
Jún O participácii
Jún k nám zavítal zamrače-
ný a veterný s teplotou ledva  
20 stupňov, čo ľudia ocenili 
patričným šomraním. Samo-
zrejme, vševedúci fejsbúk aj 
teraz našiel riešenie, v podaní 
niekoho múdreho nasledovne: 
ale no, ľudia, tešte sa, takú-
to miernu zimu, aká tu bola v 
prvých 5 mesiacoch roka, sme 
už dávno nemali.
Napokon sa aj tráva zazelenala, 
kvety rozkvitli, a čo je tradícia, je 
tradícia, aj tento rok sa pokradlo 
z toho, čo „areáci” prácne vysa-
dili. Podľa mestskej webstránky 
sa v jednom záhone dokonca 
našla aj šľapa yetiho. Majme 
za to, že to bol on, nakoľko nik-
to miestny by také niečo určite 
nespravil!
Ako sa príroda postupne zafar-
bovala, tak sa menil k veselšie-
mu aj okresný COVID-semafor. 
Posledné dva májové týždne sa 

z červenej premenil na ružovú, 
neskôr na oranžovú, v posledný 
deň mesiaca napokon zažltol. 
Dňa 26. mája sme sa dozvede-
li, že sa môžeme baliť a vyces-
tovať na letnú dovolenku, lebo 
vláda nám schválila cestova-
teľský semafor a cestovať sa dá 
prakticky kamkoľvek, samozrej-
me okrem miest, kam sa nedá. 
Medzičasom vyšlo najavo aj to, 
že na ministerstve niekto dosť 
pokazil dobré meno Sloven-
ska a poslal európskemu úra-
du nepravdivé údaje preto nás  
zaradili medzi červené krajiny 
ešte aj v prvé júnové dni.
Kým naše noviny vyjdú, už 
dostaneme asi aj zelenú, bude-
me teda môcť usporiadať aspoň 
zlomok z našich podujatí a 
stretnutí, ktoré okrem toho, že 
nás zabavia, nám vždy a znova 
potvrdia, že byť Šamorínčanom 
je skvelé.                                (al)

Verejný priestor a verejný 
život vytvárame všetci, čo 
tu žijeme. Základné normy, 
podľa ktorých fungujeme ako 
spoločnosť, dopĺňajú roz-
hodnutia na miestnej úrovni,  
v našich obciach a mestách.
Do akej hĺbky dokážeme mať 
vplyv na tieto rozhodnu-
tia? Tradične nepriamo, cez 
našich volených zástupcov 
– mestských poslancov, ktorí 
za nás rozhodujú podľa svoj-
ho presvedčenia a  nepísanej 
dohody, ktorou nám sľúbili 
podporu určitých myšlienok, 
zásad a návrhov. Participácia 
je oproti tomu priamejšia, 
otvorenejšia forma vládnutia, 
založená na účasti verejnos-
ti. Tá je žiaduca na formo-
vaní života našej komunity 
nielen vo fáze rozhodovania, 
ale už aj pri plánovaní. Koho 

zapojiť a koho nie, nemusí 
byť vždy jednoduchá otázka. 
Okrem toho je participatívne 
spravovanie vždy pomalšie, 
nákladnejšie, rozvíri konflikty, 
konfrontuje množstvo názorov 
a nápadov. Otvorí aj niekoľ-
ko otázok typu: Aké kvalitné 
je rozhodovanie bez zodpo-
vednosti? Sme pripravení byť 
občanmi, ktorí preberajú aj 
záväzok, keď už ide o našu 
voľbu? Pričiníme sa sami pre 
dobro všetkých ostatných, hoci 
bez vyzvania? Aby participácia 
mohla fungovať, musíme sami 
disponovať vzácnymi vlohami 
– aktivizmom, disciplínou, zod-
povednosťou a ochotou spolu-
pracovať.
V Šamoríne sa takémuto spôso-
bu riešenia vecí verejných otvára-
me. Ale musíme na to aj dorásť, 
my všetci zúčastnení.         (vsz)
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Názvy nových ulíc nám pripomínajú minulosť mesta
V zmysle skoršieho roz-
hodnutia kultúrnej komisie 
zastupiteľstva boli ulice novej 
šamorínskej štvrte Labyrint 
pomenované po Károlyovi 
Kunsztovi a dvoch starých 
šamorínskych rodoch. Pripo-
meňme si ich teraz aj my!

Károly Kunszt 
Učiteľ, ornitológ a prepará-
tor Károly Kunszt sa narodil 1. 
októbra 1859 v obci Bonyhád, 
v župe Tolna. Už ako maličké-
ho chlapca ho bavili zvieratá 
a vždy choval aj skrotené vtá-
ky. Svoju pedagogickú kariéru 
začal v roku 1878, v dnešnom 
Chorvátsku, v obci Feketic. 
V Šamoríne sa usadil ako 
23-ročný. Nadviazal vzťahy 
s profesionálnymi ornitológmi 
a získal post cirkevného učite-
ľa. Učil celých 43 rokov.
Jeho životným dielom a pro-
fesionálnym vrcholom bola 
vedecká ornitológia a pub-
likačná činnosť. Za svoj prí-
spevok v pozorovaní vtákov, 
za jeho usilovnosť a precizi-
tu, resp. vedeckú publikačnú 
činnosť bol zvolený za člena 
Maďarskej ornitologickej spo-
ločnosti (Magyar Ornitológiai 
Központ). Za iniciatívy Anta-
la Khina (1884–1973) a jeho 
zanieteného spolku vzniklo 
v Šamoríne  v roku 1929 Žit-
noostrovské múzeum. Zoo-
logickú časť expozície vytvo-
rili Károly Kunszt a jeho žiaci, 

spolu nazbierali takmer kom-
pletnú zbierku vtáctva Žit-
ného ostrova. Vtáky prepa-
rované Károlyom Kunsztom 
boli v tom čase vystavované  
v zbierkach známych po celej 
Európe. Jeho vzácne exponá-
ty boli umiestnené v nejednej 
škole, medzi inými aj v kabi-
nete komárňanského bene-
diktínskeho gymnázia. Károly 
Kunszt prispel významnou 
časťou aj k výskumu cicavcov. 
Spolupracoval s výskumníkmi 
z Národného múzea, ktorí sa 
zaoberali skúmaním cicavcov. 
Vrcholom jeho preparátor-
ského umenia sú ornitolo-
gické a poľovnícke exponáty 
vystavené v Slovenskom vlas-
tivednom múzeu založenom 
v rokoch 1923 až 1924 a v Poľ-
nohospodárskom a lesníckom 

múzeu. Jeho preparátorské 
diela sú v Slovenskom národ-
nom múzeu dodnes uchová-
vané.

Gančháza
Názov Gančháza (v tvare 
Kanch) je v písomnostiach 
prvýkrát spomenutý z roku 
1365. Starobylé sídlo rodu Gan-
csovcov bolo kedysi samostat-
nou usadlosťou. V roku 1851 
bola usadlosť maďarskou dedi-
nou v Prešporskej župe, bývalo 
tu 50 katolíckych občanov a 6 
obyvateľov patriacich k refor-
movanej cirkvi. Zemepánom 
bol rod Gancsovcov. Gančsháza 
ležala na severozápad od Šamo-
rína (resp. od lesoparku Pomlé), 
v jej okolí sa nachádzali dediny 
Bučuháza, Šámot a Fakov (dnes 
časť Kvetoslavova).

Bečked, Becskeszháza
Podobne ako v prípade osady 
Gančháza, aj usadlosť Bečked 
je prvýkrát spomenutá v listi-
ne z roku 1365. Osada ležala 
na severozápad od Gančházy, 
medzi historickými usadlosťa-
mi Torcs (dnes Nová Lipnica), 
Dénesd (dnes Dunajská Luž-
ná), Szemet (dnes Kalinkovo), 
Gútor (dnes Hamuliakovo) 
a Šamorínom. Starí Šamo-
rínčania a poľovníci vedia, že 
Bečked sa nachádza v chotári 
Šamorína a kedysi tu popravo-
vali odsúdených.
„Pri určovaní názvov ulíc sme 
vychádzali predovšetkým 
z miestnych súvislostí” – 
komentoval rozhodnutie Péter 
Varju, predseda kultúrnej 
komisie mestského zastupiteľ-
stva.                   (k)

Ulice novej štvrte nesú historické názvy                           (fotoarchív)

Na pamiatku Igora Bergera
Slovenská hudobná scéna 
a publikum, vrátane nemá-
lo šamorínskych fanúšikov 
umenia, bola zasiahnutá  
ďalšou ranou. So žiaľom  
v srdci sme sa dozvedeli, že 
v posledné májové dni roku 
2021 nás navždy opustil 
PhDr. Igor Berger, doktor 
vied, známy a uznávaný 
hudobný kritik a odborný 
publicista.
Známy vedec slovenského 
hudobného života a pra-
covník odborného periodika 
Hudobný život sa narodil  
v roku 1942 vo Zvolene, kde 
pôsobil jeho otec ako lekár. 

Po ukončení základnej školy 
pokračoval na bratislavskom 
konzervatóriu v odbore kla-
vír, následne získal doktorát 
na Univerzite Komenského  
a stal sa hudobným vedcom a 
kritikom.
Časť svojho života prežil  
v emigrácii, pôsobil v Kana-
de a následne sa vrátil 
do Bratislavy. V odbor-
ných hudobných časopi-
soch písal kritiky o pre-
miérach a koncertoch 
Slovenskej filharmónie  
a Symfonického orchestra 
Slovenského rozhlasu. Viac-
krát analyzoval a hodnotil aj 

premiéry Slovenskej národ-
nej opery. Pôsobil tiež ako 
člen poroty rôznych medzi-
národných klavírnych súťaží 
a ako klavirista organizo-
val neuveriteľné množstvo 
výchovných koncertov pre 
školy po celom Slovensku. 
Pri týchto príležitostiach 
mal za hostí známych sólis-
tov slovenského hudobného 
života.
Po odchode do dôchodku sa 
usadil v Šamoríne a podob-
ne čulo sledoval hudobný 
život  a podujatia v meste. 
Niekoľko jeho publikácií 
týkajúcich sa hudobných 

podujatí Šamorína bolo zve-
rejnených aj na stránkach 
našich novín.
Zachovajme jeho pamiat-
ku s úctou, nech odpočíva  
v pokoji.                 (s)
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Štartuje participatívny rozpočet – Váš hlas môže rozhodnúť

Na múre niekdajšej synagógy umiestnia pamätnú tabuľu

Mesto Šamorín tento rok po 
prvýkrát prináša občanom 
možnosť spolurozhodovať  
o využití časti verejných 
financií. Pravidlá, ako sa môžu 
občania zapojiť do rozhodova-
nia a o čom presne môžu roz-
hodovať, prináša participatív-
ny rozpočet mesta.
Mesto vyčlenilo vo svojom roz-
počte sumu 15-tisíc eur, ktorá 
pôjde na realizáciu projektov, kto-
ré navrhnú občania mesta - fyzic-
ké osoby nad 16 rokov, fyzické 
osoby – podnikatelia alebo práv-
nické osoby (neziskové organizá-
cie) pôsobiace na území mesta 
Šamorín. Nosnou témou partici-
patívneho rozpočtu bude úprava 
a skrášlenie verejných priesto-
rov, voľnočasové tvorivé aktivity  
a verejnoprospešné služby.
Program sa oficiálne spustil  
k 1. júnu 2021. Do participatív-
neho rozpočtu sa môžu zapojiť 
ako žiadatelia fyzické osoby 
nad 16 rokov s trvalým pobytom  
v Šamoríne, fyzické  osoby – 
podnikatelia a právnické osoby 
so sídlom v Šamoríne. Svoje 
projekty vo vyššie uvedených 
témach môžu podávať do 31. 
júla 2021. Vyplnený formulár 
môžno podať online na web-
stránke samorin.hlasobcanov.

sk alebo vo vytlačenej forme na 
vrátnici MsÚ Šamorín.
Podané projekty následne prej-
dú odborným hodnotením, ktoré 
vyhodnotí ich súlad s kritériami 
programu a odporučí alebo neod-
poručí ich na realizáciu. Zoznam 
projektov, ktoré vyhovujú kritéri-
ám programu, bude známy do 
15. septembra 2021. Pred spus-
tením hlasovania bude v druhej 
polovici septembra naplánovaná 
verejná prezentácia projektov 
určená predovšetkým pre budú-
cich hlasujúcich občanov mesta. 
V nadväznosti na to bude SMS 
hlasovanie prebiehať od 1. do 15. 
októbra 2021. Výsledky zverejní 
MsÚ 31. októbra 2021. Projekty s 
najväčším počtom hlasov dosta-
nú žiadaný finančný príspevok na 
realizáciu svojho projektu počas 
roka 2022.
Program participatívneho rozpoč-
tu nemá ambíciu suplovať existu-
júcu podporu mesta športovým, 
kultúrnym a sociálnym organizá-
ciám, preto si mesto zvolilo prie-
rezovú, „univerzálnu“ tému. Ide 
o taký doplnok podpory občian-
skych iniciatív v meste, ktorý je 
jedinečný v tom, že aj sami prijí-
matelia môžu svojou aktivitou 
významne posunúť vybraný 
projekt k realizácii.                 (l)

Máte nápad do participatívneho 
rozpočtu? Čo by ste mali urobiť?

1.  Navrhnite cieľ, ktorý chcete dosiahnuť a pridanú hodnotu, 
ktorú komunita získa realizáciou projektu. Zamerajte sa na 
úpravu verejných priestorov, voľnočasové tvorivé aktivity  
a verejnoprospešné služby, ktoré ešte v Šamoríne nemáme. 
Vyzdvihnite, komu bude slúžiť výsledok projektu (kto je cie-
ľová skupina).

2.  Definujte, čo všetko musíte vykonať, v akom časovom slede  
a horizonte – navrhnite aktivity.

3.  Zostavte tím a preukážte, že ste úlohy schopní zvládnuť  
a máte plán, ako výsledky projektu zachováte aj do budúcna

4.  Rozpíšte jednotlivé položky, ktoré potrebujete zafinancovať, 
tak, aby bol projekt a jeho aktivity prehľadné a kontrolovateľ-
né. Pridajte minimálny vlastný finančný vklad.

5.  Nezabudnite Váš projekt prihlásiť do programu Participatívny 
rozpočet mesta Šamorín do 31. júla 2021!

Päťstopäť Šamorínčanov, ktorí 
boli v čase holokaustu z mesta 
násilím odvedení, by čoskoro 
mohlo získať pamätnú tabuľu. 
Zahynuli celé rodiny, z pekla 
koncentračných táborov sa  
z nich vrátilo len 36.
Mená obetí sa zachovali  
v šamorínskej matrike a sčas-
ti aj v izraelskom archíve Yad 

Vashem. Prípravnému výbo-
ru v zložení matrikárky Marty 
Mezey, viceprimátora Gábora 
Veresa, manažéra At Home 
Gallery Csabu Kissa a poslanca 
Tomáša Jávorku sa z dokumen-
tov podarilo identifikovať zhruba 
360 mien. Pri práci im odbor-
nými radami pomáhal aj Ján 
Hevera. Pamätnú tabuľu s 360 

menami by umiestnili na múre 
synagógy na Kováčskej ulici.
„Postavením pamiatky nie-
kdajším členom šamorínskej 
židovskej náboženskej komu-
nity splácame svoj dávny dlh 
voči nim. V uplynulých rokoch 
sa za pomoci dobrovoľníkov, 
mesta a župy podarilo obnoviť 
židovské cintoríny v Mliečne 
a v Šamoríne. Umiestnením 
pamätnej tabule snáď prispeje-
me k tomu, aby sme nezabudli 
a zabránili, aby sa podobná 
tragédia už viac nemohla stať. 
Chceli by sme obnoviť aj bet 
tahara, dom smútku šamorín-
skeho židovského cintorína” 
– uviedol poslanec mestského 
zastupiteľstva Tomáš Jávorka.
Výroba a umiestnenie tabu-
le stojí 3500 eur. Občania, 
ktorí by chceli túto iniciatívu 
podporiť, môžu svoj príspe-

vok poslať na č.ú. SK58 5200 
0000 0000 0575 6544  
(VS: 620021) bez nutnos-
ti uvedenia svojho mena. Do 
zbierky prispeje aj primátor 
Csaba Orosz z fondu primáto-
ra sumou 2000 eur.
Mesto na svoju minulosť neza-
búda. Prednedávnom vyšla 
historická čítanka o Šamoríne, 
v Pomlé boli inštalované lavič-
ky na počesť známych rodákov 
mesta, na webe sa zbierajú 
staré fotografie o meste. Pred-
nedávnom sme mohli vidieť 
niekoľko vonkajších historických 
výstav, vychádza séria článkov 
o histórii šamorínskeho diva-
delníctva, otvorila sa výstava  
k obdobiu povojnového uspo-
riadania po Trianone a tento 
rok bude odovzdaný aj pamät-
ník venovaný občanom násilne 
vysídleným zo Šamorína.       (s)

Pamätnú tabuľu umiestnia na vonkajšej stene bývalej synagógy       (fotoarchív)
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V lete môžeme cestovať, ale má to svoje pravidlá
Vláda schválila tzv. cestova-
teľský semafor, čo znamená, 
že krajiny sveta sú rozdele-
né do zelenej, červenej alebo 
čiernej kategórie podľa epide-
miologického rizika.
Medzi zelené krajiny patria 
členské štáty EÚ a štáty, kde 
je pandemická situácia priaz-
nivá. Červenou sú označované 
rizikové  štáty a čiernou tie, do 
ktorých sa neodporúča cesto-
vať. Semafor bude každé dva 
týždne aktualizovaný, príp. 
podľa vývoja situácie aj čas-
tejšie, aby sa minimalizovalo 
riziko importu nových infekcií 
a mutácií koronavírusu.

Zelené štáty
– karanténa alebo PCR test

Kto sa vracia z krajiny zarade-
nej do zelenej kategórie, mal 
by zostať 14 dní v povinnej 
domácej karanténe alebo si dá 
bezodkladne spraviť PCR test - 
v prípade negatívneho výsled-
ku mu skončila karanténa. 
Zaočkovaní a tí, ktorí chorobu 
v uplynulých 180 dňoch pre-
konali, resp. mladí do 18 rokov 
nemusia absolvovať karanté-
nu. Aktuálne sú zelenou kra-
jinou všetky členské štáty EÚ, 
Austrália, Čína, Tajvan, Grón-
sko, Island, Izrael, Južná Kórea, 
Makao, Nórsko, Nový Zéland  
a Singapur.

Červené štáty
 – PCR test na 8. deň karantény
Ľudí prichádzajúcich z čer-

venej krajiny čaká 14-dňová 
povinná domáca karanténa. 
Najskôr na 8. deň môžu absol-
vovať PCR test a v prípade 
negatívneho výsledku im 
skončí karanténa. Červený-
mi krajinami sú Arménsko, 
Azerbajdžan, Bielorusko, 
Bosna-Hercegovina, Monte-
negro, Egypt, Gruzínsko, Jor-
dánsko, Kanada, Kazachstan, 
Kuba, Kuvajt, Malajzia, 
Mongolsko, Rusko, Severná 
Macedónia, Srbsko, Spojené 
štáty americké, Tadžikistan, 
Thajsko, Tunisko, Turec-
ko, Turkmenistan, Ukrajina  
a Uzbecko.

Čierne štáty – kto nemusí, 
nech tam necestuje

Po návrate z čiernych krajín 
je nezávisle od výsledku testu 
potrebná domáca 14-dňová 
karanténa. Krajiny, ktoré nie 
sú na zelenom alebo červe-
nom zozname, sa považujú za 
čierne krajiny.

Česko, Maďarsko, Rakúsko
Česko, Maďarsko a Rakúsko 
bude uznávať očkovacie cer-
tifikáty vystavené na Sloven-
sku. Do Rakúska však môžu 
vstupovať Slováci len s takým 
certifikátom, ktorý bol vyda-
ný po očkovaní vakcínou, 
ktorú uznáva Európska lie-
ková agentúra (EMA) alebo 
Svetová zdravotnícka orga-
nizácia (WHO), dodáva Kor-
čok. Kto bude očkovaný vak-

cínou Sputnik V, bude môcť 
na rakúske územie vstupovať 
naďalej len s platným nega-
tívnym testom alebo potvr-
dením o prekonaní choroby. 
Do Rakúska môžu vstupovať 
aj občania očkovaní čínskou 
vakcínou Sinopharm, ktorú 
schválila aj WHO.

Môžeme si naplánovať aj 
leteckú dovolenku

Po odznení druhej vlny sa aj na 
bratislavskom letisku začala 
letná sezóna. Od 1. júna zara-
dila spoločnosť Ryanair celko-
vo 15 spojov. Cestujúci môžu 
využiť 28 pravidelných liniek 
a vzlietnuť môžu aj chartero-
vé lety cestovných kancelá-
rií. Od júna sa z Bratislavy dá 
letieť do viacerých letovísk: na 
grécky ostrov Korfu, španiel-
sku Malorku a do Malagy, do 
cyperskej destinácie Pafos, do 
talianskeho Alghera, na Sardí-
niu, do bulharského Burgasu, 
do anglického Birminghamu, 

Manchestra, Edinburghu, Lon-
dýna-Stansted, Leedsu-Brad-
ford, do írskeho Dublinu a talian-
skeho Milána. Od začiatku júla 
premávajú aj linky do Bruse-
la-Charleroi, od októbra aj do 
Paríža-Beauvais. Dvakrát za 
týždeň sa bude dať cestovať do 
egyptskej Hurghady a dvakrát 
za mesiac do Štokholmu.
V ponuke cestovných kan-
celárií je novinkou, že od 26. 
júna sa bude raz týždenne 
letieť priamo z Bratislavy na 
Kanárske ostrovy, od druhej 
polovice júna aj na chorvát-
sky ostrov Brač. Charterové 
linky budú lietať podľa plánov 
najmä do Grécka, Španielska, 
Talianska, Turecka, Tunisu, 
Spojených arabských emirátov  
 a na Kapverdy.

Tábory sú povolené
Povolili aj tábory v júli a augus-
te za predpokladu, že účastníci 
predložia negatívny test nie 
starší ako 72 hodín.               (k)

Do práce na bicykli
Po veľmi úspešných predchá-
dzajúcich ročníkoch sa naše 
mesto opäť zapojí do – tento 
rok už 8. ročníka - celosloven-
skej kampane na podporu cyk-
lodopravy. Do našej uzávier-
ky sa do súťaže prihlásilo 10 
šamorínskych družstiev.
Cieľom kampane je podnietiť 
obyvateľov na nechanie auta 
doma a do práce použiť rad-
šej bicykel. V minulom ročníku 
nasadli členovia šamorínskych 
tímov do sedla až 1059-krát  
a spolu odbicyklovali 2957,19 
km, čím zabránili vzniku 749,46 
kg oxidu uhličitého. Dúfajme, že 

tento rok budeme aspoň takí 
úspešní!
Tohtoročná kampaň trvá od 
1. do 30. júna a jeho zaujíma-
vosťou je, že zapojiť sa mohli 
aj chodci alebo tí, ktorí cestujú 
MHD a spočítajú si kilometre. 
Členovia tímov si môžu najaz-
dené kilometre do práce a z prá-
ce na bicykli zapisovať do regis-
tračného systému na webovej 
stránke www.dopracenabicykli.
sk. Samospráva Šamorína aj 
tento rok ocení družstvá a jed-
notlivcov s najväčším počtom 
ciest, resp. odbicyklovaných 
kilometrov.   (l)

Rozdelenie krajín sveta podľa cestovateľského semaforu začiatkom 
júna                      (foto: net)

Gymnázium Milana 
Rastislava Štefánika 

v Šamoríne
 má zámer prenajať priestory:

- pre nápojový automat,
- pre vendingový automat.

Bližšie info na 
www.gymmrssam.sk
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Naše územie je zimoviskom vzácnych druhov vtákov (foto: László Tóth)

Vytvorme rozmanitejšiu krajinu!

Mesto prijme učiteľky 
a asistentky učiteľa 

materských škôl
Mesto Šamorín ako zriaďovateľ škôl a školských 
zariadení hľadá od školského roku 2021/2022 

pedagogických zamestnancov 
na pracovné miesto:

a) učiteľ materskej školy,
b) učiteľ materskej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským,
c) asistent učiteľa materskej školy,
d) asistent učiteľa materskej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským.

Žiadosti prosíme zaslať na adresu:
Mesto Šamorín 

Hlavná 37 
931 01 Šamorín

tel.: 031/590 04 09 
e-mail: skolurad@samorin.sk

Komisia ochrany životného 
prostredia mestského zastu-
piteľstva vlani na iniciatívu 
pracovníkov mestského úradu 
prerokovala a podporila osnovu 
koncepcie, ktorá má zvyšovať 
biodiverzitu v krajine.
V Šamoríne by takéto aktivity 
boli obzvlášť dôležité, nakoľko 
sa v posledných 30 rokoch sta-
la naša krajina terčom vážnych 
environmentálnych vplyvov.  
V dôsledku výstavby Vodného 
diela Gabčíkovo bolo v katastri 
mesta vyrúbaných viac ako 
1000 ha lesov. Po poklese hla-
dín podzemnej vody a globálne-
ho otepľovania zanikli v chotári 
podmáčané plochy a mokrade. 
Poľnohospodárska krajina je 
monotónna, namiesto pestros-
ti dominujú veľkoplošné láne a 
monokultúry. Všetky tieto zmeny 
súčasne výrazne prispeli k zníže-
niu biologickej rozmanitosti.
Jedným zo základných pilierov 
koncepcie na ochranu biodiver-
zity by mala byť obnova pôvod-
ných, no medzičasom zaoraných 
poľných ciest, popri ktorých by 
boli vysadené užitočné domáce 
druhy drevín a ovocné stromy, 

ktoré plnia rôzne funkcie pre 
živočíšstvo. Vytvorili by sa tým 
dôležité koridory v poľnohos-
podárskej krajine, ktoré umož-
nia zachovanie populácií, resp. 
migráciu druhov - včiel, vtákov 
a  iných živočíchov. Koncep-
cia bude obsahovať aj návrh na 
vytvorenie nových vetrolamov, 
pastvín pre včely a mokradí. Tie-
to prvky by rozbili monotónnosť 
krajiny v okolí mesta a zvýšili by 
počet druhov rastlín a živočíchov 
v krajine.
László Tóth, vedúci odboru 
dopravy na mestskom úrade 
potvrdil, že v druhej polovici mája 
konečne nastal pokrok v tejto 
veci. „Iniciovali sme stretnutie  
s vedením Donau farm s.r.o., kto-

rá si od mesta prenajíma zhruba 
80 ha ornej pôdy – priblížil. Popri 
časti týchto plôch navrhujeme 
vytvoriť pásy s lúčnou vegetá-
ciou, resp. stromoradia. Nájomná 
zmluva by sa mala obnoviť tento 
rok, to znamená, že práve teraz 
sú dobré šance na realizáciu 
týchto opatrení, ak našu koncep-
ciu podporí väčšina mestského 
zastupiteľstva. Dobrou správou 
je, že aj vedenie spoločnosti 
Donau Farm je otvorené k spo-
lupráci ohľadom biodiverzity, bez 
nich by totiž takéto aktivity boli 
len ťažko predstaviteľné” – zhrnul 
László Tóth a dodáva, že zmiene-
né poľné cesty sú v katastrálnej 
mape samostatnými pozemkami 
oddelenými od ornej pôdy. Nie sú 

označené ako orná pôda, ale väč-
šinou ako iné plochy, ktorých hlav-
nou úlohou je, aby umožnili maji-
teľom prístup k susedným parce-
lám. V zmysle zákona o cestnej 
doprave  je obnova poľných ciest 
nielen právom, ale aj povinnosťou 
mesta ako prevádzkovateľa miest-
nych ciest.
V katastri Šamorína sa nachádza 
Hrušovská zdrž, ktorá je zimo-
viskom a hniezdiskom mnohých 
chránených druhov vtákov. Polia 
v okolí Šamorína v zime obsa-
dia beluše, volavky popolavé a 
labute. Ornitológovia zistili, že 
repkové polia sú v zime vhod-
ným biotopom pre tieto druhy. 
Mesto požiadalo spoločnosť 
Donau Farm o spoluprácu aj  
v záujme ochrany týchto dru-
hov. „Navrhujeme, aby rozsiahla 
súvislá orná pôda o rozlohe 160 
ha pri priesakovom kanáli bola 
so zapojením poľnohospodárov 
rozčlenená tak, aby sme v zim-
ných mesiacoch mohli každo-
ročne zabezpečiť aspoň 50 ha 
na prezimovanie týchto veľkých 
druhov. Dohodli sme sa, že im 
pošleme naše konkrétne návr-
hy” – uzatvára László Tóth.      (l)

Návštevy v Domove pre seniorov 
Ambrózia sú znova povolené

Vzhľadom na zlepšenie pan-
demickej situácie môžu 
rodinní príslušníci od 3. júna 
opäť navštíviť svojho blízke-
ho-klienta Domova pre senio-
rov. Návštevy sú povolené 
každý deň v týždni od 9.00 
do 15.00, presný čas je však 
potrebné dopredu si dohodnúť 
na čísle 031 562 2169.
„Jedného klienta môžu navští-
viť maximálne dve osoby naraz 
na maximálny čas 30 minút. 
Našich klientov by sme chceli 
mať čo najviac v bezpečí, preto 
aj návštevníci musia predložiť 
negatívny antigénový test nie 
starší ako 24 hodín alebo PCR 
test nie starší ako 72 hodín, 
poprípade certifikát o podaní 
2. dávky vakcíny typu mRNA 
(Pfizer, Moderna). Návštevu 
schválime ak od podania druhej 
dávky už prešlo viac ako 14 dní. 
Kto dostal vektorovú vakcínu 
(AstraZeneca), musí preuká-

zať, že 1. dávku dostal už pred 
viac ako 4 týždňami. Do domo-
va môže vstúpiť aj návštevník, 
ktorý vie preukázať, že v uply-
nulých 180 dňoch prekonal 
chorobu COVID-19” – vysvet-
ľuje Anna Bodóová, riaditeľka 
Domova pre seniorov Ambró-
zia.
Každý návštevník musí mať 
ochranné rúško, na izbách je 
povinné nosiť respirátor typu 
FFP2 počas celej návštevy.
Chorí, s horúčkou alebo prí-
znakmi ochorenia dýchacích 
ciest nemožno do zariadenia 
vstupovať.
Ak je počasie priaznivé, je mož-
nosť stretávania sa na dvore. 
V zlom počasí je na tento účel 
vyhradená miestnosť. Na izbu 
možno vojsť len v odôvodne-
ných prípadoch, napr. k imobil-
nému klientovi, koho nemožno 
transportovať v invalidnom 
vozíku.                    (k)



6 REPORTÁŽ

V Rohovciach ožíva jazdectvo 
Jazda na koni sa teší čoraz 
väčšej obľube, stále viac ľudí 
sa rozhodne vyskočiť do sed-
la. Rohovce sú na jazdenie 
ideálnym miestom, všetko 
potrebné je tu k dispozícii  
a jazdiť sem chodí už veľa ľudí.

Kým nebolo auto, ľudia cho-
dili na koni a na koči, ktorý 
ťahal kôň. Vo vojne sa bojo-
valo zo sedla, kone pomáhali 
s prácami na poli, na koni sa 
ľudia presúvali po meste aj po 
krajine. Naši predkovia dobyli 
takmer celú Európu na koňoch 
a Maďarov dodnes považujú 
za jazdecký národ. 
Kto by si zo starých Šamorín-
čanov nespomenul na Lan-
castra, legendárneho šamorín-
skeho dostihového koňa, ktorý 
v roku 1978 vyhral veľkú cenu 
Pardubíc, potom bol druhý, 
aj tretí a na tejto istej súťaži 
zahynul nešťastným pádom 
v roku 1982. V niekdajšom 
Československu bol Šamorín 
známy ako jazdecké mesto, 
súťaže a Dunajské poháre  
na starej dostihovej dráhe 
vysielala aj československá 
televízia. Stará dostihová drá-
ha je dnes už len pasienok, aj 
priľahlý konský areál s dnešný-
mi pár kusmi koní v starostli-
vosti je už spustnutý. Aktuálne 
bol Šamorín opäť preslávený 
medzinárodnými parkúrový-
mi a vytrvalostnými jazdec-
kými pretekmi v športovom 
komplexe x-bionic sphere.  
V súčasnosti sú konské 
športy čoraz populárnejšie.   
V obciach okolo Šamorína 
vzniká viac a viac konských 
fariem a jazdeckých klubov. 

Z okolitých obcí tým vynika-
jú Rohovce. Už asi 15 rokov je 
jazdecká kultúra organickou 
súčasťou života dediny.

Patatanya – sen, 
ktorý sa stal skutočnosťou

Zoltán Pőthe, majiteľ farmy 
Patatanya („Brloh kopýt”)  
v Rohovciach kúpil v roku 2013 
od JRD starú stajňu a priľahlé 
pozemky ako jadro súčasné-
ho areálu, kde potom postu-
pom rokov vytvoril pasienok  
a výbeh pre kone. „V začiat-
koch som mal 20–25 koní  
v starostlivosti, areál som pre-
vádzkoval za pomoci jedného 
koniara. Neskôr som sa začal 
orientovať na gazdovský dvor  
s hospodárskymi zvierata-
mi, no potom som sa predsa 
len vrátil ku koňom a k výu-
ke jazdenia na koni. Už ako 

malý chlapec som sa veľa 
motal okolo starého sed-
liaka, ktorý mal kone. Kedysi 
však mohli mať koňa len 
skutočne bohatí ľudia, takže 
muselo uplynúť veľa rokov, 
kým som si ja mohol dovoliť 
kúpiť si jeden. Mojim prvým 
koňom sa stal čistokrvný 
kôň odstavený zo súťaží. 
Nevedel som ho ani osed-
lať, tak som ho rýchlo predal.  
K peniazom, ktoré som zaňho 
dostal, som došetril a kúpil 
som Ibolyu, nečistokrvnú hol-
štajnskú kobylu s prezývkou 
Bélus. Potom sa stalo, že som 
kone kupoval a predával. Za 
tie roky prešlo cez moje ruky 
niekoľko sto koní” – spomína 
na svoje začiatky Zoltán.
„Aj dnes mám v stajni pár 
koní v starostlivosti, a dob-
rých pár koní v jazdeckej 

škole. Mám v súčasnosti 
zhruba 45–50 žiakov. V zime 
je ich vždy menej, no ako 
prichádza jar, areál pracuje 
s plným počtom. Ľudia sem 
radi chodia, pretože jazde-
nie vnímame optikou zvierat. 
Nevychovávame preteká-
rov, ale hobby jazdcov, kto-
rým tým dávame príležitosť 
zabudnúť na každodenné 
starosti. Chodí sem veľa ško-
lákov zo základnej aj strednej 
školy. Cez letné prázdniny tu 
máme každý druhý týždeň 
jazdecký tábor. Máme krytú 
halu a dve vonkajšie jaz-
decké dráhy, kde pravidelne 
učím mladých aj dospelých 
jazdiť na koni. Tých najmen-
ších sa ujal Koppány Kovács 
na susednom ranči PóniSuli 
(Škola s poníkmi) – prezradil 
nám Zoltán Pőthe. 

Patatanya - Brloh kopýt Zoltán Pőthe so svojími koňmi

Naši predkovia dobyli takmer celú Európu na koňoch 
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PóniSuli a divoký západ 
na jednom mieste

Rohovský jazdecký klub Big 
Horn vznikol v roku 2013 a čle-
nov má nielen v Rohovciach, 
ale aj na okolí – v Čechovej 
alebo Kútnikoch. Od svoj-
ho vzniku je klub aktívnym 
účastníkom kultúrneho života  
v Rohovciach. Do Rohoviec 
prichádza Mikuláš každo-
ročne na koči, na rodinnom 
dni miestnej základnej školy 
a tiež na Deň detí chodí klub 
pravidelne, aby si deti zajaz-
dili. V roku 2018 uzavrel klub 
dlhodobú nájomnú zmlu-
vu s rohovským urbárskym 
spolkom, vďaka čomu mohol 
vzniknúť Ranč Big Horn na 
ploche viac ako jedného hek-
tára. „Je to kamarátsky spolok, 
spája nás láska ku koňom. Sme 
hobby jazdci v kowboyskom 
oblečení” – priznáva Koppány 
Kovács, podpredseda klubu. 
„Keď si v nedeľu, v náš deň ideme 
zajazdiť na žitnoostrovkú prériu, 
množstvo ľudí si nás fotí a vyze-
rá to, ako keby práve nakrúcali 
western. Milujeme tú slobodu, 
ktorú nám dáva kôň a takéto 
westernové jazdenie. Pre nás je 
každá nedeľa ozajstným sviat-
kom. Vlani na jeseň som sa roz-
hodol, že je čas uskutočniť môj 
dávny sen a založil som jazdec-
kú školu PóniSuli, kde učím 5–10 
ročné deti základom jazdenia  
a láske ku koňom. V súčasnosti 
mám 20–25 žiačikov, sú veľ-
mi šikovní. Keď ich vidím, som 
presvedčený, že majú jazdenie  
v krvi. Ranč s mojimi kamarátmi 
postupne rozvíjame, skrášľujeme, 

pre nás je oázou mieru a pokoja. 
Volali nás už aj do okolitých dedín 
na dni obce a deň detí. Škola 
PóniSuli má dve hviezdy: Juci a 
Oreo, ktorý sa k nám dostal len 
nedávno, ale hneď sa stal veľkým 
miláčikom. V lete usporadúva-
me dva tábory, jeden pre malých  
v PóniSuli, druhý pre väčšie deti 
vo veku 8–14 rokov. Deti si tie-
to tábory veľmi užívajú, veľa sa 
hráme, spievame a smejeme – 
opisuje nám atmosféru Koppány 
Kovács. 

Stajňa Syrah 
s dostihovými koňmi

Barbora Mazúrová sa do Roho-
viec dostala pred poldruha 
rokom. Najskôr mala prenajaté 
boxy v stajni na farme Patata-
nya, no vlani v decembri obno-
vila starú stajňu stojacu na 
susednom pozemku a založila 
Stajňu Syrah, kde okrem iného 

trénuje dostihové kone na vytr-
valostnú jazdu. 
„V prvom rade pripravujem 
dostihové kone na súťaže  
vo vytrvalostnom jazdení, súťa-
žím aj ja sama. V stajni mám 
štyri arabské čistokrvné kone 
a môjho Tornáda pôvodom  
z Jordánska. S ním dosahujem 
pekné výsledky aj na medzi-
národných súťažiach. Napo-
sledy sme v šamorínskej súťaži  
vo vytrvalostnom jazde-
ní prišli do cieľa druhí, jaz-
dili sme v kategórii 100 km. 
Okrem dostihových koní 
mám v boxoch aj kone  
v starostlivosti a tiež mám aj 
jazdeckú školu. V lete mám 
tábor pre deti, ktoré sa u mňa 
učia jazdiť. Veľmi sa teším, že 
som sa dostala do Rohoviec, 
nakoľko tu je naozaj všetko dané 
k vytrvalostnému jazdeniu. 
Krajina popri kanáli a Dunaji je 

nádherná. S dostihovými koňmi 
viem trénovať každý deň, tunaj-
šia pôda je pre kone vynikajúca. 
Aj obec samotnú som si veľmi 
obľúbila, žijú tu skvelí ľudia – 
vyznáva sa nám Barbora. 

Starosta sa koniarom teší
Zoltán László, starosta Roho-
viec nám prezradil, že je veľmi 
rád, ako ožíva v obci jazdectvo. 
„Ako prichádzate do dediny, 
je skvelé vidieť jazdcov. Vší-
mam si, že si veľa detí vybe-
rá radšej jazdecký šport ako 
sedieť doma pri počítači, čo 
je super. Vedenie obce má  
s tunajšími jazdeckými klub-
mi a farmami skvelý vzťah, 
pretože sa do života dedi-
ny aktívne zapájajú. U nás 
sú už deň obce alebo deň 
detí bez koní jednoducho 
nepredstaviteľné” – dodáva 
starosta.                         (k)

Oreo a Juci Barbora Mazúrová

Cowboyovia z Rohoviec
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Cesta do 2222 – zvláštna budúcnosť teraz v At Home Gallery

PONUKA MESTSKEJ KNIŽNICE ZSIGMONDA ZALABAIHO

Silvester Lavrík: Posledná barónka
Príbeh barónky bol ovplyvnený sle-
dom dejinných udalostí - od rozpadu 
Rakúsko-uhorskej monarchie, I. sve-
tovej vojny, cez prvú Českosloven-
skú republiku, II. svetovú vojnu až po 
nástup komunizmu. Po vojne bola 
ako Maďarka, a teda nepriateľ štátu, 
takmer odsunutá, ale zachránilo ju, 
že počas vojny pomáhala partizánom. 
O rodinné sídlo, renesančný kaštieľ  
v spišských Strážkach, v ktorom 
vyrastala a kde prežila celý život, pri-
šla, no dovolili jej v ňom aspoň bývať. Posledná barónka, aj 
napriek chudobe, do konca svojich dní maľovala, chodila plá-
vať do rieky a chránila svojou prítomnosťou kaštieľ a jeho vzác-
ne dedičstvo. Nepochopená dobou, sama ju stroho komentu-
júc v nespočetných denníkových záznamoch. Práve nezlomná 
povaha jej umožnila prežiť všetky udalosti a úskalia, ktoré 
postihli jej rodinu i kaštieľ.

Pavol Božík: Cudzinec
Úspešný hudobný producent Jakub 
má na Slovensku život, ktorý mu 
možno iba závidieť. A práve závisť, 
nekompetentnosť ľudí, s ktorými 
musí spolupracovať, ale aj katastro-
fálna spoločenská situácia, korupcia 
na najvyšších miestach a byrokra-
cia v úradoch sú dôvodom, prečo sa  
v štyridsiatich štyroch rokoch rozhod-
ne začať odznova v Nórsku.
Necháva za sebou stres, prácu i jedno 
tajomstvo, ktorému sa za tie roky pri-
spôsobil natoľko, že ho už ani nevníma. Netuší, že sa jeho nový 
život pretne s rodinou zo susedstva, a to až tak intenzívne, že 
sa presvedčí, že minulosť nemá problém prekonať ani dvetisíc 
kilometrov a dostihnúť ho na ďalekom severe. Všetko, o čom 
Jakub sníval, sa plní, lenže objavia sa záležitosti, o ktorých si 
myslel, že ostali za hranicou alebo sa ho netýkajú. A tak musí 
zabojovať s minulosťou i s démonmi budúcnosti.

Videoinštalácia bola otvore-
ná koncom mája v At Home 
Gallery, kde si ju návštevníci 
môžu pozrieť do poslednej 
júnovej soboty.
András Cséfalvay, tvorca 
inštalácie je jedným z naj-
všestrannejších domácich 
experimentálnych umelcov. 
Komponuje, maľuje, foto-
grafuje, spieva, natáča filmy  
a pripravuje videoinštalácie. 
Šamorínska synagóga, ktorá 
je teraz domovom At Home 
Gallery, sa rukou umelca stá-
va dejiskom vizionalizovanej 
scény z roku 2222. Návštevník 
sa ocitne vo zvláštnom rituáli, 
robotické humanoidné bytos-
ti sa skláňajú a tancujú podľa 

choreografie, takto sa modlia 
a kláňajú nejakému novodobé-
mu, žiarivému božstvu. Sú to 
naučené, strojené gestá, rutin-
né pohyby, akási nová spiritu-
alita. Prezentácia minimalistic-
kej choreografie a divnej novej 
„bezkultúrnej” kultúry. Neved-
no, koho velebia tieto zvláštne 
postavy, ku komu sa modlia, 
ale stroje pripomínajúce tvar 
niekdajších ľudí vypovedajú  
o akomsi fungovaní. Prvky kul-
túry, ktoré divákov rozdeľujú, 
sa tu rozbijú, zaobľujú a miesto 
nich vznikne sivý, všeobecný  
a sterilný pokoj.
Návštevníci sa stanú svedka-
mi zvláštnej scény s mrazivým 
efektom.   (l)

19. mája sa konalo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľ-
stva. Témou zasadnutia bolo zadanie vypracovania plánu zonácie 
rekreačného areálu Čilistov. Za návrh uznesenia hlasovalo 16 z prí-
tomných 17 poslancov.

SPOMIENKA 

„Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.!

Dňa 6. júna 2021 uplynulo 13 rokov 
od nečakanej smrti milovaného syna,
brata a strýka Františka Hranča.
24. júna 2021 si pripomíname 16 rokov, kedy 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a 
starý otec František Hrančo zo Šamorína.

Smútiaca rodina

Dobrovoľný hasičský zbor Mliečno Vás úctivo 
pozýva v sobotu, 

10. júla 2021 o 1600 hod.
na slávnostné odovzdanie 

obnovenej hasičskej zbrojnice v Mliečne.
O dobrú náladu sa postará 

skupina Varkocs a Night Ride, 
občerstvenie zabezpečí organizátor.
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Požiar v Pomlé
4. mája v nočných hodi-
nách bol hlásený MsP oheň 
v Pomlé, založený pravde-
podobne skupinou mladist-
vých. Hliadka MsP Šamorín 
sa pred príchodom na miesto 
skontaktovala s príslušníkmi 
HaZZ Šamorín, ktorí takúto 
situáciu už riešili a odovzda-
li informácie o mieste, kde 
oheň hasili. Po príchode na 
miesto prezrela hliadka MsP 
Šamorín dané miesto a širšie 
okolie, avšak už žiadne mla-
distvé osoby na mieste nena-
šla. V požiari bolo poškode-
ných niekoľko stromov.

Rozhádzané striekačky
8. mája poobede bola hliadka 
MsP Šamorín vyslaná pre-
veriť telefonické oznámenie 
na adresu Bratislavská cesta  
k Výcvikovému stredisku pre 
psov, kde mali byť rozhádza-
né prázdne injekčné striekač-

ky. Oznamovateľ čakal hliad-
ku na mieste a potvrdil, že 
našiel dve injekčné striekačky 
na zemi. Tie boli pravdepo-
dobne odhodené narkoman-
mi, ktorí si injekčne aplikovali 
neznámu drogu. Hliadka MsP 
Šamorín preskúmala okolie 
výcvikového strediska.

Vyhodili z auta psa
Ráno 12. mája volal oznamo-
vateľ z ulici Vicenzy, kde mali 
vyhodiť z auta psa, ktorý mu 
následne vbehol do dvora. 
Po príchode na miesto hliad-
ka zistila, že sa oznámenie 
zakladá na pravde. Jednalo sa 
o psa - hnedého krátkosrsté-
ho miešanca malého vzrastu. 
Hliadka MsP Šamorín psa 
previezla na karanténnu sta-
nicu MsP Šamorín.

Muž obťažoval deti
18. mája v noci bola hliad-
ka MsP Šamorín požiadaná  

o súčinnosť OOPZ Šamorín 
pri preverení telefonického 
oznámenia na Mliečňanskej 
ulici,  kde mal neznámy muž 
obťažovať maloleté deti na 
verejnom priestranstve. Po 
príchode na miesto čakal na 
hliadku MsP Šamorín ozna-
movateľ, ktorý uviedol, že 
jeho deti obťažoval nezná-
my muž pred ich bytovkou. 
Opísal oblečenie páchateľa, 
ktorý mal mať na sebe čer-
vený kabát a hnedé nohavice. 
Hliadka MsP Šamorín násled-
ne prekontrolovala aj okolité 
ulice, avšak osobu so zodpo-
vedajúcim popisom nenašla. 

Vymkla z bytu manžela
21. mája v nočných hodi-
nách bola hliadka MsP 
Šamorín vyslaná preve-
riť oznámenie na adresu 
Dunajská ul., kde malo 
dochádzať k rodinnej hád-
ke. Po príchode na miesto 

hliadka zistila, že oznáme-
nie je pravdivé. Už pred 
bytovým domom bolo 
počuť hlasný krik z bytu 
na najvyššom poschodí. 
Hliadka MsP Šamorín sa 
dostala do bytového domu 
a pred bytom na najvyššom 
poschodí našla neznámu 
osobu, ktorá bola pravde-
podobne vymknutá man-
želkou. On sám tvrdil, že 
si zabudol kľúče vnútri a 
manželka ho nechce pus-
tiť dovnútra. Po viacná-
sobnom klopaní a výzve 
otvorila manželka dvere 
a potvrdila hliadke, že sa 
s mužom pohádali a pre-
to ho nepustila dovnútra. 
Obaja manželia boli hliad-
kou MsP Šamorín vyzva-
ní, aby sa k sebe správali 
slušne a nerušili nočný kľud 
po 22:00 hod. Výzvu hliad-
ky MsP Šamorín uposlúchli  
a následne sa ospravedlnili.(k)

Kriminálnici môžu 
pandemickú situáciu využiť

Zmiernili sa opatrenia, ale zistili veľa porušení

Podľa minuloročnej správy 
Europolu sa súbežne s pandé-
miou koronavírusu rozmohli 
aj určité typy trestných činov 
ako napr. kyberútoky, obcho-
dovanie s falošnými liekmi  
a šírenie poplašných správ.
Jedným z najčastejších a s pan-
démiou priamo spojených zlo-
činov je obchodovanie s falšo-
vanými liekmi a ochrannými 
pomôckami pochybnej kvality. 
Na internete sa obchoduje 
s falošnými COVID-testa-
mi, dokonca aj vakcínami, čo 
môže pre kupujúceho zname-
nať priamo hazard so životom.
Obťažovanie detí zostáva 
naďalej vážnym problémom. 
Pre online výuku a zákaz 
vychádzania trávia deti čoraz 
viac času pred počítačom, čím 
sa zvyšuje pravdepodobnosť, 
že sa stanú obeťami sexuál-
nych zločinov. V lekárňach  
a zdravotníckych zariadeniach 
evidujú čoraz viac vlámaní 
a krádeží. Premnožila sa aj 
ťažba dát a škodlivé programy 
ukryté v informáciách, pro-
duktoch, výzvach a správach 
súvisiacich s pandémiou. Úto-
ky vydieračským programom 
proti zdravotníckym zariade-

niam majú vážne dôsledky. 
Prednedávnom takémuto úto-
ku čelili  databázy americkej 
zdravotníckej organizácie.
Počet trestných činov súvi-
siacich s drogami neklesol 
ani počas pandémie, preto-
že díleri a konzumenti drog 
si k sebe našli cestu aj počas 
zákazu vychádzania. Šírenie 
poplašných a falošných správ 
a tiež konšpiračných teórií má 
nikdy nevídanú popularitu, ich 
šíritelia často využívajú chaos  
a neistotu týchto dní.
Správa uvádza, že pandé-
mia koronavírusu môže mať  
v dlhodobom horizonte vplyv 
aj na verejnú bezpečnosť, 
nakoľko ak sa prehĺbi hospo-
dárska kríza, možno predpo-
kladať, že sa viac ľudí pripojí 
k radikálnym organizáciám, 
resp. počet podvodov môže 
výrazne vzrásť. 
Orgány činné v trestnom 
konaní upozorňujú, aby sme 
boli ostražití a dvakrát si pre-
mysleli, aké e-maily otvárame, 
čo si do počítača sťahujeme a 
kde všade zadávame heslá. Ak 
zistíme niečo podozrivé, kon-
taktujme urýchlene políciu. 

(k, korkep.sk)

Podľa celoštátnych údajov  
v minulom mesiaci v priebehu 
jedného týždňa musela polícia 
zasahovať celkovo v 1021 prí-
padoch súvisiacich s poruše-
ním protipandemických opat-
rení.
Opatrenia sú v súčasnosti už 
našťastie zmiernené, ale v máji, 
kým ešte platil zákaz vychádza-
nia, bolo najčastejším priestup-
kom, spolu v 727 prípadoch, 
práve porušenie tohto zákazu.
Podľa týždennej celoslovenskej 
štatistiky išlo v 63 prípadoch  
o porušenie domácej karantény 
uloženej lekárom, v 230 prípa-
doch pokutovali kvôli nenose-
niu ochranného rúška/respirá-
tora  a evidujú aj jeden prípad, 
keď bola prevádzka podnikateľa 
napriek zákazu otvorená.
100 prípadov bolo uzavretých 
len dohovorom, v 627 prípa-

doch však bola uložená aj 
pokuta spolu v sume 25 545 
eur. Podľa správy polície bolo 
249 prípadov postúpených 
na vyšetrovanie, z ktorých sa  
v súčasnosti 8 ešte stále vyba-
vuje. Medzi 1. januárom a  
9. májom zaznamenali spo-
lu 63 713 priestupkov, z toho  
v 43 690 prípadoch rieši-
la polícia porušenie zákazu 
vychádzania.
Počas skúmaného jedného týž-
dňa kontrolovali policajti viac 
ako 48-tisíc osôb. Polícia muse-
la zvládať počas mimoriadnej 
situácie aj svoju obvyklú prá-
cu, tj. kontrolovať dodržiavanie 
dopravných predpisov, zabez-
pečiť verejný poriadok, pátrať po 
nezvestných osobách, policajti 
teda boli jedným z tých, ktorí 
zažívali počas pandémie v práci 
nezvyčajne veľký nápor.          (k)
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Najlepším družstvom jari je ŠTK Šamorín
V jesennej sezóne štrnásť 
gólov, šestnásť bodov. Na jar 
dvadsaťsedem gólov, dvad-
saťpäť bodov. ŠTK napokon 
skončil na 6. mieste. V celo-
slovenskom meradle hovoril 
každý o Šamoríne. Opýtali 
sme sa predsedu klubu, Csa-
bu Horvátha, ako hodnotí jar-
ný výkon tímu.

Napadlo Vás po jesennom 
sklamaní, že na jar ukáže 
mužstvo takýto výkon?
V zime sme ukončili ligu s trp-
kým pocitom. Veľmi veľa sme 
pracovali, lobovali, aby sme 
mohli dokončiť 2. ligu nezmy-
selne prerušenú v októbri.  
V decembri sme hrali tri zápasy, 
prehrali sme všetky tri. V tabuľ-
ke sme sa hlboko prepadli.

Začiatkom roka prišla výme-
na trénera, po Jánovi Bla-
háčovi si na lavičku sadol 
Michal Kuruc.
Tréner Blaháč dostal ponuku 
od Serede z Fortuna ligy, pus-
tili sme ho. Začal som roko-
vať so športovým riaditeľom 
nášho partnerského klubu 
DAC, Janom Van Daelelom. 
Prebrali sme všetky možnosti  
a napokon sme si vybrali oso-
bu Michala Kuruca, vedúce-
ho riaditeľa DAC Akadémie. 
Neskôr sa potvrdilo, že lepšie 
sme si ani nemohli vybrať. On 
veľmi dobre pozná dunajsko-
stredskú mládež, preferova-
ný hráčsky štýl má jedinečný  

a správny. Ďalšími novými ľuď-
mi sú tréner Béla Balla a kon-
dičný tréner Mišo Lacina. Bran-
kárskym trénerom zostal Juraj 
Baláž. Trénerský tím sa nám 
podarilo zložiť veľmi dobre.

Družstvo hralo veľmi dobre 
a úspešne už počas prípravy.  
V čom vidíte dôvod, že napriek 
tomu nebol jarný štart až taký 
úspešný?
V januári sme zvíťazili nad nie-
koľkými družstvami z Fortuna 
ligy. Mohli sme preto dúfať, že 
nám dobre vyjde jarná sezó-
na. Tá pokračovala na umelej 
tráve, v prvých piatich kolách 

sme zvíťazili len raz. Medziča-
som sme už na prírodnej tráve, 
v zápase Slovenského pohára 
prehrali s Komárnom, hra bola 
síce v poriadku, ale nevyuži-
li sme šance. Pred domácim 
ligovým zápasom s Bardejo-
vom, ktorý bol pre nás otázkou 
života a smrti, sme mali veľké 
nádeje. Nášho súpera sme 
napokon poslali domov s pia-
timi gólmi a tým sme sa roz-
behli. Vyhrali sme šesťkrát za 
sebou, z posledných deviatich 
zápasov sme prehrali len raz. 

Každý hovoril o Šamoríne, 
družstvom jarnej sezóny sa 
stalo ŠTK.
Veru, mali sme veľmi dobrý 
polrok. Hrali sme veľmi kvalit-
ný, štýlový futbal. Som veľmi 
hrdý na to, čo sme dosiahli za 
túto polsezónu. Je to výsledok 
našej tvrdej práce.

Pred troma rokmi sa nad 
Pomlé zmrákalo...
Po Brazílčanoch nám zosta-
lo množstvo problémov, dlhy 
a záväzky. Tieto veci nie sú 
dodnes uzavreté, sú ešte stá-
le pojednávané. Čakáme na 
rozsudok. Druhú ligu sa nám 
podarilo zachrániť, ale v lete 
sme nevedeli, ako ďalej. Len 
dva týždne pred začiatkom 

ligy sa rozhodlo, že budeme 
farmárskym mužstvom DAC. 
Za dva roky sa nám podarilo 
družstvo dostať až na šieste 
miesto. Cez náš projekt sme 
do družstva zapojili množstvo 
mladých, ktorí mohli postúpiť 
vyššie, resp. majú stále tú šan-
cu. Ako príklad uvediem Mar-
tina Rymarenka. Náš domáci 
kráľ strelcov zaznamenal za 
dva roky 22 gólov. Má veľa 
ponúk zo Slovenska, ale aj zo 
zahraničia. Zmluva mu končí 
v júni, ale ešte nevieme, kde 
bude pokračovať.

Vráťme sa ešte k jarnej 
sezóne. Zdá sa, že jedným 
z tajomstiev veľmi úspeš-
ných zápasov je práve Pomlé. 
Družstvo sa práve zápasom  
s Bardejovom vrátilo na 
domáci štadión.
Doma je doma. Sme jedno 
družstvo s DAC-om. Nerobí-
me rozdiel medzi hráčmi ŠTK 
alebo žlto-modrými. Máme 
jeden cieľ, aby sme boli úspeš-
ní. Na Akadémii DAC sú všet-
ky podmienky dané k tomu, 
aby sa hráči rozvíjali. Nielen  
v 2. lige, ale často ani väčšina 
klubov vo Fortuna lige nemá 
také podmienky k práci. Pomlé 
má svoju atmosféru. Naše 
hlavné ihrisko bolo obnovené, 

Šamorínska gólová radosť

Martin Rymarenko (v strede) sa stal najlepším jarným hráčom.
Gratulovali mu Csaba Horvázh (vľavo) a Norbert Csutora.
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teraz je vo vynikajúcom sta-
ve, môžeme tu hrať na takej 
úrovni, na akej by sme chceli. 
My preferujeme prírodnú trá-
vu pred umelou. Teraz dozrelo 
ovocie driny, ktorú sme pod-
stúpili v zime. Z družstva sme 
dostali maximum a na tom 
chceme stavať aj v budúcnosti.

Šieste miesto je vo viac 
ako storočnej histórii klubu 
druhým najlepším výsledkom.
Ani my si možno dnes neuve-
domujeme, aký skvelý výsle-
dok sme dosiahli. Predbehli 
sme družstvá s oveľa väčším 
rozpočtom. Aj také, ktoré boli 
predtým v najvyššej súťaži.  
Z hľadiska počtu obyvateľov 
bol trinásťtisícový Šamorín 
najmenším mestom, ale aj tak 
sa nám podarilo urobiť super 
reklamu nielen pre mesto, ale 
pre celý región. Žitný ostrov 
má dva skvelé futbalové tímy: 
DAC a ŠTK. Obe družstvá úzko 
spolupracujú a majú typický 
štýl hrania. Okrem toho sme 
veľmi úspešní.

Úspech by bol chutil viac, ak 
by mohli byť v Pomlé aj fanú-
šikovia.
Je to môj najväčší smútok. 
Futbalista sa cíti úplne inak, 
ak má za chrbtom divákov. Je 
poľutovaniahodné, že fanú-
šikovia nemohli vidieť tieto 
skvelé zápasy. Dúfajme, že v 

novej sezóne už budú môcť 
prísť. 

Budú v Pomlé ďalšie infra-
štruktúrne zmeny?
Áno. Prebudujeme šatne,  
a keď bude treba, môžeme 
začať s výstavbou tribúny za 
bránou. Samozrejme, priori-
tu má naďalej vybudovanie 
ihriska s umelou trávou. Sme 
našim podporovateľom veľ-
mi vďační, že za nami stáli aj  
v tých najťažších časoch.

Ako ďalej? 
Snažíme sa zachovať jadro 
družstva, rokujeme s hráčmi. 
Dúfame, že sa nám podarí 
dohodnúť s tými najsilnejší-
mi z uplynulej sezóny. Zopár 
mladých sa k nám pripojí 
aj z Akadémie, aby si zvykli 
na dospelácky futbal. Skok  
z mládežníckeho družstva do 
dospeláckeho nie je totiž taký 
jednoduchý, ako sa môže zdať. 
Aj preto považujem spoločný 
projekt STK-DAC za vynikajúci.

Ostáva tréner Michal Kuruc?
Áno. On bol základom pri plá-
novaní novej sezóny. S hráčmi 
rokujeme tak, aby vedeli, kto 
bude na lavičke. Veríme, že 
budeme opäť úspešní. U nás je 
najdôležitejšie to, že aký futbal 
hráme a ako sa rozvíjajú naši 
hráči.

Tibor Duducz

Dúfajme, že na jeseň sa už bude hrať pred divákmi

Bianka Sidó sa predviedla v skvelej forme

Striebro pre Csabu Zalka

V Mliečne ožíva mládežnícky futbal

Pretekári KCK Šamorín začali novú sezónu úžasne. Na maj-
strovstvách Slovenska na dlhých tratiach v Novákoch získali 
štyri medaily v disciplíne 5000 m, v kategórii dievčatá junior-
ky bola najlepšia Bianka Sidó, u chlapcov U13 zvíťazil Alex 
Gavlider. Bianka Sidó excelovala aj na bratislavskej medziná-
rodnej regate, ktorá má dlhoročnú históriu. Štartovala v pia-
tich disciplínach a vyhrala päťkrát.

Po vynútenej dlhej koronavírus-prestávke sme sa dočka-
li prvého veľkého medzinárodného šamorínskeho úspechu. 
Csaba Zalka, ako člen slovenského štvorkajaku, získal na maj-
strovstvách Európy na trati 500 metrov striebro. Je to dobré 
znamenie pred olympiádou.

Po niekoľkých dekádach bude mať Mliečno opäť mládežníc-
ke futbalové družstvo. Deti sa za vedenia Jozefa Mózsiho  
a Zsolta Pokstallera už pripravovali aj skôr, ale kvôli pandé-
mii sa nevedeli na potrebnom mieste registrovať. Novovznik-
nuté družstvo by sa na jeseň chcelo zapojiť do majstrovstiev  
s družstvom U13/U14. Vďaka mestskému podniku Area sa 
pre deti vytvorili šatňu so sociálnymi zariadeniami, steny sú 
zdobené povzbudivými nápismi.
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Júnové práce v záhrade
Studený marec, mokrý máj, 
bude humno ako raj – veští 
pranostika. Ak to platí, všet-
ci sa budeme mať ako v raji, 
pretože tohtoročný máj bol na 
zrážky ozaj výdatný. Navyše 
aj „traja zmrrznutí” boli len 
mierni, v polovičke marca sme 
sa už nemuseli obávať nebez-
pečných nočných mrazov. 
Od konca mája možno nepre-
tržite zbierať prvé tohtoroč-
né jahody, ktoré sú jedným 
z našich najpopulárnejších 
ovocí. Jahody za slnečného 
počasia dozrievajú priebežne. 
Zrelé plody zbierajme radšej 
so stopkou, budú takto trvan-
livejšie. Z nazbieraných jahôd 
umyme len toľko, čo hneď aj 
spotrebujeme. Neponechajme 
zrelé jahody na rastline, preto-
že ich ľahko napadne šedá ple-
seň. Červené plody sú zároveň 
lákadlom pre drozdy a sliznia-
ky. Pred vtákmi možno jahody 
ochrániť natiahnutím sieťovi-
ny, proti slizniakmi ubránime 
úrodu pivovými pascami alebo 
aplikáciou jedovatých granúl 
na ich hubenie. Po zozbieraní 
úrody myslime aj na dodáv-
ku živín do pôdy, aby sa nám 
na jahodách začali tvoriť nové 
puky.

Čerstvá jarná zelenina
Zo zeleninovej záhradky 
môžeme zbierať cibuľku, šalát, 
reďkovku, v druhej polovici 
mesiaca aj hrášok. Na uvoľ-

nené miesta v záhone možno 
vysiať lahôdkovú kukuricu, 
cviklu, špenát, fazuľu, tekvicu, 
cuketu, patizón, uhorku, cibu-
ľu, vysadiť možno ešte stále aj 
zemiaky a cibuľu sadzačku.

Aby bolo ovocie pekné
Nezabudnime na prebierku 
plodov, ktorá je obzvlášť dôle-
žitá v prípade jabĺk, hrušky, 
marhule a broskyne. Vedľa 
seba sa oplatí nechať maxi-
málne dva plody, inak bude 
ovocie malé a úroda v budú-
com roku menšia. Niektoré 
druhy zeleniny, napr. mrkvu, 
petržlen, reďkovku a cviklu 
treba tiež prejednotiť. Prejed-
notením bude medzi plodina-
mi väčšia cirkulácia vzduchu, 
čo zabraňuje šíreniu chorôb  
a škodcov. Druhým dôležitým 
hľadiskom je, že sa tak rastliny 
dostanú k živinám a nebudú sa 
navzájom brzdiť v raste. Z vini-
ča odstráňme letorasty, aby sa 
nám nerozvíjali listy, ale skôr 
ovocie.

Chráňme sa proti chorobám!
Pokračujeme v ochrane proti 
hubovým ochoreniam jablka  
a viniča. Jablone striekame 
proti múčnatke a chrastavitos-
ti (Kumulus, Thiovit Jet, Sul-
furus, ill. Syllit 65WP, Chorus 
50WG, Qualy 300EC, Score). 
Na trhu sa objavil nový, sys-
tematický (vstrebávajúci sa) 
prostriedok na ochranu rast-

lín pod názvom Bellis, ktorý 
je účinný proti múčnatke jab-
loňovej a chrastavitosti. Pro-
ti voškám, resp. obaľovačovi 
jablčnému odporúčame do 
postreku primiešať aj insek-
ticíd (Mospilan 20SP, Karate 
Zeon EC, Sanium Ultra, Mar-
vick 2F) a zmáčadlo (Silwet). 
Okrem toho navrhujeme pri-
dať listové hnojivo s obsahom 
vápnika za účelom ochrany 
jabĺk pred škvrnitosťou a kvô-
li lepšej skladovateľnosti. Pri 
viniči možno proti múčnatke 
a peronospóre aplikovať kom-
binovaný prostriedok Cabrio 
Top. Pred silnejšou infekciou 
sa môžeme chrániť špeci-
álnymi prostriedkami proti 
múčnatke (Thiovit, Kumulus, 
Sulfurus), resp. peronospóre 
(Orvego, Profiler WG, Polyram 

WG). Používanie prostriedkov 
s obsahom medi (Kuprikol, 
Champion) proti peronospó-
re odsuňme radšej na neskôr, 
nakoľko ich účinok blokuje 
rast.

Paradajky, uhorka, pleseň
Paradajky a uhorka si vyžadu-
jú nepretržitú starostlivosť, ak 
sa chceme vyhnúť plesňovým 
ochoreniam. V prípade oboch 
rastlín stavme na prevenciu, 
preto je dôležité rastliny ešte  
v bezpríznakovom štádiu 
ošetriť prípravkami s obsa-
hom medi (Kupikról, Cham-
pion, Cuprotonic). Platí to aj 
na zemiaky, okrem boja proti 
pásavke zemiakovej (Mospi-
lan, Spintor) nezabúdajme ani 
na ochranu proti plesniam. 

Róbert Lelkes, Agrosam

V druhej polovici mesiaca už môžeme zbierať aj hrášok               (foto: net)

Naplňme bazén v záhrade
Po tom, ako sme naplnili 
bazén, je najdôležitejšie nasta-
viť hodnotu pH. Na zistenie 
hodnoty používame tester 
(indikátor), ktorý môže byť 
papierový, kvapalný alebo 
digitálny. Hodnotu pH odpo-
rúčame nastaviť v rozmedzí 
7,0-7,4. Ak je hodnota pH niž-
šia, voda štípe kúpajúcim oči, 
ak je vyššia, zníži sa účinnosť 
prostriedkov na reguláciu kva-
lity vody. Ešte pred pridaním 
chlóru sa do vody odporúča 
dávkovať aj stabilizátor tvrdo-
sti vody, ktorý zabraňuje zafar-

beniu vody a ukladaniu váp-
nika na stene bazéna. Až po 
tomto kroku príde na rad chlór, 
aby sa v bazéne nemnožili ria-
sy a baktérie. Najefektívnejšie 
tomu zabránime chlórovým 
šokom. Následne je najbež-
nejším spôsobom udržania 
hladiny chlóru vo vode dodá-
vanie kombinovaných tabliet 
chlóru, ktoré obsahujú navyše 
aj prostriedok na ničenie rias, 
stabilizátor a vločkovač. Na 
odstránenie zvyškov rias a 
nečistôt používame bazéno-
vý filter.                      (lr) Najdôležitejšie je nastaviť spávnu pH hodnotu vody v bazéne    (foto: net)
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Hľadáte v Šamoríne predajňu  
s elektroinštalačným materiálom?  
Obráťte sa na firmu GM Elektro, s.r.o., 
ktorá ponúka široký sortiment vysoko 
kvalitného elektromateriálu  
od popredných výrobcov.

Elektro-szaküzletet keres Somorján?  
Forduljon bizalommal a GM Elektro Kft.-hez, 
amely élvonalbeli gyártók kiváló minőségű 
termékeinek széles skálájával várja Önt.
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NOVÁ PREDAJŇA OTVORENÁ  VICENZY 18, 931 01 ŠAMORÍN
Milí zákazníci,
dovoľte nám, aby sme Vám oznámili skvelú správu a to, že sme otvorili novú pobočku Royaldom stavebniny
v Šamoríne na ulici Vicenzy 18. Na predajni nájdete všetko potrebné pre Vašu stavbu, záhradu alebo dom. 
V našom sortimente nájdete všetko od záhradníckych potrieb, pletivových systémov, murovacích materiálov, 
stavebnej chémie, kanalizačných doplnkov, strešných doplnkov, ochranných pomôcok, spojovacieho materiálu, 
zatepľovacieho materiálu, farieb, maliarskych potrieb, požičovne náradia cez obklady - dlažby, sanitu a 
kúpeľňový nábytok. ÁNO, toto všetko nájdete v našich stavebninách a všetko je SKLADOM! 
Idete stavať dom? Radi Vám vypracujeme BEZPLATNÚ CENOVÚ PONUKU na jednotlivé materiály.
Viac informácií na našej pokladni.  PONDELOK - PIATOK 7:00 - 17:00 SOBOTA 7:00 - 15:00          
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POŽIČOVŇA
NÁRADIA
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VLASTNÁ
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