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V tieni vojny
Tohtoročný sviatok nemôže byť veselý. 
Už je to 77 rokov, čo svet nemal takúto 
pochmúrnu Veľkú noc. I keď bola smrť 
v mystériu Veľkej noci vždy prítomná, 
vždy zároveň znamenala aj obetovanie, 
zmŕtvychvstanie a odpustenie, vyjadre
nie lásky Boha k ľuďom. Dnes prežívame 
Veľkú noc oveľa bolestnejšie, veď zomie
rajú tisíce, prenasledovaní a pritom 
nevinní, len pár kilometrov od našich 
hraníc. Mnohí z nich si možno vybra
li smrť dobrovoľne, v nádeji, že svojou 

smrťou zachránia ďalších. Má ich obeta 
vôbec zmysel? Podľa symboliky Veľkej 
noci síce zlo usmrtí dobro, ale konečné 
víťazstvo patrí aj tak dobru, pretože jeho 
univerzálna sila dokáže odzbrojiť aké
koľvek zlo. Kto bude túto Veľkú noc tým, 
kto prinavráti moc dobra? 
V histórii sa neujde každému historická 
rola. Ale my, na svojom malom mieste, 
vieme vôbec, na ktorej strane stojíme? 
Podstúpili by sme nebezpečenstvo, aby 
sme zachránili život iným ľuďom, tým, 

ktorí utekajú pred podlým a neopod
statneným útokom? Alebo by sme sami 
hnali, sprevádzali svet do ďalšieho šiale
ného konfliktu, zahľadení do seba a svo
jich záujmov? Zaslúžime si vôbec odkaz 
a dar Ježišov?
Dnes potrebujeme Kristovu prozreteľ
nosť, lásku a odkaz najviac z celej našej 
histórie vôbec. Dobro zvíťazí nad zlom. 
My všetci veríme, že tomu tak bude, 
kým je svet svetom. Ale tento príbeh 
píšeme už aj my sami.                           (vk)

Deň Mesta Šamorín oslávime začiatkom mája
Tento rok sa bude slávnosť Deň Mes
ta Šamorín konať 8. mája. Podujatie sa 
začne v divadelnej sále Mestského kul
túrneho strediska o 16.00 hod. krátkym 
kultúrnym programom, po ktorom nasle
duje odovzdávanie cien mesta. Dozvedeli 
sme sa, že na cenu Pro Humana bola ten
to rok nominovaná jedna osoba, kým na 
ostatné ceny Pro Urbe, Pro Cultura, Pro 
Honoris, Pro Civis a Pro Futura nomino

vali obyvatelia, predstavitelia nezisko
vých organizácií a mestských inštitú
cií po 3 osoby. V Deň Mesta Šamorín 
podpíšu primátori Šamorína a Uher
ského Brodu (ČR) dohodu o družobnej 
spolupráci. Komunikácia týchto miest 
nie je vôbec novodobá a užšie vzťahy 
boli počas uplynulých rokov vytvorené 
najmä medzi dobrovoľnými hasičskými 
zbormi oboch miest. Tento rok už bude 

spolupráca aj inštitucionálne podchy
tená. 
Kráľ Žigmund v apríli 1404 udelil Šamorí
nu štatút slobodného kráľovského mesta a 
na pamiatku tejto udalosti sa samospráva 
rozhodla od roku 2016  každoročne ude
liť Ceny Mesta Šamorín. V posledných 
dvoch rokoch boli slávnosti kvôli pandémii 
obmedzené, raz boli presunuté, druhýkrát 
sa konali s vylúčením verejnosti.             (l)

Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov

V budove Korony sa uskutočnili 2. apríla Veľkonočné trhy (Fotoarchív)
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Győr a Šamorín chcú 
spoločne zlepšiť starostlivosť o seniorov  

EZÚS Rába-Dunaj-Váh, Trnavský samo-
správny kraj a Széchenyi Program iroda 
Nonprofit Kft. podporujú cez Fond 
malých grantov v rámci Programu spo-
lupráce Interreg V-A Slovenská repub-
lika-Maďarsko realizáciu inovatívnych 
projektov zameraných na zlepšenie 
spolupráce cezhraničných inštitúcií.
V rámci tohto programu sa realizuje aj 
projekt šamorínskeho Domova senio
rov Ambrózia s názvom „Starajme sa 
spoločne”. Úvodná tlačová konferencia 
projektu bola usporiadaná 24. februára 
2022 v Hoteli Famulus v Győri. Na po
dujatí bola prítomná Elza Pergel, vicepri
mátorka mesta Győr, poslanec maďar
ského parlamentu Balázs Simon Róbert, 
Anna Bodóová, vedúca šamorínskeho 
Domova seniorov Ambrózia a Róbert 
Kányai, riaditeľ Zjednotenej zdravotnej a 
sociálnej inštitúcie (EESZI) v Győri.
Súčasťou projektu bolo vypracova
nie návrhu zosúladenia starostlivosti 
o seniorov na oboch stranách hranice.  
V skratke ide o to, že sa partneri v rámci 
svojho mesta, resp. regiónu zasadzujú 
o implementáciu prínosných postupov, 
ktoré sa osvedčili na druhej strane hra
nice. Všeobecným cieľom Fondu malých 

projektov je podpora cezhraničnej spo
lupráce aj v sociálnej oblasti, výmena 
skúseností, budovanie kapacít a pre
nos dobrých príkladov na druhú stranu 
hranice. V súčasnosti je starostlivosť  
o seniorov jednou z najväčších výziev, na 
ktoré musia tak rodiny, ako aj sociálne a 
zdravotnícke podporné siete reagovať. 

Cieľom projektu je prispieť k osvete a pri
praviť také akčné plány, ktoré partnerom 
umožnia zdvihnúť starostlivosť o senio
rov na kvalitatívne vyššiu úroveň. Projekt 
zapájal okrem inštitúcií aj dotknuté rodiny, 
susedov a profesionálnych opatrovateľov. 
Záverečné podujatie projektu sa konalo 5. 
apríla v Šamoríne, v budove Korony.     (k)

Blahoželali dôchodcom
 k životnému jubileu

29. marca v Klube dôchodcov na Pomlej
skej ceste zablahoželali dôchodcom z prí
ležitosti ich životného jubilea. Primátor 
Csaba Orosz pozdravil a poprial všetko 
najlepšie občanom mesta, ktorí v marci 
tohto roka oslávili svoje 70., 75., 80., 85., 
prípadne ešte vyššie narodeniny. Na po 
dujatie bolo pozvaných 51 osôb, prítomných 
bolo okolo dvadsať oslávencov. Primátor im 
odovzdal symbolický dar mesta.                (l)

Štátny príspevok za ubytovanie
 ukrajinských odídencov – ako na to?

31. marca 2022 zverejnilo Ministerstvo 
vnútra SR na svojej webovej stránke infor-
mácie v súvislosti so zákonom „lex Ukraji-
na“ a vzory dokladov potrebných na vyba-
venie štátneho príspevku za ubytovanie 
osôb s udeleným štatútom dočasného 
útočiska.
V zmysle zákona majú poskytovatelia uby
tovania podať svoje žiadosti vždy od 1. do 7. 
dňa daného kalendárneho mesiaca. Výška 
štátneho príspevku bude určená na základe 
veku ubytovaných odídencov: za ubytova
nie osoby nad 15 rokov veku môžu dostať 7 
eur na osobu na noc, za ubytovanie mlad
ších ako 15 rokov získajú 3,50 eura na noc 
za každú takúto osobu. Ustanovenie platí 
zatiaľ do júna 2022.

Dokumenty potrebné k žiadosti o štátny 
príspevok, ktoré je potrebné odovzdať 
samospráve sú:
 originál nájomnej zmluvy s uvedením kaž
dej ubytovanej osoby (vrátane detí)
 čestné vyhlásenie žiadateľa

 kópia dokumentu potvrdzujúceho štatút 
„odídenca“ alebo osoby „s dočasným úto
čiskom“  od každej ubytovanej osoby
 výkaz vyplnený a podpísaný oprávnenou 
osobou o počte nocí, počas ktorých reálne 
ubytoval utečencov
Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať 
obec, a to na účet v banke alebo v hotovosti 
po tom, ako obdrží čiastku na to určenú od 
Ministerstva vnútra SR.

Dôležité upozornenie:
 Mestský úrad Šamorín prijíma len kom
pletne vydokladované žiadosti o príspevok, 
neskoršie doloženie dokumentov nie je 
možné,
 v prípade, že ubytovanie bolo poskytnuté 
v nehnuteľnosti, ktorá má viac majiteľov, v 
zmluve je potrebné uviesť každého majiteľa 
ako oprávnenú osobu,
 osoby s udeleným štatútom dočasného 
útočiska, ktorým bolo ubytovanie poskytnu
té, sa musia raz za mesiac osobne dostaviť 
na MsÚ Šamorín.

O práci Domova seniorov Ambrózia referovala riaditeľka domova, Mgr. Anna Bodóová (Fotoarchív)
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János Zolcer, publicista pôvodom  
z Balogu nad Ipľom, neskôr disident do 
Nemecka prišiel 31. marca do Šamorína. 
V Mestskom kultúrnom stredisku pred-
nášal a predstavil svoju knihu Gorbačo-
vove tajomstvá a XX. század: 100 év – 
100 esemény – 100 film.
Zolcer, ktorý je zakladateľom filmovej 
produkčnej kancelárie s pobočkami v 22 
krajinách sveta, pripravil na prelom milé
nia pre nemeckú televíziu ZDF stodielny 
seriál o 20. storočí. V roku 2000 požia
dal Mikhaila Gorbačova o zhostenie sa 
úlohy reportéra v dokumentárnom seriáli 
„Secrets of Power”. Z týchto produkcií sa 
neskôr zrodili jeho knihy Gorbačovove 
tajomstvá a XX. század: 100 év – 100 
esemény – 100 film. O ich príbehu, zrode, 
pozadí a dozvukoch sme sa zhovárali so 
samotným autorom. 

Myslím, že obe knihy majú čosi spoloč-
né so seriálom pripraveným pre televíziu 
ZDF.
Áno, pre televíziu ZDF som natočil repor
tážny seriál v rokoch 1999 a 2000. S uply
nulým storočím sa chceli rozlúčiť s týmto 
stodielnym seriálom. Pracoval som na 
ňom tri roky, navštívil som 670 miest na 
zemi, vyhľadal a vyspovedal som osob
nosti, respondentov a svedkov prevrat
ných historických udalostí. 

Stretli ste sa s najvplyvnejšími osobnos-
ťami svetovej politiky. Ako ste ich dosta-
li za mikrofón a kameru?
Emigroval som v roku 1986 a následne 
som pracoval v Nemecku ako televízny 
producent. Spracoval som mnoho zau
jímavých tém, natáčal som dokumenty 
a reportáže a pritom som neustále mys
lel na to, ako by som mohol vytvoriť ešte 
zaujímavejšie materiály. V roku 2000 

som mal nápad, že chcem spoznať všet
kých velikánov svetovej politiky, ktorí mali 
podstatný vplyv na svet na konci 80. a 90. 
rokov. Jedným z nich bol napríklad ame
rický prezident George Bush, nemecký 
kancelár Helmut Kohl, pápež Ján Pavol II., 
izraelský prezident Šimon Peres, palestín
sky politik Jásir Arafat, prvý čierny prezi
dent Juhoafrickej republiky Nelson Man
dela, bývalý poľský premiér Lech Walesa. 
Mal som trúfalý nápad požiadať Michaila 
Gorbačova, aby sa ujal úlohy reportéra. A 
podarilo sa. Súhlasil. Od roku 2000 sme 
spolu cestovali päť rokov po celom svete 
so 40členným štábom a natáčali sme. 
S každým politikom sme strávili trištyri 
týždne a výsledný hodinový filmový por
trét vznikol z nahrávok nakrútených za 
tento čas. 

Politici vraj majú aj obyčajnú tvár, nielen 
tú, ktorú ukazujú médiám. Vy ste videli 
oboje. Všimli ste si nejaké kontrasty?
Ja som videl hlavne tú tvár obyčajné
ho človeka, nakoľko už ani jeden z nich 
nebol v úrade. Vďaka tomu, že sme spo
lu strávili celé týždne, a v neposlednom 
rade vďaka Gorbačovovi, som spoznal ich 
bezprostrednú, prirodzenú ľudskú tvár a 
osobnosť. Nie oficiálneho politika v kra
vate, ale jednoduchého človeka v rifliach. 
Vôbec neboli takí, akých si ich z televí
zie pamätáme. Všetci bez výnimky boli 
neskutočne milí a úprimní. Sedeli sme 
spolu a rozprávali sme sa, mali sme čas 
pospomínať si na dávne udalosti, ktoré 
neraz zmenili celý svet ako taký.

Ako to vidíte, aké mocenské hry viedli 
k tomu, čo sa dnes vo svetovej politike 
deje? Kam nás súčasné dianie dostane?
Zaviedli nás až do vojny. Ku katastrofe. Na 
Ukrajine počuť zbrane, ale to, čo sa tam 

deje, cíti a vníma celý svet. Ani si neviem 
predstaviť, čo sa udeje po mesiacoch, 
keď zistíme, že nemáme pšenicu a ceny 
budú ešte vyššie. Keď som zostavoval kni
hu o 20. storočí a prešiel som si tých sto 
udalostí, dal som si otázku, čo sa z toho 
svet naučil. Musel som si priznať, že nič. 
Pretože taký masaker, aký Ukrajina práve 
prežíva, sa v modernej dobe ešte nestal. 
Ani nič podobného. A to všetko kvôli fan
tazmagórii jediného človeka, ktorý chce 
znovu vytvoriť ríšu, Sovietsky zväz alebo 
čo, pripojiť si násilím celé štáty, ľudí, aby si 
uspokojil túžbu po moci.

Prečo sa to deje? Čo ho k tomu podľa Vás 
vedie?
Prečo potreboval Hitler celý svet? Prečo 
ho potrebovala Rímska ríša? Lebo existu
jú jedinci, ktorým jednoducho nič nestačí. 
Megalománia je o tom, že chceme vždy 
viac. Málo nestačí, veľa ešte stále nestačí 
a keď už máme viac, tak chceme ešte viac. 
Rusi majú pocit, že v časoch Sovietskeho 
zväzu boli pánmi oni a ostatné národy boli 
ich sluhami. Toto chcú získať späť a sú 
schopní tomu obetovať všetko.  

Na čom v súčasnosti pracujete, čím sa 
zaoberáte?
V živote som toľko nepracoval, ako teraz. 
Mesačne mávam okolo 20–25 literárnych 
stretnutí, som neustále na cestách. Pracu
jem na pokračovaní svojich kníh a práve 
som podpísal zmluvu s kanálom Netflix, 
ktorý odvysiela 12dielny seriál podľa 
námetu mojej knihy s Gorbačovom. Z 
Gorbačovovho osobného príbehu vznikne 
aj rozprávková kniha. Bude o tom, ako sa 
sedliacky chlapec stal kráľom. Dávam aj 
mnoho rozhovorov, takže sa naozaj nenu
dím. 

Adrián Lőrincz

Osobnosti ovplyvňujúce chod dejín – v rifliach
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Mesto sa odelo do kvetov

Združenie DunaVit vysádza ovocné stromčeky Nová aleja medzi 
Šamorínom a Čilistovom

Táto zima sa lúčila ťažko a dlho, ale 
napokon predsa len prišla očakávaná 
jar. Obdobie roka, keď sa Šamorín zaze-
lená a zakvitne. Je chvályhodné, že sa 
v premene Šamorína na zelenšie mesto 
čoraz viditeľnejšie angažujú aj občian-
ske iniciatívy. Je to len správne, ak kaž-
dý prispejeme svojim dielom. Mesto 
nám potom bude pripomínať veľkú 
komunitnú záhradu.
Starostlivosť o zeleň v meste vykonáva 
Area Šamorín s.r.o. Len pre zaujímavosť: 
znamená to plochu väčšiu ako 27 hektá
rov, takmer 8000 stromov a 13tisíc krí
kov. A ako túto obrovskú úlohu zvládajú 
zamestnanci firmy? Stačí sa takto na jar 
len poobzerať – ten pohľad stojí za to. 
„Tento rok sme v meste vysadili 34 stro
mov, väčšinu z nich k novej cyklotrase – 
približuje nám situáciu Viktória Medik, 
pracovníčka firmy zodpovedná za sta
rostlivosť o zeleň. – Vysadili sme aj 164 
kríkov, na plochy okolo trhoviska sme 
dali suchomilnú hrdobarku. Je to pekná 
a zaujímavá trvalka, u nás ešte nie veľmi 
rozšírená, experimentujeme s ňou kvôli 
zmene klímy. Dúfame, že sa nám osvedčí 
a aj obyvateľom sa bude páčiť. Prebieha
júce práce na ploche pred trhoviskom sú 
dokončením vlaňajšieho projektu. Hlavné 
námestie, úsek medzi poštou a kultúr

nym domom a plochu okolo fontány tiež 
pretvoríme, vysadíme sem pompézne 
kvety, napríklad pachysandru vrcholovú, 
valdštejnku trojpočetnú, zbehovec plazi
vý a zimozeleň menšiu. V polovici mája 
vyvesíme letničky aj na stĺpy – budú tam 
rôzne druhy šalvie, krasuľka, kaly a samo
zrejme aj obľúbená a nápadná portulaka.”
Na jar 2021 vysadili pracovníci Area 
Šamorín s.r.o. tulipány na časti Gazdov
ského radu blízko trhoviska, pod hrabmi 
už rastú železník lekársky, okrasné trávy a 
okrasný cesnak – všetky so žiarivo fareb
nými kvetmi. V okrúhlych záhonoch kvit
nú tulipány. Vlani na jeseň bolo vysade

ných zhruba 5000 tulipánov a 800 cibúľ 
okrasného cesnaku, časť z nich sa dostala 
aj na obnovené námestie pred cintorí
nom. K trhovisku, k cintorínu, na Dunaj
skú ulicu a na Hlbokú cestu bolo na jeseň 
vysadených 109 stromov, do záhonov išlo 
približne 4000 kmeňov trvaliek. „Na kra
ji cyklocesty sme založili lúčky pre včely 
s divými kvetmi: s nechtíkom, myším 
chvostom, nevädzou, vlčím makom, sed
mokráskami, slezom a pažítkou čínskou. 
Tieto lúčky budú samozrejme kosené, 
aby vyzerali esteticky a obhospodarova
ne. Dúfame, že sa našim občanom budú 
páčiť a budú na nich dávať pozor“.      (l)

K nedávno nanovo vyznačeným poľným 
cestám vysadilo DunaVit – Podunajské 
ochranárske združenie šesťdesiat stro-
mov, polovicu zakúpenú z prostriedkov 
mesta, polovicu z vlastných zdrojov.
Pri výsadbe spolupracovali viceprimátor 
Gábor Veres a Márton Domsitz, predse
da komisie životného prostredia.
Ladislav Tóth, predseda združenia 
DunaVit potvrdil, že príchodom jari by 
radi pokračovali v tejto aktivite v loka
lite starej Hrušovskej cesty, na širokú 
trávnatú plochu v katastri Mliečna by 
vysadili 6065 stromov. Od vodohospo
dárov sa im už podarilo získať príslušné 
povolenie. Teraz pracujú na tom, aby 
dali dokopy potrebné financie. „Chce
me sadiť ovocné stromy. Do krajiny už 
neboli ovocné stromy vysadené celé 
desaťročia, napriek tomu, aké sú osož
né. Jednak na jar pomáhajú opeľovačom, 
neskôr sú ich plody potravou pre vtáky, 
zvieratá a hmyz. Vysadili sme už duly, 
ringloty, čerešne a plánujeme pokračo
vať. Radi by sme vysadili aj jasene, hra
by, javory poľné, druhy u nás pôvodné a 
v našich podmienkach aj odolné. Páčia 

sa nám aj duby, ale sú veľmi náročné na 
vodu. Možno by boli vhodné ku kanálu, 
preto by sme zopár určite chceli, ale sú 
dosť drahé. Jeden dub o výške 34 m 
stojí aj 100 eur, a to sme ešte nezapo
čítali potrebnú starostlivosť” – priblížil 
nám Ladislav Tóth.
Združenie DunaVit má aj program vtá
čích búdok. Vlani vyložili 20 búdok a 
tento rok plánujú pokračovať. „Búdky 
vykladáme tam, kde je les ešte primladý, 
kde nie sú veľké bútľavé stromy, preto by 
tam nemohli hniezdiť ani sýkorky ale
bo škorce. Takéto búdky využíva 27–30 
druhov vtákov, napríklad aj taký vzácny, 
dnes už vymiznutý druh ako krakľa bela
sá. Aj dudok chochlatý hniezdi v takých
to búdkach. Chceli by sme týmto dru
hom uľahčiť návrat do krajiny” – vysvetlil 
predseda združenia.
Ladislav Tóth prezradil, že by ich potešila 
akákoľvek pomoc. Kto by chcel pomôcť 
s financiami, môže poslať príspevok na 
č.ú. SK87 7500 0000 0040 2861 2277, 
kto by rád prispel svojou prácou, nech sa 
prihlási u združenia, kde každého srdeč
ne očakávajú.       (k)

Juraj Nagy a jeho tím dostali 
podporu z participatívneho roz
počtu mesta Šamorín na ochra
nu stromov od bobrov. Nakoľko 
im po realizácii projektu ešte 
ostali voľné prostriedky, roz
hodli sa kúpiť stromčeky a krí
ky, ktoré chceli vysadiť na plo
chách okolo mesta. Po konzul
tácii s odborníkmi Mestského 
úradu vysadili stromčeky popri 
novej cykloceste na konci sta
rej Hrušovskej cesty pri kanáli. 
Na druhej lokalite vysadili stro
my za vedenia Ladislava Tótha, 
predsedu združenia DunaVit. 
Založili aj nové stromoradie 
medzi Šamorínom a Čilisto
vom. Teraz bude hlavnou úlohou 
zabezpečiť polievanie drevín, 
aby v súčasnom veľkom suchu 
nevyschli.           (k)

Vlani na jeseň vysadili zhruba 5000 tulipánov                   (Fotoarchiv)
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Okrasné záhrady prichádzajú do módy
Okrasná škôlka Vrba v Kráľoviankach sa 
venuje pestovaniu okrasných drevín už 
20 rokov. Do súčasnej kondície sa firma 
dostala po dlhej a kľukatej ceste. 
Začínali navrhovaním záhrad, realizovali 
všetko sami od návrhu cez vybudovanie 
závlahového systému po pokládku dlažby 
a vybudovanie jazierok, resp. fontán. Dnes 
ponúkajú okrasné rastliny vynikajúcej kva
lity a v mimoriadne širokom sortimente. 
Už len pohľad na množstvo zelene, rastlín 
a kríkov kvitnúcich všetkými farbami je 
hotový balzam na dušu.  

Prekrásna práca, ale niet odpočinku
„Univerzitné štúdium sme ukončili v roku 
1993, vtedy sme sa rozhodli – s manželom 
a kolegami –, že spolu založíme firmu” – 
hovorí o začiatkoch Martina Valová, jedna 
z majiteliek lesnej škôlky. „Videli sme, že 
takmer všetko dovážajú zo zahraničia, a to 
veľmi draho, lebo doma neexistuje profe
sionálne pestovanie okrasných rastlín. To 
bol impulz, prečo sme išli do toho. Mali 
sme veľké plány, spočiatku sme chceli 
pestovať na 100 hektároch a mysleli sme 
si, že budeme najväčšou lesnou škôlkou 
na Slovensku. Dnes pestujeme na 17 hek
tároch a veru máme čo robiť. Pracujeme 
vkuse, každý deň v týždni, pretože to nie 
je sklad, ktorý len tak zavriete. Vždycky 
je tu čo robiť, treba polievať, plieť, hubiť 
škodcov, takže týchto 17 hektárov nám 
bohato stačí” – prezradila nám Valová.

Pôvodné rastliny 
Firma má 20 stálych zamestnancov, no 
na jar je vždy viac práce a vtedy vedia 
zamestnať aj 30 ľudí. „Fungujeme ako veľ
kosklad, naše okrasné rastliny dodávame 
záhradníctvam. Žiaľ, nemáme kapacity na 
maloobchod” – pokračuje Valová. V lesnej 
škôlke pestujú domáce druhy drevín. Slo
venský trh je malý a firma Vrba neexpor
tuje rastliny, no keď si niekto chce u nich 
kúpiť palmu, dovezú ju, hoc i z Talianska. 

Keby niekto chcel sadiť dreviny napríklad 
k Malému Dunaju, od firmy si môže kúpiť 
práve tie domáce, pôvodné druhy. Druhy, 
ktoré tu prosperujú, pestujú v škôlke, 
tie, ktoré nemôžu pestovať, dovážajú zo 
zahraničia, no tie predstavujú len do 10% 
ponuky firmy.

Javor poľný je podpultový tovar
„Máme vynikajúcu spoluprácu so samo
správou Šamorína a môžem hrdo vyhlá
siť, že každá jedna rastlina, ktorú si 
od nás kúpili, sa ujala a krásne rastie v 
meste” – dodáva Valová. Od majiteľa 
lesnej škôlky sme sa dozvedeli, že nie
ktoré druhy rastlín sú v celej Európe už 
nedostatkovým tovarom. K nim patrí 
napríklad javor poľný. „Pred piatimi rok
mi ho nikto nechcel, no raz niekto zistil, 
že skvele zvláda mestské prostredie. 
Odvtedy sa stal vychyteným druhom 
a teraz ho ledva zohnať v celej Európe, 
ledva stačíme uspokojiť dopyt a jeho 
cena zo dňa na deň vyletela zo 60 na 
240 eur.

Klíma sa mení, treba polievať
„Európska únia pripisuje zeleným plo
chám veľký význam, vynakladá značné 
prostriedky na tvorbu parkov a výsadbu 
rastlín, čo nám pomáha zvýšiť dopyt. 
Môžem zodpovedne vyhlásiť, že dnes už 
vysádzame o 700% viac ako napríklad 
pred 5 rokmi. Obce aj neziskové organi
zácie míňajú veľké peniaze na stromče
ky, čomu sa síce tešíme, no žiaľ, stáva sa, 
že sa o tieto stromčeky potom nestara
jú. Pritom je to nevyhnutné, nakoľko sa 
mení klíma, je menej zrážok a jednodu
cho treba polievať, inak nám rastliny 
vyschnú. Som veľmi smutná, keď vidím, 
že rastliny kúpené od nás už po dvoch 
mesiacoch od výsadby vyschýnajú a 
odchádzajú” – varuje odborníčka.

Vychytávky, trendy a sústavy
Aj v záhradnej tvorbe existujú trendy 
a vychytávky. Počas minulého režimu 
obľubovali ľudia iné rastliny, tie sa im 
potom zunovali a chceli iné, preto sa 
aj po zmene režimu nápadne zmenili 
trendy. Firma Vrba sa ich snaží zachy
tiť. „Je to ako s tými kvetmi. Kedysi boli 
karafiáty veľmi obľúbené, potom ich už 
však nechcel nikto. Teraz sú napríklad 
veľmi vyhľadávané také okrasné rast
liny, ktoré sú nielen dekoratívne, ale aj 
užitočné, napríklad sa z ich plodov dá 
pripraviť šťava alebo sirup. Ale keď sa 
držíme trendov a chceme vysádzať len 
mediteránne druhy, možno budeme 
sklamaní, lebo tieto rastliny, hoci sú pre
krásne, nemajú čo robiť v mestskom pro
stredí. Vždy dajte na rady odborníkov, z 
internetu sa nedozviete úplne všetko” – 
dodáva Martina Valová.     (k)

Pohľad na okrasnú škôlku z vtáčej perspektívy                   (Fotoarchiv)

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Šamoríne organizoval 9. marca 2022 
dobrovoľné darovanie krvi, ktorého sa zúčastnili: Mária Bogárová, Angela Tóthová, 
Alexander Kliner, Marta Baráth Lázár, Juraj Baráth, Roman Kopil, Ján Kožich, Dezi
der Fiedler, Norbert Zagyi, Gabriella Faragó Dimić, Norbert Végh, Tamás Herber
ger, Gabriela Horváth, Viliam Čakan, Ľubomír Výboch, Monika Výbochová, András 
Cséfalvay, Zuzana Šeligová, Bence Nagy, Nikola Fajdová, Peter Havlík, Peter Radvan, 
Marianna Hercová, Gábor Veres, Rebeka Cséfalvayová, Máté Hamar, Krisztián Lan
cz, Matej Zalka, Silvia Gubricová, Juraj Mezey, Daniel Dávid, Annamária Valacsay, 
Arnold Kocsis, Miroslava Kocsis Syneková a Silvia Almásiová.
Aj touto cestou im ďakujeme za účasť a nezištnú pomoc ľuďom v núdzi.

Ďakujeme darcom krvi
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Na pamiatku Petra Šaranského
Peter, priateľ môj, ťažko nachádzam slo
vá, no chcem, aby to zaznelo. Nie pre nás 
dvoch, my sme to vedeli, tušili. Rozumeli 
sme si, aj keď o tom veľmi nerozprávali.
Sme rovesníkmi, obaja sme prežili krásnu 
mladosť. Boli to oné slávne šesťdesiate 
roky, plné nádejí a výziev. Keď všetko vre
lo v očakávaní. Chystali sme sa s hudbou 
dobyť svet. Boli sme mladí a naivní, ale 
tá túžba bola prisilná. Bolo nás niekoľko, 
vedeli sme o sebe, vedeli sme, čo pre nás 
hudba znamená. Pre nám podobných som 
vymyslel honosné pomenovanie: ozajstní 
muzikanti.
Hoci bol cieľ neistý, ako takí rojkovia sme 
snívali o ňom. A pritom sme nezbadali, 
že oveľa dôležitejšia ako cieľ je samotná 
cesta. Lebo cesta, po ktorej sme kráčali, 
prinášala plno radostí a možností preja
viť sa. Hudba nám vyplnila život.
Spájala aj nás dvoch, či už v spoločných 
kapelách, alebo pri – vtedy ešte počet
ných – hudobných udalostiach.
Roky utekali a dobehla nás táto čudná, 
fádna, často až bezcitná doba. Hudba 
nám aj tu pomáha, hoci časom sme 
vytriezveli, už nechceme dobyť svet, už 
vieme, že dôležitá je naozaj tá cesta. 
Dokážeme si užiť každú chvíľu na javis

ku či v kruhu hudbou taktiež očarených 
priateľov. Aj pri stredajších stretnutiach 
na malom javisku v Šupšup klube, kde 
sa vždy tlačí zopár nadšených muzikan
tov.
Poslednú dobu si tam už nechodil. Osud 
to chcel inak. Dnes už viem, že si tam bol 
aj tak.
A budeš navždy, to mi ver.
Nech ti je zem ľahká.

Alex Strieženec

Z iniciatívy pracovníčok Mestskej 
knižnice Zsigmonda Zalabaiho boli 
na Hlavnom námestí a na Námestí 
sv. Štefana pred Mestským kultúrnym 
strediskom umiestnené knižné búdky. 
Knihy z týchto búdok si môžu záujem
covia čítať priamo na mieste alebo si 
môžu zobrať aj domov. Pracovníčky 
knižnice zároveň prosia, aby boli takto 
požičané knižky vrátené, resp. nahra
dené inými.
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Márk Janák, žiak hotelovej akadémie 
v hľadáčiku top kuchárov Slovenska

Aktivity predurčené na úspech

Už od jesene minulého roka s veľkým napä-
tím sledujeme prípravy a ďalší postup náš-
ho žiaka na prestížnu medzinárodnú súťaž 
Bocuse d´Or. Celoslovenské kolo súťaže sa 
uskutočnilo ešte v novembri minulého roka 
a konalo sa v Bratislave.
Márk Janák, jeden z najlepších praktikantov 
v hoteli Grand River Park, bol vybraný do 
slovenského národného tímu pod vedením 
top kuchára Petra Duranského, prvého slo
venského kuchára oceneného Michelinskou 
hviezdou, mimochodom takisto bývalého 
absolventa našej školy.
Prestížna európska kulinárska súťaž sa usku
točnila nedávno, 23. až 24. marca v Buda
pešti. Slovenský národný tím tvorili Peter 
Duranský, Mark Vajgela a náš žiak Márk 
Janák. Bola to preňho neoceniteľná skúse
nosť, keďže latka takýchto súťaží je nasade
ná poriadne vysoko. Mimoriadnu pozornosť 
jej venovali aj viaceré médiá, Novým časom 
počnúc a vysielaním v Teleráne končiac. Prí
pravy slovenského tímu v Budapešti uvádzal 
známy moderátor Milan Junior Zimnykoval 
a okrem súťažiacej trojice sa súťaže zúčast
nili aj Jaroslav Židek, český šéfkuchár pôso

biaci na Slovensku, niekoľkonásobný nositeľ 
ocenenia Gurmán Award a autor viacerých 
úspešných kulinárskych kníh. Takisto s nimi 
spolupracoval Vojtech Artz, šéfkuchár spo
ločnosti Metro Cash&Carey Slovakia s.r.o., 
tiež mediálne známy z viacerých kulinár
skych relácií. 
Opäť sme dokázali, že naši žiaci vedia šíriť 
dobre meno našej školy a reprezentovať 
ju na vysokej úrovni. Márk, ďakujeme Ti, 
úprimne sa z Tvojho úspechu tešíme a sme 
na Teba nesmierne hrdí.

Soňa Zakariásová

Vyhlásenie 
výberového konania

Mesto Šamorín 
vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie funkcie riaditeľa školy 
Materská škola – Óvoda, Poľovnícka 

1129, Šamorín - Somorja

s nástupom od 1. júla 2022.

Podmienky účasti výberového konania:
a) ak uchádzač spĺňa v zmysle §39 
zákona NR SR č.138/2019 Z.z., o peda
gogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch
 •  kvalifikačné predpoklady na výkon 

pracovnej činnosti v príslušnej 
kategórii a v podkategórii pedago
gického zamestnanca, 

 •  podmienky zaradenia do kariéro
vého stupňa samostatný pedago
gický zamestnanec,

 •  podmienky získania profesijných 
kompetencií potrebných na výkon 
činnosti vedúceho pedagogického 
zamestnanca, 

b) ak má uchádzač v zmysle §3 zákona 
NR SR č.596/2003 Z.z., o štátnej sprá
ve v školstve a školskej samospráve
 •  najmenej päť rokov pedagogickej 

činnosti,
c) ak je uchádzač v zmysle §3 zákona 
NR SR č.552/2003 Z.z., o výkone práce 
vo verejnom záujme
 •  morálne bezúhonný,
d) požadované doklady
 •  písomná prihláška do výberového 

konania,
 •  overené kópie dokladov o naj

vyššom dosiahnutom vzdelaní a 
vykonaní funkčného vzdelávania,

 •  výpis z registra trestov (nie starší 
ako tri mesiace),

 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 •  potvrdenie o zdravotnej spôsobi

losti na riadiacu prácu, 
 •  písomný návrh koncepcie rozvoja 

materskej školy,
 •  súhlas uchádzača na použitie 

osobných údajov pre potreby 
výberového konania v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskor
ších predpisov,

e) ďalšie kritériá a požiadavky
 •  znalosť práce s PC, riadiace 

schopnosti, znalosť štátneho a 
maďarského jazyka.

 
Požadované doklady do výberového 

konania prosíme zaslať 
do 10. mája 2022 na adresu:

Mestský úrad – Városi Hivatal, Hlavná 
37, 931 01 Šamorín

Obálku označte nápisom „Výberové 
konanie – Pályázat, MŠ Poľovnícka, 

neotvárať  nem nyitható fel“

Druháci ZŠ Mateja Bela sa v posledných 
mesiacoch venovali podnetnému pro-
jektu s názvom Učíme sa tvoriť a efek-
tívne rozmýšľať. Darcom finančných 
prostriedkov v hodnote 1300 eur  bol 
Nadačný fond Tesco, dlhoročný partner 
a podporovateľ školy v rámci programu 
Vy rozhodujte, my pomáhame.
Vďaka tejto spolupráci mohla škola zakú
piť súpravu geometrických tvarov, kon
štrukčné kocky, kreatívne drevené kocky, 
vozidlá na kolesách, domino, farebné 
mozaiky i magnetické formy. Tieto didak
tické pomôcky majú svoje špecifiká. Sti
mulujú myseľ, jemnú motoriku, fantáziu, 
logické myslenie a disponujú mnohými 
inými benefitmi. Pod šikovnými rukami 
malých stavbárov vznikli zaujímavé objek
ty, telesá, mohutné veže a funkčné nástro
je. Pri jednotlivých činnostiach bola domi

nantná tvorivá atmosféra, žiaci dali na bok 
súperenie a pracovali ako jeden tím.
V rámci deviatej edície spomínaného 
programu získala škola aj veľký nástenný 
plagát na tému „Ľudové múdrosti“. Sú to 
bohaté výroky založené na životných skú
senostiach, ktoré nás učia byť silnejšími a 
lepšími ľuďmi. Táto malá epizóda príbehu 
priniesla do života druhákov veľa aktivít, 
chvíle plné radosti a vzácne skúsenos
ti. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou 
tohto projektu.

Erika Oravcová, ZŠ Mateja Bela Šamorín

Zápis do materských škôl trvá od 9. do 13. mája
Školský úrad v Šamoríne oznamuje rodičom, že zápis do materských škôl bude pre
biehať od 9. mája do 13.mája 2022. Od tohto školského roka je návšteva škôlky 
povinná pre každé dieťa, ktoré do 31.8.2022 zavŕši 5 rokov. K žiadosti o prijatie tre
ba pripojiť lekárske potvrdenie o absolvovaných povinných očkovaniach. Ak si dieťa 
vyžaduje špeciálny výchovnovzdelávací prístup, zákonný zástupca musí k žiadosti 
pripojiť aj odporúčanie príslušného pedagogickopsychologického centra. Dieťa je 
do škôlky prijaté po vydaní oficiálneho rozhodnutia riaditeľa škôlky. Ďalšie informá
cie poskytnú záujemcom jednotlivé materské školy.
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Vlani sa nám podarilo vyseparovať 
takmer polovicu odpadov

Odbor životného prostredia Mestského 
úradu Šamorín zosumarizoval výsledky 
dosiahnuté v oblasti odpadového hos-
podárstva a separovaného zberu v roku 
2021.
Z výsledkov vyplýva, že obyvatelia Šamo
rína vlani vyprodukovali 379,16 t papie
ra, 161,06 t skla, 1,97 t tetrapakov, 3,16 t 
kovových obalov, 203,38 t kuchynského 
odpadu, 1,93 t použitého kuchynského 
oleja, 70,89 t oblečenia a 2,90 t ostat
ných textílií, 2,44 t nebezpečného odpa
du, napr. riedidla, pesticídov a farieb, 
6,26 t elektrických spotrebičov, 4,08 t 
batérií a akumulátorov, 555,97 t drev

ného odpadu, 311,79 plastov, 10,89 t 
farebných kovov, 329,20 t železa a oce
le, 2088,29 t biologicky rozložiteľného 
odpadu, 3743,73 t zmiešaného komunál
neho odpadu, 1068,60 t nadrozmerného 
odpadu a 496,05 t stavebného odpadu.  
Z celkového množstva odpadov sa poda
rilo vyseparovať 43,84%, čo naznaču
je, že na tejto ceste máme ešte značné 
rezervy.
Mestské separačné dvory v Mliečne a 
na Rybárskej ulici sú naďalej k dispozícii 
Šamorínčanom, ktorí majú riadne zapla
tený miestny poplatok za odvoz a likvidá
ciu odpadov.

V Šamoríne nafotili 
vzácne vtáky

Deti na januárovom a februárovom 
stretnutí Dunajských workshopov mohli 
pozorovať severské druhy vodných vtákov, 
ktoré sa u nás vyskytujú len počas zimy. V 
týchto dňoch máme posledné možnosti na 
pozorovanie, nakoľko v apríli už odlietajú 
späť domov na severské teritóriá.
Deti vyzbrojené ďalekohľadmi a fotoa
parátom opakovane brázdili okolie Hru
šovskej zdrže a priesakového kanála v 
nádeji zazrieť tieto druhy, ktoré – podob
ne ako naše sťahovavé vtáky – zimujú na 
juhu počas tvrdých zimných mesiacov 
s nedostatkom potravy. Podarilo sa im 
nájsť a nafotiť „exotické” druhy ako naprí
klad potápač malý pochádzajúci z oblasti 
Severného a Baltského mora, ktorý u nás 
zimuje v čase od novembra do apríla. Ďal
ším zachyteným druhom bola hlaholka 
severská žijúca v Kanade, Škandinávii a 
na severe Ruska. Tú možno na Hrušovskej 
zdrži pozorovať v zime a skoro na jar (v 
marci a apríli). Taktiež pozorovaný potá
pač veľký sa u nás zdržiava od októbra do 
apríla, inak žije na severe Európy a Ázie. 
V oblastiach mierneho pásma pravidelne 
zimujú nielen severské druhy vodných vtá
kov, ale aj spevavcov a dravcov. Pozorovanie 
vtákov je skvelé zimné hobby, nakoľko sú 
stromy bez listov a pozorovateľ si operence 
všimne oveľa ľahšie.                    (vk)
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Uhynuté nutrie v Čilistove
3. marca ráno bola hliadka MsP vys
laná preveriť oznámenie, podľa ktoré
ho mali v Čilistove na ulici Pri hrádzi 
nájsť uhynuté zvieratá. Hliadka našla 
na mieste dve uhynuté nutrie blízko 
brehu a zvieratá naložila do vriec. Stá
la služba MsP vyrozumela Regionálnu 
veterinárnu a potravinovú správu, kto
rá vrecia odviezla na zneškodnenie.

Našla svoj ukradnutý bicykel
3. marca v noci požiadala MsP o 
pomoc žena, ktorá spoznala svoj 
odcudzený bicykel v stojane na bicyk
le na Čilistovskej ulici. Hliadke detail
ne popísala bicykel, na základe čoho 
bolo nepochybné, že jej patril. Hliadka 
bicykel zaistila a odovzdala oznamo
vateľke. 

Našli ho mŕtveho na ulici
7. marca ráno bola hliadka MsP vys
laná preveriť oznámenie, podľa ktoré
ho mal niekto nehybne ležať na ulici. 
Hliadka po príchode na miesto zistila, 
že dotyčná osoba nemá pulz. Po prí
chode RZP na miesto bola oživovaná, 
ale žiaľ, neúspešne. Hliadka zistila, že 
ide o občana Šamorína. Miesto zabez
pečila až do príchodu obhliadajúceho 
lekára.

Sedemročný chlapček zablúdil
9. marca prišlo na MsP oznámenie  
o nezvestnom chlapcovi z Mestského 
majera. Hliadka sa ho okamžite vybra
la hľadať. Podľa popisu ho lokalizova
li neďaleko Mestského majera, bol v 
poriadku, len zablúdil a nevedel trafiť 
domov. Hliadka ho následne odovzda
la matke.

Stratili sa dievčatká 
Taktiež 9. marca oznámili MsP zmiz
nutie 8ročného dievčatka. Hliadku 
na mieste čakala matka, ktorá uviedla, 
že jej zmizli obe dcéry. Hliadka sa ich 

ihneď vybrala hľadať, no medzitým im 
matka oznámila, že sa obe našli. 

Starenku našli mŕtvu v byte
10. marca požiadalo OOPZ Šamorín 
o súčinnosť MsP Šamorín pri otváraní 
bytu na druhom poschodí na Gazdov
skom rade, kde mala bývať seniorka, s 
ktorou sa príbuzní nemohli skontakto
vať. Po vniknutí do bytu bolo zistené, 
že byt bol riadne uzamknutý zvnútra, s 
kľúčom v zámku. V obývačke na poste
li našli ležať mŕtvu seniorku. Na tele 
neboli zistené stopy po násilnej smrti.

Požiar pri Hoteli Kormorán
11. marca poobede bola po oznáme
ní hasičského zboru Trnava vyslaná 
hliadka MsP do Čilistova, kde malo pri 
hoteli horieť. Podľa oznámenia mal nie
kto vypaľovať suchý porast. Na mieste 
už zasahovali šamorínski hasiči, kto
rí oheň uhasili. Zamestnanec hotela 
hliadke tvrdil, že na mieste zvykla páliť 
suché konáre istá osoba. Tú hliadka aj 
vyhľadala, no dotyčný založenie ohňa 
poprel. Správca hotela bol poučený a 
vyzvaný na okamžité nahlásenie také
hoto činu v budúcnosti na tel. č. 159.

Obťažoval okoloidúcich
24. marca ráno prišlo na MsP telefo
nické oznámenie o arogantnom a násil
nom správaní osoby, ktorá sa takým
to spôsobom pokúšala predať tovar 
na parkovisku obchodného domu na 
Kasárenskej ulici. Dotyčný bol podľa 
popisu zakrátko lokalizovaný, po prí
chode hliadky sa snažil autom utiecť. 
Hliadka ho vyzvala k legitimácii, pričom 
vysvitlo, že ide o rumunského občana. 
Dopustil sa priestupku a bloková poku
ta ho neminula.

Založili oheň v Pomlé
26. marca poobede založili mladiství 
oheň v lesoparku Pomlé. Prípad nahlá
sil náhodný okoloidúci. Hliadka po prí

chode na miesto našla troch mladist
vých, ktorí si práve opekali. Na výzvu 
policajtov oheň uhasili a ospravedlnili 
sa s tým, že nevedeli o zákaze založiť 
oheň na území mesta.

Chcel spáchať samovraždu
26. marca v noci požiadalo OOPZ 
Šamorín o súčinnosť MsP Šamorín pri 
pátraní po nezvestnej osobe. Tá mala 
na číslo 158 zavolať s tým, že chce 
spáchať samovraždu a skočiť pod vlak. 
Hliadka okamžite vyrazila smerom na 
Kvetoslavov po starej ceste, kde spo
zorovali osobu, ktorá kráčala po ceste. 
Hliadka ju vyzvala k legitimácii, čomu 
dotyčný vyhovel a uviedol, že chce spá
chať samovraždu, lebo je doma psy
chicky týraný svojim partnerom a už to 
ďalej nezvláda. Na miesto bola privola
ná hliadka OOPZ Šamorín a RZP, ktorá 
dotyčného odviezla do Pezinka na psy
chiatrické vyšetrenie.

Napadli ju, lebo nedala cigarety
28. marca poobede požiadala žena 
MsP Šamorín o pomoc s tým, že jej 
mladšiu sestru napadli štyria neznámi 
muži. Podľa popisu hliadka lokalizovala 
štyri osoby pri obchode na Dunajskej 
ulici, ktorí sa priznali, že jeden z nich 
skutočne na obeť zaútočil, pretože tá 
mu odmietla dať cigaretu. Najskôr jej 
nadával, potom ju aj fyzicky napadol.
Prípad prevzalo OOPZ Šamorín.

ZO ZÁPISNICE MESTSKEJ POLÍCIE

Polícia zadržala podvodníčku z internetu
Vyšetrovateľ PZ Dunajská Streda začal 
trestné stíhanie voči 30-ročnej žene vo 
veci podvodu. Políciu na dotyčnú upo-
zornili obete, ktoré si od nej kupovali 
tovar cez internetový bazár.
Podozrivá si zakaždým pýtala platbu 
vopred, ktorá jej mala byť poukázaná 
na bankový účet, no záujemcovia svoju 
objednávku – bábiky, stoličky na kŕme
nie, detský príbor – nikdy nedostali. 
Následne predávajúca zmazala všetky 

svoje inzeráty a s kupujúcimi už neko
munikovala. Od 9 záujemcov takto vylá
kala viac ako 700 eur. Najväčšiu čiast
ku vo výške viac ako 200 eur jej poslala 
37ročná žena.
I keď sa podozrivá na webstránke bazáru 
vyskytovala pod rôznymi identitami, polí
cii sa ju podarilo odhaliť a začala voči nej 
trestné stíhanie. Brániť sa bude na slobo
de. Za podvod na internete môže dostať 
trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov.

1158



10 ŠPORT

Sen Tildy Slamovej
V aktuálnej sezóne sa v tíme ŠBK Šamo-
rín objavili viaceré mladé dievčatá. Z 
nich dostala najviac príležitostí 15-ročná 
Tilda Slamová, piatačka šamorínskeho 
Gymnázia I. Madácha. Fanúšikom šamo-
rínskeho basketbalu určite neušlo, že je 
mladšou sestrou šamorínskej odchovan-
kyne a slovenskej reprezentantky Ange-
liky Slamovej.
„Nemala som ešte ani rok, ale už som 
mala kôš, do ktorého som hádzala loptu. 
Vraj som hrala basketbal skôr ako som 
začala chodiť” – spomína s úsmevom Til
da. Prvýkrát chytila ozajstnú basketbalovú 
loptu do ruky ako štvorročná, v šiestich 
rokoch už trénovala v prípravnom druž
stve ŠBK Šamorín. „Jasné, že aj ja som 
musela byť basketbalistka. Sestra Angi už 
vtedy hrala so staršími dievčatami a pozo
rovala som ju, čo robí. Dodnes je mojim 
vzorom. Skúsila som aj gymnastiku, ale 
tá ma za srdce nechytila. Len basket” – 
pokračuje.
Tilda patrila k najlepším v každej vekovej 
kategórii, čo hrala, bola aj členkou repre
zentačných družstiev v týchto kategóri
ách. V lete sa vedenie ŠBK rozhodlo, že 
dá oveľa väčší priestor odchovankyniam 
a zaradí do družstva dospelých. „Tešila 
som sa z tejto správy. Bolo to frajerské, 
tak mladá a hrať s dospelými” – uškŕňa sa 
Tilda, ktorá nikdy nezabudne, aké to bolo 
prvýkrát vkročiť do šatne tímu dospe

lých. „Bála som sa vôbec ozvať. Radšej 
som rýchlo vyšla na ihrisko. Potom sa to 
všetko postupne utriaslo. Máme skvelého 
tímového ducha” – opisuje. Jej veľká chví
ľa prišla na jeseň. Tilda sa predstavila v 
Extralige. „Bola som riadne vystresovaná. 
Až ma bolelo brucho, bolo mi zle. Ani som 
nechcela ísť na ihrisko… Potom, v náva
le zápasu sa všetko vyparilo a ja som sa 
ukľudnila.”
Staršia sestra Tildy, Angelika je dnes síce 
členkou družstva poľského tímu Gdynia, 
no výkony svojej mladšej sestry ostro sle
duje. „Často mi hovorí, aká som šikovná. 
Veľmi dobre mi padne, ak ma pochváli. Z 
rodiny sa mi najviac ráta jej názor, veď ona 
je „profíčka” – prezradí so smiechom Tilda.
Šamorínske dievča hrá okrem tímu dospe
lých aj v družstve U17, tak si cez víken
dy užíva až dvojnásobnú záťaž. „Cestou 
na zápasy si občas spomeniem, že moji 
kamaráti teraz možno žúrujú a ja sa tu 
vláčim v autobuse. Ale potom tieto myš
lienky odháňam, veď sama som si vybrala. 
Chcela by som sa stať profesionálnou bas
ketbalistkou. Tak, ako Angi, aj ja by som 
chcela mať zároveň aj ukončenú vysokú 
školu. Veď človek nikdy nevie, dokedy mu 
zdravotný stav dovolí hrať na tej najvyššej 
úrovni. Mám jeden sen: chcela by som raz 
hrať v jednom tíme s mojou sestrou” – 
dodáva Tilda Slamová.

Tibor Duducz

„Tildová”
Komentátor zápasov slo-
venskej ženskej Extraligy si 
na zápase proti ŠKP Ban-
ská Bystrica zmýlil Tildino 
meno. Zamenil si krstné 
meno za priezvisko a označil 
ju za „Tildovú”. „Jasné, že sa 
to všetky moje spoluhráčky 
v tíme dozvedeli. Aj ony ma 
odvtedy volajú Tildová” – 
usmieva sa na príhode.

S loptou je nezastaviteľná

Angi (vľavo) a Tilda



11ŠPORT

Denis Horváth: zachránil si kariéru a ide ďalej
Šamorínčanovi Denisovi Horváthovi 
sa už druhýkrát podarilo vstať takpo-
vediac z podlahy. V Budapešti na maj-
strovstvách Európy v zápasení skončil 
v grécko – rímskej kategórii do 77 kg 
desiaty. 
Znamená to, že jeho kariéra pokračuje 
a v septembri sa v Srbsku zúčastní maj
strovstiev sveta.

Si spokojný?
Nemôžem byť, keďže som prehral oba 
svoje zápasy. Ale môžem byť rád, lebo 
moja športová kariéra pokračuje.

Ale to je predsa prirodzené, či nie? Veď 
máš len 25 rokov…
Môj minulý rok sa nevydaril tak, ako 
sme si to predstavovali. Ani na jednej 
kvalitnej medzinárodnej súťaži sa mi 
nepodarilo presadiť. Ani na majstrov
stvách Európy, ani na olympijských kva
lifikáciách. Po tomto všetkom sa zdalo, 
že stratím finančnú podporu Sloven
ského zápasníckeho zväzu na rok 2022. 
Napokon sa mi podarilo postaviť sa opäť 
na nohy. Na vojenských majstrovstvách 
sveta v novembri som skončil tretí a 
mohol som teda pokračovať ako profe
sionál.

Rok 2022 sa však pre Teba nezačal veľ-
mi dobre.
To teda nie. Na januárovom turnaji v 
Záhrebe som sa nakazil koronavírusom 
a musel som svoju prípravu prerušiť. Po 
vyliečení sa mi pod vedením trénera Oli
vera Oláha podarilo opäť dostať do for
my. Mohol som sa zúčastniť dvoch kva
litných sústredení v Maďarsku v trvaní 
niekoľkých týždňov. 

Na majstrovstvách Európy v Budapešti 
si nastúpil proti Arménovi Malkhasovi 
Amoyanovi, ktorý sa kvalifikoval z kva-
lifikácie.
Áno, on je vlaňajší majster sveta. A ako 
neskôr ukázalo, on aj napokon vyhral maj
strovstvá Európy. Pravda, že som oproti 
nemu prehral na 1:5, samotný zápas bol 
však vyrovnaný, podľa mňa som bojoval 
dobre.

Prehral si síce, no dostal si sa do repa-
sáže. Proti Litovčanovi Sinkeviciusovi si 
začal dobre. Čo sa stalo, prečo napokon 
Tvoj súper zvíťazil tak hladko?
Pokazil som to veľmi. Vyhrával som a pre
pálil som to. Kvôli mne prišlo na štadión 
veľa mojich známych, bola tu celá moja 
rodina. Napokon som nezvládol ten tlak. 
Urobil som jednu blbosť, čo skoro zname
nalo koniec mojej kariéry. Bol som blízko, 

aby som prehral na lopatky. Ak by to tak 
ostalo, tak som skončil. Oliver na mňa 
kričal, že choď, bojuj, nevzdávaj to. Poda
rilo sa mi postaviť, preto som prehral len 
o body. Neskôr vysvitlo, že to bolo veľmi 
dôležité. Aj keď som dvakrát prehral, pod
ľa získaných bodov som sa umiestnil na 
10. mieste. Znamená to, že ostávam pro
fesionálnym zápasníkom a budem mať 
potrebné financie od zväzu. Môžem sa 
pripravovať na septembrové majstrovstvá 
sveta. Moja veľká vďaka patrí trénerovi, 
Oliverovi Oláhovi, mojej rodine a každé
mu, kto ma podporoval. 

A teraz príde konečne oddych? 
To rozhodne! Na celé dva týždne. Už sa 
veľmi teším na to, že budem mať voľné 
dni. Prichádza dobré počasie, môžem sa 
ísť bicyklovať so svojim psom. 

Tibor Duducz

Na šermiarskych majstrovstvách Európy v Novom Sade skončil Leo Kuchta na 27. meste v 
kategórii junior, Árpád Fazekas na 30. mieste, Ákos Pirk na 37. mieste a Bendegúz György 
na 48. mieste. U kadetiek získala 49. miesto 14-ročná Rebeka Forgách, u kadetov sa 15-roč-
ný Braňo Lančarič prebojoval na 32. miesto. V súťaži družstiev juniorov obsadila šamorínska 
štvorka Fazekas-György-Kuchta-Sármány 15. priečku. Začiatkom apríla sa šamorínski šer-
miari zúčastnili majstrovstiev sveta v Dubaji. 

Desaťročný šamorínsky gymnasta Boris Jávor-
ka patrí k slovenskej gymnastickej špičke. I 
keď vlani bolo viacero súťaží zrušených kvôli 
pandémii, Boris dokázal napriek tomu dvakrát 
vyhrať Slovenský pohár a na slovenských onli-
ne majstrovstvách získal druhé miesto.

Sklamaný Denis Horváth
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Ešte nie je po zime
Dobré počasie skoro na jar ešte nezna-
mená, že zima je už preč. Platí to aj na 
aktuálnu situáciu. Po relatívne miernom 
a mimoriadne suchom marci prišiel apríl 
v sprievode studeného frontu a zrážok.
Jediným problémom bolo len to, že 
ochladenie prešlo až do mrazov, preto 
žiaľ, bude pravdepodobne aj tento rok 
menej marhúľ. 
Kto vo februári a marci zasial semená 
papriky a paradajky na priesady, nemal 
by zabudnúť na doplnenie živín pre mla
dé rastliny, ani na ich postupné privykanie 
na vonkajšie prostredie (cez deň otvoriť 
okno, vyložiť planty do fóliovníka alebo 
skleníka). Takto „otužované“ priesady 
sa budú dať už koncom apríla vysadiť do 
skleníka alebo fóliovníka.
Od začiatku apríla môžeme postupne 
vysádzať zeleninu odolnú voči chladu, 
napr. hrášok, reďkovku, mrkvu, petržlen, 
koncom apríla aj tekvice, uhorku a kuku
ricu lahôdkovú. Začiatkom apríla mož
no sadiť už aj sadbové zemiaky. Je veľmi 
užitočné prikryť priesady bielou netkanou 
textíliou, ktorá ich ochráni pred miernejší
mi nočnými mrazmi a môže úrodu urýchliť 
o 10–14 dní. Nezanedbateľné hľadisko je, 
že zároveň chráni aj pred hladnými vtákmi 
a škodlivým hmyzom.
Ceny umelých hnojív raketovo vzrást
li, preto je aktuálne hľadať také riešenia, 
pomocou ktorých vieme optimalizovať 
obsah živín v pôde. Jednou možnosťou 
je hnojenie organickými hnojivami, napr. 
kravským alebo slepačím hnojom, prípad
ne využitie kompostu. Ďalšia sľubná alter

natíva je optimalizácia zásobovania rast
lín živinami. Pri optimalizácii pomáhajú 
mykorízne huby. Mykoríza (grécke slovo, 
význ. „koreň s hubami“) je forma symbió
zy, vzájomne prospešného spolužitia medzi 
rastlinami a hubami. Hýfy húb popretkávajú 
korene hostiteľskej rastliny. Oba organizmy 
si vzájomne pomáhajú pri získavaní živín. 
V prírode si takto spolunažíva s hubami 
aspoň 8090% rastlín. Za pomoci húb sa 
plodiny skôr ujmú, budú odolnejšie a budú 
rýchlejšie rásť, rodiť, prijímať vodu a živiny. 
Mykoríza je využiteľná pri určitých druhoch 
zeleniny (paradajka, paprika, uhorka, fazuľa, 
hrach, cibuľa), ovocia (ovocné stromy a krí
ky, vinič, jahoda, malina, egreš), podobne aj 
pri letničkách (muškáty, petúnia, surfínia), 

ihličnanoch aj listnatých stromoch (dub, 
buk, lipa, ceder, smreky a borovice) a tiež 
kyslomilných rastlinách (borievky, rodo
dendron, magnólia).
Apríl je jedným z najvhodnejších mesia
cov na založenie trávnika. Po odstránení 
burín do starostlivo pripravenej pôdy jemne 
zahrabeme rovnomerne rozsypané seme
ná trávy a pôdu následne valcujeme. Pôdu 
udržujme stále vlhkú, nie však premočenú, 
aby sa nám semená nevyplavili. Do konca 
apríla je vhodný čas aj na prevzdušňova
nie existujúceho trávnika. Ak chceme mať 
krásny trávnik, skorá jarná vertikutácia je 
nevyhnutná. Po nej do pôdy dodajme tráv
nikové hnojivo a následne zalejme. 

Róbert Lelkes, Agrosam

Bráňme sa proti škodcom!
Apríl je dôležitým obdobím 
ochrany rastlín proti hmyzím 
škodcom a hubám. 
Tento rok sa naďalej zužuje 
ponuka tradičných pesticídov, 
preto sa treba zamerať na neche
mické (farebné a lepové pasce), 
resp. mechanické spôsoby ochra
ny (netkaná textília). Proti kve
tárke cibuľovej sa môžeme brá
niť prikrývaním plodín netkanou 
textíliou, resp. postrekovaním 
(Sanium Ultra+Silwet). Ochranu 
sliviek, višní a čerešní po odkvit

nutí zabezpečujeme insekticídmi 
Karate Zeon EC, Mospilan 20SP, 
resp. Sanium Ultra. Kto preferuje 
biologickú ochranu, môže použiť 
žltú alebo bielu pascu na hmyz. 
Jablone po odkvitnutí postriekaj
me proti múčnatke a chrastavi
tosti (Kumulus, Thiovit Jet, Syllit 
65WP, Qualy 300EC, Polyram 
WG, Score 250EC). Proti voškám 
sa môžeme chrániť insekticídmi 
Mospilan 20SP, Karate Zeon EC, 
Sanium Ultra, ku ktorým treba 
primiešať zmáčadlá.
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Tento mesiac je jedným z najvhodnejších mesiacov na založenie trávnika              (Fotoarchiv)
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Hľadáte v Šamoríne predajňu  
s elektroinštalačným materiálom?  
Obráťte sa na firmu GM Elektro, s.r.o., 
ktorá ponúka široký sortiment vysoko 
kvalitného elektromateriálu  
od popredných výrobcov.

Elektro-szaküzletet keres Somorján?  
Forduljon bizalommal a GM Elektro Kft.-hez, 
amely élvonalbeli gyártók kiváló minőségű 
termékeinek széles skálájával várja Önt.



Poď pracovať pre stabilnú firmu 
STAŇ  SA SÚČASŤOU NÁŠHO TÍMU   

Slovenská pošta, a.s., hľadá zamestnancov na pozíciu:

Poštový doručovateľ

Miesto výkonu práce:  
Šamorín

Mzdové podmienky:  
možnosť zárobku až do výšky 1 008 EUR brutto

základná mzda 900 EUR, mesačná prémia do výšky 108 EUR

(týždenný pracovný čas 37,5 hod.)

Požadujeme:  
     dovŕšenie veku 18 rokov

     zdravotnú spôsobilosť na výkon práce

     vodičské oprávnenie skupiny B

     bezúhonnosť

Ponúkame:  
    zázemie silnej a stabilnej spoločnosti

    zaškolenie pri práci

    sociálne istoty, firemné benefity

Kontaktujte nás:
Tel.: 033/590 22 22     

E-mail: chovanova.silvia@slposta.sk

ŠAMORÍN, Gazdovský rad 41- DOM SLUŽIEB, Tel.: 031/562 22 52

NIŽŠIE CENY ako na INTERNETE
  www.agrosam.sk

PORADENSTVO
PREDAJ
SERVIS

TANÁCSADÁS
ELADÁS

SZERVIZELÉS


