
Hodnotenie systému plateného parkovania
od 1. júna 2016 do 31. mája 2017

Po spoplatnení parkovania v centre mesta sme aj na strán-
kach našich novín prisľúbili, že sa k problematike po roku 
vrátime. Samospráva na svojom zasadnutí 29. júna 2017 
schválila vyhodnotenie prevádzky parkovacieho systému za 
prvý rok. Správu publikujeme v plnom znení.

ÚVOD
Systém plateného par-
kovania bol zavedený 1. 
júna 2016 vo vyhradených 
zónach v centre mesta 
Šamorín. Zavedením pla-
teného parkovania vedenie 
mesta chcelo dosiahnuť 
nasledovné ciele: zníženie 
počtu vozidiel, zvýšenie 
bezpečnosti pre chodcov, 
zlepšenie kvality ovzdušia, 
zdynamizovanie statickej 
dopravy, t. j. lepšie využitie 
parkovacích miest zvýšením 
rotácie áut na nich. Pred 
zavedením systému sme 
vykonali prieskum vo via-
cerých mestách, v ktorých 

už dlhšie uplatnili platené 
parkovanie. Na vypraco-
vanie Všeobecného záväz-
ného nariadenia (VZN) 
mesta Šamorín o platenom 
parkovaní nám tak poslú-
žili skúsenosti a nariade-
nia získané z iných miest. 
Prípravy trvali 8 mesiacov. 
Zavedením a prevádzkova-
ním plateného parkovania 
bol poverený mestský pod-
nik AREA Šamorín, spol. 
s r. o. Právne, organizač-
ne, finančne a technicky sa 
podarilo zabezpečiť spuste-
nie systému k uvedenému 
dátumu. Na podnet obča-
nov niektoré články VZN 

boli zmenené, resp. upra-
vené. Viacerí občania pripo-
mienkovali VZN a vyjadrili 
nesúhlas buď so zavedením 
systému alebo s niektorými 
ustanoveniami nariadenia. 
Týkalo sa to najmä vyzna-
čenia zón, časového roz-
vrhu, rezidentských kariet 
alebo spôsobu platenia. 
Vyvrcholilo to otvoreným 
listom primátorovi mesta. 
Primátor mesta začiatkom 
januára 2017 na podnet 
občanov zvolal Fórum obča-
nov k danej problematike, 
ktorého sa zúčastnilo cca 70 
občanov. Tu v zmysle uzne-
senia mestského zastupiteľ-
stva zo dňa 7. apríla 2016 
primátor mesta ubezpečil 
prítomných, že po uplynutí 
jedného roka od zavedenia 
dôjde k vyhodnoteniu systé-
mu plateného parkovania a 

bude ním oboznámená širo-
ká verejnosť. Získané skúse-
nosti podľa potreby budú 
analyzované, a znevýhodne-
nia, ktoré sa týkajú väčšieho 
počtu občanov, budú pred-
metom diskusie, resp. zme-
ny vo VZN.

Technické riešenie
Technické riešenie zavede-
nia spoplatnených parko-
vísk zahŕňalo: vypracova-
nie technických podmie-
nok fungovania systému, 
vypracovanie projektových 
dokumentácií, získanie 
povolenia dopravného 
inšpektorátu, osadenie trva-
lých dopravných značení, 
stavebné práce, ktoré bolo 
nutné vykonať pred spus-
tením systému, a prípravu 
všeobecne záväzného naria-

Na Festival Pomlé zavítala do Šamorína aj delegácia z 
nášho rumunského partnerského mesta Gheorgheni. 
Členovia delegácie priniesli so sebou aj smrek, ktorý 
primátor mesta Zoltán Nagy s primátorom nášho mes-
ta Gabrielom Bárdosom 25. augusta zasadili v parku pri 
kruhovom objazde Bratislavská-Senecká-Veterná ulica. 
Smrek sa tak stáva symbolom priateľstva medzi našimi 
mestami.             (–)

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho 
mesta začalo 4. septembra školský rok 2017/2018 vyše 1500 
žiakov, vrátane 219 prváčikov. Základná škola Mateja Korví-
na mala 4. septembra 55 prvákov, v Základnej škole Mateja 
Bela ich bolo 146 a v mliečňanskej škole zasadlo v prvý deň 
do lavíc 18 prváčikov.       (Ilustračná snímka)

(Pokračovanie na strane 2)
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Hodnotenie systému plateného parkovania
denia mesta. Určenie zóny 
spoplatnených parkovísk s 
dočasným státím sa dialo 
na základe odborných roko-
vaní, odborných analýz a 
štúdií vypracovaných v pre-
došlých rokoch. Zóna plate-
ných parkovísk bola rozde-
lená do 6 oblastí na základe 
odborných odporúčaní z 
dôvodu, aby pre dotknu-
tých obyvateľov centra 
mesta bolo možné poskyt-
núť voľné parkovacie karty 
s obmedzenou platnosťou 
iba na svojich sídliskách a 
vo svojich oblastiach. Osa-
denie trvalých dopravných 
značení, vyznačenie par-
kovacích miest a osadenie 
informačných panelov pred-
chádzalo náročné pláno-
vanie a povoľovací proces 
na Okresnom dopravnom 
inšpektoráte v Dunajskej 
Strede. Proces prebiehal v 
súlade so zákonom o cest-
nej premávke č. 8/2009 Z. 
z. a so súhlasom okresné-
ho dopravného inšpektorá-
tu. Cieľom bolo zachovať, 
resp. zvýšiť počet parkova-
cích miest a nájsť vhodné 
technické riešenie na lega-
lizáciu početných nevy-
hovujúcich, nezákonných 
parkovaní na sídliskách a 
uvoľniť chodníky od zapar-
kovaných áut pre pešiu 
dopravu. Na miestach, kde 
predpisy nedovolili vyzna-
čenie parkovacích miest, sa 
cesta rozšírila a pozdĺžne 
státia sa vyznačili s čiastoč-
ným státím na chodníku, 
kde s dodržaním zákonných 
predpisov zostal vynechaný 
1,5 metrov široký pás pre 

chodcov, čím sa odstránilo 
priame ohrozovanie chod-
cov jazdením motorových 
vozidiel na chodníkoch.  
Na Gazdovskom rade sa 
zmenilo v minulosti zau-
žívané kolmé parkovanie 
na šikmé. Musel byť zme-
nený aj dopravný režim na 
sídliskách so zavedením 
jednosmernej premávky. V 
križovatkách a odbočkách 
sa rozšírili úzke profily. Par-
kovanie áut na chodníku na 
sídlisku Hlavná sa vyrieši-
lo vyznačením pozdĺžnych 
státí na chodníku po jednej 
strane cesty, tým sa chod-
ník na druhej strane cesty 
uvoľnil od parkujúcich 
motorových vozidiel v pros-
pech chodcov. Podobný 
problém bol aj na sídlisku 
Gazdovský rad. V mnohých 
miestach zvýšená krajni-
ca chodníka sa zošikmila 
pre uľahčenie parkovania 
na kraji chodníka. Od roku 
2014 sa v centre mesta zvý-
šila kapacita parkovísk o 
viac ako 130 nových miest, 
z ktorých 106 stojísk sme 
získali vybudovaním nových 
spevnených plôch.  Ostatné 
stojiská sme získali rozšíre-
ním cesty na Gazdovskom 
rade, kde síce aj predtým 
stáli autá, ale v rozpore s 
cestnými pravidlami.  
Vyššie popísané technic-
ké úpravy zmenili prevlá-
dajúce návyky obyvateľov 
dotknutých sídlisk a preto 
narazili na odpor niekto-
rých obyvateľov. Rok po 
zavedení týchto zmien v 
parkovaní je možné konšta-
tovať, že sa situácia upoko-
jila. Výrazne poklesol počet 

nezákonných parkovaní v 
zóne spoplatnených par-
kovísk, a to z pôvodného 
počtu cca 90-100 za deň na 
20-25 za deň. Odstránením 
úzkych miest sa zlepšila 
priechodnosť ciest a úplne 
alebo čiastočne sa oslobodi-
li chodníky pre chodcov od 
motorových vozidiel. Zvý-
šila sa bezpečnosť všetkých 
účastníkov cestnej dopravy. 
Sťažnosti niektorých obyva-
teľov na nedostatok parko-
vacích miest a zníženie ich 
počtu vyvracia monitoring, 
ktorý bol vykonaný v súvis-
losti so zavedením spoplat-
nených parkovacích miest 
ku koncu roka 2016. Výsle-
dok monitoringu je v doleu-
vedenej tabuľke. 
Z tabuľky je možné vyčítať, 
že najmenej voľnej parko-
vacej kapacity sa nachádza 
v oblasti č. 3. Problémom 
zostáva pomerne vysoký 
počet nezákonných par-
kovaní v oblastiach 1 a 6, 
ktorý je spôsobený tým, že 
obyvatelia neradi používajú 
okrajové parkoviská. Situá-
ciu môže zlepšiť rozmiest-
nenie ďalších kamier, ktoré 
prispejú k zvýšeniu pocitu 
bezpečnosti majiteľov osob-
ných vozidiel. Ďalším prob-
lémom je súčasné fungova-
nie časti Hlavnej ulice od 
kultúrneho domu po budo-
vu pošty, ktorá nebola zara-
dená do systému spoplat-
nených parkovísk, a preto 
často dochádza k zneužitiu 
vydaných povolení na vjazd 
do tejto ulice na celodenné 
parkovanie. Z tohto dôvo-
du by bolo vhodné rozší-
riť spoplatnenú zónu aj na 

túto časť ulice. Počas uply-
nulého roka sa pri vystavení 
voľných parkovacích kariet 
pre obyvateľov spoplatne-
nej zóny zistilo, že z prílohy 
č. 3 VZN č. 3/2016 chýba-
jú niektoré adresy, ktoré je 
potrebné doplniť. Najzávaž-
nejším problémom po roku 
fungovania systému sa uká-
zalo nahromadenie odstave-
ných vozidiel na hraniciach 
spoplatnenej zóny. Na rie-
šenie tohto problému bude 
vhodné zvoliť kombináciu 
rôznych možností: budova-
nie nových alebo rozšírenie 
jestvujúcich parkovacích 
kapacít, začlenenie niekto-
rých ďalších ulíc do spoplat-
nenej zóny, regulácia dopra-
vy v hraničných oblastiach a 
vykázanie dodávok z prepl-
nených parkovísk na hranici 
spoplatnenej zóny. Najväč-
ším pozitívom zavedenia 
spoplatnených parkovísk 
je nárast disponibilných 
finančných prostriedkov na 
zlepšenie kvality ciest a cel-
kovo na zvýšenie dopravnej 
bezpečnosti. V roku 2016 
mesto investovalo do sta-
vebných úprav súvisiacich  
so zavedením spoplatne-
ných parkovacích miest viac 
ako 77 tisíc eur. Od začiatku 
roku 2017 do konca mája 
mesto mimo bežných opráv 
preinvestovalo do zlepšenia 
kvality ciest 140 tisíc eur na 
nasledovné konkrétne úse-
ky: rekonštrukcia chodníka 
na Dlhej ulici, rekonštruk-
cia okolia kríža v Čilistove, 
rekonštrukcia Požiarnickej 
ulice – I. etapa, pokračova-
nie v asfaltovaní sídlisko-
vých ciest na Gazdovskom 

(Pokračovanie zo strany 1)

Oblasti spoplatnenej zóny: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Celkový počet park. miest 197 141 220 295 57 169
(ku dňu 30.06.2016):

Priemerný počet voľných park. miest v  32 70 15 88 29 39
v jednotlivých oblastiach platenej zóny   16% 49% 7% 30% 51% 23%
september-november, v sledovanom čase (20,55-22,00)
 
Priemerný počet nezákonných parkovaní 
v jednotlivých oblastiach platenej zóny,  11 0 4 1 0 6
september-november, v sledovanom čase (20,55-22,00): 
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(Pokračujeme)

Po roku boli výsledky 
vyhodnotené. Čo ukázali? 
V záujme zabezpečenia 
technického zázemia bolo 
v centre mesta vytvore-
ných vyše 130 nových par-
kovacích miest. Na sídlis-
kách sa zreorganizovala 
premávka, niektoré úseky 
sa zjednosmernili a zvý-
šila sa bezpečnosť chod-
cov. Tieto stavebné práce 
si vyžiadali 77-tisíc eur. 
Mestská polícia a mestská 
spoločnosť Area Šamo-
rín spoločne dohliadali 
na platobnú disciplínu a 
vo viacerých prípadoch 
použili papuče. Mestská 
polícia počas roka riešila 
1573 prípadov a uložila 
pokuty v celkovej výške 18 
650 eur, pričom v 342 prí-
padoch vodičov len napo-
menula.
Zavedenie parkovacieho 
systému stálo 99 643 eur, 
ktoré v plnej výške uhra-
dila mestská spoločnosť 
prevádzkujúca parkova-
nie. Za dvanásť mesiacov 
obyvatelia zaplatili za par-
kovanie 219 603 eur: prí-
jem z predaja parkovacích 
kariet predstavoval 59 969 
eur, v parkovacích auto-
matoch sa vyzbieralo 110 
755 eur a príjem z odo-
slaných SMS bol 48 879 
eur. Po odrátaní počia-

točných a prevádzkových 
nákladov Area odviedla 
do mestskej pokladnice 
91 282 eur.
Po ročnej prevádzke spo-
platneného parkovania 
môžeme povedať, že pre-
važná väčšina obyvateľov 
Šamorína pochopila fun-
govanie systému a akcep-
tovala ho. Väčšina návr-
hov a postrehov, ktoré 
obyvatelia predložili pred 
zavedením spoplatnenia, 
by narušila jednoduchosť 
a prehľadnosť parkovacie-
ho systému. Vedenie mes-
ta a prevádzkovateľ systé-
mu, prirodzene, v duchu 
svojho sľubu nevylučujú 
modifikáciu či upresnenie 
mestského nariadenia o 
spoplatnenom parkovaní, 
potrebujú však na to viac 
praktických a teoretic-
kých skúseností. Doteraj-
šie výsledky za rok 2017 
naznačujú, že systém fun-
guje úspešnejšie a ekono-
mický výsledok bude lepší 
ako vlani. Aj touto cestou 
ďakujeme obyvateľom 
mesta za spoluprácu, ako 
aj za pochopenie počas 
stavebných prác, ktoré 
zavedeniu systému pred-
chádzali.

Jozef Nagy,
výkonný riaditeľ,

Area Šamorín, spol. s r. o.

Spoplatnenie parkovania od 1. júna 2016 vyvolalo medzi 
niektorými obyvateľmi mesta pochybnosti a nespokoj-
nosť, čo v rôznych formách aj prejavili. Spochybňovala 
sa najmä oprávnenosť, ekonomickosť a užitočnosť plate-
ného parkovania.

Parkovanie – po roku
rade – II. etapa, rekonštruk-
cia prepadnutých úsekov 
sídliskových ciest a chod-
níkov, odstránenie úzkych 
miest na sídliskových 
komunikáciách, asfaltova-
nie cesty v Bučuházi. 

Organizácia sysTé
mu

Po naštartovaní platené-
ho parkovania v Šamoríne 
niektoré skupiny občanov 
vytýkali mestu nedostatoč-
nú komunikáciu s občan-
mi. Je vecou pohľadu, či 
informácia zo strany mesta 
bola dostatočná alebo nie. 
Faktom je, že návrh VZN 
k tejto téme bol vyvesený 
a uvedený na internetovej 
stránke mesta dňa 18. 3. 
2016, t. j. v dostatočnom 
predstihu pred jej zave-
dením. Z 29 pripomienok 
občanov sa viaceré opako-
vali, to znamená, že v sku-
točnosti bolo žiadaných 17 
zmien, z čoho 7 bolo akcep-
tovaných. Najdôležitejšie 
akceptované zmeny sa týka-
li oslobodenia od platenia 
zdravotne ťažko postihnu-
tých osôb a skrátenie doby 
spoplatneného parkovania 
zo 17.00 hodiny na 16.00 
hodinu. Pri parkovacích 
automatoch bola zavedená 
možnosť kúpy parkovacie-
ho lístka na kratšiu dobu 
než 1 hodina, t. j. možnosť 
kúpiť lístok minimálne aj za  
0,20 €. Ostatné zapraco-
vané zmeny boli jazykové 
korektúry alebo upresnenia 
pojmov (občan – osoba, 
trvalý pobyt – trvalé bydlis-
ko atď.).
niektoré návrhy ktoré boli 
zamietnuté:
–  státie prvých 15 minút 

bez platenia,
–  maximálna doba parkova-

nia v centre mesta 2 hodiny, 
–  pri kúpe celoročnej, resp. 

polročnej karty občanovi 
zabezpečiť stále          par-
kovacie miesto,

–  rozšíriť skupiny občanov, 
ktorí sú oslobodení od 
platenia (návšteva lekára, 
pošty, rodičia u škôlok atď.),

–  posunutie termínu zave-
denia systému na rok 
2017,

–  zrušenie systému spoplat-
neného parkovania,

–  zmeniť rezidentskú kartu 
z občana na byt,

–  voľné karty pre prevádzky 
vo vymedzených zónach,

–  prehodnotenie hraníc 
vymedzených zón,

–  oslobodenie od platenia  
v sobotu.

Po uplynutí 1 roka možno 
konštatovať, že neakcep-
tované návrhy nespôso-
bili neriešiteľné situácie 
a nezaťažili občanov pri 
parkovaní, pritom vždy 
sa nájdu jedinci, ktorým 
niektoré podmienky nevy-
hovujú. Nenastali žiadne 
problémy  pri predaji celo-
ročných kariet, a umiest-
nenie a počet parkovacích 
automatov podľa skúsenos-
tí vykryje potrebu. Predaj 
lístkov z automatov sa držal 
počas celého roka na stálej 
úrovni, predaj a vystave-
nie celoročných a  voľných 
kariet do mesiaca jún 2017 
klesol o 1/3 oproti minulé-
mu roku, no zvýšil sa pre-
daj lístkov cez SMS správy 
v priebehu roka približne o  
40 % a má neustále narasta-
júci trend. 
Vychádzajúc z týchto 
čísiel nie je potrebné zvý-
šiť počet automatov, a 
netreba klásť väčší dôraz 
na predaj ročných par-
kovacích kariet. Je však 
potrebné posilniť systém 
predaja cez mobilné tele-
fóny. Systém parkovania 
organizačne a technicky 
bezproblémovo funguje, 
čo sa týka výberu peňa-
zí z automatov, servisu 
automatov, spolupráce s 
distribútormi, sledovanie 
chodu systému a iné. Cel-
kovo možno konštatovať, 
že organizácia práce sys-
tému a technického záze-
mia  spoplatneného par-
kovania v Šamoríne toho 
času nevyžaduje zmenu. 
Doteraz získané skúsenos-
ti potvrdzujú uvedené fak-
ty, pričom jeden rok pod-
ľa nás je ešte stále krátka 
doba na získanie relevant-
ných skúseností. 
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Postupy, ako vytvoriť 
rezné rany a popáleniny

Šminky a masky sa nepou-
žívajú len v divadle či filme, 
ale už aj na podujatiach Slo-
venského Červeného kríža. 
Niekoľko mladých členov 
miestneho spolku sa zúčast-
nilo dvojdňového kurzu, na 
ktorom ich Oľga Szalmová z 
Levíc učila „pripraviť rany“. 
Kurz sa konal v mestskom 
klube dôchodcov a invali-
dov. Záujemcovia v prvý deň 

na základe receptov pripra-
vovali, varili suroviny a na 
druhý deň sa učili techniku, 
ako zhotoviť hodnoverne 
vyzerajúce rany, krvácania, 
pomliaždeniny, zlomeni-
ny, monokle či rezné pora-
nenia. Vďaka získaným 
poznatkom budú žiacke 
súťaže v poskytovaní prvej 
pomoci ešte kvalitnejšie a 
atraktívnejšie.                     (ti)        

Primátor Gabriel Bárdos a viceprimátor Csaba Orosz 31. 
júla zablahoželali našim spoluobčanom, ktorí v siedmom 
mesiaci roka (na snímke hore) oslávili 70., 75., 80., 85. a vyš-
šie narodeniny. Augustovým oslávencom (na snímke dole) v 
predposledný deň mesiaca gratuloval primátor Gabriel Bár-
dos.                             (–)

Nové kontajnery na šatstvo
Nedávno sa v našom meste 
objavili kontajnery s nápi-
som HUMANA. Ako nás 
informoval vedúci referá-
tu životného prostredia 
Arnold Kocsis, ešte na jar 
oslovilo naše mesto občian-
ske združenie Humana 
People to People Slovakia, 
ktoré vykonáva charitatívnu 
činnosť nielen na Sloven-
sku, ale aj vo svete. Organi-
zácia podporuje menšinové 
školy a v zaostávajúcich 
regiónoch je aktívna aj v 
kultúrnej oblasti. Humana 
odev a obuv, ktoré vyzbie-
ra v zberných kontajne-
roch, doručí odkázaným. V 

Šamoríne sú jej kontajnery 
na sídlisku Platan na Hlbo-
kej ulici, Mestskom majeri, 
Veternej a Dunajskej ulici, 
ako aj na zbernom dvore v 
Mliečne. Do kontajnerov sa 
dá okrem šatstva a obuvi 
vhodiť aj posteľná bielizeň, 
tašky, obrusy či iný bytový 
textil. Humana kontajnery 
vyprázdňuje raz za desať 
dní, no v prípade potreby aj 
častejšie.
Veríme, že do kontajnerov 
sa dostane len to, na čo sú 
určené, a v ich okolí nebu-
de neporiadok, ako sme 
toho neraz svedkami v okolí 
nádob na odpad. (ti)
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V meste vyčíňal vietor 
so silou víchrice 

10. augusta sa v neskorých večerných hodinách naším 
mestom prehnal vietor so silou víchrice. Vietor vyvrá-
til stromy, ktoré pri páde poškodili elektrické vedenia 
a budovy. Na druhý deň ráno vyšli do mesta robiť poria-
dok tri tímy spoločnosti Area Šamorín a dva tímy hasičov. 
Hasičom boli už v predchádzajúci večer po dvadsiatej 
druhej hodine nahlásené viaceré havarijné situácie. Na 
odstraňovaní škôd sa podieľali siedmi profesionálni hasi-
či s troma vozidlami a 21 členov miestneho Dobrovoľného 
hasičského zboru so štyrmi vozidlami. Extrémne poča-
sie spôsobilo škody aj v susedných obciach a silný vietor 
vyvrátil stromy a reklamné pútače aj pri štátnej ceste č. 63. 
     Fotografia: Adrián Lőrincz 

Samospráva mesta aj tento rok usporiadala tradičný jed-
nodňový výlet pre žiakov miestnych základných škôl zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí dosahujú dobré 
študijné výsledky. Vybraní žiaci Základnej školy Mateja Bela, 
Základnej školy Mateja Korvína, Špeciálnej základnej školy 
a Základnej školy v Mliečne tentoraz navštívili hrad Devín a 
pozreli si aj jeho okolie.                  (ti)        

Aj tohoročný 
Festival Pomlé bol 

úspešný, návštevnosť opäť 
lámala rekordy. Na ôsmy ročník 

festivalu, ktorý sa konal v lesoparku 
Pomlé už tradične v posledný augusto-
vý piatok a sobotu, si kúpilo vstupenku 
vyše štyritisíc osôb, pričom mládež do 
osemnásť rokov mala vstup bezplatný. 

Na festivale, ktorému v oba dni prialo aj 
počasie, bol veľký záujem o vínnu uličku, 
tradičné jedlá, remeselné výrobky a kul-
túrny program. Fotografie zachytávajú 
tohoročnú festivalovú atmosféru pod 

klenbami stromov v mestskom 
lesoparku.

Snímky:  Helena Tóthová 
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DobrovolnePoSkole.sk
Pod touto hlavičkou začala 
organizovať Žiacka školská 
rada pri Gymnáziu M. R. 
Štefánika v školskom roku 
2016/2017 novú aktivitu 
študentov. Zameraná je na 
formovanie empatie u mla-
dých ľudí a na ich aktivizáciu 
v oblasti dobrovoľníckej čin-
nosti. Vyhlásili školskú súťaž 
o najlepšiu dobrovoľnícku 
akciu, ktorú mali vymyslieť 
a zrealizovať žiaci v jednotli-
vých triedach. Cieľom  súťa-
že bolo, aby sa stmelil kolek-
tív triedy pri realizácii uži-
točnej myšlienky, aby mladí 

ľudia dokázali, že sú ochotní 
venovať svoj voľný čas nielen 
pre svoj prospech.
Pre lepšiu informovanosť 
vypracovala žiacka rada 
propagačné letáky, ktoré 
informovali o podmienkach 
a cieľoch súťaže. Výsledky 
dobrovoľníckej činnosti mali 
žiaci posielať v elektronickej 
podobe na vytvorenú  adre-
su. Výsledky boli prezentova-
né na slávnostnom ukončení 
školského roku a víťazná trie-
da dostala finančnú odmenu 
z fondu Rodičovského zdru-
ženia. Zvíťazila trieda Sexta A, 

ktorá zorganizovala v čase veľ-
konočných prázdnin ekologic-
kú akciu. Vyčistili zanedbaný 
park s historickým objektom  
v Hubiciach. Zároveň natočili 
veľmi pekný dokumentárny 
videofilm. Žiaci Sekundy A  sa 
rozhodli pozbierať svoje hrač-
ky a osobne ich zaniesli do 
jednej šamorínskej materskej 
škôlky. Kvartáni urobili dve 
dobrovoľnícke akcie. Jedna 
skupina žiakov zaniesla veľké 

množstvo šatstva do detského 
domova v Bernolákove. Druhá 
skupina žiakov vysadila pred 
šamorínskou radnicou kveti-
nový záhon. 
Členovia žiackej  rady i peda-
gógovia veria, že na Gymná-
ziu M. R. Štefánika v Šamo-
ríne vznikla nová tradícia, a 
to dobrovoľne po vyučova-
ní venovať svoj vzácny čas 
iným. 

Mgr. Dagmar Malečková

Centrum voľného času Kukkónia nezaháľalo ani počas 
prázdnin, jeho zamestnanci pripravili pre deti bohatý 
program. Počas týždenných táborov, ktoré sa konali od 10. 
do 14. júla a od 17. do 21. júla, boli pre účastníkov priprave-
né vzrušujúce hry, športové súťaže, remeselné zamestnania 
a prechádzky spojené s kúpaním. Počas celého leta vzniklo v 
Kukkónii mnoho nových priateľstiev. Centrum voľného času 
teraz očakáva prihlášky do záujmových krúžkov!          (cvc)

Triedny výlet

Aj na Základnej škole Mateja 
Bela sa koncom každého škol-
ského roka organizujú tried-
ne výlety. Žiaci nevedia veľa o 
turistike, zvlášť pešej, preto 
sme sa dohodli, že sa pôjdeme 
pozrieť do Dunajsko–ipeľské-
ho národného parku v Maďar-
sku.
Cieľom našej expedície bol 
Dobogókő. Je potrebné 
vedieť, že na tomto vrchu sa 
postavil prvý turistický dom – 
chata s možnosťou azylu pre 
turistov – ešte v roku 1898. 
Kúsok od chaty je dodnes 
fungujúca prvá lyžiarska zjaz-
dovka v Maďarsku. O vrchu sa 
traduje, že je plný pozitívnej a 
liečivej energie. Prišli sme do 
obce Dömös na brehu Dunaja 
a odtiaľ sme stúpali až na 
vrchol Dobogókő do n. m. v. 
699 m. Celkom dobrá zaberač-
ka! Napriek náročnému výstu-
pu sme mali možnosť kochať 
sa prekrásnou prírodou: ska-
ly, lesy a v neposlednom rade 
fascinujúce meandre Dunaja. 

Prechádzali sme popri náuč-
nom chodníku, zastavili sme 
sa pri impozantnej rozhľadni 
„Kazateľni“. Mali sme krás-
ny výhľad na ohyb Dunaja, v 
diaľke pyšné mesto Višegrad s 
majestátnym kráľovským palá-
com. Tu sme už najnáročnej-
šiu časť mali za sebou a pokra-
čovali sme zvlnenými lesnými 
chodníkmi minúc „Kráľovskú 
studňu“. Na záver údolie, 
kúsok dolu kopcom, kúsok 
hore kopcom, a potom zaslú-
žená odmena – občerstvenie 
aj s nanukmi v štýlovej reštau-
rácii. Bolo zaujímavé pozo-
rovať deti, ktoré aspoň načas 
odložili mobily a komuniko-
vali medzi sebou. V družnej 
debate ôsmaci so siedmakmi 
a rozoberali sa najrozličnejšie 
témy. Navzájom sa povzbu-
dzovali do kopcov, ponúkali 
sa jedlom, pitím, sladkosťami. 
Bol to estetický i poučný záži-
tok nielen pre našich žiakov, 
ale i pre nás učiteľov. 

 Mgr. František Chudoba
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Koncertná sezóna priniesla 
súboru Harmonia Classica 
množstvo vzácnych skúse-
ností, najazdených kilomet-
rov a pôsobení na výnimoč-
ných miestach s váženými 
umelcami. Príprava na to 
všetko bola náročná, preto-
že si vyžadovala víkendy a 
týždne práce nad neľahkými 
partitúrami.
Súbor otvoril koncertné 
obdobie koncertom v Šamo-
ríne v októbri 2016 v spolu-
práci so speváckym zborom 
Híd a speváckym zborom 
Slavík z českého Pacova. 
O mesiac neskôr sme mali 
možnosť spoluúčinkovať 
na zádušnej omši v rímsko-
katolíckom kostole opäť v 
domácom prostredí. Decem-
ber znamenal pre súbor čas 
adventných koncertov, kto-
ré sa tentokrát uskutočnili 
v Šamoríne a zároveň aj v 
Ohradoch. 
Apríl sa niesol v znamení 
novej spolupráce. Súbor 
Harmonia Classica bol oslo-
vený zo strany maďarského 

sláčikového súboru Kőszegi 
Vonósok na spoločnú spo-
luprácu. Prečo oslovili práve 
teleso zo Šamorína? Pretože 
sa v ich  okolí podobný sláči-
kový súbor nenachádza. Boli 
sme touto ponukou poteše-
ní, a po niekoľkomesačnej 
príprave nasledoval koncert 
v meste Kőszeg. Medzi ďalší-
mi účinkujúcimi bol i husľo-
vý sólista Michal Hudák, 
dokonca v jednej skladbe 
dostali malú hudobnú úlo-
hu aj primátor či viceprimá-
tor mesta Kőszeg. Program 
bol do istej miery zábavný, 
pretože sa koncert konal 
na Deň bláznov. Odohrával 
sa v koncertnej sále hradu 
Jurisics, čo bolo tiež veľkým 

zážitkom. Pred koncertom 
nám vedúci domáceho súbo-
ru zabezpečil prehliadku 
nádvoria patriaceho k hra-
du, rovnako i exkurziu his-
torickej časti mesta a okrem 
toho vynaložili veľkú sna-
hu na to, aby sme sa cítili 
dobre a nič nám nechýbalo. 
Keďže podobných súborov 
v našom okolí je málo alebo 
žiaden, dohodli sme sa na 
ďalšej spolupráci.
Harmonia Classica bola 
súčasťou aj Dňa mesta,  kedy 
prispela svojimi skladbami 
a muzicírovaním v rámci 
kultúrnej vložky aj spolu so 
zborom Híd. 
Kvetná nedeľa sa niesla v 
duchu dobročinnosti. Výťa-
žok z koncertu komorné-
ho súboru v šamorínskom 
evanjelickom kostole bol 
venovaný huslistke Rebeke 
Orbánovej na kúpu inva-
lidného vozíka, nakoľko 
z toho, čo má, už vyrást-
la.  Pri tejto príležitosti sa 
vyzbieralo 370 eur. Posled-
ný aprílový víkend trávil 
súbor v českej metropole, 
kam pricestoval na pozva-
nie slovenskej a maďarskej 
farnosti sídliacej v Prahe. V 
piatok účinkoval v kostole 
sv. Prokopa Praha-Žižkov, v 
sobotu v kostole sv. Jindři-
cha. Koncerty boli venované 
poslucháčom slovenskej a 
maďarskej národnosti žijú-
cich v Prahe. V nedeľu súbor 
muzicíroval na slovenskej  
omši celebrovanej pražským 
arcibiskupom, kardinálom 
Dominikom Dukom. Okrem 
toho mal pri tejto príleži-
tosti možnosť sprevádzať 
speváka, člena  českého fil-
harmonického zboru. Ohla-
sy zo strany poslucháčov a 
prítomných na koncertoch 

boli veľmi pozitívne. Dokon-
ca si trúfam povedať, že to 
nebola posledná skúsenosť 
hrať pre pražské publikum.  
Tento víkend priniesol súbo-
ru opäť posun vpred a veľa 
nových, nielen hudobných 
zážitkov.
V máji v meste Bad Deutsch 
-Altenburg pri príležitosti 
slávností na pamiatku sv. 
Štefana vystúpil súbor spolu 
s profesionálnymi hudob-
níkmi z Donauphilharmo-
nie pod taktovkou ruského 
dirigenta Alexeja Kornien-
ka. Súčasťou programu 
bola i skladba v podaní sex-
teta tvoreného sólistami z 
Donauphilharmonie, s kto-
rými spoluúčinkovala i  naša 
klaviristka Erika Domsitzo-
vá. 
Máj ukončil súbor koncer-
tom v Mosonmagyaróvári, 
kde tvoril jednu zo zložiek 
kultúrneho programu v 
rámci otvorenia výstavy. 
Pozvanie na toto poduja-
tie prišlo zo strany združe-
nia výtvarných umelcov zo 
štátov ako sú Slovensko, 
Maďarsko, Francúzsko či 
Nemecko. Presnejšie ide o 
umelecký spolok Istvána 
Tallósa-Proházku. Túto uda-
losť organizovala jeho žiač-
ka, predsedkyňa združenia 
Éva Pintér. 
Koniec sezóny patril v 
mesiaci jún Hudobným 
dňom v nádvorí Koruny, kde 
súbor získal priestor na odo-
hranie niekoľkých skladieb 
vybraných z repertoára.
Do budúcna plánuje toto 
šamorínske hudobné teleso 
spoluprácu s maďarským 
súborom Kőszegi Vonósok, 
zostaví program na advent-
né koncerty a v neposled-
nom rade veľkou udalosťou 
bude 10. výročie jeho založe-
nia. Všetkým poslucháčom, 
ktorí sa zúčastňovali na kon-
certoch, ďakujeme a budeme 
radi, ak si nás prídu vypočuť 
aj v ďalšej sezóne. Rovnako 
patrí vďaka aj mestu, ktoré 
najmä finančne podporovalo 
realizáciu koncertných ciest.

Emília Lengyelová

Koncertná sezóna so súborom Harmonia Classica

Ponuka  krúžkovej činnosti na škol
ský rok 2017/2018 

– centrum voľného času kukkónia  

Tvorivé dielne – na hrnčiarskom kruhu
Gastronomické tajomstvá – pečenie, varenie

Výpočtová technika
Šachový krúžok

Stolný tenis
Herbárium

Futbal, basketbal, kajak, zápasenie
Formovanie postavy cvičením

Kreatívny krúžok
 Ručná práca, dekorácia

Bábky a ľudové hry
Spevokol

Simi dance club – moderné tance
Slovensko – maďarská, maďarsko – sloven-

ská komunikácia
Francúzsky jazyk
Nemecký jazyk
Anglický jazyk

Viac informácií: centrum voľného času, 
gazdovský rad 41/37a, šamorín, 

tel. č. 552 78 21
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sPráVy mesTskej POlície

è 4. augusta o 1.42 hod. na 
Veternej ulici došlo k rušeniu 
nočného pokoja. Hostia pod-
niku sa zabávali na terase. Boli 
upozornení, aby stíšili svoj hlas, 
čo aj uposlúchli. Po opakovanej 
kontrole miesta už reštaurácia 
bola zavretá.
– o 1.15 hod. došlo k nára-
zu vozidla na sídlisku Platan, 
kde vodič vozidlom nezvládol 
zákrutu na parkovisko a nara-
zil do zaparkovaného vozidla. 
O udalosti bola informovaná 
hliadka OO PZ Šamorín.
è 5. augusta o 22.50 hod. 
hliadka preverovala oznáme-
nie, podľa ktorého sa obyvateľ 
rodinného domu sťažoval na 
dym prichádzajúci zo sused-
ného domu. Hliadka zistila, že  
majiteľ domu už dovaril a oheň 
riadne zahasil. 
è 8. augusta o 8.45 hod. v 
mestskej časti Čilistov pri hote-
li Kormorán sa pohybovali psy. 
Hliadka dve sučky rasy maďar-
ská vyžla a beagle odchytila a 
previezla do karantény.
– o 22.40 hod. v mestskej časti 
Mliečno na Pešej ceste sa pobili 
dve ženy. Jednalo sa o matku a 
dcéru, ktoré odmietli pomoc 
mestskej polície.  
è 10. augusta od 22.00 do 3.30 
hod. hliadka MsP v spolupráci s 
posádkami HaZZ a DHZ Šamo-
rín zasahovala pri odstraňovaní 

následkov veternej smršti na 
celom území mesta.
è 11. augusta o 21.45 hod. 
hliadka preverovala oznáme-
nie, podľa ktorého osoba s 
psychickým problémom pre-
skočila plot a utiekla z domu na 
neznáme miesto. Hliadka vyko-
nala pátranie po celom mes-
te, menovaného o 23.00 hod. 
zadržala pri katolíckom kostole 
a odovzdala do opatery rodin-
ným príslušníkom. 
è 12. augusta o 00.40 hod. 
bolo oznámené, že v mestskej 
časti Čilistov v záhradkách pri 
priesakovom kanáli neznáme 
osoby hulákajú a svojím správa-
ním rušia nočný pokoj. Osoby 
uvedeným skutkom porušili § 
47/1 b) zákona č. 372/1990 Zb. 
a dopustili sa priestupku proti 
verejnému poriadku, ktorý bol 
riešený dohovorom.
è 13. augusta o 21.20 hod. 
v mestskej časti Šámot sa chcela 
pobiť skupinka mladých ľudí. 
Menovaní boli hliadkou vyzva-
ní, aby upustili od rušenia verej-
ného poriadku. Výzvu hliadky 
uposlúchli.    
– o 14.20 hod. hliadka pre-
verovala oznámenie, podľa 
ktorého na čerpacej stanici 
OMV na Bratislavskej ceste 
sa nachádza osobné motoro-
vé vozidlo s kradnutým EČV. 
Oznámenie bolo pravdivé, 

jednalo sa o osobné motorové 
vozidlo, ktorého šofér natanko-
val pohonné hmoty v hodnote  
46 € s tým, že peňažnú hoto-
vosť na uhradenie pri sebe 
nemal.  Počas tankovania sa 
správal podozrivo, na hlave 
mal šiltovku, oči mal zakryté 
slnečnými okuliarmi a neustále 
bol otočený chrbtom ku kame-
rám. Hliadka vyžiadala od neho 
potrebné doklady a do prícho-
du hliadky OO PZ Šamorín ho 
zadržala. 
è 17. augusta o 9.00 hod. 
bolo oznámené, že v Čilistove pri 
hrádzi dochádza k výrubu stro-
mov. Hliadka zistila, že Sloven-
ský vodohospodársky podnik, 
závod Gabčíkovo vykonáva pri 
hrádzi údržbu zelene za účelom 
sprejazdnenia techniky, pričom 
k výrubu stromov nedochádza. 
Zodpovedný pracovník sa preu-
kázal služobným preukazom. 
è 18. augusta o 15.03 hod. 
hliadka preverovala oznam, 
podľa ktorého na Čilistovskej 
ceste je na vozovke rozsypaný 
asfalt. Zistilo sa, že znečiste-
nie vozovky spôsobili stavební 
robotníci. Bol upozornený stav-
byvedúci, ktorý bol vyzvaný, aby 
znečistenie odstránili. Výzva 
bola uposlúchnutá.
– o 23.10 hod. na Rybárskej uli-
ci pred vchodom do bytového 
domu na zemi ležal muž. Išlo o 

osobu silne v podnapitom sta-
ve, ktorého hliadka odprevadila 
domov.
è 21. augusta o 22.40 hod. 
hliadka bola stálou službou 
vyslaná na ulicu Gazdovský 
rad, kde pri detskom ihrisku 
malo dôjsť k rušeniu nočného 
pokoja. Hliadka nezistila žiadny 
pohyb osôb ani na uvedenom 
mieste, ani v okolí.
è 22. augusta o 14.00 hod. 
došlo oznámenie, že v parku sa 
zdržiavajú bezdomovci a popí-
jajú alkoholické nápoje. Zisti-
lo sa, že v parku sa zdržiavajú 
bezdomovci, ale alkohol nepo-
píjajú a správajú sa slušne. Boli 
poučení. 
– o 14.00 hod. sa stala dopravná 
nehoda na Streleckej ulici. Na 
mieste sa nachádzalo motoro-
vé vozidlo prevrátené na pravý 
bok a narazené prednou časťou 
do plotu. Vedľa motorového 
vozidla sa nachádzali dve oso-
by, pričom jedna bola zranená, 
nekomunikovala. Hliadka okam-
žite začala s podávaním prvej 
pomoci a súčasne komuniko-
vala so zdravotnou službou. Po 
príchode RZP zasahujúci lekár 
prevzal oživovanie, ale po chvíľ-
ke skonštatoval exitus osoby. 
Miesto dopravnej nehody pre-
vzala hliadka OO PZ Šamorín.

Na jar minulého školského 
roka sme spojazdnili naše dlho 
očakávané prenosné doprav-
né ihrisko na školskom dvore. 
Chystali, nakupovali, vybavo-
vali sme to s pani učiteľkami 
skoro dva roky, ale konečný 
výsledok stojí za to. 
Žiaci prvého stupňa základ-
ných škôl, tak ako zvyšok 
populácie, sú denne účastník-
mi cestnej premávky. Stávajú 
sa jej súčasťou ako chodci, 
kolobežkári, korčuliari na 
kolieskových korčuliach, cyklis-
ti či ako cestujúci v hromadnej 
alebo osobnej doprave. Vzhľa-
dom na stúpajúcu tendenciu 
dopravných nehôd, ktorých  
účastníkmi sú, žiaľ,  aj deti 
mladšieho i staršieho školské-
ho veku, je prevencia a výučba 

dopravnej výchovy na školách 
dôležitá. Na našom doprav-
nom ihrisku žiaci získajú zák-
ladné vedomosti, zručnosti a 
návyky zamerané na bezpečné 
správanie sa v rôznych doprav-
ných situáciách. Teoretická a 
praktická príprava našich žia-
kov v tejto oblasti je významná 
a získané poznatky a zručnosti 
sú dobrým základom pre bez-
pečný každodenný pohyb detí 
v okolí ciest.
Na dopravnom ihrisku sa žiaci 
naučia: osvojiť si zásady bez-
pečného správania sa v cestnej 
premávke ako chodec a cestu-
júci, pochopiť význam doprav-
ných značiek a signalizačných 
zariadení, naučiť sa pozorovať 
okolie a vyhodnocovať doprav-
né situácie z hľadiska bezpeč-

nosti, spôsobilosť pozoro-
vať svoje okolie, vyhodno-
covať situáciu z hľadiska 
bezpečnosti a aplikovať 
návyky      bezpečného 
správania sa v cestnej pre-
mávke v praktickom živo-
te, schopnosť zvládnuť 
techniku chôdze a jazdy na 
bicykli, kolobežke.
Veľmi sa tešíme z nášho 
dopravného ihriska. Vďa-
ka výťažkom z vianočné-
ho bazárika a grantového 
programu spoločnosti 
Orange sme kúpili 20 ks kolo-
bežiek, dopravné značky, 
semafory, reflexné vesty, prilby. 
Týmto dopravným ihriskom 
môžeme pripraviť našim žia-
kom zaujímavú formu nadobú-
dania nových poznatkov. Žiaci 
tak majú väčší zážitok z učenia, 
o ktorý nám v neposlednom 

rade ide, a aj ich vedomosti sú 
oveľa trvalejšie. Žiaci sa na tie-
to hodiny veľmi tešia a snažia 
sa dodržiavať pravidlá cestnej 
premávky. Dúfame, že získané 
vedomosti budú vedieť uplat-
niť aj v praxi.

Mgr. Zuzana Csölleová, 
ZŠ Mateja Bela

Prenosné dopravné ihrisko
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Ponuka Mestskej knižnice ZsigMonda Zalabaiho

leif g.W. PerssOn: 
skuTOčný Príbeh O PinOcchiOVOm nOse 
Toto je zlá rozprávka pre dospelých. Nebyť posledného 
ruského cára Mikuláša II., anglického premiéra Winsto-

na Churchilla, ruského prezidenta Vla-
dimíra Putina a komisára västerortskej 
polície Everta Bäckströma, k udalostiam 
tejto knihy by neprišlo. Z tohto pohľadu 
ide o rozprávanie o výsledku činov šty-
roch mužov, ktoré sa rozpínajú po dobu 
vyše sto rokov. Ich cesty sa dokonca ani 
nepreťali, najstarší z nich bol zavraždený 
štyridsať rokov predtým, ako sa narodil 
najmladší.  

jiří s. kuPka: 
krVaVé jahODy. skuTOčný Príbeh 
Věry sOsnarOVej, kTOrá Prežila 
DVaDsať rOkOV V gulagOch
Tento neuveriteľný, ale kruto skutočný 
príbeh je desivým svedectvom Věry Sosna-
rovej, ktorá bola v roku 1945 deportovaná 
ako štrnásťročná spolu so svojou deväťroč-
nou sestrou Naďou a ich matkou z Brna 
do Sovietskeho zväzu. V gulagoch na Sibí-
ri prežívajú hrôzy stalinského teroru. Po 
nekonečne dlhých dvadsiatich rokoch sa 
jej podarilo so sestrou vrátiť späť do Českosloveska a po tri-
dsiatich rokoch mlčania sa odhodlala vyrozprávať svoj život-
ný príbeh. Prežila peklo na zemi.

Dobré rady pre záhradkárov

Prišla jeseň, dni sa skracujú, 
noci sa stávajú citeľne chlad-
nejšími. Ak sa pozrieme na 
tohtoročnú záhradkársku 
sezónu, myslím si, že môže-
me byť spokojní. Je pravdou, 
že ochladenie v druhej polovi-
ci apríla nás viacerých zarmú-
tilo, ale po ďalšom priazni-
vom vývoji počasia sme na 
to rýchlo zabudli. Počasie 
vyhovovalo hlavne pestova-
niu paradajok a papriky, ale 
dobre rodili aj ostatné druhy 
zelenín. Výnimku tvoria mož-
no zemiaky, ktorým tohtoroč-
né suché a teplé počasie moc 
nevyhovovalo. Jarné mrazy 
najviac škodili jahodám, kým 
ostatné ovocie viac-menej 
prežilo bez väčšieho ujmu.  
Hrozno sa ukazuje tiež sľub-
ne. Samozrejme, na dosiah-
nutie dobrej úrody bolo treba 
zabezpečiť neustále polieva-
nie rastlín, nakoľko v tomto 
roku bolo mimoriadne sucho.
V priebehu septembra 
postupne zbierame zele-
ninu, ktorá je ešte v záhra-
de. Zemiaky „zabudnuté“ v 
zemi čo najskôr vyzbierajme, 
nakoľko medvedíky a drô-
tovce ich môžu poškodiť. 
Paradajky, paprika a tekvico-
vá zelenina ešte stále rodia, 
takže ich úrodu postupne 
zbierame. Zrelú suchú fazuľu 
pozbierajme, totiž môže byť 
napadnutá zrniarkou fazu-
ľovou. Po zbere sa odporúča 
dať do mrazničky na niekoľko 

hodín, toto zabráni pretrva-
niu tohto škodcu vo fazuli. 
V mokrom jesennom poča-
sí  sa môžu znova objavovať 
slizniaky, voči nimi používa-
me mechanické pasce alebo 
granulovanú návnadu (napr. 
Metarex M).
V záhrade sa uvoľní čoraz 
väčšie miesto, takže zopár 
nápadov, ako ho najlepšie 
využiť. Je možné ešte siať 
reďkovku, špenát, šťaveľ, pre-
zimujúci šalát, sadiť sadzač-
ku a jesenný cesnak. Cesnak 
sa neodporúča sadiť tam, 
kde naposledy sa pestovali 
rastliny ako hrach, fazuľa, 
rajčiak, paprika, cibuľa, pór 
a, samozrejme, cesnak. Sadí-
me ho na slnečnú plochu do 
hĺbky 5-6 cm (najlepšie ak 
motykou urobíme riadok). 
Dbajme  na to, aby jednotlivé 
strúčiky boli dobre obalené 
so zemou, prípadne pôdu 
nad nimi zatlačíme. Strúčiky 
pred sadbou je dobré namo-
riť do sírneho roztoku (napr. 
SulCa), potom ich osušiť. 

Pred sadením do prekypre-
nej pôdy zapracujeme umelé 
hnojivo Cererit. Pozor! Ces-
nak nemá rád čerstvo hnoje-
nú pôdu, ktorá bola hnojená 
organickým hnojivom. Čoraz 
viac sa rozširuje jesenná sejba 
zeleného hnojenia, ako napr. 
horčica, repka a facélia. Tieto 
rastliny zrýľovaním do pôdy 
slúžia ako vynikajúci zdroj 
výživy na budúci rok.
Pokračujeme v ošetrení jablo-
ní s listovým vápenatým hno-
jivom. Je dôležitá posledná 
aplikácia 14 dní pred zberom 
jabĺk, ktorá prispeje k lepšie-
mu skladovaniu.
V okrasnej záhrade od konca 
septembra je možné vysádzať 
jesenné cibuľoviny ako tuli-
pány, narcisy, krókusy a ľalie. 
Naopak v druhej polovici sep-
tembra vyzbierame cibule gla-
diol, ktoré pred skladovaním 
osušíme a očistíme. Pred prí-
chodom nočných mrazov to 
isté urobíme s hľuzami dálie.
Je dôležité pripraviť trávnik 
na prezimovanie. Zahustený 

a machom zarastený trávnik 
je vhodné prevzdušniť verti-
kutátorom a potom pohno-
jiť s jesenným hnojivom so 
zvýšeným obsahom draslíka. 
Mnohým sa objavili hnedé 
suché kruhy v trávniku, väč-
šinou to býva hubové ocho-
renie. Kombinácia fungicí-
dov Bumper 25EC a Askon 
môže byť účinná na viaceré 
hubovité choroby v trávniku. 
Do konca septembra môže-
me zakladať aj nový trávnik, 
zostáva ešte dostatok času na 
to, aby sa zosilnil.
V priebehu septembra môže-
me orezať živý plot mecha-
nickými nožnicami, elektric-
kým, akumulátorovým alebo 
benzínovým plotostrihom. 
Následne ku koreňom pri-
sypeme hnojivo so zvýšeným 
obsahom draslíka a dobre  
zalejeme. Do konca mesiaca 
je možné rezať maliny a iné 
kríky s drobným ovocím, ako 
aj okrasné kríky. Orežeme aj 
suché konáre ovocných stro-
mov.
Je dobré si pozbierať lístie a 
ostatné zbytky rastlín, lebo sa 
dajú výborne skompostovať. 
Do kompostu môžeme dávať 
tiež podrvené konáre stro-
mov a kríkov. Skrátiť proces 
kompostovania hoci aj o treti-
nu sa dá pridávaním urýchľo-
vača kompostu.

Róbert Lelkes,
Agrosam,

Gazdovský rad 41, Šamorín

September v záhrade



september 201710

Štart ako zo zlého sna
Kitti Bitterová sa učila aj na Univerziáde
Kitti Bitterová, 20-ročná 
študentka bratislavskej 
Univerzity Komenského 
zbierala cenné skúsenosti 
na Ďalekom východe. Naj-
talentovanejšia šermiarka 
nášho klubu, rodáčka z 
Báču úspešne reprezento-
vala Slovensko na letnej 
Univerziáde v Tchaj-pej. 
Hlavné mesto Taiwanu 
prinieslo Kitti pekné 32. 
miesto, ale ako vždy, minu-
loročná víťazka juniorské-
ho svetového pohára čaka-
la od seba viac, minimálne 
postup do najlepšej 16-ky, 
čiže chcela by zdolať o 
súperku viac. Neoficiálna 
olympiáda študentov však 
mala v šerme slušné pole, 
veď Bitterová bola ohod-
notená na štartovej listine 
ako 47. hráčka 64-člennej 
elity. Z kvalifikačnej sku-
piny sa dostala na hlav-
nú tabuľu ako 45., keď v 
ťažkej eliminácii dosiahla 
bilanciu dvoch víťazstiev a 
troch tesných prehier.  Naj-
prv bez väčších problémov 
zdolala jedinú papierovo 
slabšiu pretekárku, Aus-
trálčanku Barrattovú (58. 
v rankingu, od nej oveľa 
silnejšiu Argentínčanku 
Ondartsovú (26.), a zhod-
ne o jediný bod prehrala so 
16. nasadenou Hongkon-
čankou Cheungovou, s 
Ruskou Pirjevovou (25.) a 
s Taliankou Rebolledovou 

(27.).  Ako 45-ej skupino-
vých bojov jej vo vyraďova-
cej fáze posúdili  20. naj-
lepšiu, Japonku Riou Azu-
movú, ktorá sa prebojovala 
do skupiny so štyrmi výhra-
mi a s jedinou prehrou.  
Na našu šermiarku však 
nemala nárok, ktorá ju pre-
svedčivo poslala domov s 
výhrou 15 : 8.  V nádhernej 
hypermodernej aréne Nan-
gang Sport-Expo čakala v 
ďalšom kole ešte silnejšia 
protivníčka, Maďarka Dóra 
Lupkovics  (13. po kvalifi-
kácii), ktorá už zverenkyni 
Jozefa Nagya nedala žiad-
nu šancu (Kitti prehrala v 
pomere 8 : 15). Kitti ohod-
notila svoje účinkovanie a 
32. miesto na Univerziáde 
realisticky-sebakriticky: 
„Vzhľadom na to, že pre-
tekárske pole bolo veľmi 
silné, som spokojná, ale v 
kútiku duše som si želala 
postúpiť minimálne o kolo 
ďalej, ale pri inom žrebe by 
som sa mohla dostať ešte 
ďalej, medzi osmičku. Bola 
to však moja prvá Univer-
ziáda, ktorá mala vysokú 
úroveň a atmosféru skoro 
ako olympiáda. Nazbiera-
la som cenné skúsenosti a 
dúfam, že sa dostanem aj 
na nasledujúce podobné 
podujatie,“ dodala aktuál-
ne 15. najlepšia šermiarka 
sveta v kategórii U23 podľa 
rankingu.  

Šerm

FutbalStalo sa v auguste
V obnovenej 16-člennej 
druholigovej súťaži síce 
odohrali iba 5 kôl, po kto-
rom sa fanúšikom šamo-
rínskeho futbalu sa ani 
nechce pozerať na ligovú 
tabuľku, veď ŠTK-Flumi-
nense síce začal s domá-
cou výhrou nad nováči-
kom z Trebišova (2 : 0 
po góloch brazílskych 
novicov Neta a Gusta-
va), avšak katastrofálne 
pokračovanie v podobe 4 
prehier spôsobili najver-
nejším priaznivcom zlé 
sny. Zverenci Fína Mikka 
Lönnströma navyše pod-
ľahli na domácej pôde 
proti nie príliš oslnivým 
súperom (poriadnu facku 
dostali od Nového Mes-
ta nad Váhom – 1 : 4, a 
nemenej boľavá je aj pre-
hra so slabučkým béčkom  
prvoligovej Podbrezovej – 
0 : 1). Po prehre s Novým 
mestom sa mohol tešiť 
aspoň jeden Šamorínčan, 
veď odchovanec nášho 
klubu, 22-ročný stredo-
piliar Rajmund Mikuš sa 
zaskvel v drese hostí s 
premenenou penaltou a 
gólovou prihrávkou. Pre-
hru u druhého nováčika  
(Komárnu sme podľahli 1 
: 2) a exligistu zo Skalice 
(0 : 2) sa dá ešte odpustiť, 
avšak na dva domáce fias-
ka by mali Csaba Horváth 
a spol.  čím skôr zabudnúť 
a vylepšiť si klubovú nála-
du s bravúrnymi výhrami a 
najmä so zlepšenou hrou. 
Objektívne však treba pri-
pomenúť, že šamorínsky 
tréner vôbec nemá ľahkú 
úlohu, veď v základnej 
zostave musel zabudovať 
do herného systému až 6 
nových akvizícií po troch 
týždňoch prípravy a iba 
po troch testovacích zápa-
soch pred štartom nové-
ho ročníka (Olomouc, 
Mosonmagyaróvár,  ETO 
FC Győr).  Individuálne 
kvality skúseného českého 
ostrostrelca Vávru, skú-
senosti Sablera z DAC-u 

alebo šikovnosť stredo-
poliara Šmehyla či troch 
nových Brazílčanov ešte 
automaticky neznamenajú 
aj efektívny kolektívny 
výkon a víťazstvá na bežia-
com páse. Vedenie klu-
bu však isto nebude dlho 
tolerovať ďalšie prehry 
trénerovi... Nelichotivá 
bilancia 1 výhra a 4 pre-
hier s chudobným skóre 4 
: 8 posúva v tabuľke  ŠTK 
medzi najslabšie tímy, 
avšak po 5 neúspešných 
kolách by bolo predčas-
né spanikárčiť.  Až ďal-
šie kolá ukážu skutočnú 
tvár obnoveného tímu.  
Šamorínsky fanúšik však 
našťastie môže zabudnúť 
na pomlejské nezdary v 
neďalekom Mliečne, kde 
hráva svoje majstráky B 
mužstvo pod vedením 
úspešného exligistu, býva-
lého hráča DAC-u, Artem-
dia Petržalky a poľského 
Ruch Choržow, 35-ročné-
ho Gábora Straku.  Cieľ je 
jednoznačný:  postúpiť do 
najvyššej okresnej súťaže. 
Okrem angažovania kva-
litného trénera by k tomu 
malo slúžiť aj adekvát-
ne posilnenie hráčskeho 
kádra v podobe nestar-
núceho režiséra Ladisla-
va Horvátha, ostrostrelca 
exligového kanoniera Inte-
ru Bratislava Juraja Kubu, 
alias „Bumm-bumm Gyuri-
ho“. Tejto gólovej dvojici 
by mali sekundovať aj ďal-
ší, dirigent obrany Andrej 
Špánik, rýchlonohý krajný 
záložník Jožko Mezzei a, 
samozrejme, všetci ostat-
ní mliečňanskí mladíci. 
Strakovci síce odohrali iba 
tri kolá, ale úvodné víťaz-
stvá  a 10 strelených gólov 
(Trstená – Mliečno 0 : 3, 
Mliečno – Trhová Hradská 
4 : 0, Blahová – Mliečno 2 
: 3) by mali inšpirovať aj 
áčkarov na pomlejskom 
ihrisku k lepšiemu pokra-
čovaniu a naladiť ich na 
podobnú víťaznú vlnu.  

Zostavil:  Ernő D. Tok

V júlovom – augustovom čísle našich novín sme v článku 
pod názvom Stalo sa v júni nesprávne uviedli zoznam hrá-
čok a trénerov ŠBK Šamorín – mladšie mini. Majsterkami 
Slovenska sa stali: Lenka Čulagová, Dominika Dorková, 
Regina Fehér, Barbara Fenesová, Lenka Jančoková, Karolína 
Kardošová, Rebeka Kovácsová, Barbara Kováčová, Rebeka 
Ládiová, Anna Lelkes, Sofia Pavlíková, Kristína Revická, Sára 
Sármány, Tilda Slama, Sofia Soóky, Linda Tátošová, Veroni-
ka Tátošová, Tamara Tóthová. Tréner: Ing. Rudolf Dorko. 
Asistenti trénera: Ing. Ľubica Jančoková, Mgr. Peter Tátoš.
Za chybu sa ospravedlňujeme a družstvu prajeme veľa ďal-
ších úspechov.

Redakcia

Oprava
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LeTo BoLo o úSPecHocH KajaKároV a KaNoiSToV
Paráda pretekárov z klubu KCK Šamorín! Naši kajakári a kanoisti počas leta excelovali na 

domácich a na medzinárodných súťažiach
Medaily csabu Zalku

Tibor Linka na Me

Tridsať zlatých medailí a víťazi 
Slovenského pohára

Zlato a striebro na letnom európ-
skom olympijskom festivale 

mládeže (eYoF) 
Iba náš skvelý kajakár Csaba 
Zalka získal pre Slovensko 
medaily na juniorskom Európ-
skom a svetovom šampionáte. 
Osemnásťročný mladík získal 
na ME v K1 500 m striebro, v 
K1 200 m bronz. „Na päťstov-
ke som zaostal za víťazom iba 
o 0,02 sekúnd. Na dvestovke 
som zle odštartoval… Viem, že 
som schopný dosiahnuť lepší 
čas,” povedal Csaba.
Vďaka Csabovi Zalkovi Šamo-
rín, ako aj klub KCK, sa 
navždy zapísali do histórie 
slovenskej kanoistiky. Náš mla-
dík sa stal prvým pretekárom, 
ktorý získal pre našu krajinu 
juniorskú medailu v kategórii 
jednotlivcov. Csaba vybojoval 
bronz v K1 200 metrov. „Samo-
zrejme, som spokojný. Úpl-
ne som sa vyžmýkal a získal 
som vysnívanú medailu. Bolo 
to veľmi náročné, zišla sa tu 

neskutočne veľká konkurencia, 
v K1 200 metrov bolo až päť 
rozjázd. Oplatilo sa makať celý 
rok. Skoro ráno vstávať a každý 
deň minimálne dvakrát tréno-
vať. Bol som veľmi šťastný a 
dojatý, keď som videl starých 
rodičov, ktorí od šťastia plakali. 
Pre mňa to znamená viacej ako 
medaila… Práve členovia mojej 
rodiny sú mojimi najväčšími 
fanúšikmi,“ povedal Csaba.

Slovenský štvorkajak (Tibor 
Linka, Erik Vlček, Juraj Tarr, 
Denis Myšák) na majstrov-
stvách Európy získal dve 
medaily: striebro na 500 met-
rov a bronz na tisícke. „Bola 
to naša pravá jazda, tohto-
ročná prvá ostrá, sveťáky boli 
iba na skúšanie. Trafili sme 
ju parádne,“ uviedol Tibor. V 
polovici pretekov bola sloven-
ská posádka až ôsma, no mala 
skvelý finiš. „Sme radi, že sme 
v závere dokázali zrýchliť a 
predbiehali sme jednu loď za 
druhou. Či sme sa nemohli 

dostať aj pred Maďarov? Ak by 
trať merala 520 či 530 metrov, 
možno…,“ usmieval sa Tibor 
Linka. Na druhý deň získal 
štvorkajak na tisíc metrov 
bronz.  ,,Zo sobotňajších 35 
stupňov Celzia klesla teplota 
na 19... Škoda, že nám nevy-
šiel finiš, keď sa dostala pred 
nami španielska, ako aj poľ-
ská loď. S našimi severnými 
susedmi to bolo veľmi tesné, 
rozhodla až cieľová fotografia. 
Poliaci boli o 8-tísícin sekúnd 
rýchlejší…,“ prezradil šamo-
rínsky kajakár.

Kanoisti a kajakári KCK 
Šamorín dosiahli výborné 
výsledky aj na domácich 
podujatiach. Na majstrov-
stvách Slovenska získali 30 
zlatých medailí. Stopercent-
nú bilanciu mali Gabriela 
Ladičová, Csaba Zalka a Edo 
Strýček, ktorí vyhrali všetky 
disciplíny, v ktorých štartova-
li. Karolína Seregiová získala 

až šesť zlatých! V roku 2017 
v Slovenskom pohári obsadil 
KCK Šamorín tretiu priečku. 
V individuálnom hodnotení 
sa stali najlepšími piati naši 
pretekári: Gabriela Ladičová 
(C1, juniorky), Bianka Sidóo-
vá (U13, K1), Csaba Zalka 
(K1, juniori), Edo Strýček 
(C1, kadeti) a Zoltán Sidó 
(C1, muži).

Karolína Seregiová ako členka 
slovenskej posádky mix K4 500 
metrov získala v Győri strieb-
ro. „Je to môj najväčší úspech 
v kariére. Striebro venujem 
mojim trénerom a rodičom,“ 
povedala Karolína.
Slovensko získalo iba jedno 
zlato. A tá má šamorínsky 

rukopis! Prvé miesto v C2 mix 
200 m získala dvojica z Mora-
vanov nad Váhom a zo Šamorí-
na Lucia Valová – Edo Strýček. 
„Je to neuveriteľné, šialené. 
Ťažko opísať tie pocity, keď 
sme s Luciou stáli na stupni 
víťazov a pustili nám slovenskú 
hymnu,“ uviedol Edo.

Šamorín opäť na 
Národnom galope

Po ročnej prestávke sa Šamorín opäť zúčastní Národ-
ného galopu v Budapešti, ktorý sa uskutoční od 15. do 
17. septembra. Naše mesto bude na tomto veľkolepom 
podujatí znova reprezentovať Árpád Egri.
Egrimu sa na koni Roven nepodarilo na Žitnoostrov-
skom galope prebojovať do Budapešti. „Podľa stanov 
sa jazdci žijúci mimo Maďarska môžu zúčastniť dvoch 
rozbehov, preto som sa prihlásil na súťaž v Tiszafürede, 
kde som skončil na treťom mieste, teda sa zúčastním 
Národného galopu,“ povedal Árpád Egri a plný nádeje 
dodal: „Už viem, čo ma na Námestí hrdinov čaká, a aj 
Roven má dobrú formu. Verím, že bude v poriadku a 
vydáme zo seba maximum.“                              (duc)
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SPOMIENKA

„Bolesťou unavený  tíško si zaspal, 
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád.  
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
Pri plameni sviečok na Teba myslíme. 
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
No v našich srdciach budeš navždy žiť.“ 

S veľkou a neutíchajúcou bolesťou v srdci 
si 19. septembra 2017

pripomíname 3. výročie, kedy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, starý otec a pradedko,
cTibOr chaluPa z Báču. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou na neho spomína manželka Margita, dcéry Lýdia, 
Ildikó, Katarína a Žanet s rodinami. 

15. júna 2017 sa narodila Tatiana eršeková, 20. júna jaz
mína slobodová, 2. júla sebastián sliva, 5. júla martin 
fehér, 7. júla noel Dudás, 9. júla karolína slováčková, 
11. júla Tobiáš hríbik, 14. júla sofia siposová a šimon 
Veselovský, 18. júla Péter mózes a Tobias répási,  
19. júla sofia Piršelová, 24. júla natália klčov, 30. júla 
ján reindl, 31. júla emily chlpeková, 1. augusta chikwe 
Osinachi, 3. augusta Tomáš Vanko a máte kosztúr,  
8. augusta katarína stimová, 14. augusta attila szerda, 
15. augusta benett  múcska a Dominik bryndza,  
18. augusta Dominik horváth, 22. augusta Dániel Pong
rácz, 24. augusta selim ahmeti a natália Vargová. 
Veľa šťastia, novorodenci!  

NARODENIA MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

14. júna 2017 zomrela vo veku 71 rokov mária Porubčano
vá, 24. júna vo veku 64 rokov ladislav molnár, 3. júla vo 
veku 70 rokov emília fejfárová, 4. júla vo veku 52 rokov 
Tibor Varga, 8. júla vo veku 70 rokov Pavol hrutka,  
10. júla vo veku 79 rokov sebastian slugeň, 12. júla vo 
veku 53 rokov gabriela boldisová, 17. júla vo veku 55 
rokov eva kadvanová, 22. júla vo veku 78 rokov mária 
lengyelová, 23. júla vo veku 40 rokov ján sečkár, 29. júla 
vo veku 59 rokov Péter csető, 1. augusta vo veku 56 rokov 
Viera horváthová, 2. augusta vo veku 86 rokov štefánia 
ivaničová, vo veku 69 rokov Tibor kiss a vo veku 66 rokov 
ernest Ozogány, 9. augusta vo veku 70 rokov koloman 
mezzei, 13. augusta vo veku 63 rokov Ľudovít szirtl, 16. 
augusta vo veku 77 rokov juraj szamaránszky, 22. augusta 
vo veku 21 rokov gyöngyi szabóová, 27. augusta vo veku 
70 rokov Pavol molnár a vo veku 74 rokov ján fröhlich, 
28. augusta vo veku 59 rokov františek Pajli, 2. septembra 
vo veku 87 rokov margita lengyelová.
Česť ich pamiatke!  

ÚMRTIA

JUBILANTI

UZAVRELI MANŽELSTVO

Veľa šťastia, zdravia a radosti v kruhu najbližších prajeme 
tým občanom mesta, ktorí v septembri dovŕšia 70., 75., 
80., 85. a viac rokov: mária markotánová, ladislav sarvaš, 
katarína szikhartová, muDr. Dušan langáček, mária 
Tanková, ing. jozef korpič, mária molnárová, anna 
hrušková, alžbeta szinghofferová, mária szűcsová, 
Oskar sárközi, helena horňáková, Terézia adamcse
ková, františek blazsek, margita kissová, Terézia Paj
liová, Tibor Dodog, ladislav Vízy, ján kubinák, irena 
cséfalvayová (Pomlejská cesta), gizela koczkásová, júlia 
csepyová, rozália forgácsová, alžbeta hamarová, mária 
zubajová, jozef sebestyén, mVDr. františek bošňák, 
alžbeta feketeová, alžbeta čajkovská, helena Vargová, 
anna haásová, irena cséfalvayová (gazdovský rad), mar
gita méryová, elza csémyová, Terézia rejczová. 

1. júla 2017: marian sipos a andrea karčovičová, Peter 
cích a Veronika nitrianska, 15. júla 2017: Peter Tóth a 
réka závodská, 29. júla 2017: adrián horváth a ange
lika síposová, 19. augusta 2017: zsolt nagy a kristína 
kovácsová. 
Gratulujeme! 

•  szeptember 26.   26. september   Prešibaný kocúr v čiž-
mách – predstavenie divadla ACTORES pre ZŠ Mateja Bela 
– 8.30 a 10.00 

•  27. september    Totálny nezmysel – predstavenie divadla 
ACTORES pre ZŠ Mateja Bela – 8.30 a 10.00 

•  29. september    Vernisáž výstavy Leontíny Šancovej – 18.00
•  1. október Koncert Judit Halász – 16.00
•  4. október Všetko o ženách – predstavenie DIVADLA DIVA 

– 19.00
•  10. október Labutie jazero – Balet v podaní St. Peterburg 

– 19.00 
•  11. október      Prednáška Pétera Müllera – 19.00
•  13. október      Vernisáž výstavy Slávky Bulíkovej – 18.00 
aktuálny program: http://mskssamorin.sk/
kontakt
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   

Darovanie krvi
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža opäť 

usporiada septembrové darovanie krvi spoločne so Slo-
venským olympijským výborom. Darovanie krvi sa však 
uskutoční vo veľkej sále kultúrneho strediska, a nie v 

X-bionic sphere, ako to bolo vlani.
Organizátori očakávajú každého záujemcu 

25. septembra 2017 od 8.00 hod.     
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Ospravedlnenie
V júnovom čísle našich novín v spomienke na strane 12. 
posledná veta mala znieť správne: „... a 24. júna 2017 si pri-
pomenieme 12. výročie od smrti manžela, otca a starého 
otca Františka Hranča zo Šamorína, ktorý nás navždy opus-
til vo veku 58 rokov“ – a nie 52, ako sme uviedli.
Za chybu sa ospravedlňujeme.

Redakcia  



NÁBOR - PLÁVANIE
v x-bionic aquatic sphere v Šamoríne

Royal Swimming Club ťa pozýva do svojich radov:

Tréningy pre deti aj dospelých.

Pre bližšie informácie kontaktujte:

plávanie pre začiatočníkov
zdokonalenie plaveckej techniky
zvýšenie a rozvoj športovej výkonnosti

Kurzy sú vedené pod dohľadom licencovaných inštruktorov.

Email: samorin.swimming@gmail.com
Tel.: 0903 262 858



e-shop: zravamrska.sk

krmivo 
pre zvieratká

Žravá mrška Sk 

predaj kvalitného rozvažovaného 
krmiva, sušenej zeleniny a ovocia, 
Homemade bylinných zmesí 
pre všetky hlodavce, 
hydinu, fretky a ježkov

0905 796 449 prevádzka: okružná 275, 930 41 Hviezdoslavov - časť podháj

Žravá mrška Sk-krmivo pre zvieratká

Pre vaše žravé mršky len to najlepšie

Chlapci príďte medzi nás!
Futbalové mužstvo U-11  

je pre ročníky narodenia 2007, 2008, 2009 a mladší .
Miesto: futbalové ihrisko Mliečno

Termín: 
každý pondelok od 

18.00 hodine

Kontakt:
Zoltán Péterfi
0903 771 553

POlep výkladov
reklamné tabule

svadobné oznámenie

reklamné tričká
grafické práce

Vizitky

plagáty

digitalnatlac.com

letáky


