
Až tieto riadky vyjdú, vrátime 
sa do všedných dní a v novom 
roku sa už budeme venovať 
svojim bežným povinnos-
tiam. Dovoľte mi však, aby 
som sa krátko vrátil k udalos-
tiam minulého roka, aby som 
spomenul, čo sa nám podari-
lo dosiahnuť, čo sme vykona-
li v záujme skrášlenia nášho 
mesta, či sme urobili všetko, 
čo bolo v našich silách, pri 
plnení našich povinností.
Bez nároku na úplnosť tu krát-
ko vymenujem výsledky, kto-
ré sa nám podarilo dosiahnuť 
v uplynulom roku: dokon-
čenie 68 nájomných bytov 
a ich odovzdanie, výstavba 
chodníka, cesty a kruhové-
ho objazdu na Hlbokej ulici, 
výstavba chodníka a sčasti aj 
cyklistickej cesty na Seneckej 
ulici po Priemyselnú ulicu, vo 
viacerých častiach mesta sme 

vybudovali nové parkovacie 
miesta, vypracovali sme a 
prijali sme územný plán roz-
voja mesta, obnovili sme a 
vybudovali chodník na Kláš-
tornej ulici, v Mliečne, ako aj 
na časti Kováčskej ulice sme 
opravili a asfaltom pokryli 
cestu, obnovili sme sociálne 
miestnosti v mestskom kul-
túrnom stredisku a vytvorili 
sme bezbariérový vstup do 
divadelnej sály, obnovili sme 
detské ihriská, opravili sme 
strešnú konštrukciu Domu 
služieb, zmodernizovali sme 
a obnovili sme mestskú kniž-
nicu a vo výpočte by som 
mohol pokračovať ďalej. 
Okrem toho sme sa spolupo-
dieľali na organizácii a reali-
zácii mnohých významných 
športových a kultúrnych 
podujatí. 
Pokladám za dôležité vyzdvih-

núť a vysoko oceniť nezištnú 
a obetavú prácu tých obyva-
teľov Šamorína, bez ktorých 
pomoci by boli všedné i svia-
točné dni nášho mestečka 
chudobnejšie. Pomôžem si 
vrúcnymi slovami Andrása 
Sütőho: „... prečo sme vlastne 
tu, na Zemi? Preto, aby sme 
niekde boli doma...“ Áno, 
mnoho obyvateľov Šamorína 
sa zasadzuje o to, aby bol náš 
život príjemnejší, aby sme sa 
v našom meste cítili doma. 
Mám na mysli, opäť bez 
nároku na úplnosť, športové 
kluby, dobrovoľných hasi-
čov, miestne školy a mater-
ské školy, kluby dôchodcov, 
základnú organizáciu Červe-
ného kríža, podujatia v syna-
góge, koncerty organizované 
základnou umeleckou ško-
lou, výstavy, iniciátorov nád-
herných organových kon-
certov v kostole, desaťročia 
pracujúci Csemadok, Maticu 
slovenskú a všetky občianske 

organizácie. Úprimná vďaka 
patrí hnacím motorom, ale aj 
šedým eminenciám! 
Vážení Šamorínčania!
Čo iné by som Vám, nám 
mohol na prahu nového roka 
zaželať než to, aby sa nám k 
spokojnosti všetkých darilo 
rozvíjať naše hodnoty aj v roku 
2008. Želám nám, aby sme na 
to mali silu, zdravie a nech sa 
nám spoločnou prácou, zdra-
vým lokálpatriotizmom poda-
rí naplniť naše ciele a zámery!

Károly Domsitz, 
primátor mesta

Mesačník verejného života  Bezplatné 
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Želáme vám, aby rok, ktorý máme pred 
sebou, bol úspešný a radostný. 
Ďakujeme vám za mnohé vianočné a novo-
ročné pozdravy. Veríme, že nám svoju pria-
zeň zachováte aj v budúcnosti a prispejete 
k zvýšeniu pestrosti, obsažnosti a kvality 
našich novín.

Redakcia  

Poľovnícka sezóna sa síce 31. decembrom 2007 skončila, no nie-
koľko oduševnených členov poľovníckeho združenia 3. januára 
2008 čistilo poľovnícky revír v okolí Šamorína. Poľovníci odvážali 
odpad najmä z ilegálnych skládok vo vetrolamoch a zozbierali až 
20 kubických metrov smetí!

Ročník XVIII. číslo 1   január 2008



                                                RODINNÉ DOMY, POZEMKY,  BYTY
        0905/666 653 � reality@exclusive-reality.sk

WWW.EXCLUSIVE-REALITY.SK

ŠAMORÍN
Novinka

Ponuka práce:
Hladáme makléra pre Našu spoločnosť. 

Záujemca nech pošle životopis na: 
mgr.anita@zoznam.sk    

časť Bučuháza

Info: 0905/666 653

Predáme 2 a pol izb. byt  (57 m2) 
v novostavbe. V byte sú kuchyňa 
spojená s obývačkou, kúpeľňa 
s vaňou, spálňa so zabudovaným 
šatníkom a jedna menšia izba. 
Cena: 2 760 000 Sk

BYT - Šamorín

Info: 0905/666 653

Predáme 3 izb. tehlový byt v novostavbe o výmere 
75 m2. Má kuchynu spojenú s obývačkou, dve izby 
so zabudovaným šatníkom, veľ kú kúpeľňa a samos-
tatná toaleta. K bytu patrí aj pivnica.

Cena: 3 300 000 Sk

BYT - Šamorín
Super ponuka

Info: 0905/666 653

Predáme 8 dvoj izb. tehlových 
bytov v dvoch vedľa seba sto-
jacích dvojpodlažných novo-
stavbách v Šamoríne - časť 
Mliečno. Každý byt bude mať 
samostatné podlahové kúrenie 
s výmerou 63 m2 + terasa/bal-
kón. Z 8 bytov sú 2 volné. 
Cena: 2 460 000 Sk

BYTY - Mliečno
Predáme 4 izb. novostav-
bu s obytnou plochou cca 
100 m2 na 5,5 á pozemku 
v tichej časti mesta. Rodin-
ný dom je úplne dokonče-
ný okrem kuchynskej linky. 
Ihneď voľný.

 Cena: 6 800 000 Sk

RD - Šamorín

Info: 0905/666 653

BYT - Šamorín

Info: 0905/666 653

Predáme 3 izb. byt (63m2) po 
rekonštrukcii v blízkosti centra. 
V byte sú plastové okná, žalúzie, 
nová dlažba, v izbách plávajúca 
podlaha. Byt voľný august 2008.  
Cena: 2 900 000 Sk

568 m2 573 m2 623 m2

764 m2 667 m2

� 0907/333 366
1 899 Sk/m2

Stavebné pozemky Hviezdoslavov

� 0907/333 3661 599 Sk/m2

Stavebné pozemky

Už len 
dva volné!

Čukárska Paka
Stavebné pozemky

Všetky inžinierské 
siete k dispozícii

� 0907/333 366 1 499 Sk/m2
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13. decembra 2007 zasadalo mestské zastupiteľstvo

Poslanci schválili rozpočet na rok 2008 

Je možné, že v budúcnosti 
budú mať lekárne v Šamoríne 
predĺžené otváracie hodiny. 
Primátor Károly Domsitz v tej-
to otázke rokoval s vedúcimi 
lekární. Cieľom je to, aby sa päť 
lekární, ktoré sú v našom mes-
te, na základe spoločnej doho-
dy striedalo v službách s predĺ-
ženými otváracími hodinami. 
Primátor rokoval aj s krajským 
hygienikom a hlavným lekár-
nikom. Dohoda sa zatiaľ nezro-
dila, no rokovania pokračujú 
ďalej.
Na Kováčskej ulici bola dokon-
čená výstavba kanalizácie, prá-
ce naďalej prebiehajú v smere 
na Čilistov, nasledovať bude 
Mliečno, Kraľovianky a Šámot. 
Pokračuje sa aj vo výstavbe 
chodníka na Seneckej ulici, 
chodník bude dokončený v 
prvých mesiacoch tohto roka. 
Tieto informácie zazneli v sprá-
ve primátora Károlya Domsitza 
a viceprimátora Gabriela Bár-
dosa o ich činnosti za obdo-
bie od posledného zasadnutia 

mestskej samosprávy.
Poslanci schválili všeobecne 
záväzné nariadenia o miest-
nych daniach, o zariadeniach 
využívaných na informačné, 
reklamné a propagačné ciele, 
o sociálnej pomoci, o stravnom 
príspevku pre dôchodcov, o 
poplatkoch za odvoz odpadu, 
ako aj o spôsobe vyrubenia a 
zaplatenia dane z nehnuteľ-
nosti. (O daniach a poplatkoch 
podrobnejšie informujeme v 
samostatnom článku.)
Hlavný kontrolór Ján Lelkes 
zaujal stanovisko k rozpočtu 
mesta na roky 2008, 2009 a 
2010. Skonštatoval, že rozpo-
čet vychádza z výsledkov hos-
podárenia mesta v roku 2007, 
že je v súlade so zákonom čís-
lo 369/1990 o samosprávach 
a s jeho neskoršími doplnka-
mi. Rozpočet na rok 2008 bol 
vypracovaný na základe záko-
na o rozpočtových pravidlách 
územných samospráv číslo 
583/2004. Kontrolór v ňom 
nenašiel nijaké chyby, preto 

ho odporučil schváliť. Mesto 
bude mať v roku 2008 vyrovna-
ný rozpočet, na jeho príjmovej 
i výdavkovej strane figuruje
suma 322 miliónov 803 tisíc 
korún.
Poslanci schválili odpredaj 
pozemkov pod transformáto-
rovými stanicami Západoslo-
venskej energetike, prenájom 
pozemkov na Bratislavskej 
ceste pre žiadateľov za úče-
lom výstavby garáží, ďalej žia-
dateľovi odsúhlasili odpredaj 
nevyužívanej nehnuteľnosti 
v areáli slovenskej základ-
nej školy, potom na základe 
odporúčania mestskej inven-
tarizačnej komisie súhlasili s 
odpisom časti investičného 
majetku Mestského podniku 
bytového hospodárstva a mes-
ta. Božena Balogová a Edita 
Valacsayová boli vo volebnom 
období 2008–2011 zvolené za 

prísediace okresného súdu. K 
1. januáru 2008 sa vzdal funk-
cie veliteľ mestskej polície, 
preto mesto vypísalo výbe-
rové konanie na tento post. V 
zmysle platných predpisov je 
na vymenovanie nového veli-
teľa mestskej polície potrebný 
súhlas mestského zastupiteľ-
stva, preto primátor zastu-
piteľstvu predložil návrh, že 
na miesto dr. Jozefa Bodóho 
vymenuje dr. Richarda Mészá-
rosa, ktorý bol vo výberovom 
konaní najúspešnejší. Richard 
Mészáros dlhý čas pracoval 
ako štátny zamestnanec v 
policajnom zbore, do 1. janu-
ára 2008 pôsobil ako hlav-
ný radca. Károly Domsitz sa 
poďakoval Jozefovi Bodóovi 
za jeho obetavú prácu na čele 
mestskej polície, potom ukon-
čil zasadnutie samosprávy.

Helena Tóthová

Súťaž, ktorú sponzorovala 
spoločnosť AREA Šamorín 
s.r.o., sa skončila. Správne 
odpovede na otázky tretieho 
kola boli tieto:
1. b/
2. b/
3. a/

V treťom, poslednom kole 
vyhrala 1.000 korún, ktoré do 
súťaže venovala spoločnosť 
AREA Šamorín s.r.o., Katalin 
Kaluz zo Šamorína. Výhru si 
môže prevziať v sídle našej 
redakcie po predbežnom 
telefonickom dohovore na 
čísle 562 81 61. K výhre bla-
hoželáme! 

Súťaž! Súťaž! Súťaž! 

Do pozornosti dôchodcom! 
V zmysle všeobecne záväzného nariadenia číslo 10/2007, 
ktoré na svojom decembrovom zasadnutí schválili poslan-
ci, samospráva prispeje na stravné dôchodcom, invalidným 
dôchodcom a tým osobám s trvalým pobytom v Šamoríne, 
ktoré sa stravujú vo verejných jedálňach, a ktoré spĺňajú 
podmienky uvedené v 1. a 2. článku 11. paragrafu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta číslo 5/2007. Výška príspevku:
– pre tých, ktorých mesačný dôchodok neprevyšuje 6.500 
korún, je ku každému stravnému lístku 25 korún,
– pre tých, ktorých mesačný dôchodok je v rozmedzí 6.500 
až 10.000 korún, je ku každému stravnému lístku 17 korún,
– pre tých, ktorých mesačný dôchodok prevyšuje 10.000 
korún, je ku každému stravnému lístku 10 korún. 
Záujemcovia si môžu stravné lístky zakúpiť každý pondelok 
od 8.00 do 12.00 hod. v kancelárii číslo 1 na prízemí mest-
ského úradu. Tí, ktorí doteraz o stravné lístky nepožiadali, 
musia pri prvej žiadosti predložiť potvrdenie o výške svojho 
dôchodku. 

Mestský úrad v Šamoríne týmto oznamuje užívateľom pre-
nosných prefabrikovaných garáží umiestnených na pozem-
ku vo vlastníctve mesta a užívateľom pozemkov  záhrad na 
území mesta Šamorín vo vlastníctve mesta, s ktorými boli 
uzatvorené „Zmluvy o nájme pozemku“, resp. „Dohody o 
dočasnom užívaní pozemkov“, že úhradu výšky nájmu za 
bežný rok podľa platnej zmluvy nájomca je povinný uhra-
diť v termíne do 31. 3. za príslušný rok. 
Nájomné sa uhrádza na číslo účtu: 921420122/0200 v. s. 
2120033, resp. v hotovosti v pokladni MsÚ v Šamoríne na I. 
poschodí č. dv. 4. 

JANUÁR 2008
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Výhercovia vianočnej hry 
Výhercov našej veľkej vianočnej hry spomedzi vyše sto zasla-
ných kupónov vyžreboval primátor Károly Domsitz v prítom-
nosti prednostu mestského úradu Ervina Sármánya.
Darčekový balíček od mestského úradu v hodnote 1000 korún 
vyhrala Bernadett Mikóczyová zo Šamorína.
Poukážku SAFARI Pub&Restaurantu vo výške 1000 korún vyhrala 
Katarína Horváthová zo Šamorína.
Čestné vstupenky pre dve osoby na podujatia Mestského kultúrne-
ho strediska v roku 2008 získala Beata Bartalosová zo Šamorína.
Permanentku do Olympia Squash Clubu v hodnote 1000 korún 
vyhrala Bernadett  Mezzeiová zo Šamorína.
Poukážky na nákup kníh v kníhkupectve Panta Rhei v hodnote 
600 korún vyhrali: Julianna Baráthová zo Šamorína, Agneša 
Soósová zo Šamorína a Lilla Méryová zo Šamorína.
Dve fľaše kvalitného vína z Villányu, ktoré nám poskytol Pavel 
Horváth, vyhral Róbert Nagy zo Štvrtka na Ostrove.
Nástenný kalendár s ilustráciami Tibora Juhásza vyhrali: Katarí-
na Ferencziová zo Šamorína, Alžbeta Lengyelová z Rohoviec a 
Ladislav Pavlík zo Šamorína.

Šťastným výhercom blahoželáme! Výhry si môžu prevziať v 
našej redakcii po predbežnom telefonickom dohovore na čís-
le 562 81 61 

V sobotu pred vianočnými sviatkami pozdravil primátor mes-
ta Károly Domsitz obyvateľov šamorínskeho Domova dôchod-
cov. Členovia evanjelického cirkevného zboru na čele s farárkou 
Janou Kaňuchovou sa so starkými spoločne pomodlili a pozdravi-
li ich vianočnými piesňami. Mobilní obyvatelia domova si v rámci 
malej slávnosti prevzali dary samosprávy a skonzumovali ovocie 
a chutné dobroty, ktoré pre nich pripravili členovia cirkevného 
zboru. Starkým pripútaným na lôžko zaželala farárka a primátor 
pokojné sviatky na izbách               (on)

Mikuláš prišiel aj medzi členov základnej organizácie zdravot-
ne postihnutých v Šamoríne. Deti si balíček od Mikuláša museli 
zaslúžiť prednesom básne či zaspievaním pesničky. Ako je to už 
zvykom, aj tentoraz sa „pochlapili“ šikovné ženy z organizácie a 
deti s veľkou chuťou konzumovali nimi zhotovené dobroty. Naj-
väčší úspech mali halušky šomló. Mikulášske posedenie poctil 
svojou prítomnosťou aj celoštátny predseda organizácie Alojz 
Partel 

Fotografia Koppány Kovács

Z našej pošty
Adresátom nižšie publikovaného listu nie je naša redak-
cia, ale primátor mesta Károly Domsitz. List sa však dostal 
do našej redakcie, preto ho zverejňujeme:

„Vážený pán starosta,
Národná transfúzna služba SR, Bratislava – Ružinov, Vám úprimne 
ďakuje za dlhoročnú spoluprácu pri získavaní darcov krvi z radov 
Vašich občanov. Zvlášť ďakujeme Jozefovi Fürdősovi, ktorý nám 
organizačne a náborovo pomáha pri uskutočňovaní úspešných 
odberov krvi vo vašej obci.
Z príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov a nového roka 
2008 Vám a všetkým občanom želáme pokojné prežitie vianoč-
ných sviatkov, pevné zdravie, veľa lásky a radosti, veľa osobných 
a pracovných úspechov.

MUDr. Daniela Cupaníková, vedúca lekárka“ 
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Aké budú dane a poplatky v roku 2008?
Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili nové všeobecne záväzné naria-
denia o miestnych daniach a poplatkoch. V zmysle nariadení sa zmenila výška daní a poplatkov. O nových 
tarifách nás informovali kompetentní vedúci úsekov na mestskom úrade. 

Helena Piačeková, vedúca 
odboru podnikateľskej, infor-
mačnej a legislatívnej činnosti, 
zdravotníctva a bytových vecí:
– Zákon  NR SR č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach bol novelizo-
vaný zákonom NR SR č. 538/2007 
Z. z. s účinnosťou od 1. decem-
bra 2007, preto bolo potrebné  s 
ním zosúladiť Všeobecne záväz-
né nariadenie mesta Šamorín 
č. 5/2005 o miestnych daniach 
prijatím Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 8/2007, na ktorom 
sa uznieslo Mestské zastupiteľ-
stvo  v Šamoríne dňa 13. decem-
bra 2007 a ktoré nadobúda účin-
nosť 1. 1. 2008. V neposlednom 
rade mesto muselo pristúpiť aj  k 
zvýšeniu miestnych daní z dôvo-
du prudkého  rastu cien tovarov 
a služieb na území Slovenskej 
republiky.
Miestnymi daňami sú: daň za 
psa, daň za užívanie verejného 
priestranstva,  daň za ubytova-
nie,  daň za predajné automaty a 
za nevýherné hracie prístroje. 
V roku 2008 zaplatíme:
- za psa chovaného v obytnom 
dome  a v podnikateľských 
objektoch 1 000,- Sk a  v rodin-
nom dome 250,- Sk,
- za užívanie verejného priestran-
stva  o niečo  viac ako v roku 2007 
v závislosti od atraktívnosti využi-
tia verejného priestranstva.
Sadzba dane za užívanie verej-
ného priestranstva je určená v 
slovenských korunách za kaž-
dý aj začatý m2 osobitne užíva-
ného verejného priestranstva 
a každý aj začatý deň. Sadzba 
dane za rok 2008  je:
a) 150,- Sk za príležitostné umiest-
nenie zariadenia slúžiaceho na 
poskytovanie služieb – predajné-
ho zariadenia, okrem zariadenia 
rýchleho občerstvenia,
b) 250,- Sk za príležitostné  
umiestnenie zariadenia slúžia-
ceho na poskytovanie rýchleho 
občerstvenia,
c) 15,- Sk za trvalé umiestnenie 
predajného stánku, okrem pre-
dajného  stánku novín a časopi-
sov,
d) 6,- Sk za trvalé umiestnenie 

predajného stánku novín a časo-
pisov,
e) 8,- Sk za umiestnenie letnej 
terasy,
f) 4,- Sk za umiestnenie tovaru 
pred prevádzkarňou,
g) 8,- Sk za umiestnenie prenos-
ného informačného, reklamného 
a propagačného zariadenia, 
h) 10,- Sk za umiestnenie sta-
vebného zariadenia pre stavby 
a podzemné vedenia,  lešenia, 
strojného zariadenia, zariadenia 
staveniska, veľkokapacitného 
kontajnera,
i) 2,- Sk za umiestnenie skládky 
stavebných a iných materiálov,  
EKO WC, palív (uhlie, drevo),
j) 5,- Sk za umiestnenie zariade-
nia cirkusu, lunaparku a iných 
atrakcií,
k) 150,- Sk za umiestnenie krátko-
dobých prezentačných akcií,
l) 10,- Sk za umiestnenie kultúr-
nych, propagačných, spoločen-
ských a iných akcií,
m) za plochu rozkopávky komu-
nikácie, parkovacích plôch, zele-
ne:
1.1 do 20 m2 za obdobie menej 
ako 10 dní 12,- Sk
1.2 do 20 m2 za obdobie viac ako 
10 dní 22,- Sk
1.3 nad 20 m2 za obdobie menej 
ako 10 dní 6,- Sk
1.4. nad 20 m2 za obdobie viac 
ako 10 dní 10,- Sk
2. Za trvalé parkovanie vozidla 
na vyhradenom parkovacom 
mieste pre osobné motorové 
vozidlo sa určuje ročná sadzba 
dane na 4 000,- Sk, okrem trva-
lého parkovania vozidla  na TAXI-
-SLUŽBU na vyhradenom parko-
vacom mieste, kde ročná sadzba 
dane je 8 000,- Sk.
3. Za vylepovanie plagátov na 
informačných, reklamných a pla-
gátových zariadeniach mesta  sa 
určuje paušálna daň  takto:
a) formát A4  .....5,- Sk /1 ks 
b) formát A3 ......10,- Sk/1 ks
c) formát A2 ......20,- Sk/1 ks
d) formát A1 ......40,- Sk/1 ks.
Veľkoplošný pútač od rozmeru 
AO .....100,- Sk/1 ks
Sadzba dane za jeden nevýherný 
hrací prístroj a kalendárny rok je:

a) 5 000,- Sk za elektronický hrací 
prístroj,
b) 3 000,- Sk za mechanický hrací 
prístroj a iné zariadenie na zábav-
né hry.
Sadzba dane za  ubytovanie  
a predajné automaty zostala 
nezmenená:
Sadzba dane za ubytovanie je 
15,- Sk na osobu a prenocovanie.
Sadzba dane  na jeden predaj-
ný automat a kalendárny rok:
a) 1 000,- Sk za predajný auto-
mat ponúkajúci akýkoľvek tovar 
okrem alkoholu a cigariet,
b) 8 000,- Sk za predajný auto-
mat ponúkajúci alkohol a cigare-
ty.
Predmetom dane za predajné 
automaty nie sú automaty, ktoré 
vydávajú cestovné lístky verejnej 
dopravy.
Ing. Helena Némethová, 
vedúca ekonomického útvaru: 
Na základe VZN č. 12/2007 o 
určovaní a vyberaní dane z 
nehnuteľností mesto pristúpilo 
k miernemu zvýšeniu sadzieb 
daní. V roku 2008 zaplatíme: 
Stavby: rodinné domy 3,- Sk/m2, 
poľnohospod. stavby 4,30 Sk/m2, 
chaty 16,- Sk/m2, garáže 17,50 
Sk/ m2, priemyselné stavby 53,- 
Sk/m2, ostatné podnikateľské  
objekty 53,- Sk/m2, ostatné stav-
by 28,- Sk/m2, byty 4,30 Sk/m2,  
nebytové priestory 17,50 a 53,- 
Sk/m2.
Pozemky:
záhrady 0,36 Sk/m2, zastavané  
plochy 0,36 Sk /m2, ostatné plo-
chy  0,48 Sk/m2, stavebné pozem-
ky 2,40 Sk/m2, orná pôda 0,095 
Sk/m2, trvalé trávnaté porasty 
0,026 Sk/m2, lesné pozemky 
0,025 Sk/m2, vodné plochy 0,025 
Sk/m2

 Vyrubená daň je splatná:
• U fyzických osôb:  do 1.000,-Sk: 
do 15 dní odo dňa nadobudnu-
tia právoplatnosti platobného 
výmeru (PV), nad 1.000,-Sk: 1. 
splátka: do 15 dní odo dňa nado-
budnutia právoplatnosti PV, 2. 
splátka: do 31.10.2008
• U právnických osôb: do  50.000,- 
Sk: do 15 dní odo dňa nadobud-
nutia právoplatnosti PV, nad  

50.000,- Sk 1. splátka: do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia právo-
platnosti  PV, 2.splátka: do 31. 
10. 2008 v dvoch rovnomerných 
splátkach.
Úplné znenie VZN č. 12/2007 
o dani z nehnuteľnosti  je  uve-
rejnené na internetovej stránke 
mesta: www.samorin.sk/samo-
sprava/dokumenty/vzn
Žiadame daňovníkov, aby všetky 
zmeny v daňových priznaniach 
vykonali do konca januára. Daň 
za psov aby zaplatili na základe 
užívacích zmlúv do 31. januára  
BEZ VÝZVY  v pokladni MsÚ, resp. 
vyrovnali bankovým prevodom 
alebo poštovou peňažnou pou-
kážkou.
Ing. Zoltán Madarász, vedú-
ci úseku ochrany životného 
prostredia:
– Všeobecne záväzné nariade-
nie o miestnych poplatkoch za 
odvoz komunálneho a staveb-
ného odpadu číslo 14/2004 bolo 
treba novelizovať (v prvom rade 
časť o poplatkoch) preto, lebo 
sa výrazne zvýšila cena za zber, 
odvoz ako aj za uloženie komu-
nálneho a stavebného odpadu 
na skládke.
Poplatky sa v roku 2008 zvy-
šujú o 10 percent: 
– v prípade obyvateľov býva-
júcich v rodinných domoch 
je denný poplatok 1,63 korún 
(595 korún/osoba/rok),
– v prípade obyvateľov býva-
júcich v obytných domoch je 
denný poplatok 1,52 korún 
(555 korún/osoba/rok),
– v prípade právnických osôb 
alebo podnikajúcich fyzických 
osôb sa poplatky stanovujú v 
závislosti od kvantity odpadu 
a od majetkového vzťahu k 
smetnej nádobe:
• za liter komunálneho alebo 
stavebného odpadu je popla-
tok 0,37 korún, ak je smetná 
nádoba vo vlastníctve platite-
ľa,
• za liter komunálneho alebo 
stavebného odpadu je popla-
tok 0,37 korún, ak smetná 
nádoba nie je vo vlastníctve 
platiteľa.    (ti)
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Samospráva Šamorína s príchodom Vianoc myslí aj na obyva-
teľov Detského domova, ktorý pracuje v našom meste. Domov 
patrí od roku 2007 pod správu Detského domova na Nezábud-
kovej ulici v Dunajskej Strede. Primátora Károlya Domsitza v 
miestnom domove spolu s deťmi prijala aj Katarína Výbochová, 
riaditeľka združenej inštitúcie. Rodinnú atmosféru prehĺbil oka-
mih, keď deti z rúk primátora prevzali darčeky, ktoré im venova-
lo mesto                         (on)

Do mesta prišli 
Mikuláši aj na 
motorkách!

V roku 2007 po druhý raz orga-
nizovali šamorínski motorkári 
Mikuláša na motorkách. Ten-
to rok sa mestom ozývalo 65 
motoriek. Popoludní takmer 
osemdesiat motorkárov naj-
prv navštívilo Liečebný ústav v 
Čilistove. Cieľom tohto ušľach-
tilého podujatia bolo obdariť 
najmä choré, postihnuté deti 
– povedali pre naše noviny 
dvaja hlavní organizátori Peter 
Macuška a Robert Iván. Ako 
nám povedali, choré deti sa 
množstvu darčekov potešili. 
Darčeky nakúpili motorkári z 
vlastných peňazí, hoci tento 
rok ich šľachetný zámer podpo-

rilo aj mesto. Popoludní o tre-
tej motorky revali na Hlavnom 
námestí. Na námestie opäť 
prišlo veľmi veľa detí, ktoré sa 
domov vrátili s množstvom 
darčekov, dokonca motorkári 
tým odvážnejším dovolili na 
svoje motorky aj vysadnúť. Aj 
z tohto vidno, že divoký motor-
kársky vzhľad skrýva cítiace 
srdcia! Verme, že z tohto šľa-
chetného gesta sa stane tradí-
cia a s príchodom Vianoc čoraz 
viac ľudí obdarí sociálne odká-
zaných spoluobčanov. 
Motorkárom želáme veľa úspe-
chov a šťastných kilometrov!  

Koppány Kovács 

Vianočná nádielka darče-
kov v detskom domove

Pred vianočnými sviatkami som 
do šamorínskeho detského 
domova odprevadil Alexandra 
Rigóho, Moniku Rigóovú, poslan-
ca samosprávy Vojtecha Fehéra 
a priateľov pressa Šup-Šup. Bol 
to nápad Alexandra Rigóho, 
že pri príležitosti Vianoc osloví 
priateľov a hostí svojho pressa, 
aby niečím pekným, niekoľkými 
praktickými darčekmi prekvapili 
malých obyvateľov detského 
domova. Jeho nápad sa stretol 
s pochopením, každý oslovený 
v rámci svojich možností ihneď 
podporil šľachetný cieľ. Večer 19. 
decembra sme zazvonili do det-
ského domova, kde nás už oča-
kávali deti a ich vychovávatelia. 
Poslanec Vojtech Fehér pred-

stavil návštevníkov a speváčka 
Monika Rigóová zasa chlapče-
kom rozdala početné darčeky. 
Alexander Rigó nám povedal, že 
z vyzbieraných peňazí nakúpili 
učebné pomôcky, omaľovánky a 
sladkosti, aby aj takýmto spôso-
bom skrášlili sviatky deťom, kto-
ré žijú bez rodičov. V budúcnosti 
plánujú pre deti pripraviť malý 
kultúrny program, alebo pre ne 
zorganizujú návštevu zoologic-
kej záhrady. 
Dnes je málo takýchto dojem-
ných a šľachetných činov. Vo 
sviatočnom zhone často zabú-
dame na tých, ktorí si k vianoč-
nému stolu sadajú bez rodičov 
a rodiny. Pre nich často aj málo 
znamená veľa.                  (kovacs)

Primátor Károly Domsitz v mene mestskej samosprávy 5. decem-
bra 2007 zablahoželal tým našim spoluobčanom, ktorí v decem-
bri oslávili svoje 70., 75., 80., 85. alebo vyššie narodeniny
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EDGAR ALLAN POE: POVIEDKY A BÁSNE
Edgar Allan Poe bol jedným z najzná-
mejších a najoriginálnejších spisova-
teľov americkej literatúry 19. storočia, 
ktorý významne ovplyvnil formova-
nie detektívnej, vedecko-fantastickej 
a mystickej literatúry. Jeho básne ako 
napríklad Havran alebo Zvony patria 
stále medzi  najobľúbenejšie diela 
poézie a v jeho poviedkach aj príbe-
hoch čitateľ každého veku i dnes zaží-
va vzrušujúce napätie, strach i hrôzu. 
V knihe nájdete výber najznámejších 
poviedok a básní, medzi ktorými 
nechýbajú také diela ako Jama a kyvadlo, Zlatý skarabeus, 
Vražda na ulici Morgue, Zánik Domu usherovského alebo 
Havran.

DAVID LODGE: PROFESORSKÁ ROŠÁDA 
Profesorská rošáda je nielen opisom problémov ľudí žijú-
cich v cudzej krajine s odlišnými zvyklosťami, ale odkrýva 

mnoho humorných situácií z akade-
mického sveta. Aby ste sa pobavili, 
nemusíte poznať univerzitný svet, 
stačí, ak vám nechýba zmysel pre 
humor, hoci aj čierny. V prvý deň 
roku 1969 sa vysoko vo vzduchu nad 
severným pólom míňajú dvaja profe-
sori anglickej literatúry. Angličan Phil-
lip Swallow a Američan Morris Zapp 
si na jeden semester vymenia svoje 
učiteľské miesta. Swallow cestuje na 
západ do slnečnej Euphorie, Zapp na 
východ do zachmúreného severného 

Anglicka do Harraburgridgea. V tejto chvíli ešte netušia, že 
si nevymieňajú len pracovné posty… 

Ponuka Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaia

Boli ste už niekedy na gala-
večere spojenom s odovzdá-
vaním prestížnych ocenení? 
Ja nie, teda ak sa nepočíta 
tohoročná stužková sláv-
nosť Oktávy A z Gymnázia 
Milana Rastislava Štefánika 
v Šamoríne.
Týždne príprav a nervozi-
ty sa práve v tomto duchu 
9. novembra školy pretavili 
v slávnostné odovzdávanie 
zelených stužiek a tridsať-
päť maturantov tak oficiálne
dostalo svoj symbol nádeje. 
O tom, že nejde o nádej stra-
tenú, niet pochýb, napokon 
tohoroční maturanti z Oktávy 
sú už po dlhé roky považovaní 
za jednu z prospechovo najsil-
nejších tried. Možno si poviete, 
že prospech nie je všetko, že 
známky nerobia triedu, a máte 
pravdu, triedu robí kolektív, a 
práve stužková slávnosť bola 

dôkazom, že v tomto prípade 
sila kolektívu za prospechom 
nijako nezaostáva.
Pre nás, maturantov, ako som 
už vyššie spomenul, sa stužko-
vá slávnosť nezačala v piatok 
večer. Predchádzali ju týždne 
organizácie, vymýšľania a 
následného nacvičovania 
programu, výzdoba miestnos-
ti. Hádky a následné udobro-
vania boli na dennom poriad-
ku. Spoločne sme stavali skla-
dačku príprav a ešte sme ani 
netušili, aký veľkolepý výsle-
dok sa nám podarí dosiahnuť.
Slávnostný večer sa už od 
začiatku niesol vo veľmi prí-
jemnej atmosfére. Oficiálna
časť sa, samozrejme, neobišla 
bez drobných chybičiek, ktoré 
sa však prehliadli s úsmevom, 
a dopomohli tak k odbúraniu 
aj posledných náznakov stresu 
a nastolili pohodovú a uvoľne-

nú atmosféru. Z príhovorov, 
či už tých z úst maturantov, 
či tých nám venovaných, 
bolo cítiť úprimnosť a veru, 
máloktoré oko po nich ostalo 
suché. Spomínanú silu kolek-
tívu sa nám nepodarilo dlho 
tajiť a tak sme sa už medzi 
chodmi večere hromadne, 
celá trieda zdvihli od stolov a 
presunuli sa na parket. Neje-
den z nás mal pochybnos-
ti, či sa vôbec dostane aj na 
nacvičený program, alebo nás 
strhne zábava. Na program sa 
nakoniec, našťastie, dostalo, 
tvorila ho séria scénok, lepšie 
povedané, nominácií na „pre-
stížne ocenenie OKTAWARDS“. 
Jednotlivé čísla, popretkávané 
prezentáciami fotiek zo života 
triedy zožali patričný úspech a 
zakončené boli prekvapením, 
pesničkou zloženou a spieva-
nou špeciálne pre pani profe-
sorku triednu.
Po programe dostala konečne 

priestor aj voľná zábava. Slovo 
„voľná“, alebo lepšie poveda-
né „uvoľnená“ ju asi vystihujú 
najlepšie. Tanečný parket sa 
zaplnil už pri prvej skladbe 
a nevyprázdňoval sa skutoč-
ne prekvapivo dlho, poslední 
vytrvalci z neho odchádzali 
takmer za svitania, keď okolo 
šiestej hodiny ráno doznie-
vali posledné tóny tanečnej 
hudby.
Veľkú zásluhu na skvelom 
priebehu majú, samozrejme, 
aj páni zodpovední za hudbu, 
kameramani, fotografi, čašníci
a všetci ostatní, čo sa podie-
ľali na celkovom obraze tejto 
nesmierne vydarenej akcie.
Ťažko sa opisujú pocity z 9. 
novembra, no ako trieda sme 
sa jednohlasne zhodli na tom, 
že sme mali stužkovú, na ktorú 
sa oplatí ešte dlho spomínať.

Vlado Maťo,
Gymnázium M. R. Štefánika, 

Šamorín

Stužková slávnosť 

Vianoce, Vianoce, prichádzajú... V takejto nálade sme sa 5. decembra 
2007 o 16.00 h. rozhodli privítať najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.
Žiaci 1. stupňa Základnej školy na Kláštornej ulici v Šamoríne  spo-
lu s pani učiteľkami pripravili prekrásny  program. Úvod patril pani 
zástupkyni Renáte Sándorovej, ktorá svojím príhovorom navodila tú 
správnu vianočnú  atmosféru. Potom sa už na pódiu striedali žiaci 0. 
až 4. ročníka a sálou sa niesol ich spev, tanec a recitácia. Odmenení 
boli veľkým potleskom rodičov a všetkých prítomných. Svojou náv-
števou ich potešil aj Mikuláš, a samozrejme neprišiel bez sladkého 
prekvapenia.
Záverečné slovo patrilo pani riaditeľke Magdaléne Vajasovej, ktorá 
sa poďakovala deťom a pani učiteľkám za pestrý program a  popria-
la všetkým prítomným spokojné a šťastné Vianoce.

Kolektív učiteliek 1. stupňa
Foto: Karmen Gálová
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Africký sumec so sezamovými 
semienkami 

Pre 4 osoby potrebujeme: 
1 kg filé afrického sumca,
1 citrón, soľ, 10 dkg masla, 
múku, 3-4 vajíčka, 10 dkg seza-
mových semienok
  
Postup:  Filé osolíme, pokvap-
káme citrónovou šťavou a 
necháme pol hodinu odležať. 
Medzitým na teflónovej panvici
do zlatista opečieme sezamové 
semienka. Filé obalíme v múke, 
v rozšľahaných vajíčkach a seza-
mových semienkach. Necháme 
odležať ďalšiu polhodinu. Maslo 
roztopíme, polovicu vlejeme na 
pekáč, opatrne vložíme rybu 
a polejeme druhou polovicou 
roztopeného masla. V stredne 
vyhriatej rúre pečieme 20-25 
minút. 
Filé je najchutnejšie, ak sa serví-
ruje s gréckym šalátom.
 
Recept nám zaslal manželský 
pár Márta Faragó a Ferenc Tak-
sár z Nyírteleku (Maďarsko).
Milí čitatelia, aj naďalej očaká-
vame vaše obľúbené recepty. 
Zasielajte nám ich na adresu 
redakcie: Šamorín a okolie, 
Hlavná 37, 931 01 Šamorín 
alebo na emailovú adresu 
redakcia@samorin.sk.

JANUÁR 2008

HASIČI ZASAHOVALI

• 15. decembra krátko po 20.00 
hod. na ohlasovňu požiarov 
bol ohlásený požiar rodinného 
domu v Šamoríne. Jednalo sa 
o požiar  stropnej konštrukcie 
vedľa komína. Nakoľko strop 
mal drevenú konštrukciu, požiar 
sa rýchlo rozšíril aj na strechu 
rodinného domu. Požiar prav-
depodobne vznikol od komína 
krbu.
• 18. decembra v poobedňaj-
ších hodinách došlo k doprav-
nej nehode pri obci Vieska. 
Do vozidla záchrannej služby 
prevážajúcej pacientov zozadu 
narazilo osobné vozidlo značky 
Alfa Romeo. Po zrážke sa sanitka 
prevrátila. Hasiči pomáhali zdra-
votníkom pri ošetrení  a naložení 
zranených do vozidiel RLP. 
• 20. decembra v Šamoríne 
na Bratislavskej ceste neznámi 
páchatelia podpálili kontajner 
na smeti.
• 29. decembra poobede boli 

vyslaní hasiči zo 
Šamorína a Senca 
k požiaru rodinné-
ho domu do obce 
Dunajská Lužná. Po 
vykonaní prieskumu 
sa zistilo, že okolo 
komína krbu začala 
horieť stropná kon-
štrukcia. Požiar spô-
sobil pravdepodobne chybný 
komín. 
• 6. januára o 11.53 hod. hasič-
ská jednotka bola vyslaná k 
požiaru telocvične do obce 
Lehnice. Po príchode na miesto 
bolo zistené, že horela elektric-
ká inštalácia a svietidlá, ktorú do 
príchodu hasičov  zlikvidovali 
pomocou hasiacich prístrojov.
• 6. januára o 13.42 hod. sa stala 
dopravná nehoda pri obci Zlaté 
Klasy. Vozidlo na zľadovatenej 
ceste sa stalo neovládateľné a 
narazilo do stromu. Vodič auta 
utrpel ľahšie zranenia a bol pre-

vezený do nemocnice na ošet-
renie.
• 6. januára sa stala dopravná 
nehoda, pri ktorej vodič auta na 
zľadovatenej ceste nezvládol 
riadenie svojho vozidla, dostal 
šmyk a vletel do Malého Dunaja. 
Keď do kabíny auta, ktorú uná-
šal prúd, začala prenikať voda, 
vodič a spolujazdec sa rozhodli 
vyliezť na strechu auta, odkiaľ ich 
pomocou lana vytiahli okoloidú-
ci. Auto bolo z vody vytiahnuté 
za pomoci hasičských potá-
pačov a žeriavu vztiahnuté z 
vody.  

V období od 27. novembra do 10. januára hasiči zasahovali v 26 prípadoch. 
Požiar hasili 13-krát, pri dopravnej nehode zachraňovali 10-krát a pri technic-
kom zásahu poskytli pomoc v 3 prípadoch.

Darujte 2% zo svojich daní 
Dobrovoľnému hasičskému zboru v Šamoríne!

Viacej informácií: www.dhzsamorin.sk 
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 

V súvislosti so separovaním 
odpadu sme položili nie-
koľko otázok Ing. Zoltánovi 
Madarászovi, odbornému 
referentovi oddelenia ochra-
ny životného prostredia na 
mestskom úrade 
Aké výsledky prinieslo sepa-
rovanie odpadu v roku 2007? 
– Ešte nemáme komplexné 
vyhodnotenie výsledkov za 
minulý rok, no už môžeme 
povedať, že množstvo sepa-
rovaného odpadu výraz-
ne presiahlo 212,56 ton, čo 
bol výsledok z roku 2006. 
15. decembra 2007 sme 
evidovali takéto množstvo 
jednotlivých druhov sepa-

rovaného odpadu: 4,94 ton 
umelohmotných fólií, 123,58 
ton papiera, 78,74 ton skla, 
24,1 ton kartónového papie-
ra, 16,18 ton vyradených 
technických zariadení, 1,61 
ton akumulátorov, 17,75 ton 
pneumatík a 15,68 ton ume-
lých hmôt z domácností a 
PET fliaš. Celkovo to zname-
ná 282,58 ton separovaného 
odpadu. Oproti vlaňajšku je 
to nárast o 70 ton, čo pred-
stavuje 33 percent. 
Aké zmeny sa očakávajú na 
poli separovania odpadu v 
roku 2008? 
– Na sídliskách rozmiestni-
me viac kontajnerov, pres-

nejšie 3 x 18 kusov 1100-
-litrových kontajnerov na 
zber papiera, skla a umelých 
hmôt (PET fliaš). Pravdepo-
dobne od februára sa zmení 
aj frekvencia vyprázdňovania 
týchto kontajnerov, namiesto 
doterajšieho dvojtýždňové-
ho intervalu sa bude odpad 

odvážať každý týždeň. 
Aký výsledok separovania 
by oddelenie ochrany život-
ného prostredia uspokojil v 
roku 2008?
– V každom prípade chce-
me prekročiť ročných 400 
ton, iný cieľ ani nemôžeme 
mať.                    (er)

OZNÁMENIE ekonomického úseku MsÚ
Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpi-
sov je povinný  podať daňové  priznanie  na  daň  z nehnu-
teľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov)  
fyzická  a právnická osoba do 31. januára toho zdaňova-
cieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť 
alebo ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na 
vyrubenie dane. Potrebné tlačivá si môžete zabezpečiť 
na mestskom úrade, 2. poschodie, č. dv. 4.  
Daňové priznanie na rok 2008 sa podáva do 31.1. 2008.

O separovaní odpadu 
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Kluby dôchodcov a klub invalidných dôchodcov vďaka podpore samosprávy aj v roku 2007 zorganizoval 
svoje vianočné oslavy. O podujatiach, ktoré na záver roka zorganizovali jednotlivé kluby, informujeme v 
ďalších riadkoch. 

Členov šamorínskej základnej organizácie Jednoty dôchodcov 
na Slovensku pozdravil primátor nášho mesta Károly Domsitz. 
Prítomní si v slávnostnej atmosfére vychutnali tradičné vianočné 
menu, rybu a zemiakový šalát, potom sa pri čaji s vínom spolu 
porozprávali a zaspomínali si na minulosť a na vianočné sviatky 
v minulosti 

Medzi členov mestského klubu dôchodcov zavítali aj primátor 
mesta Károly Domsitz a viceprimátor Gabriel Bárdos. Atmosfé-
ru peknej vianočnej oslavy podčiarkol program žiakov miestnej 
základnej umeleckej školy                   (ti)

Členovia základnej organizácie Slovenského zväzu zdravot-
ne postihnutých organizovali v rámci vianočnej oslavy výstavu 
medovníkov. Členovia si pozreli výstavu dobrôt, ktoré napiekli 
šikovné ženy z organizácie, ako aj výstavu ručných prác. Nasle-
dovala večera, po ktorej sa servírovali vystavené dobroty, ktoré 
si prítomní nevedeli vynachváliť. Aj toto podujatie poctil svojou 
prítomnosťou primátor mesta Károly Domsitz

Zo života dychovej hudby 
Prvý október bol v dejinách 
Dychovej hudby Dobrovoľ-
ného hasičského zboru v 
Šamoríne veľkým medzní-
kom. Tento deň sa na čelo 
kapely dostal Vojtech Feke-
te. Nahradil svojho pred-
chodcu, Róberta Janušeka. 
Pán Fekete učí na bratislav-
skom Konzervatóriu lesný 
roh a v symfonickom orches-
tri Slovenského rozhlasu hrá 
na tomto nástroji. S kapelou 
absolvoval už tri vystúpenia.
Prvé bolo 29. októbra na 
Ulici Vicenzy, kde sme sa 
stretli nielen s veľvyslancom 
z Talianska, ale aj vedením 
nášho mesta. Kapela začala 
s niekoľkými známymi meló-
diami, potom nasledovali 
talianska a slovenská hym-
na.
Ďalšie vystúpenie bolo o nie-
koľko dní neskôr, 1. novem-
bra v miestnom cintoríne. 
Každoročnou tradíciou je, že 
na kladení vencov sa zúčast-
nia nielen dychová hudba a 
hasičský zbor, ale aj vedenie 
mesta. Ďalšou tradíciou je, 

že odznie skladba Il silenzio. 
Tento rok odznela v podaní 
tria flauta (Z. Horváthová), 
trúbka (D. Baráth) a lesný roh 
(V. Fekete).
Po mesiaci cvičenia sme 
vystupovali na stretnutí 
dychových hudieb DHZ. Hos-
ťami na tomto stretnutí boli 
členovia DH DHZ zo Zlatých 
Klasov. Obe kapely odohrali 
niekoľko skladieb zo svojho 
repertoáru. Večer uplynul v 
dobrej nálade.
Ujo Vojtech sa nezaoberá len 
s „veľkými“, ale aj mladšími. 
Na každej skúške sa trpezli-
vo s nami zaoberá a učí nás 
nové veci.
Aj touto cestou pozdravuje-
me a prajeme skoré uzdrave-
nie Józsefovi Szabóovi, ktorý 
nám všetkým veľmi chýba.
Prostredníctvom novín 
Šamorín a okolie by som 
chcela popriať, nielen čle-
nom DH a ich rodinám, ale aj 
celému mestu Šamorín nový 
rok plný hudby.

Zuzana Horváthová, 
členka dychovej hudby

Vítame Vás v našom kníhkupectve!
Naša ponuka:   svetová literatúra, beletria, jazykoveda, slovníky, cestopisy, darčeky, kalen-

dáre, darčekové poukážky, CD/DVD
Šamorín, Gazdovský rad 1998, budova ESOLINE 
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Školy pre budúcnosť 
Do jubilejného, piateho roční-
ka grantového programu „Ško-
ly pre budúcnosť“ sa svojimi 
projektmi zapojilo spolu 464 
uchádzačov o grantový príspe-
vok. Grantový program bol aj 
tento krát otvorený pre učiteľov 
základných škôl, prvého stupňa 
osemročných gymnázií ako aj 
pedagógov špeciálnych základ-
ných škôl. Tí mohli v rámci neho 
posielať svoje projekty obsa-
hujúce nové, tvorivé spôsoby 
výučby žiakov. Cieľom progra-
mu je totiž vnášať do tried uvoľ-
nenú atmosféru, umožniť získa-
vanie informácií hravou formou 
a motivovať žiakov k tomu, aby 
chodili do školy radi. Z celko-
vého množstva predložených 
žiadostí podporí Konto Orange 
tento rok 82 projektov. Celková 
suma, ktorá bude na tieto pro-
jekty prerozdelená, dosahuje 
hodnotu 2 milióny korún, pri-
čom maximálna výška podpo-
ry pre jeden projekt je 30-tisíc 
korún. Realizácia podporených 
projektov je naplánovaná v 
časovom rozmedzí od decem-
bra 2007 do polovice júna 2008. 
Vďaka Kontu Orange zažijú žiaci 
z obce Dolný Hričov pri Žiline 
netradičné vyučovacie hodiny 
vlastivedy, ktoré sa bude diať 
priamo v oblakoch. Pani uči-
teľka zoberie svojich žiakov na 
výlet výhliadkovým lietadlom, 
počas ktorého budú môcť deti 
nielen pozorovať krajinu, ale 
svoje pozorovanie si budú tak-
tiež zapisovať a zakresľovať do 
vlastnej mapy. Následne budú 
v triede tieto vlastné mapky 
spracovávať, analyzovať zeme-
pisné názvy a skúmať ako vznik-
li. Zážitkovou formou tak budú 
úplne novým spôsobom spo-
znávať krajinu, v ktorej žijú. Tre-
tiaci z Pruského v okrese Dub-
nica nad Váhom sa zahrajú na 

lekárske sympózium, na ktorom 
budú ako veľkí bádatelia dis-
kutovať o otázkach týkajúcich 
sa vlastného tela. Postupne sa 
zábavnou formou zoznámia s 
jednotlivými časťami ľudského 
tela a funkciou orgánov. Popri 
tom si osvoja aj základné pra-
vidlá a spôsoby prvej pomoci a 
na vlastnej koži odskúšajú rôz-
ne lekárske prístroje a náradia. 
Medzi podporenými projektmi 
je aj nápad učiteľky z Košíc, pri 
ktorom sa učebňa chémie pre-
mení na „školskú kuchyňu“, v 
ktorej budú žiaci okrem klasic-
kých pokusov vyrábať naprí-
klad aj gumených medvedíkov 
alebo vlastné mydlo. Učenie sa 
chemických pojmov, značiek a 
vzorcov uľahčia žiakom vlastno-
ručne nakreslené vtipy, zábavný 
vedomostný kvíz alebo krížov-
ky.  
Najviac, až 88 projektov, predlo-
žili učitelia z Banskobystrického 
kraja, za ním nasledoval Nitrian-
sky kraj a najmenej projektov 
bolo predložených z Bratislav-
ského kraja. Až 83% projektov 
bolo predložených z verejných 
základných škôl, pričom aktív-
nejší boli tento rok učitelia 
druhého stupňa. Počas doteraj-
ších piatich ročníkov bolo do 
grantového programu „Školy 
pre budúcnosť“ predložených 
celkovo 3 819 žiadostí a Konto 
Orange doteraz podporilo spolu 
už 463 originálnych projektov.  
Učme sa inak
Iniciatívni stredoškoláci, jed-
notlivci alebo tímy, mali tiež 
príležitosť prispieť k oživeniu 
vyučovacích hodín a realizovať 
svoje nápady, ktoré prinášajú 
do vyučovania viac tvorivos-
ti, interaktivity a podnecujú 
priamu spoluprácu s pedagó-
gom. Štvrtý ročník grantové-
ho programu určeného pre 
aktívnych študentov stredných 

škôl s názvom „Učme sa inak“ 
pokračuje v podpore projektov 
postavených na aktivitách a ini-
ciatíve samotných študentov, 
ktoré rozvíjajú ich schopnosti 
pomôžu im lepšie sa uplatniť v 
budúcnosti. Tentokrát bolo do 
dátumu uzávierky doručených 
spolu 91 nápaditých projek-
tov. Grantový program z nich 
podporí 33 najlepších nápa-
dov celkovou sumou takmer 
900 tisíc korún. Z tejto sumy si 
autori najlepšie pripravených 
projektov odnesú na ich reali-
záciu až 30 tisíc korún. Tá bude 
prebiehať v čase od decembra 
2007 do mája 2008.  Nápaditým 
je projekt gymnazistov z Trebi-
šova s názvom Aj Slovensko sa 
dotýka neba, ktorého cieľom 
je pripraviť výstavu fotografií
slovenských pohorí spojenú s 
multimediálnou prezentáciou 
vo forme vlastného dokumen-
tárneho filmu. Tá bude slúžiť
ako vyučovacia pomôcka pre 
študentov školy na hodinách 
geografie ako aj iných pred-
metoch. Vďaka grantovému 

príspevku pripravia študenti 
Obchodnej akadémie v Liptov-
skom Mikuláši informačnú kam-
paň v súvislosti so zavedením 
eura na Slovensku. Ako študenti 
ekonomického smeru majú 
správne predpoklady na ľahšie 
vyhľadávanie informácií súvi-
siacich s touto problematikou, 
ktoré zužitkujú pri príprave letá-
kov, plagátov a informačných 
panelov na putovnú výstavu. 
Tie budú umiestňované na via-
cerých základných a stredných 
školách v meste. 
Do grantového programu 
„Učme sa inak“ sa zapojili a 
svoje projekty predložili hlavne 
študenti z Košického, Žilinského 
a Nitrianskeho kraja. Najmenej 
projektov bolo do programu 
zaslaných z Trnavského kraja. 
Najväčší záujem o grantový prí-
spevok prejavili študenti gym-
názií, ktorí spolu poslali 36 pro-
jektov. Grantový program Kon-
ta Orange určený pre stredné 
školy počas doterajších štyroch 
ročníkov podporil spolu 226 
študentských projektov.  (ts)

10 ŠKOLSTVO 

PÚTAVEJŠIE VYUČOVANIE pre žiakov a študentov
Iniciatívni učitelia základných škôl z celého Slovenska už môžu začať pre svojich žiakov pripravovať 
nevšedné vyučovacie hodiny, na ktoré sa len tak ľahko nezabúda. O netradičné vyučovanie majú počas 
nasledujúcich mesiacov postarané aj aktívni stredoškoláci, ktorí sa rozhodli vziať svoje vzdelávanie do 
vlastných rúk a na hodinách chcú pomáhať svojim pedagógom. Konto Orange aj tento školský rok podne-
cuje pozitívne zmeny v spôsobe výučby na základných a stredných školách prostredníctvom príspevkov 
z grantových programov „Školy pre budúcnosť“ a „Učme sa inak“. Realizáciu pútavých projektov podporí 
celkovou sumou takmer 2,9 milióna slovenských korún. Táto čiastka bude prerozdelená v rámci obidvoch 
grantových programov medzi 115 projektov.

Komisia športu a mládeže pri šamorínskej 
samospráve 

srdečne pozýva všetkých športovcov
a milovníkov športu na

I. ŠPORTOVÝ PLES 
(batôžkový ples),

ktorý sa bude konať 8. februára 2008 
od 19.00 hodiny vo veľkej sále 

Gymnázia Imre Madácha. 
Vstupné: 300,- Sk (nočný guláš z diviny, víno)

Hviezdni hostia!
Organizátori zabezpečia bufet!

Hudba: Laci Band
Predpredaj vstupeniek: v kancelárii MsKS u 

Jozefa Nagya, tel.: 031/562 22 41
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Oliver Nagy má víťaznú trofej z Paríža 
V parížskom klube TCBB Boulogne, druhom najväčšom vo Francúzsku, štartovalo začiatkom roka 2008 na 
medzinárodnom turnaji Tennis Europe pre dvanásťročných 950 najlepších hráčov starého kontinentu. Mla-
dý šamorínsky tenista Oliver Nagy – slovenská aj česká jednotka vo svojej kategórii – dosiahol na tomto 
prestížnom turnaji svoj najväčší úspech vo svojej kariére.

V silnej konkurencii hráčov z 
Francúzska, Španielska, Ruska, 
Ukrajiny, Rumunska, Tunisu, 
Litvy, Luxemburska, Holandska, 
Belgicka, Švajčiarska, Anglic-
ka, Írska sa vynikajúco presadil 
a potvrdil svoj veľký talent a 
bojovnosť. Vyhral vo všetkých 
šiestich zápasoch a domov si 
priniesol víťaznú trofej. Všet-
ky súboje boli veľmi náročné, 
pravda, najťažšie bolo semifi-
nále. V ňom odvrátil Oliver dva 
mečbaly a zápas po 2,5 hodi-
nách  zaslúžene vyhral. Vo finá-
le sa stretol s domácou nádejou 
Ondom Obiangom. Francúz 
svoje predchádzajúce stretnu-
tia vyhrával ľahko. Dve stovky 
divákov sledujúcich finále pre-
kvapil však suverénny výkon 
slovenského tenistu, ktorý zví-
ťazil 6:3, 6:1. Oliver Nagy bude 
figurovať v zozname, v ktorom
sú Heninová, Nadal, Monfils,
Gasquet, Grosjean, Maures-
mová a ďalší tenisti zvučných 
mien, víťazi z minulosti. 
Oliver hral aj súťaž vo štvorhre 
so svojím kamarátom Micha-

lom Markom. Vyhrali 3 zápasy a 
podľa predchádzajúcej výkon-
nosti by boli vyhrali aj celý tur-
naj, ale pre nedostatok času 
(skorý odlet lietadla) nemohli 
dotiahnuť svoje úsilie vo štvor-
hre a museli semifinále skrečo-
vať. Turnaj mal výbornú úro-
veň, medzi najlepšími hráčmi v 
tejto kategórii figurujú najmä
Francúzi a Španieli najmä vďa-
ka ich širokej základni a veľkej 
materiálnej podpore talentov 
a mládeže zo strany  štátu a 
sponzorov.
Pri našom príchode do dejiska 
turnaja si nás nikto nevšímal 
a aj novinári robili rozhovory 
s domácimi hráčmi, ktorých 
považovali za veľkých favoritov. 
Po prvých dvoch hracích dňoch 
si nás začali všímať a keď Oliver 
postupne porazil francúzsku 
špičku, ktorej tenisová škola 
je považovaná za najlepšiu na 
svete, sa naučili jeho meno 
aj vyslovovať. Po víťazstve vo 
finále ho z kurtu vyprevádzala
skupina jeho fanúšikov, kto-
rých si svojím sympatickým a 

bojovným výkonom 
a slušným správaním 
získal.
Tento rok máme v 
pláne zúčastniť sa 
ďalších turnajov série 
TENNIS EUROPE, a to  
dvoch vo Francúzsku, 
jedného v Španielsku, 
Taliansku, Rakúsku, 
Nemecku a Švajčiar-
sku. Časť nákladov na  
tieto turnaje máme 
finančne pokrytú vďa-
ka sponzorom, ktorí 
Olivera podporujú  a 
ďalších sponzorov 
hľadáme. Nie je to 
ľahké, ale veríme, že 
doteraz dosiahnuté výsledky a 
veľký tenisový potenciál, kto-
rý v Oliverovi je,  presvedčí o 
zmysluplnosti podpory tohto 
naozaj nadaného a pracovité-
ho športovca, ktorý robí dob-
ré meno nielen Slovensku, ale 
aj rodnému mestu Šamorín, v 
ktorom žije a trénuje.
Ďakujeme  trénerom Patrikovi 
a Zdenkovi Karelovi, ktorí ho 

trénujú od 6 rokov, keď začal 
hrať tenis, a tiež tenisovému 
klubu v Šamoríne, ktorý nám 
poskytuje dobré podmienky 
na tréning. Samozrejme ďaku-
jeme všetkým našim sponzo-
rom, bez ktorých by sme na 
takéto turnaje chodiť nemohli 
a ktorých názvy a mená nájde-
te na www.olivernagy.sk.

Robert Nagy 

Porazili sme štvornásobného víťaza
V dňoch 28. – 30. decembra 
2007 sme sa my, hráčky družstva 
Samaria Wings pod vedením tré-
nera Dalibora Hliváka zúčastnili 
medzinárodného basketbalové-
ho turnaja v Tepličke nad Váhom. 
Zastúpené boli dve družstvá z 
Litvy, dve zo Slovinska, dve z Poľ-
ska a štyri družstvá zo Slovenska.
Celkom desať družstiev bolo 
rozlosovaných do dvoch skupín. 
V silnejšej skupine, v ktorej sme 
sa nachádzali my, boli družstvá 
Sereď, Riga A, družstvo z Poľska 
a zo Slovinska. 
Prvý zápas s Poľkami sme vyhrali 
o 60 bodov, bol to jeden z naj-
ľahších zápasov. Druhý zápas 
so Sereďou bol azda najťažší. V 
minulosti sme sa s  nimi stretávali 
v ligových zápasoch a bol to náš 
najobávanejší súper, ale teraz 
s nimi už nehráme, lebo hrajú 
o rok vyššiu súťaž. Polčas tohto 

zápasu bol vyrovnaný, ale vďa-
ka lepšej obrane sme dokázali 
prelomiť tlak súpera a nakoniec 
vyhrať o 18 bodov. Na druhý deň 
skoro ráno nás čakal ďalší nároč-
ný zápas s Rigou A, ktorý sme ale 
v pohode porazili  o 21 bodov. 
Večer nás čakal posledný zápas 
v našej skupine, ktorého výhra 
nám otvorila cestu do finále.
Finálový zápas sme hrali hneď 
druhý deň s víťazom skupiny 

„A”, s domácou Tepličkou nad 
Váhom. Dievčatá z Tepličky 
nad Váhom mali snahu obhájiť 
4-násobný titul majstra a vedeli 
sme, že to nebude ľahký zápas. 
Mali sme veľké obavy, ale ako 
náhle sa začal zápas, strach z 
nás opadol a my sme sa sústre-
dili len na hru. Už po prvej štvr-
tine sme mali 6-bodový náskok 
a v polčase sme vyhrávali  už o 
20 bodov. Náskok nám vydržal 

až do konca zápasu a stali sme 
sa víťazmi 7. ročníka turnaja o 
Pohár primátora mesta. 
Po odovzdávaní cien sa vyhlásila 
kategória 10 najlepších hráčok 
– All Stars, kde z približne 150 
účastníčok boli prvé 3 hráčky z 
nášho družstva: Sabína Oroszová 
16, Michaela Raková 14 a Angeli-
ka Slamová 23.
Momentálne nás čaká dru-
há polovica ligových zápasov, 
zatiaľ sa držíme na prvom mies-
te v tabuľke bez jedinej prehry. 
Naším tohtoročným cieľom je 
opäť postúpiť na Majstrovstvá 
Slovenska a bojovať o titul maj-
stra SR. Ak sa podarí mestu nájsť 
financie na opravu podlahy v
našej hale T18, zorganizujeme 
MSR v Šamoríne. Dúfame, že nás 
prídete povzbudiť. 

Peťa #15,
hráčka Samaria Wings 
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13. novembra 2007 sa narodil 
Tomáš Debnár, 14. novembra 
Michaela Gyarmatiová, 17. 
novembra Michal Deér, 21. 
novembra Rebecca Kuklišo-
vá, 24. novembra Barnabás 
Bekő, 30. novembra Sofia
Kallová, 7. decembra Simon 
Gyén, 9. decembra Virág Kiss, 
10. decembra Márk Balázs 
Világi, 14. decembra Adam 
Berdis, 21. decembra Flóra 
Anna Kožichová.
Veľa šťastia, novorodenci!

NARODENIA

23. novembra 2007 zomrela 
vo veku 68 rokov Júlia Őrio-
vá, 28. novembra vo veku 82 
rokov Dezider Pammer, 30. 
novembra vo veku 72 rokov 
Imrich Bugár, 5. decembra vo 
veku 64 rokov Ján Hanzlik, 16. 
decembra vo veku 71 rokov 
Ľudovít Kvassay, 24. decem-
bra vo veku 78 rokov Margita 
Csóková, 25. decembra vo 
veku 78 rokov Juliana Barta-
losová.
Česť ich pamiatke!

ÚMRTIA

Veľa šťastia, zdravia, lásky a 
pohody prajeme tým obča-
nom mesta, ktorí v januári 
2008 dovŕšia 70., 75., 80., 
85., 86 a viac rokov života: 
Martin Domsitz, Lujza Kvas-
sayová, Erika Nahálková, 
Margita Janíková, Priska 
Zelinková, Viola Jávorková, 
Margita Kovácsová, Alžbeta 
Némethová, Rudolf Rónay, 
Mária Tóthová, Rozália Bar-
tová, Margita Feketeová, 
Ondrej Palicz. 

NAŠI JUBILANTI

Z á p i s  ž i a k o v  d o  1 . r o č n í k a

Pred Vianocami vyšla druhá zbierka poézie z 
pera Judity Kaššovicovej s názvom Rok v Šamo-
ríne - Egy év Somorján. Básnická zbierka obsa-
huje dve CD (slovenské a maďarské), na ktorých 
sú zhudobnené verzie básní. Na CD sa spolu-
podieľali hudobníci ako Erik Boboš Procházka, 
Juraj Turtev alebo Koppány Kovács. Básnická 
zbierka je v predaji v kníhkupectve Panta Rhei 
v Šamoríne.

ZŠ Šamorín, Kláštorná 4
uskutoční zápis do 1. ročníka v školskom 

roku 2007/2008 v dňoch:
 piatok 08.02.2008 od 14.00 do 18.00 h.
 sobota 09.02.2008 od 09.00 do 13.00 h.

Prineste so sebou rodný list dieťaťa a finanč-
nú hotovosť na zaplatenie predlohových 

zošitov, pracovných zošitov a knihy.
Zápisu sa musia zúčastniť deti, ktoré do 

31.08.2008 dovŕšia 6 rokov.

Ponúkame:
- rozvoj záujmov a záľub v školskom klube,
- jazykové triedy od 5. ročníka,
- školy v prírode,
- plavecký kurz,
- kvalitne vybavenú počítačovú triedu,
-  úzku spoluprácu s Pedagogicko-psychologickou 

poradňou,
- krúžky rôzneho zamerania,
- školský časopis Školáčik,
- vlastnú internetovú stránku: www.zsklasam.sk,
- nultý ročník,
- alternatívne formy vyučovania DALTON od 3. ročníka,
- projekty na škole: ADAMKO, INFOVEK, Zdravá škola, 
SOLIDARIS, SOCRATES.

To všetko pod vedením skúsených a kvalifi-
kovaných pedagógov.

Bližšie informácie 
na tel. čísle: 031 562 21 98

Mgr. Magdaléna Vajasová, riaditeľka školy

6. a 8. február – šikovné ruky: 
Výroba karnevalových masiek
11. február – šikovné ruky: 
Výroba „VALENTÍNOK“
18. február – od 10. do 12.00 
hod. sa koná „Centrácky kar-
nevál“. Účasť len v maskách!

MC BABA KLUB
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26. január – Rodičovský ples  
ZŠ Kláštorná 4 Šamorín – 19.00
2. február – A napba öltözött 
lány – rocková opera – benefič-
ný koncert – 18.00
8. február - Maškarný ples 
pre deti – organizuje Centrum 
voľného času a MsKS Šamorín 
– 14,00 hod.
9. február – Matičný ples 
– 19.00

Mestské kultúrne stredisko

Profesionálne vedenie ekonomickej, mzdo-
vej a personálnej agendy vo forme 

jednoduchého a podvojného účtovníctva, 
spracovanie DPH a daňových priznaní. 

Tel.: 0910 220 820

JANUÁR 2008KALENDÁR UDALOSTÍ


