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Mestské zastupiteľstvo roz-
hodlo na svojom aprílovom 
zasadnutí o dôležitej veci: 
schválilo a tým uzavrelo 4. zme-
nu územného plánu, čo je jed-
ným zo základných dokumen-
tov mesta. A prečo je to dôleži-
té? Lebo ide o nás.
O nás a o mesto, kde žijeme. 
Nie je jedno, aké máme v to 
to meste podmienky na život. 
Územný plán presne určí, čo 
je dovolené v oblasti výstav-
by a čo už nie. Po lopate: je to 
jediný nástroj, ktorý samosprá-
va má na posúdenie, kde a čo 
môže byť postavené a v akom 
rozsahu. Nie je zanedbateľné, 
že tento dokument stojí nad 
stavebným zákonom, ktorý je 
deravý, ľahko obchádzateľný 
a zo strany investorov často aj 
zneužitý.
Pamätám sa, že keď sme pri 
mojom nástupe do funkcie  

v roku 2018 otvorili 4. zmeny 
a doplnky k územnému plá-
nu, dôvodom boli otázky okolo 
rozšírenia regionálnej riadenej 
skládky odpadov v Čukárskej 
Pake. Zaujímavé, že práve toto 
je to, čo po uzavretí zmien  
z dokumentu vypadlo, má to 
však podstatné dôvody: prípra-
va a prerokovanie dokumen-
tu posudzovania vplyvov na 
životné prostredie by proces 
schválenia zmeny oddialilo 
aspoň o rok. Miesto toho sme 
sa radšej sústredili na také 
problémy, ako sú zastavanosť 
intravilánu mesta vrátane 
regulácie výšky novopostave-
ných budov v uliciach mesta, 
ďalej výstavba obchvatov ale-
bo rozšírenie mestského cinto-
rína. Pracovná skupina zložená 
z predstaviteľov samosprávy, 
ktorú som zostavil, strávila 
približne sto hodín tým, že 

podrobne preskúmala každý 
jeden bod územného plánu a 
ulice mesta. Po tomto všetkom 
môžem vyhlásiť: okrem investícií 
už predtým právoplatne povo-
lených a investícií do športovej, 
resp. voľnočasovej infraštruktúry 
už nebude priestor na rozšíre-
nie intravilánu mesta a už sa tu 
nepostavia ďalšie šesť-až osem-
poschodové budovy. Takých tu 
už máme dosť. Nazdávam sa, že 
schválené 4. zmeny územného 
plánu sú v najväčšom možnom 
súlade s našim predsavzatím z 
roku 2018: zachovať pôvodný 
malomestský ráz Šamorína. Ani 
zďaleka sa netúžime stať sate-
litom Bratislavy, radšej chceme 
vytvoriť priestor, kde sa dá kva-
litne a príjemne žiť, aby sa tu 
všetkých 14- až 15-tisíc obyvate-
ľov cítilo naozaj dobre.

Primátor Csaba Orosz
(Foto: Csaba Hideghéthy)

Zachováme ráz malomesta

I keď uzimení a vymrznutí, 
predsa len sme sa prehupli 
do mája. Meteorológovia tvr-
dia, že tradične vrtošivý apríl 
nebol už 24 rokov takýto stu-
dený a cítime, že je to pravda. 
Asi vedia, o čom hovoria.
Prvého mája sme už „tra-
dične“ neoslavovali sviatok 
práce, spomíname však na 
výročie ukončenia 2. sveto-
vej vojny. V tejto súvislosti 
je vhodné si pripomenúť, že  
v Európe – snáď už len s výnim-
kou Balkánskeho polostrova 
– vyrástla už tretia generácia, 
ktorá nezažila žiadnu vojnu 
ani ozbrojený konflikt. Dúfaj-
me, že to tak aj ostane. Nový 
premiér upozornil na to, že 
mier nie je samozrejmosťou, 
spolu so slobodu ho musíme 
chrániť.
Meno nášho mesta sa začiat-
kom mája viackrát objavilo  
v republikových médiách, a to 
v súvislosti s ochranou zdro-
jov podzemnej vody, ktoré sú 
ohrozené výstavbou obytnej 
štvrte o niekoľko sto domov  
v katastri Hamuliakova. Vznik-
lo aj menšie nedorozumenie, 
no vysvetlilo sa, že kataster 
mesta, ktorý investíciou nie 
je nedotknutý, sa nezhoduje  
s ochranným pásmom Vod-
ného zdroja Šamorín, ktorý je 
podľa ochrancov životného 
prostredia vážne ohrozený.  
V predmetnej veci prisľúbil 
intervenciu aj vedúci rezortu 
životného prostredia.
Kým tieto riadky píšem, národ-
ný COVID-semafór sa už sfar-
buje do ružova, čo je už možno 
dôvod na to, aby sme aj my 
vnímali svet cez ružovú priz-
mu. Znova sa budeme môcť 
zamýšľať na terase kaviarne, 
ako sa veci vo svete majú, čo 
viac by si redaktor novín mohol 
priať? Ešte možno príjemný 
čitateľský zážitok k novému 
vydaniu našich novín.

Adrián Lőrincz

Máj
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Mestské zastupiteľstvo schválilo 
zmenu územného plánu

Dňa 22. apríla sa v divadel-
nej sále MsKS konalo druhé 
zasadnutie mestského zastu-
piteľstva, na ktorom sa už 
vďaka uvoľneniu protipan-
demických opatrení mohli 
zúčastniť aj obyvatelia. Na 
programe rokovania bolo 16 
bodov.
Po otvorení zasadnutia pri-
mátorom Csabom Oroszom 
informoval hlavný kontrolór 
mesta, Ján Lelkes o závereč-
nom účte mesta a rozpočto-
vých organizácií spadajúcich 
pod mesto za rok 2020. Vla-
ňajšie hospodárenie mesta, 
ktoré dáva reálny a presný 
obraz o našej finančnej situ-
ácii, hodnotil veľmi pozitívne. 
„Mesto hospodárilo veľmi 
dobre, jeho majetok vlani 
vzrástol o 2,9 mil. eura. Keďže 
sme dosiahli pozitívny hospo-
dársky výsledok, zvýšil sa nám 
aj podiel vlastného imania” 
– upresnil. – Čo sa  týka hos-
podárenia, v rozpočte sa nám 
tento rok podarilo dosiahnuť 
rekordný prebytok, tak, že 
aktuálna hospodárska bilancia 
ukazuje viac ako 1,46 milióna 
eur. Toto tu ešte nebolo a prá-
ve vďaka tomu bude vedieť 
samospráva financovať ďalšie 
investície.”

Prísnejšie pravidlá
V ďalšom bode programu 
zastupiteľstvo prerokovalo a 
schválilo 4. zmenu jedného  
z najdôležitejších dokumentov 
mesta, územného plánu. Hlav-
ným cieľom tohto dokumentu 
je udávať smery rozvoja mesta 
v oblasti investícií a výstavby, 
zlepšiť dopravnú infraštruktú-
ra mesta a regulovať formy a 
spôsoby zástavby podľa zón. 
Poslanec Tomáš Jávorka vo 
svojej pripomienke k zmene 
územného plánu uviedol, že 
10 zo schválených 26 zmien 
slúži na zosúladenie súčasné-
ho stavu so znením územného 
plánu.

„Ďalších 16 schválených zmien 
územného plánu obsahuje 
také návrhy ako sú napr. juž-
ný obchvat mesta, obchvat 
Šámotu, návrhy koncepcie 
rozvoja cyklodopravy, rozší-
renie cintorína, parkovacie 
domy na Dunajskej a Rybár-
skej ulici, vytvorenie novej par-
kovacej plochy oproti vchodu 
na štadión ŠTK, vytvorenie 
zóny občianskej vybavenosti 
pri Súkromnej odbornej škole 
Jednota a rozšírenie tejto zóny 
v okolí Seneckej cesty, vznik 
zóny občianskej vybavenosti v 
okolí daňového úradu a predaj-
ne Jorvik, regulácia zástavby 
pozemkov v intraviláne, revita-

lizácia starého suchého kanála 
v Kráľoviankach a rozšírenie 
športových zón o bežeckú drá-
hu pri ceste Štvrtiny a futbalo-
vé ihriská za starým ihriskom 
ŠTK. Intravilán bude rozšírený 
len v týchto posledných dvoch 
prípadoch” – dodal.
Zmena územného plánu roz-
širuje percento zastavanosti 
pozemkov na výstavbu rodin-
ných domov zo súčasných 
30+5% na 35+5%, súčas-
ne však znižuje zastavanosť 
zón občianskej vybavenosti 
a priemyslu zo 60 - 80% na 
40%. Sprísňuje výškovú zoná-
ciu budov a obmedzuje počet 
povolených poschodí, a to na 

Vznikne chodník ku Kauflandu
Čoskoro sa uskutoční ďalšia 
investícia slúžiaca na zvý-
šenie bezpečnosti chodcov  
v meste: v druhej polovi-
ci tohto mesiaca sa začne 
výstavba chodníka vedúceho 
po Bratislavskej ceste sme-
rom ku Kauflandu.
V zmysle dohody medzi reťaz-
com Kaufland a vedením mes-
ta poskytne mesto pozemok 
pod chodník a reťazec zafinan-
cuje výstavbu. „Nový chod-
ník bude vybudovaný medzi 
plotom bývalých kasární a 
hlavnou cestou č. I/63, samo-
zrejme, s novým verejným 
osvetlením s podzemným 
vedením – informoval primá-

tor Csaba Orosz. – Povolenie 
na stavbu bolo už vydané,  
v súčasnosti prebieha 
vytýčenie trasy chodníka, 
AREA s.r.o. začne výstav-
bu 17. mája. Chodník bude 
vybudovaný zhruba za päť 
týždňov.” Pre vodičov je 
tiež dobrou správou, že na 
návrh mesta bude pri riade-
nej križovatke pred Kauflan-
dom vybudovaná odbočka 
smerom do mesta. Vodiči 
vychádzajúci z parkoviska od 
Kauflandu budú tým pádom 
môcť obísť túto rušnú kri-
žovatku, ktorá bude preto 
schopná prepúšťať prakticky 
trikrát toľko áut.                  (l)

Zastupiteľstvo riešilo aj tému prideľovania dotácií v oblasti športu a kultúry

AREA s.r.o. začne s výstavbou chodníka 17. mája

VEREJNÝ ŽIVOT
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sídliskách a v okolí mestského 
úradu zo 6 poschodí + pod-
krovia na 4 poschodia + pod-
krovie, na Bratislavskej ceste 
zo 4 poschodí + podkrovia na 
2 poschodia + podkrovie, v 
zónach občianskej vybavenos-
ti zo 4 poschodí na priemerne 
3 poschodia. Návrhy obyva-
teľov boli po pripomienkovaní 
riešiteľským tímom buď zapra-
cované alebo odmietnuté.
Do 4. zmien a doplnkov územ-
ného plánu sa kvôli odmieta-
vému stanovisku niektorých 
orgánov verejnej správy a 
okolitých obcí, resp. občanov 
nedostalo rozšírenie regionál-
nej riadenej skládky odpadov 
v Čukárskej Pake. Nakoľko je 
umiestnenie komunálneho 
odpadu nevyriešeným prob-
lémom, situácia bude musieť 
byť zohľadnená v ďalšej zmene 
územného plánu.

Nová služba v Ambrózii
Zastupiteľstvo schválilo návrh, 
ktorý umožňuje zaradenie pri-
pravovaného domu opatrova-
teľskej starostlivosti v novom 
pavilóne Domova pre senio-
rov Ambrózia do štátnej siete 
poskytovateľov sociálnych slu-
žieb.
„Podarilo sa nám odovzdať 
nové krídlo domova pre senio-
rov – uviedla poslankyňa Edit 
Bauer, predsedkyňa sociálnej 

komisie samosprávy. – „To 
znamená aj, že inštitúcia bude 
môcť rozšíriť okruh služieb pre 
seniorov alebo pre odkáza-
ných.”
Dom opatrovateľskej starostli-
vosti bude poskytovať podob-
nú službu ako samotný dom 
pre seniorov, s tým rozdielom, 
že klient a poskytovateľ môžu 
uzavrieť zmluvu o poskytnu-
tí sociálnej služby s trvaním 
maximálne do jedného roka.

Podpora mesta neziskovým 
organizáciám sa nemení

V ďalšej časti zasadnutia 
zastupiteľstvo rozhodovalo o 
predaji a prenájme nehnuteľ-
ností vo vlastníctve mesta a 
o schválení zmlúv o zriadení 
vecného bremena, následne sa 
rokovalo o výške podpory pre 
mestské mládežnícke, športo-
vé a kultúrne organizácie. 
„Obmedzenia v minulom roku, 
našťastie, neodradili naše kul-
túrne organizácie – referoval 
Péter Varju, predseda kultúr-
nej komisie –, podujatia boli vo 
väčšine prípadov uskutočnené 
v online priestore. Iniciatívu 
preukázali organizácie aj v 
tomto roku, do 21. marca, dňa 
uzávierky podávania žiadostí 
o podporu prišlo na kultúrnu 
komisiu 38 žiadostí, čo zod-
povedá dlhodobému prieme-
ru. Projekty sme vyhodnotili 

podľa hodnotiacich kritérií, 
nepodporili sme len 4 projek-
ty. Popri tradičných projektoch 
sme mali aj žiadosti individu-
álnych umelcov a tvorcov, tie 
sme hodnotili pozitívne. Tento 
rok máme k dispozícii 60-tisíc 
eur na podporu kultúrnych a 
cirkevných projektov.”
Napriek prekážkam vlani 
vzrástol počet aktívnych čle-
nov šamorínskych športových 
klubov, uviedol Tibor Duducz, 
predseda komisie športu a 
mládeže.
„Uvedomujeme si, že rok 
2020 v tieni pandémie nepro-
spieval našim športovým klu-
bom, a to ešte nevieme, čo 
ich čaká tento rok – pokračo-
val, - preto sme tohtoročné 
podpory zachovali na vla-
ňajšej úrovni. Prácu športo-
vých klubov a mládežníckych 
organizácií preto samospráva 
podporuje aj tento rok sumou 
121-tisíc eur. Do uzávierky žia-
dostí prišlo celkovo 18 žiados-
tí, z ktorých len jediná žiadosť 
nevyhovovala kritériám. Naše 
mesto už dlhé roky prioritne 
podporuje športové kluby, 
a v takých ťažkých časoch, 
akým bol aj vlaňajší rok, našlo 
tiež spôsob, ako im pomôcť. 
Verím, že kluby túto pomoc 
ocenili a budú vedieť vhod-
ným spôsobom propagovať 
Šamorín.” 

Je kam sa rozvíjať
Počas interpelácií vystúpil 
poslanec János Méry a upo-
zornil na fakt, že zákonné 
pravidlá súvisiace s nakla-
daním s odpadom platia aj 
pre pozemky v súkromnom 
vlastníctve. V tejto oblas-
ti očakáva ráznejší zákrok 
mesta. V rámci občianskych 
interpelácií vytýkal pán 
Ferenc Fehér viacero nedo-
statkov vo fungovaní mesta, 
predovšetkým chýbajúcu 
dvojjazyčnosť v niektorých 
sférach života. Csaba Orosz 
vo svojej odpovedi vyzdvihol 
fakt, že mesto môže v tejto 
otázke konať výlučne v man-
tineloch zákona, súkromných 
podnikateľov môže nanaj-
výš motivovať na používanie 
dvojjazyčných nápisov.
Na konci zasadnutia prero-
kovalo zastupiteľstvo návrh 
participatívneho rozpočtu 
mesta, ktorý umožní, aby 
sa obyvatelia mesta priamo 
zapojili do rozhodovania. 
Návrh bol zastupiteľstvom 
schválený.
Zápisnica a uznesenia zo 
zasadnutia mestského 
zastupiteľstva z 22. apríla sú 
dostupné na webovej strán-
ke mesta. Ďalšie zasadnu-
tie zastupiteľstva sa bude 
podľa harmonogramu konať  
24. júna 2021.                           (la)

Stop billboardom
Snaha nášho mesta o zame-
dzenie vizuálneho smogu, 
tj. veľkým billboardom popri 
hlavných cestách, sa pre-
tavuje do činov, informoval 
naše noviny poslanec Tamás 
Jávorka, člen komisie výstav-
by, územnej správy a rozvoja 
mesta. 
„Po vlaňajšom  rokovaní so 
stavebným úradom sa usku-
točnilo presné zameranie 
všetkých billboardov na hlav-
nej ceste I/63 – informoval –, 
následne poslanci pripravili 
zoznam billboardov na Senec-
kej a Čilistovskej ceste. Bolo 
identifikovaných 82 takýchto 
inzertných plôch, každá jed-
na bola zadokumentovaná 
fotografiou, listom vlastníctva 
z miesta inštalácie a údajmi 

prevádzkovateľa. Následne 
mesto zisťovalo, v ktorých prí-
padoch existuje platná zmluva 
prevádzkovateľa s mestom. 
Nakoľko bolo zistené, že zo 
všetkých týchto objektov malo 
platnú zmluvu len zopár, sta-
vebný úrad v prvom kroku 
vyzve prevádzkovateľov na 
odstránenie týchto inzertných 
plôch. Súbežne však osloví 
aj niekoľko firiem vo veci ich 
odstránenia.
Pokrok v tejto veci nastal už 
vlani: na iniciatívu poslan-
kyne Henriety Balheimovej  
boli odstránené dve inzertné 
plochy v križovatke ciest Bra-
tislavská a Pomlejská, ktoré 
boli inštalované na pozemku 
patriacom Špeciálnej základ-
nej škole v Šamoríne. Keď sa 

začne výstavba chodníka po 
Bratislavskej ceste smerom ku 
Kauflandu, budú odstránené 
ďalšie menšie inzertné tabule 
a jeden billboard. Môže sa tak 
stať už tento mesiac.

Cieľ zbaviť mesto od vizuál-
neho smogu sa dostal aj do 4. 
zmeny územného plánu, ktorá 
bola schválená na aprílovom 
zasadnutí mestského zastupi-
teľstva.                  (la)

Ficiusci menihicias incidem inient quia dis et pel ma di utempor

VEREJNÝ ŽIVOT
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Mgr. Renáta Bokorová a Laura 
Szamaránska

V septembri budeme mať 227 prváčikov
Už druhý rok boli zápisy do 
základných škôl a prijímačky 
na stredné školy netradičné.
„Rodičia dali zapísať do zák-
ladných škôl v Šamoríne cel-
kovo 227 budúcich prváčikov. 
Toto číslo sa ešte do sep-
tembra môže trochu zmeniť, 
vidíme však, že sa situácia 
ohľadom vzdelávania vyvíja 
v meste uspokojivo. Vyzerá, 
že preplnenosť, roky typická 
pre slovenskú základnú školu, 
sa už zmierňuje. V porovnaní 
s vlaňajškom sa znížil počet 
zapísaných detí a viac rodičov 
sa rozhodlo pre odklad. Z toho 
vyplýva, že v septembri bude-
me mať nižší počet nastupujú-
cich prváčikov” – vyhlásil vice-
primátor Gábor Veres.

Tri prvé triedy v ZŠ M. Korvína
Do maďarskej základnej školy 
M. Korvína bolo zapísaných 
73 prvákov. „Veľa rodičov má 
ešte stále obavu, že na jeseň 
bude výuka opäť bežať online 
a preto máme nadpriemer-
ný počet žiadostí o odklad.  
V našej škole plánujeme otvo-
riť tri prvé triedy. Žiaľ, kvôli 
pandémii sme nemohli zorga-
nizovať naše klasické progra-
my súvisiace so zápisom, napr. 

deň otvorených dverí, kde sa 
môžu deti aj rodičia zoznámiť 
so školou a s pedagógmi” – 
informoval nás riaditeľ Péter 
Mészáros.

Päť tried v ZŠ M. Bela
Do slovenskej základnej školy 
bolo zapísaných 135 budúcich 
prváčikov. „Od septembra 
otvárame päť prvých tried. 
Počet prvákov máme o 30 niž-
ší ako vlani, čo pomôže znížiť 
preplnenosť na prvom stupni. 
Zápisy sa konali bez problé-
mov, ale je nám veľmi ľúto, 
že sme sa nemohli stretnúť s 
deťmi a ich rodičmi” – prezra-

dila nám riaditeľka Magdaléna 
Vajasová.

Rodinné prostredie v Mliečne
Tretia základná škola Šamorí-
na sa nachádza v Mliečne, v 
príjemnom prostredí parku so 
stromami, kde sa vzdelávajú 
deti v piatich triedach s malým 
počtom žiakov. „Ako súčasť prí-
pravy na školský rok 2021-2022 
boli dvere našej školy otvore-
né pre rodičov počas šiestich 
dní. Prváčikom a ich rodičom 
pomáhame tým, že sme školou 
s domácim prostredím. S poč-
tom zápisov 16 + 1 detí otvorí-
me na budúci rok jednu triedu 

s menším počtom detí, ktorým 
sa preto budeme môcť venovať 
individuálne” – vysvetlila Haj-
nalka Baráthová, riaditeľka zák-
ladnej školy v Mliečne. 

Dištančné vzdelávanie niko-
mu neprospieva
„Žiaľ, veľká časť detí sa už 
celé mesiace učí doma, trpia 
pocitom izolácie, chýbajú im 
kamaráti, spolužiaci aj kon-
takt s učiteľmi. Dúfame, že 
v ďalšom školskom roku už 
bude výuka bežať tradičným 
spôsobom” – vyjadril nádej 
vedúci odboru školstva Šte-
fan Vajas.   (s)

Rodičia aj deti dúfajú, že nový školský rok nezačne dištančne    (Foto: internet)

Čo vieš o olympiáde?
Žiaci Základnej školy Mateja 
Bela sa zúčastnili olympijské-
ho kvízu, ktorý sa uskutočnil 
pod patronátom Olympijské-
ho klubu Žitného ostrova.
Blíži sa najväčšia športová 
udalosť roka, letné olympijské 
hry, ktoré sa uskutočnia kon-
com júla a začiatkom augusta 
v Tokiu. V minulosti sa pred 
každou olympiádou uskutoč-
nila štafeta s účasťou šamo-
rínskych športovcov a žiakov. 
Pre súčasnú pandemickú situ-
áciu bola táto populárna uda-
losť zrušená. Napriek tomu sa 
Slovenský olympijský výbor 
snaží usporiadať rôzne virtuál-
ne súťaže. Jedným z nich je aj 
olympijský kvíz.
Každá trieda siedmeho, ôsme-
ho a deviateho ročníka Zák-
ladnej školy Mateja Bela si 
určila svojho reprezentanta  

v súťaži. Tí mali prichystaných 
dvadsať otázok z histórie, zo 
základných hodnôt olympiády, 
z úspechov slovenských špor-
tovcov ako aj o účasti Šamo-
rínčanov na najväčšom špor-
tovom podujatí. Napríklad 
mali napísať meno jediného 
šamorínskeho medailistu  
z olympiády alebo disciplínu, 
v ktorej v roku 1996 štartoval 
na olympiáde v Atlante súčas-
ný primátor nášho mesta Csa-
ba Orosz.   
Zo všetkých súťažiacich bola 
najúspešnejšou riešiteľkou 
Laura Szamaránska z 8.E. ,,To 
naozaj? Ani sa mi nechce 
veriť. Som ale veľmi rada, že 
som vyhrala. Pripravovala som 
sa na kvíz. Priznávam, napriek 
tomu ma zaskočili niektoré 
otázky,“ uviedla Laura, ktorá 
pre svojich spolužiakov vyhra-

la tričká s logom SOV a nápi-
som ,,Pripravení na Tokio“. 
Triedy na ďalších miestach 
sa potešili iným suvenírom 
od Slovenského olympijského 
výboru. 
Žiaci Základnej školy Mateja 
Bela sa do konca školského 
roka zapoja aj do ďalších pro-
jektov Slovenského olympij-
ského výboru.               (duc)
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Priestor pred hlavným vcho-
dom na mestský cintorín 
sa čoskoro zmení. Cintorín 
je špecifické miesto, je ako 
taký veľký park v srdci mes-
ta. Samospráva venuje veľa 
energie jeho zachovaniu a 
obnove; príkladom toho je 
postavenie nového domu 
smútku a zvonice, ale aj sna-
ha o ochranu a zachovanie 
stromov cintorína. 

Myšlienka obnovy tohto mies-
ta nie je nová, architektonické 
štúdio Maarchitekti zložené  
z mladých šamorínskych pro-
jektantov pripravila príslušné 
plány už v roku 2018. Nakoľ-
ko sa však investícia týka jed-
nej z najhustejšie obývaných 
častí Šamorína, obnova tohto 
priestoru si vyžaduje komplex-
né riešenie a prípravy na usku-

točnenie investície boli uzav-
reté len pred pár dňami.

Mierka úrovne našej 
kultúrnej vyspelosti

Stav cintorína vypovedá aj  
o úrovne našej kultúrnej 
vyspelosti, myslí si primá-
tor Csaba Orosz. „Toto piet-
ne miesto nenavštevujú len 
Šamorínčania, ale aj ľudia 
z iných obcí, dokonca aj zo 
zahraničia – pokračuje. – V 
súčasnosti tu panujú chaotic-
ké podmienky, nie je tu dosť 
parkovacích miest, hlavný 
vchod je autom zle prístupný a 
môžem ešte pokračovať. Toto 
by sme chceli zmeniť tak, aby 
sme súčasne riešili aj parkova-
cie problémy obyvateľov okoli-
tých panelákov.”
Pri návrhu realizácie stavby 
bolo kritériom, aby sa cintorín 

mohol počas prác navštevo-
vať bez obmedzení, nie je ho 
totiž možné na dlhší čas úplne 
uzav rieť.

V troch etapách
Projekt zameraný na obnovu 
priestoru pred cintorínom má 
výrazné a menej výrazné prv-
ky. K tým druhým patrí napr. 
umiestnenie vedenia nového 
elektrického osvetlenia pod 
zem, výstavba odvodňovacích 
kanálov a zachytávačov oleja, 
tými výraznejšími prvkami sú 
naopak obnovená zeleň, nové 
chodníky a parkovacie mies-
ta, lavičky, stojany na bicykle, 
smetné koše a kandelábre. 
Kvôli komplexite projektu 
bude realizácia trvať dlhšie  
a bude aj nákladnejšia, úplné 
dokončenie stavby sa očaká-
va za tri roky. Prvá etapa sa 
začne realizovať v druhej polo-
vici júna. Vtedy sa vybuduje 
chodník vedľa paneláku na 
Cintorínskej ulici, vytvorí sa 50 
klasických parkovacích miest a  
2 parkovacie miesta pre teles-
ne postihnutých, na ploche 
budú vysadené stromy. Na 

budúci rok sa plánuje vybu-
dovanie chodníka vedúceho  
k cintorínskej bráne a tiež  
verejné osvetlenie, výsadba 
zelene, v treťom roku príde 
na rad revitalizácia priestoru 
v okolí panelákov na Cintorín-
skej ulici a Čilistovskej ceste.

Žiadajú o trpezlivosť
Prípravy sú už v plnom prú-
de a stavba sa začne o necelý 
mesiac. Nakoľko projekt plá-
nuje riešiť nielen skrášlenie 
priestoru pred cintorínom, ale 
aj parkovacie a dopravné prob-
lémy obyvateľov bezprostred-
ného okolia, dodávateľ žiada 
obyvateľov o pochopenie  
a trpezlivosť. Kým budú trvať 
práce, na dotknutom úse-
ku Cintorínskej ulice nebude 
možné parkovať a aj obyva-
telia panelákov budú musieť 
používať zadné vchody. Dodá-
vateľ sa bude primerane k jeho 
možnostiam snažiť o minima-
lizáciu podobných nepríjem-
ností.  Samospráva bude oby-
vateľov informovať o aktuálne 
prebiehajúcich prácach na 
webovej stránke mesta.         (l).

SPOMIENKA

Dňa 4. mája sme si pripomenuli prvé výročie 
úmrtia našej milovanej mamičky 
Márie Tóthovej rod. Kozsichovej

Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú 
spomienku s nami.

Smútiaci manžel Ivan, syn Marian 
a dcéra Iveta s rodinami.

„Už uplynul rok, zostalo po tebe
ticho, nepočujeme tvoj hlas, ani
smiech, ani tvoje kroky pri nás.“

Projekt bol vyhotovený architektonickým štúdiom Maarchitekti

Verejný priestor pred mestským cintorínom sa obnoví
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Kultúrna brigáda Deja vu – tri, dva, jedna, štart! 
OZ Deja vu sa vracia na scénu 
s multikultúrnym projektom 
Kultúrna brigáda Deja vu.
„Pripravujeme hudobné klu-
bové večery v štýle rhytm 
and blues, resp. džez a blues. 
Na tieto akcie by sme pozva-
li nápaditých hostí, s ktorými 
by sme sa rozprávali o zaují-
mavých témach. Plánujeme 
aj samostatný spomienkový 
večer venovaný dvadsaťročnej 
histórii zoskupenia Deja vu” – 
prezradil nám Alex Strieženec, 
zakladateľ hudobnej skupiny.
Okrem klubových večerov 
plánuje formácia aj usporia-
danie jednovečerných výstav 
pod názvom „Koffer galéria” 
(Galéria z kufra) v rôznych 

žánroch: karikatúra, foto-
grafia, maľba, grafika atď., 
v rámci ktorých prinesú aj 
expozície Hudba v krivom 

zrkadle a Jazzové fotky Slo-
vensko. Súbežne s výstavou 
čaká návštevníkov aj hudobný 
program.

„Plánujeme aj výchovný kon-
cert s názvom Rytmy v čase 
a priestore, ktorý by priblížil 
históriu bubnov a perkusií  
z rôznych dôb a hudobných 
štýlov, s hudobným podma-
zom a ukážkou dobových 
hudobných nástrojov a foto-
grafií. Našim plánom je priniesť 
na scénu hudobné dielo Lucifer 
a anjely čo najviackrát, chceli 
by sme pripraviť aj jeho filmo-
vú verziu. Chystáme aj jedno 
prekvapenie, ale to by som si 
ešte teraz nechal pre seba. Pre 
prípad, keby stále boli obme-
dzenia kvôli pandémii, realizo-
vali by sme tieto podujatia na 
voľnom priestranstve” – zhrnul 
Alex Strieženec.                      (k)

Deja vu - stále blízko k obecenstvu (Foto: al)

PONUKA MESTSKEJ KNIŽNICE ZSIGMONDA ZALABAIHO

Francoise Gilotová a Carlton Lake: 
Žila som s Picassom
Kniha prvý raz vyšla v USA v r. 1964 
a vyvolala obrovský škandál. Autor 
slávneho obrazu Guernica totiž 
vystupuje na jeho stránkach ako 
mimoriadne svojrázny človek, často 
tvrdý a egoistický, muž s večným 
háremom bývalých i prítomných 
lások, obklopený priateľmi, obdivo-
vateľmi i pochlebovačmi, a predsa 
vždy tragicky sám. Celých desať 
rokov sa Francoise usilovala uľahčiť bremeno jeho osa-
melosti, bola mu priateľkou, milenkou, ženou, modelkou 
i spolupracovníčkou. Z jej rozprávania sa dozvedáme o 
Picassových politických i filozofických názoroch, stávame 
sa svedkami zrodu známych obrazov.
Mariusz Szczygieł: 
Urob si raj
Ako dobre poznáme svojich najbližších susedov? Čo vieme o 
krajine, o ktorej sa v jej hymne spieva, 
že je pozemským rajom? Výnimočný 
poľský reportér Mariusz Szczygieł nám 
povie, čo zistil o Čechoch a Češkách, 
o minulosti i súčasnosti krajiny, s kto-
rou sme donedávna zdieľali spoloč-
ný priestor. V knihe Urob si raj stvoril 
Mariusz Szczygieł voľné pokračovanie 
fenomenálnej a mimoriadne úspešnej 
knihy Gottland, ktorá vyšla v dvanástich 
jazykoch a v Česku pripravili už viac ako dvadsať dotlačí. Zatiaľ 
čo v predošlej knihe Szczygieł rozprával o dobe minulej, v knihe 
Urob si raj skúma najmä súčasné Česko.

Vnútorné priestory knižnice sú opäť otvorené

Vďaka postupnému uvoľňovaniu protipandemických opat-
rení je od pondelka, 19. apríla 2021 Mestská knižnica Zsig-
monda Zalabaiho opäť otvorená pre verejnosť. „Čitatelia, 
síce počtom regulovaní, si môžu knihy vybrať priamo z polič-
ky, naďalej však funguje aj objednávanie cez online katalóg, 
e-mail alebo telefón“ – vysvetľuje Ilona Pirk, vedúca mestskej 
knižnice. V prevádzke zostáva aj bibliobox pred vchodom do 
knižnice.
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V MsKS otvorili výstavu k Trianonu

Výstava priblíži udalosti z rokov 1918-1920                (Foto: Dániel Tuba)

V kultúrnom dome bola kon-
com apríla otvorená výstava 
s názvom Trianon 1918–1920, 
udalosti povojnového uspo-
riadania na území dnešného 
južného Slovenska. 
Výstava bola zostavená Fórum 
inštitútom pre výskum menšín 
za podpory Fondu na podporu 
kultúry národnostných men-
šín.
Attila Simon, riaditeľ inštitú-
tu priblížil, že materiál mali 
skompletizovaný už v roku 
2020, ale nenaskytla sa prí-
ležitosť ho vystaviť, preto 
s radosťou prijali iniciatívu 
miestnej organizácie CSE-
MADOK-u a kultúrneho 

domu, aby mohla byť výstava 
pre malé skupiny otvorená. 
„Neskôr, ak bude záujem, by 
sme ju radi priniesli aj do ďal-
ších obcí. Podklady výstavy 
približujú udalosti, ktoré sa 
stali pred viac ako sto rokmi. 
Ukážeme, čo sa vtedy stalo  
v regióne obývanom Maďarmi, 
vo významnejších usadlos-
tiach južného Slovenska, na 
Hornej zemi od jesene 1918 
po podpis trianonskej zmluvy. 
Výstava znázorňuje každoden-
né udalosti, počas ktorých sa 
obyvatelia Šamorína, Komár-
na, Rimavskej Soboty, Košíc  
a iných obcí – občania Maďar-
ského kráľovstva stali občan-

mi Československa. Výstava 
je poučná tak pre dospelých, 
ako aj pre mladšiu generáciu” 
– uviedol riaditeľ. 
Na zostavení materiálu výsta-

vy, ktorá bola v predsieni 
MsKS otvorená do 12. mája, 
sa podieľali pracovníci Fórum 
inštitútu, Ildikó Haraszti  
a Mihály Szamák ml.

Mozi Club oslávilo 6. narodeniny
Mozi Club oslávilo v aprí-
li 6. výročie svojho vzniku. 
Udalosť oslávili živým online 
koncertom hudobnej skupiny 
Csali a umelkyne Réky Kor-
pás, následne z príležitosti 
Svetového dňa džezu zorgani-
zovali koncert, ktorý sledova-
lo obecenstvo taktiež online.
„Od začiatku sme sa snažili, 
aby tí, čo si chcú užiť kultúru, 
nemuseli chodiť do Maďarska 
alebo inde ak si chcú vypo-
čuť dobrú hudbu a kvalitne sa 
zabaviť” – vyjadril sa pre naše 
noviny manželský pár Kon-
czovcov prevádzkujúcich Mozi 
Club.
„Nebolo našim zámerom, aby 
sme v Šamoríne konkurovali 
kultúrnym inštitúciám, ktoré 
tu už dávno existujú, podľa 
mňa platí skôr opak. Snažíme 
sa o spoluprácu a chceme pri-
niesť ten segment kultúry, kto-
rým môžeme rozšíriť kultúrnu 
ponuku v meste. Naše malé 
rohové javisko vie dať priestor 
komorným udalostiam, ktoré 
by sa vo veľkom priestore, na 
veľkom javisku stratili. Ne chce-
li sme len ďalšiu kaviareň. 
Máme záujem zorganizovať 
množstvo podujatí, literárnych 
večerov, diskusií a koncertov” – 
dodáva Csilla Koncz.
Nakoľko snahy páru podporili 
aj viacerí členovia mestského 
zastupiteľstva, zariadenie Mozi 
úspešne prevádzkujú od apríla 

2014. Odvtedy sa im podari-
lo uskutočniť veľa z plánov a 
vytvorili skutočný komunitný 
priestor. Plánovali organizá-
ciu hudobných, divadelných a 
náučno-populárnych podujatí, 
preto navrhli priestory zodpo-
vedajúcim spôsobom. K reali-
zácii ďalších plánov potrebujú 
predovšetkým to, aby mohli 
čím skôr otvoriť. „Chcela by 
som, aby bolo viac literár-
nych podujatí, aj Ákos by rád 
pokračoval v organizovaní 
hudobných akcií pre nároč-
ných. Hudobníci aj manažéri 
nás už poznajú aj v zahraničí, 
dokonca nás často sami hľa-
dajú, že by si k nám radi prišli 
zahrať. Po znovuotvorení by 
sme chceli, aby u nás častej-
šie vystupovali aj amatérske 
kapely zo Šamorína a okolia” 
– pokračuje Csilla.
Dňa 30. apríla, ktorý bol v roku 
2011 vyhlásený UNESCO-m za 
Svetový deň džezu, sa Mozi 
Club spolu s klubom Jazz Club 
DS zapojili do medzinárod-
ného cyklu podujatí. Na onli-
ne koncerte vysielanom cez 
najväčší kanál zdieľania videí 
vystúpili Attila Farkas (klavír), 
Dávid Sipos (saxofón) a Tün-
de Kevicky (spev). Podarilo 
sa im takto postarať o to, aby 
ani počas pandémie nezostalo 
náročné obecenstvo bez vyni-
kajúceho hudobného zážitku.  
                (s)

Nerovný asfalt je vymenený za dlaždený povrch   (Foto: Csaba Hideghéthy)

Obnovia chodník 
na Kláštornej ulici  

Starý rozbitý asfaltový chodník 
na Kláštornej ulici v úseku od 
križovatky so Školskou ulicou 
po paneláky na Mestskom 
majeri vystrieda elegantný 
bezbariérový chodník vykla-
daný dlaždicami. Na tomto 
približne 130 m dlhom úseku 
bude súčasne obnovené aj 
verejné osvetlenie, budú tu 

umiestnené nové stĺpy a svie-
tidlá. Práce budú podľa odha-
dov ukončené okolo 25. mája. 
Táto obnova nesúvisí s projek-
tom výstavby cyklotrasy, ale 
obe stavby sa navzájom dopĺ-
ňajú. Na tomto úseku Kláš-
tornej ulice bude obnovená aj 
ďalšia podporná infraštruktúra 
pre chodcov a cyklistov.       (l)

10. apríla 2021 
 Rastislav Hreha a Soósová Csilla 

Srdečne blahoželáme!

UZAVRELI MANŽELSTVO
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Kto môže, nech sa dá zaočkovať

Začalo sa asistované sčítanie obyvateľov

V súčasnosti je jedným z naj-
viac spomínaných tém očko-
vanie proti COVID-19. Dnes 
už vieme, že každá u nás 
registrovaná očkovacia látka 
vie efektívne zabrániť tomu, 
aby sa infekcia koronavíru-
som končila ťažkým priebe-
hom alebo dokonca smrťou. 
Nižšie prinášame prehľad 
dostupných informácií ku dňu 
našej uzávierky.

Najpodstatnejšou informáciou 
v tomto ohľade je, že termín 
očkovania je aj naďalej pride-
ľovaný na základe veku. Starší 
majú prednosť, preto sa môže 
stať, že niekto čaká dlho na 
očkovanie. Veková kategória 
40 - 59 rokov sa už môže pri-
hlásiť na očkovanie vakcínou 
od AstraZeneca, šesťdesiatni-
kov očkujú vakcínou od Pfizer/
BioNTech alebo Modernou. 
V niektorých regiónoch je 
záujem o vakcínu AstraZe-
neca podstatne nižší, preto 
sa môže stať, že sa mladšie 
generácie dostanú pomerne 
rýchlo na rad. Väčší záujem je 
o Pfizer a Modernu, je preto 
pravdepodobné, že veľa star-
ších registrovaných čaká prá-
ve na tieto vakcíny. Záujemca 
sa môže dostať na rad skôr aj 
tak, ak v registrácii označí viac 
očkovacích miest súčasne. Do 
konca mája by malo prísť na 
Slovensko 1 047 150 dávok 
vakcíny Pfizer/BioNTech, 159 
200 dávok Moderny, 200-tisíc 

dávok vakcíny AstraZeneca 
a 46 500 dávok vakcíny od 
Johnson&Johnson.

Očkovanie rizikových skupín 
sa môže zrýchliť

V zmysle aktualizovaného 
nariadenia o očkovaní je mož-
nosť skôr zaočkovať tých, ktorí 
trpia závažným alebo stredne 
závažným chronickým ocho-
rením a tiež osoby, ktoré na 
očkovanie sprevádzajú záu-
jemcu staršieho ako 70 rokov.
 Podľa vyhlásenia rezortu 
zdravotníctva budú chronic-
kí pacienti vo veku nad 70 
rokov uprednostnení, ak u nich 
existuje riziko ťažkého prie-
behu ochorenia. Pacientov so 
stredne závažným chronic-
kým ochorením budú očkovať 
v skupine obyvateľov nad 60 
rokov.
Záujemcovia budú očkovaní 
vakcínu od Pfizer/BioNTech 
alebo od Moderny. Ak dostane 
záujemca termín na inú vak-
cínu, môže to riešiť so svojou 
zdravotnou poisťovňou.

Čo s chronicky chorými?
Zdravotná poisťovňa vedie 
zoznam svojich chronicky cho-
rých pacientov. Záujemcovia, 
ktorí sú súčasne chronicky 
chorými pacientmi sa môžu na 
očkovanie registrovať na strán-
ke www.korona.gov.sk. Systém 
porovná údaje registračného 
formulára s údajmi evidovaný-
mi v zdravotnej poisťovni. Ako-

náhle to kapacity dovolia, ako 
prví prídu na rad záujemcovia 
nad 70 rokov, následne pacienti 
so závažným chronickým ocho-
rením, po nich záujemcovia nad 
60 rokov a pacienti so stredne 
závažným chronickým ochore-
ním.
Tí šesťdesiatnici, ktorí majú 
problém dostaviť sa na očko-
vacie miesto, môžu využiť aj 
služby špeciálneho mobilného 
očkovacieho miesta. Žiadateľov 
bude evidovať župa v súčinnos-
ti s poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti.
Aby bolo urýchlené očkovanie 
tých najstarších, osoba sprevá-
dzajúca občana nad 70 rokov 
na očkovanie môže byť taktiež 
zaočkovaná. Seniorov môže na 
očkovacie miesto sprevádzať len 

jedna osoba, pričom toto naria-
denie platí len na novoregistro-
vaných sedemdesiatnikov, ktorí 
ešte neboli očkovaní ani prvou 
dávkou vakcíny.

Registrovať sa môže už aj veko-
vá kategória 16+

Od konca apríla sa môže na 
očkovanie registrovať aj záujem-
ca vo veku nad 16 rokov. Zatiaľ 
nie je možné vyberať si z vakcín. 
Do konca júna môže byť každý 
žiadateľ zaočkovaný už aspoň 
prvou dávkou vakcíny. Minister 
zdravotníctva, Vladimír Lengvar-
ský sa vyjadril, že po letnej sezó-
ne pravdepodobne príde tretia 
vlna pandémie a spolu s ňou 
nové mutácie vírusu. Aj preto je 
dôležité, aby sa každý, kto môže, 
dal zaočkovať.                   (k)

Na očkovanie vakcínami Pfizer a Moderna sa už môžu hlásiť ľudia 
od 45 rokov                        (Foto: internetnet)

V termíne od 3. mája do 13. júna 2021 sa 
na Slovensku realizuje asistované sčíta-
nie obyvateľov určené predovšetkým pre 
tých, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemohli 
vyplniť elektronický sčítací hárok, napr. 
pre ľudí bez internetového pripojenia ale-
bo starých. Týka sa to aj približne 10 per-
cent obyvateľov nášho mesta.
V uvedenom termíne budú obyvateľom 
Šamorína k dispozícii asistenti na dvoch 
kontaktných miestach, a to na Mestskom 
úrade a v Mestskej knižnici Zsigmonda 
Zalabaiho. O pomoc so sčítaním pro-
stredníctvom mobilného asistenta budú 
môcť občania požiadať na telefónnom 
čísle 031-59 00 404. Mobilný asistent 

sčítania príde až k Vám domov vo vopred 
dohodnutom termíne a pomôže so sčíta-
ním.
Na kontaktných miestach pomôžu komu-
koľvek bez ohľadu na trvalý pobyt.

Stránkové hodiny kontaktných miest 
v Šamoríne:

Mestský úrad Šamorín, Hlavná 37
Pondelok:  8.00-12.00 13.00-16.00
Utorok:  8.00-12.00 13.00-16.00
Streda:  8.00-12.00 13.00-17.30
Štvrtok:  8.00-12.00 13.00-16.00
Piatok:  8.00-12.00 -

Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho 
Parková 4A

Pondelok:          - 13.00-16.00
Utorok:  9.00-12.00 13.00-16.00
Streda:             - 13.00-18.00
Štvrtok:  9.00-12.00 13.00-16.00
Piatok:          - 13.00-16.00
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Nočná hádka bratov
Dňa 1. marca v nočných hodi-
nách bola hliadka MsP vyslaná 
preveriť oznámenie na adresu 
Mestský majer, kde sa údajne 
na deviatom poschodí obytného 
domu nahlas hádajú. Na mieste 
bolo zistené, že došlo k hádke 
medzi dvomi bratmi. Obe osoby 
boli pod vplyvom alkoholu, tvr-
dili, že k hádke došlo kvôli finan-
ciám. Na miesto sa dostavila aj 
hliadka OOPZ Šamorín, ktorá 
prípad prevzala. Pred príchodom 
hliadok MsP a OOPZ Šamorín 
došlo medzi dvomi osobami aj 
k fyzickej potýčke. Počas prí-
tomnosti hliadok sa ukľudnili, 
prisľúbili, že už nebudú vyčíňať. 
Podanie trestného oznámenia 
obaja odmietli. 

Trestné oznámenie 
pre vyhrážanie sa smrťou

2. apríla poobede požiadala 
hliadku MsP Šamorín o súčin-
nosť stála služba OO PZ Šamo-
rín pri preverení oznámenia  
v mestskej časti Bučuháza, kde 
sa miestnej rómskej rodine mal 
vyhrážať sused. Po príchode na 
miesto hliadku MsP Šamorín 
čakala oznamovateľka, ktorá 
uviedla, že ich sused, s ktorým 
majú už dlhšiu dobu nezhody, 
sa vyhrážal celej rodine, vrátane 
maloletých osôb, že ich všet-
kých pozabíja. Oznamovateľka 
ďalej uviedla, že zo suseda majú 
strach a boja sa o život svojich 
detí. Nakoľko vzniklo dôvod-
né podozrenie zo spáchania 
trestného činu nebezpečného 
vyhrážania, bola na miesto pri-
volaná hliadka OO PZ Šamorín 
a prí slušník OS SR. Následne 
sa hliadky OO PZ Šamorín a 
MsP Šamorín presunuli k suse-
dovi, ktorý celú vec poprel a 
uviedol, že vec bude riešiť cez 
Úrad inšpekčnej služby MV SR. 
Poškodené osoby následne išli 
vo veci podať trestné oznámenie 
na OO PZ Šamorín. Prípad ďalej 
rieši OO PZ Šamorín. 

Pohádal sa s manželkou 
a zamkol sa

3. apríla v noci bola hliadka MsP 
Šamorín vyslaná preveriť telefo-
nický oznam na adresu Šamo-
rín-Kráľovianky, kde sa podľa 
oznamovateľky mal jej muž uza-
mknúť v priestoroch prístavby 

rodinného domu a na oznamo-
vateľku nereagoval. Po príchode 
na miesto hliadka MsP Šamorín 
zistila, že oznámenie sa zakla-
dá na pravde. Z dôvodu obavy 
o život manžela vstúpila hliad-
ka MsP Šamorín do priestorov 
nádvoria rodinného domu a 
búchala na vchodové dvere prí-
stavby. Po dlhšom búchaní sa z 
priestorov prístavby ozval man-
žel oznamovateľky, ktorý dvere 
neotvoril, iba sa pýtal hliadky 
MsP Šamorín, prečo mu búcha-
jú na vchodové dvere, čo tam 
robí hliadka MsP Šamorín a ako 
sa tam dostala. Na miesto bola 
privolaná hliadka OOPZ Šamo-
rín. Po príchode hliadka OOPZ 
Šamorín zaklopala na vchodové 
dvere prístavby a následne dve-
re otvoril manžel oznamovateľ-
ky. Známky zranenia nevykazo-
val, bol však silne v podnapitom 
stave a ako dôvod uzamknutia 
sa v prístavbe uviedol, že sa s 
manželkou pohádal a takto riešil 
manželskú hádku. Následne bol 
hliadkou OOPZ Šamorín vyzva-
ný, aby svojej manželke nerobil 
prieky a ozýval sa na jej výzvu, 
že je v poriadku, čo on prisľúbil.

Opití sa hádali pri ihrisku
13. apríla poobede bola hliadka 
MsP Šamorín vyslaná preveriť 
oznámenie na Mestský majer, 
kde sa pri detskom ihrisku už 
dlhšiu dobu medzi sebou háda-
li neznámy muž s neznámou 
ženou. Po príchode na miesto 
bolo zistené, že oznámenie je 
pravdivé. Osoby boli hliadkou 
MsP Šamorín stotožnené, žili 
spolu v jednej domácnosti. Boli 
zjavne pod vplyvom alkoholic-
kých nápojov alebo omamných 
látok, taktiež nemali na sebe 
rúško a bezdôvodne sa zdržiava-
li vonku počas zákazu vychádza-
nia. Z dôvodu nedodržiavania 
viacerých protipandemických 
opatrení bola na miesto privo-
laná hliadka OO PZ Šamorín, 
ktorá doriešila priestupky v blo-
kovom konaní. 

Vyrušili zlodeja bicykla
14. apríla v nočných hodinách 
zistila hliadka MsP Šamorín na 
ulici Hlavná pri obchode, že na 
zemi leží bicykel typu BMX čier-
nej farby s otvoreným bezpeč-
nostným zámkom padnutým 
vedľa bicykla. Podľa všetkého 

sa niekto pokúsil o odcudzenie 
daného bicykla. Bicykel bol pre-
to transportovaný na stanicu 
Mestskej polície a bol umiestne-
ný do garáže.

Kričal, že ho chcú zabiť
15. apríla poobede bola hliadka 
MsP vyslaná na Veterná ulicu 
do bytovky, kde mal podľa ozna-
movateľky utekať dole schodmi 
muž s kuchynským nožom v 
ruke a kričať, že ho chcú zabiť. 
Na mieste bolo zistené, že muž 
následne sadol do osobného 
motorového vozidla a z miesta 
odišiel. Ďalej hliadke MsP oby-
vatelia uviedli, že muž býva na 
deviatom poschodí v podnájme 
s priateľkou. Dvere na deviatom 
poschodí na zvonenie a klopanie 
nikto neotváral. Z obavy, či muž 
neublížil priateľke, bol zistený 
telefonický kontakt na priateľku, 
ktorá bola následne skontakto-
vaná. Priateľka hliadke uviedla, 
že osoba sa zdržiava v byte mat-
ky na Dunajskej ulici a prosila 
hliadku o pomoc, nakoľko bola 
osoba rozrušená, ťažko dýchala 
a mali obavy, že si ublíži. Násled-
ne sa hliadka MsP dostavila na 
spomínanú adresu, muž v byte 
na prvom poschodí sedel v kres-
le, vykrikoval a viditeľne mal ťaž-
ké psychické problémy. Hliadka 
skontaktovala tiesňovú linku 112, 
na miesto dorazila RZP, ktorá 
osobu prevzala a ošetrila. 

Rušenie nočného kľudu 
17. apríla v noci požiadala OO PZ 
Šamorín hliadku MsP Šamorín 
o súčinnosť pri preverení ozná-
menia na ul. Gazdovský rad, kde 
malo v byte na 1. poschodí dochá-
dzať k rušeniu nočného pokoja 
hlučným správaním sa viacerých 
osôb. Po príchode na miesto bolo 
zistené, že oznámenie je pravdivé. 
Hliadka MsP Šamorín stotožnila 
zodpovednú osobu a zistila, že 
sa v byte bezdôvodne zdržiava 
viacero osôb - cudzích štátnych 
príslušníkov, ktorí boli zjavne pod 
vplyvom alkoholu. Z dôvodu, že 
došlo k porušeniu viacerých pro-
tipandemických opatrení bola na 
miesto privolaná hliadka OO PZ 
Šamorín a príslušník OS SR, ktorá 
za asistencie hliadky MsP Šamo-
rín ostatné osoby v byte stotožni-
la a zistené porušenia protipande-
mických opatrení zadokumento-
vala. 

Stará pani netrafila domov
20. apríla poobede bola hliadka 
MsP Šamorín vyslaná preveriť 
oznámenie na Hlavnú ulicu k 
obchodu, kde sa mala nachádzať 
dezorientovaná staršia pani, kto-
rá nevedela, kde býva. Šetrením 
sa zistila presná adresa pobytu 
a hliadka MsP Šamorín odviez-
la pani domov, kde počkala na 
príchod blízkej osoby. Staršia 
pani sa hliadke poďakovala za 
poskytnutú pomoc.

22. apríla 2021 bola hliadka Mestskej polície Šamorín na zák-
lade oznámenia vyslaná do priestorov suchého priesakové-
ho kanála pri Čilistovskej ceste z dôvodu podozrenia, že sa 
tam nachádza nehybné telo neznámej osoby. Po dôkladnom 
prezretí a prehľadaní priľahlých priestorov hliadka objavila 
mumifikované torzo ľudského tela v odvodňovacej rúre pod 
mostom. O tejto udalosti bolo informované Operačné stre-
disko Policajného zboru SR. Prípad následne prevzala štátna 
polícia, ktorá prípad prešetruje, informoval náčelník Mestskej 
polície Imrich Szabados.                          Foto: Mátyás Szinghoffer
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ŠBK Šamorín skončil v Extra-
lige ženského basketbalu 
v sezóne 2020/2021 na 5. 
mieste. Bola to zvláštna sezó-
na.
„Celkovo môžeme byť spokoj-
né, ale zase nie tak celkom,” 
hodnotila Tímea Sujová, kto-
rá bola počas drvivej väčšiny 
sezóny v dvojakej role: tak 
hráč ako i tréner. „Od začiatku 
decembra som ostala sama na 
družstvo, pretože pána učite-
ľa (hlavný tréner Albert Diósi 
– pozn. red.) čakala operácia. 
Aj dovtedy som viedla tím ja, 
no pán učiteľ bol vždy prítom-
ní a mohli sme sa o všetkom 
poradiť. Po decembri sme boli 
aj telefonicky takmer nonstop  
v kontakte, všetko sme predis-
kutovali, ale veľmi mi chýbal, 
hlavne počas zápasov. Bolo 
veľmi ťažké sa naraz sústrediť 

na dve veci, na hru a na vede-
nie tímu súčasne”.
Podľa Tímey sa tím počas 
nedávno ukončenej sezóny 
významne posunul. „Je vidieť, 
že poctivá tvrdá drina prináša 
ovocie. Dosiahli sme skvelé 
výsledky. Podarilo sa nám zví-
ťaziť nad Piešťanmi a Košicami 
na domácej pôde. Počas  zápa-
sov sme nemali veľa hluchých 
chvíľ, podávali sme vyrovnané 
výkony. Na začiatok roka sme 
sa rozohrali, mali sme vlastný 
systém hry, boli sme kompakt-
né hlavne v obrane. Hra išla 
vynikajúco, na play – off sme 
pozerali optimisticky. Potom 
po februárovom víťaznom 
zápase s Piešťanmi sa aj v 
našom tíme objavil koronaví-
rus. Ochoreli viaceré hráčky, 
museli sme mať niekoľkotýž-
dňovú prestávku. Potom sme 

sa už nevedeli vrátiť k našej 
hre. Bolo to vidieť najmä v 
mentálnej rovine. Vo štvrť-
finále proti Banskej Bystrici 
nám chýbala aj sila. Napokon 
sa nám podarilo vybojovať si 
piate miesto” – zhrnula Tímea 
Sujová. „Tím bol veľmi jed-
notný, nebol žiadny problém 
počas celej sezóny. Celkovo 
sme s piatym miestom spokoj-
né. Jednu vec však veľmi ľutu-
jeme. To, že sme museli hrať 
bez fanúšikov.”
Šamorínske hráčky aktuálne 
oddychujú. „Drvivá väčšina 
tímu chce v ŠBK pokračovať. 
Z tímu odchádza len Lau-
ra Horvátová. Je mi ľúto, že  
s nami nepokračuje. Bola jed-
na z našich kľúčových hráčok, 
jednou z najprofesionálnej-
ších basketbalistiek. Vedeli 
sme však dopredu, že u nás 

končí. Po ukončení štúdia sa 
sťahuje do Prahy” – prezradila 
Timi, podľa ktorej sa budúco-
ročná zostava tímu vykryš-
talizuje cez leto. „Jedno je 
isté, chceli by sme do tímu 
postupne zapracovať mladšie 
hráčky, naše odchovankyne, 
ktoré teraz hrajú v mládežníc-
kom tíme ŠBK. Zvyšok uvidí-
me.”
Timi bude v najbližších týž-
dňoch hrať v slovenskej 
reprezentácii. „Príprava začí-
na v máji, majstrovstvá Euró-
py sú v júni. Zatiaľ neviem, 
v akej funkcii pokračujem  
v ŠBK od jesene, či budem 
aj naďalej aktívnou hráčkou, 
alebo budem trénerka. Veľ-
mi však dúfam, že pán učiteľ 
bude opäť sedieť na lavičke” 
– dodala Tímea Sujová.

Tibor Duducz 

ŠBK Šamorín: bola to zvláštna sezóna

Angelika Slamová: 
majstrovský titul a operácia

Angelika Slamová, odchovankyňa Šamorínskeho basketba-
lového klubu opäť získala poľský titul s tímom Arka Gdynia. 
Žiaľ, v posledných zápasoch už nemohla hrať. Jej organizmus 
oslabený angínou nezvládol zaťaženie a vážne sa zranila. Má 
roztrhnutý krížny väz v kolene. Príde o júnové majstrovstvá 
Európy, dokonca musela posunúť aj svoju svadbu plánovanú 
na leto. Angi bola operovaná v Poľsku a žiaľ, do konca roka 
bude z ihriska chýbať. 



11ŠPORT

Árpád Fazekas: desiaty na svete! 
Pred dvoma rokmi mal ešte zlo-
mený stavec a dlhý čas nemo-
hol trénovať. Dnes je 10. naj-
lepším šermiarom v kategórii 
kadetov na svete. Snom Árpá-
da Fazekasa je dostať sa na 
olympiádu.

Aký bol minulý rok pre šermia-
ra?
Veľmi ťažký. Kvôli opatreniam 
sme nemohli mať plnohodnotnú 
prípravu, chýbali nám sústre-
denia a súťaže. Riadne trénovať 
sme mohli len pred majstrov-
stvami sveta. U nás bola situ-
ácia úplne iná ako v okolitých 
štátoch, tam sa športový život 
nezastavil.

Nemohol si ani šermovať?
Žiaľ, len veľmi málo. V Šamoríne 
sme mohli pred majstrovstvami 
sveta šermovať len medzi sebou. 
Našťastie, mohol som pretekať 
o Maďarský pohár vo farbách 
družstva Szigetszentmiklósu.

Aký cieľ si si dal pred majstrov-
stvami sveta?
Chcel som sa dostať medzi 16 
najlepších kadetov. Potajme 
som dúfal, že budem medzi 
ôsmimi najlepšími.

Najskôr si však nastúpil  
v juniorskej kategórií. Bolo to 
dobré rozhodnutie?
Áno. Skvelé. Získal som množ-
stvo skúseností. Nevedel som, 
aké je zúčastniť sa majstrovstiev 

sveta. Pred dvoma rokmi som 
mal zranenie, vlani majstrov-
stvá sveta odpadli. Bol som 
veľmi nervózny. Tento stres 
som však v súťaži juniorov pre-
konal. Na druhý deň s kadetmi 
som už mohol bojovať s čistou 
hlavou. 

To aj bolo vidieť, išlo Ti to 
skvele.
Bol som pokojný, sústredený, 
dobre som začal, v skupine 
som vyhral všetky strety. Bolo 
to veľmi dobré, pretože som 
eliminačnej časti v prvom kole 
nemusel nastúpiť a mohol som 
pozorovať svojich súperov. 
Aby som sa dostal medzi 16 
najlepších, musel som a aj sa 
mi podarilo zvíťaziť nad bie-
loruským súperom Levinom. 
Potom som však, žiaľ, prehral s 

Kórejcom Leem, ktorý napokon 
získal bronzovú medailu. Mňa 
zaradili na 10. miesto.

Si spokojný? 
Vzhľadom na to, aký bol 
posledný rok v šerme, som sa 
chcel dostať aspoň medzi 16 
najlepších. Ale tajne som dúfal, 
že budem medzi 8 najlepšími. 
Napokon som skončil 10. Keby 
sa ma pred pretekmi spýtajú, či 
by som bol spokojný s týmto 
umiestnením, určite poviem, 
že áno. Ale takto dodatočne 
musím povedať, že nie som 
úplne šťastný. Nechýbalo totiž 
veľa, aby som sa medzi 8 naj-
lepších naozaj dostal. No keď 
zohľadním, že pred dvoma 
rokmi som nemohol pretekať 
kvôli zlomenému stavcu, vlani 
neboli majstrovstvá sveta, tak 

predsa len musím konštatovať, 
že sa mi návrat veľmi vydaril.

Majstrovstvá sveta boli v Egyp-
te. Aké tam boli podmienky?
Veľmi prísne. Testovali nás pri 
odchode zo Slovenska, ako 
aj po príchode. Kým neprišli 
výsledky, sme nemohli opus-
tiť izbu. Našťastie, všetko bolo  
v poriadku, celý tím mal nega-
tívny test. Všade sme museli 
mať rúško, nemohli sme sa ani 
na izbe navštevovať. Keď sa tak 
stalo, dostali sme upozornenie, 
všade boli kamery. Stravovať sme 
sa mohli spoločne a v bare hotela 
sme si mohli dať spoločne kávu. 
Športová hala bola od hotela na 
15 minút cesty autobusom. Aj 
na samotných pretekoch boli 
veľmi prísne opatrenia, akonáhle 
sme opustili planže, museli sme 
si okamžite nasadiť rúško. Zo 
samotného Egypta sme, žiaľ, vide-
li len veľmi málo. Len to, čo sme 
mohli vidieť z okna autobusu. 

Čo Ťa ešte v tejto sezóne čaká?
Žiaľ, majstrovstvá Európy boli  
v kategórii U23 presunuté. 
Na Slovensku súťaže nebudú, 
našťastie však aspoň v Maďar-
sku budú. Môžem nastúpiť vo 
farbách Szigetszentmiklósu  
v súťaži družstiev juniorov  
a kadetov. Okrem toho je v plá-
ne aj súťaž pre dospelých, na 
ktorom môžu štartovať všetci 
šamorínski šermiari.

Tibor Duducz 

Árpád Fazekas

Trináste miesto v súťaži družstiev
V súťaži družstiev na juniorských maj-
strovstvách sveta v šerme skončilo Sloven-
sko (Šamorínčania Árpád Fazekas, Ben-
degúz György, Leo Kuchta, Zoltán Sármá-
ny) na vynikajúcom 13. mieste. Stalo sa 
tak napriek tomu, že Slovensko štartovalo  
v súťaži družstiev juniorov historicky po prvýkrát 
a preto bolo na začiatku zaradené na posledné, 
22. miesto. V súťaži jednotlivcov sa v kategórii 
kadetov umiestnili okrem spomínaného Árpáda 
Fazekasa aj Bendegúz György a Ákos Pirk na 51., 
resp. 55. mieste. V súťaži jednotlivcov v kategó-
rii juniorov sa umiestnil Leopold Kuchta na 55., 
Zoltán Sármány na 64., Árpád Fazekas na 75.  
a Bendegúz György na 81. mieste. 

Zľava: Leo Kuchta, Zoltán Sármány, György Bendegúz a Árpád Fazekas
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V máji je v záhrade plno práce
Máj je pre pestovateľov jed-
ným z najnáročnejších mesia-
cov. Celá záhrada sa zazelená 
a rozkvitne. Láka nás von, 
aby sme si v nej vytvorili svoj 
vlastný raj a v neposlednom 
rade mali z nej aj trocha úžit-
ku.
Tohtoročný apríl, podobne ako 
minuloročný, bol takmer úpl-
ne suchý. Vlhkosť pôdy bola 
celý mesiac pod dlhodobým 
priemerom. Počasie však bolo  
typicky aprílové, veľmi pre-
menlivý. Okrem toho bol apríl 
vyslovene chladný, priemerná 
mesačná teplota bola 2,5°C 
pod dlhodobým normálom.

Čas prvej úrody
V máji už môžeme zbie-
rať prvú úrodu zo záhradky: 
reďkovky, jarný šalát, špenát 
a cibuľku. Môžeme pokra-
čovať v sejbe a výsadbe plo-
dín menej citlivých na chlad, 
napr. reďkovky, šalátu, špená-
tu, hrášku, mrkvy, petržlenu, 
paštrnáka, zemiakov, kukuri-
ce lahôdkovej, cvikly, byliniek  
a jarných cibuľovín. Teplomilné 
plodiny (uhorka, cuketa, pati-
zón, melóny a dyňa, tekvice 
a fazuľa) sa vysádzajú až po 
troch zmrznutých (Pankrác, 
Servác, Bonifác), teda v druhej 
polovici mája. To isté platí 
na vysádzanie paradajok do 
záhonov. Vysádzanie papriky 
radšej tiež nechajme na koniec 
mája, nakoľko je táto rastlina 

ešte citlivejšia na chlad ako 
paradajka. Samozrejme, ak 
máte skleník alebo fóliovník, 
papriku a paradajky do nich 
už môže vysadiť aj začiatkom 
mája. V druhej polovici mája 
odstránime z cibule netkanú 
textíliu, nakoľko sa prvá gene-
rácia kvetárky cibuľovej už 
vyrojila.

Ochráňme ovocné stromy!
Na ovocných stromoch sa 
v máji začne tvoriť ovocie  
a výhonky rýchlo rastú. V tom-
to období nemožno zane-
dbať ochranu proti škodcom.  
V sade sú v máji najnebezpeč-
nejšími škodcami obaľovač 
jablčný, piliarka slivková, vrtiv-
ka čerešňová, méra hrušková, 
vlnačka krvavá a vošky. Proti 
nim sa môžeme brániť príprav-
kami Sanium Ultra (ekviva-
lent prípravku Decis), Karate 

Zeon, Mospilan 20EC, Spintor 
a Vertimec. Kto uprednostňuje 
biologickú ochranu pred che-
mickou, môže použiť farebné 
lepové pasce. Sú založené 
na preferencii určitých farieb 
škodlivým hmyzom. Žlté pasce 
chytajú vošky, vrtivku čerešňo-
vú a obaľovača jablčného, bie-
le priťahujú piliarku slivkovú aj 
obaľovača jablčného. Lepové 
pásy okolo kmeňa stromov sú 
tiež účinné, zachytávajú okrem 
iného vošky aj mravce. Odpo-
rúčame sa chrániť aj proti 
slizniakom skôr, než napáchajú 
škody v záhrade.
Proti hubovým ochoreniam 
ovocia a viniča ako je napr. 
múčnatka, sa môžeme brá-
niť prípravkami Thiovit Jet, 
Kumulus WG, Sulfurus, proti 
chrastavitosti zase kombi-
náciou prostriedkov Chorus 
50WG, Qualy 300EC, Syllit 65 
WP, Scala a Score. Existujú aj 
biologické prípravky obsahu-
júce rastlinné oleje, resp. účin-
né látky rastlinného pôvodu,  
k takým patrí napr. NeemA-
ZAL, Floravita Citro, Floravita 
Coco,  Floravita Sio, Bor OIL, 
Ferrum OIL, Karanimba Mik-
ro, HF Mycol, Folicit, Imunofol, 
PowerOff K a Chitopron. Jaho-
dy počas kvitnutia treba chrá-
niť pred botrytídou, pomôže 
nám prípravok Prolectus alebo 
Signum. K roztoku odporú-
čame primiešať aj insekticíd 
Sanium Ultra, resp. Karate 
Zeon, ktorý ochráni pred škod-
livým hmyzom. Proti vrtivke 
čerešňovej je potrebné sa brá-
niť v druhej polovici mája (v 
čase kvitnutia bazy), použime 

insekticídy Mospilan 20SP 
alebo Sanium Ultra (ekviva-
lent prípravku Decis Protech). 
Cibuľu pred peronospórou 
ochránime fungicídmi Kuprikol 
50, Champion 50WG, resp. 
Signum. Proti múčnatke ruží a 
škvrnitosti sa môžeme chrániť 
kombináciou prípravkov Thio-
vit Jet a Syllit, resp. aplikáciou 
roztoku Magnicur Spray.

Nové prostriedky na ochranu 
rastlín na trhu

Pravidelným návštevníkom 
okrasných záhrad je zelená 
húsenica, larva vijačky krušpá-
novej. Proti nej sú účinné 
insekticídy Karate Zeon EC, 
Neemazal, resp. Sanium Ultra. 
Dobrou správou je, že sa na trh 
dostal systémový insekticíd 
pod názvom Gondola, ktorý je 
účinný proti voškám parazitu-
júcim na listovej a kapustovej 
zelenine. 
Je veľmi pozitívne, že sa na 
trh  dostal biologický pro-
striedok na dezinfekciu pôdy 
Bora s obsahom huby, ktorá 
brzdí rozmnožovanie škodcov 
v pôde. Na Slovensku je tento 
prípravok zatiaľ registrovaný 
len proti vrtivke orechovej, 
ktorá prezimuje v najvrchnej-
šej vrstve pôdy. Zmes obsa-
huje spóry a mycélia hyperpa-
razitickej huby Beáiéira, ktoré 
vytvárajú nepriaznivé pod-
mienky pre život lariev škod-
livého hmyzu v pôde a zabra-
ňujú ich vývoju. V Maďarsku 
je ako prostriedok na podporu 
úrody povolený na všetky pes-
tované plodiny. 

Róbert Lelkes, Agrosam

V máji môžeme zbierať prvé plody zo záhrady                            (Foto: kamzakrasou.sk)

Aby bol kôpor pekný
Veľa ľudí sa sťažuje, že nie 
sú veľmi úspešní v pesto-
vaní kôpru. Kôpor môže byť 
vysiaty od apríla do augusta. 
Má rád zásadité pôdy. Pred 
sejbou sa odporúča zmyť zo 
semien olejovú vrstvu roz-
tokom teplej vody a liehu, 
následne semená usušiť, 
vtedy rýchlejšie vyklíčia. Pred 
sejbou by sme mali pôdu 
pohnojiť. Semená vysádza-
me do hĺbky 2 cm, odpo-
rúčané množstvo na sejbu 
je 1g/m2. Plodina má rada 
slnečné stanovište, ale silné 

priame slnko v lete ju môže 
poškodiť. Vyžaduje pravidel-
né zalievanie, ale nemá rada 
prelievanie. Ak vyschne, je 
náchylná k tvorbe semien. Ak 
budeme vznikajúce hlavičky 
so semenami odstrihávať, 
môžeme predlžiť čas zberu 
listov. Niektoré druhy kôpru 
sa dajú úspešne vypestovať 
aj v črepníku, napr. kultivar 
Compact, ktorý dorastá do 
výšky až 40cm. Kôpor nikdy 
nepestujme pri paradajkách, 
chrene, paštrnáku, bazalke, 
zeleri a mrkve.
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V katastri mesta našli nebezpečný odpad 
21. apríla sa konala obhliad-
ka v teréne na druhej strane 
prívodného kanála Vodné-
ho diela Gabčíkovo z dôvodu 
nahlásenia väčšieho množstva 
odpadu na zelenú linku. Ten sa 
mal nachádzať na nelegálnej 
skládke v úzkom páse starého 
lužného lesa. Na obhliadke sa 
zúčastnili okrem pracovníkov 
odboru životného prostredia 
Okresného úradu Dunajská 
Streda aj vedúci dotknutých 
odborov mestského úradu 
Šamorín, Ing. Michal Paško, 
Ing. Arnold Kocsis a Ing. Lász-
ló Tóth. Na mieste našli okrem 
komunálneho odpadu asi  
7 kubíkov stavebného odpadu 

a zhruba 1 tonu eternitovej streš-
nej krytiny s obsahom azbestu, 
ktorý je považovaný za nebez-
pečný odpad. Okresný úrad 
preto podáva na polícii trest-
né oznámenie na neznámeho 
páchateľa a zabezpečí zneškod-
nenie nebezpečného odpadu, 
kým samospráva Šamorína sa 
postará o odvoz komunálneho 
odpadu. Neďaleko od miesta 
nálezu sa pri okraji pásu lesa 
nachádzal ďalší odpad: pneu-
matiky, pokosená tráva v igelito-
vom vreci, dechtový papier a iné 
odpady. Z množstva nelegálne 
uloženého odpadu vzniká podo-
zrenie poškodzovania životného 
prostredia.                 (l)

Dávajme pozor, čo sa dostane 
do smetných kontajnerov!

Do pozornosti psíčkarov: darček si neprosíme!

Prvotné triedenie odpadu je 
dnes témou, ktorá naberá na 
dôležitosti. Dá sa povedať, 
že je dnes požiadavkou doby, 
aby sa odpad z domácností 
roztriedil na recyklovateľné 
kategórie, a to už na úrovni 
obyvateľstva. V reakcii na to 
boli šamorínske zberné dvory 
na Rybárskej ulici a v Mliečne 
prekategorizované na zaria-
denia slúžiace na separova-
ný zber odpadu, ktoré môžu 
využiť len občania Šamorína.
Aby sa každý jeden druh 
odpadu dostal na miesto 
preň určené, od mája tohto 

roka budú zamestnanci firmy 
zodpovednej za odvoz odpa-
du námatkovo kontrolovať 
smetné kontajnery vyložené 
pred rodinnými domami, či 
neobsahujú zelený odpad. Ak 
v nich nájdu zelený odpad, 
obsah kontajnera nebude 
odvezený. Cieľom tohto opat-
renia je, aby sa biologicky 
100%-ne rozložiteľný odpad 
dostal na správne miesto, 
teda do kompostérov alebo 
do zariadenia slúžiaceho na 
separovanie odpadu.
Samospráva mesta ďakuje 
obyvateľom  za pochopenie.

V Šamoríne – ako aj v prípa-
de mnohých iných miest – sa 
neustále vynára problém psích 
exkrementov „zdobiacich” 
verejné priestory. Mať psíka 
je fajn vec, nepochybujeme, 
ale nech sa psíčkarom stane 
len ten, kto prijíma aj všetky 
nepríjemnosti s tým spojené. 
Z nich je snáď najcitlivejšou 
záležitosťou zber psích exkre-
mentov počas venčenia nášho 
domáceho miláčika.
Gro problému je nasledov-
né: túto otázku otvárame z 
času na čas, ani nie veľmi z 
estetických dôvodov, skôr 
kvôli verejnému zdraviu. Psie 
exkrementy sú jedným z naj-
nákazlivejších odpadov, ktoré  
v obciach vznikajú. Jeden 
gram obsahuje až 23 milió-

nov koliformných baktérií, 
napr. Escherichia coli, ktorá 
je síce súčasťou črevnej mik-
roflóry, ale môže spôsobiť aj 
akútne infekcie. Psie exkre-
menty sú zároveň jedným z 
hlavných zdrojov bakteriálnej 
kontaminácie vodných tokov, 
spodných vôd a pláží. Veľa 
ľudí sa mylne domnieva, že 
psie exkrementy sú skvelým 
hnojivom, pravda je však taká, 
že parazity v nich dokážu pre-
žívať dlhú dobu v pôde a sú 
zdrojom nákazy pre člove-
ka a zvieratá. Dažďová voda 
spláchne nebezpečný obsah 
exkrementov do spodných vôd  
a vstupom patogénov do 
potravového reťazca vzniká 
množstvo problémov. Exkre-
menty pridávajú nadmerné 

množstvo dusíka do vody a 
znižujú obsah kyslíka pre vod-
né organizmy.
Psie exkrementy sú obzvlášť 
nebezpečné pre deti, u kto-
rých môžu spôsobiť bakteriál-
nu, parazitárnu alebo vírusovú 
infekciu (napr. salmonelóza, 
giardióza, toxokaróza, pásom-
nica psia). Psie exkrementy vo 
verejnom priestore sú nebez-
pečné aj pre psov samotných, 
ktoré sa môžu nakaziť rôznymi 
závažnými ochoreniami (par-
voviróza, giardióza, kokcidió-
za, trichinelóza, askaridóza, 
pásomnica psia, pásomnica 
hrášková, machovec psí) buď 
priamym kontaktom cez kožu 

(tzv. transdermálny prenos) 
alebo požieraním exkremen-
tov (tzv. koprofágia) .
S ohľadom na všetko vyššie 
uvedené žiadame majiteľov 
psov, aby dbali na dodržanie 
pravidiel venčenia aj hygie-
nické hľadiská. Všeobecne 
záväzné nariadenia mes-
ta č. 9/2015, ktoré upravuje 
chov, vodenie a držanie psov 
v meste, ukladá majiteľom 
štvornohých miláčikov bezod-
kladne odstrániť psie výkaly  
z verejného priestoru. Dodr-
žanie VZN kontroluje mestská 
polícia, ktorá je v prípade jeho 
porušenia oprávnená vyrubiť 
pokutu na mieste.                    (l)
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DOMOV SENIOROV 
AMBRÓZIA

Ponuka práce: zdravotná sestra

Miesto práce: Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek 
Otthona, Kasárenská 2673/1/A Šamorín
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto): od 760 Eur /mesiac + 
príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok, za nočnú 
prácu + odmeny
Zamestnanecké výhody: 37,5 hodinový pracovný týždeň, 
5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: ošetrovateľská 
starostlivosť o mobilných a imobilných klientov zariadenia 
pre seniorov podľa štandardov ošetrovania
Požadované vzdelanie: úplné stredné vzdelanie s maturi-
tou; vyššie odborné vzdelanie; VŠ 1. stupňa
Vzdelanie v odbore: ošetrovateľstvo
Osobnostné predpoklady a zručnosti: zodpovednosť, 
flexibilnosť, bezúhonnosť, komunikačné zručnosti
Nástup: od 1. septembra 2021

Kontakt:
Mgr. Anna Bodóová

Tel.: +421 903 759 684    E-mail: ddsamorin@nextra.sk

DOMOV SENIOROV 
AMBRÓZIA

Pracovná ponuka: opatrovateľ/ka
Miesto práce: Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek 
Otthona, Kasárenská 2673/1/A Šamorín
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto): od 700 Eur /mesiac + 
príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok, za nočnú 
prácu + odmeny
Zamestnanecké výhody: 37,5 hodinový pracovný týždeň, 
5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: komplexná 
opatrovateľská starostlivosť o mobilných a imobilných 
klientov v zariadení – kŕmenie, osobná hygiena, kúpanie, 
prebaľovanie, polohovanie, asistencia pri úkonoch seba-
obsluhy, sprevádzanie, integrácia klientov do bežného 
života a spoločenského diania, komunikácia s klientom, 
podpora samostatnosti
Požadované vzdelanie: ukončený akreditovaný kurz 
opatrovania v rozsahu 220 hod. alebo stredná zdravotná 
škola, odbor sanitár
Osobnostné predpoklady a zručnosti: zodpovednosť, 
flexibilnosť, bezúhonnosť, komunikačné zručnosti
Nástup: od 1. septembra 2021

Kontakt:
Mgr. Anna Bodóová

Tel.: +421 903 759 684   E-mail: ddsamorin@nextra.sk


