
Odchádzajúci rok nebol prá-
ve najideálnejším, podobne 
ako ten predchádzajúci. Po 
sviatku narodenia a svetla by 
sa teraz, na začiatku nového 
roka patrilo písať o radosti a 
o živote, no v dnešnom sve-
te ovládnutom pandémiou a 
strachom to nie je vôbec jed-
noduché. 
Nie je možné nemyslieť na 
posledné dva roky, ktoré nás 
všetkých ťažko skúšali, na naše 
straty, na niekoľko málo dob-
rých, no väčšinou zlé správy. 
Práve preto však to, čo teraz 
všetci najviac potrebujeme, je 
nádej, viera a presvedčenie, že 
sa všetko na dobré obráti. Ak 
máme pocit, že nás okradli o 
komfort, pokoj a dobrý život, 
nemali by sme ani nahnevaní 
prehliadnuť ozajstnú krásu, 

malé radosti a večné hodnoty. 
Verme si sebe aj navzájom, 
že spolu s ľuďmi okolo nás, 
dúfajúcimi a veriacimi v dob-
ro, môžeme v súdržnosti tie-
to ťažkosti pokoriť. Zo sveta 
mizne toľko dobrých a hod-
notných vecí, ľudské vzťahy 
ochladli a vyprchali. Dbajme 
o to, aby to tak nebolo! Hľa-
dajme radosť, dobro a mier  
v každej situácii a v tom-
to roku sa snažme zachovať 
pohodu aj v bežné dni. Buďme 
vždy schopní milovať a buď-
me aj my sami láskyhodní. 
Nikdy nezabudnime na krásu, 
harmóniu a našu dušu. Vstúp-
me do nového roku odvážne,  
s presvedčením, v dobrej viere 
a plní láskou.
Prajeme našim čitateľom šťast-
nejší nový rok plný zdravia.   (s)

Šťastnejší nový rok! Príprava tohtoročných prác 
v plnom prúde
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Mestská spoločnosť AREA 
Šamorín s.r.o. realizovala do 
konca 2021 množstvo investí-
cií, ktoré slúžia na zvýšenie 
bezpečnosti a komfortu rôz-
nych spôsobov dopravy v mes-
te. Aktuálne prebieha rozplá-
novanie prác na rok 2022.
Do konca minulého roka bol 
vybudovaný nový úsek chod-
níka na Astrovej ulici, následne 
sa vyasfaltovala Morušová uli-
ca. Nového povrchu sa dočkala 
v Mliečne aj Hrušovská ulica a 
na dvoch miestach Vodáren-
skej ulice bol odvod dažďo-
vej vody napojený na verejnú 
kanalizáciu.
I keď je zimné obdobie o prí-
prave jarných prác, vráta-
ne opravy výtlkov a obnovy, 

resp. budovania ďalších chod-
níkov, cez zimu sa podarilo 
pokročiť aj s ďalšími význam-
nými projektmi. József Nagy, 
konateľ mestskej spoločnosti 
uviedol, že na šamorínskom 
mestskom cintoríne je už 
nový vchod s novou bránou, 
obnovil sa tu úsek chodní-
ka a boli inštalované aj nové 
informačné tabule. Nakoľko 
to počasie umožnilo, pri zad-
nom vchode cintorína boli 
už vybetónované základy 
pre urnovú stenu, ktorá bude 
dokončená na jar. Dovtedy 
bude už ukončená aj transfor-
mácia cintorína v Bučuháze 
na prírodný cintorín, kde plá-
nujú vyznačiť nové chodníčky.  

(Pokračovanie na strane 2)
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Prichádza nový 
environmentálny vzdelávací program

Namiesto ohňostroja: 
dar pre odchytovú stanicu zvierat

Vianoce v Domove seniorov Ambrózia

Po úspešných spoločných 
projektoch za minulé roky sa 
rozbieha nový environmen-
tálny projekt s účasťou mes-
ta Šamorín. Jeho cieľom je 
pokračovať v ekovýchovných 
aktivitách pre mládež a viesť 
deti k láske k prírode. Pretože 
ten, kto má prírodu rád, bude 
môcť pre jej ochranu urobiť aj 
čosi naviac.
Projekt s názvom ESD Duna/
Dunaj financovaný Progra-
mom INTERREG sa zameriava 
na viacero cieľových skupín. 
Žiaci zo základných škôl sa 
zúčastnia série workshopov, 
na ktorých sa budú hravou 
formou učiť o biologicko-ge-
ografických charakteristikách 
Podunajska. Program je určený 
pre druhý stupeň a zúčastní 
sa ho skupina tak z maďarskej 
ako aj slovenskej základnej 
školy v Šamoríne. Prvou akti-
vitou bude zimné pozorovanie 
vtákov, kedy budú mať deti 
šancu vidieť vtáky, ktoré sa  
u nás vyskytujú len v zime, pre-

tože sú inak obyvateľmi sever-
nej Európy. V zime ich ešte 
čaká túra po ramennej sústave  
v okolí Gabčíkova. Počas jari 
sa v rámci workshopov vnútri 
alebo vonku zoznámia s biotou 
mokradí a uvidia aj voľne rastú-
ce orchidey.
Projekt ponúkne aj dva päťdňo-
vé denné tábory s cyklovýletmi, 
vodnou túrou a zaujímavými 
skupinovými aktivitami. Účast-
níci tábora budú vybraní v inter-
netovej vedomostnej súťaži.
Tentokrát sa do environmen-
tálnej výchovy zapoja aj šamo-
rínske škôlky ako nová cieľová 
skupina projektu. Program pre 
škôlkarov bude prispôsobený 
tak, aby zodpovedal úrovni chá-
pania tých najmenších a bude 
deti viesť hravo k spoznávaniu 
prírody.
Nakoľko je Šamorín zakladajú-
cim členom Natúrparku Žitný 
ostrov, do týchto programov 
budú zapojené aj vzdelávacie 
inštitúcie ostatných členských 
obcí združenia.                    (sz)

Primátor a členovia mestské-
ho zastupiteľstva sa poskladali 
a darovali obyvateľom domova 
seniorov Ambrózia na Vianoce 
500 eur v hotovosti.
Sumu odovzdával riaditeľke 
zariadenia, Anne Bodóovej 
primátor Csaba Orosz a vice-
primátor Gábor Veres na náv-
števe 22. decembra. Z daru 
plánuje domov kúpiť kuchyn-
ské vybavenie.
Samospráva mesta prekvapila 
obyvateľov domova balíčkami 
kozmetických a liečivých prí-
pravkov. Balíčky v hodnote pri-
bližne 20 eur prevzala vedúca 
domova, nakoľko tentokrát 
nebolo kvôli pandémii možné 
klientov navštíviť.
Nebola to len samospráva a 
predstavitelia mesta, kto mys-
lel pred Vianocami na dôchod-
cov. Veľa ďalších ľudí sa sna-
žilo prispieť ku krajším Viano-
ciam seniorov. „Od evanjelic-
kej fary sme napríklad dostali 
zákusky, ovocie a tortu. Od 
neziskovej organizácie koor-
dinujúcej akciu Koľko lásky sa 

zmestí do krabice od topá-
nok dostal každý jeden klient 
vianočný balíček a bývalý 
minister dopravy, Árpád Érsek 
obdaroval dôchodcov ovocím 
a sladkosťami. Krásnym pre-
kvapením bol aj dar žiakov slo-
venského gymnázia v Šamorí-
ne. Oni nám pripravili vianoč-
né ozdoby na stôl a od žiakov 
slovenskej základnej školy sme 
dostali vianočné pohľadnice, 
ktorým sa obyvatelia domova 
taktiež veľmi potešili” – prezra-
dila Anna Bodóová, riaditeľka 
Domova seniorov Ambrózia.
Od riaditeľky sme sa dozvedeli, 
že situácia ohľadom pandémie 
je v domove pod kontrolou. 
„Takmer každý – tak klienti 
ako aj zamestnanci – je už po 
treťom očkovaní. Nemáme ani 
nakazených, ani chorých, ale 
situáciu starostlivo monitoru-
jeme, každého testujeme raz 
za týždeň a testujeme okamži-
te aj ak sa niekto cíti prechlad-
nutý alebo slabší. Dúfam, že 
túto vlnu prežijeme bez ujmy” 
– dodala riaditeľka.                (k)

Predstavitelia mesta odovzdali riaditeľke domova balíčky a finančný 
dar                    (fotoarchív)

Vzhľadom na protipandemické opatrenia a zákaz vychá-
dzania, koncom minulého roka samospráva nášho mesta 
upustila od realizácie novoročného ohňostroja na Hlavnom 
námestí. Časť sumy vyčlenenej na ohňostroj venovala na 
podporu odchytovej stanice túlavých zvierat pri centrále 
Mestskej polície na Rybárskej ulici.                     (k)

Príprava tohtoročných prác v plnom prúde

Modernizácia verejného osvet-
lenia na Veternej ulici, na úseku 
medzi Bratislavskou cestou a 
Gazdovským radom bude hoto-
vá do konca januára.
Významným momentom naj-
bližších týždňov bude bezpo-
chyby likvidácia billboardov na 
viacerých lokalitách mesta; roz-
hodlo o tom mestské zastupi-
teľstvo už vlani na svojom aprí-

lovom zasadnutí. Cieľ oslobodiť 
mesto od vizuálneho smogu sa 
dostal aj do 4. zmien a dopln-
kov územného plánu mesta 
Šamorín.
Ďalšie očakávané investície 
mesta na rok 2022 sa budú 
realizovať v závislosti od aktu-
álneho plnenia tohtoročné-
ho rozpočtu mesta, ktorý má 
mestské zastupiteľstvo schváliť  
10. februára.                  (l)

(Pokračovanie zo strany 1)

Projekt prináša prechádzky a denné tábory                 (Fotoarchív)
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Zoznámte sa s mobilnou aplikáciou Šamorín

Bol spustený zálohový systém jednorazových nápojových obalov

Mobilná aplikácia Šamorín 
je už dostupná tak na Google 
Play ako aj na App Store. Ak 
si ju stiahnete a začnete pou-
žívať, získate užitočný nástroj, 
ktorý Vám pomôže byť vždy 
v obraze ohľadom diania v 
Šamoríne.
Vylepšené užívateľské rozhra-
nie ponúka nasledujúce mož-
nosti: 

Aktuality
Nachádzajú sa tu správy uve-
rejnené na oficiálnej webovej 
stránke mesta. V hornom menu 
si môžeme vybrať medzi rubri-
kami „Správy“, resp. „Šport, kul-
túra“. Celá správa sa zobrazí po 
kliknutí na tlačidlo „Čítať viac“. 

Správy
Tu sa zobrazí zoznam správ 
zverejnených na webovej strán-
ke mesta v maďarskom jazyku. 
V hornom menu si tu tiež vieme 
vybrať medzi „Správami”, resp. 
témou „Šport, kultúra”. Celá 
správa sa zobrazí po kliknutí na 
tlačidlo „Čítať viac“. 

Online noviny
Kliknutím na túto ikonku sa 
zobrazia jednotlivé čísla časopi-
su Šamorín a okolie v časovom 
slede. Noviny si užívateľ otvorí 
pomocou ikonky „Otvoriť“, k 
čítaniu sa dajú stiahnuť vo for-
máte PDF.

Úradná tabuľa
Tu sa zobrazí zoznam doku-
mentov zverejnených na elek-
tronickej úradnej tabuli Mest-
ského úradu Šamorín; jednot-
livé dokumenty si prečítate po 
kliknutí na tlačidlo „Otvoriť“.

Správy z úradu
V tejto sekcii vie mestský úrad 
zverejniť bleskovú správu alebo 
oznam.

Kalendár udalostí
V tejto časti nájdeme kalen-
dár udalostí oficiálnej webovej 
stránky mesta. Nakoľko sa v 
súčasnosti nemôžu kvôli aktu-
álnym opatreniam konať žiadne 
podujatia, táto sekcia je nateraz 
prázdna.

Dôležité kontakty
V tejto sekcii sa v „Dôležitých 
kontaktoch“ v hornom menu 
zobrazia čísla najdôležitejších 
tiesňových liniek, kým v časti 
„Občiansky servis“ nájdeme 
kontakty na jednotlivé odbory 
mestského úradu.

Napíšte nám
Po vyplnení povinných polí 
môžeme zaslať mestskému 
úradu odkaz, fotku alebo iný 
súbor. Tieto dokumenty sa na 
žiadnej sociálnej sieti neobjavia 
a nie je preto možné k nim napí-
sať komentár.

Susedská burza
Je to platforma na predaj, 
výmenu alebo darovanie nepo-
trebných, ale funkčných vecí a 
nástrojov z domácností. Jednot-
livé príspevky o predaji a daro-
vaní sa zobrazia kliknutím na 
ikonky „Darujem“, „Predám“ a 
„Všetko“ v hornom menu.

Verejná doprava
Táto ikonka nás presmeruje na 
stránku cp.sk, kde nájdeme všet-
ky odchody a príchody autobu-
sov a vlakov na jednom mieste 
a môžeme si vyhľadať vhodné 
dopravné spojenie.

Odpadové hospodárstvo
Modul Odpadové hospodárstvo 
má dvojitú funkciu. Pod „Pláno-
vacím kalendárom” si môžeme 
nastaviť poslanie notifikácie o 
blížiacom sa termíne odvozu 
komunálneho alebo separo-
vaného odpadu. V časti „Ako 
separovať” nájdeme informácie 
ohľadom správneho separova-
nia odpadu.

Návody
Modul obsahuje užitočné infor-
mácie o tom, ako úradne postu-
povať v prípade svadby, narode-
nia dieťaťa alebo úmrtia člena 
rodiny. Nájdete tu aj usmernenie 
vo veci evidencie vozidla, kúpy 
nehnuteľnosti, zmeny pobytu 
alebo začatia podnikania.

Virtuálny cintorín
Ikonka prepojí užívateľa na 
webstránku cintoriny.sk, kde sú 
od decembra 2021 dostupné aj 
šamorínske pohrebiská.

Nastavenia
Tu je možné si nastaviť, z kto-
rých sekcií aplikácie si želáme 
dostávať notifikácie na mobil. 
Ak tu po inštalácii nezmeníme 
nič, aplikácia nám bude auto-
maticky posielať notifikácie 
vždy, keď sa na webstránke 
mesta objaví nová správa.
Mobilná aplikácia Šamorín je 
vo vývoji, môže sa preto rozší-
riť o ďalšie sekcie, ktoré budú 
užitočné v zlepšovaní komuni-
kácie medzi obyvateľmi mesta 
a mestským úradom. Prosím, 
stiahnite a otestujte si ju a 
napíšte nám svoj názor v sekcii 
„Napíšte nám“.

Zálohovanie plastových fliaš 
či plechoviek, ktoré sa na Slo-
vensku zavádza od 1. januára 
2022, sa bude týkať len obalov 
s označením „Z – Zálohované“. 
Vracať sa majú nestlačené, 
nepoškodené a fľaše aj s vrch-
nákom.
Výška zálohy bude jednotná 

pre plastové fľaše aj plechovky, 
a to 15 eurocentov. Zálohu pod-
ľa správcu systému spotrebiteľ 
zaplatí pri kúpe nápoja, pri vrá-
tení obalu ho dostane v plnej 
výške naspäť, pričom ho môže 
využiť na zľavu z ďalšieho náku-
pu, alebo si zobrať hotovosť. 
Zálohované fľaše a plechovky 

budú podľa správcu označené 
veľkým písmenom „Z“ v šíp-
kach. Bude v blízkosti čiarového 
kódu spolu s textom „zálohova-
né“.
Zálohovať sa budú všetky jed-
norazové obaly na nápoje z 
plastu a kovu s objemom od 0,1 
do troch litrov. Pôjde o sýtené 
sladené nápoje, nesýtené sla-
dené nápoje, minerálne vody, 
pramenité vody, dojčenské 
vody, ochutené vody, ovocné 
šťavy, nektáre, ovocné nápoje, 
ľadové čaje, športové nápoje, 
energetické nápoje, pivo, cider, 
perry, radler a ovocné víno. 
Správca zároveň upozorňuje, že 
výnimkou budú obaly od mlieka, 
sirupov a tvrdého alkoholu. Pre 

predajne väčšie ako 300 met-
rov štvorcových je zavedenie 
zálohovania povinné, pre men-
šie obchody je dobrovoľné. Pre-
vádzky budú mať na výber, aký 
typ odberu zálohovaných oba-
lov si zvolia a aký sa im oplatí. 
Môžu si vybrať automatizovaný 
odber cez zálohomat, poloau-
tomatizovaný alebo ručný zber, 
ktorý urobí predavačka pri pok-
ladni pomocou špeciálneho ruč-
ného skenera.
Cieľom zálohového systému 
je podľa správcu vyzbierať 90 
percent nápojových obalov, aby 
sa mohli recyklovať, použiť pri 
výrobe nových obalov a nekon-
čili voľne pohodené v prírode 
alebo v spaľovni.Zálohované obaly budú označené písmenom „Z“                (Fotoarchív)
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Aj Šamorín je zapojený 
do štatistického zisťovania

Štatistický úrad SR pravidelne 
realizuje zisťovanie údajov pre 
štatistiku rodinných účtov. Jeho 
účelom je okrem iného získať 
informácie o štruktúre, výške a 
vývoji výdavkov, spotreby a príj-
mov fyzických osôb v rôznych 
typoch domácností. Výsledky sa 
použijú aj na účely posudzovania 
úprav súm životného minima.
Na Slovensku bolo do zisťova-
nia na rok 2022 vybraných 368 
samospráv, medzi nimi aj naše 
mesto, a viac ako 2700 domác-
ností. Zisťovanie sa uskutoční 
od 7. decembra 2021 do 12. 
januára 2023.

V tomto období navštívi vybra-
né domácnosti pracovník 
poverený funkciou opytova-
teľa, ktorý je povinný preuká-
zať sa osobitným poverením. 
Všetky informácie a názory, 
ktoré budú v rámci zisťovania 
poskytnuté, budú chránené, 
nezverejňujú sa a slúžia výluč-
ne pre potreby štátnej štatisti-
ky.
Podrobnejšie informácie môže-
te získať na webovej strán-
ke Štatistického úradu SR, 
resp. telefonicky na telefón-
nych číslach 033-55 66 215 a  
0905-926 870.

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov 
je každá fyzická a právnická 
osoba povinná podať prizna-
nie alebo čiastkové priznanie 
k dani z nehnuteľností, (daň 
z pozemkov, daň zo stavieb, 
daň z bytov) k dani za psa, k 
dani za predajné automaty 
a k dani za nevýherné hracie 
prístroje do 31. januára toho 
zdaňovacieho obdobia, v kto-
rom mu vznikla alebo zanikla 
daňová povinnosť, alebo ak 
nastali zmeny skutočností roz-
hodujúcich na vyrubenie dane 
(nehnuteľnosti - kúpa, predaj, 
dedenie, darovanie, stavebné 
povolenie, kolaudačné rozhod-
nutie, dražba; nové predajné 
automaty a nevýherné prístro-

je alebo ich odstránenie).
Podľa vyššie citovaného záko-
na je povinná každá fyzická a 
právnická osoba podať aj pri-
znanie k dani za psa – pribud-
nutie resp. úhyn psa.
Zaevidovaný musí byť každý 
pes, ktorý je držaný na území 
mesta viac ako 90 dní. Každú 
zmenu skutočností a údajov, 
ktoré sa zapisujú do evidencie, 
je vlastník alebo držiteľ psa 
povinný písomne nahlásiť do 
30 dní od zmeny skutočností 
oddeleniu daní a poplatkov.
Potrebné tlačivá si môžete 
zabezpečiť na mestskom úra-
de, 2. posch. č. dv. 4 a na web-
stránke mesta.
Priznanie k dani na rok 2022 

sa podáva do 31.01.2022.

Mesto Šamorín v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. 
z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

zmien a doplnkov  

Vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie pracovnej pozície odborný refe-
rent sociálnej a bytovej  agendy Mestského 

úradu v Šamoríne
 s nástupom do práce 1.3.2022

Podmienky účasti výberového konania:
- vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa,
- prax min. 5 rokov,
-  znalosť práce s PC (Microsoft Outlook, Microsoft 

Word, Microsoft Excel),
-  znalosť platnej legislatívy v oblasti sociálnych vecí, 

verejnej správy a samosprávy, 
- schopnosť a chuť učiť sa a pomáhať,
-  empatické správanie, schopnosť vžiť sa do situácie 

iných ľudí,
- ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom,
-  znalosť maďarského a ďalšieho  cudzieho jazyka je 

výhodou,

Prihlášku (obsahujúcu aj súhlas uchádzača so spracovaním 
osobných údajov počas výberového konania), spolu so 

štruktúrovaným profesijným životopisom, úradne overe-
nou kópiou vysokoškolského diplomu, kópiou dokladov o 
ďalšom vzdelaní spolu  s výpisom z registra trestov (nie 

starším ako tri mesiace) žiadame zaslať 
do 18. 01. 2022 (utorok) na adresu 

Mestský úrad Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín.

Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výbe-
rového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vyko-
nanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Osobné údaje 
uvedené budú poskytnuté členom výberovej komisie 
a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. 
Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. 
Osobné údaje získané na účel výberového konania budú 
uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 
mesiace po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania 
budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade 
uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú využí-
vané na pracovnoprávne účely. Viac informácii o ochrane 
osobných údajov nájdete na www.samorin.sk.

Obálku označte s nápisom 
“Výberové konanie –  odborný referent sociálnej a byto-

vej  agendy Mestského úradu v Šamoríne“

Blíži sa termín 
podania daňového priznania

SPOMIENKA

2. decembra 2021 uplynulo 
25 rokov, že nás opustil

ING. ONDREJ BARTALOS,
ktorý zomrel v roku 1996.

S láskou spomínajú: brat s rodinou

Do zisťovania bolo zapojených viac ako 2700 domácností  
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Na portáli cintoriny.sk už nájdete aj šamorínske pohrebiská
Od 22. decembra nájdete na 
webstránke www.cintoriny.sk 
aj šamorínske pohrebiská, a 
to všetky štyri – mestský cin-
torín, cintorín Mliečno, Čilis-
tov aj Kráľovianky. Portál slúži 
ako vyhľadávač a zároveň aj 
databáza, kde nájdete digitál-
nu mapu pohrebísk, môžete 
si skontrolovať, či ste uhradili 
poplatok za pohrebné miesto 
a zároveň môžete virtuál-
ne zapáliť sviečku či položiť 
veniec na hrob.

Ako na to?
Kliknutím na webstránku www.
cintoriny.sk sa otvorí prehľad-
ná, viacjazyčná úvodná stránka.
Hneď na pravej strane obrazov-
ky nájdete tabuľku Vyhľadávanie 
cintorínov/Vyhľadávanie zomre-
lých, v ktorej môžete vyhľadávať 
podľa obce alebo môžete v kon-
krétnej obci zadať priezvisko a 
meno zosnulej osoby (zadávaj-
te podľa možnosti čo najpres-
nejšie, aj s diakritikou). Kliknite 
na tlačidlo Hľadať.
V tabuľke Výsledky vyhľadávania 
sa zobrazia všetci zomrelí so 
zadaným menom a priezviskom 
(prípadne s dátumami naro-
denia a úmrtia), ktorí spĺňajú 
vyhľadávacie kritériá. Ak je v 
obci viac cintorínov, zobrazia sa 
zomrelí s udaním konkrétneho 
cintorína.
Kliknutím na meno a priezvisko 

zomrelého sa zobrazí podstrán-
ka s podkladovou digitálnou 
mapou cintorína a formulárom 
hrobu. Ak sa tabuľka nezobrazí, 
pravdepodobne máte vypnuté 
pop-up okná a treba ich povoliť 
(ak máte nainštalované tool-
bar lišty Yahoo a Google, treba 
povoliť pop-up okná aj tu).
Na formulári hrobu kliknite na 
záložku Sviečky alebo Kvety, 
vyberte z ponuky sviečku alebo 
kvet, vyplňte formulár Od koho 
a Odkaz (nie je podmienkou) a 
kliknite na tlačidlo Odoslať.
Formulár hrobu sa následne 
zavrie a na snímke hrobu sa 
zobrazí zapálená sviečka ale-
bo položená kytica. Virtuálna 
sviečka horí 24 hodín.

Ďalšie možnosti
Hlavné menu portálu ponúka 
aj ďalšie možnosti, napríklad 
zadanie citátov alebo overenie 
platieb.
V hlavnom menu v záložke 
Citáty možno z tematicky roz-
delených oblastí vybrať citáty, 
epitafy a verše.
V záložke O cintorínoch sú uve-
dené zaujímavosti a fotografie 
súvisiace s kultúrou pochová-
vania v minulosti a v súčasnosti 
na cintorínoch na Slovensku a v 
Európe.
Kliknutím na záložku Služby 
môžete vyhľadávať služby súvi-
siace s cintorínmi, kamenársky-

mi prácami, pohrebnými služba-
mi, údržbou hrobov a pomníkov, 
kvetinárskymi a záhradníckymi 
službami a pod. Na pravej stra-
ne obrazovky sa objaví tabuľka 
Vyhľadávanie služieb, v ktorej 
môžete zadať obec a vybrať 
službu z ponuky Služby. Klikni-
te na tlačidlo Ďalej a v tabuľke 
Výsledky vyhľadávania potvrďte 
vyhľadanú službu. Konkrétne 
údaje o službe a poskytovateľovi 
sa zobrazia pod týmto textom.
V záložke Dostupné cintoríny sa 
dozviete, ktoré cintoríny boli 
doteraz pasportizované a zverej-
nené na portáli.
V sekcii Overenie platieb si vie-
te skontrolovať, či ste uhradili 
poplatok za hrobové miesto, 
resp. aké obdobie pokrýva Vami 
uhradená suma.

Bezpečnosť údajov 
na prvom mieste

Dáta, fotografie a digitál-
ne mapy, ktoré sú verejne 
prístupné používateľom, sú 
fyzicky umiestnené na ser-
veri portálu v Slovenskej 
republike. Server neobsahuje 
žiadne iné dáta. Nájomcom 
hrobov zaručuje takéto rie-
šenie istotu, že ich osobné 
a kontaktné údaje, údaje o 
platbách nájomného, ako aj 
nájomné zmluvy sú dosta-
točne chránené. Rozsah 
zverejniteľných údajov je 
variabilný a dáta sa uvoľňujú 
len z relevantných databáz 
lokálneho počítača správy 
cintorínov.
Údaje na portáli cintoriny.sk 
sa priebežne aktualizujú.

Dobrovoľní hasiči kontrolovali požiarne uzávery
Šamorínski hasiči v novem-
bri skontrolovali požiar-
ne uzávery. Skúmali, či sú 
dostupné a riadne prístup-
né, či sú funkčné a či v nich 
výška vodného stĺpca neko-
líše.
Studne prečistili za pomo-
ci čerpadla. Z kontroly bola 
vyhotovená správa, ktorú 
poslali dotknutému orgá-
nu na mestský úrad. Z nej 
vyplýva, že všetkých 6 mest-
ských požiarnych uzáverov 
je plne funkčných aj napriek 
tomu, že v nich v posledných 
desiatich rokoch pravidelne 
dochádza k poklesu hladiny 

v dôsledku kolísania hladiny 
podzemnej vody.
Hasičský zbor v Šamoríne 
má silný vplyv na miestnu 
komunitu. Zbor založený 
skoro pred 150 rokmi je jed-
ným z organizácií s najbohat-
šou históriou v meste, ktorý 
dodnes funguje so stálym a 
stabilným členstvom. Vďaka 
vedeniu a podpore samo-
správy vynikajú šamorín-
ski hasiči v celoslovenskom 
meradle.
Pracovať ako hasič znamená 
vyjadriť ochotu spolupraco-
vať a obetavosť. Pre hasičov 
je najdôležitejšie pomôcť 

tým, ktorí to najviac potre-
bujú. Aby boli pripravení 
túto úlohu splniť, obetujú 
tréningu a prípravám aj svoj 
voľný čas. Zúčastňujú sa teo-

retických školení, starajú sa 
o technické vybavenie a keď 
treba, zabezpečujú aj eko-
nomické alebo spoločenské 
funkcie.                 (s)

Údaje na portáli sa priebežne aktualizujú                                          (net)

Prečistili všetkých šesť požiarnych uzáverov (Foto: DHZ Šamorín)

Prečistili všetkých šesť požiarnych uzáverov (Foto: DHZ Šamorín)
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Kapela KicsiAutó hľadá 
podporovateľov

Zmiešaný zbor Híd oslavuje 
50. výročie vzniku

Nedávno vzniknutá kape-
la KicsiAutó napísala a v 
štúdiu nahrala piesne na 
jeden album. Dvanásť pes-
ničiek má maďarský text, na 
nahrávkach hrá päť hudob-
níkov a spieva päť spevákov. 
Celá hudobná nahrávka bola 
dokončená v druhej polovici 
decembra. 
Štýl piesní v žánroch ľudovej 
hudby, world music, tanečnej 
hudby a blues je jedinečný. 
Texty pesničiek boli napí-
sané väčšinou ženami, no 
naspievali ich väčšinou muži, 
v skladbách rezonuje univer-
zálnosť myšlienok a úprim-
nosť.
Všetky náklady súvisiace s 
nahrávaním v štúdiu a cesto-
vaním hradia dvaja členovia 
kapely, Zoltán Bohus a Andor 
Buják, pričom umelci a spe-
váci účinkujú bez nároku na 
honorár, no ani tak nedokážu 

pokryť všetky náklady. Práce 
v štúdiu pohltia 3000–5000 
eur. Kapela plánuje aj nahra-
nie videoklipu, ktorý bude stáť 
ďalších zhruba 2000 eur. Pro-
pagačné materiály a PR vyjde 
na ďalších 500 eur.
Nakoľko bola kultúra vždy odká-
zaná na podporu, kapela preto 
prosí podporovateľov o pomoc. 
„Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
rozhodnú podporiť nás a pri-
spieť k vydaniu našich pesni-
čiek. Sľubujeme našim podpo-
rovateľom, že v rámci možností 
a v závislosti od sumy podpory 
zverejníme ich logo, meno firmy 
a budeme ich aj slovom propa-
govať” – vyhlásil Andor Buják, 
člen skupiny KicsiAutó. 
Kontakty: KicsiAutó (FB), 
www.kicsiauto.sk, Kicsiauto  
(youtube).
Číslo účtu na zasielanie pod-
pory: IBAN: SK43 3100 0000 
0032 1021 7703

Tradičný šamorínsky advent-
ný koncert zboru sa aj v roku 
2021 mohol konať len online 
formou. Spoločné vystúpe-
nie Zmiešaného zboru Híd a 
Komorného súboru Harmo-
nia Classica bolo vysielané 
25. decembra a na internete 
ho sledovali stovky divákov. 
Podujatie sa uskutočnilo za 
podpory Fondu na podporu 
kultúry národnostných menšín 
– Kultminor. 
Od dirigenta Zmiešaného 
zboru Híd, Imreho Németha a 
umeleckej vedúcej Komorného 
súboru Harmonia Classica Bri-
gity Hegyiovej sme sa dozvede-
li, že aj tento rok počítali s tým, 
že nebude možné vystúpiť pred 
divákmi, ale teší ich, že práca 
so súbormi nevyšla nazmar a 
koncert sa mohol realizovať 
aspoň v tejto forme. V tom, že 
sa táto hudobná tradícia dote-
raz neprerušila, majú záslu-
hu okrem členov a vedúcich 
súborov aj Základná organizá-
cia CSEMADOK v Šamoríne, 

farský úrad a štáb Mozi Clubu, 
ktorý koncert odvysielal. 
„S predsedom zboru Péterom 
Nagyom a členmi vedenia sme 
sa rozhodli, že za dodržania 
aktuálnych opatrení usporia-
dame skúšky zvlášť pre každý 
hlas v malých skupinách. Bolo 
pre nás veľmi dôležité pripraviť 
sa na výročný koncert, tento 
rok totiž oslavujeme 50. výro-
čie vzniku zboru. Chceli by 
sme, aby bol tento slávnost-
ný koncert nezabudnuteľný, 
pozvali sme aj známych hos-
tí. Kvôli niekoľkomesačným 
núteným prestávkam by sme 
chceli mať spoločné skúšky, ak 
nám to pandemická situácia 
dovolí, už v apríli. Slávnostný 
koncert plánujeme usporiadať 
11. júna v kostole reformovanej 
cirkvi, okrem toho pripravuje-
me výstavu o histórii zboru v 
priestoroch Mestského kultúr-
neho strediska. Plánujeme aj 
vydanie reprezentatívnej publi-
kácie“ – prezradil nám dirigent 
Imre Németh.   (s)

Spoločný koncert Zmiešaného zboru Híd a Komorného súboru Har-
monia Classica si pozreli stovky ľudí             (net) 

Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho získala podporu 1400 
eur z Fondu na podporu umenia. Vďaka nej si mohla zakúpiť 148 
nových literárnych diel, sčasti podľa návrhov od čitateľov. Fond 
na podporu umenia podporil aj vydanie viacerých, zhruba 15%  
z týchto zakúpených titulov.              (l)

Členovia kapely Zoltán Bohus (klavír, vokály), Mihály Nagy (bicie, 
vokály), Juraj Turtev (gitara, vokály), Andor Buják (saxofóny, vokály) 
a Pišta Lengyel (gitara, basy, vokály)

Od pondelka budú povolené v režime 
OP kultúrne podujatia

Od pondelka 10. januára sa 
otvárajú kultúrne poduja-
tia v režime OP (očkovaní 
a po prekonaní ochorenia 
COVID-19). Kapacita bude 
nastavená na 50 návštev-
níkov. Informovalo o tom 
Ministerstvo kultúry SR s 
odvolaním sa na dohodu, 
ktorá sa zrodila na piatko-
vom online rokovaní vlády.
„Po dlhých politických roko-
vaniach, ktoré som viedla 

s premiérom, ministrom 
zdravotníctva, a po konzul-
táciách s odborníkmi sme 
dospeli k posunu,“ uviedla 
v tejto súvislosti ministerka 
kultúry Natália Milanová. 
Upozornila, že viac informá-
cií poskytne Ministerstvo 
zdravotníctva SR a presné 
podmienky stanoví vyhláška 
Úradu verejného zdravotníc-
tva (ÚVZ) SR.

Zdroj: TASR
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PONUKA MESTSKEJ KNIŽNICE ZSIGMONDA ZALABAIHO

Ján Drgonec: 
Sme iní ako tí pred nami
Autor vo svojom románe rozpráva prí-
beh o tom, ako slovenský politik málo 
spôsobilý riadiť štát uverí dobre uta-
jenému multimiliardárovi uskutočňu-
júcemu tajný plán na ovládnutie sveta 
prostredníctvom zákerného mikroor-
ganizmu. Už z dosiaľ naznačeného je 
zrejmé, že ide o príbeh celkom vymys-
lený. Na Slovensku predsa niet politika 
nespôsobilého riadiť štát. Príbeh sa 
odohráva v časoch koronavírusu, ktorý je ako more. Vlna za 
vlnou sa valí. Nikto nevie presne odkiaľ a kam. Ani dokedy. Po 
prvej vlne prišla druhá vlna. Optimisti očakávajú tretiu i štvr-
tú vlnu. Vláda je rovnako optimistická. Pripravuje zákon, ktorý 
jej umožní navždy vyhlásiť núdzový stav. Mikroorganizmov je 
predsa tak veľa a človek je taký zraniteľný.
Príbeh Sme iní ako tí pred nami ponúka prekvapujúce vysvetle-
nie patálií s koronavírusom. Kvôli tomu zmiešava prvky scien-
ce-fiction s prvkami politického thrilleru gradovaného účasťou 
tajných agentov z krajín, ktoré riadia Európsku úniu. Z Francúz-
ska, Nemecka a Ruska.

Michaela Ella Hajduková: 
Zimný palác
Sankt Peterburg, 1914 – Taťjana Roma-
novová ako milosrdná sestra Červe-
ného kríža znovu stretáva v nemocnici 
Dmitrija Jakovleviča Malamu a jej srdce 
zahorí láskou. Nad celou rodinou sa sťa-
hujú revolučné mračná a ukrytá správa 
vo fľaši od smotany spustí udalosti, kto-
ré sa skončia krvavými jatkami, zakrýva-
ním stôp a pátraním, ktoré potrvá desať-
ročia. Taťjanin denník sa ukrýva v toku 
času, až kým ho nenájde iná Tatiana. Leningrad, 1977 – Taťjanu 
Garinovú vypočúva KGB. Mladučká študentka práva s dobrým 
kádrovým profilom i triednym pôvodom síce číta zakázané kni-
hy, ale to zďaleka nie je dôvod, pre ktorý si pohnevala súdruhov. 
Čoho všetkého bude Dmitrij Tarasov schopný, aby jeho lás-
ka neskončila za mrežami? Petrohrad, súčasnosť – Uprostred 
zasneženého námestia pred Zimným palácom sa cez noc objaví 
rakva so skleneným vekom. Mladá žena vnútri má biele šaty a 
trblietavú tradičnú čelenku. Vyšetrovanie ukáže, že nie je mŕtva, 
ale podchladená a pod vplyvom narkotík. A že sa volá Tatiana. 
Kto ju obliekol do šiat cárovej dcéry a chcel, aby zamrzla? Tento 
príbeh je inšpirovaný skutočnými udalosťami.

Deň otvorených dverí netradične
S cieľom spropagovať naše 
školy a osloviť žiakov posled-
ných ročníkov základných 
škôl sa Deň otvorených dverí 
na Súkromnej hotelovej aka-
démii a Súkromnej strednej 
odbornej škole SD Jednota 
Šamorín konal vlani v online 
priestore.
Žiaci posledných ročníkov hote-
lovej akadémie a učebného 
odboru cukrár-kuchár mali v ten-
to deň možnosť ukázať všetko, 
čo sa počas svojho štúdia naučili.  
V rámci obhajoby ročníkových 
prác mali žiaci hotelovej aka-
démie za úlohu prestrieť stoly 
a pripraviť jedlá na tému, kto-
rú si vylosovali. Na vianočnej 
výstavke sme tak mali možnosť 
obdivovať rozmanitosť v podobe 
súčasnej trendovej kuchyne či 
kuchyne našich predkov a okoli-
tých národov.

Nezaostávali ani naši učni, ktorí 
predviedli dokonalosť vo svojom 
dvojodbore cukrár-kuchár. Fotky 
a videá zachytávajú precíznosť ich 
práce s využitím najnovších tren-
dov, k čomu nesporne dopomohla 
aj prax v renomovaných hoteloch, 
kde mohli počas svojho štúdia 
pôsobiť.
Tento rok boli do prípravy Dňa 
otvorených dverí okrem gastro 
odborov zapojení aj žiaci študij-
ného odboru manažment regio-
nálneho cestovného ruchu, ktorí 
ochotne podali pomocnú ruku 
a ukázali, že disponujú nielen 
vedomosťami v oblasti cestov-
ného ruchu, ale aj cukrárskymi 
zručnosťami. Priebeh celej akcie 
zachytávajúci samotnú prípravu i 
výsledné práce žiakov nájdete na 
našom novom školskom webe 
www.hasossamorin.edupage.org.

Soňa Zakariásová

Deň otvorených dverí sa konal vlani v online priestore            (Fotoarchív)
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Čo s vianočným stromčekom?
Po uplynutí sviatkov vyvstá-
va otázka, kam s vianočným 
stromčekom. Nehodí sa totiž 
na kompostovanie, nakoľko 
sa ihličie rozkladá len poma-
ly a následná kyslá reakcia 
neprispieva k zlepšeniu kva-
lity pôdy.
Kto má krb alebo kachle, môže 
si stromček nasekať a spáliť 
v krbe. Druhým dobrým rie-
šením je podrviť ho v drviči a 
využiť ako mulč. Obyvatelia 
sídlisk môžu nechať odzdo-
bený stromček pri smetných 
kontajneroch.
Kto má stromček v črepníku, 
môže si ho znova na budú-

ce Vianoce ozdobiť. Čím skôr 
sa takýto stromček dostane 
z bytu, tým sú šance na jeho 
prežitie vyššie. Dbajme na to, 
aby ho nepostihol náhly šok, 
dajme ho na pár dní alebo na 
týždeň na chladné miesto s 
teplotou 10–15° s dostatkom 
svetla – do zimnej záhrady, na 
chodbu alebo garáže. Násled-
ne po odznení mrazov ho 
môžeme umiestniť na terasu, 
alebo ak to počasie dovolí, 
môžeme ho aj vysadiť. Vyko-
paná jama má byť o 20 cm 
väčšia ako koreňový bal, na 
dno jamy dajme kyslú raše-
linnú zmes, následne hlinu 
stlačme a dôkladne stromček 
polejme. Ak necháme výsad-
bu na jar, stromček v črepníku 
prechovávajme na tienistom 
mieste a chráňme ho pred vet-
rom. Kochlík omotajme čier-
nou netkanou textíliou a spo-
dok kmeňa pokryme mulčom. 
Nezabudnime na pravidelné 
polievanie stromčeka, aby 
nám nevyschol. 

Robert Lelkes, Agrosam
Čím skôr sa stromček dostane z bytu, 
tým má väčšie šance prežiť            (net)

Skontrolujme si semená a osivá
Január je vhodným mesiacom 
na kontrolu osív z vlaňajška a 
na naplánovanie kúpy nových 
semien a osív. Sú semená, 
ktoré si zachovajú klíčivosť aj 
niekoľko rokov, kým u iných sa 
táto schopnosť už po dvoch 
rokoch výrazne stráca. Buď-
me opatrní aj s vlastnými osi-
vami, často sa totiž stáva, že 
sa nezbierali ešte dostatočne 
zrelé a nevyklíčia. Zo semien 
rastlín označených značkou 
F1 (hybrid) sa neoplatí zbierať 

semená, nakoľko z budúcich 
plantov budú chýbať vlastnos-
ti generácie F1. Ak kupujeme 
osivá, na obale nájdeme infor-
mácie nielen o dobe použiteľ-
nosti a množstve semien, ale 
aj o čase sejby a vzdialenosti 
medzi riadkami. Sú druhy, 
ktoré sú voči istým chorobám 
odolné, tieto rastliny preto tre-
ba menej postrekovať. Nieke-
dy je vhodné vyskúšať aj nové 
druhy, môžu nás totiž príjem-
ne prekvapiť.                            (l)

Niekedy nás nové druhy môžu príjemne prekvapiť          (net)
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Bezdomovcovi prišlo zle
4. decembra doobeda bola 
hliadka MsP vyslaná preveriť 
oznámenie na adrese v Mlieč-
ne, Krajná ul., kde oznamovateľ, 
pracovník odberového miesta 
Covid mal obavy, či sa nestalo 
niečo osobe, ktorú už viac dní 
nevideli vychádzať z chatky a 
ani sa jej nevedeli dovolať. Išlo 
o bezdomovca, ktorého našli v 
chatke ležať na zemi. Vonkajšie 
zranenia nemal, hliadke MsP sa 
zdal byť dezorientovaný. Muž sa 
nevedel postaviť, preto zavolali 
na tiesňovú linku 112 a na miesto 
privolali RZP. Muž bol vyšetrený, 
jeho tep aj saturácia krvi boli v 
poriadku. RZP ho chcela zobrať 
do nemocnice, dotyčný to však 
odmietol. MsP kontaktovala 
jeho rodinných príslušníkov, na 
čo sa na miesto dostavila jeho 
sestra a hliadku ubezpečila, že 
sa o svojho brata postará. 

Uzavreli časť chodníka kvôli 
snehu na streche

10. decembra doobeda bola 
hliadka MsP Šamorín vyslaná 

na Gazdovský rad, kde malo 
podľa oznamovateľky ohrozo-
vať chodcov na chodníku veľké 
množstvo topiaceho sa snehu 
na streche. Hliadka MsP Šamo-
rín páskou ohradila daný úsek 
chodníka a vo veci vyrozumela 
členov DHZ Šamorín. 

Vybehla nahá na ulicu
V noci 15. decembra preve-
rovala hliadka MsP Šamorín 
telefonické oznámenie na 
Gazdovskom rade, kde mala 
pred bytový dom vybehnúť 
úplne nahá žena, ktorá kričala 
o pomoc. Hliadku na mieste 
čakal aj oznamovateľ, ktorý 
dal žene tričko. Hliadka MsP 
Šamorín ju hneď posadila 
do služobného vozidla, aby 
sa nepodchladila. Následne 
bolo zistené, že bola zjavne 
pod vplyvom alkoholu a bola 
dezorientovaná. Hliadke MsP 
Šamorín uviedla, že sa so 
svojim priateľom pohádala, 
ten po hádke opustil byt na 
Gazdovskom rade a ona za 
ním vybehla pred bytový dom 

nahá. Hliadka MsP Šamorín 
dotyčnú ukľudnila a násled-
ne odprevadila do bytu, kto-
rého vchodové dvere neboli 
zamknuté. Osoba na sebe 
nemala žiadne viditeľné zrane-
nia a nepotrebovala lekársku 
pomoc.  

Zlodej vrátil peniaze
16. decembra doobeda zasta-
vila hliadku MsP pracovníčka 
obchodu na Parkovej ulici, že 
ju pri platení oklamal muž, kto-
rý mal byť na nástupišti SAD. 
Hliadka na nástupišti identi-
fikovala páchateľa, ktorého 
konfrontovali s predavačkou. 
Vyzvali ho k legitimácii, čomu 
vyhovel. Pracovníčka obcho-
du trvala na tom, aby sa s ňou 
domnelý páchateľ vrátil do 
obchodu a spolu si prezreli 
kamerový záznam predajne. 
Na zázname bolo vidieť, ako 
muž pokladníčku poplietol a 
využil jej nepozornosť. Muž to 
následne priznal a finančnú 
hotovosť získanú neprávom 
vrátil vedúcej predajne. Tá 

bola MsP poučená o možnos-
ti podať trestné oznámenie 
na páchateľa, no nakoľko boli 
peniaze do pokladne vrátené, 
túto možnosť nevyužila.

Rodinná hádka 
na Štedrý večer

V nočných hodinách 24. 
decembra bola hliadka MsP 
požiadaná hliadkou OOPZ 
Šamorín o asistenciu pre posád-
ku RLP na Hlavnej ulici, kde 
malo dôjsť v byte na druhom 
poschodí k hádke a následnej 
fyzickej potýčke medzi otcom 
a synom, pričom jeden z nich 
mal dokonca byť v bezvedomí. 
Hliadka na mieste zistila, že obe 
osoby sú pri vedomí a otec utŕžil 
drobné poranenia v oblasti tvá-
re, trval však na tom, že nepo-
trebuje lekárske ošetrenie. Syn 
ležal v kuchyni, sťažoval sa na 
silné bolesti chrbta a tvrdil, že s 
chrbticou má už dlhší čas prob-
lémy. Posádka RLP ho na mieste 
ošetrila a usúdila, že nepotrebu-
je prevoz do nemocnice. Prípad 
ďalej rieši OOPZ Šamorín.

Zadržali bicyklového fantóma
Šamorínsky bicyklový fantóm 
bol identifikovaný a zadržaný. 
Šamorínski policajti v spolu-
práci s kriminalistami OKP 
Dunajská Streda vyriešili prí-
pad za pomoci mestského 
kamerového systému. 
Páchateľ v maske a šiltovke 
jazdiaci na bicykli sa typicky 
zameriaval na staršie dámy, ku 
ktorým sa na bicykli priblížil, 
strhol im kabelky a zmizol. Od 
októbra takto napadol a okra-
dol päť obetí vo veku od 68 
až 74 rokov. Platobné karty sa 
pokúsil zneužiť zakúpením kre-
ditu v online casine. V jednom 

prípade mu to nevyšlo, no inej 
obeti, 74-ročnej dôchodkyni 
takto dokázal spôsobiť škodu 
vo výške 2200 eur. Fantóm na 
bicykli napáchal škodu celkovo 
za takmer 3000 eur. 
Podozrivým je 30-ročný muž 
z okresu Galanta, ktorý sa pod 
ťarchou dôkazov ku všetkým 
skutkom priznal. Muž zostá-
va v cele policajného zaistenia 
a bude stíhaný väzobne. Bolo 
proti nemu začaté trestné stí-
hanie za zločin krádeže na 
chránených osobách. V prípade 
uznania za vinného mu hrozí až 
desať rokov za mrežami.        (k)

Od októbra do decembra 2021 napadol a okradol päť osôb   (Foto: Facebook)

Na protest dohliadala polícia 
(Foto: Mátyás Szinghoffer)

Protest v Miloslavove kvôli 
napadnutiu maloletého dievčaťa
V nedeľu 9. januára sa v Milo-
slavove konal protest kvôli 
napadnutiu 11-ročného diev-
čatka, ktoré bolo niekoľkými 
tínedžermi násilne opité, zbi-
té a vyzlečené, pričom útoč-
níci celý prípad natočili na 
mobil a šírili cez sociálne sie-
te. Protestujúci chceli vyjad-
riť svoj nesúhlas pred domom 
rodičov údajnej organizátor-
ky, ale polícia ulicu uzavrela. 
Protest bol organizovaný cez 
sociálne siete a protestujúcich 
sa zhromaždilo približne 100 
až 150. Polícia bola na miesto 
konania vyslaná s posilami a 
predmetnú ulicu z oboch strán 
uzavrela. K výtržnostiam nedo-
šlo, z davu však chvíľami zaznel 
výkrik „Obraňujete útočníkov!” 
a podobne. Zásahová jednotka 
polície začala protestujúcich 
z okolia ulice vytláčať okolo 
16:00. Kvôli porušeniu zákazu 
zhromažďovania bolo začaté 
konanie proti 14 osobám. Dve 

osoby boli predvedené, pre-
tože sa nevedeli legitimovať. 
O 17:00 už na mieste zavládol 
pokoj.
Strojcom nápadu útoku je 
násťročné dievča, šikanovania 
obete sa zúčastnili chlapci vo 
veku 14–16 rokov. Táto dievči-
na sa údajne chvastala, že jej 
sa nemôže nič stať, pretože jej 
matka je policajtkou.             (k)

ZO ZÁPISNICE MESTSKEJ POLÍCIE
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Dvojité víťazstvo kajakárov

Obrovská česť

Žiaľ, opäť to prekazila pan-
démia: už druhýkrát po sebe 
musela komisia športu a 
mládeže samosprávy mes-
ta zrušiť tradičný Galavečer 
športu. V roku 2020 nebolo 
ani hlasovanie, pretože chý-
bali súťaže, vlani sa však už 
aspoň hlasovalo.
Napriek ťažkostiam spôso-
beným pandémiou pracovali 
šamorínske športové kluby  
s pokorou a maximálnym 
nasadením. Mesto aj vlani 
podporovalo športový život v 
Šamoríne v maximálnej mož-
nej miere.
Šamorínski športovci vlani 
dokázali, že patria k slovenskej 
špičke a potvrdili to viackrát 
nielen doma, ale aj v zahrani-
čí. V prvom rade vďaka Bianke 
Sidóovej a juniorom Klubu šer-
mu Šamorín sa aj o tisícky kilo-
metrov od Šamoríne vie, akí 
skvelí pretekári sa tu vychová-
vajú.
Športová komisia vyhlásila 
víťazov v dvoch kategóriách 
aj vlani. V oboch kategóri-
ách zvíťazili pretekári Kajak 
Canoe Klubu. V skupine U15 

vyhral Alex Gavlider, ktorý  
v roku 2021 vyhral každú jednu 
súťaž, na ktorej pretekal. Bian-
ka Sidóová bola pred dvoma 
rokmi najlepšou v kategórii 
U15, tentokrát však už žiarila 
v skupine U20 a vyhrala s pre-
hľadom. To sa dalo očakávať, 
pretože získala tak na junior-
ských majstrovstvách Európy 
ako aj sveta po dve medaily.
V súťaži družstiev sa ukázali 
ako najlepší juniori Klubu šer-
mu Šamorín (v zložení Arpad 
Fazekas, Bendegúz György, 
Leopold Kuchta a Zoltán Sár-
mány). Šamorínski chalani 
reprezentovali Slovensko na 
majstrovstvách sveta, kde 
ich pred súťažou zaradili na 
posledné miesto. Skvelým 
výkonom sa im však napokon 
podarilo v súťaži získať 13. 
miesto.
Opäť raz sa potvrdilo, že 
Šamorín je hlavným mestom 
športu, nakoľko sa do hlasova-
nia zapojili tisíce obyvateľov. 
Najviac lajkov získal deväťroč-
ný pretekár Tenisového klubu 
ŠTK Šamorín, Lucas Ďuriš. 

Tibor Duducz 

Pretekári Kajak Canoe Klubu 
sa po minulých rokoch opäť 
stali najlepšími športovca-
mi Šamorína za rok 2021.  
V kategórii U15 zvíťazil Alex 
Gavlider, U20-ku ovládla Bian-
ka Sidóová.

Čo znamená pre Teba titul naj-
lepší športovec Šamorína za 
rok 2021?
Bianka Sidóová: Je to obrovská 
česť. V Šamoríne máme množ-
stvo skvelých športovcov a mne 
sa teraz podarilo zvíťaziť vo 
verejnom hlasovaní už druhý-
krát. Ďakujem môjmu klubu 
a každému, kto mi pomohol v 
tom, že som tento rok mohla 
ukončiť s takýmto úspechom.
Alex Gavlider: Toto víťazstvo 
pre mňa znamená veľmi veľa. Je 
to obrovská vec, ohromná česť, 
že som skončil prvý práve ja. 

Aký ste mali rok 2021?
BS: Pre mňa bol ten najlep-
ší, najúspešnejší. Podarilo sa 
mi dostať do svetovej špičky 
juniorskej kanoistiky. Verím, 
že tento rok prídu ešte lepšie 
výsledky.
AG: Skvelý rok to bol. Podarilo 
sa mi udržať si skvelú formu, 
no žiaľ, pandémia nám zmarila 
zopár pretekov. 

Aká je Vaša najkrajšia spo-
mienka z roku 2021?
BS: Týka sa juniorských maj-
strovstiev Európy a sveta, 
kde som získala dokopy štyri 
medaily. Priznám sa ale, že prvé 
medaily, ktoré som na týchto 

súťažiach získala, sú mi akosi 
milšie.
AG: Je skvelé, že sa mi podarilo 
vyhrať všetky individuálne súťa-
že, no najradšej asi spomínam 
na prvé miesto získané v mara-
tóne slovenských majstrovstiev.

Čo bolo pre Vás vlani najťaž-
šie?
BS: Splniť očakávania a ukončiť 
rok bez sklamania. Očakáva-
lo sa odo mňa veľmi veľa. Bolo 
mimoriadne dôležité si všetko 
v hlave poskladať a dať zo seba 
všetko tak na súťažiach ako i na 
obyčajných tréningoch. 
AG: Po prvýkrát v mojej kariére 
sa stalo, že som mal v jeden 
deň aj viac súťaží. Najťažšie asi 
bolo dosiahnuť, aby som bol 
úspešný tak v  rozbehoch ako aj 
vo finále.

Vaše ciele na rok 2022?
BS: Ja mám veľké ciele. Uvidí-
me, či sa k nim dopracujem. 
Pre mňa budú najdôležitejšie 
juniorské majstrovstvá Euró-
py, resp. sveta. Mojim tajným 
snom je získať zlato na týchto 
súťažiach. Okrem toho plánu-
jem s Katkou Pecsukovou štar-
tovať aj v K2 medzi dospelými. 
Uvidíme, aký bude výsledok…
AG: Pre mňa je teraz najdôle-
žitejšie, aby sa mi dalo dokopy 
rameno. Žiaľ, aktuálne nemô-
žem trénovať s plným nasade-
ním. Verím, že začiatkom sezó-
ny už bude všetko v poriadku a 
budem úspešný aj v kategórii 
15-ročných.

Text a foto: Tibor Duducz

Najlepší šamorínski športovci: Bianka Sidová a Alex Gavlider

Hlasovala aj svetová hviezda
Hlasovania sa zúčastnili nielen Šamorínčania, ale aj ľudia z 
iných krajín. Svoj hlas poslala aj jedna z najlepších tenistiek 
sveta, Belinda Bencic. Švajčiarska tenistka, ktorá vyhrala 
okrem iných aj na tokijskej olympiáde, hlasovala za svojho 
bratranca Lucasa Ďuriša. Následne získal tento deväťročný 
šamorínsky chlapček aj množstvo hlasov od fanúšikov tejto 
slávnej tenistky. 

Vo verejnom hlasovaní zvíťazil Lucas Ďuriš so 410 lájkmi
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Najlepší športovci 
Šamorína  

(do veku 15 rokov)

Najlepší športovci 
Šamorína 

(do veku 20 rokov)

Súťaž družstiev

Cena fanúšikov

1. Alex Gavlider (KCK Šamorín/
Eugen Honti) – 25 bodov
2. Karin Jávorková (ŠTK Šamorín/
tenis/ Peter Varga, Pavol Horváth, 
Dénes Trestyanszki) – 22 bodov
3. Branislav Lančarič (Klub šermu 
Šamorín/Vojtech Fehér) – 22 bodov
4. Vivien Stehlíková (KCK Šamo-
rín/ Árpád Sándor) – 21 bodov
5. Tilda Slamová (Basketbalový 
klub Šamorín/ Dalibor Hlivák, 
Peter Tátoš) – 19 bodov
6. Veronika Tátošová (Basketba-
lový klub Šamorín/ Dalibor Hlivák, 
Peter Tátoš) – 18 bodov

1. Bianka Sidóová (KCK Šamo-
rín/Eugen Honti) – 44 bodov
2. Arpád Fazekas (Klub šermu 
Šamorín/Jozef Nagy) – 31 bodov
3. Barbara Lelkes (Basketbalo-
vý klub Šamorín/Albert Diósi, 
Tímea Sujová) – 23 bodov 
4. Oliver Oláh (Gladiátor Šamo-
rín/ Štefan Horváth, Oliver 
Oláh) – 20 bodov
5. Mátyás Szeiler (Gladiátor 
Šamorín/ Štefan Horváth, Oliver 
Oláh) – 9 bodov
6. Gergely Bódis (Kyoku-
shin Karate/ Ľudovít Bódis) –  
7 bodov

1. Klub šermu Šamorín, junio-
ri na MS – 54 bodov
2. Basketbalový klub Šamorín 
U15 – 33 bodov
3. Tenisový klub ŠTK Šamorín 
U15 – 17 bodov

1. Lucas Ďuriš (ŠTK Šamorín/
tenis/Karel Patrik) – 410 lajkov
2. Karin Jávorková (ŠTK 
Šamorín/tenis) – 247 lajkov
3. Alex Gavlider (KCK Šamo-
rín) – 185 lajkov

Pozn.: po mene pretekárov, resp. 
družstiev uvádzame mená ich 
trénerov

Ako 
hlasovali? 

Každý oslovený klub (Gladiá-
tor/zápasenie, KCK/ kajak-ka-
noe, BKŠ/ basketbal, ŠTK/
tenis, Klub šermu Šamorín/
šerm, ŠTK/futbal, Kyoku-
shin/karate, Budokan/karate) 
mohol nominovať 3 športov-
cov a takisto sa mohli nomi-
novať v súťaži družstiev. Osem 
klubov mohlo teoreticky nomi-
novať až 24 športovcov. Klub 
Budokan sa do hlasovania 
nezapojil, ŠTK Šamorín sa pri-
hlásil len do súťaže družstiev 
a niekoľko klubov nominovalo 
menej ako troch športovcov. 
Preto sa na zoznam dostalo 
len 17 jednotlivcov, ktorí boli 
rozdelení podľa veku do dvoch 
skupín (do veku 15, resp. 20 
rokov). Do súťaže družstiev 
bolo menovaných 6 tímov. Zo 
sumárnych zoznamov mohli z 
každého klubu hlasovať dvaja, 
nie však za vlastných špor-
tovcov. V oboch kategóriách 
mohli označiť troch najlepších. 
Okrem klubov hlasovali aj čle-
novia komisie športu a mlá-
deže. Podľa odovzdaných hla-
sovacích lístkov patrili za prvé 
miesto 3 body, za druhé dva a 
za tretie jeden bod. O tom, ako 
kto hlasoval, si môžete prečí-
tať na webovej stránke mesta 
www.samorin.sk.

Na oficiálnej FB-stránke mesta 
sa mohli obyvatelia rozhodnúť, 
kto získa Cenu fanúšikov. Medzi 
hlasujúcimi sme vyžrebovali 
darčekovú preukážku masážne-
ho salónu Muscle CARE (www.
facebook.com/Muscle-CA-
RE-102105615631939) v hod-
note 50 eur. Šťastnou výherky-
ňou sa stala Erika Schill Brun-
czlíková, ktorej výhru odovzdal 
Gábor Jakubík.

Juniorský tím Klubu šermu Šamorín. Zľava: Jozef Nagy (tréner), Leopold Kuchta, Bendegúz György, Zoltán 
Sármány, Arpád Fazekas

Arpád Fazekas

Branislav Lančarič

Barbara Lelkes

Karin Jávorková
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Termíny separovaného zberu papiera, plastov a kovu v roku 2022
Od 1. januára 2022 sa zber papiera, plastov a kovu v jednotlivých častiach Šamorína uskutoční podľa nasledovného harmonogramu:
Agátový rad, Astrová, Bazová, Becskedská, Bratislavská, Brezová, Buková, Dlhá, Dunajská, Gančházska, Gazdovsky rad, Gútorská, 
Hlavná, Javorová, Jazdecká, Kasárenská, Kláštorná, Krížna, Kúpeľná, Ul. Károlya Kunszta, Mestský majer, Morušová, Nezábudková, 
Nová, Obilná, Orechová, Parková, Pažitná, Podlesná, Pod záhradami, Poľná,  Poľovnícka, Pomlejská, Požiarnická, Priemyselná, Rybár-
ska, Senecká, Strelecká, Šípková, Školská, Škovránková, Športová, Ul. Antala Khína, Úzorská, Vinohradnícka, Vŕbová, Záhradnícka, 
mestské časti Bučuháza, Kráľovianky a Šámot

Bažantia, Bociania, Brečtanová, Čilistovská, Cintorínska, Dolná, Dúhová, Horná, Hrnčiarska, Hrušovská, Hubová, Hviezdna, Hlboká,  
Jabloňová, Jasná, Kováčska, Krajná, Krátka, Krivá, Malá, Ul. Márie, Mliečňanská, Pácerova, Pešia, Pokojná, Priechodná, Prvá, Ružová, 
Slnečná, Slnečnicová, Spojná, Stará cesta, Stredná, Tichá, Topoľová, Veterná, Vnútorná, Vodárenská, Vydria, Zelená
mestská časť Čilistov: Labutia, Lipová, Pri hrádzi, Šamorínska, Úzka

 I. polrok  II. polrok
 Plasty, Tetra Pak 

Papier
 Plasty, Tetra Pak 

Papier
 Kovy   Kovy

 Január 4.,18. 25. Júl 5.,19. 12.

 Február 1.,15. 22. August 2.,16.,30. 9.

 Marec 1.,15.,29. 22. September 13.,27. 6.

 Apríl 12.,26. 19. Október 11.,25. 4.

 Máj 10.,24. 17. November 8.,22. 1.,29.

 Jún 7.,21. 14. December 6.,20. 27.

 I. polrok  II. polrok
 Plasty, Tetra Pak 

Papier
 Plasty, Tetra Pak 

Papier
 Kovy   Kovy

 Január 4.,18. 11. Júl 5.,19. 26.

 Február 1.,15. 8. August 2.,16.,30. 23.

 Marec 1.,15.,29. 8. September 13.,27. 20.

 Apríl 12.,26. 5. Október 11.,25. 18.

 Máj 10.,24. 3.,31. November 8.,22. 15.

 Jún 7.,21. 28. December 6.,20. 13.

Odvoz komunálneho odpadu v roku 2022 z rodinných domov
Odbor životného prostredia 
Mestského úradu v Šamorí-
ne oznamuje obyvateľom, že 
odvoz komunálneho odpadu v 
roku 2022 z rodinných domov 
bude prebiehať podľa nasle-
dovného harmonogramu:
párny týždeň, streda: Bažantia, 
Bociania, Bratislavská č. 45-47. 
a 92-100., Brezová, Buková, 
Brečtanová, Dolná, Horná, Hru-
šovská, Hubová, Krajná, Krivá, 
Mliečňanská, Nezábudková, 
Orechová, Pácerová cesta, 
Pešia cesta, Pokojná, Požiarnic-
ká, Priechodná, Priemyselná, 
Prvá, Senecká, Slnečnicová, 
Spojná, Stará cesta, Stredná, 
Vnútorná, Vodárenská – nová 
časť, Vydria
párny týždeň, piatok: Cinto-
rínska, Čilistovská, Dúhová, 
Jabloňová, Jasná, Hrnčiarska, 

Hviezdna, Kováčska, Krátka, 
Labutia, Lipová, Malá, Pri hrá-
dzi, Ružová, Slnečná, Šamorín-
ska, Tichá, Topoľová, Ul. Márie, 
Úzka, Veterná, Vodárenská – 
stará časť, Zelená
nepárny týždeň, streda: Astro-
vá, Bazová, Becskedská, Brati-
slavská č. 1 – 25., Dlhá, Krížna, 
Kúpeľná, Nová, Obilná, Poľov-
nícka, Poľná, Pomlejská, Šíp-
ková, Škovránková, Športová, 
Vinohradská, Ul. Károlya Kun-
szta, Ul. Antala Khína, Úzorská
nepárny týždeň, piatok: Dunaj-
ská, Gazdovský rad, Gútorská, 
Hlavná, Jazdecká, Javorová, 
Kasárenská, Kláštorná, Mest-
ský majer, Morušová, Pažitná, 
Pod záhradami, Rybárska, Stre-
lecká, Vŕbová, Záhradnícka, 
mestské časti Bučuháza, Kráľo-
vianky, Šámot.
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