul-
túrnom stredisku fašiangový maškarný ples. Nálada bola vyni-
kajúca, deti si opäť pripravili krásne a nápadité masky. 

Foto: Zoltán Szitás – FOTOS

Boj proti drogám 
na gymnáziu

Zariadenie pre seniorov Ambrózia sa snaží spestriť všedné dni 
svojich obyvateľov a priniesť do ich života trochu radosti. V 
posledný fašiangový týždeň sa preto konalo maškarné popolud-
nie, na ktorom sa v maskách zabávali nielen obyvatelia zariade-
nia, ale aj ich ošetrovatelia. V priestrannej jedálni si niektorí aj 
zatancovali a, prirodzene, nechýbali ani fašiangové fánky.          (ti) 

Drogy sú veľkým nebezpe-
čenstvom, ktoré ohrozuje 
čoraz mladšie deti, ale naj-
mä tie dospievajúce a mla-
dých dospelých. Práve táto 
najviac ohrozená veková 
kategória denne prichádza 
na vyučovacie hodiny aj do 
našej školy. Svojimi akti-
vitami, ktoré už tradične 
organizujeme na Gymnáziu 
M. R. Štefánika, sa snažíme 
našich študentov upozorniť 
na nebezpečenstvo látko-
vých a nelátkových závislos-
tí  a vysloviť náš nesúhlas s 
trendom modernej doby – 
vyskúšať drogy, bagatelizo-
vať následky užívania  a  ali-
bisticky veriť mýtom o nich. 
V Týždni boja proti drogám 
sme v tomto školskom roku 
zorganizovali nasledovné 
akcie:
1. vyhlásili sme  iv. ročník 
školskej výtvarnej súťaže  
s osvetovou tematikou
Súťažné práce boli anonym-
ne vystavené v školskom ves-
tibule. Všetci mohli hlasovať 
svojím podpisom. Hlasy sa 
zrátali a  bolo zverejnené 
výsledné poradie. Víťaznou 
sa stala práca Zuzky Svrčko-
vej – žiačky 2. A triedy.
2. Uskutočnili sme pred-
nášku o drogovej scéne na 
Slovensku z pohľadu polí-
cie
Prednášku viedli prísluš-
níci Národnej kriminálnej 
agentúry (NAKA) Prezídia 
policajného zboru SR. Bola 
spojená s veľmi zaujímavou 
prezentáciou, ktorá bola 
zameraná na predstavenie 

jednotlivých omamných a 
psychotropných látok, ich 
pôvod, následky užívania, 
ako aj prevenciu, premiet-
nutie ich užívania do slo-
venského právneho poriad-
ku a represie. Prednášajúce 
sa snažili pri jednotlivých 
drogách vysvetliť aj poci-
ty, ktoré sa pri ich užívaní 
vyskytujú, čas, po akom sa 
človek stáva naozaj závislým 
a aké to je byť závislým od 
jedovatej látky. Na závažnosť 
závislosti sa snažili poukázať 
aj fotografiami „pred a po“. 
Tieto fotografie boli možno 
jednou z najzaujímavejších 
častí prednášky. 
Posledná časť stretnutia 
bola venovaná diskusii. Roz-
prúdila sa celkom zaujímavá 
konverzácia o legalizovaní 
marihuany, šoférovaní pod 
vplyvom omamných látok či 
dokonca nikotínu. Žiaci mali 
možnosť vyjadriť svoj názor 
a na svoje otázky dostali 
zmysluplné odpovede. 
3. týždeň prevencie a 
zdravia
V tomto týždni sa uskutočnili 
prednášky na témy Alkohol, 
marihuana, Nelátkové závis-
losti, Stres a efektívne spôso-
by učenia. Táto aktivita bola 
zorganizovaná školskou psy-
chologičkou nášho gymnázia 
v spolupráci s našou partner-
skou Paneurópskou vysokou 
školou, Fakultou psychológie. 
Vysoká škola pripravila veľmi 
zaujímavé prednášky presne 
na mieru podľa nášho zada-
nia.     

RNDr. Andrea Sidó
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Šamorínske obhájenie titulu
Oblastný stolnotenisový 
zväz v Dunajskej Strede po 
siedmykrát zorganizoval tra-
dičný okresný turnaj jednot-
livcov a vo štvorhrách v muž-
skej kategórii, na ktorom sa 
zúčastnilo šamorínske muž-
stvo v plnom obsadení.
Zástupcovia 26 klubov pôso-
biacich v 19 žitnoostrov-
ských obciach a mestách 
zmerali svoje sily a porovnali 
svoje schopnosti i športo-
vé zdatnosti v telocvičniach 
Strednej odbornej školy roz-
voja vidieka a Športového 
gymnázia v Dunajskej Stre-
de. 
54 účastníkov turnaja – 
registrovaných hráčov v 
našom okrese – rozdelených 

do šesťčlenných skupín začí-
nali súboje na desiatich sto-
loch. Postupujúci hráči zo 
skupín, najlepší 32 súťažiaci, 
pokračovali so zápasmi pria-
mo vyraďovacím systémom, 

ktorého vyvrcholením bolo 
finále turnaja. Paleta súťažia-
cich bola veľmi rôznorodá a 
pestrofarebná zo všetkých 
hľadísk, nakoľko najmladší 
účastník mal 16 a najstarší 
73 rokov, pričom našli sa aj 
hráči z vyšších súťaží. 
Turnaj, podobne ako 
minulý rok, aj tentoraz 
sa skončil so šamorínsky-
mi úspechmi, nakoľko vo 
vyrovnaných súbojoch 
najlepší športový výkon v 
hre jednotlivcov, ako aj vo 
štvorhrách podali členovia 
Stolnotenisového klubu 
Šamorín. Víťazom celého 
turnaja sa stal Zoltán Csá-

pai zo Stolnotenisového 
klubu Šamorín, ktorý si 
zahral finále s dlhoročným 
klubovým spoluhráčom 
Tiborom Violom. Vo štvor-
hre si podmanili titul tiež 
Šamorínčania, kde na všet-
kých troch priečkach stup-
ňa víťazov figurovali zástup-
covia nášho klubu. Tento 
skvelý úspech je výsledkom 
dlhodobej športovej spolu-
práce a vynikajúceho tímo-
vého ducha, ktorý vládne 
už dlhé roky medzi členmi 
klubu. 
Celé podujatie prebiehalo 
vo veľmi dobrej, pohodo-
vej a športovej atmosfére, 
pričom bolo dobré vidieť, 
že samotná okresná súťaž 
stolnotenisových družstiev 
z roka na rok produkuje 
stále lepšie a kvalitnejšie 
súboje tak medzi klubmi, 
ako aj medzi jednotlivcami. 
V našom regióne sa stolný 
tenis teší čoraz väčšej popu-
larite, a stále viac a viac ľudí 
so športovým duchom chy-
tí pingpongovú loptu, čo 
má za následok narastajú-
cu kvalitu. Dúfame, že táto 
tendencia vydrží a posunie 
ďalej tento druh športu. 
Pomocou podobných špor-
tových podujatí sa možno 
podarí dosiahnuť väčšiu 
atraktivitu a popularitu pre 
túto disciplínu, s vierou, že 
sa podarí vrátiť sa k tradíci-
ám, keďže obce a mestá zo 
Žitného ostrova už vycho-
vali mnoho skvelých ping-
pongistov, ktorí obstáli aj  
na medzinárodnej úrovni. 

Tibor Viola

výsledky:
Jednotlivci:
1. Zoltán CSÁPAI (Šamorín)
2. Tibor VIOLA (Šamorín)
3.  Marián KONÔPKA (Šamorín) a Ádám CSOMOR 

(Baka) 
Štvorhra:
1. Zoltán CSÁPAI / Štefan CSOMOR (Šamorín)
2. Tibor VIOLA / Miroslav NAHÁLKA (Šamorín)
3.  Marián KONÔPKA (Šamorín) / Gábor MOLNÁR 

(Veľký Meder) a Jozef KOZMÉR / Imrich CSIBA 
(Gabčíkovo)

Posledný januárový týždeň 
sa na Súkromnej hotelo-
vej akadémii a Súkromnej 
strednej odbornej škole SD 
Jednota v Šamoríne niesol 
v duchu kultúrno-vzdeláva-
cieho projektu  EDUCATE 
Slovakia organizácie AISEC. 
Projekt je zameraný na 
zlepšenie medzikultúrneho 
porozumenia a globálneho 
zmýšľania v anglickom jazy-
ku prostredníctvom interak-
tívnych prednášok. Pri tejto 
príležitosti na školu zavítal 
Andreas, stážista z Indoné-
zie, ktorý žiakom oživil hodi-
ny anglického jazyka. Žiaci 
počas celého týždňa mali 
možnosť pracovať pod jeho 
vedením, diskutovať o tradí-
ciách obidvoch krajín, pre-
berať problémy dnešného 
sveta, porovnávať situáciu v 
krajine stážistu a na Sloven-

sku. Dozvedeli sa veľa zau-
jímavostí o Indonézii, spo-
znali reálie tejto fascinujúcej 
krajiny, oboznámili sa s jej 
kultúrou, ľuďmi či typic-
kými zvykmi.  Pozitívom 
aktivít bola predovšetkým 
komunikácia v anglickom 
jazyku a v neposlednom 
rade i to, že do vyučova-
cieho procesu boli aktívne 
zapojení všetci žiaci. Na 
hodinách bola dobrá spätná 

väzba a príjemná atmosfé-
ra. Žiaci si vyskúšali použí-
vať anglický jazyk v praxi, 
nebáť sa v ňom komuni-
kovať a vedieť reagovať na 
situáciu, keď druhá strana 
slovenský jazyk neovláda.
Svoju prvú návštevu Sloven-
ska hodnotil Andreas veľmi 
pozitívne, prezradil nám, že 
našu krajinu a školu navštívi 
rád aj v budúcnosti. 

 Mgr. Petra Nagyová 

Oživenie hodiny anglického jazyka
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Ponuka Mestskej knižnice  ZsigMonda Zalabaiho
MariO GiOrDanO: teta POlDi a SicílSKe levy

Teta Poldi sa v deň svojich šesťdesiatych narodenín odsťahu-
je na Sicíliu. Tam sa chce vo všetkej počestnosti a s pohľadom 
upretým na more upiť na smrť. Po smrti manžela, s ktorým sa 

síce veľmi milovali, sa stala zatrpknutou 
ženou. Prispeli k tomu aj dva potraty, 
alkohol, nevera, jeho rozvod, choroba 
a nakoniec aj smrť. Napriek tomu sa 
naďalej veľa smeje, veľa miluje, pije... 
Sicília je však komplikovaná, ani umrieť 
sa tam nedá. A tak Poldi berie osud 
do vlastných rúk. Na Sicíliu vezme aj 
synovca, nádejného spisovateľa a bez-
nádejného starého mládenca. Nepočíta 
však s početným a temperamentným 
príbuzenstvom svojho mŕtveho manže-
la. Keď jedného dňa zmizne Valentino, 

chlapec, ktorý Poldi pomáha v domácnosti a záhrade, život sa 
jej zmení. Má v tom azda prsty mafia? Poldi sa, podobne ako jej 
staršia anglická kolegyňa slečna Marplová, pustí do pátrania a 
čoskoro jej cestu skríži atraktívny komisár Montana. Fešákom 
v policajných uniformách Poldi jednoducho neodolá! 

W. BrUce caMerOn: PSia DUša. PSie POSlanie 
Mimoriadne vtipný román pre každého milovníka psov! Autor 
tohto bestsellera je presvedčený, že pes sa 
môže narodiť viackrát za sebou, aby dostal 
šancu zdokonaľovať sa v rozličných zručnos-
tiach a v chápaní ľudského správania.
Aj románový psí hrdina sa vrátil na svet viac 
ráz. Narodil sa ako túlavé šteniatko, ale tento 
život sa skončil tragicky skoro. Potom hľadá 
zmysel života ako neposedný zlatý retriever 
v náručí osemročného chlapca Ethana. Pri 
spoločných dobrodružstvách sa naučí, čo 
všetko má zvládnuť dobrý pes. Lenže aj táto životná púť hrdin-
ského rodinného maznáčika sa raz uzavrie. Keď znovu príde na 
svet ako šteniatko, musí sa popasovať s náročnejšími úlohami, 
aby mohol byť ľuďom naďalej užitočný. Pritom stále nosí v sebe 
túžbu opäť stretnúť chlapca, ktorého nadovšetko miluje. 
Psia duša, duchaplný, precítený aj vtipný príbeh, ponúka psí 
pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás neopustia a každé 
stvorenie má na svete svoju nezameniteľnú misiu.

Hudobný rok súboru 
Harmonia Classica

V západnom zajatí

Hudobný rok komorného 
súboru Harmonia Classica 
bol nielen pestrý, ale vyžado-
val si i veľa tvrdej práce počas 
spoločných skúšok a víken-
dových sústredení. Stáli sme 
pred novými výzvami, čaka-
li nás projekty, ktoré súbor 
mohli posunúť vpred.
Prvý koncert roka 2016 mal 
dobročinný charakter. Na 
Kvetnú nedeľu sme sa zišli v 
evanjelickom kostole, aby sme 
pomohli vyzbierať finančný 
príspevok pre zdravotne ťažko 
postihnutého Danka Orosza.
Následne prišiel návrh zo stra-
ny Ágnes Katona, prezidentky 
viedenského orchestra Inter-
nationale Donauphilharmo-
nie, na vzájomnú spoluprácu 
profesionálnych hudobníkov 
s naším súborom. Realizácia 
tohto nápadu a najmä jeho 
príprava si vyžadovala veľkú 
dávku trpezlivosti a energie, 
najmä zo strany vedúcej súbo-
ru Brigity Hegyiovej, ktorá 
bola pravou rukou Ágnes 
Katona. Výsledkom ich nie-
koľkomesačnej práce a taktiež 
práce hudobníkov bol májo-
vý koncert v rakúskom Bad 
Deutsch Altenburgu pod tak-
tovkou dirigenta  Wolfganga 
Danzmayra. O mesiac neskôr 
sa koncert v rovnakej zostave 

zopakoval v našom meste. 
V júli sme dostali možnosť 
účinkovať v rámci Hudobných 
dní na nádvorí Koruna, býva-
lého kláštora paulánov. To 
bol posledný z radu sezón-
nych koncertov, po ktorom 
nasledovali dni oddychu. 
September začal víkendo-
vým sústredením súboru. 
Jeho úlohou bolo nacvičiť 
program hlavne na advent-
né koncertné obdobie.  O 
mesiac neskôr sme absol-
vovali spoločný koncert so 
zborom Híd a hosťami z 
českého Pacova v Základnej 
umeleckej škole, v novembri 
sme mali možnosť hrať na 
zádušnej omši v rímskokato-
líckom kostole v Šamoríne. 
December sa pre nás nesie 
v duchu adventných koncer-
tov, z ktorých sa prvý konal v 
rovnakom kostole 4. decem-
bra v spolupráci so spevác-
kym zborom Híd. Posledný z 
radu adventných koncertov sa 
uskutočnil v Ohradoch. 
Tento rok zahájime koncertné 
obdobie v apríli v maďarskom 
meste Kőszeg, neskôr v Prahe 
a od mája sa opäť zopaku-
je spoločné koncertovanie s 
Donauphilharmonie, na ktoré 
sa už teraz veľmi tešíme.

Emília Lengyelová

Klub slovenských čitateľov pri Mestskej knižnici Zsigmon-
da Zalabaiho usporiadal prezentáciu knihy V západnom 
zajatí, ktorú vydal Inštitút Fórum. Publikácia obsahuje 
spomienky vyše šesťdesiatich pamätníkov, ktorých počas 
druhej svetovej vojny zajali západné mocnosti. S autorom 
rozhovorov, historikom a archivárom Inštitútu Fórum 
Zoltánom Kőrösom sa zhovárala Marta Galbáčová.  (mk)

Darujte 2 % zo svojich daní 
Dobrovoľnému hasičskému zboru 

v šamoríne!
Potrebné údaje:
Obchodné meno prijímateľa: Dobrovoľný hasičský zbor 
Šamorín 
Sídlo: Požiarnická 2, 931 01 Šamorín 
IČO: 36087190 
Právna forma: Občianske združenie 
Číslo účtu: 0021878197/0900 
Viac informácií: www.dhzsamorin.sk 
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SPrávy MeStSKej POlície

 è2. februára o 14.30 hod. 
hliadka preverovala oznam, 
podľa ktorého pred obchod-
ným centrom Kaufland mala 
skupina osôb obťažovať oko-
loidúcich. Hliadku na mieste 
čakal pracovník SBS, ktorý 
uviedol, že dve ženy obťažo-
vali ľudí s finančnou zbierkou. 
Tieto osoby však po príchode  
hliadky odišli s motorovým 
vozidlom VW Passat tmavej 
farby s českým EVČ. Hliad-
ka prekontrolovala aj ostat-
né nákupné centrá a miesta 
s možným výskytom týchto 
osôb, ale ich nenašla. 
è3. februára o 11.15 hod. na 
Gútorskej ceste pri odbočke 
na Tehlový dom (Téglaház) sa 
v trávnatom poraste našli zvyš-
ky zvierat (vnútornosti, kon-
čatiny a pod.), ktoré odpratali 
pracovníci firmy Area Šamorín 

s. r. o. Hliadka vyhotovila foto-
dokumentáciu, prípad sa ďalej 
rieši.  
è5. februára o 21.52 hod. 
v Materskej škôlke na Veter-
nej ulici sa zaplo signalizačné 
zariadenie. Budovu hliadka 
prekontrolovala a násilné vnik-
nutie nezaznamenala.
è6. februára o 14.45 hod. 
hliadku žiadalo OO PZ Šamo-
rín o súčinnosť pri vykonaní 
pátrania o nezvestnej malo-
letej osobe. Menovaný bol 
nezvestný od 13.45 hod., kedy 
sa stratil počas cesty domov zo 
školy. Stratená maloletá oso-
ba sa našla o 15.45 hod. v jed-
nom rozostavanom rodinnom 
dome, kde sa skryla, lebo sa 
bála túlavého psa.
è7. februára o 14.35 hod. 
hliadke oznámil zamestnanec 
SBS Kaufland zadržanie dvoch 

páchateľov pri drobnej kráde-
ži. Osobám bola uložená blo-
ková pokuta. 
è10. februára o 20.45 hod. 
pri hliadkovaní bolo zistené, 
že na Bratislavskej ul. na par-
kovisku pri Supermarkete 
Tesco bezdomovec obťažuje 
návštevníkov obchodu. Bol 
vykázaný z miesta. 
– o 1.35 hod. hliadka preve-
rovala oznámenie, podľa kto-
rého pod oknami bytového 
domu na Hlavnej ul. dochá-
dzalo k rušeniu nočného 
pokoja. Osoba s  uvedeným 
skutkom porušila § 47/1b 
zákona č 372/1990 Zb. a 
dopustila sa priestupku pro-
ti verejnému poriadku, ktorý 
bol riešený uložením blokovej 
pokuty. 
è11. februára o 4.35 hod. 
hliadka preverovala oznáme-

nie, podľa ktorého v byte  na 
Čilistovskej ul. hrá hlasno 
hudba. Užívateľ bytu bol 
vyzvaný, aby hudbu stíšil ale-
bo vypol.  Výzvu uposlúchol 
a ospravedlnil sa, že zaspal pri 
počúvaní hudby. 
è13. februára o 3.10 hod. na 
základe telefonického oznamu 
hliadka bola vyslaná do Mlieč-
na na Strednú ul. Podľa ozná-
menia v susednom rodinnom 
dome neustále šteká a zavýja 
pes. Rušenie nočného pokoja 
nebolo zistené, nebolo počuť 
ani štekot psa.    
è14. februára o 16.45 hod. 
hliadka do príchodu hliadky 
OO PZ Šamorín asistovala pri 
dopravnej nehode na Brati-
slavskej ceste pri autobusovej 
zastávke. K zraneniu účastní-
kov nehody nedošlo, nežiadali 
ani lekárske ošetrenie.

Po 106-dňovej zimnej prestávke sa začne pre ŠTK futbalová jar
Dostať sa do prvej šestky Csaba Horváth: Budeme silnejší!

Futbalisti štK šamorín, ktorí úzko spolupracujú s bra-
zílskym klubom Fluminense, začali pre zmenu trénera 
(američana Mikeho Keenyho vystriedal Fín Mike lönn-
ström) trénovať o týždeň neskôr, no sú pripravení na jar-
nú časť ii. ligy. Začiatok budú mať veľmi ťažký: pre reor-
ganizáciu súťaže sa za štyri týždne rozhodne, či štK bude 
bojovať o postup do Fortuna ligy alebo vypadne do iii. 
ligy.

ÚSPešná PríPrava
„Počas prípravného obdo-
bia bolo všetko v poriadku. 
Tím sa postupne rozohral, 
medzi trénerom a hráčmi sa 
vytvorila dobrá harmónia. 
Mali sme slušné podmienky 
na trénovanie, na regenerá-
ciu sme chodili do X-bionic 
sphere. V prípravných due-
loch sme dosiahli slušné 
výsledky, a darilo sa nám aj 
herne,“ uviedol Peter Bláha, 
predseda predstavenstva 
ŠTK. Po skončení jesennej 
časti odišli štyria Brazílča-
nia a jeden Ír. „Medzi nimi 
bol aj Luiz Fernando, ktorý 
po kvalitných výkonoch v 
drese Šamorína sa dostal do 
áčka Fluminense. Nicholaso-
vi Brennan Edgintonovi sa 
skončila zmluva a nepredĺžili 
sme ju,“ poznamenal Bláha. 
liGOví FUtBaliSti
Šamorínčania získali šty-

roch Brazílčanov (dvaja 
budú pôsobiť v tíme U19) 
a dvoch Slovákov. Timo-
tej Záhumenský (Skalica) a 
Juraj Pančík (Podbrezová) 
majú skúsenosti z Fortuna 
ligy. Šamorínskym divákom 
chýbajú miestni hráči a ani 
z dorastu sa nikto nedostal 
do áčka. „Chceli sme anga-
žovať futbalistov z blízke-
ho okolia, no nikto nemal 
záujem pôsobiť v ŠTK. 
Naším cieľom je byť po 22. 
kole do šiestej priečky. Ak 
sa nám to podarí, chceme 
zabojovať o účasť vo For-
tuna lige,“ uviedol Bláha, 
ktorý na margo spolupráce 
ŠTK Šamorín a Fluminense 
povedal: „Do konca júna 
máme podpísanú zmluvu 
o spolupráci. Priebežne 
rokujeme o vstupe Flumi-
nense do ŠTK Šamorín,“ 
dodal.

Pilier šamorínskeho tímu 
csaba horváth (34) už veľ-
mi očakáva štart jarnej časti 
ii. ligy. „celú prípravu sme 
absolvovali na umelej tráve, 
už netrpezlivo čakáme na 
vôňu tej prírodnej,“ uviedol 
csaba, ktorý má za sebou 
medzi dospelými 18. zimnú 
prípravu.
v zime došlo k zmene kou-
ča. aký je rozdiel medzi 
tréning mi bývalého Mikeho 
Keeneyho a súčasného Mike-
ho lönnströma?
– Nie je veľký rozdiel. Asi iba 
to, že viac pilujeme taktiku v 
defenzíve, ako aj v ofenzíve.
Do tímu prišlo šesť nových 
hráčov. ako by si ich charak-
terizoval?
– Sú to kvalitní hráči, nebol 
problém s ich adaptáciou. 
Zvýšila sa konkurencia, čo je 
iba dobré. Môžu prísť zrane-
nia a tresty. Cítim to tak, že 
budeme silnejší.

aká bola príprava?
– Budem na ňu spomínať, že 
bola veľká zima… Našťastie, 
nikto sa vážne nezranil. Tréno-
vali sme na umelej tráve. Bude 
veľmi dôležitý prechod na prí-
rodnú. Prvé zápasy budú na 
ťažkom teréne. Verím, že nám 
to nebude robiť problém.
v súčasnosti sme piati, no 
pred siedmou Žilinou máme 
iba dvojbodový náskok. Koľ-
ko bodov musíme získať v 
zostávajúcich štyroch zápa-
soch, aby sme zostali v prvej 
šestke?
– Veľmi dôležitý bude prvý 
duel proti béčku Trnavy. Musí-
me uhrať minimálne remízu, 
no najlepšie by bolo vyhrať. 
Keď sa nám to podarí a v nasle-
dujúcich dvoch domácich due-
loch získame šesť bodov, tak si 
myslím, že už pred posledným 
duelom v Skalici budeme mať 
istotu.

Tibor Duducz 

PrOGraM jarnej ČaSti: 
5. marec: Trnava B – ŠTK Šamorín
11. marec: štK šamorín – B. Bystrica –15. 00 hod.
19. marec: štK šamorín – Svätý jur – 15.30 hod.
26. marec: Skalica – ŠTK Šamorín – 15.30 hod.
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Pinte mladší sa ukázal v Slovane

Majstrovské tituly, cenné kovy

Hviezdnymi úlovkami o bronz? 

vÝSleDKy 
eXtraliGa Žien, Play OFF, SKUPina: Šamorín 
– Piešťany  58 : 75, Šamorín – Good Angels Košice 56 : 83, 
Ružomberok – Šamorín 79 : 50, Piešťany – Šamorín 68 : 61, 
Good Angels Košice – Šamorín 85 : 46:  Naše strelkyne:  Vyňu-
chalová 292,  Slezáriková 181, Nagyová 161,  Beronja 149, 
Hašková 143, Theiner  95, Lelkes J. 54, Sujová T. 42,  Cséfalvay 
V. 21, Slimáková 16,  K. Keane  11,  Óvári V. 11,  Mihajlevičová 
9,   Lukáčiková 8, S. Marcová 7, Miškovičová 6, Mareková 3. 

V uplynulom mesiaci sa naši 
mladí zápasníci vôbec nele-
ňošili, usilovne zbierali cenné 
kovy na troch scénach. Najprv 
sa vybrali  na východné Slo-
vensko a zo  Sniny sa nevrátili 
z prázdnymi rukami. Talenti 
zápasníckeho klubu Gladiátor 
sa prezentovali na juniorských 
majstrovstvách Slovenska vo 
voľnom aj gréckorímskom štý-
le vo výbornom svetle. 16-roč-
ný Bence Holocsi (vo váhovej 
kategórii 74 kg) ako najmladší 
pretekár 54-členného účast-
níckeho pola získal bronzovú 
medailu, rovnako počínal aj 
jeho 20-ročný parťák Gábor 
Szelle (64 kg), ktorý sa taktiež 
mohol postaviť na tretí stupeň 
víťazov v konkurencii 50 pre-

tekárov. Po juniorských úspe-
choch sa o čosi mladší borci 
pod vedením reprezentanta 
Jusufa Ahmetiho a trénera 
Olivera Oláha namierili na 
majstrovstvá kadétov Sloven-
ska do Chotína, kde rozdávali 
majstrovské tituly v organizácii 
zápasníckeho klubu z Marce-
lovej pre tínedžerov. V konku-
rencii 75  štartujúcich zo 17 
slovenských oddielov sa nám 
podarilo získať dva tituly, o zla-
to sa postarali Bence Holocsi 
(74 kg) a Attila Ágh (58 kg), o 
vlások ušiel titul Jakubovi Mar-
chevkovi, a k jeho peknému 
striebru ešte stačil pridať bron-
zový kov aj Oliver Oláh ml. Aj 
samotný záver februára bol v 
podaní mladých gladiátorov 

bohatý na medailovú žatvu. 
Z medzinárodného turnaja 
ľadoborcov v Nesvadoch, na 
ktorom sa zúčastnilo z piatich 
krajín (okrem Slovenska štar-
tovali mladí zápasníci Maďar-
ska, Ukrajiny, Česka a Poľska) 
dovedna 106 štartujícich, 6 
medailí putovalo k nám do 
Šamorína. Medzi najmenšími 
na svojom životnom prvom 
turnaji získal bronz Jozef  
Dugovič. Martin Lukáček a 
Mátyás Gönczi síce zostali bez 
cenného kovu, ale aj ich výko-

ny zaslúžia pochvalu. Medzi 
staršími žiakmi vybojoval 
prvenstvo Mátyás Szeiler, keď 
vo finále porazil ukrajinského 
konkurenta,  Robo Rabina iba 
tesne prehral zlatú bitvu, k jeho 
striebru dodali medzi kadetmi 
v samotnom závere veľmi kva-
litného podujatia ešte tri cenné 
kovy naši skvelí kadeti:  Oliver 
Oláh zlato,  Attila Ágh  strieb-
ro a Jakub Marchevka bronz. 
Šamorínski gladiátori najbliž-
šie skúsia uloviť medaily na 
žinenkách v dánskom Aarhuse.

Po odhlásení košickej Cassovia 
z najvyššej súťaže žien zostalo v 
Extralige iba 8 tímov, takže po 
základnej časti sa peletón rozde-
lilo na hornú a dolnú štvorku, 
samozrejme zverenkyne Tomá-
ša Kačmaríka sa bez problémov 
udomácnili  medzi elitou, no 
v najlepšej štvorke  sa nám pa-
pierové predpoklady predurčia 
až   4. priečku, a v doterajších 
11 dueloch sa nám nepodarilo 
vyhrať ani jeden zápas, i keď na 
pôde Piešťan sme dvakrát boli 
blízko senzačnému triumfu 
nad domácimi Čajkami. Avšak 
vedenie ŠBK sa snaží papierové 
predpoklady prepísať,  práve v 
ich snahe by mali pomôcť nové 
posily, ktoré boli angažované na 
samotný finiš play off. Okrem 
Bratislavčanky Simony Marco-
vej si oblečú zeleno-biely dres 
dve ozajstné hviezdy. Pre jednu 
z nich nemuseli cestovať veľmi 
kluboví manažéri ŠBK, iba do 
neďalekého Mliečna, kde žije 
so svojou rodinkou naša býva-
lá opora, skúsená ex-reprezen-
tantka Tímea Sujová, ktorá po-
sledné dva roky sa snažila pod 
košmi znepríjemňovať život na-
šich žien a dievčat. Pikantnú si-
tuáciu, že v záverečných bojoch 
o medaily musí Tímea pomáhať 

poraziť takpovediac aj svojho 
manžela, veď Ružomberku velí 
Juraj Suja, berie športovo a s 
nadhľadom. „Šport niekedy pri-
náša aj takéto kuriozity, veľmi 
to neriešim, dúfam, že v závere 
sa popasujeme aj s Piešťanmi a 
Ružomberkom o bronz,“ doda-
la mamička 1,5-ročnej Lédušky. 
Okrem Sujovej už má za sebou 
debut v našom družstve aj ďal-
šia hviezda: 28-ročná a 185 cm 
vysoká krídelníčka Kalisha Ke-
ane pochádza z Kanady a po 
5-ročnom pôsobení na Michi-
gan State University zarábal 
ako profesionálka v Izraeli, Tu-
recku aj v Austrálii.  S Tímeou 
a Kalishou sa náš tím výrazne 
posilnil, či ich skúsenosti môžu 
reálne posilniť naše medailové 
ambície, ukážu až záverečné zá-
pasy play off a najmä semifiná-
lová séria pravdepodobne proti 
Piešťanom. Do týchto bojov už, 
bohužiaľ, nezasiahnu dve naše 
veľké talenty, Viktória Cséfalvay 
a Viktória Óvári totiž zo zdra-
votných a iných osobných dôvo-
dov sa rozhodli dočasne skončiť 
s basketbalom. Pevne veríme, 
že ich rozhodnutie ešte nie je 
definitívne a čoskoro sa vrátia 
pod koše…    

Zostavil:  Ernő D. Tok 

V úvodnom kole jarnej časti 
najvyššej futbalovej súťaže sa 
opäť objavilo meno Pinte v 
zápisnici majstrovského zápa-
su. Stredný syn šamorínskej 
futbalovej legendy, bývalého 
32-násobného reprezentanta 
Attilu Pinteho Patrik sa totiž 
dočkal ligovej premiéry v A 
mužstve bratislavských bela-
sých. Jeho pobyt na trávniku 
vo víťaznom dueli proti Pre-
šove trval síce iba niekoľko 
minút, no svojho otca už aj 
s tým prekonal. Jeho hrdý 
otec komentoval debut svoj-
ho 20-ročného syna triezvo: 
„Som na neho hrdý, veď ma 
predbehol o tri roky, ja som 
mal debut v I. lige totiž iba ako 
23-ročný. Zdôrazňoval som 
mu, že treba byť trpezlivý, veď 
už byť nominovaný na maj-
strovský zápas je v jeho veku 
v súčasnom nabitom kádri 
slávneho Slovana svedčí o jeho 
kvalitách. Nezabúdajme, že na 
útočníckom poste má Patrik 
takých skvelých konkurentov, 
ako Priskin, Vittek, Soumah 
či srb Cavrič...“  Pinte mlad-
ší už dva roky pôsobil ešte 
vekom ako junior v B mužstve 
Slovana, no o svojom talente 
presvedčil srbského hlavného 

trénera najmä počas trojtýž-
dňového prípravného kempu 
v Turecku, kde okrem iného 
zahral výborne proti slávne-
mu rumunskému veľkoklu-
bu Steaua Bucuresti, proti 
ktorému okorenil svoj skvelý 
výkon okrem iného aj s pri-
hrávkou na víťazný gól. Svoj 
majstrovský debut okomento-
val 20-ročný Šamorínčan dvoj-
zmyselne: „Po tureckých výko-
noch som čakal viac minút, i 
keď debut v Slovane má svo-
ju cenu aj napriek tomu, že 
môj prvý štart trval iba zopár 
minút… Mal som pred sezó-
nou ponuky z Maďarska a z 
Poľska, ale po porade s otcom 
som sa rozhodol ešte do konca 
sezóny zostať v Slovane, i keď 
momentálne moja situácia po 
návrate Vitteka je ešte ťažšia, 
než bola, ale snažím sa doká-
zať svoje prednosti na každom 
tréningu, aby som presvedčil 
hlavného trénera.“ Patrik Pin-
te, ktorý dedil po otcovi naj-
mä rýchlosť a priamočiarosť, 
je piatym Šamorínčanom v I. 
lige, pred ním zahrali najvyš-
šiu futbalovú súťaž iba štyria 
Šamorínčania: Attila Pinte, 
bratia Horváthovci Csaba a 
Vojetch a Vojto Kiss.     

BASKETBAL

ZÁPASENIE

fuTBAL
Stalo sa vo februári
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15. januára 2017 sa narodila viktoria Fekete, 17. janu-
ára Mia horváth a Péter németh, 21. januára Gábriel 
chudoba, 22. januára ema Petrášová a Gábor Orosz, 
26. januára Maya šípošová, 3. februára Mila Poláček a 
Marco vágay, 6. februára Patrik vlček, 8. februára lara 
horváthová, 14. februára Gábor noel Molnár, Kristóf 
Kuczman a Gábor Péter Denk, 19. februára Kloé nagyo-
vá a Dóra Szabó, 21. februára Mark rigo.
Veľa šťastia, novorodenci!

NARODENIA

16. januára 2017 zomrel vo veku 72 rokov štefan Zacha-
rov, 27. januára vo veku 79 rokov lujza Kvassayová,  
1. februára vo veku 60 rokov štefan tóth, 7. februára vo 
veku 65 rokov Pavel Babirák, 8. februára vo veku 86 rokov 
terézia Sánková, 10. februára vo veku 66 rokov jozef 
csápai, 14. februára vo veku 60 rokov ľudovít tóth, 20. 
februára vo veku 75 rokov Mária Molnárová, 21. februára 
vo veku 78 rokov vojtech Zakhar, 23. februára vo veku 68 
rokov helena Mészárosová. Česť ich pamiatke!

ÚMRTIA

JUBILANTI

UZAVRELI MANŽELSTVO

Veľa zdravia, šťastia, radosti, pokoja a lásky v kruhu naj-
bližších prajeme tým občanom, ktorí v marci dovŕšia 70., 
75., 80., 85. a viac rokov: Peter Kohus, emília Fejfárová, 
jozef Godány, Katarína Dobsová, ľudovít Dobsa, judita 
lengyelová, viola Sárköziová, ľudovít Szamaranszky, 
ján nagy, juraj vasi, aladár horváth, adela rabinová, 
PhDr. igor Berger, MUDr. Beata Paulíková, rozália  
Péková, Gizela Presinszká, Zoltán róry, vojtech tóth, 
irena Szabóová, eva Sándorová, andrej trajcsik, Zuza-
na Gallóová, jozef tóth, juraj Szudor, Mária Bartalová, 
Mária riedlová, helena Kerepecká, irena Grigová, jan-
ka lakatosová, Mária Bošňáková, Gizela jakubiková, 
Margita Dégnerová.    

11. februára 2017:  tomáš csánó a MUDr. erika világio-
vá, 17. februára 2017: lászló Mezey a renáta valacsay,  
25. februára 2017: róbert Fabók a Zuzana Kökényová. 
Gratulujeme!

POĎAKOVANIE

RIADKOVÁ INZERCIA

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, 
susedom, Dobrovoľnému hasičskému 
zboru v Šamoríne, futbalovému družstvu 
– mužstvu starých pánov Derby a všetkým 
tým, ktorí 16. februára 2017 odprevadili na 
poslednej ceste v šamorínskom cintoríne 
milovaného manžela, otca, starého otca, 
jOZeFa cSáPaihO.
Ďakujeme za úprimné slová sústrasti, za 

krásne vence a kvety.
Smútiaca rodina

• 10. marec Ples športovcov – 19.00 
•  12. marec Výročná členská schôdza ZO Csemadok – 15.00
• 15. marec Görgey – divadelné predstavenie – 18.48
•  27. marec Tvoriví pedagógovia – vernisáž výstavy – 18.00 
• 28. marec Deň pedagógov – 12.00
•  3. apríl Ateliér Maroša Kramára: LORDI – divadelné 

predstavenie,  vhodné pre publikum od 15 rokov – 19.00
• 7. apríl Anikó Simon – vernisáž výstavy – 18.00 
•  9. apríl PAT a MAT s kamarátmi – rozprávkové divadel-

né predstavenie – 16.00
•  19. apríl Byt na inzerát – divadelné predstavenie divadla 

Bulvárszínház –  19.00

vo výstavnej sieni istvána tallósa-Prohászku je otvore-
ná výstava rozálie Móricz Szabados: lesy, voda, svetlá 
v pracovných dňoch od 9.00 do 19.00 hod. výstava 
potrvá do 22. marca 2017.

aktuálny program: www.mskssamorin.sk
Adresa: Veterná 8, 931 01 Šamorín
Tel. č.: 031/562 22 41 alebo 031/562 33 22   
e-mail: msks@mskssamorin.sk                                       
Pokladňa otvorená v dňoch predpredaja vstupeniek od 
16.00 do 19.00 hodiny. Tel. č.: 0650 409 566.   

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

• Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily, pasce na líšky 
a kuny, liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka, kŕmidlá a 
napájačky. Robíme rozvoz po celom Slovensku. 
viac na www.123nakup.eu , tel. č.: 0907 181 800.
•  Dám do prenájmu (alebo predám) garáž v Šamoríne pri 

cintoríne. Tel. č.: 0907 578 371

Pravidelné blahoželanie jubilantom, ktorí oslávujú 70., 75., 
80., 85. a vyššie narodeniny, sa naposledy konalo 28. februára. 
Mesto každý mesiac pozýva svojich seniorov do klubu dôchod-
cov a invalidných dôchodcov na malú oslavu. Oslávencom 
minulý mesiac blahoželal viceprimátor Csaba Orosz. 
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Máte fotografiu starého šamorína?
Fotografická výstava Spomienky z dávnych čias pokra-
čuje. Organizátor výstavy Gabriel Szinghoffer žiada 
Šamorínčanov a všetkých, ktorí vlastnia staré fotografie, 
pohľadnice, prípadne filmové zábery, aby mu ich poskyt-
li na ďalšie spracovanie. Materiál je možné odovzdať v 
Mestskom kultúrnom stredisku v Šamoríne Aranke Ürge 
Czafik alebo Imremu Madocsaimu (po dohovore na tele-
fónnom čísle 562 22 41), alebo priamo Gabrielovi Szing-
hofferovi (0902 753 024). 
výstava Spomienky z dávnych čias ii. sa uskutoční 
od 1. mája do 22. mája 2017.  
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Jarné práce v záhrade
V tomto roku tuhá zima záhradkárom znemožnila prácu vo 
svojej záhradke. Údržba a oprava záhradného náradia ich 
mohla trošku zamestnať, a to výmena poškodenej rúčky od 
motyky, nabrúsenie motyky, rýľu alebo záhradných nožníc. 
Opýtali sme sa Róberta Lelkesa, majiteľa záhradkárskych 
potrieb Agrosam, nech nám poskytne zopár dobrých rád ohľa-
dom prvých jarných prác okolo záhrady.

jedna z najdôležitejších úloh 
je jarný rez
– Už plynie obdobie jarného 
rezu, ktorý je kľúčovým úko-
nom pri pestovaní drevín. Naj-
skôr režeme ríbezle, egreše, 
černice, joštu a maliny, nakoľko 
tieto dreviny sa skoro zobudia 
zo zimného pokoja a rýchlo 
vyrašia. Rez týchto drevín sa 
odporúča vykonať na začiatku 
marca. Do konca marca treba 
vykonať rez jabloní, hrušiek, sli-
viek, čerešní a višní. Marhule a 
broskyne režeme pred ich puča-
ním. S rezom viniča sa netreba 
ponáhľať, treba ho vykonať až 
po uplynutí mrazov, lebo mra-
zy ho môžu veľmi poškodiť. Ale 
pri neskoro vykonanom reze 
nastane slzenie prútia, čo zosla-
buje rastlinu.
Kedy je potrebné vykonať prvý 
postrek ovocných drevín?
– Po uplynutí mrazov je  potreb-
né vykonať prvý postrek proti 
hubovým chorobám s meďna-
tými prípravkami (napr. Kupri-
kol 50, Champion 50WP). Toto 
ošetrenie je potrebné vykonať 
pred pučaním drevín. Týmto 
ošetrením zabránime šíreniu 
viacerých hubovitých chorôb. 
Prvé ošetrenie viniča vykonáme 
medzi rezom a pučaním so sír-
natými prípravkami (napr. Sul-

ka). Takto obmedzíme výskyt 
roztočov a múčnatky. Ochranu 
broskýň proti kučeravosti po 
ošetrení s meďnatými príprav-
kami zopakujeme v období 
nalievania pukov s organickými 
fungicídmi (napr. Syllit). Tento 
postrek zopakujme aj dvakrát 
za sebou. Je veľmi dôležité ošet-
renie višní, marhúľ, broskýň a 
čerešní proti monilióze. To tre-
ba vykonať dvakrát za sebou: 
na začiatku a na konci kvitnutia 
(Signum, Prolectus, príp. Tel-
dor). Nezabudnime na použí-
vanie ochranných pomôcok pri 
postreku (ochranné okuliare, 
respirátor, ochranné rukavice) 
a na dodržanie bezpečnost-
ných predpisov. Na obmedze-
nie živočíšnych škodcov (napr. 
vošky, roztoče) používame 
predjarný olejový postrek. Toto 
ošetrenie je potrebné vykonať v 
období nalievania pukov. Príliš 
skoré vykonanie tohto postre-
ku je menej účinné, nakoľko 
škodcovia prezimujú v pukoch 
stromov.
Okrem rezu a postrekovania 
drevín je veľmi dôležité hnoje-
nie pôdy
– Dôležitým úkonom je jarné 
doplnenie živín do pôdy. Medzi 
rastlinami, ktoré vyžadujú jarné 
hnojenie, patrí rajčiak, paprika, 

tekvicovitá zelenina, zemia-
ky, kapustoviny a lahôdková 
kukurica. Koreňová zelenina a 
cibuľoviny sú menej náročné 
na hnojenie. Na jarné hnojenie 
je vhodné bezchlórové hnoji-
vo ako Cererit, príp. Slovcerit. 
Ak uprednostňujete hnojenie 
organickými hnojivami, môže-
te používať granulovaný krav-
ský hnoj alebo kombinovaný 
granulovaný kravský, slepačí a 
konský hnoj. Kto komposto-
val, je vhodné obdobie na pou-
žitie dozretého kompostu. V 
poslednej dobe sa dosť rozšírilo 
používanie dusíkatého vápna 
(Perlka). Postupne zabezpečuje 
prísun dusíka pre rastlinu a v 
dôsledku vysokého obsahu váp-
nika zabezpečí rastlinám dlhšiu 
skladovateľnosť. Slúži aj ako 
dezinfekcia pôdy, pôsobí voči 
škodlivým pôdnym hubám a 
háďatkám, zničí vajíčka sliznia-
kov, ako aj mladé slizniaky a 
semená burín. Je dôležité, aby 
sme ju zapracovali do pôdy dva 

týždne pred siatím.
veľká časť záhradkárov kupu-
je planty na trhu, ale čo ak 
chce vypestovať vlastné plan-
ty, aké druhy má používať?
– Ak chce niekto vypestovať 
vlastné planty, je veľmi dôležitý 
výber osiva. Pri použití  seme-
na z vlastnej záhrady je veľmi 
dôležité, aby sme semeno 
pozbierali zo zdravej a zre-
lej rastliny. Kto chce zbierať 
semeno z hybridnej (F1) rast-
liny, zvyčajne bude sklamaný s 
výsledkom.
Do nevykurovaného fóliovní-
ka papriku sejeme začiatkom 
marca. V prípade rajčiaka 
tento termín sa dá posunúť 
na polovicu marca. Je veľmi 
dôležité používanie kvalitné-
ho výsevného substrátu. Proti 
padaniu schádzajúcich rastlín 
používame fungicíd Previcur. 
Pri pestovaní papriky a raj-
čiaka je potrebná denná tep-
lota 25°C (v noci min. 15° C) 
a cez deň čo najviac slnka.  (pr)
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od 10:00 hod.

predajné stánky remeselníckej výroby     ochutnávky veľkonočných špecialít

program pre detii aaj dospelých     živá ľuddová hudba     traddičná oblieevačka

a veľa veľa iného pod jednou strechou 

v priestoroch Hotela Kormorán


