
V živote komunity je vždy veľ-
kou udalosťou, keď porastie 
v počte, po duchovnej strán-
ke alebo finančne. Platí to 
obzvlášť pre komunitu, ktorá 
sa drží svojej histórie a tradí-
cií tak, ako my, Šamorínčania. 
Držíme sa ich, pretože máme 
toho veľa, čo si zaslúži zachova-
nie, na čo môžeme byť právom 
hrdí a čo môžeme zachovať pre 
našich potomkov. 

Tento bývalý kláštor je viac 
ako len zachovanou a obno-
venou budovou. Je to stráž-
ca a svedok našej histórie, 
spojivo medzi súčasnosťou  
a niekoľko storočnou históriou 
Šamorína. Podrobný arche-
ologický prieskum vykonaný 
pred rekonštrukciou budovy 
jasne dokazuje, že Šamorín,  
v susedstve niekdajšieho uhorské-
ho korunovačného mesta, Preš-

porku, bol dôležitou usadlosťou 
s vlastnými právami a výsadami. 
Občania mesta žili zrejme boha-
tým komunitným, kultúrnym a 
duchovným životom a mesto 
bolo nepochybne dôležitým cen-
trom ekonomicky aj hospodársky. 
Dedičmi – a zároveň správcami - 
tohto niekdajšieho prekvitajúceho 
mesta sme dnes my.
Čo pre nás znamená obnovená 
Korona? Predovšetkým komunit-

ný priestor, ktorý je treba naplniť 
obsahom. Táto budova má slú-
žiť všetkým tým, ktorí sa chcú 
zúčastniť na spoločenskom dianí 
a na kultúrnom živote Šamorína, 
chcú priniesť niečo nové, pri-
čom chcú zachovať aj historický 
odkaz tohto miesta. Verím, že sa 
nám spolu podarí vytvoriť taký 
priestor, ktorý pomôže Šamorín-
čanom rásť na duchu.

Primátor Csaba Orosz

Koncom júna sme slávnostne odovzdali budovu Korony

Začiatkom septembra: Festival Pomlé
Tento rok usporiada samosprá-
va Pomlé Fest, známe podujatie 
venované tradíciám a vínam,  
v netradičnom čase – namiesto 
konca augusta až začiatkom 
septembra – a v neobvykle 
skromnom rozsahu. Podujatie 
sa bude konať 3. a 4. septembra.
Tohtoročný Pomlé Fest bude 
rešpektovať všetky protipan-
demické opatrenia. Od toho sa 
odvíja aj počet návštevníkov 
podujatia, ktorý bol určený na 
1000 divákov, to znamená, že 

denne sa v Pomlé môže zdržia-
vať maximálne toľko ľudí.
Organizátori pozvali tento rok 
do Ulice vín len slovenských 
vinárov. Otvorená bude 3. 
septembra o 15.00 hod., náv-
števníkov zabaví skupina Zseb 
a kapela Ernesta Mezeiho.
V sobotu 4. septembra o 14.00 
hod. sa otvára Čarovná lúka, 
ktorá prináša pre najmenších 
produkcie Divadla Bum-bác  
a predstavenie od Gyöngyi 
Écsy, ľudové hry a tvorivé diel-

ničky. Večer od 19.00 hod. 
bude veľké javisko patriť for-
mácii Team Cuba, od 21.00 
hod. kapele Marka Kukobata 
zo Srbska.
Pod obrovskými stromami 
lesoparku Pomlé nebudú 
samozrejme ani tento rok 
chýbať predajcovia jedál a 
nápojov, ani rýchle občer-
stvenie. Dôležitou zme-
nou však bude, že tento rok 
sa budú predávať lístky aj  
v predpredaji a to cez elek-

tronický systém Mestského 
kultúrneho strediska. Jed-
nodňový lístok bude stáť 3 
eura, dvojdňový lístok sa 
vydávať nebude. Predpredaj 
vstupeniek sa začne v polo-
vici augusta.
Festival Pomlé je jedným  
z našich najgrandióznejších 
masových podujatí. Samosprá-
va urobí všetko pre to, aby sa 
tradícia neprerušila a aby sme 
sa patrične rozlúčili s letom a 
oslávili vinobranie.                 (la)
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Koncom júna zasadalo mest-
ské zastupiteľstvo v divadel-
nej sále Mestského kultúr-
neho strediska. Na programe 
bolo tentokrát 24 bodov.
Zasadnutie, ktoré sa kona-
lo 24. júna, otvoril primátor 
Csaba Orosz. Po ustanovení 
návrhovej komisie nasledo-
vala výročná správa riadite-
ľov našich základných škôl. 
Magdaléna Vajasová, Hajnal-
ka Baráth a Péter Mészáros 
svorne referovali, že školský 
rok ukončený riadne v júni bol 
silne ovplyvnený pandémiou 
koronavírusu. Celé mesiace 
trvajúce dištančné štúdium 
však malo pri množstve nevý-
hod aj zopár prínosov: deti 
učilo samostatnejšie praco-
vať a od pedagógov si vyžia-
dalo aplikáciu nových metód 
výuky. Všetci traja riadite-
lia vyzdvihli úspechy žiakov 
dosiahnutých na vzdelávacích 
súťažiach a pokroky žiakov so 
špeciálnymi potrebami vďaka 
výchovno-vzdelávacej práce. 
Následne bola otvorená otáz-
ka využitia atletického ihriska 

na dvore ZŠ s VJM M. Korvína, 
ktorý by bol obnovený z gran-
tových zdrojov. Péter Mészá-
ros zdôraznil: bol by len rád, 
ak by stačilo už len diskutovať  
o podmienkach využitia ihris-
ka, ale zatiaľ nie je isté ani to, 
či vôbec bude projekt podpo-
rený. „Keď bude objekt hotový, 
samozrejme nájdeme spôsob, 
aby bol pre každého rovnako 
dostupný” – vyjadril sa.
Ďalším bodom programu bolo 
prerokovanie plnenia rozpočtu 
mesta na rok 2021 za 1. štvrť-
rok. Hlavný kontrolór mesta Ján 
Lelkes uviedol, že financovanie 
bežných a kapitálových výdav-
kov mestského úradu a inštitúcií  
v jeho správe z rozpočtu mesta 
sa dialo dodržaním rozpočtových 
pravidiel a VZN o hospodárení s 
finančnými prostriedkami.

Prijali viacero 
nových nariadení

V ďalšom bode rokovalo zastupi-
teľstvo o návrhu VZN č. 4/2021 
o poskytnutí jednorazovej dávky, 
finančnej podpory a príspevku 
pre obyvateľov v hmotnej núdzi. 

Edit Bauer, predsedníčka sociál-
nej komisie zastupiteľstva zdô-
vodnila návrh zmenami, ktoré 
nastali v sociálnej oblasti.
„Jedným z dôležitých zmien je 
zvýšenie príspevku na stravo-
vanie pre dôchodcov a zvýše-
nie príjmovej hranice určujúcej 
oprávnenosť – vysvetlila. – Dúfa-
me, že táto pomoc bude veľmi 
vítaná zo strany občanov, ktorí 
poberajú tie najnižšie dôchodky 
a budú mať takto možnosť získať 
stravné lístky v hodnote 2,41 eur 
už za 1 euro. Druhá významná 
zmena je zrušenie 30-eurové-
ho vianočného príspevku, ktorý 
zavedením 13. dôchodku stratil 
svoju opodstatnenosť. Dôchod-
covia považovali za nedôstojné 
preukazovať svoju oprávnenosť, 
ale mestský úrad musel v tejto 
otázke byť dôsledný, nakoľko išlo 
o verejné prostriedky. Navrhova-
nými opatreniami sa dostaneme 
bližšie k tomu, aby sme mohli 
našich dôchodcov podporovať 
v každodenných záležitostiach.”
Návrh bol mestským zastupi-
teľstvom jednohlasne schvá-
lený.

V ďalšom bode bolo prijaté 
VZN č. 5/2021 o nakladaní 
s komunálnym odpadom a 
drobným stavebným odpa-
dom, pričom návrh predstavil 
Márton Domsitz, predseda 
komisie životného prostredia.
„V zmysle zákona sú samo-
správy od 1.7. povinné zabez-
pečiť separovaný zber a odvoz 
biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu – uvie-
dol. – Poznamenávam, že 
súvisiace VZN bolo vypraco-
vané na Slovensku uznáva-
ným expertom, Ing. Petrom 
Gallovičom a následne bol 
pripomienkovaný viacerými 
neziskovými organizáciami a 
občanmi mesta. Tento návrh, 
ktorý v pléne prednesiem, má 
už podané pripomienky zapra-
cované” – doplnil.
Nasledovalo prerokova-
nie VZN č. 6/2001 o cho-
ve, vodení a držaní psov na 
území mesta. Cieľom návrhu 
komisie životného prostredia 
bolo zosúladenie aktuálnych 
právnych predpisov a skoršie-
ho VZN mesta a upresnenie, 

Mestské zastupiteľstvo rokovalo 
o 24 bodoch programu
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ktoré psy sa v zmysle zákona 
považujú za nebezpečné.

Bol prijatý aj nový komunitný 
plán sociálnych služieb

Mestské zastupiteľstvo na 
svojom júnovom zasadnutí 
schválilo aj komunitný plán 
sociálnych služieb mesta 
na roky 2021-2025, čo sa 
v oblasti sociálnych slu-
žieb považuje za strategický 
dokument.
„Po tom, čo vláda vyhlá-
si národné priority, samo-
správy musia prijať svoje 
vlastné komunitné plány 
sociálnych služieb – uvied-
la tému poslancom Edit 
Bauer. – Vychádzame z toho, 
že počet obyvateľov nášho 
mesta považujeme za sta-
bilný, nakoľko sa za posled-
ných rokov zvýšil len o 500 
občanov, približne polovicu 
z toho tvoria prirodzené prí-
rastky. Súčasne sa javí ako 
vyrovnaný aj pomer prisťa-
hovaných a odsťahovaných. 
Čo však ukazuje významnej-
šiu zmenu, je štrukturálne 
zloženie obyvateľstva. Kým 
počet detí do 14 rokov sa 

stabilne pohybuje na úrovni 
16-17%, podiel ekonomicky 
aktívnych obyvateľov nazna-
čuje pokles a počet dôchod-
cov naopak nárast. Práve 
preto považujem zo strany 
mestského zastupiteľstva 
za múdre rozhodnutie, že 
služby posledne menovanej 
skupine už predtým rozšíri-
lo, mám tu na mysli predo-
všetkým Dom pre seniorov 
Ambrózia. Predkladaný plán 
komunitných sociálnych slu-
žieb vytvorí podmienky pre 
zavedenie takých služieb, 
ktoré v meste ešte chýbajú. 
Takými sú napr. recyklova-
nie a opätovné využitie napr. 
trvácneho spotrebného tova-
ru ako nábytok alebo elek-
tronické zariadenia. Súčasne 
podotýkam, že v tejto oblasti 
je potrebná významnejšia 
dobrovoľnícka práca, nakoľko 
je množstvo takých služieb, 
ktoré by sme nevedeli inak 
poskytnúť, len dobrovoľníc-
ky. Dúfam, že sa nám aj v tej-
to oblasti podarí pokročiť.”
Návrh VZN bol mestským 
zastupiteľstvom jednohlasne 
schválený.

Pomenovali nové ulice
Poslankyňa Renáta Var-
ga predložila návrh VZN č. 
7/2021, ktoré má regulovať 
pomenovania ulíc a iných 
verejných priestorov nášho 
mesta. V zmysle schváleného 
VZN bude oficiálnym názvom 
dvoch nových ulíc obytnej 
štvrte Labyrint Úzorská ulica – 
Úszori utca, resp. Ulica Antala 
Khína – Khín Antal utca.
V ďalšej časti zasadnutia boli 
schválené návrhy na predaj a 
prenájom mestských nehnuteľ-
ností, resp. pozemkov ležiacich 
pod garážami, na odkúpenie 
prístupovej komunikácie, na 
prenos práva prenájmu, návr-
hy zmlúv o budúcej zmluve a 
zmlúv o zriadení vecného bre-
mena. Kupujúcimi sú vo väč-
šine prípadov občania, ktorí 
predmetné pozemky už dlh-
ší čas využívajú, resp. predaj 
nehnuteľnosti slúži k zriadeniu 
verejnoprospešnej ustanoviz-
ne. Zastupiteľstvo prerokovalo 
aj popis takmer 45-tisícovej 
nedobytnej pohľadávky. Táto 
suma bola naakumulovaná 
skoršími nájomcami mestských 
nájomných bytov a vo väčšine 

prípadov súd zrušil exekúciu. 
Mesto zaeviduje túto sumu ako 
stratu. 
V rámci občianskych interpelá-
cií vystúpila Anna Považanová  
s kritikou na adresu nezod-
povedných psíčkarov, ktorí si 
prisvojili verejné priestory a pri 
venčení nedodržiavajú ani zák-
ladné pravidlá.
JUDr. Pavol Bognár vystúpil  
s poďakovaním samospráve za 
zriadenie parkovacích miest 
na Školskej ulici, súbežne však 
žiadal riešenie problému vyso-
kých obrubníkov. Ďalej žiadal 
samosprávu o to, aby mohli 
mladí ľudia zo Šamorína získať 
stavebné pozemky alebo byty  
v meste lacnejšie. Primátor 
Csaba Orosz odpovedal, že 
mesto v súčasnosti nemá sta-
vebné pozemky na predaj a 
mestský bytový program sa  
v súčasnosti spracúva.
Na konci zasadnutia neodzne-
la poslanecká interpelácia. 
Primátor uzavrel zasadnutie 
a poprial poslancom príjemné 
prázdniny.
Mestské zastupiteľstvo zasad-
ne najbližšie 16. septembra 
2021.                 (la)

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 kontrolova-
teľné. Pridajte minimálny vlastný finančný vklad.

5.  Nezabudnite Váš projekt prihlásiť do programu Participatív-
ny rozpočet mesta Šamorín do 31. júla 2021!

Odštartoval participatívny rozpočet – Váš hlas môže rozhodnúť!
Tento rok po prvýkrát priná-
ša Mesto Šamorín 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, 
ktoré navrhnú občania mesta.  
Nosnou témou participatív-
neho rozpočtu bude úprava a 
skrášlenie verejných priesto-
rov, voľnočasové tvorivé akti-
vity a verejnoprospešné služby.
Program sa oficiálne spustil k 1. 
júnu 2021. Do participatívneho 
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 
môžete 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 odpo-
ručí alebo neodporučí ich na 
realizáciu. Zoznam projektov, 
ktoré vyhovujú kritériám, bude 
známy do 15. septembra 2021. 
Pred spustením hlasovania 
bude v druhej polovici sep-
tembra naplánovaná verejná 
prezentácia projektov určená 
predovšetkým pre budúcich 
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 dostanú žiadaný finanč-
ný príspevok na realizáciu svoj-
ho projektu počas roka 2022.

Program participatívne-
ho rozpočtu nemá ambíciu 
suplovať existujúcu podporu 
mesta športovým, kultúrnym 
a sociálnym organizáciám, 
preto si mesto zvolilo prie-
rezovú, „univerzálnu“ tému. 

Ide o taký doplnok pod-
pory občianskych iniciatív  
v meste, ktorý je jedinečný 
je v tom, že aj sami prijíma-
telia môžu svojou aktivitou 
významne posunúť svoj pro-
jekt k realizácii.               (vk)
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Stuhu prestrihol Csaba Orosz  a Gabriel Bárdos

Obnovený paulánsky kláštor je klenotom Šamorína
Po dlhých rokoch snívania, 
potom zdĺhavého plánovania 
a kvôli koronavírusu neustále 
prerušovanej realizácie sme 
mohli koncom júna konečne 
slávnostne otvoriť obnove-
nú budovu bývalého paulán-
skeho kláštora, alebo ako 
ju miestni poznajú, Korony. 
Centrum Šamorína sa tak 
pýši ďalším klenotom.
História budovy na Hlavnej uli-
ci spojenej s kostolom Nane-
bovstúpenia Panny Márie 
začína v 18. storočí. V tom 
čase sa v meste usadili nasle-
dovníci sv. Františka z Paoly. 
V kláštore žilo 8 paulánskych 
mníchov. Budovu smeli opus-
tiť len traja laickí bratia žijúci 
s nimi a to tiež len za účelom 
zberu milodarov. Tento rád 
bol Jozefom II. v roku 1786 
zrušený, kostol aj južné krídlo 
kláštora získala miestna kato-
lícka komunita, ktorá ju vyu-
žíva dodnes. Severné a oveľa 
skromnejšie západné krídlo sa 
dostalo do vlastníctva mesta. 
Spočiatku tu boli dôstojnícke 
byty, neskôr úrady, reštaurá-
cia, škola aj obchod. Ľudové 
meno Korona získala budova 
po reštaurácii, ktorá tu do 70. 
rokov 20. storočia fungova-
la pod týmto menom. Táto 
reštaurácia so svojou spolo-
čenskou sálou v prvej polovi-
ci 20. storočia bola dejiskom 
pestrého spoločenského živo-
ta v meste. Po 70. rokoch 20. 
storočia sa stav budovy výraz-
ne zhoršil a stavba stratila svo-
ju majestátnosť. 

Zachrániť, čo sa dá
Šamorínčania stále dúfali, že 

budova získa zašlú slávu späť. 
Rozpočet mesta to však nedo-
volil, tak bolo treba si počkať, 
kým príde možnosť získať pro-
striedky na rekonštrukciu cez 
grant. Táto chvíľa prišla v roku 
2017, keď sa mesto v spoluprá-
ci s Priorátom sv. Mauríciusa 
v Győri úspešne uchádzalo  
o podporu v rámci výzvy 
Programu spolupráce INTER-
REG Slovenská republika – 
Maďarsko. Hlavným cieľom 
projektu Moderné kláštory 
– Modern Monasteries bola 
podpora spolupráce a rozvoja 
lokalít kultúrneho dedičstva a 
zvýšenie príťažlivosti cezhra-
ničného regiónu pre turis-
tov. Tomuto cieľu podliehala 
rekonštrukcia nášho bývalého 
paulánskeho kláštora a taktiež 
budova Priorátu sv. Mauríciu-
sa v Győri. Na oboch miestach 
sa podľa očakávaní bude konať 
množstvo spoločných výstav, 

stretnutí zborov a súborov, 
konferencií s náboženskou 
tematikou a tvorivých dielní. 
Projekt tiež predpokladal, že 
rekonštrukcia budovy Koro-
ny zároveň vytvorí možnosti 
na zriadenie kultúrno-turis-
tického informačného centra 
v meste, ktorého služby by 
podľa predpokladov využilo 
ročne cez tisíc osôb, prispie-
vajúc k rozvoju cestovného 
ruchu v našom meste. Pred-
chádzajúci primátor mesta, 
Gábor Bárdos sa v súvislosti 
s projektom vyjadril: hoci sa 
veľmi dlhý čas nedarilo získať 
z grantov finančné prostriedky, 
ktoré by boli v súlade s našimi 
cieľmi, čas nám potvrdil, že sa 
oplatilo čakať. „S rekonštruk-
ciou mestskej časti komplexu 
Korona a jej nádvoria sa nám 
viacerým splnil sen – vznikol 
v centre Šamorína reprezen-
tatívny priestor, ktorý slúži tak 
cestovnému ruchu, vzdelávaniu 
ako aj zábave” – zhrnul.

Korona si vyžadovala 
zvláštnu starostlivosť

Vzhľadom na to, že budova je 
kultúrnou pamiatkou, príprav-
né práce rekonštrukcie boli 
mimoriadne zdĺhavé. Nasledo-
vali dlhé diskusie a rokovania  
s Pamiatkovým úradom Trnava, 
resp. s archeológmi a reštaurá-
tormi o možnostiach realizácie 
stavby a detailov rekonštruk-
cie. Patrilo k nim napr. schvále-

nie prototypu použitých okien, 
určenie zloženia vnútorných 
a vonkajších omietok a návrh 
ozdobných prvkov fasády okolo 
okien. V súlade s platnými pred-
pismi v pamiatkarskej oblasti 
musel vypracovaný návrh obsa-
hovať aj úplný technologický 
popis celej rekonštrukcie tak, 
aby si jednotlivé prvky budovy 
zachovali svoj pôvodný ráz ale-
bo získali podobný charakter.
Rekonštrukcia niekdajšej 
budovy kláštora sa v roku 
2018 stala skutočnosťou, ale 
v marci 2020 museli byť práce 
kvôli pandémii koronavírusu 
prerušené. Ďalšou prekáž-
kou bol stav časti budovy, kde 
bola narušená statika – počas 
reštaurovania stien totiž obja-
vili pukliny, ktoré bolo treba 
prednostne riešiť, plány však 
aj teraz musel najskôr odobriť 
Pamiatkový úrad Trnava.
Napriek tomu všetkému bola 
vnútorná a vonkajšia fasáda 
vlani v septembri už hotová 
a strecha tiež obnovená. Na 
jeseň sme referovali, že sa na 
nádvorí kladú dlažobné koc-
ky, miestnosti čakajú na nové 
podlahy a vo vnútri sa pomaly 
dokončuje reštaurátorská prá-
ca. Takto sa postupne dostalo 
všetko na svoje miesto.

Mysteriózny mestský múr
Veľké prekvapenie pre všet-
kých priniesol archeologický 
prieskum realizovaný vlani  

Slávnostného otvorenia budovy sa zúčastnili pozvaní hostia
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Ordo Minimorum – komorná výstava v budove Korony
V rámci otvorenia obnove-
nej budovy kláštora bola 
predstavená aj malá výstava  
s názvom Ordo Minimorum.  
Táto komorná výstava prevedie 
návštevníka krátkymi dejinami 
kláštora paulánov v Šamoríne. 
Výstava je dôležitá hlavne kvô-
li tomu, lebo sa nám podarilo 
na nej prezentovať zbierkové 
predmety viažuce sa k histórii 
mesta Šamorín.
V prvých dvoch vitrínach sme 
mali možnosť vystaviť dobo-
vé predmety pochádzajúce zo 
zbierky Farnosti Nanebovzatej 
Panny Márie v Šamoríne. V tre-
tej môžeme nájsť zopár predme-
tov pochádzajúcich z výskumu 
SNM - Archeologického múzea, 
ktorý  bol vykonaný v  novove-
kej krypte kostola Nanebovza-
tej Panny Márie v Šamoríne  
v roku 2015. Vo štvrtej vitríne 
boli vystavené predmety pochá-
dzajúce z posledného archeo-
logického výskumu, ktorý bol 
vedený Robertom Ivánom. Tieto 
predmety boli zatiaľ vystavené 
iba na dva dni (25 - 26. júna) 
ale dúfame, že v budúcnosti 
budeme mať možnosť ich zno-

va nainštalovať späť. Výstava je 
obohatená digitálnymi replika-
mi plánu mesta Šamorín z roku 
1777 a plánu kláštora z roku 
1846. Veľmi ma teší, že sme mali 
možnosť vystaviť aj legendárny 
obraz, na ktorej je znázornené 
vyhorenie Šamorína zo 17. sto-
ročia. Zaujímavosťou obrazu 
je, že nepoznáme autora a ani 
presné datovanie vyhotovenia 
tohto diela. Podľa posledné-
ho reštaurátorského výskumu 
obraz pochádza približne z 19. 
storočia, čiže je mladší než sa 
predpokladalo. Určite by bolo 
na zváženie urobiť podrobnejší 
výskum na zistenie presnejšie-
ho datovania tohto umeleckého 
diela. Obraz nám zapožičal Dob-
rovoľný hasičský zbor v Šamoríne 
a bol zreštaurovaný z finančných 
prostriedkov mesta Šamorín.
História kláštora je spracovaná 
na troch roll up banneroch, kto-
ré boli vypracované grafičkou 
Anita Virág. Prvý banner nám 
priblíži dejiny rádu paulánov, 
ktorý založil sv. František z Paoly 
v talianskej Kalabrii v roku 1454. 
Druhý banner nám rozpráva prí-
beh založenia kláštora v Šamorí-

ne, ktoré trvalo od roku 1722 do 
1778. Posledný banner nás oboz-
námi s históriou kláštora, po tom, 
ako bol rád paulánov zrušený  
v roku 1786.
Na záver by som sa chcel poďa-
kovať každému, kto sa spo-
lupodieľal na vytvorení tejto 
jedinečnej výstavy. Veľká vďaka 
patrí vedeniu mesta Šamorín za 
oslovenie a financovanie tejto 
výstavy. Miroslave Hargašovej a 
Ilone Almási, ktoré mi pomáhali  
s drobnosťami. SNM - Archeo-
logickému múzeu, farárovi Pálovi 
Myjavcovi, archeológovi Rober-
tovi Ivánovi a Dobrovoľnému 
hasičskému zboru v Šamoríne za 

zapožičanie zbierkových pred-
metov. Gáborovi Strešnákovi  
z Mestského múzea v Senci za 
odbornú spoluprácu a cenné 
rady, Anite Virág za grafickú 
prácu a pomoc pri inštalovaní, 
Tünde Szendi a Bianke Boda za 
korektúru textov, Fórum inšti-
tútu pre výskum menšín za 
skvelé a kvalitne digitalizované 
pohľadnice, Mestskému kul-
túrnemu stredisku a Dánielovi 
Tubovi za fotografie. V nepo-
slednom rade ďakujem každé-
mu návštevníkovi, ktorí si výsta-
vu už pozreli alebo sa ešte len 
prídu pozrieť. 

PhDr. János Hushegyi

Predmety pochádzajúce zo zbierky Farnosti Nanebovzatej Panny Márie 
v Šamoríne

Bývalý paulánsky kláštor na dobovej fotografii

v novembri – odborníci nit-
rianskej firmy PAMARCH s.r.o. 
našli pod budovou (bývalého 
paulánskeho kláštora) opev-
nenie. Archeológovia objavili 
v hĺbke asi 4 m stredoveké, 
resp. novoveké úlomky kera-
miky, kovové predmety, klin-
ce, rytiny a strieborné mince. 
Počas neskorších vykopávok 
boli odkryté základy, resp. roh 
stavby z neskorého stredove-
ku alebo z raného novoveku. 
K histórii kláštora patrí fakt, 
že pri jeho stavbe boli na loka-
lite ruiny, ktorých veľkú časť 
odpratali. Ostali tu aj ruiny po 

veľkom požiari v roku 1683, 
tento kus múru však pravde-
podobne nevedeli zbúrať. Časť 
spadajúcu k pivnici do určitej 
výšky rozobrali, zvyšok necha-
li stáť a sčasti zabudovali do 
základov kláštora, čo je aj dnes 
vidieť v základoch a v podlahe 
pivnice kláštora. Nález je tým 
zaujímavejší, že tento múr bol 
vybudovaný z veľkých balva-
nov, akých v okolí Šamorína 
niet, najbližším náleziskom sú 
Karpaty. Od výšky 1 m bol múr 
hrubý 1,20 m  budovaný už  
z tehly. Tieto znaky nasved-
čujú tomu, že išlo o mestské 

opevnenie, ktoré začali budo-
vať v novoveku proti Turkom.
Medzi novovekými úlomka-
mi sa našli kusy keramiky aj 
zvyšky kovových úžitkových 
predmetov. Zaujímavé boli 
aj nálezy zo žumpy kláštora 
– archeológovia našli medzi 
nimi nádherné kusy kerami-
ky a fľašky, aj také, ktoré mali 
zachované ešte aj obsah. 
„Našiel sa materiál na menšiu 
výkladnú skrinku, ale najpre-
vratnejším objavom je ten kus 
opevnenia” – potvrdil nám 
Robert Iván, archeológ pôvo-
dom zo Šamorína.

Teraz to začína
25. júna na slávnostnom 
otvorení obnovenej budovy 
bývalého paulánskeho kláš-
tora zdravila hostí projektová 
manažérka mesta Lea Fašan-
gová, následne sa prítomným 
prihovoril primátor Csaba 
Orosz. Vo svojom príspevku 
zdôraznil, že pre Šamorínčanov 
je tento bývalý kláštor viac než 

len zachovanou a obnovenou 
budovou; je svedkom našej 
histórie a spojením niekoľko 
storočnej minulosti a súčas-
nosti Šamorína. Gábor Bárdos, 
bývalý primátor Šamorína 
apeloval na akékoľvek budúce 
vedenie mesta, aby už nikdy 
nedovolili, aby sa šamorín-
ske architektonické pamiatky 
dostali do takého dezolátne-
ho stavu, v akom sa Korona 
niekoľko desaťročí nachádza-
la. Sú dobré šance splniť toto 
želanie, pretože mesto vyvíja 
v súčasnosti nemalé úsilie pre 
zachovanie architektonického 
dedičstva – ako príklad môže-
me uviesť obnovu budovy tzv. 
špitálskej kaplnky alebo rekon-
štrukciu kostola v Šámote.
Budova Korony bola slávnost-
ne odovzdaná, ale jej príbeh 
tu ešte nekončí, práve nao-
pak: teraz sa začína. Je už len 
na nás, Šamorínčanoch, aby 
sme ju premenili na komu-
nitný priestor a naplnili obsa-
hom.                                          (la)
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Blues ako ho nepoznáme

Odovzdali chodník ku Kauflandu

Mohlo by sa zdať, že blues 
je už dobre známy žáner a 
veľa nového priniesť nemô-
že, napriek tomu však možno  
v archívoch stále objaviť sku-
točné perly. Takými sú naprí-
klad drumbľové nahrávky 
harmonikára Sonnyho Terry, 
ktoré dnes ožívajú v podaní 
tria The Turtev Brothers.
Projekt Turtev Brothers vzni-
kol, keď multiinštrumentalista 
Erik Turtev (drumbľa, píšťalky, 
gajdy) zistil, že jediný blues-
man, ktorý hral na drumbľu, 
bol legendárny harmonikár 
Sonny Terry. Trio hralo na 
malých festivaloch v okolí 
Bratislavy a Dunajskej Stre-
dy piesne – tradicionály sta-
rých bluesmanov, v ktorých 

sa výrazne prejavuje drumbľa. 
Spev a gitaru obsluhuje Juraj 
Dura Turtev, perkusie a zvu-
kové sample má na starosti 
bubeník Roman Turtev. Erik 
Turtev s Dura Turtevom spolu 
vystupovali už od roku 2015 
na rôznych podujatiach, či už 
básnických alebo iných mul-
tižánrových stretnutiach. Spo-
lu sa predstavili aj na drumb-
ľovom festivale v maďarskom 
Kecskeméte a na festivale 
hrdelných a alikvótnych spe-
vov v Šamoríne. Vidiecky 
folk-blues hrali najčastejšie v  
šamorínskom klube Šup-Šup. 
Skupina postúpila do súťaže 
Blues Aperitív 2021, ktorá sa 
bude konať 11.9.2021 v českom 
Šumperku.

The Turtev Brothers           Foto: Mátyás Szinghoffer

Nový chodník pri Bratislavskej ceste (Foto: la)

Organizujeme zbierku 
pre Hodonín, Břeclav a okolité obce

24. júna bola južná Morava 
postihnutá tornádom a sil-
ným krúpobitím, pričom naj-
viac zasiahnutým miestom 
sa stalo okolie Hodonínu a 
Břeclavu. Živel strhol celé 
budovy a vyžiadal si nie-
koľko ľudských životov. Na 
pomoc postihnutému regió-
nu sa rozbehla rozsiahla 
zbierka.
Aj samospráva nášho mesta 
organizuje zbierku pre juho-
moravské mesto Hodonín 
a okolité postihnuté obce. 
Nakoľko podľa informácií 
Městského úřadu Hodonín 
bolo za uplynulé dni vyzbie-
rané dostatočné množstvo 
potravín, ošatenia a domá-
cich potrieb, Šamorínčania 
môžu ľubovoľnou čiastkou 
prispieť na náklady odstrá-
nenia škôd a rekonštrukcie 
mesta a obcí. Mesto Hodonín 
očakáva príspevky na trans-
parentnom účte:
IBAN: CZ19 0100 0001 2331 
1627 0217, BIC: KOMBCZPP

Finančný dar poslaný na ten-
to účet bude rozdelený medzi 
občanmi nielen Hodonína, ale 
i okolitých zasiahnutých obcí 
Lužice, Mikulčice, Moravská 
Nová Ves a Hrušky. Do správy 
pre príjemcu uveďte, ktorej obci 
venujete Váš príspevok. V prí-
pade, že nebude určená obec, 
bude príspevok proporcionálne 
rozdelený. Transparentný účet 
zriadený mestom Břeclav náj-
dete tu:
IBAN: CZ19 0100 0001 1584 
3625 0277
BIC: KOMBCZPP

(la)

Južnou Moravou sa koncom júna 
prehnala silná búrka sprevádza-
ná tornádom a krupobitím         

(Foto: Michal Ciuzek / AFP, net)

Po poldruha ročnej nútenej pauze sme 29. júna opäť zablahožela-
li našim seniorom, ktorí počas tohto mesiaca oslávili alebo ešte len 
oslávia svoje 70., 75., 80., 85. či vyššie narodeniny. V klube dôchod-
cov na Pomlejskej ulici sa k nim v mene samosprávy prihovoril pri-
mátor Csaba Orosz, ktorý vyzdvihol, že hoci sa podobné podujatia 
v Šamoríne nekonali od januára 2020, mesto nezabudlo na svoje 
povinnosti voči seniorom. Zároveň im poprial pevné zdravie a odo-
vzdal symbolický dar mesta. Na oslavu bolo pozvaných 29 hostí, prí-
tomných bolo 12. Našim jubilantom aj touto cestou blahoželáme!

30. júna poobede odovzdali 
predstavitelia Kauflandu, mes-
ta a zhotoviteľa chodník vedú-
ci popri hlavnej ceste I/63 
od čerpacej stanice Slovnaft  
k parkovisku nákupného 
centra. Investorom stavby 
v hodnote približne 50-tisíc 
eur je spoločnosť Kaufland, 
staviteľom bolo mesto Šamo-
rín. Chodník bol realizovaný 

mestskou spoločnosťou Area 
Šamorín, s.r.o. Stavba má slúžiť 
zvýšeniu bezpečnosti chodcov 
na tomto frekventovanom úse-
ku Bratislavskej cesty. Chodník 
bude mať vlastné osvetlenie, 
pouličné svietidlá však zatiaľ 
dodané neboli. Na krátkom 
úseku pri budove Kauflandu 
má byť dodatočne namonto-
vané aj zábradlie.                 (la)
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Branislav Potančok: 
Puška
Autor, ktorý dáva jasne naja-
vo, že dôverne pozná pomery 
v zdravotníctve, zavedie čita-
teľa do jednej z bratislavských 
nemocníc, kde sa stretnú 
traja hlavní protagonisti prí-
behu: lekár s pacientom a  
s jeho susedom, ktorý ho 
našiel doma v bezvedomí. 
Spomienky sa striedajú s 
prítomnosťou a názormi na 
dianie nielen v slovenskom 
zdravotníctve, ale i v celej spo-
ločnosti pred rokom 1989 i po 
ňom. Časť príbehu sa odohráva v Kanade, kde celú rodinu 
spája i rozdeľuje tajomná puška. Príbeh, ktorý sa v knihe odo-
hráva, môže byť čitateľom povedomý, veď ide o lásku, zradu, 
klamstvo, vyhorenie v práci či hľadanie si svojho miesta na 
svete, hoci aj v zrelom veku.

Pavol Rankov: 
Miesta, čo nie sú na mape
Kým Marek a Natália študujú  
v Olomouci, vyzerá to na 
celkom obyčajný život slo-
venských vysokoškolákov v 
blízkom zahraničí. Možno sú 
občas nezdravo intelektuál-
ni a inokedy príliš naivní, ale 
v podstate sú ešte normálni. 
Potom však prídu prázdnino-
vať na rodné Slovensko a ich 
vzťah je čoraz komplikovanejší. 
Ako jedovaté plyny sa uvoľňu-
jú Marekove traumy z detstva 
a Natália, čoraz upnutejšia, už 
nechce hľadať cestu na ich prekonanie. Lenže kto z nich viac 
klame a kto si lepšie vymýšľa? Rozprávanie sa mení ako cha-
meleón uväznený medzi krivými zrkadlami.

Vernisáž v Korone, 
umelecká obec v meste

Grafička Éva Mayer žije strie-
davo v Šamoríne a Budapešti, 
no počas života navštívila aj 
množstvo európskych krajín. 
Pôsobí tiež ako organizátorka 
kultúrnych podujatí, pričom sa 
s jej menom spája viacero kurá-
torských projektov. Jej diela 
budú počas leta vystavené aj 
pre šamorínske obecenstvo.

S čím tento rok prichádzate do 
Šamorína?
V prvom rade by som vyzdvihla 
výstavu Odkaz podaný ďalej 
(Továbbított üzenet) II., ktorá 
obsahuje reprezentatívny výber 
mojich prác z obdobia 2015 až 
2021. Kto ma pozná, asi vie, 
že často otváram tabuizované 
témy ako sú napr. prežívanie 
a akceptácia choroby, spolo-
čenské a menšinové konflikty, 
vnútorné spracovanie zániku a 
smútku po odchode blízkych 
alebo myšlienkový svet viery a 
náboženstva. Neobchádzam ani 
témy ako sú vzťah jednotlivca 
a spoločnosti alebo stredoeu-
rópska identita. Moja výstava 
bude otvorená v druhej polovici 
júla v aule obnoveného paulán-
skeho kláštora v Šamoríne. Ver-
nisáž otvorí historička umenia 
Tekla Uszkay a vystavené diela 
budú reflektovať témy už vyššie 
menované.

13. až 22. augusta sa koná už 11. 
ročník akcie Dunart.com Šamo-
rínska medzinárodná umelecká 

obec. Prezradíte nám niečo o 
tomto podujatí?
Hlavným cieľom tohto medzi-
národného sympózia, ktorého 
som autorom a zároveň spolu  
s mojimi rodičmi aj hlavným 
organizátorom, bude stretnutie a 
budovanie vzťahov medzi uzná-
vanými a mladými začínajúcimi 
výtvarníkmi. Tento umelecký 
tábor dá priestor na vzájomné 
spoznávanie umeleckých metód 
a myšlienkových pochodov, no 
je aj skvelou príležitosťou na 
vznik novej duchovnej komunity. 
Doteraz realizovaných poduja-
tí sympózia sa tvorivou prácou 
zúčastnilo takmer 170 umelcov 
zo 16 krajín, tvorili v zadanej 
téme bez obmedzenia žánru,  
s použitím tak tradičných, ako  
i celkom novodobých prostried-
kov. Na tohtoročnú umeleckú 
obec prichádzajú umelci zo Slo-
venska, Macedónska, Maďar-
ska a Rumunska. Názov a téma 
podujatia bude Časová kapsu-
la. Podobne ako v minulosti, aj 
teraz sa budú súbežne konať 
sprievodné a odborné programy. 
16. augusta v Šup-Šup-Music 
Clube vystúpi mladá džezová 
speváčka Bettina Bakos so svo-
jou formáciou Bettina Septet. 
Predstavenie hosťujúcich umel-
cov zorganizujeme v Mozi Clu-
be. Vyvrcholením celého podu-
jatia bude výstava Časová kap-
sula s vernisážou 21. augusta, 
kam každého záujemcu srdečne 
pozývame.   (s)

Éva Mayer: Umelecký tábor dá priestor na vzájomné spoznávanie 
umeleckých metód (Foto: tenyek.sk)

Otváracie hodiny Mestskej knižnice Zsigmonda 
Zalabaiho počas letných prázdnin

Pondelok:  13.00–16.00
Utorok:  9.00–12.00, 13.00–16.00
Streda:  9.00–12.00, 13.00–18.00
Štvrtok:  9.00–12.00, 13.00–16.00
Piatok:  13.00–16.00 
Sobota:  zatvorené

Od 16. do 31. augusta 
bude knižnica zatvorená.
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Študenti HASOŠ navštívili židovské cintoríny v meste
Historický židovský cinto-
rín ukrytý v zástavbe. Prá-
ve sem smeroval cieľ našej 
cesty, keď sme s prvákmi a 
druhákmi manažmentu regi-
onálneho cestovného ruchu 
namiesto vyučovania vyrazili 
na miesto posledného odpo-
činku mliečňanských Židov. 
Zvláštnu atmosféru pietne-
ho miesta, kde akoby zastal 
čas, umocňuje skutočnosť, že 
cintorín „doslúžil“ a už desať-
ročia sa v ňom nepochováva. 
Namiesto studeného mramo-
ru tu nesmelo vykúkajú spod 
nánosu brečtanu a pod ochra-
nou majestátnych stromov 
pieskovcové macevy ohlodané 
časom. Nájdeme tu aj niekoľko 
mramorových náhrobkov, tie 
však pôsobia dojmom, akoby 
sem ani nepatrili.
Naším sprievodcom je pán 
Janko Hevera, naslovovzatý 
odborník židovstva a správca 
historického cintorína v jednej 
osobe. Počas jeho pútavého 
výkladu blúdime pohľadmi 
po nečitateľných hebrejských 
nápisoch a symboloch, ktoré 
na kresťanských cintorínoch 
nenájdeme. Zarazí nás, že nie-
ktoré macevy sú starostlivo 
zabalené do igelitu a na nie-
ktorých svietia čerstvo nama-
ľované písmená. Dostane sa 
nám odpoveď, že pieskovec 
nie je trvanlivý a aby sa najviac 
poškodené macevy ako-tak 

zakonzervovali pred nepriaz-
ňou počasia (najmä v zime) sa 
obalia do igelitu. 
Od nášho sprievodcu sa tiež 
dozvedáme, že židovský cinto-
rín v Mliečne máme doložený 
už od 18. storočia. Bol najväčší 
na Hornom Žitnom ostrove. 
Pôvodne sa rozprestieral mimo 
obývaného územia, asi kilome-
ter od dediny, na vyschnutom 
nánose medzi dvoma mŕtvy-
mi ramenami Dunaja. Stal sa 
miestom posledného odpočin-
ku Židov z Mliečna i okolitých 
dedín. Zachovalo sa tu okolo 
330 očíslovaných hrobov. 
Najstarší zachovaný náhrobok 
pochádza z roku 1739. Patril 
dievčine menom Frajdl, dcére 
Abraháma, ktorú pochovali 
neďaleko. V tom čase Židia 
ešte nepoužívali priezviská, 
preto sa uvádzalo len jedno 
meno. Naposledy sem pocho-
vali manželov Kohnových  
v roku 1942. Mnohé macevy 
sú dnes ukryté v zemi, prípad-
ne boli odcudzené.
Ešte jedna vec nám udrie do 
očí. Všetky macevy sú paspor-
tizované, starostlivo očíslo-
vané, na ich zadnej strane 
pribudli mená v latinke. Náš 
sprievodca nás zasväcuje do 
osudov ľudí, ktorí tu kedysi žili. 
Pri niektorých hroboch zasta-
neme a všímame si dodatočne 
pripevnené tabuľky s menami 
celej rodiny. Rôzne roky naro-

denia, len rok úmrtia je u všet-
kých členov rodiny rovnaký – 
leto 1944 a vedľa neho miesto 
úmrtia - Auschwitz. Akoby sa 
tragédia rodiny zhmotnila do 
jednej tabuľky, ktorá chce byť 
svedkom tej etapy dejín, na 
ktorú by sme najradšej všetci 
zabudli. 
Naše putovanie pokračo-
valo návštevou židovského 
cintorína v Šamoríne, ktorý 
len nedávno revitalizovali. 
Pochádza z konca 19. storo-
čia a miestni Židia sem začali 
pochovávať svojich blízkych 
až po vytvorení židovskej 
náboženskej obce v Šamoríne. 
Ten šamorínsky je o poznanie 
modernejší, s monumentálny-
mi mramorovými náhrobkami 
a nápismi v latinke. Nájdeme 
tu aj niekoľko jednoduchých 

macev s nápismi v hebrejčine. 
Odpočíva tu tiež sedemnásť 
židovských zajatcov z obdobia 
Veľkej vojny. Súčasťou šamo-
rínskeho cintorína bol aj pietny 
dom smútku, neskôr prerobený 
na garáž, kam dočasne uložili 
telo zosnulého až do doby, kým 
ho podľa židovských rituálov 
neuložili na miesto posledného 
odpočinku. 
Ani na tomto cintoríne sa dnes 
nepochováva. Pripomína však 
časy, kedy si tu židovská komu-
nita svorne nažívala netušiac 
o tragédii, z ktorej nebolo viac 
návratu.
Ďakujeme nášmu sprievodcovi 
p. Heverovi za čas, ktorý s nami 
trpezlivo strávil, pútavý výklad a 
príležitosť dostať sa na miesta, 
ktoré sú pre verejnosť uzavreté.

PaedDr. Soňa Zakariásová

V športovom komplexe X-BIONIC Sphere 
v Šamoríne sa uskutočnil zraz reprezen-
tantov vo futbale do 15 rokov. Reprezen-
tačného zrazu sa zúčastnili aj dvaja žiaci 
ZŠ Mateja Bela, futbalisti Adam Lami a 
Šimon Oros zo športovej triedy. Získali 
skúsenosti na týždennom reprezentač-
nom kempe. Od pondelka 17.5.2021 do 
piatka 21.5.2021 Adam a Šimon zarezávali 
v každodennom tréningovom procese, aby 
zaujali reprezentačných trénerov. V prie-
behu celého kempu ich čakal pestrý fut-
balový program, ktorý im pomôže v zdo-
konaľovaní ich futbalovej kariéry. Našim 
žiakom držíme palce a pevne veríme, že sa 
z nich stanú aj na základe našej výchovy v 
školskom prostredí úspešní  seniorskí fut-
baloví reprezentanti Slovenska.

Mgr. Anton Daniel, 
učiteľ telesnej výchovy a tréner

Futbalový reprezentanti Slovenska do 15 rokov
Gymnázium 

Milana Rastislava 
Štefánika v Šamoríne 

má zámer prenajať 
priestory:

- pre veľkú telocvičňu,
- pre malú telocvičňu.

Bližšie info 
na webstránke:

www.gymmrssam.sk

Študentov zaújala história židovských cintorínov                        (Foto: sz)

Adam Lami a Šimon Oros    (Foto: ad)
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Prvé komunitné bylinkové záhony už stoja

Vzácna spolupráca s Nadačným fondom Tesco pokračuje

V polovici júna začala rea-
lizácia prvých komunitných 
bylinkových záhrad v Šamo-
ríne, ktoré boli postavené na 
dvore 4 šamorínskych zák-
ladných škôl – ZŠ M. Bela, ZŠ 
s VJM M. Korvína, Špeciálnej 
základnej školy v Šamoríne a 
ZŠ s VJM Mliečno.
Súbežne sa na týchto školách 
sa konali workshopy starost-
livosti o záhradku a spozná-
vania byliniek zážitkovou for-
mou.
Cieľom tejto aktivity je vykom-
penzovať vplyv počítačov  
v živote detí, čo platí obzvlášť 
na postpandemické obdo-
bie, vrátiť ich späť do prírody, 
naučiť ich starať sa o záhony 
a pomôcť im získať priamu 
skúsenosť a zážitok s liečivý-
mi bylinkami. Deti sa priamo 
zúčastnili výsadby, prípravy 
substrátu, starostlivosti a popri 
tom ich čakali aktivity zame-
rané na spoznávanie byliniek, 
testovanie svojho čuchu, spá-
janie vôní s konkrétnou bylin-

kou, výroba prírodného repe-
lentu, miešanie čajov, tvorivé 
aktivity a spoznávanie lieči-
vých byliniek aj mimo záhonu, 
priamo v prírode. Pri stavbe 
záhonov bol použitý prírod-
ný materiál Leier – Durisol, 
čo je zmes drevenej štiepky a 
cementu.
V Šamoríne ide o prvé komu-
nitné záhradky, ktoré sa reali-

zujú na školskej pôde. Každá 
podobná aktivita je podpo-
ryhodná, pretože miestne 
pestovanie a užívanie plodov 
pomáha znižovať uhlíkovú 
stopu komunity, učí deti sta-
rostlivosti a zodpovednosti a 
dobre zapadá aj do rozvrhu 
základných škôl. 
Výsadba a workshopy sa rea-
lizovali v rámci cezhraničné-

ho projektu Mesta Šamorín a 
Pisztráng Kör z Dunaszigetu 
pod názvom „Prvé bylinko-
vé komunitné záhrady v Szi-
getköze a na Žitnom ostro-
ve“, kód projektu SKHU/
WETA/1901/4.1/023. Na 
projekte s nadšením spolu-
pracujú dodávateľské firmy 
LEIER a záhradníctvo ABIES 
Čilistov.                (vk)

Základná škola Mateja Bela 
v Šamoríne má už tretí rok tú 
česť spolupracovať s Nadač-
ným fondom Tesco v progra-
me „Vy rozhodujete, my 
pomáhame“. Za túto dobu 
sme získali nemalé finančné 
prostriedky na rôznorodé čin-
nosti. 
Pred očami máme spomienky 
na naše výtvarné a čitateľské 
aktivity, ktoré menovaný fond 
podporil sumou 1300 eur. Za 
rovnaký rozpočet sme reali-
zovali ďalší projekt s názvom 
O čom sa bábky rozprávajú. 
Tešíme sa, že môžeme nado-
budnuté knihy, spoločenské hry 
a bábky využívať aj po ukončení 
projektov.
Dňa 10. 6. 2021 sme organizo-
vali hudobno-tanečný program 
pre najmenších žiakov. V rámci 
8. edície spomínaného progra-
mu sme získali 800 eur na 
uvedenú aktivitu. Našu školu 
navštívila známa dvojica pod 
umeleckým menom Spievanka 
a Zahrajko. Vidieť umelcov na 
vlastné oči bolo niečo neuve-

riteľné. Výborná atmosféra sa 
na školskom dvore stupňovala, 
nadšenie nemalo konca-kraja. 
Medzi malými deťmi sa neča-
kane ocitli aj deviataci. Naj-
mladší a najstarší žiaci veselo 
spievali, hrali sa na hadíkov, 
krepčili a rezko poskakovali. 
Bolo to veľmi milé.
Osud nám opakovane rozdal 
dobré karty. Náš najnovší pro-
jekt v rámci 9. edície s názvom 
Učíme sa tvoriť a efektívne 
rozmýšľať bol zaradený hod-

notiacou komisiou medzi tri 
najlepšie v regióne. O jeho pod-
pore rozhodujú v týchto dňoch 
zákazníci v obchode Tesco 
Supermarket Šamorín. Získané 
prostriedky použijeme na kúpu 
drevených kociek a staveb-
níc, ktoré budeme potrebovať  
k našim aktivitám v nasledu-

júcom školskom roku. Ak sa 
Vám páči táto myšlienka, hlasujte, 
prosím, za náš zámer. Vážime si 
každý jeden hlas a zo srdca Vám 
ďakujeme.
Oceňujeme veľkorysosť Nadač-
ného fondu Tesco a máme úprim-
nú radosť zo vzácnej spolupráce.

Erika Oravcová, učiteľka

Deti sa priamo zúčastnili výsadby, prípravy substrátu a starostlivosti o záhon                                     (Foto: vk)

Škola organizovala hudobno-tanečný program pre najmenších                                                                 (Foto: eo)
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Pomoc nielen v ťažkých časoch
Slovak Business Agency 
poskytuje prostredníctvom 
Národných podnikateľských 
centier (NPC) po celom Slo-
vensku bezplatnú podporu 
podnikateľom i záujemcom 
o podnikanie. Poradenstvo, 
experti z praxe, nové kontak-
ty a ochota pomôcť. To a ešte 
oveľa viac nájdete aj v Trnave.
Možno ste sa dostali vinou pan-
démie do problémov a potrebu-
jete nájsť riešenie alebo chcete 
posunúť váš biznis na vyšší 
level. Každodenné podnikateľ-
ské otázky vyriešite rýchlejšie  
s pomocou skúsených exper-
tov. Marketing, dane, účtovníc-
tvo, legislatíva či manažment 
firmy, to sú témy, v ktorých 
vám poradia.  Poradenstvo vám 
poskytnú aj v oblasti duševné-
ho vlastníctva, pretože inova-
tívne nápady, značku či dizajn je 
potrebné si chrániť.

Široká škála možností
Každý mesiac si môžete vybrať 
zo širokého spektra seminá-
rov, kurzov, networkingových 
stretnutí alebo workshopov. 
Vycestovať s NPC môžete aj na 
podujatia v Európskej únii. Na 
zahraničných podujatiach zís-
kate nové skúsenosti a kontak-
ty, ktoré obohatia vaše podnika-
nie.  Hoci sa aj tie v tejto dobe 
presunuli do online priestoru, 
nič to nemení na tom, že po 

schválení žiadosti vám bude 
zaplatený online vstup. ,,Našou 
výhodou je, že spolupracujeme 
s tými najlepšími odborníkmi z 
praxe a poradenstvo  vám uši-
jeme na mieru. Podujatia orga-
nizujeme v našich podnikateľ-
ských centrách, no v súčasnej 
dobe sme prešli na online for-
mu.“ hovorí Šimon Ihnát, hlavný 
koordinátor NPC Trnava.
Ani chýbajúce financie nemusia 
byť prekážkou vo vašom pod-
nikaní a jeho rozvoji. Prostred-
níctvom mikropôžičkového 
programu vám vedia ponúknuť 
pomoc vo forme mikropôžičky 
za výhodných podmienok.

Dvere do sveta biznisu
Experti a tím Národného pod-
nikateľského centra v Trnave 
premenia váš podnikateľský 
nápad na podnikanie. Podnika-
teľské základy získate na päť-
dňovom Kurze podnikateľských 
zručností. V letných mesiacoch 
je organizovaná letná škola. Tu 
môžu budúci podnikatelia roz-
víjať svoje nápady, získať nové 
skúsenosti, zážitky  a tiež spo-
znať možných partnerov pre 
svoj budúci biznis.
„Každému sa snažíme odpo-
ručiť službu, ktorá je pre neho 
vhodná. Na kurze podnikateľ-
ských zručností získajú účastní-
ci dôležité informácie z oblasti 
práva, financií, plánovania a 

najmä obchodné a prezentač-
né zručnosti. Počas letnej školy 
sa zoznámite s biznis modelmi, 
preberieme plán predaja, ana-
lýzu trhu a vytvoríte si vlastný 
biznis model,“ hovorí Danka  
Chválová, manažérka Akcele-
račného programu Trnava.
Raz ročne sa otvára aj intenzív-
ny program Akcelerátor. Počas 
štyroch mesiacov získajú účast-
níci prostredníctvom tematic-
kých prednášok, workshopov a 
stretnutí s mentormi potrebné 
zručnosti pre rozbeh podnika-
nia. Na konci programu zhod-
notia celkový pokrok a cestu 
účastníkov. ,,V Akcelerátore sa 
zameriavame na premenu pod-
nikateľských nápadov na reálne 
podnikanie, a to najmä pro-
stredníctvom cieleného indivi-
duálneho poradenstva, ktoré 

zabezpečujú skúsení mentori.“ 
hovorí Danka Chválová.

Registrujte sa!
Aby ste mohli bezplatné služby 
čerpať, musíte sa stať  overe-
ným klientom. K tomu je potreb-
ná registrácia na NPC.sk. Prvý 
kontakt môžete absolvovať v 
Národnom podnikateľskom 
centre Trnava. Tu dostanete 
informácie o tom, akú podporu 
a služby vám vedia poskytnúť.  
Pomôžu vám aj s registráciou.  
,,V NPC Trnava sme hrdí na množ-
stvo podujatí, ktoré sme zorgani-
zovali a na ich vysokú účasť. Naši 
klienti sa často sami dožadujú 
ďalších podujatí. Budeme radi stáť 
pri zrode ďalších podnikateľských 
nápadov. Tešíme sa na stretnutie 
s vami v NPC Trnava.“ uzatvára 
Danka Chválová.                        (pr)

Každý mesiac si môžete vybrať zo širokého spektra seminárov (fotoarchív)

V polovici júna navštívila skupina poslancov mestského zastupiteľstva 
a zamestnancov mestského úradu židovské cintoríny v našom meste. 
Príbeh židovskej komunity v Mliečne a Šamoríne a tiež históriu ich 
cintorína prerozprával návštevníkom Ján Hevera, správca židovských 
cintorínov v meste. Pripomenul, že niekoľkí, ktorí prežili hrôzu holo-
kaustu, ešte stále žijú. Jednou z nich je Médi Horák, rodená Lustig, 
dnes žijúca v Bratislave, ktorá v apríli oslávila 98. narodeniny.

Odkedy bola vybudova-
ná časť cyklocesty Čilis-
tov-Kvetoslavov v meste, 
konkrétne úsek vedúci po 
Kláštornej ulici smerom k 
Dunaju, sme dennodenne 
svedkami toho, ako si po 
nej vykračujú chodcovia. 
Samozrejme, že v meste by 
malo byť ideálne všetko pri-
spôsobené najmä chodcom. 
Ich pohodlie a bezpečnosť 
by mali byť v stredobode 
záujmu. Mesto im vychá-
dza v ústrety vo viacerých 
aktivitách – prednedávnom 
boli napr. obnovené chodní-
ky v centre mesta, na úseku 
Hlavnej ulice. Už spomínaná 

Kláštorná ulica má tiež čer-
stvo obnovený chodník na 
opačnej strane cesty.
Chodcovia však môžu 
výrazne blokovať iných 
účastníkov premávky – 
okrem áut aj cyklistov. 
Popri tom ohrozujú aj 
vlastnú bezpečnosť. Cyk-
listi sú skupina, na ktorých 
komfort a bezpečnosť sa 
dlhé desaťročia prihliada-
lo najmenej a teraz majú 
konečne šancu na zmenu. 
Šamorínčania, nepokazme 
im tú radosť, neberme im 
tú bezpečnosť a plynulosť, 
ktorú výstavbou cyklocesty 
získali.              (v)

Milí Šamorínčania,
cyklocesta nie je chodník!
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Žiaci ZŠ M. Bela navštívili mestský úrad
Žiaci triedy 7. A Základnej školy 
M. Bela sa 24. júna v sprievode 
p. učiteľky Briškovej zúčastnili 
študijnej návštevy na mestskom 
úrade v rámci projektu Šamorín-
čan – Informovaný a angažovaný 
občan, ktorého baví žiť v regióne. 
Cieľom projektu je dosiah-
nuť, aby sa občania aktívnejšie 
zúčastnili na správe vecí verej-
ných a v spolupráci s ďalšími 
občanmi alebo inštitúciami 
menili veci k lepšiemu. Primá-
tor Csaba Orosz srdečne priví-
tal žiakov vo svojej kancelárii.  
Prednosta úradu Ervin Sármá-
ny stručne predstavil históriu 
mesta Šamorín a porozprával 
deťom o úlohách primátora, 

samosprávy a o tom, čo vlastne 
robia odborné komisie pri mest-
skom zastupiteľstve. Vyzdvihol, 
že samospráva pri plnení svo-
jich úloh je povinná dodržiavať 
zásady vyrovnaného a trans-
parentného financovania. Deti 
mali veľa otázok a debata znač-
nú chvíľu potrvala. Deti sa na 
stretnutie dôkladne pripravili a 
vyžiadali si aj mestskú kroniku k 
nahliadnutiu. Najviac sa tešili na 
moment, keď im prednosta úra-
du ukázal miestnosť na mest-
skom úrade, ktorá kedysi fungo-
vala ako väznica.  Návšteva mala 
na škole veľmi dobrý ohlas, verí-
me, že sa na budúci rok zopakuje 
s novými žiakmi.                       (vk)

Poďakovanie 
dobrovoľným darcom krvi

Darovania krvi sa zúčastnilo 18 darcov        (Foto: MO SČK v Šamoríne)

Žiakov privítal primátor Csaba Orosz a prednosta úradu Ing. Ervin Sármány 

Miestna organizácia Slovenského Červeného kríža organizo-
vala 7. júla v mestskom kultúrnom stredisku darovanie krvi. 
Vedenie spolku vyjadruje poďakovanie nasledovným darcom 
za účasť: Lukács Tibor, Bc. Knezovičová Alexandra, Hideghéti 
Zoltán, Sztruhárová Silvia, Borsová Alžbeta, Pavolová Bea-
ta, Kožich Ján, Mészárosová Gabriela, Mgr. Norbert Zagyi, 
Hudoba František, Valacsay Annamária, Mocsári Artur, 
Mózes Iveta, Bukor Gabriel, Mészáros Mónika, Roman Kopil 
a Peter Považan.

Výbava zásahového hasičského vozidla Dennis Sabre vo vlastníctve 
Dobrovoľného hasičského zboru Šamorín sa rozrástla o ďalšie dôležité 
prístroje. Tentokrát sa hasičom podarilo zakúpiť pomôcky používané 
pri dopravných nehodách – sadu hydraulických nožníc, oporné stĺpiky 
slúžiace na stabilizáciu prevrátených vozidiel, kliny a vzduchové van-
kúše. Ide o použité vybavenie, ktoré bolo preskúmané, servisované a 
v novom stave stojí 40-až 50-tisíc eur. Kúpna cena vo výške približne 
8000 eur bola uhradená z rozpočtu mesta. Vozidlo bude vybavené 
aj defibrilátorom. Kompletná obnova tohto zásahového vozidla bude 
podľa očakávaní ukončená v júli.             (la)

5. júna 2021
Albert Paksi a Beatrix Litresits

12. júna 2021
Ján Garadi a Kornélia Gyökeresová

Péter Balogh a Klaudia Valent
19. júna 2021

József Mezei a Ilona Baráth
25. júna 2021

Márk Barczi a Anikó Herberger
26. júna 2021

Arpád Mlinkovics a Dominika Vidová

Gratulujeme!

UZAVRELI MANŽELSTVO
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Nespravodlivé a sporné rozhodnutie 
Csaba Zalka (21), jeden z 
najväčších opôr slovenského 
štvorkajaku sa nedostal do 
tímu slovenskej olympijskej 
reprezentácie. V Tokiu bude 
len ako náhradník. Je to nepo-
chopiteľné rozhodnutie.

V tomto roku boli dve medzi-
národné podujatia: Svetový 
pohár a majstrovstvá Európy. 
Na podujatí v Szegede sedel 
v štvorkajaku Erik Vlček,  
v Poznani na súboji európ-
skych krajín si tam sedel Ty. 
Ak sú moje informácie správ-
ne, začiatkom roka padlo také 
rozhodnutie, že slovenský  
olympijský štvorkajak pôjde 
v takom zložení, ktoré bude 
úspešnejšie. 
Presne tak. Na Svetovom pohári 
skončila posádka na šiestom 
mieste, po skvelých pretekoch 
na Majstrovstvách Európy sme 
skončili druhí. V zmysle toho, 
čo bolo dohodnuté, som mal 
sedieť v kajaku ja, ale…

Ale?
Podľa predstaviteľov Slovenské-
ho zväzu rýchlostnej kanoistiky 
nebol tento výkon dostatočne 
presvedčivý. Nebol až taký dob-
rý, aby vyhlásili, že naša štvor-
ka bola lepšia a pocestuje na 
olympiádu. Mňa to šokovalo. Po 
dlhom naťahovaní sa rozhodli, 
že olympijskú zostavu má určiť 
rozstrel.

Čo znamenal rozstrel? 
S Erikom Vlčekom sme išli dva-

krát štyristo metrov. Po sčítaní 
výsledných časov som zaostal  
o dva desatinné body, preto 
si do kajaku sadol Erik. Kaž-
dý však vie, že v štvorkajaku 
nemusia sedieť štyria najrých-
lejší pretekári. Štvorkajak je tím, 
kde má každý svoju úlohu. Náš 
kajak išiel veľmi dobre. V dru-
hom nebolo všetko v poriadku. 
Stačí si pozrieť záznam.

Ešte pred rozstrelom existo-
vala aj ďalšia možnosť, tá bola 
aká?
To bolo o tom, že na olym-
piáde budem v štvorkajaku 
ja a v kategórii K1 pôjde Erik 
Vlček. On však už ako skúsený 
komárňanský kajakár s 5 olym-
piádami za chrbtom vyhlásil, že 
ak nepôjde v štvorkajaku, nejde 
ani do Tokia. Jeho argumentá-
cia bola nepodložená. Nielen 
pre mňa.

Napokon sa do štvorky dostal 
Erik Vlček. Každý čakal, že  
v K1 štartuješ Ty.
Áno, každý si myslel, že ak 
som sa nedostal do štvorky, 
podľa toho, v akej forme som 
a akú prácu som odviedol, 
mám nárok štartovať aspoň  
v K1. Zväz sa však rozhodol 
inak. Nechcem ale zatiaľ meno-
vať konkrétnu osobu alebo oso-
by.

Koho navrhol zväz do jednotky?
Petra Gelleho, ktorý tento rok 
nepodal taký dobrý výkon ako 
za uplynulé roky. Po jarných 

pretekoch sme o ňom ani nepo-
čuli, ani my, ani zväz. Ba čo 
viac, aj náš bratislavský klub, 
ŠCP vrátil jednu olympijskú 
vstupenku. Nechápem. Miesto 
toho, aby sme využili všetkých 
5 miest, zaslúžene, sme jedno 
miesto darovali Dukle. Bola to 
ďalšia facka pre mňa. Keď ma 
už vyhodili zo štvorky, mohli 
by ma s dôverou posadiť do K1. 
Bola by to skvelá motivácia na 
nasledujúce roky, lebo som veľ-
mi chcel pretekať na olympiáde. 
Žiaľ, všetko vyšlo inak. Neviem 
to ovplyvniť.

Musel to byť obrovský šok a 
sklamanie.

To sa nedá ani popísať. Ešte 
stále nenachádzam slová. Pre-
šli už týždne, ale ja som ešte 
stále šokovaný. Nesúhlasím s 
rozhodnutím zväzu. Odviedol 
som poctivú prácu, dosiahol 
som potrebné výsledky, po 
skvelej súťaži sme v štvorkaja-
ku získali striebro. Ale oni mi 
nedôverujú. Teraz o tom už 
ani nechcem hovoriť. Možno 
neskôr.

Ako pokračuješ ďalej? 
Pocestuješ do Tokia?
Áno. Ako náhradník. Naďalej 
pracujem s tímom. Čakajú nás 
sústredenia v Bratislave a v 
Szolnoku. Skúsime sa pripraviť 
na počasie v Japonsku. Pri-
pravujeme sa v takom stane, 
kde je 35 stupňov a 85%-ná 
vlhkosť, bicyklujeme hodinu, 
potom nám po vyšetrení moču 
zisťujú, ako naše telá reagujú 
na záťaž v takýchto podmien-
kach. Ja im aj tak ukážem 
ešte pred olympiádou, na tré-
ningoch, svojim prístupom a 
výkonom, že sa pri menovaní 
mýlili. Do Japonska pôjdeme 
dva týždne pred olympiádou. 
Čaká nás tam aklimatizačné 
sústredenie, pred súťažou pôj-
deme do olympijskej dediny. 

Tibor Duducz 

Csaba Zalka vypadol z olympijskej reprezentácie v rýchlostnej kanoistike

Csaba Zalka s medailou získanou na ME v Poznaní                  (Foto: dt)

Najlepšie štvorica, ktorá nemôže vycestovať na olympiádu. Csaba Zalka je druhý zľava          (Foto: archiv)
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Najväčší (doterajší) úspech Bianky Sidovej 

Sabi Oroszová a Dalibor Hlivák na tréningu U15 ŠBK Šamorín

Šamorínski kajakári aj na 
medzinárodnom poli žnú jeden 
úspech za druhým. Csaba Zal-
ka skončil začiatkom mesiaca 
druhý na majstrovstvách Euró-
py v poľskom Poznani a z junio-
rov vynikala Bianka Sidová, 
ktorá si vybojovala striebornú a 
bronzovú medailu.
„Som veľmi šťastná. Pre mňa 
znamená tento úspech nesku-
točne veľa. Dosiahla som naj-
lepšie výsledky mojej doterajšej 
športovej kariéry. Dúfam však, že 
toto je len začiatok” – vyjadrila sa 
pre naše noviny Bianka Sidová, 
ktorá získala bronzovú medailu  
v súťaži K1 na 1000 m, v súťaži 

K2 na 500 m dokonca striebornú 
so spolupretekárkou Katarínou 
Pecsúkovou. „Môjmu trénerovi, 
Eugenovi Hontimu vďačím za 
veľmi veľa. Je mojim trénerom 
od mojich začiatkov, už osem 
rokov. Pracovali sme veľmi veľa, 
už pri zimnej prípravke sme sa 
sústredili na ME. Najmilšie bla-
hoželanie som dostala od mojej 
babky” – prezradila nám Bianka. 
Teraz si užíva zaslúžený oddych, 
od augusta ju opäť čaká drina. 
„V septembri budú juniorské 
majstrovstvá sveta. Chcela by 
som byť úspešná aj tam” – hovorí 
sebaisto veľká nádej slovenskej 
kanoistiky.                 (duc)

Družstvo U15 Šamorínskeho 
basketbalového klubu absol-
vovalo začiatkom júla v Koši-
ciach finálový turnaj maj-
strovstiev Slovenska, ktorý 
skončil po uzávierke našich 
novín. Dievčatá boli príjemne 
prekvapené, keď sa na jed-
nom z ich tréningov objavili 
dvaja skvelí šamorínski bas-
ketbalisti, Sabi Oroszová a 
Dalibor Hlivák ml. 
Hráčka slovenskej ženskej 
reprezentácie a vlani hráč-
ka extraligovej Handlovej sa 
do tréningu aktívne zapojili  
a s dievčatami nacvičovala 
rôzne hráčske prvky. Po spo-

ločnom tréningu rozprávali 
obaja aj s trénerom Dalibo-
rom Hlivákom o dôležitých 
prvkoch basketbalu a zdieľali 
s dievčatami svoje skúsenos-
ti. Tieto informácie môžu byť 
pre hráčky veľmi užitočné tak 
pred finálovým turnajom, ako 
aj počas ich ďalšej kariéry. 
Potom nasledovalo prekva-
penie od Sabiny. Najskôr 
zablahoželala Diane Blahovej, 
ktorá v ten deň oslavovala 
meniny a darovala jej špor-
tovú tašku, následne rozdala 
dievčatám tréningové úbory 
z jej predchádzajúcich klubov. 
Potom sa po telefóne pripoji-

la aj Angelika Slamová, ďalšia 
odchovankyňa šamorínskeho 
basketbalu, ktorá sa v súčas-
nosti zotavuje v Poľsku po 

operácii kolena. Tento deň bol 
pre mladé šamorínske bas-
ketbalistky zaiste nezabudnu-
teľným zážitkom.              (duc)

ŠTK Šamorín sa môže pochváliť aj majstrovským titulom, a to  
v kategóriách U15 a U13. Modro-bieli hráči v týchto vekových sku-
pinách budú  v novej sezóne hrať už 2. ligu.

Gladiátori vedení trénerom Štefanom Horváthom získali pre Šamorín 
3 majstrovské tituly v zápasníckom slovenskom šampionáte voľným 
štýlom. Víťazmi sa stali Mátyás Gönci (31 kg), Adorján Horváth (68 
kg) a Rudko Patkoló (85 kg). Bronzovú medailu si vybojoval Tibor 
Bihary (33 kg) a Martin Lukáček (68 kg).
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Zbierame úrodu paprík, paradajok a zemiakov
Po tohtoročnom upršanom 
máji prišiel mimoriadne 
suchý a tropický jún. Ak sme 
riadne polievali našu zeleni-
nu, pravdepodobne nemáme 
dôvod sa sťažovať. 
Vonkajšia paprika, paradajky 
a zemiaky sa už veselo dajú 
zbierať. Nakoľko v uplynulom 
mesiaci nebolo žiadne prudké 
ochladenie, ktoré by pomohlo 
rozvoju plesňových ochorení, 
rastliny sú zrejme v dosť dob-
rej kondícii. Platí to najmä na 
paradajky a zemiaky. Pravda, 
že na plodoch papriky sa často 
objavujú hnedé škvrny, ale to 
nemá s počasím nič spoločné, 
je to dôsledok nedostatku váp-
nika. Riešiť to môžeme apliká-
ciou tekutého umelého hno-

jiva s obsahom vápnika, napr. 
prípravkami Kalcidol, Wuxal 
Ca alebo Florasin Ca. Toto 
ochorenie z nedostatku dôle-
žitých prvkov sa objavuje aj  
u paradajok, kde postupujeme 
obdobne ako u papriky. V čase 
dozrievania potrebuje paprika 
viac dusíka, kým u paradajok 
môžeme zrenie urýchliť prida-
ním draslíka. 

Huby a škodcovia
Ak nám aj plesňové ochore-
nia ušetrili plodiny, neplatí to  
o živočíšnych škodcoch, naj-
mä voškách, ktoré boli hojné aj 
tento rok. Dokonca sa objavili 
aj nové druhy ako napr. voš-
ka marhuľová. Marhuľa bola 
doteraz pomerne jednodu-

cho pestovateľným druhom 
a škodcov takmer nemala 
žiadne. Zdá sa, že sa to prá-
ve zmenilo. Žiaľ, aj vošky sú 
čoraz odolnejšie a stane sa, že 
prípravky doteraz účinné ich 
už nedokážu zlikvidovať alebo 
ak áno, len vo vyššej dávke. 
V súčasnosti je najúčinnej-
ším prípravkom proti voškám 
Mospilan 20 SP, ale aj ten sa 
odporúča používať striedavo  
s inými prostriedkami (Sanium 
Ultra, Karanimba Mikro, 
Neemazal, Floravita Citro)  
z dôvodu predchádzania vzni-
ku resistencie. Mimochodom, 
Mospilan 20 EC ešte pred 
pár rokmi zaberal na pásavku 
zemiakovú veľmi prudko, kým 
tento rok bolo odporúčané 
dávkovanie takmer neúčinné. 
Proti pásavke zemiakovej sa 
môžeme brániť aj biopríprav-
kom Spintor.

Pozbierajme cesnak
Jesenný cesnak sa dá zbierať 
už od konca júna, jarný až od 
augusta. Zbierať skoré zemia-
ky možno od polovice júna a 
neoplatí sa to odkladať, nakoľ-
ko sa vo veľkom teple hľuzy už 
nerozvíjajú, sú skôr poškodzo-
vané drôtovcami alebo inými 
škodcami.

Aby sme zaplnili uvoľnené 
miesto v záhradke, v prvej 
polovici júla môžeme ešte 
vysadiť fazuľu maslovú, 
neskorý hrášok, uhorku lahôd-
kovú, kukuricu lahôdkovú, 
uhorku šalátovú, okrúhlicu a 
cviklu. Je čas na pestovanie 
sadeníc jesenných kapustovi-
tých – teraz sa vysádza kapus-
ta hlávková, kel, kaleráb, kar-
fiol, brokolica, ružičkový kel, 
čínska kapusta a kel kučeravý. 
Pri sadení kapustovitých sa 
oplatí obohatiť pôdu o granu-
lované kravské hnojivo. Vysá-
dza sa tiež reďkovka biela, 
neskôr v auguste aj reďkovka 
čierna.

Ochráňme orech!
Od konca júna odporúčame 
začať sa chrániť proti vrtivke 
orechovej, ktorá v uplynulých 
rokoch spôsobila veľké ško-
dy na orechoch. Postriekajme 
orechy tri-štyrikrát striedavo 
roztokmi Sanium ultra a Mos-
pilan 20 SP. Jednou z tohto-
ročných noviniek je bioprípra-
vok s názvom Bora, v skutoč-
nosti sú to spóry húb, ktoré ak 
dostaneme do pôdy koncom 
júna, resp. začiatkom augusta, 
zabraňujú vývinu vrtivky.

Robert Lelkes, Agrosam

Otravné komáre
Komáre nám spôsobujú veľa 
nepríjemností najmä po zápa-
de slnka. Samička komára 
kladie vajíčka do mlák a iných 
stojatých vôd. Premnoženie 
komárov môžeme do značnej 
miery ovplyvniť tým, že nene-
cháme dažďovú vodu odstáť  
v zbernom sude, v krhle,  
v kúpeli pre vtákov, v miske na 
vodu pre domáce zvieratá ale-
bo v mlákach. Komáre priťahu-
je najmä pach ľudského potu a 
nami vydychovaný oxid uhliči-
tý. Nepoužívajme kozmetické 
prípravky s príliš intenzívnou 
vôňou, miesto nich stavme 
radšej na medovku a levan-
duľu. Dlhý svetlý odev môže 
tiež znížiť riziko uštipnutia 
komárom. Vonku na vzduchu 
sa osvedčilo použitie dymov-
nice alebo parafínovej svieč-

ky s vôňou citróna. Do úvahy 
ešte pripadajú odpudzovače 
komárov na baterky alebo 
na plynovú kartušu, náramky 
proti komárom, spreje alebo 
krémy. Nakoľko sú komáre cez 
deň zalezené medzi listami  
v korunách stromov alebo  
v tráve, po dôkladnom strie-
kaní sa ich môžeme zbaviť. 
Na tento účel sa najviac hodia 
insekticídy s obsahom cyper-
metrínu (Cyperbase, Cyper 
Extra Kontakt, Foval CE), 
ktoré nás môžu pred komár-
mi a kliešťami ochrániť až 
na tri týždne. V uzavretých 
priestoroch sú ešte užitočné 
ultrazvukové lapače hmyzu, 
elektrické odparovače alebo 
klasické insekticídne spreje. 
Ak použijeme spreje, je nutné 
z času na čas vyvetrať.

Trávnik zakladajme v auguste
Veľké horúčavy sú pre trávniky kritickým obdobím, preto ich 
musíme nepretržite polievať. Radšej menej často, ale výdat-
nejšie a podľa možností ráno. Ak ho polejeme večer, do rána 
bude vlhký, pomôže to rozvoju a šíreniu plesní. Hnedasté 
fľaky na trávniku pravdepodobne spôsobuje hubová infekcia, 
na reguláciu ktorej použime fungicíd Askon. Ani teraz neza-
budnime na prihnojovanie trávnika a po rozsypaní hnojiva 
trávnik výdatne zalejme. Jedným z najvhodnejších období 
pre zakladanie trávnika je druhá polovica augusta. Dni už nie 
sú také teplé a nočná teplota je ešte pomerne vysoká. Tráva 
má možnosť bezpečne zakoreniť a posilniť ešte pred prícho-
dom zimy.

Sezóna zberu papriky je tu                (Foto: archiv)

Zakladanie trávnika je časovo náročné                       (Foto: archiv)
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Nie je jedno, kam sa dostane kuchynský odpad
Začala sa nová etapa ešte 
dôkladnejšej separácie odpa-
du. Na svojom poslednom 
vlaňajšom zasadnutí sa zastu-
piteľstvo uznieslo, že zatiaľ 
nebude dvíhať miestne dane 
a poplatky. Nezmenila sa ani 
sadzba za odvoz komunálneho 
odpadu, i keď povinnosť sepa-
rovať bioodpad znamená pre 
rozpočet mesta ďalšiu záťaž.
Šamorín patrí k samosprávam, 
ktoré zaviedli separovanie bio-
odpadu už dávno pred účinnos-
ťou zákona. Druhá fáza – orga-
nizovaný zber a odvoz biologic-
ky rozložiteľného kuchynského 
odpadu - začala v lete. O zákon-

ných predpisoch a o spôsobe 
zberu kuchynského odpadu 
nás informoval odborný refe-
rent mestského úradu Arnold 
Kocsis.
„Podarilo sa nám z Envirofon-
du získať grant, z ktorého sme 
zakúpili viac ako 1500 záhrad-
ných kompostérov. Väčšinu z 
nich sme už vlani distribuovali 
k obyvateľom, čím sme zahájili 
zber biologicky rozložiteľného 
zeleného, resp. kuchynského 
odpadu z rodinných domov a 
záhradkárskych oblastí. Každý 
žiadateľ môže dostať kompos-
tér od mesta a v posledné júno-
vé dni sme začali rozmiestňovať 

kontajnery aj na sídliskách” – 
uviedol odborný referent.
Tender na prvý rok vyhrala 
bratislavská firma CMT Group 
s.r.o. Od júla sa začína skú-
šobná prevádzka, z čoho bude 
môcť samospráva získať reál-
ny obraz, ako najefektívnejšie 
sa dá realizovať tento projekt a 
do akej miery zaťaží rozpočet 
mesta. Spoločnosť bude vymie-
ňať 120-litrové kontajnery raz 
týždenne, každý piatok, resp. 
ak sa zaplnia rýchlo alebo bude 
veľká horúčava, dvakrát týžden-
ne. Hnedé kontajnery slúžia na 
zber kuchynského odpadu, do 
druhého vyloženého kontajnera 
sa dá umiestniť použitý kuchyn-
ský olej, samozrejme uzavretý  
v plastovej fľaške.
„Nie je žiaduce, aby sa do kon-
tajnerov dostali priemyselné 
alebo mazacie oleje, zbierať 
sa môžu jedine oleje a masti 

rastlinného alebo živočíšneho 
pôvodu. Aby všetko dobre fun-
govalo, potrebujeme spoluprá-
cu od občanov. S firmou pre-
vádzkujúcou separovaný zber 
kuchynského odpadu rozbie-
hame infokampaň, aby si ľudia 
uvedomili dôležitosť separo-
vania odpadov” – pokračoval 
Arnold Kocsis.
Vlani na Slovensku tvoril bio-
logicky rozložiteľný kuchynský 
odpad viac ako 45% komunál-
neho odpadu a väčšina z tohto 
množstva skončila na sklád-
kach. Tam sa tento odpad 
začne rýchlo rozkladať a vzniká 
veľké množstvo skleníkových 
plynov poškodzujúcich atmo-
sféru. Tieto odpady zároveň 
zbytočne zaberajú kapacitu 
skládok, pretože biologicky 
rozložiteľný organický odpad 
by bol z väčšej časti recyklova-
teľný.                     (s)

Začiatkom júla sa aj nanaších sídliskách objavili kontajnery na bio-
logicky rozložiteľný kuchynský odpad                                            (Fotó: la)

Čo ide do hnedého kontajnera?
Zvyšky jedál, šupky ovocia a zeleniny, syry, jogurty a iné 
mliečne výrobky, škrupiny vajec, kosti a odpadové mäso, 

polievky, nápoje, potraviny po záruke, aj balené.

Čo ide do oranžového kontajnera?
Použitý kuchynský olej, olej z fritézy, maslo a iné masti, 

oleje z konzerv.

Mýty o separovaní odpadu
Za posledných desať rokov 
sa postoj ľudí k separovaniu 
výrazne zlepšil, no niekto-
ré mýty a omyly spojené so 
separáciou ešte stále preží-
vajú.
Jedným z nich je, že plasto-
vý odpad musí byť umytý. 
Pravdou však je, že plastové 
tégliky potravín a podobné 
odpady nie je nutné umývať, 
stačí, že už neobsahujú zvy-
šky potravín. Tieto odpady 
sa počas recyklácie umy-
jú. Odborníci však nestačia 
upozorňovať na to, že odpa-
dy musia byť stlačené, aby 
zaberali čo najmenej miesta 
v kontajneri alebo vreci na 
odpady.
Často počujeme aj mylné 
tvrdenie, že separovať je 
zbytočné, nakoľko za odvoz 
odpadov aj tak zaplatíme. 

Pravda je však taká, že platí-
me za zmiešaný komunálny 
odpad, tj. za odvoz obsahu 
čiernych kontajnerov, čiže za 
odvoz separovaného odpa-
du nie. Preto teda čím viac a 
čím dôkladnejšie separujeme, 
tým viac peňazí ušetríme, 
lebo do komunálneho odpadu 
sa dostane menej odpadov a 
odvážať ho bude treba menej 
často. 
Známa nepravda je, že vyse-
parovaný odpad sa často opäť 
zmieša s iným odpadom, lebo 
skončia v tom istom smetiar-
skom aute. Áno, stáva sa, že 
sú rôzne separované odpa-
dy odvážané v jednom aute, 
to však neznamená, že sa aj 
zmiešajú. V týchto autách 
sú totiž priehradky pre rôzne 
druhy separovaných odpa-
dov.                                      (k)
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V Čilistove horela 
fasáda lodenice 

3. júna doobeda bola hliad-
ka MsP vyslaná do Čilistova 
k lodenici, kde mala podľa 
oznamovateľa horieť budova. 
Hliadka po preverení situácie 
okamžite zalarmovala hasičov, 
ktorí začali v krátkom čase hasiť 
požiar. Na fasáde budovy horela 
polystyrénová izolácia. Hliad-
ka MsP sa snažila do príchodu 
hasičov uhasiť plamene pomo-
cou práškového hasiaceho prí-
stroja v služobnom vozidle.

Vypátrali hľadanú osobu
7. júna poobede bola hliadka 
MsP požiadaná príslušníkom 
OO PZ Šamorín o súčinnosť 
pri previerke osoby – občana 
ČR na adrese v Čilistove, kto-
rá bola podozrivá z páchania 
trestnej činnosti na území ČR. 
Hliadka zistila, že hľadaná oso-
ba sa na udanej adrese naozaj 
zdržiava a zistili aj jej telefón-
ne číslo. Získané informácie 
odovzdali príslušníkovi OO PZ 

Šamorín. 
Na terase našli hada

11. júna ráno prišlo na MsP 
Šamorín oznámenie zo síd-
liska Platan, podľa ktorého 
mali na terase bytu na prí-
zemí nájsť hada. Hliadku na 
mieste čakala oznamova-
teľka, ktorá uviedla, že sa na 
jej terase nachádza zhruba 1 
m dlhý had neznámeho dru-
hu. Hliadka následne hada 
vytiahla spod záhradného 
nábytku za pomoci hrablí. 
Podľa sfarbenia zistili, že ide 
o užovku stromovú. Zviera 
odchytili a ďalej od domov na 
krovinatom území vypustili 
späť do prírody. Pri incidente 
sa nikto nezranil, ani užovka.

Pohrýzol ho pes
15. júna doobeda volala ozna-
movateľka na MsP Šamorín 
s tým, že jej manžel bol deň 
predtým napadnutý a uhrýz-
nutý psom v Čilistove, časť 
Úzka ulica. Hliadka vypátrala 
majiteľa psa, ktorý sa dosta-

vil na MsP Šamorín. Potvrdil, 
že mu pes patrí a tiež fakt, že 
pes bol očkovaný proti bes-
note. Nakoľko porušil platné 
mestské VZN č. 9/2015 a 
dopustil sa priestupku, bola 
mu na mieste uložená bloko-
vá pokuta.

V horúčave praskol betón 
na vozovke

21. júna poobede preverovala 
hliadka MsP cestu na Hubo-
vej ulici, kde sa mal vplyvom 
tepla na 15 cm vyduť betón 
po celej šírke vozovky. Poško-
denie betónu bolo nahlásené 
a následne na miesto prišiel 
kompetentný pracovník, kto-
rý riadne označil úsek ako 
prekážku v cestnej premávke.

Domáce násilie 
na Gazdovskom rade

21. júna bola vyslaná hliad-
ka MsP kvôli nahlásenému 
domácemu násiliu na ul. 
Gazdovský rad, v byte na 3. 
poschodí. OO PZ predviedla 
podozrivú osobu bez nut-
nosti použitia donucovacích 
prostriedkov. Pri incidente sa 
nikto nezranil, prípad ďalej 
rieši OO PZ Šamorín.

Na dvore našli psa suseda
22. júna v nočných hodinách 
prišlo na MsP oznámenie, 
podľa ktorého mal na dvor 
oznamovateľa preniknúť 
nebezpečne vyzerajúci  pes, 
pravdepodobne bojové-
ho plemena a boja sa vyjsť 
z domu. Vysvitlo, že pes 
pochádza od suseda a prelie-
zol cez dieru v plote. Hliadka 
MsP vypátrala majiteľa psa, 

ktorý bol vyzvaný, aby sa pre 
psa dostavil a v budúcnosti 
zabránil tomu, aby sa dostal 
na susedný pozemok.

Na Kasárenskej ulici horelo
24. júna v noci telefonoval 
náčelník MsP svojim kole-
gom v službe a oznámil, že 
na ulici Kasárenská zrejme 
niečo horí a požiadal o preve-
renie situácie. Po príchode na 
miesto bolo zistené, že ozná-
menie je pravdivé a násled-
ne boli privolaní hasiči, ktorí 
oheň uhasili.

Našla peňaženku
25. júna našla čašníčka 
kaviarne na Gazdovskom 
rade peňaženku so 70 eura-
mi a osobnými dokladmi 
majiteľa. Privolala hliadku 
MsP, ktorým peňaženku 
odovzdala. Hliadka zistila, 
že peňaženka patrí osobe 
bytom na Dlhej ulici v Šamo-
ríne, následne sa dostavila 
na miesto bydliska osoby, 
kde nájdenú peňaženku odo-
vzdala. Majiteľ skontroloval 
obsah peňaženky a potvrdil, 
že z nej nič nechýba. Hliad-
ke aj poctivej nálezkyni sa 
poďakoval. 

Rušenie nočného kľudu na 
Gazdovskom rade

26. júna v noci prišlo z Gaz-
dovského radu oznámenie  
o hlučnom správaní sa skupi-
ny na detskom ihrisku. Hliad-
ka našla na danom mieste 
skupinu mladých ľudí, kto-
rým udelila blokovú pokutu 
za priestupok rušenia nočné-
ho kľudu.              (kl)

POLICAJNÉ SPRÁVY

V Čilistove horela izolácia budovy                                       (Foto: archiv)
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Miesto kačiek plávala na hladine PUR pena

Horeli chumáče z topoľov, platí zákaz zakladania ohňa

Kvôli neznámej látke na hla-
dine Šulianskeho jazera,  
boli v pohotovosti koncom 
júna policajti aj hasiči.
Pur penu plávajúcu na hladine 
celého jazera a vyplavenú na 
brehu nahlásil na políciu podve-
čer predseda urbariátu Bodíky. 
Na miesto sa ihneď dostavili 
policajti z Dunajskej Stredy, kto-
rí tam vykonali prvotné úkony. 
Zaistili vecné stopy a odobra-
li aj vzorky vody, ktoré boli 
odoslané na expertízu. Podľa 
hasičov sa nakoniec jednalo 
o ekologicky neutrálnu lát-
ku, ktorú z vody odstránili. 
Pur pena sa pravdepodobne 
dostala do vody potom, čo 
pracovníci urbariátu plnili 

vodné bóje.
Šulianske jazero patrí do 
Chránenej krajinnej oblasti 
Dunajské luhy. Celé jeho úze-
mie je zapísané do Zoznamu 
mokradí medzinárodného 
významu a takmer celé patrí 
do II. stupňa ochrany. Je 
významné aj pre svoju rast-
linnú a živočíšnu rozmanitosť.
Vyšetrovateľ začal vo veci 
trestné stíhanie pre prečin 
ohrozenia a poškodenia život-
ného prostredia. V prípade 
dokázania viny môže za zne-
čistenie chráneného územia 
hroziť páchateľovi väzenie na 1 
až 5 rokov. Nie je vylúčené, že 
môže prísť aj k zmene právnej 
kvalifikácie.                 (l)

Vzbĺknutie väčšieho množ-
stva chumáčov z topoľov 
zapríčinilo za jeden jediný 
týždeň začiatkom júna až tri 
požiare v katastri Šamorí-
na, vrátane požiaru lodenice  
v Čilistove. Podľa neoficiál-
nych zdrojov sú v týchto prí-
padoch na vine maloletí. 
Vzhľadom na sucho vyhlásilo 
Okresné riaditeľstvo Hasič-
ského a záchranného zboru  
v Dunajskej Strede 10. júna 
2021 od 8.00 hod. čas zvýše-
ného nebezpečenstva vzniku 
požiaru, ktorý ostáva v plat-
nosti do odvolania.
Od 10. júna sa na lesných 
pozemkoch a v ich ochrannom 
pásme prísne zakazuje
– fajčiť, odhadzovať horiace 
alebo tlejúce predmety alebo 
používať otvorený plameň na 
miestach so zvýšeným nebez-
pečenstvom vzniku požiaru,
– vypaľovať porasty bylín, krí-
kov, stromov,

– spaľovať horľavé látky na 
lesných pozemkoch, pre ktoré 
je vyhlásený čas zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požia-
ru a v ich ochrannom pásme.
Vlastníci, správcovia alebo 
užívatelia lesných pozemkov  
v súvislosti s ochranou lesa 
pred požiarom sú povinní  naj-
mä:
– zabezpečovať v lesoch  
a v ich ochrannom pásme 
hliadkovaciu činnosť; pre oso-
by vykonávajúce hliadkovaciu 
činnosť vypracúvať časový 
harmonogram s určením trasy 
pochôdzok a uvedením kon-
krétnych časov a miest, kde sa 
má hliadkovacia služba v danom 
čase nachádzať; zabezpečiť 
jej vhodný systém spojenia  
s ohlasovňou požiarov,
– zabezpečiť umiestnenie 
potrebného množstva protipo-
žiarneho náradia na určenom 
mieste v závislosti od plochy 
lesných porastov,

– udržiavať existujúce pre-
jazdové cesty, zvážnice a 
zdroje vody v stave, ktorý 
umožňuje bezproblémový 
príjazd hasičských jedno-
tiek a ich využitie na účinný 
zásah,
– prijímať osobitné opatre-
nia pre priestory postihnuté 
kalamitou zamerané najmä 
na:
1. urýchlené odstraňovanie 
dreva a ďalšieho horľavého 
odpadu z blízkosti objektov,

2. vytváranie rozčleňovacích pásov 
na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie 
prejazdnosti lesných ciest a 
zvážnic pre hasičskú techniku,
– vybaviť prenosnými hasiaci-
mi prístrojmi pracovné stroje, 
napríklad lesné kolesové trak-
tory, harvestory a iné vozidlá, 
ktoré sa používajú na spra-
covanie dreva a zvyškov po 
ťažbe. Tieto pracovné stroje 
vybaviť účinným zachytáva-
čom iskier.

Hasiči pri zásahu v Čilistove                            (Foto: Mátyás Szinghoffer)

Šulianske jazero patrí do Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy
(Foto: KR PZ Trnava)

Zľavový kupón - 10% ako extra zľava v obchode
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Gazdovský rad 41
DOM SLUŽIEB,

Tel.: 031/562 22 52

Bazénová chémia
Medence kemikáliák

Kúpať sa v krištálovo čistej vode...

Kúpať sa v krištálovo čistej vode...

Kristálytiszta vízben fürdeni... 

w w w . g m e l e k t r o . s kSenecká cesta 2350/22A, Šamorín

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.


