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Prezidentské voľby 2019 - výsledky II. kolo 30. marec
okr.1
ZUŠ

Ivanka pri Dunaji

hlasy

ZUZANA ČAPUTOVÁ
Maroš Ševčovič

okr.2
Denný penzión
%

466
70,50
195
29,50
1 296

zapísaní voliči
počet voličov, ktorým boli
vydané obálky
počet odovzdaných obálok
počet platných hlasov
účasť vo voľbách v %

ZUZANA ČAPUTOVÁ
Maroš Ševčovič
účasť vo voľbách v %

ZUZANA ČAPUTOVÁ
Maroš Ševčovič

%

hlasy

509
68,14
238
31,86
1 285

%

576
74,90
193
25,10
1 322

okr.4
Inf. centrum
hlasy

%

568
72,91
211
27,09
1 400

Ivanka
spolu
hlasy

2 119
837

%
71,68
28,32

5 303

679

765

792

804

3 040

679
661
52,39

765
747
59,53

792
769
59,91

804
779
57,43

3 040
2 956
57,33

SR

Bratislavský kr.

obvod Senec

mesto Senec

Chorv. Grob

1 056
58,40
582
752
403 41,59
41,79

227 954 73,74
81 164
26,25
54,66

27 728
75,26
9 113
24,73
54,26

5 279
73,08
1 944
26,91
48,17

2 251
78,81
605
21,18
63,17

Bernolákovo

Zálesie

Most p.
Bratislave
1 007
72,73
387
27,76
53,54

Malinovo

Nová Dedinka

2 362
72,92
877
27,07
54,03

účasť vo voľbách v %

hlasy

okr.3
starý OcÚ

745
77,6
215
22,39
64,13

1 331
84,29
248
15,70
58,68

914
79,82
231
20,17
54,05

Ivanka pri Dunaji - volebná účasť podľa ulíc v II. kole
názov ulice

voliči s
trvalým
bydliskom
v Ivanke

účasť
v%

Agátová
Bernolákovská
Bobuľová
Cintorínska
Dlhá
Dobšinského
Družstevná
Dunajská
Farnianska
Gaštanová
Grasalkovičova 
Hlboká
Hlinkova
Hollého ☺
Hroznová
Hurbanova
Hviezdoslavova
Jabloňová
Jahodová
Jesenského
Kalinčiakova
Kmeťova
Komenského 
Kvetná
Lesná
Lipová
Malinová ☺

39
237
14
133
56
189
131
50
72
47
96
36
39
15
11
143
155
13
7
33
55
62
132
28
17
79
14

64
56
50
53
63
56
66
52
76
57
46
72
79
80
64
52
59
62
57
52
53
65
45
61
59
75
86

názov ulice

Marhuľová 
Matičná
Moyzesova
Muškátová
Muštová ☺
Na vŕšku
Na výslní ☺
Nádražná
Nám. PH
Nám. Sv. Rozálie
Nová 
Okružná
Olšinová
Orechová 
Palárikova 
Partizánska 
Pekná 
Pluhová
Pod záhradami ☺
Poľná
Poľovnícka
Potocká 
Pri jazere
Pri pálenici
Pri trati
Pri vrbine ☺
Puškinova
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voliči s
trvalým
bydliskom
v Ivanke

účasť
v%

11
177
98
71
8
21
9
82
35
48
42
105
36
23
98
59
98
59
8
50
58
27
19
99
9
15
66

45
56
53
72
88
67
100
61
71
50
38
53
78
48
36
49
42
51
88
74
59
48
53
55
78
93
55

názov ulice

voliči s
trvalým
bydliskom
v Ivanke

účasť
v%

Rázusova ☺
Révova
Ružová
Sadová
Sládkovičova
Slnečná 
SNP
Sovia
Stromová
Školská
Škultétyho
Štefánikova 
Štúrova
Šustová
Trenčianska
Vajnorská 
Veterná 
Vinohradská
Višňová
Za kostolom ☺
Za školou
Záhradnícka
Záleská
Zelená
Železničiarska
Želiarska

35
34
205
58
110
59
152
11
18
54
23
356
95
39
40
43
28
27
57
3
30
98
145
37
44
21

91
71
52
53
60
39
58
55
67
56
74
43
57
79
75
28
43
67
58
100
53
52
54
57
55
57
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Rozmanitosť je výstižné slovo, ktoré
odpovedá na otázku, čo charakterizuje
obsah druhého tohtoročného čísla IN.
Aktivita nových prispievateľov ponúka
články z ďalších oblastí života našej
obce. Prvý májový týždeň je v prostredí
Ivanky niekedy tiež skúška nervov, ako
to všetko dopadne - od Májovice, cez
Ivanskú 5 a polku a pietnu spomienku
na generála Štefánika, až po
sprievodné podujatia, ktoré v tomto
roku, keď si pripomíname 100 rokov od
jeho tragickej smrti, pripravila obec
v spolupráci s kultúrnou komisiou OZ.
Poslednú májovú sobotu 25.5. sú na
Slovensku po prezidentských, druhé
tohtoročné voľby, do Európskeho
parlamentu. Je to priamo volený
zákonodarný orgán Európskej únie,
ktorý má legislatívnu, kontrolnú
a rozpočtovú zodpovednosť. Na
Slovensku si vyberáme štrnásť
poslancov, v súčasnosti máme v EP
trinásť zástupcov. Prvé dva júnové dni
sa do Ivanky po dvoch rokoch vracia
medzinárodná výstava ruží.
V posledných rokoch tradičné májové
podujatie „Tati, mami, poďte s nami...
sa tentoraz presunulo až na tretiu
júnovú sobotu -15.6. Ďalší víkend v
júni (22. - 23.) bude patriť ivanským
hodom. K rozmanitosti podôb
spoločenského života v Ivanke veríme,
že pribudne nový prvok. Hoci
správnejšie by malo byť napísané,
veríme, že sa vráti, lebo v minulosti tu
bol. Hovoríme o dobrovoľnom
hasičskom zbore. V krátkom ozname
uverejnenom v predošlom čísle IN, sme
hľadali záujemcov - našli sa. Piati
muži, plní odhodlania, chcú spoločne
s podporou obce pracovať na tom, aby
sa v Ivanke podarilo obnoviť činnosť
dobrovoľných hasičov. Teraz hľadáme
ďalších ľudí, ktorí sa chcú pridať, a
možno im len chýbala odvaha prvých
piatich. Do začiatku prázdnin sa majú
konať ešte dve zasadnutia obecného
zastupiteľstva. To prvé bolo koncom
marca. Jeho najdôležitejším bodom
bolo schválenie rozpočtu obce na rok
2019, ale aj na roky 2020 - 2022.
Informáciami z obecného
zastupiteľstva a z obecného úradu už
tradične IN začíname.
Vladimír Letenay

Informácie z obecného zastupiteľstva
Obce Ivanka pri Dunaji
Dňa 28. marca sa v Matičnom dome konalo prvé tohtoročné
zasadnutie OZ. Na rokovaní boli prítomní všetci 12 poslanci.
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Ing. Martin Šaulič. Prvé
body programu sa týkali kontrolnej činnosti v obci. Hlavný
kontrolór obce predložil správu o výsledku kontrolnej činnosti za
II. polrok, správu o kontrolnej činnosti za celý rok 2018
a zameranie kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019.
V rámci bodu Informácie starostu obce si prítomní vypočuli
základné údaje o personálnych zmenách na obecnom úrade,
aktuálnych stavebných aktivitách, rozpracovaných projektoch,
výberových konaniach na miesta riaditeliek MŠ, pripravovaných
májových podujatiach.
Poslanci ďalej schválili tri materiály, týkajúce sa oblasti
školstva: 1/VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce, 2/Dotáciu na žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov činnosti školského klubu detí v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce; 3/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školských zariadení na
území obce.
Jednohlasne prešiel najdôležitejší bod programu - rozpočet
obce na roky 2019 až 2022. Pri prezentácii rozpočtu bol využitý
projektor, čo umožnilo prítomným občanom prehľadne vidieť čo
sú priority obce, do akých oblastí pôjde najviac peňazí.
Tradičnou súčasťou prvého zasadnutia OZ v roku býva
schvaľovanie dotácií na podporu aktivít ivanských organizácií
a záujmových združení z obecného rozpočtu.
Z dôvodu zmeny legislatívy poslanci schvaľovali nové
zásady odmeňovanie poslancov, členov komisií, členov Zboru
pre občianske záležitosti a členov redakčnej rady IN
Na základe nového zloženia miestnej samosprávy poslanci
ďalej rozhodli o zmenách delegovaných zástupcov zriaďovateľa
v orgánoch školských samospráv - Rade školy (prehľad mien
uvádzame na inom mieste IN).
V rámci zmien a doplnení členov komisií OZ, poslanci vzali
na vedomie informáciu o vzdaní sa poslankyne M. Babacsovej
členstva v komisii pre kultúru, propagáciu, šport, školstvo a
spoločenské organizácie. Ďalej schválili rozšírenie komisií OZ
o aktivistov z radov občanov (zoznam aktivistov uvádzame
samostatne na inom mieste IN).
Poslanci ďalej na podnet Okresnej prokuratúry Bratislava III.
schválili zrušenie VZN č. 2/2007 o rozhodovaní o opravných
prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa predškolského
zariadenia. Obecný právny predpis z roku 2007 kompetenciu
rozhodovať o odvolaní proti rozhodnutiu riaditeľa MŠ (voči
neprijatiu dieťaťa do MŠ) chybne prisúdil starostovi obce. Na
rozhodovanie riaditeľov MŠ (zriaďovaných obcou) o prijímaní
detí sa ale nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis
o správnom konaní. Rodič, resp. zákonný zástupca neprijatého
žiaka má ale možnosť požiadať riaditeľa MŠ o prehodnotenie
jeho rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do MŠ.
Poslanci potom schválili prenájom voľných nebytových
priestorov vo viacúčelovej budove obce, s cieľom zriadenia
ambulancie klinického logopéda pre pacientov, ktorí nebudú už
musieť dochádzať do ambulancie v Podunajských Biskupiciach.
Podmienkou na vydanie povolenia na prevádzku ambulancie zo
strany BSK je platná nájomná zmluva.
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V ďalších bodoch poslanci schválili predloženie
dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok za
účelom realizácie projektov: - Zariadenie pre seniorov
Ivanka pri Dunaji (ide o prebudovanie Matičného
domu), - MŠ Pri jazere.
Súčasťou programu OZ bol ďalej návrh na
zrušenie uznesenia č.22/2017 zo dňa 30.3.2017,
ktoré sa týkalo realizácie projektu „Rekonštrukcia
a nadstavba MŠ Hviezdoslavova“ v rámci výzvy na
predkladanie
žiadosti
o nenávratný
finančný
príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ. Po
informácií
z
prostredia
BSK
(Bratislavský
samosprávny kraj) ohľadne nie celkom jasného
statického posúdenia stavby, dala obec vypracovať
nový statický posudok. Ten mal zhodnotiť či základy
starej budovy MŠ vyhovujú pre nadstavbu. Záver
posudku znel - pre nadstavbu MŠ je stav základov
nevyhovujúci. Obec má dve možnosti: navýšiť,
samozrejme z vlastných zdrojov, potrebné finančné
prostriedky na zosilnenie základov (cca 150-180 tis.
€) alebo od projektu odstúpiť. Poslanci schválili
zrušenie vyššie spomenutého uznesenia a tým aj
zrušenie plánovanej nadstavby (za hlasovalo 11
poslancov, 1 sa zdržal). V diskusii k tomuto bodu
okrem iného odznelo, obec má záujem o výstavbu
novej
MŠ
Pri
jazere
a počíta
s potrebou
rekonštrukcie strechy MŠ Na Hviezdoslavovej. -let-

Dotácie z rozpočtu obce 2019 na
činnosť spoločenských organizácií
a záujmových združení v €

Futbalový klub Slovan / vydanie knihy
10 000
Futbalový klub Slovan / bežná činnosť
6 000
FK Slovan / oslavy 100. výročie
3 000
Basketbalový klub Klokani
2 350
Domka - združenie saleziánskej mládeže
900
Telovýchovná jednota IOAN 1209
900
Slovenský Červený kríž / na činnosť
850
Detský folklórny súbor Lastovička
850
Spevácky zbor Credo
800
Dychový súbor "11 z Ivanky"
800
Poľovnícke združenie Bažant
675
Naše Divadlo
600
Slovenský zväz chovateľov, ZO
550
Spolok Dychová hudba Ivanka
500
Ivanskí záhradkári
500
Historická spoločnosť Ivanky
375
ŠK DIANELLO - organizačná jednotka
300
Enjoy Creativity
250
Sumec o.z.
200
rezerva
(na
neplánované
akcie
a
dotácie)
2
705
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ sú zverejnené
na webovej stránke obce, videozáznam nájdete na:
z rezervy 5% v zmysle VZN
2 650
https://www.ivankapridunaji.sk/2019-03-28fond starostu
1 500
zasadnutie/mid/305334/.html#m_305334

Akcie v spolupráci so spoločenskými
organizáciami a dobrovoľníkmi

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
(obce Ivanka pri Dunaji)
v orgánoch školských samospráv

Trampské osady Ivanské / vydanie knihy
Slovenský červený kríž /príspevok darcom
Nezábudka (p. Drobcová) / letný tábor
MŠ Slnečná: Tomáš Lenharčík, Vladimír Vaník
Helen Doron (p. Dodoková) / letný tábor
MŠ SNP: Eva Kliská, Michal Lisický
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO
MŠ Hviezdoslavova: Michaela Seifertová, Únia žien Slovenska - ZO
Klub dôchodcov
Martin Takáč
Matica slovenská - MO
ZUŠ: Eva Kliská, Oľga Zibalová, Marián T.O.I. / na činnosť
Ježišek, Vladimír Letenay
Armwrestling klub pri Spojenej škole
ZŠ: Eva Kliská, Oľga Zibalová, Marián Slovenský rybársky zväz - MO

10 000
1 620
725
725
600
450
450
350
350
325
150

Ježišek, Michal Zeman

53 000

SPOLU

Doplnenie komisií OZ o aktivistov z radov občanov
pre financie, rozpočet a správu obecného majetku: Dana Hajzoková, Martin Timcsák
pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a životné prostredie: Rastislav Mikluš, Miroslava
Podhányi, Lucia Osvaldová, Dušan Štefanides, Palo Dax, Soňa Múčková
pre ochranu verejného poriadku, služby, obchod, podnikanie, cestovný ruch, sociálne a
zdravotné veci: Natália Závodská, Kristína Simonová, Alena Kurilová, Jana Handlovská, Bibiána
Guldanová
pre kultúru, propagáciu, šport, školstvo a spoločenské organizácie: Lenka Drobcova, Mária
Chríbiková, Dana Kačániová, Kristína Králiková, Marián Mališ, Marián Mitaš, Miloš Orlík, František
Zibala
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Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji na rok 2019 v €
Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný.
Bežný je prebytkový, kapitálový je
schodkový. Schodok kapitálového
rozpočtu je krytý prebytkom bežného
a kladným rozdielom medzi príjmovými
a výdavkovými finančnými operáciami
Dane z príjmov a kapitál. majetku
Východiskom pri ich výpočte (v
porovnaní s rokom 2018 nárast o 10
%) bol štátny rozpočet na rok 2019.
Daň z majetku
Vychádzalo sa z predpisu daní na rok
2018, do úvahy boli brané schválené
sadzby v zmysle VZN o dani z
nehnuteľnosti platné na rok 2018, ktoré
sa pre rok 2019 nemenili.
Dane za tovary a služby
V rozpočtovanej výške poplatku za
rozvoj je zahrnutá aj tretia splátka
z Logistic park, vo výdavkovej časti
rozpočtu určená na čiastočnú úhradu
kapitálových výdavkov na novú
telocvičňu v areáli ZŠ. Pri zostavovaní
výdavkovej časti sa vychádzalo okrem
iného aj zo zvýšenia cien energií
v priemere o 7 %. Zohľadnená bola tiež
novela zákona o odmeňovaní
zamestnancov pri výkone prác vo
verejnom záujme, ktorou boli upravené
stupnice platových taríf pre
zamestnancov vykonávajúcich tieto
práce (nárast miezd je od 10 do 33 %),
rozpočtované sú aj finančné
prostriedky na rekreačné poukazy pre
zamestnancov v zmysle platnej
legislatívy. Pri plánovaní výdavkov sa
prihliadalo na zvýšené výdavky
v oblasti zabezpečenia zimnej údržby,
ako aj v oblasti nakladania s odpadom.
Do výdavkovej časti rozpočtu boli
zahrnuté aj rozpracované investičné
akcie z roku 2018, nevyhnutné opravy,
výstavba nových chodníkov: Záleská,
Agátová, miestnych komunikácií:
Cintorínska, Poľná – prvá etapa,
Poľovnícka, tiež kanalizácia na
Poľovníckej, vodovod na
Grasalkovičovej, modernizácia
verejného osvetlenia, výstavba
telocvične, technických učební pre
potreby ZŠ, hracie prvky a dopadové
plochy, svetelné priechody pre
chodcov, kúpa automobilov pre potreby
OcÚ a pracovníkov verejnej zelene aj
na zimnú údržbu. Zároveň v rozpočte
sú zahrnuté výdavky na projektové
dokumentácie: Osvetová beseda,
stacionár, MŠ Pri jazere; štúdie,
projekty, územný plán obce, ako aj
finančná čiastka na participatívny
rozpočet. Zdroj: Rozpočet obce 2019

PRÍJMY SPOLU (1+2+3)
1. Príjmy bežné (A+B+C)
A. Daňové príjmy (a+b+c+d)
Dane z príjmov a kapitálového majetku (a)
Dane z majetku (b)

9 844 116
7 169 823
4 808 049

Dane za tovary a služby - poplatok za rozvoj (d)

3 234 869
580 500
170 000
404 000
6 500
282 000
5 500
28 000
7 500
241 000
710 680

B. Nedaňové príjmy (e+f+g+h)

587 280

z pozemkov
zo stavieb
z bytových a nebytových priestorov

Dane za tovary a služby (c)
za psa
za ubytovanie
za užívanie verejného priestranstva
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (e)
z prenajatých pozemkov
z prenajatých budov, priestorov a objektov

Administratívne poplatky, iné poplatky a platby (f)
ostatné poplatky
príjem ŠJ za potraviny
za predaj výrobkov, tovarov a služieb
za jasle, materské školy
ZUŠ školné
ŠKD príjem
réžia ŠJ MŠ
ŠJ príjem
za stravné

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov (g)
Iné nedaňové príjmy (h)

C. Granty a transfery

127 100
6 900
120 200
447 330
30 400
96 110
15 720
31 920
48 200
94 680
14 800
39 000
76 500
1 100
11 750

1 774 494

školstvo ZŠ prenesené kompetencie
ZŠ dopravné a vzdelávacie poukazy
z KŠU na MŠ
Dotácia obedy MŠ
Dotácia obedy ZŠ
matrika a register obyvateľov
spoločný stavebný úrad
z Úradu práce na dieťa so sociálne znev. prostredia
cestná doprava
životné prostredie
voľby

1 575 547
42 067
17 523
32 448
83 108
13 105
7 444
200
290
584
2 178

2. Príjmy kapitálové (D+E)
D. Kapitálové príjmy

302 955
100 000

Bezúčelový dar - Štrkopiesky

E. Kapitálové granty a transfery
Dotácia technické učebne
dotácia úrad vlády – detské ihrisko ZŠ M. R.Štefánika

3. Príjmové finančné operácie
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100 000

202 955
189 995
12 960

2 371 338
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VÝDAVKY SPOLU (A+B+C)
A. Bežné výdavky

9 844 116
6 337 241

Bežné výdavky verejnej správy (činnosť OcÚ, odmeny poslancom a členom komisií)
Výdavky fin. a rozpočtovej oblasti (mzda hl. kontrolóra, odmena audítora, poplatky bankám)
voľby, referendum

994 200
27 230
2 840

Iné všeobecné služby (matrika a register obyvateľov)

13 105

Výdavky ekonomickej oblasti (splácanie úveru)

12 300

Cestná doprava a miestne komunikácie (oprava komunikácií., zimná údržba, dopr. značky)

113 890

Nakladanie s odpadmi

294 000

Kanalizácia, Životné prostredie (vrátane výdavkov na deratizáciu)
Verejná zeleň (činnosť pracovníkov „rýchlej roty“)

28 484
281 800

Bývanie a občianska vybavenosť (náklady na verejné osvetlenie)
Nájomné byty

67 500
2 400

Zdravotníctvo (výdavky na zdravotné stredisko)

13 600

Matičný dom

58 300

Obecná knižnica a VÚB

25 000

Pamätník M. R. Štefánika, Mohyla

1 700

Informačné centrum (vrátane služieb súvisiacich s Nám. sv. Rozálie)

58 080

Vysielacie a vydavateľské služby (kultúrne akcie a propagácia obce, IN, rozhlas)

94 100

Cintorín, ZPOZ, členské príspevky ZMOS

70 050

Príspevky spoločenským organizáciám (vrátane úhrady energií na Ihrisku FK Ivanka)

56 500

Miniihrisko

1 300

MŠ Hviezdoslavova

308 520

MŠ SNP

213 823

MŠ Slnečná

179 420

Školská jedáleň (pri MŠ Hviezdoslavova, Slnečná)

162 568

MŠ pri jazere

13 000

Školská jedáleň pri ZŠ

413 400

Školský klub detí

332 762

Základná škola M. R. Štefánika

1 645 908

Základná umelecká škola

489 765

Cirkevná materská škola

61 464

Súkromná MŠ - Detská škôlka

30 732

Opatrovateľská služba

13 550

Denný penzión

177 350

Záujmové vzdelávanie - futbalový klub

10 000

Transfery (príspevok pri narodení dieťaťa, pre I-klub, sociálna pomoc občanom)

68 600
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B. Kapitálové výdavky (1+2+3+4+5)

3 247 135

1. Kúpa server (z roku 2018)
2. Kúpa strojov, prístrojov a zariadení

13 000
168 000

Kúpa automobilu ( 2x vrátane referentského)
Kúpa automobilu - úžitkové vozidlo pre malú a strednú techniku
Stroje pre pracovníkov VZ- prívesný vozík, svahový mulčovač
ŠJ pri MŠ Hviezdoslavova - vybavenie kuchyne
Klimatizácia - Obecný úrad

3. Prípravná a projektová dokumentácia

35 000
52 000
8 000
10 000
63 000

250 730

Štúdie, projekty
Štúdie, projekty - miestne komunikácie
Rozšírenie cintorína - GP
Projekt statickej dopravy
Prípravná a projektová dokumentácia - kanalizácia
Prípravná a projektová dokumentácia - cyklotrasa
Prípravná a projektová dokumentácia - osvetová beseda
Prípravná a projektová dokumentácia - verejné osvetlenie
Prípravná a projektová dokumentácia - MŠ Pri jazere
Prípravná a projektová dokumentácia - prestavba MD na stacionár
Prípravná a projektová dokumentácia - projekty ihrísk ZŠ a MŠ
Rezerva na projekty základná škola
Projekt zateplenia ŠJ pri ZŠ
Projekt MŠ Hviezdoslavova zateplenie a strecha

4. Realizácia stavieb, rekonštrukcie....

20 000
10 000
12 000
3 000
15 000
10 000
50 000
10 000
30 000
52 730
20 000
3 000
10 000
5 000

2 810 405

Kanalizácia 4.etapa
Vybudovanie kontajnerov na triedený odpad
Obnova prícestného kríža
Stacionár - MD spoluúčasť
Hracie prvky a dopadové plochy -verejné priestranstvá
Oprava komunikácie - Cintorínska ul.
Vodovod Grasalkovičova
Chodník Záleská
Chodník Agátová
ZŠ - technické učebne vrátane spoluúčasti
ZŠ - rekonštrukcia školského bytu
ZŠ - herné prvky vrátane dopadových plôch
komunikácia Poľovnícka ul. (vrátane odvodnenia)
Komunikácia Poľná - I. etapa od lokality B8
Verejné osvetlenie - I. etapa
Kanalizácia Poľovnícka
Odvodnenie Kmeťova
Výstavba novej telocvične
MŠ Slnečná - vybudovanie studne vrátane rozvodov vody
Obecný úrad - oprava priestorov suterénu
Obecný úrad - oplotenie areál Moyzesova
Autobusová zastávka pri ZUŠ
Autobusová zastávka - prvé číslo
Zdravotné stredisko - parkovacie plochy
Zábradlie na určitých úsekoch obce - zvýšenie bezpečnosti
Križovatka - prvé číslo
Priechod pre chodcov - svetelný
Rozšírenie rozhlasu - viaceré lokality

5. Kapitálové transfery - ŠJ pri ZŠ / kuchynské stroje

C. Výdavkové finančné operácie

2 500
15 000
3 105
48 500
30 000
300 000
65 000
32 000
6 500
210 000
20 000
25 000
100 000
306 000
250 000
150 000
3 600
1 044 000
3 500
35 000
20 000
6 000
43 300
18 400
6 000
42 000
20 000
5 000

5 000

259 740
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Jarná brigáda
V sobotu 6. apríla obec zorganizovala pravidelnú jarnú
brigádu. Jednotlivé skupiny brigádnikov dostali väčšinou svoje
tradičné fleky. Ešte predtým sa niektorí stretli pri budove
Informačného centra, kde bol oficiálny začiatok brigády. Spolu so
starostom obce a s fotoaparátom v rukách pani Kosárovej sme
potom navštívili takmer všetky miesta, kde sa pracovalo. Pri
zdravotnom stredisku boli zástupcovia červeného kríža, cesta na
mohylu bola rajónom ivanských chovateľov, slepú cesta smerom
k drevenému oploteniu letiska si zobral na starosť zástupca
Lesky's Runners. V parku na Námestí sv. Rozálie pracovali
ivanskí záhradkári, priestory IC boli v réžii matičiarov. Na druhom
námestí mali svoj pracovný flek zástupcovia DOMky. Okolie
Vajnorskej dávali do poriadku, najmä orezom drevín, pracovníci
verejnej zelene spolu s F. Buriánkom. Skládkam odpadu pri
betónovej ceste od Ružovej k šutrovke sa venovala skupina
okolo Ivana Hässlera. Cesta od Záleskej k „Rusovi“ bola
v kompetencii trampov a o.z. Sumec. Pri vlakovej stanici medzi
Inspirom a železničnou traťou pracovali traja poslanci OZ.
Bernolákovská cesta už tradične patrí Únii žien, tentoraz
spoločne s Klubom dôchodcov. PZ Bažant sa stretlo pri
poľovníckej chate, neďaleko pracovali lukostrelci. Okolie
ivanského futbalového areálu si dávali do poriadku futbalisti.
Rybári mali svoje pravidelné brigády mimo tohto termínu,
podobne na tom boli aj študenti ivanskej strednej školy.
Pozitívnym zistením sobotnej čistiacej a upratovacej akcie
bolo, že podľa názoru mnohých účastníkov, v porovnaní
s predošlými rokmi, odpadu ubudlo. Na druhej strane urobilo
by sa podstatne viac, ak by sa do jarnej brigády zapojili aj
ďalší, noví brigádnici.
-let-

SPRÁVY Z OBCE
Personálne zmeny na obecnom úrade
Od 1.5. je novou vedúcou stavebného
úradu Ing. Helena Senková.
Zmena sa dotkla aj miesta prvého
kontaktu, pri vstupe do budovy obecného
úradu. Podateľňa je otvorená 5 dní v týždni
- personálne obsadenie zabezpečuje pani
Iveta Petríková.
Po ukončení viacerých pracovných zmlúv
v rámci zamestnancov úseku verejnej
zelene, má obec záujem personálne
posilniť túto pracovnú skupinu. Obec
ponúka stabilnú prácu v tejto oblasti
zručným mužom, ktorí sa neboja fyzickej
práce, sú samostatní, výhodou je VP.
Pokračujú výberové konania
V súvislosti s blížiacim sa skončením
päťročného funkčného obdobia riaditeľa
ZUŠ obec ako zriaďovateľ školy vyhlásila
výberové konanie na obsadenie tejto
funkcie.
Uchádzači,
ktorí
spĺňali
požadované kvalifikačné predpoklady a iné
požiadavky mali termín na podanie
prihlášok do 10. mája 2019. Dátum a
miesto
výberového
konania
budú
oznámené
písomne
prihláseným
uchádzačom, ktorí spĺňajú stanovené
podmienky, najmenej 7 dní pre jeho
konaním. Predpokladaný termín nástupu
úspešného uchádzača je 1.7.2019.
Ponuka kníh knižnice aj elektronicky
Od marca 2019 je možné vyhľadať si v
elektronickom systéme Clavius knihy, ktoré
je možné si v ivanskej knižnici zapožičať,
kliknutím na link:
http://kniznica.ivankapridunaji.sk/katalog/
Ak potrebujete zistiť, či vami požadovaná
kniha je aktuálne zapožičaná, alebo je k
dispozícii, kontaktujte knižnicu.
Klinický logopéd v Ivanke
Po získaní súhlasných stanovísk od BSK
a zdravotných poisťovní, by začiatkom
letných prázdnin už mala vo viacúčelovej
budove obce začať fungovať ambulancia
klinického logopéda.

Obnovujeme Dobrovoľný hasičský zbor v Ivanke pri Dunaji
Je nás málo, prihláste sa!
Na opätovnú výzvu, oznam uverejnený v marcovom čísle IN - aby sa prihlásili záujemcovia,
ktorí chcú byť súčasťou dobrovoľného hasičského zboru, zareagovalo viac Ivančanov ako
v minulosti, a tak sa v piatok 17. mája stretla na pôde obecného úradu 5 členná skupina
Ivančanov so starostom a zástupcom starostu a necelú hodinu hovorili o svojich predstavách
ako obnoviť v Ivanke toto tradičné a prospešné združenie. Odhodlanie pustiť sa do toho,
samozrejme s podporou samotnej obce, pritiahnuť ďalších záujemcov aj z radov mladých ľudí,
to je stručná charakteristika tohto úvodného stretnutia. Preto sa obraciame na ďalších
obyvateľov Ivanky. Pridajte sa! Napíšte na adresu sekretariat@ivankapridunaji.sk
8
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SPRÁVY Z OBCE

V areáli ivanskej ZŠ bolo s finančnou podporou Úradu
vlády Slovenskej republiky - program „Podpora rozvoja
športu na rok 2018“ - podprogram č.2 „Výstavba
detských ihrísk“ realizované „DETSKÉ IHRISKO - BEZPEČNÁ
OÁZA FANTÁZIE, HIER A PRIATEĽSTIEV“. Výška dotácie bola
12 960 €, realizáciu diela stála 24 389,76 €. Rozdiel kryla
obec z vlastných zdrojov.

Kanalizácia - Poľovnícka ulica
Po ukončení prác na splaškovej
kanalizácii na Poľovníckej ulici je
predložený návrh na jej kolaudáciu
Potom bude potrebné z pohľadu
obce dohodnúť sa z BVS na zmluve
o prevádzke. Až následne si budú
môcť občania vybavovať súhlas na
napojenie. O takomto postupe boli
dotknutí občania z tejto lokality
informovaní
pracovníkmi
stavebného oddelenia obecného
úradu. Zatiaľ nedoriešenou úlohou
zo strany obce zostáva odvodenie
a oprava rozbitej komunikácie.
Problémy pri zbere elektroodpadu
Zber elektronického odpadu, ktorý
bol naplánovaný na 9. apríla sa
skončil neúspechom. „Samozvaní“
zberači si prišli na hotové, predbehli
firmu ROVAMI, ktorá nemala už čo
zberať. Na základe tejto zlej
skúsenosti obec pristúpi k zberu
elektronického
odpadu
veľkých
rozmerov (napríklad: chladničky,
práčky, sporáky) v budúcnosti už
iným spôsobom.
Odchyt túlavých zvierat po
novom
Po rokoch, keď problém s odchytom
túlavých, zabehnutých zvierat riešila
obec väčšinou vlastnými silami, (aj
ochotou pracovníkov obecného
úradu),
uzavrela
obec
ako
objednávateľ so SBS Defense pro,
s.r.o. ako poskytovateľom, zmluvu
o odchyte a umiestnení túlavých
a zabehnutých
zvierat
do
karanténnej stanice.

Koncom apríla (26.4.) sa na návrh stavebníka
(Bratislavský samosprávny kraj)
konalo miestne
zisťovanie vo veci kolaudačného konania stavby –
„Malokarpatská cyklomagistrála; SO 01 - Cyklotrasa na
hrádzi Šúrskeho kanála. Podľa zápisnice z miestneho
zisťovania boli na stavbe zistené závady brániace
užívaniu stavby. Z toho dôvodu Stavebný úrad Ivanka
pri Dunaji stanovil lehotu na ich odstránenie do 120
dní a kolaudačné konanie prerušil. Pri vstupe na
cyklotrasu zo Štefánikovej je preto umiestnená tabuľa
STAVENISKO VSTUP ZAKÁZANÝ.
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Stačia Vám IN len elektronicky?
S cieľom správať sa možno viac
ekologicky - šetriť papier, ale aj
finančné prostriedky, obraciame sa
na občanov, ktorým postačuje
stiahnuť si aktuálne čísla IN zo
stránky
obecného
úradu
a nepotrebujú
mať
k dispozícií
fyzicky vytlačené číslo, aby svoje
meno a adresu, na ktoré už nebude
potrebné reálne fyzicky doručovať
výtlačok IN oznámili na adresu
sekretariat@vankapridunaji.sk .
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Pietna spomienka pri mohyle (2.5.)

Toto májové podujatie má veľa rokov ustálený program. Po
revitalizácii historického centra obce v roku 2007, ktorej
súčasťou bola výstavba budovy Informačného centra a tiež
osadenie busty M.R.Štefánika, práve v týchto miestach po
privítaní hostí a položení kytice začína program, ktorým naša
obec završuje akciu s názvom „Vlastenecká pochôdzku po
slovenskom juhu“. Tradičný sprievod, ktorého čelo tvorí súbor
mažoretiek Ariella a jeho súčasťou je najmä školská mládež, sa
presúva po ulici, ktorá nesie meno tohto generála francúzskej
armády na miesto symbolickej mohyly. Moderátorom
spomienkovej akcie je už veľa rokov Stanislav Bajaník. Po
položení vencov zazneli v podaní hudby ministerstva vnútra
hymny Slovenskej a Talianskej republiky. V rámci duchovného
rozmeru pietnej spomienky dostávajú priestor na krátku
meditáciu evanjelický farár cirkevného zboru Bratislava-Rača,
Rastislav Hargaš a katolícky kňaz pôsobiaci v minulosti
v Ivanke, Július Tassári. Potom emeritný evanjelický biskup
Miloš Klátik pozýva prítomných ku krátkej ekumenickej modlitbe.
Súčasťou kultúrnej časti programu je báseň v podaní žiačok
ivanskej základnej školy, slovenská ľudová pieseň v podaní
sólistu opery SND Ivana Ožváta a báseň v prednese herca
a recitátora Jozefa Šimonoviča. Za vládu SR je prítomný
minister obrany Peter Gajdoš, ktorý predniesol príhovor. Za
organizáciu Svetového združenia Slovákov v zahraničí s
prejavom vystúpil predseda Vladimír Skalský. Pred záverečnou
hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“ sa prítomným prihovoril
a súčasne im poďakoval za účasť starosta obce Ivanka pri
Dunaji, Ing. Martin Šaulič. Po skončení pietnej spomienky bola
v matičnom dome pre pozvaných hostí pripravená „čaša vína“.

Za M. R. Štefánikom po Ivanke (4.5.)

Prečo vôbec táto akcia vznikla? Uvedomili sme si, že by bolo
pekné, v jubilejnom roku pripomenúť si osobnosť Štefánika
nielen „bežnou každoročnou akciou pri mohyle“. Vznikla
myšlienka pospájať miesta v Ivanke, ktoré nesú jeho meno, dať
tomu trochu súťaživosti a pritiahnuť rodiny s deťmi – podarilo sa.

Obec Ivanka pri Dunaji
si pripomína
osobnosť generála
M. R. Štefánika
(1919- 2019)
takže prvý odchod od Osvetovej besedy
bol nie o 11-tej ale až o hodinu neskôr.
Nielen pre deti bolo vítanou možnosťou
pri mohyle odfotiť sa s vojakom
oblečeným v dobovej vojenskej uniforme.
Túto úlohu na seba zobral Miroslav
Nagy,
člen
súboru
ivanského
ochotníckeho divadla. Pri mohyle bola po
celý deň zabezpečená prítomnosť
niektorého z členov kultúrnej komisie
(E.Kliská,
L.Drobcová,
S.Baťová,
M.Ježíšek, V.Letenay). Počas celého
sobotného dňa prichádzali sem nielen
účastníci tejto „našej ivanskej súťaže“,
ale aj množstvo turistov, ktorí privítali
možnosť dozvedieť sa niečo viac o tomto
mieste, získať malú publikáciu o mohyle,
či nálepku Štefánika. Tí, ktorí v tento deň
navštívili Informačné centrum, mali
okrem súťaženia tiež možnosť získať
dvojeurovú
mincu
s podobizňou
Štefánika. V IC bol k dispozícii F.Hässler.
Do súťaže sa zapojilo 93 účastníkov,
správnych odpovedí bolo 78. Z tohto
počtu bolo 20 účastníkov s bydliskom
mimo
našej
obce
(Bratislava,
Bernolákovo,
Svätý
Jur,
Nová
Dedinka, Zálesie, Senec).
V piatok 17.5. na pôde obecného úradu
starosta obce piatim vylosovaným
účastníkom súťaže (Elena PangráczZdolinská, Tamarka Malovcová, Janka
Lončeková, Richard Končok, Filip
Chochola) odovzdal diplomy a vecné
ceny (futbalové lopty, badmintonové
súpravy, detská kolobežka). Výhercom
srdečne blahoželáme a tešíme sa na
ďalšie podujatia.

Koncert C. a k. dychový
komorný orchester (4.5.)
Samozrejme nie všetko. K väčšej atraktivite akcie mal prispieť aj
otvorený cabrio autobus karosa (na prepravu z centra obce
k mohyle). Nestále, chladnejšie počasie prinútilo organizátorov
v sobotu doobeda otvorený autobus zrušiť a vsadiť na istotu
krytého mestského autobusu SOR. Ten sa ale pokazil a meškal,
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Aj napriek nie ideálnemu sobotnému
počasiu C. a k. dychový komorný
orchester zahral v priestore pri kaplnke
sv. Rozálie repertoár vojenských hudieb
bývalej
rakúsko-uhorskej
armády.
-let-
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Najlepší športovec obce za rok 2018
Do ankety občania Ivanky prihlásili v súlade s
pravidlami deväť individuálnych športovcov, štyria
boli nominovaní v kategórii športovec/športovkyňa
senior (nad 18 rokov) a piati v kategórii
mládežnícky športovec/športovkyňa (do 18 rokov).
Z ivanských kolektívov nebol nominovaný žiaden.
Výsledky ankety boli vyhlásené v rámci programu
Májovice - 30. apríla.

ŠPORTOVEC/ŠPORTOVKYŇA (NAD 18 ROKOV)

ŠPORTOVEC/ ŠPORTOVKYŇA (DO 18 ROKOV)

Víťazom ankety v kategórii sa rozhodnutím
výberovej komisie stal Simon Bohunický. Simon
vyhral našu anketu v minulom roku v kategórii
juniorov. V roku 2018 sa zúčastnil majstrovstiev
Európy vo voltížnom jazdení a tam dosiahol pekné
15. miesto. Voltíž je akrobatické a gymnastické
cvičenie vykonávané na cválajúcom koni.

V kategórii boli nominovaní športovci:
• Samuel Földeš, 3D lukostreľba, Ivanská
lukostrelecká družina
• Michal Horňák, karate, Karate klub SEIKEN
Bratislava
• Matúš Malovec, basketbal, Inter Bratislava
• Timotej Malovec, basketbal, Inter Bratislava
• Vanda Kristlová, basketbal, Young Angels
Academy Košice

V kategórii boli nominovaní športovci:
• Milan Leskovský, beh a triatlon
• Michal Klejna, bandy hokej v Trenčianskych
Tepliciach
• Simon Bohunický, voltížne jazdenie, jazdecký
klub Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji
• Marcel Matanin, preteky psích záprahov

Víťazom ankety v kategórii sa rozhodnutím
výberovej
komisie
stal Michal
Horňák.
Počas roku 2018 mal Michal niekoľko výborných
výsledkov v domácich i zahraničných súťažiach,
no najviac sa mu zadarilo na Majstrovstvách sveta
v talianskej Massa di Carrara, kde získal v cvičení
kata až 4 tituly majstra sveta. Podujatia sa
zúčastnilo približne päť tisíc pretekárov rôznych
bojových umení a bojových športov z 28
svetových športových federácií, z viac ako stovky
krajín.

Členmi hodnotiacej komisie ankety boli:
Ivan Zajačik, dlhoročný tréner basketbalu
v ivanskom klube Klokani, Zoltán Fabo, učiteľ
telocviku na SOŠ, Daša Pašková, organizátorka
behu Ivanská 5 a polka, Dušan Franců, predseda
Ivanskej lukostreleckej družiny, Marián Ježišek,
predseda komisie pre kultúru, propagáciu, šport a
spoločenské organizácie, Marián Mališ, predseda
Telovýchovnej jednoty Ioan 1209 a hlavný
organizátor ankety.
Víťazom i všetkým nominovaným, samozrejme
ešte raz gratulujeme. Pokiaľ ste si v tomto ročníku
ankety Najlepší športovec obce nenašli svojho
športovca, ktorý je občanom Ivanky pri Dunaji a
myslíte si, že si zaslúžil(a) byť v našej ankete,
spýtajte sa najmä sami seba, prečo ste ho/ju
nenominovali. Ďalšiu šancu máte o rok. (mmalis)
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Predstavujeme spoločnosť P3 Logistic Parks
Začalo to ešte vo volebnom období 2010 – 2014, kedy na základe
predloženého zámeru Logistic park. s.r.o. obec Ivanka pri Dunaji
iniciovala prípravu a prijatie zmien a doplnkov územného plánu, ktoré
zohľadňovali požiadavku investora na vybudovanie výrobnoskladového areálu v katastrálnom území obce (pri Seneckej ceste). V
ďalších rokoch sa realizovala najskôr príprava územia - inžinierske
siete a v súčasnosti sme svedkami výstavby samotných hál. Práce
rýchlo napredujú, do nových prevádzok v tomto areáli začal už aj
nábor pracovných síl. Všetko to má teraz „pod palcom“ spoločnosť
(P3 Logistic parks Slovakia s.r.o) s podobným názvom ako tá, ktorá
bola pri začiatku.
Na otázky odpovedal - Peter Jánoši, MANAGING DIRECTOR P3
LOGISTIC PARKS PRE SLOVENSKO



Ste teda iná firma a
podobnosť v názve je len
náhodná, alebo je to inak?
Ide naozaj len o zhodu náhod.
Naša spoločnosť sa historicky
volala PointPark Properties
a v skratke
používala
označenie P3. Následne sa
zmenil
a zjednotil
celosvetovo, vo všetkých 11
krajinách
kde
pôsobíme,
názov našej spoločnosti na
P3
Logistic
Parks.
Na
Slovensku
sme
túto
zjednocujúcu zmenu názvu
urobili v roku 2015.



Kde v okolí máte svoje
aktivity, čomu sa venujete?
Naša
spoločnosť
patrí
k najväčším
európskym

spoločnostiam,
ktoré
sa
venujú budovaniu, a následne
aj starostlivosti o logistické
nehnuteľnosti naprieč celou
Európou.
Možno
pre
spresnenie, ide o budovy,
ktoré môžu byť napríklad
sklady, ale aj ľahká výroba
vyžadujúca
si
sofistikovanejšie
vybavenie

takejto haly, ako tiež kombinácia s administratívou a obchodnými
priestormi. Našimi klientami sú najmä spoločnosti z automobilového
priemyslu, z oblasti obchodu a retailu a tiež z oblasti e-commerce.
U nás, na Slovensku máme nehnuteľnosti za Bratislavou pri Lozorne pri
diaľnici D2 a v Strečne pri Žiline. Aktuálne finišujeme náš najnovší park
práve pri Ivanke s rýchlym napojením na obchvat a čoskoro rozbiehame
ďalšie aktivity pri diaľnici medzi Košicami a Prešovom.
Všade kde pôsobíme, alebo plánujeme pôsobiť, sa snažíme byť dobrým
susedom, pretože nám záleží na dobrých vzťahoch. Záleží nám tiež na
tom, aby sme zároveň citlivo a zodpovedne stavali a prevádzkovali naše
budovy. Sme dokonca prvým logistickým developerom na svete, ktorý
podpísal iniciatívu OSN Global Compact, najväčšiu korporátnu iniciatívu na
svete, zameranú na dosiahnutie trvalej udržateľnosti. Možno pre informáciu
a zaujímavosť – vďaka tomuto dobrovoľnému záväzku sme si pri
projektovaní a výstavbe našich budov osvojili vedecký prístup, ktorý sa
dotýka troch hlavných oblastí. A to - simulácia energetickej náročnosti
budov, ktorá používa 3D model na výpočet energetickej náročnosti
navrhovaného skladu, kde sa zohľadňuje nielen slnečná strana budovy, ale
aj smer vetra, ako aj zasklenia, tienenia, či klimatizácia. Taktiež sme si
osvojili posudzovanie životného cyklu stavby, ktorá pomáha získať
informácie o environmentálnych vplyvoch stavebného materiálu a o
konečnej
energetickej
náročnosti budovy. No a treťou
oblasťou
je
hodnotenie
tepelného
komfortu
nájomníkov
každej
z miestností a kombinácie
faktorov, ako sú teplota
vzduchu, vyžarujúca teplota,
vlhkosť, rýchlosť vzduchu a
ďalšie, sa zisťuje, či sa dá v
priestore pohodlne a príjemne
pracovať.



Váš areál pri Seneckej ceste sa dokončuje. Viete nám už teraz
povedať o nájomcoch, aké prevádzky sa v halách budú nachádzať.
V prvom rade by sme chceli povedať, že práve náš park pri Seneckej ceste
bude unikátny a špecifický. Okrem toho, že bude spĺňať prísne trvalo
udržateľné a ekologické kritériá s množstvom zelene, bude to zároveň
veľmi moderný park takzvaného mestského typu. Jeho poloha v blízkosti
diaľnice a budovaného obchvatu, letiska, obchodného centra a taktiež
Ivanky a blízkych bratislavských mestských častí preto už teraz láka
nájomcov hlavne z oblasti obchodu a služieb, rýchloobrátkového tovaru,
cez e-commerz až po zábavu. Radi vám každého nájomcu predstavíme,
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keď začne rozbiehať svoje
aktivity.
Pár
atraktívnych
nájomcov radi spomenieme
už teraz. Môžete sa tešiť, že
v priestoroch
P3
nájdete
koncom roka aj Múzeum
veteránov,
či
vinotéku
s atraktívnym
sortimentom
našich aj svetových vín.



Spomenuli sme, že do
areálu už niektoré firmy aj
prostredníctvom bilboardov
zháňajú pracovníkov. Kedy
sa
začnú
priestory
jednotlivých hál zapĺňať,
v akom časovom horizonte
by mali mať haly svojich
nájomcov.
Pomaličky
finišujeme
a veríme, že prvé spoločnosti
spustia
svoje
prevádzky
koncom tohto roka.



V okolí Seneckej sa
v súčasnosti realizujú dve
veľké stavby. Spoločnosť
D4R7 tu stavia obchvat
Bratislavy a dokončuje sa aj
Vaša stavba. Ako bude
vplývať
na
dopravnú
situáciu spustenie vášho
logistického parku. Na čo
sa majú občania Ivanky
pripraviť.
Pri projektovaní sme sa
snažili načasovať dostavbu
parku tak, aby sme sa takmer
prirodzene napojili na už

realizovaný obchvat D4R7, ktorý je len pár sto metrov od našej lokality, čo
okamžite odkloní dopravu z parku priamo na diaľnicu. I napriek tomu, že sa
dokončenie obchvatu trochu predlžuje, neočakávame ani pri postupnom
dokončovaní nášho parku zhoršenie dopravnej situácie. Vzhľadom na typ
našich nájomcov, budú najmä jeho zamestnanci prichádzajúci do parku
opačným smerom ako je hlavný ranný nápor dopravy – od Bratislavy.
A podvečer naopak. Z vlastných skúseností prevádzkovania našich parkov
vieme tiež povedať, že ani každodenný pracovný pohyb áut z/do parku
nebude počas hlavnej dopravnej špičky– zvykne bývať buď v skorých
ranných alebo neskorších večerných hodinách.



Čo Vás čaká po zaplnení hál novými nájomcami, ako budú vyzerať
vonkajšie priestory areálu. Je to asi proces dlhodobejší, kedy by mal
byť celý areál dobudovaný?
Budovanie takýchto stavieb je vždy dlhodobý proces a trvanie každej
stavby závisí od požiadaviek našich klientov. S našim parkom pri Ivanke sa
plánujeme výnimočne odlíšiť od bežných logistických nehnuteľností. Bude
mať moderný a mestský charakter a radi by sme ním ukázali, aké by mali
byť trendy logistických parkov u nás a vo svete.

 Čím sa teda budete odlišovať od „bežných logistických parkov“.
V našom P3 parku vytvoríme v jednotlivých fázach rôzne relaxačno –
oddychové zóny, kde zamestnanci, ale aj ľudia z Ivanky a okolia, budú
môcť kvalitne tráviť pracovný čas, pripadne čas na oddych. Park okrem
množstva zelene poskytne aj možnosť aktívneho oddychu a relaxu, ako
napríklad fit zóny, detská zóna a možno v budúcnosti aj letné kino.
V spolupráci s Ivankou by sme radi v budúcnosti rozbehli spoločné aktivity
v oblasti kultúrneho, športového a iného rozvoja komunitného života v obci.



Čo považujete za potrebné ešte spomenúť, v súvislosti
s budovaním, prípravou a otvorením logistického parku?
Že nám záleží, aby sme boli vašim dobrým susedom a mali navzájom veľmi
dobré a otvorené vzťahy. Veríme, že tak ako dobre a nápomocne
vychádzame s obcou Lozorno a Strečno, v okolí ktorých máme naše parky,
rovnako budeme aj s Ivankou. Radi budeme počúvať, v čom vás vieme
podporiť. Určite skvalitniť život pomáha a pomôže aj suma vyše dvoch
miliónov eur, ktoré sme obci prispeli v rámci poplatku za miestny rozvoj.
V neposlednom rade tiež veríme, že aj naši nájomcovia v P3 parku prinesú
Ivančanom a ľuďom z blízkeho okolia zaujímavé pracovné príležitosti.
-let-
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MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA RUŽÍ
1. - 2. 6. 2019
...miesto plné krásy, kultúry, zaujímavostí a detských
hier Každý člen rodiny si nájde svoje potešenie
Ruže majú výnimočné postavenie a mnohé národy venovali ružiam veľkú pozornosť.
Z farieb prevláda ruža červená, ktorá je predovšetkým symbolom lásky. Staroveké mýty
hovoria, že najskôr existovala biela ruža, ktorá bola zasvätená bohyni lásky Afrodite.
Keď Afrodita bežala za svojim umierajúcim milencom Adonisom, pichla sa o tŕň ruže a tá
sa jej krvou sfarbila na červeno. Odvtedy sa stala červená ruža symbolom vášnivej
lásky, ktorá všetko prekoná. Hovorí sa, že biela ruža je symbolom čistoty, ružová je
symbolom mladosti a mnohé iné povery. Pre každého je taká, aké čaro vytvorí v jeho
očiach a srdci.

Čo nájdete na výstave?
• Vzácne odrody záhradných ruží z rozárií Európy a rezané ruže z celého sveta
• Nápadité aranžmány prepojené so životom M. R. Štefánika a jeho filozofiou
• Zaujímavú tvorbu našej a vo svete známej keramičky Ivett Axamítovej
• Kultúrny program - koncerty, divadielko, vystúpenia a dielničky pre deti
• Výnimočné exponáty lietadiel CAPRONI, Eiffelovej veže a iných artefaktov
• Výstavu výkresov škôlok a škôl z Ivanky s témou „Ruže na cestách“
• Možnosť zakúpiť si rôzne odrody záhradných ruží

Príďte si vychutnať krásny čas strávený so svojou
rodinou, blízkymi a priateľmi. Ste vítaní!

www.ruze2019.sk
Nedeľa 10.00 h – 17.00 h
Kaštieľ
Exteriér:
11.00 Divadielko pre deti: Čin – Čin
11.00 – 16.00 Maľovanie na tvár
12.30 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže
13.00 – 16.00 Prehliadka Ivanky na vláčiku
13.50 príhovor Ing. Miroslava Horvátha
14.00 Koncert skupiny Funny Fellows
16.00 Melódie manželov Kaprálikových
17.00 Slávnostné ukončenie výstavy

Sobota 10.00 h – 17.00 h
Kaštieľ
Exteriér:
10.00 Oficiálne otvorenie výstavy
11.00 Otvorenie kultúrneho programu
11.00 – 16.00 Maľovanie na tvár
11.30 Lucia Tarnóczy – tóny Harfy
13.00 -16.00 Prehliadka Ivanky na vláčiku
14.00 Jozef Banáš + autogramiáda
14.30 Koncert Szidi Tobias & Band
17.00 Uzavretie výstavy
Park sv. Rozálie
10.00 – 17.00 Exkluzívne aranžovanie

Obidva dni program moderuje: Michaela Kapráliková
/IZ Mgr. Erika Botlíková /
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Mohyla Milana Rastislava Štefánika
vzácnosť v našej blízkosti
Mnohí z nás prídu na bicykli, so psami alebo
prebehnú okolo, bez väčšieho záujmu o toto
historicky, dendrologicky a z pohľadu
živočíšnej ríše, vzácne miesto.
V dňoch 1. až 2. júna 2019
vyhlásila mimovládna nezisková
organizácia
Národný
Trust,
http://www.vopz.sk/ v spolupráci s
obyvateľmi
a
priaznivcami
Slovenska „Víkend otvorených parkov
a záhrad“. Táto organizácia chráni kultúrne a
prírodné dedičstvo našej krajiny, podporuje
jeho obnovu, sprístupňovanie a využívanie.
Na základe tohoto poslania, sme Mohylu
Milana Rastislava Štefánika tento rok prihlásili medzi parky a záhrady, ktoré si zaslúžia väčšiu
pozornosť.
Historická pamiatka
Dňa 4. mája 1919 sa pádom lietadla Caproni Ca-33 skončila púť
veľkého muža. Gen. Milan Rastislav Štefánik obletel celú
Európu, aby pomohol k vzniku Československa a preto je jeho
osobnosť významne zapísaná v srdciach Slovenského národa.
Na pustom mieste pádu lietadla dal v roku 1921/22
československý Gen. Josef Šnejdárek postaviť pamätný kameň
s menami zahynutej posádky, a v roku 1923 bola na tomto
mieste postavená unikátna mohyla navrhnutá D. Samuelom
Jurkovičom v tvare pyramídy.
Dendrologická zaujímavosť
Mohyla je obohnaná zemným valom, na ktorom sa
monumentálne týči niekoľko desiatok líp. (Lipa malolistá/Tilia
cordata Rancho). Val je úplne „prevŕtaný“ chodbami sysľov
a preto nové lipy ťažko prežívajú letné horúčavy a suchá. Ani
starostlivosť a
zalievanie niekedy lipy nezachránia. K
pamätníku vedie krásna alej starých líp (Lipa malolistá/Tilia
cordata), ktorá vzbudí v návštevníkovi nezabudnuteľný pocit.
Zaujímavosť zo živočíšnej ríše
Na mohyle sa vyskytuje aj vzácny druh sysla. Tvrdí sa, že tam
žije najväčšia kolónia sysľov na Slovensku. Jeho jediný a ďalší
výskyt je známy v oblasti Muránskej planiny. Ak budete mať
šťastie, nájdete ich pobehovať po celej lúke vnútornej časti
Mohyly M.R.Štefánika. Vdychujú celému miestu hravosť
a priťahujú pozornosť mnohých zanietených fotografov. Môžete
ich vidieť celé hodiny čakať s veľkým objektívom v rukách, aby
mohli zachytiť život tohto poľného ciavca.
/Mgr. Erika Botlíková/
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Májovica 2019
V utorok, 30.4. sa v našej obci konal už 16.
ročník tradičnej ivanskej májovice. Hlavným
organizátorom od jej počiatku zostáva stále
Dychová hudba Ivanka, v spolupráci s obcou
Ivanka pri Dunaji. Inak to nebolo ani teraz.
Na májovici prezentujú svoju prácu školy,
škôlky, občianske združenia, záujmové krúžky,
spoločenské organizácie a mladé kapely
žijúce, či fungujúce v obci. Posledný aprílový
utorok sa osvetová beseda hemžila tým
najkrajším a najšikovnejším čo v obci máme.
Stovky detí tancovalo, spievalo, recitovalo,
hralo na hudobné nástroje.

A hoci nám počasie neprialo, “májku” naši
šikovní chlapi postavili a medzi návštevníkmi
vládla veselá nálada.
Poďakovanie za udržiavanie tradície patrí
Dychovej
hudbe
Ivanka,
ivanským
spoločenským
organizáciám,
MŠ
(Hviezdoslavova, SNP, Slnečná), súkromnej
MŠ z Komenského ulice, Základnej škole M.
R. Štefanika, Základnej umeleckej škole,
folklórnym súborom Lastovička a Hájenka,
mažoretkám ARIELLA, tanečnej skupine Ninos
Latinos, speváckemu zboru Dunajek a kapele
DAY BEFORE TODAY. e.k.

Sviatočný deň patril opäť behu
Nie prvomájový sprievod, ale beh je už 7 rokov (s
výnimkou jedného, keď sa bežalo v iný termín)
súčasťou tohto voľného dňa - Sviatku práce.
Počiatočné problémy s organizačným zabezpečením
sa podarilo vďaka ochote organizátorov minulých
ročníkov z radov bývalých poslancov (p. Pašková, p.
Múčka) a iniciatíve nových ľudí zatiahnutých do
prípravy, najmä z obecného úradu, nakoniec úspešne
zvládnuť. Celkom ideálne počasie vítalo aktérov
tohtoročného zápolenia. Najskôr behy v detských
kategóriách a potom o 11-tej štart hlavného behu
s dĺžkou 5,5 km. Na štarte hlavného behu bolo 358
bežcov, 205 mužov a 153 žien. Cieľovú pásku „preťali
nakoniec všetci, nikto nevzdal.
Najrýchlejší Ivančan Daniel Preisach
Najrýchlejšia Ivančanka Ivana Besedičová
Najmladší Ivančan Alex Čopan (2009)
Najstarší Ivančan Jozef Paulen (1950)

Za finančnú podporu patrí poďakovanie firmám
SLOVANET, IvankaNET. Samozrejme všetkým, ktorí
prispeli do tomboly, či akýmkoľvek iným spôsobom
pomohli pri príprave, počas behu, či po jeho skončení.
ĎAKUJEME!
-letP.S. Ivanský beh je opäť súčasťou Projektu „Zber medailí“,
v roku 2019 ide o 15 behov v Bratislave a okolí.
http://www.magazinradar.sk/NEW/zber_medaily_form

IVANSKÁ 5 a POLKA 2019 – VÝSLEDKY PODĽA KATEGÓRIÍ
Detské behy

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Anna Bírová

Lina Banisavič

Marianna Babčanová

Ivo Cuper

Peter Škotta

Michal Mach

Karolína Karvai

Soňa Sláviková

Nikolka Nováčková

Daniel Mateo

Dominik Michalko

David Koleda

Barbora Bertóková

Eliška Némethová

Sára Tačarová

Ján Slávik

Denis Procházka

Oliver Gábor

Ivanská 5 a polka

1. miesto

2. miesto

3. miesto

absolútne
poradie

Andrej Foltín

Ivaniuta Taras

René Valent

Zuzana Polohová

Barbora Brezovská

Eliška Klepková

dievčatá
chlapci
dievčatá
6 - 8 rokov
chlapci
dievčatá
9 - 12 rokov
chlapci
0 - 5 rokov

muži
ženy
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Cirkevná materská škola
Kráľovnej anjelov
v Ivanke pri Dunaji
Od 1. 9. 2019 otvára naša Slovenská provincia
Kongregácie Dcér Božskej Lásky, ako zriaďovateľ
Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov
(CMŠ) druhú triedu v našom kláštore na Námestí
padlých hrdinov 30 v Ivanke pri Dunaji.
Požehnanie
nových
a zrekonštruovaných
priestorov CMŠ bude v sobotu 29. 6. po sv. omši,
ktorá bude o 10,30 vo farskom kostole. Pozvanie
prijal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský
arcibiskup metropolita.
CMŠ bola otvorená 1. 9. 2003 ako jednotriedka.
Pre veľký záujem zo strany rodičov sme sa
rozhodli rozšíriť MŠ v rámci projektu „Zvýšenie
kapacity Cirkevnej materskej školy Kráľovnej
anjelov v Ivanke pri Dunaji„ z Európskeho fondu
regionálneho
rozvoja
a
Integrovaného
regionálneho operačného programu. Projekt sme
mohli zrealizovať aj vďaka veľkej finančnej dotácii
našej Kongregácie.
Vypracovanie projektu vykonal Ateliér DV s.r.o.
Hornopotočná 20, Trnava, spracovateľ projektu
Ing. Jozef Ďurko, (december 2016). Hlavnými
aktivitami projektu boli: rekonštrukcia budovy s
prvkami inkluzívneho vzdelávania, vybudovanie
prístavby novej triedy so zázemím, jedálne,
výdajne stravy a novej plynovej kotolne,
vytvorenie detského ihriska, realizácia sadových
úprav, opatrenia energetickej hospodárnosti.
Vytvorilo sa nových 25 miest, tým sa kapacita
zvýšila na 49 detí.
V rámci verejného obstarávania na dodávateľa
stavebných prác sa úspešným uchádzačom stala
firma DOP-KONT, s.r.o. so sídlom vo Veľkých
Levároch, ktorá svojou odbornou a ochotnou
spoluprácou ukončila stavbu 31. marca 2019.
Pri tejto radostnej udalosti chceme predstaviť
našu Kongregáciu, priblížiť náš apoštolát a dejiny
pôsobenia v Ivanke pri Dunaji od roku 1946.

Kongregácia Dcér Božskej Lásky
Sme medzinárodná Kongregácia pápežského práva, ktorá sa venuje apoštolským prácam. Sestry sú povolané
žiť celkom v láske s Trojjediným Bohom medzi ľuďmi. Skladáme sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Žijeme
v spoločenstve s našimi sestrami a svoj život venujeme Bohu, Cirkvi a najmä chudobným.

Vznik Kongregácie: 21.11.1868 vo Viedni. Zakladateľkou je Božia služobnica - Matka Františka Lechnerová
(1.1.1833 - 14.4.1894). Na usmernenie svojej Kongregácie zvolila pravidlá sv. Augustína. Osobitnú lásku
prejavovala k ukrižovanému Pánovi. Za patrónku nám dala Pannu Máriu s titulom Matka obdivuhodná, veľkú
úctu mala k sv. Jozefovi.
Cieľ: Zviditeľňovať Božiu lásku vo svete, vo výchovnej a vzdelávacej činnosti, v starostlivosti o deti, dievčatá
a ženskú mládež, v pomoci rodinám, v charitatívnej činnosti, v dobročinnosti, obetavo a nezištne.
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Charizma: Vyviera z nášho vnútorného života s Bohom. Na záplavu Božej lásky odpovedáme zviditeľňovaním
tejto lásky v našom sociálnom, výchovnom a pastoračnom apoštoláte podľa potrieb miestnej a univerzálnej
Cirkvi.
Pôsobenie vo svete: Sídlo Kongregácie sa nachádza v Grottaferrata, neďaleko Ríma. V súčasnosti má
Kongregácia 1000 sestier, ktoré pôsobia na 3 kontinentoch - Európa, Amerika, Afrika, v krajinách: Taliansko,
Rakúsko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Slovensko, Anglicko, Nemecko,
Kosovo, USA, Južná Brazília a Severovýchodná Brazília a v misijných krajinách: Bolívia, Albánsko, Ukrajina,
Severná Brazília, Ekvádor, Argentína, Uganda.
Kongregácia na Slovensku: Aktuálne má Slovenská provincia 46 sestier v 8 komunitách: Michalovce, Košice,
Prievidza, Žiar nad Hronom, Trnava, Ivanka pri Dunaji, Bratislava, Veľké Leváre.
Apoštolát: starostlivosť predovšetkým o dievčatá (internát a iné formy pomoci), duchovné poradenstvo
a sprevádzanie, osobitne pre dievčatá a ženy, predškolská výchova – materské školy, farská a školská
katechéza, pastorácia rodín, mládeže a povolaní, duchovné cvičenia a obnovy pre laikov, pastoračné služby vo
farnosti, rôznorodá podpora sociálne slabších ľudí.
Laické spoločenstvo pri Kongregácii: Rodinu Božskej Lásky tvoria laici, ktorí sa cítia povolaní mať účasť na
charizme a spiritualite našej Kongregácie. Týmto špecifickým poslaním v prostredí, v ktorom žijú, podporujú a
rozširujú pravé kresťanské hodnoty pri formovaní a vedení mládeže. Pomáhajú tiež rodinám a núdznym.

Dejiny Kongregácie Dcér Božskej Lásky v Ivanke pri Dunaji
Budova kláštora: V sedemdesiatich rokoch 18. storočia Anton II. Grasalkovič dostaval kostol a zriadil divadelnú
scénu v záhrade svojho kaštieľa, ukázala sa potreba ubytovania rôznych hudobníkov a hercov, ktorí prichádzali
účinkovať a zabávať grófových hostí. Za tým účelom dal gróf postaviť oproti kaštieľu jednoduchú dvojpodlažnú
budovu tzv. Musikantenhaus, so stredovým rizalitom, zakončeným štítom, v ktorom bol umiestnený malý zvon.
Vo vnútri boli zariadené ubytovacie priestory a tiež malá kaplnka. Budova slúžila určenému cieľu, až kým ju
Grasalkovičovi dedičia v roku 1854 spolu s kaštieľom a celým panstvom predali. Novým majiteľom sa stalo
srbské knieža Michal Obrenovič, ktorý v tom čase žil v exile a zdržiaval sa hlavne vo Viedni. Jeho manželka
grófka Júlia Huňady dala v budove najskôr zriadiť chudobinec s názvom Dom sv. Karola. V roku 1885 však dala
budovu rozšíriť o dve prízemné miestnosti a zriadila tu detskú opatrovňu – ovodu. Pozvala tri sestry rádu Sv.
kríža, ktoré vyučovali a vychovávali deti. Keď sa v novembri 1885 ovoda otvorila, navštevovalo ju 107 detí
miestnych obyvateľov. Celú prevádzku platila grófka, všetkým deťom dala ušiť biele rovnošaty a poskytla im celé
zaopatrenie. Napriek tomu, že sestry Sv. kríža ovodu po krátkom čase opustili, táto vo svojej bohumilej činnosti
pokračovala až do začiatku prvej svetovej vojny. V roku 1912 sa grófka Júlia rozhodla opustiť Ivanku, podarovala
panstvo svojmu synovcovi Karolovi a odišla do Belgicka.
Začiatkom I. svetovej vojny dal nový majiteľ panstva
zriadiť v ovode výpomocný vojenský lazaret. Po jeho
zrušení tu bola istý čas zriadená ordinácia a byt
miestneho lekára, tiež tu boli ubytovaní nájomní robotníci
prichádzajúci na panstvo za prácou.
Príchod sestier a ich apoštolát: V auguste 1946 prišli
prvé sestry našej rehole do Ivanky na podnet a pozvanie
miestneho dekana vdp. Jána Decheta. Provinciálna

predstavená sr. M. Alexandrína Maďarová
odkúpila budovu od Spoločnosti Ježišovej pre
potreby sestričiek a ich apoštolát na základe
kúpnej zmluvy zo dňa 31.5.1947. Čiastočnou
výpomocou farníkov budovu opravili a zasvätili
ju Kráľovnej anjelov. Posviacku kláštora
vykonal pápežský protonotár Izidor Holovič
19.10.1947.
Počas 4 rokov pôsobili v Ivanke tieto sestry:
sr.M.Veronika Ružová - predstavená komunity,
Sr.M.Otília Prikrylová, sr.M.Katarína Kočišová,
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sr.M. Stanislava Petrisková, sr.M. Mariana Barnová,
sr.M. Anunciáta Nižňanská a sr. M. Klotilda
Adamovičová, sr. M. Bernarda Zábojníková, sr.M.
Celina Repová, sr. M. Fidélia Polakovičová. Sestry
boli veľmi obetavé a horlivé v službe.
Cirkevná obec zriadila v budove detskú opatrovňu,
jedna trieda bola v budove kláštora, druhá v byte po p.
organistovi a tretia v kaštieli. Sestry vychovávali deti
s láskou a odborne. Boli poverené odovzdávať svoje
skúsenosti študentkám z Bratislavy. V roku 1947 bola
vybudovaná obcou nová materská škola na
Hviezdoslavovej ulici. Sestričky tiež vypomáhali vo
farnosti, v okolitých obciach, v škole, vyučovali
náboženstvo, hru na klavír, ošetrovali chorých po
domoch, viedli stretnutia detí tzv. Mariánsku
kongregáciu dievčat - sr. M. Anunciáta a spolok
Božského Srdca - sr. M.Stanislava, nacvičovali
divadlá, besiedky a iné duchovné programy pre obec.
Zrušenie kláštora: 30.8.1950 boli sestry z Ivanky
pri Dunaji násilne vyvezené nákladným autom do
sústreďovacieho kláštora v Ivanke pri Nitre v rámci
„Akcie R„ zrušenie ženských kláštorov, ktorá
prebiehala od 29.8.1950 po celom Československu.
Budova kláštora bola 6.10.1958 zoštátnená
Československým štátom a bola odovzdaná do správy MNV Ivanka pri Dunaji v celosti z titulu daru. Boli tu zriadené
detské jasle, ktoré boli v činnosti až do roku 1990.
Návrat sestier po Nežnej revolúcii: Zákonom 298/1990 z 19.7.1990 sa rozhodlo o navrátení nehnuteľného
majetku jednotlivým rádom a kongregáciám s účinnosťou od 1.8.1991 v celej Českej a Slovenskej Federatívnej
republike. Budova kláštora v Ivanke bola vrátená už 29.12.1990. Po rekonštrukčných prácach sa mohli sestry
rehole vrátiť a obnoviť svoju činnosť.
Formačný dom – noviciát: V r. 1991 sa v budove zriadil formačný dom na prípravu nových sestier. 25.8. 1991
sa v kostole konali prvé verejné sľuby sestier od r. 1950 za účasti mnohých sestier zo sveta a príbuzných.
Detský domov Kráľovnej anjelov (1.10.1994 - 31.1.2003) V roku 1994 sme zriadili v budove Detský domov
pre deti od 2-18 rokov s nariadenou ústavnou výchovou, ktorý zabezpečoval výchovnú, materiálnu, zdravotnú
a sociálnu starostlivosť pre 11 detí. Výchovnú činnosť vykonávali naše rehoľné sestry.
Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov od 1.9.2003 Obnovené priestory MŠ požehnal 2.9.2003 páter Ján
Ďurica zo Spoločnosti Ježišovej a CMŠ začala svoju činnosť aj vďaka veľkej zásluhe pani Júlii Mechúrovej, ktorá
bola do r. 2008 aj riaditeľkou. V školskom roku 2018/2019, počas rekonštrukcie a prístavby druhej triedy
fungovala CMŠ v priestoroch kaštieľa. Sme veľmi vďačné pátrom jezuitom za ich ochotu a pomoc, aby sme
mohli všetky práce vykonať a neprerušili činnosť MŠ.

Kláštor, kaplnka aj CMŠ je zasvätená Panne Márii - Kráľovnej anjelov
Modlitba
k Panne Márii, Kráľovnej anjelov
Vznešená Kráľovná nebies a anjelov!
Ty si dostala od Boha tú moc a úlohu,
aby si pošliapala hlavu hadovu.
Prosíme Ťa teda ponížene, zošli svoje pluky,
aby na Tvoj pokyn a skrze Tvoju moc,
zlých duchov všade prenasledovali a premáhali,
úklady týchto zmarili a zrútili ich do priepasti.
Kto ako Boh? Vy svätí anjeli a archanjeli,
zastávajte nás a ochraňujte nás!
Láskavá a verná Matka,
tys vždy predmetom našej nádeje a lásky.
Kráľovná anjelov, oroduj za nás!

Krásny obraz Panny Márie - Kráľovnej anjelov je
umiestnený v kláštore od r. 1947. Z kroniky Kongregácie
vieme, že počas Druhej sv. vojny, dňa 12.6.1944
nákladom provinciálneho domu Dcér Božskej Lásky
v Trnave a s povolením Apoštolskej administratúry
v Trnave vydali sestry obrázky s vyobrazením Panny
Márie ako Kráľovnej anjelov a s modlitbou o ochranu pred
pôsobením Zlého.
Obrázky boli vytlačené v Spolku svätého Vojtecha. Sestry
aj deti, ktoré im boli zverené v apoštoláte sa modlili často
túto modlitbu. V korešpondencii sekretárky provincie sr. M.
Karolíny Rebrovej sa nachádza list v ktorom sa spomína
tento obraz. V liste sa píše, že po skončení vojny sa
rozhodla sestra provinciálna Alexandrína Maďarová dať
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vyrobiť reliéfny obraz Kráľovnej anjelov podľa obrázku z r.1944. Obraz je veľmi krásny, umelecky prevedený.
Vyrobili ho v Banskej Štiavnici slovenskí rezbári. Obraz dala urobiť provinciálna predstavená z vďačnosti, že
Panna Mária zachránila sestry od hrôz vojny a chcela ho dať umiestniť na hlavný oltár v Marianskom ústave
v Trnave, nakoľko dom v ktorom bol kláštor a dievčenský sirotínec nosil meno Panny Márie.
Každý náš kláštor bol zasvätený niektorému svätému. Provinciálne vedenie sa rozhodlo zasvätiť nový kláštor a
činnosť v Ivanke pri Dunaji Panne Márii - Kráľovnej anjelov.
Po zrušení kláštora totalitným režimom 30.8.1950 sa obraz dostal do rúk dobrých ľudí. Máme o tom
svedectvo pani Márie Dokupilovej, rod. Jaslovskej.
„Som rada že sa môžem podeliť o spomienky
na detstvo, ktoré sú spojené so sestričkami v
kláštore v Ivanke pri Dunaji. Ako päť ročná som
chodila k sestričkám do škôlky. Okrem hrania a
modlitieb naučila som sa aj hrať na klavíri. Môj
otec Severín aj mama Vilma veľmi často tam
tiež chodievali, preto mi nebolo zvláštne keď aj v
jeden deň v r.1950 sa to zopakovalo, ale s tým
rozdielom, že pribudol v našej izbe nádherný
obraz matky Božej. Moja sestra a ja sme mali
prísny zákaz o tom hovoriť. Mala som 7 a pol
roka a vedela som čo sa v spoločnosti udialo.
Okrem toho na povalu otec odniesol prútený
kôš s knihami zabalene v modrom papieri
označené bielym štítkom. Neviem ako dlho bol
obraz u nás ale pamätám si ako sme sa každý
deň modlili pod obrazom a prosili Pannu Máriu,
aby nám pomáhala zbaviť sa komunizmu a
vrátila nám sestričky. Sestričky v Ivanke pri Nitre
sme boli navštíviť a nielen naša rodina ale aj
mnohí obyvatelia z Ivanky. Po čase prišli ženy
v civile pre tento obraz a zobrali si aj časť kníh. Mama nám oznámila, že sa máme rozlúčiť aj s obrazom
Panny Márie. Kedy sa to stalo už si nepamätám. (Počas totality niektoré sestry chodili na niektoré miesta
v utajení a v civilnom oblečení, kvôli bezpečnosti. Kto a kam obraz odviezol nevieme.) Keď sa sestričky
vrátili do Ivanky pri Dunaj, vrátila som zbytok kníh okrem kufra, ktorý za tie roky navštívil červotoč a sa úplne
rozložil. Po reštaurácií obrazu v deň otvorených dverí v roku 2015 som v tichých spomienkach pobudla pod
obrazom nasej Mamy v kaplnke, kde ma nechali sestričky samú, za čo som im vďačná. Ďakujem nášmu
Pánovi a mojim rodičom že som prežila ateistické roky vo viere a že bude inak“.
Obraz potom sestry prenášali počas sťahovania z mesta do mesta po celej Československej republike.
Obraz bol v Ujezdci, vo Vojkove, kde sestry pracovali v domovoch pre dôchodcov. S veľkou starostlivosťou
ho previezli do Charitného domova v Rúbani pri Nových Zámkoch, kde boli počas totality, od roku 1960,
sestry dôchodkyne sústredené. Po otvorení kláštora v roku 1991 ho sestry vrátili do Ivanky.
Ďakujeme správcom farnosti, starostom obce a zastupiteľstvám, ktorí nám vždy ochotne pomohli riešiť
mnohé problémy. Svoju vďačnosť vyjadrujeme rodičom detí, ďakujeme za dôveru, duchovnú aj materiálnu
pomoc, farníkom za modlitby, obety a konkrétnu pomoc v mnohých aktivitách. Túžime s radosťou
a ochotne i naďalej slúžiť tým najmenším a rodinám v duchu hesla Matky Františky:
„Konať dobro, rozdávať radosť, šťastným urobiť a viesť do neba.“
Rehoľné povolanie je dar od Boha pre nás, pre Cirkev i pre celý svet. Je to nezaslúžený dar, preto s veľkou
bázňou a pokorou prosíme o modlitby, aby sme vytrvali v dobrom a modlite sa aj za nové povolania.
Pramene:
1. Archív ženských a mužských reholí, Archívny fond Kongregácie Dcér Božskej lásky na Slovensku,
Halenárska 8,Trnava
2. Ivanka pri Dunaji v plynutí času: Obec Ivanka pri Dunaji 2009
3. Kronika farnosti v Ivanke pri Dunaji
Autor článku: Sr. Mária Daniela, FDC
Nové informácie, spomienky, fotografie môžete zaslať na e-mail: provincialatfdc@marianky.sk
Web stránka rehole: www.marianky.sk
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K pripravovaným zmenám
územného plánu obce
Reagujem na článok Ing. arch. R. Mikluša „Čo
prinesie aktuálna zmena územného plánu“,
ktorý bol zverejnený v IN v marci 2019. V tejto
obci žijem od narodenia, žili tu moji predkovia a
záleží mi na jej budúcom vzhľade. Keďže som
právnička, ktorá dlhé roky pracovala aj v oblasti
stavebného práva, je mi blízka aj problematika
územného plánu. Preto som uvítala, že obec
vyzvala občanov na zaslanie pripomienok
a návrhov k pripravovaným zmenám a doplnkom
územného plánu. Dúfala som, že aj moje návrhy
a pripomienky budú na prospech veci. Avšak
napriek tomu, že som dala (aj viacerí ďalší)
pripomienky a návrhy ešte v čase, keď sa len
pripravoval návrh zmien a doplnkov, tieto sa
do návrhu nedostali, bez vysvetlenia prečo.

K výstavbe rodinných domov
Keďže rodinný dom môže mať až 3 byty,
v návrhu UP sa chce zabrániť výstavbe viacerých
rodinných domov s viacerými bytmi na jednom
pozemku stanovením potrebnej výmery pozemku
(a tiež hĺbky zastavania – 25 m). Podľa návrhu na
rodinný dom s 2 bytmi bude potrebných 800 m2,
s 3 bytmi 1000 m2. Z toho mi vychádza, že na
našom pozemku, ktorý má 775 m2, môžeme
postaviť nový rodinný dom len s 1 bytom (v starom
dome boli pôvodne 2 byty). Zaujíma ma však, aká
výmera bude potrebná na bytový dom? Alebo
pri bytových domoch nebudú žiadne obmedzenia?
(Zaujíma ma to aj preto, že vedľa nás je o trochu
väčší pozemok, ktorý má 1000 m2, na ktorom
chce vlastník postaviť bytový dom s polyfunkciou 11 bytov, 4 predajne, sklady, podzemné aj
nadzemné garáže – prebieha vo veci územné
konanie, obec dala súhlasné záväzné stanovisko,
vlastníci okolitých nehnuteľností dali námietky).

K výstavbe bytových domov
V článku je uvedené, že „bytové polyfunkčné
domy môžu byť v zásade umiestňované v reg.
zónach typu D (D1-D5), pod názvom
polyfunkcia“. Avšak zóny D1-D5 sú v centre
obce – ulice Moyzesova, Hviezdoslavova,
Farnianska, prevažná časť Štefánikovej, obe
námestia, časť Bernolákovskej. Ale tieto časti
obce neboli doteraz určené na výstavbu bytových
domov, na to boli určené zóny C1, C2, C3, kde je
v platnom UP uvedené, že je tam v súčasnosti
zástavba bytových domov a v návrhu UP je ako
základná funkcia bývanie v bytových domoch
(napr. bytové domy pri základnej škole).

Ešte na vysvetlenie - stavebný zákon nemá
pojem „polyfunkčný dom“, budovy delí len na
bytové a nebytové,
podľa toho, čo
prevažuje. Bytové
budovy sa delia na
bytové
domy,
rodinné domy a ostatné budovy na bývanie.
Pojem „polyfunkčné využitie“ uvedený v návrhu
UP teda neznamená bytové polyfunkčné domy. V
návrhu UP sa ďalej k tomu uvádza, že pôjde o
bývanie v rodinných domoch a o vybavenosť
(obchodno-obslužná
vybavenosť
maloobchodného charakteru a pod.). Vybavenosť
však nemusí byť v bytových domoch, ale tak ako
to je i v súčasnosti, v samostatných budovách
(napr.
maloobchodné
predajne,
cukrárne,
reštaurácie, lekárne...). Alebo sa to plánuje inak
a medzi rodinnými domami sa budú stavať
bytové domy s polyfunkciou? A kde? Hocikde
medzi rodinnými domami? S týmto však určite
nikto z občanov nebude súhlasiť! V zóne D1 sú
v návrhu UP v časti podlažnosť uvedené
pozemky, na ktorých môžu byť 3 nadzemné
podlažia plus podkrovie – na pozemku, kde je
bytový dom s kaviarňou Štefánik a na ďalších
pozemkoch v okolí - tam sa asi naozaj plánuje
výstavba bytových domov. Na iných miestach ako
na to určených, a hlavne medzi rodinnými domami
by však mala byť výstavba bytových domov aj
výslovne vylúčená. Ak sa tak nestane, bude
pokračovať takáto zmiešaná výstavba bytových
domov povedľa rodinných domov v ešte väčšej
miere ako doteraz, pre nesprávny výklad pojmu
„polyfunkcia“ a tiež, že platí – „čo nie je zakázané,
je dovolené“.

Napísali ste

K info – Čo nás čaká
Myslím, že nebolo dobrým riešením, keď obec
napriek tomu, že platný UP obce je z r. 1998, je
teda
zastaraný a bol toľkokrát menený,
neobjednala vyhotovenie nového UP, ale
objednala také rozsiahle zmeny a doplnky
starého, ktoré sú na 90 stranách a majú platiť až
do r. 2035 (!)
UP by mal vychádzať z názoru verejnosti,
mal by zohľadniť pripomienky k návrhu, mal by byť
verejnosti predstavený a vysvetlený ešte v čase,
keď sa pracuje na jeho zmenách a keď ich možno
aj zapracovať do znenia. Môžu mať občania
dôveru k spracovanému návrhu UP a k tomu, že
bol zo strany zadávateľa fundovane posúdený
pred zverejnením, keď sú tam také veci a názvy,
ktoré neexistujú, ako napr. nám. sv. Rozálky,
alebo že v zóne D1 je v súčasnosti Niké,
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osobitná škola, požiarna zbrojnica, obecná
polícia .... ? (Dávno tam nie sú.)
V Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce je uvedené, že obyvatelia obce chcú
zachovať vidiecky charakter svojej obce – toto
by malo byť zohľadnené aj v návrhu UP.
V platnom UP obce ako aj v návrhu zmien a
doplnkov je uvedené, že treba zachovať
charakter zástavby a charakter historického
pôdorysu v centre obce a pozdĺž hlavných
kompozičných osí obce, ale nerešpektuje sa to.
Pre zachovanie vidieckeho charakteru obce by
rodinné domy mali byť najviac 2-podlažné,
vrátane podkrovia, a to aj v centre obce. Pre
vidiecky charakter je ešte prijateľné a časté
umiestnenie 2-podlažných domov (vrátane
podkrovia) vedľa 1-podlažných, avšak 3-podlažné
rodinné domy s oknami na všetky strany by už
naozaj pôsobili popri nízkych domoch rušivo
a narušovali tiež pohodu bývania v okolí.
Návrh UP by mal vylúčiť – dať do
neprípustnej (zakázanej) funkcie (ako je to

O troch grošoch – neoprávnené
vyplatenie finančných prostriedkov
pre bývalú zástupkyňu starostu
V Ivanských novinkách v novembri 2018 bol
uverejnený článok s názvom „O troch grošoch –
ako je to naozaj“. Článok sa zaoberal vyplatením
platu zástupkyni starostu RSDr. Magdaléne
Holcingerovej za obdobie 9 mesiacov vo výške
16 800 €. Podľa nášho názoru došlo
k protizákonnému vyplateniu tejto finančnej
odmeny.
Do apríla roku 2018 sa jednalo o právomoc
obecného zastupiteľstva prideliť zástupcovi
starostu odmenu. Od tohto dátumu bol však
zákon zmenený. Zmena zákona zaviedla
pravidlo, že za pozíciu zástupcu starostu môže
byť poberaný plat, ale len za podmienky, že
zástupca starostu bol za účelom výkonu tejto
funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania (§
25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení č.
369/1990 Z.z.).
Keďže
minulé
vedenie
obce
sa
nevysporiadalo
s týmto
neoprávneným
vyplatením finančných prostriedkov v sume
16.800 € a taktiež neposkytlo poslancom
odborné stanovisko tak, ako to prisľúbili na
zastupiteľstve, obrátili sme sa na príslušný
ústredný orgán - Ministerstvo vnútra SR.
Ministerstvo na náš dotaz zaslalo písomnú
odpoveď, že pre posúdenie otázky dlhodobého
uvoľnenia zamestnanca obce na výkon verejnej

v zónach B20, B21) výstavbu bytových domov
všade tam, kde je existujúca alebo plánovaná
zástavba rodinných domov, inak hrozí opäť
chaotická výstavba bytových domov popri
rodinných domoch (ako napr. pri Britve). Bytové
domy by mali byť umiestňované osobitne,
mimo rodinných domov.
V centre obce – v zóne D1 návrh
neodôvodnene vypustil špecifickú a doteraz
záväznú požiadavku na reguláciu územia –
územný plán zóny - mal by tam zostať a aj sa
obstarať. Charakter zástavby v centre obce by mal
byť taký, aby sa dosiahol architektonický súlad
s historickými budovami (kostol, fara, kaplnka,
kaštieľ) a zachoval tiež charakter historického
pôdorysu.
V budúcnosti
by
už
konečne
nemali
nasledovať zmeny a doplnky tohto starého UP
obce, ale obec by mala dať spracovať nový UP.
JUDr. Mária Chríbiková

funkcie je zásadná otázka, či má osoba
uzatvorenú pracovnú zmluvu s obcou. RSDr.
Magdaléna Holcingerová však nemohla mať
uzatvorenú zmluvu s obcou, keďže bola
poslankyňou obecného zastupiteľstva, zákon túto
možnosť vylučuje.
Zástupkyňa
zároveň bola v tom
čase poberateľkou
starobného dôchodku. Poberateľ dôchodku sa
nepovažuje za osobu uvoľnenú zo zamestnania
(dôchodok poberá aj popri výkone zástupcu
starostu) a preto nebola splnená zákonná
podmienka na poberanie platu za výkon funkcie
zástupcu starostu.
Bývalá
zástupkyňa
starostu,
RSDr.
Magdaléna Holcingerová, však nepracovala
zadarmo, mala nárok na odmenu ako poslanec,
ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania.
Na
poslednom
zasadnutí
obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28. marca 2019,
sme preto v rámci interpelácií poslancov
požiadali vedenie obce, aby túto otázku posúdili
a začali
právne
konanie
na
vrátenie
neoprávnených finančných prostriedkov od
bývalej zástupkyne v nemalej sume 16800 €,
ktoré by mohli byť použité napríklad na
skrášlenie verejných priestorov, či opravy
komunikácií.
Martina Babacsová, Michaela Seifertová,
poslankyne OZ
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Otvorený list Ing. Šauličovi, starostovi obce
v bývalom obecnom úrade špecializované zdravotné
stredisko. Žiaľ, čo sa dialo na tom zasadnutí,
nemalo nič spoločné ani s úsilím urobiť niečo pre
obyvateľov, ktorí sú skôr narodení a majú čoraz
častejšie problémy so zdravím, ani s konštruktívnym
hľadaním
optimálneho
riešenia,
ba
ani
s elementárnou slušnosťou. Rozumiem tvorivej
diskusii pre dobro veci. Ale tam to bola znôška
invektív, skákania do reči, arogancie a hľadania
dôvodov, prečo nie takéto zdravotné stredisko.
Obdivovala som Ing. Schreinera, že na invektívy
niektorých poslancov a zopár prítomných z pléna
dokázal reagovať pokojne a racionálne. Že je Ivanka
bohatou a úspešnou obcou, na tom má veľkú
zásluhu aj Ing. Schreiner.
Iste, popri mnohom dobrom urobil aj chyby. Či to
boli vedomé pochybenia, do akej miery mohol
v rámci svojich kompetencií zvrátiť a ovplyvniť
nesprávne rozhodnutia, ktoré z obecného úradu
vychádzali, to posúdiť neviem. O tom vie povedať
len on, prípadne konkrétni zamestnanci obecného
úradu a konkrétni ľudia, ktorých sa rozhodnutia
priamo dotýkali. Viem o vážnom pochybení, ktoré už
desaťročie strpčuje život jednej ivanskej rodine. Ide
o čiernu stavbu. Tu by si však mali zrejme spytovať
svedomie aj zodpovední pracovníci stavebného
úradu a stavebného oddelenia. Sám postupne
zistíte, koľko a čo zo svojich sľubov dokážete splniť.
Chcem veriť, že s poslancami budete vedieť nájsť
konštruktívnu spoločnú reč, chcem veriť, že
v obecnom zastupiteľstve sú väčšinou ľudia, ktorí
nejdú za svojím vlastným prospechom, ale budú
hájiť záujmy všetkých občanov a celej obce. Len
neviem, či je to možné aj s takým poslancom, ktorý
robil nátlak na zamestnávateľa bývalého starostu,
aby ho neprijal na pôvodné miesto, pretože je
skorumpovaný. V podobnom znení pôsobil i na
zamestnávateľa jeho pani manželky, ba dokonca
i dcéry. Ak sú relevantné podklady, je to dôvod
oznámiť na inom mieste než zamestnávateľovi. Ak
nie sú relevantné podklady, je to nactiutŕhanie
najhrubšieho zrna...
Všetko dobré a veľa úspechov, pán starosta.
Jana Blublová

Vážený pán starosta,
hoci už uplynul nejaký ten čas od Vášho zvolenia za
starostu našej obce, dodatočne Vám želám všetko
dobré a prajem veľa úspechov v tejto náročnej práci.
Priznám sa, že som Vás nevolila, pretože funkcia
starostu je príliš vážna na to, aby si do
starostovského kresla sadol človek, ktorý nemá
žiadnu skúsenosť s komunálnou politikou. Nie je to
nič osobné, je to len pragmatický pohľad na funkciu
starostu. Obyvatelia Ivanky sa rozhodli vo voľbách
tak, ako sa rozhodli, ste nový starosta, pracujete
prakticky s úplne novým obecným zastupiteľstvom.
Iste je to pre Vás náročné obdobie. Chcela by som
však ako obyvateľka tejto obce vysloviť verejne
poďakovanie
pánovi
Ing.
Schreinerovi,
predchádzajúcemu starostovi, za prácu, ktorú pre
obec vykonal. Pamätám si ešte z čias, keď bol
radovým
poslancom,
s akým
nasadením
a zanietením sa zapájal do každej činnosti
prospešnej pre obec. Bol jedným z mála poslancov,
ktorí na zasadnutia zastupiteľstva prišli pripravení,
vždy vedel, o čom je reč (na rozdiel od takých, ktorí
sa na zastupiteľstve pýtali, o čom sa vlastne bude
rokovať), jeho myšlienky a návrhy boli pragmatické,
nikdy nehľadal dôvody, pre ktoré niečo nejde urobiť,
vždy sa snažil nájsť v danej situácii najvhodnejšie
riešenie. Počas svojho pôsobenia vo funkcii starostu
aktívne pristupoval ku všetkému, čo sa týkalo života
našej
obce
a jej
prosperity
a iniciatívne
spolupracoval
so
všetkými
spoločenskými
organizáciami. Ako niekdajšia predsedníčka MO MS
s plnou zodpovednosťou môžem povedať, že sa
usiloval podporovať dokonca aj matičné hnutie, a to
nielen prostredníctvom dotácií, ktoré dostávala
každá spoločenská organizácia (hoci ivanská Matica
napriek svojej rozsiahlej činnosti patrila k tým menej
podporovaným), ale osobne prichádzal aj s rôznymi
námetmi, myšlienkami, ako by bolo možné ešte viac
podnietiť činnosť Matice, a vždy bol ochotný prispieť
svojou vlastnou aktivitou. Viem, že ku všetkým
spoločenským organizáciám pristupoval s plnou
vážnosťou a zodpovednosťou. Je známe, že najmä
v závere jeho pôsobenia sa voči nemu razantne
vymedzila časť poslancov v obecnom zastupiteľstve.
Nezúčastňovala som sa často na zasadnutiach, na
jednom z posledných som sa však zúčastnila,
pretože som chcela podporiť myšlienku vytvoriť

Čo je to, čo nás
na Ivanke priťahuje?
„Tento týždeň som sa stal svedkom zvláštneho
divadla. Začalo to jediným padajúcim listom, no
keď som zdvihol oči, uvidel som, ako ich vietor
jeden po druhom pomaly berie do náručia a v
nepredvídateľných špirálach tanca jemne kladie
na zem. Zdalo sa mi, akoby tie listy celý rok žili len

pre túto chvíľu. Jeden vzácny okamih, na ktorý sa
celý rok pripravujú a keď ho zažijú, ich život je
naplnený. Ten obraz bol taký nežný a intímny, až
som sa ocitol v rozpakoch z toho, že na niektorých
listoch práve stojím. Vtedy sa jeden z nich zniesol
neďaleko mňa. Zdvihol som ho a vzal so sebou...“
Milí Ivančania, túto scénu sledoval v
jezuitskom areáli kdesi medzi kaštieľom a mostom
mŕtveho ramena jeden z mojich spolužiakov ešte
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na jeseň. Neskôr to bez toho, aby sa podpísal,
zachytil v tomto lyrickom popise.
Už dlhšie predtým som premýšľal o tom, že
Ivanka pri Dunaji neoddeliteľne patrí k zážitku z
Kolégia. Ale keď som čítal tieto jeho riadky,
prvýkrát som videl, ako krásy Ivanky môžu
prenikať do nás a potom sa premietať v takých
tvorivých podobách. Uplynulý semester bol pre
mňa už tretím stráveným v Kolégiu, a ak by som
mal posúdiť, v čom bol iný od ostatných, povedal
by som, že sa niesol v duchu umenia a krásy
najviac zo všetkých. V nasledujúcich riadkoch by
som vám pokúsil ukázať, ako sa aj dedinka na
predmestí Bratislavy, kde v ružovom kaštieli sídli
náš druhý domov, stáva súčasťou tohto umenia a
krásy.

Semester
sme
začali
spoločným
teambuildingovým víkendom, akým sa začína
každý rok, aby novovzniknuté spoločenstvo
prelomilo ľady medzi sebou a spojilo sa v
spolupráci na jedinečnej spoločnej úlohe. Od
piatku do nedele sme mali natočiť krátkometrážny
jednozáberový film na motívy poviedky J. R. R.
Tolkiena „List od Nimrala“ a zorganizovať jeho
verejnú premiéru. Natáčali sme v kaštieli aj na
dvore za ním a premiéra bola 23. septembra v
Pastoračnom centre svätej Rozálie.
Kúsok Ivanky, ktorý sa vtedy stal kúskom
umenia, bola katalpa, jediný strom, ktorý nie je
zasadený po obvode dvora, ale takmer uprostred.
Znázornila strom, ktorý maľovala hlavná postava,
maliar Nimral. Ten potom v príbehu náhle zomiera
a vydáva sa na cestu večnosti, kde v istej chvíli
nachádza lúku s presne takým stromom, aký
počas života maľoval. Poviedka je podnetnou
úvahou o tom, ako sa náš súčasný život týka
večnosti, ako a či sa do nej premietnu naše časné
diela či ako súvisia s večnosťou naše dnešné
vzťahy s druhými ľuďmi. Náš šesťminútový film sa
volá Bol raz jeden človiečik a ak by ste si ho chceli
pozrieť,
je
zverejnený
na
kolégiovskej
facebookovej stránke.
Od septembra sa kaštieľ okrem sídla Kolégia
stal aj akousi kuchyňou projektu „Akadémia

veľkých diel“, na ktorom pracujú členovia nášho
tímu a niekoľkí absolventi Kolégia. Projekt má od
budúceho školského roka priniesť stredoškolákom
po celom Slovensku možnosť pod vedením
svojich učiteľov študovať veľké diela literatúry,
filmu, maliarstva a hudby. Víziou projektu sú mladí
ľudia túžiaci po múdrosti a kráse, ktorí sú
zjednotení štúdiom rovnakej zbierky umeleckých
diel.
Nuž ale späť k programu v Kolégiu v kaštieli.
Jedným zo šiestich kurzov, ktoré sa tu študujú, je
kurz umenia. V minulom semestri sme čítali
napríklad novelu Drak sa vracia, v ktorej sa
ustráchaný
dedinčan
Šimon
vydáva
na
dobrodružstvo s obávaným Drakom, aby v sebe
objavil hrdinu. Vo filme Sedem samurajov sa
japonskí dedinčania musia spojiť so siedmimi
samurajmi, aby ubránili svoju dedinu pred útokom.
O gotických katedrálach sme sa napríklad naučili,
že aj najchudobnejší občania prispievali haliermi
na ich budovanie, lebo v tom videli oslavu Božej
veľkosti. A rozsievač na obraze Vincenta van
Gogha tak márnivo rozhadzuje semienka na
zdanlivo neúrodnú zem, kde to vyzerá, že ich iba
pozobú vtáky, kým za sebou má domov a pole
hotové na žatvu. Zdá sa mi, že ak nejaká
myšlienková niť spája všetky tieto diela, je to tá o
malom človeku, ktorý sa túži stať súčasťou čohosi
väčšieho. A táto myšlienka sa s nami tiahne od
teambuildingového víkendu. Človek, ktorý je sám,
chce patriť medzi ľudí. Človek, ktorý je maličký,
túži robiť veľké veci.

V Kolégiu spolu bývame a ako jednotlivci sa
stávame súčasťou spoločenstva. A to sa nemá
končiť za bránou kaštieľa. Má sa to istým
spôsobom diať aj v uliciach, v obchodoch, v
kaviarňach či na úrade. Ivanka je krásnou dedinou
aj vďaka tomu, že sa to nekončí za bránou
kaštieľa. Na to myslíme vždy, keď nám ktosi z
Ivančanov napečie oškvarkové pagáče či jablkový
koláč, keď pani predavačka s úsmevom rozdelí
nákup na štyri bločky a ešte sa aj opýta, čo večer
varíme. Všetky tieto stretnutia si vyžadujú trochu
tvorivosti a sú ďalšími ukážkami umenia, tentoraz
vášho...
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„A tak, ako fotky pripomínajú našich blízkych,
keď sme ďaleko, mi bude tento list pripomínať
výnimočnosť vtedy, keď sa svet za oknami bude
zdať fádny,“ bol záver jesennej úvahy o živote
padajúcich listov. Aj Dostojevskij píše, že „niet nič
vznešenejšie a mocnejšie pre budúci život ako
dáka pekná spomienka. Ak si človek odnesie
mnoho takých spomienok, je zachránený na celý
život.“
Musím uznať, a nielen za seba, že si také listy
a spomienky v Ivanke zbieram a že mi tu je dobre.
Brázdenie večerných ivanských uličiek bicyklami,
čítanie veľkých kníh na brehoch jazera či
hromadné nákupy pre celé obyvateľstvo kaštieľa.
A stretnutia v Štefánikovi, nočné plávanie za svitu
mesiaca, nespočetné rozhovory na balkóne
kaštieľa s výhľadom na obrysy Bratislavy či ranné
scény východov slnka cez okná kaštieľa. Všetko

sa to stáva súčasťou vzácneho času, jedného či
dvoch rokov, ktorý nám Boh doprial stráviť v
Kolégiu. I keď ľudia na miestach neostávajú,
miesta v ľuďoch áno.
Na ukážku toho si ešte prečítajte jeden úryvok
z poviedky študenta inšpirovaný ivanskou
jazernou scénou: „Sčasu načas sa mi stane, že sa
nechám pohltiť myšlienkami tak, že na to, čo sa
vtedy okolo mňa dialo, si spätne spomínam, akoby
som to iba sledoval na filmovom plátne, zvláštne
vzdialený, v tej chvíli neschopný sa zúčastniť. Keď
som sa ráno zobudil pri ivanskom jazere, stalo sa
mi čosi podobné. Labuť preplávala blízko brehu,
popred mňa. V rannom slnku svietila na bielo, oblý
dlhý krk, hlava vztýčená, s toľkým pôvabom si
dovolila rozčeriť inak pokojnú, zrkadlovo číru
hladinu. Škaredé káčatko... Niekedy, vo všetkej
honbe za šťastím, náhliac sa za čímsi, čoho sa
nemožno dotknúť, môžeme postáť, na chvíľu, v
tichu, iba nerušene hľadieť. Chce to čas, stať sa
labuťou.“
V hesle Kolégia zvykneme hovoriť, že pravda
oslobodzuje, dobro víťazí a krása priťahuje. Ale čo
nás to na tej kráse priťahuje? To, čo vidno
navonok, či to, čo je vo vnútri? Ako vyzerá krásny
človek alebo krásne miesto? Všetko sú to tajuplné
otázky a zrejme na ne nie sú jednoznačné
odpovede. Ale časom stráveným tu sa v nás čosi
udialo, čosi, vďaka čomu iste nie som jediný, kto
súhlasí, že Ivanka priťahuje.
Filip Bednár, študent Kolégia (druhý ročník)

VIA DOLOROSA – VIA AMOROSA
Na tohtoročný Veľký piatok 19. apríla bola
v priestore za kostolom sv. Jána Krstiteľa v Ivanke
pri Dunaji vysvätená a prvýkrát vykonaná pobožnosť
krížovej cesty.
Dr. Andrej Radlinský, zakladateľ Spolku Svätého
Vojtecha v Nábožných výlevoch píše: „KRÍŽOVÁ
CESTA, čiže rozjímanie a uctenie utrpenia a smrti
nášho Spasiteľa, je medzi VŠETKÝMI katolíckymi
pobožnosťami podľa JEDNOHLASNÉHO úsudku
svätých otcov VŠETKÝM dušiam ŽIJÚCICH
i ZOMRELÝCH ľudí NAJPROSPEŠNEJŠIA a na
duchovné milosti NAJBOHATŠIA.“(Dr. Andrej
Radlinský, Nábožné výlevy, str. 403, Trnava 1945,
Imprimatur:
Dr.
Ambrosius
Lazík
m.
p.,
vicariusgeneralis)
Priblížme si históriu krížovej cesty, ktorá je
prejavom zbožnosti a čerpá z františkánskej tradície.
Známy apokryf O smrti Márie (pravdepodobne z 5.
storočia) rozpráva, ako Panna Mária chodievala ku
koncu života po Jeruzalemskej krížovej ceste, a tak
dala sama základ pre túto formu modlitby.
Putovanie kresťanov do Svätej zeme bolo až do
roku 1073 bez prekážok. Vtedy Palestínu napadli

Turci, začali prenasledovať kresťanov a zakázali im
navštevovať posvätné miesta. Roku 1342 dovolili
Turci regule Sv. Františka udržiavať a chrániť
posvätné budovy vo Svätej zemi. Kresťania z
rôznych dôvodov nenavštevovali Svätú zem tak, ako
predtým. Pretože nie každý si vtedy mohol dovoliť
takú púť vykonať, chceli františkáni umožniť aj
chudobným ľuďom a tým, ktorí sa nemohli sem
vydať, aspoň v myšlienkach prejsť miestami
spojenými s Kristovým utrpením. Tak sa postupne
sformovalo 14 zastavení krížovej cesty, ktorá má
dávať ľuďom odvahu a vnútornú silu víťaziť nad
slabosťami, ktorým sa na svojej životnej púti nemôžu
vyhnúť.
Františkáni sa snažili získať pre veriacich
kresťanov nejakú náhradu, aby aspoň v duchu konali
zo Spasiteľom jeho cestu bolestného utrpenia pred
obrazmi alebo sochami, ktoré krížovú cestu
znázorňujú. Preto do všetkých františkánskych
kostolov umiestnili obrazy krížovej cesty. Medzi
prvými ctiteľmi krížovej cesty vynikal dominikán P.
Alvarus. V roku 1405 vystaval v Cordobe kaplnku so
14 zastaveniami. Františkáni požiadali Svätú stolicu,
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aby udelila krížovým cestám vo františkánskych
kostoloch rovnaké odpustky, ktoré môžu pútnici v
Jeruzaleme získať pri každom zastavení. Pápež
Inocent XI. žiadosti vyhovel a výnosom z 5.
septembra 1686 udelil odpustky jeruzalemskej
krížovej cesty všetkým františkánskym kostolom,
rehoľníkom a rehoľníčkam Sv. Františka. Benedikt

XIV. výnosom z 30. augusta 1746 dovolil zriadenie
krížovej cesty vo všetkých kostoloch a kaplnkách, ak
to dovolí diecézny biskup. Tiež povolil zriaďovanie
dvoch krížových ciest, jednej v kostole a druhej
vonku. Tým sa krížová cesta rozšírila do celého
sveta.
K veľkým šíriteľom krížovej cesty (postavil ich
570) patril františkánsky mních Svätý Leonard z
Porto Maurizio (1676-1751). Podľa neho je krížová
cesta povzbudením pre chladné ľudské srdce.
Koloseum, kde sa na Veľký piatok koná krížová
cesta, stojí v centre Ríma už skoro dvetisíc rokov.
Dokončené bolo v roku 80 po Kristovi. Zahynulo tu
mnoho kresťanov, ktorí za svoju vieru obetovali
životy. Prvá krížová cesta na pamiatku umučenia
Ježiša Krista sa v Koloseu konala v roku 1750,
viedol ju pápež Benedikt XIV. Búrlivé udalosti 18. i
19. storočia zabránili rozvoju tejto tradície, obnovil ju
až pápež Pavol VI. v roku 1964, ktorý ju osobne
viedol 14 krát.
Via Dolorosa, bolestná cesta, nie je len cestou,
po ktorej vyšiel Ježiš z domu Piláta na Golgotu, je to
vlastne život každého človeka. Koľko pádov a
úderov na tejto kamenistej ceste smerom nahor.
Určite sú ľudia, ktorí ľahko putujú životom. Ale aj oni
stretávajú ľudí, ktorí musia znášať utrpenie a len
namáhavo stúpajú po strmej ceste. V úzkych
uličkách Jeruzalema, ktorými vedie Via Dolorosa sa
dodnes ozýva trpká otázka „Prečo?“ Prastaré
kamene ako tichá ozvena opakujú výkrik nevinne

trpiaceho, ktorý padá pod ťarchou kríža. Ten, kto
sedí na mestských hradbách a vyhrieva sa na slnku,
ten ľahko povzbudzuje okoloidúcich chorých a
trpiacich. Ale Ježišovu výzvu -„Kto chce byť mojím
učeníkom, nech vezme na seba svoj kríž a nasleduje
ma“ - takto nenaplní. Ježiš chce, aby sme „bolestnú
cestu“ prešli s ním. Volá nás niesť kríž a dovolí, aby
sme trpeli, iba z jediného dôvodu, chce nás naučiť
milovať. Nechce naše utrpenie, chce našu lásku.
Počas modlitby Krížovej cesty chytíme Ježiša za
ruku, aby sme spolu s ním niesli kríž. Nesieme ho,
lebo tak robí aj on, ideme s ním, lebo nás on vedie.
Pozeráme na neho, aby sme sa naučili milovať a
trpieť ako on.
Modlitba Krížovej cesty nie je len zbožný zvyk,
ktorý by nás mohol dojať k slzám, keby sme ako
diváci z diaľky – z bezpečnej vzdialenosti – mohli
sledovať Ježišove útrapy. Je to pozvanie, zísť dolu z
hradieb a kráčať po ceste spolu s ním. Len
bezprostredný pohľad na Ježišove utrpenie dáva
odpoveď na otázku „prečo“ v našich trápeniach a
bolestiach. Len s pohľadom upretým naňho
dokážeme prejsť celú cestu plnú bolestí tak, aby
sme nepodľahli. Dokážeme trpieť a učíme sa
milovať. Dokážeme milovať aj napriek všetkým
bolestiam! Len láska – a to je tajomstvo kríža – nás
po bolestnej ceste dovedie na vrchol. Láska dáva
silu ísť krok za krokom a priam rastie s každým
novým nákladom, ktorý na ňu doľahne. Čím viac rán
bude na srdci, tým otvorenejším sa stane.
Krížová
cesta
necháva
prehovoriť
Ježiša samotného, aby
ukázala, čo všetko kvôli
nám zobral na seba.
Jeho slová sa obracajú
predovšetkým na tých,
ktorí
musia
niesť
skutočne ťažké trápenia,
aby ukázali, že ich
bolesť - akokoľvek veľká
- nie je zbytočná.
Všetkým, ktorí pod ťarchou kríža vzdychajú a
potkýnajú sa pri nasledovaní Ježiša, chce Ježiš
povedať, že neexistuje iná cesta ako Via Dolorosa.
Pritom nejde o argumenty a dôkazy, ale o pohľad na
toho, ktorý nás miloval až do krajnosti a prosí nás,
ísť spolu s ním, a tak premeniť cestu bolestnú – Via
Dolorosa na cestu lásky – Via Amorosa.

Chcem
sa
poďakovať
všetkým
dobrodincom, z milodarov ktorých sa podarilo
vybudovať toto dielo. Nech prispieva
k duchovnému
posilneniu
a obohateniu
všetkých nás.
Štefan Rusňák, farár
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Luknárova Ivanka 2019
Apríl je v kultúrnom živote našej obce spätý
s menom Ladislava Luknára a s autorskou literárnou
súťažou Luknárova Ivanka, ktorou si nášho rodáka
každoročne pripomíname. Dňa 25. apríla sa
v Matičnom dome konal už 23. ročník tejto slávnosti
slova, ktorou sa náš miestny odbor Matice
slovenskej usiluje vzbudiť, podnietiť a podporiť

stanovený rozsah prác, využívať bohatstvo slovnej
zásoby slovenčiny, vymaniť sa spod vplyvu
anglicizmov a bohemizmov (napr. aj častejším
používaním Synonymického slovníka slovenčiny),
byť dôslednejší v dodržiavaní pravopisných zásad
i v spisovnej výslovnosti. Kultivovanosť jazykového
prejavu je výrazom osobnosti každého človeka.
Autori víťazných prác
Poézia
boli ocenení kvalitnými
Petra Chalániová, 8.B, Ivanka pri Dunaji
Porota
knihami
a diplomami,
1.miesto
Natália Pčolová, 7.A, Ivanka pri Dunaji
PhDr. Ľubica Kepštová všetci účastníci dostali
Mgr. Mária Ráčková
Anička Bičanová, 6.B, Ivanka pri Dunaji
ako
spomienku
pero
2.miesto
Ing. Ivona Ďuričová
Marek Fekete, 5.B, Ivanka pri Dunaji
a skromné občerstvenie.
Katarína Chlpáňová, 6.B, Bernolákovo
Pani predsedníčka J.
3.miesto
Vladimír Frӧhlich, 5.B, Ivanka pri Dunaji
Marianičová poďakovala
Próza I. stupeň
členkám poroty za ich
1.miesto Janka Habalová, 3. roč., Bernolákovo
prácu krásnou červenou
2.miesto Betka Chadimová, 3. roč., Ivanka pri Dunaji
Porota
ružou.
3.miesto Veronika Vyšná, 3. roč., Bernolákovo
Dr. Brigita Lehoťanová
Na záver chceme
Dr. Anna Rollerová
Próza II. stupeň
vysloviť
veľké
Dr. Jana Blublová
1.miesto Barborka Nováčková, 5.B, Ivanka pri Dunaji
poďakovanie
pani
2.miesto Natália Viktória Horáková, 5. roč., Bernolákovo
učiteľkám
z Ivanky
i
Bernolákova, ktoré sa
Sofia Sokoljuk, 7.B, Ivanka pri Dunaji
3.miesto
popri
náročnej
práci
Jozef Borodáč, 7.B, Ivanka pri Dunaji
učiteľa – slovenčinára či
záujem žiakov z Ivanky a z okolitých obcí o krásu
slova, ktorá sa vytráca z nášho slovníka i z nášho prvostupniara – venujú aj príprave detí na túto
života. V tomto roku si porota musela poradiť s 39 autorskú recitačnú súťaž. Kiež by všetci žiaci mali
prácami žiakov z Ivanky a Bernolákova. Práce boli takéto obetavé pani učiteľky a pani učiteľkám želáme
rozdelené do dvoch kategórií – poézia a próza, dobrých a po múdrosti túžiacich žiakov. Vďaka p. uč.
v rámci prózy porota hodnotila vlastnú tvorbu žiakov M. Zigovej za organizačné zabezpečenie súťaže
a členkám výboru MO MS p. A. Kročkovej a I.
prvého a druhého stupňa osobitne.
Porota v záverečnom hodnotení veľmi pozitívne Mravcovej za pomoc pri jej realizovaní. Tešíme sa
ocenila záujem žiakov o prácu so slovom i viaceré na ďalší ročník Luknárovej Ivanky!
zaujímavé témy, ktoré vo svojich prácach priniesli.
Jana Blublová, MO MS
Z negatív poukázala najmä na potrebu dodržiavať
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Veľká noc s Maticou
Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji
usporiadal v nedeľu 14.4.2019 v Informačnom centre
už 3. ročník podujatia Veľká noc s Maticou. Dievčatá
rôznou technikou zdobili veľkonočné vajíčka, chlapci
vyrábali korbáče a píšťalky. Účastníci mohli
obdivovať krásne vŕtané kraslice, pletené košíky,
zajace a rôzne dekorácie z recyklovaného papiera,
patchworkovou technikou vyrobené veľkonočné
ozdoby, ručné maľované hodvábne šatky a doplnky.
Veľmi obľúbeným sa stal aj kútik kreativity, kde deti i
dospelí maľovali veľkonočné ozdoby. Potešením pre
oko bola výstava našich ivanských paličkárok, ktoré
už tretí rok udržujú v Ivanke túto prekrásnu tradíciu
ako vzácne dedičstvo a dôkaz o zručnosti nielen
našich mám a starých mám, ale i súčasných
moderných Ivančaniek. Obdivovať sme tiež mohli
krásne pečené barančeky a zdobené
perníčky,
ktorých výroba patrí k dlhoročnej tradícii rodiny
Radovej. Posilnení výbornými koláčikmi, s dobrým
pocitom užitočne a pekne prežitého popoludnia sme
sa zhodli, že toto matičné podujatie opäť obohatilo
naše
prežívanie
predveľkonočného
obdobia
a prinieslo nám radosť do života. Tešíme sa na
stretnutie s vami aj v nasledujúcom roku.
Jana Marianičová, MO MS

a názorným spôsobom na mapách, ktoré priniesol,
priblížil tvorbu hraníc na našom území po skončení tzv.
Veľkej vojny, teda prvej svetovej vojny, keď vzniklo
Česko-Slovensko, (Slovensko prišlo v r. 1920 o 12
oravských a 13 spišských dedín s cca 25 000
obyvateľmi, keď bola severná časť Oravy a Spiša
Benešom vymenená za Tešínsko), ako sa utvárali
hranice 1. Slovenskej republiky, ako sa formovali
hranice po druhej svetovej vojne a po obnovení
Slovenskej republiky 1.1.1993.
Zaujímavé boli informácie o hraniciach ČeskoSlovenska po Mníchovskej dohode a Viedenskej
arbitráži, vďaka ktorej Slovensko prišlo o ¼ svojho
územia (10 390 km2, cca 853 000 obyvateľov, z toho
cca 503 000 maďarskej národnosti). Hranica medzi
Slovenskom a Maďarskom sa vtedy dotýkala aj územia
našej obce, pretože bola na rozhraní katastra Ivanky
a Bernolákova, vtedajšieho Čeklísa. Výmenou územia
na východnom Slovensku však bol Čeklís opäť
pričlenený k Slovensku.
Po rozdelení Česko-Slovenska v r. 1993 sa hranica
medzi Slovenskom a Českom vytvárala bez
problémov, hranica bola historicky daná, avšak na
základe dohody boli niektoré obce pričlenené
k Slovensku a niektoré k Česku. Drobné úpravy hraníc
sa po roku 1993 uskutočnili aj na slovensko-poľskej
a slovensko-maďarskej hranici, súviseli s úpravami
vodných
tokov a územne
boli
náležite
vykompenzované.
Po skončení prednášky sa rozvinula krátka
diskusia a pani predsedníčka Janka Marianičová
ukončila túto zaujímavú matičnú akciu poďakovaním
a pozvaním na drobné občerstvenie. Využívame
príležitosť srdečne sa poďakovať prostredníctvom
Ivanských noviniek Ing. Petrovi Šlahorovi za skvelú
prednášku
a Ing.
Petrovi
Baricovi
za
jej
sprostredkovanie.
J. Blublová, MO MS

Jarné upratovanie
O vývoji štátnych hraníc na území
Slovenska od roku 1918 dodnes
Európa je domovom mnohých národov, história ktorých
sa utvárala tisíce rokov. Národy vznikali, zanikali,
navzájom sa ovplyvňovali a ohraničovali si územie,
ktoré získali. Každý národ sa usiluje zistiť o svojom
vzniku, pôsobení, teritóriu, v ktorom jeho predkovia žili,
čo najviac. Známe počiatky utvárania hraníc na území,
kde žili naši predkovia, siahajú do 7. – 9. storočia.
O tejto etape vývoja hraníc na území dnešného
Slovenska až do roku 1918 sme sa dozvedeli
v prednáške, ktorú MO MS v Ivanke pri Dunaji
usporiadal ešte 23. novembra minulého roku.
Dňa 20. marca 2019 MO MS pripravil pre matičiarov i
obyvateľov našej obce pokračovanie tejto zaujímavej
prednášky. Ing. Peter Šlahor z odboru správy štátnych
hraníc Ministerstva vnútra SR nám pútavým

Každoročne sa v jarných mesiacoch ivanské
spoločenské organizácie, medzi nimi i miestny odbor
Matice slovenskej, stretávajú na zveľaďovaní
a skrášľovaní našej obce. V tomto roku sa sme sa
stretli 5. apríla v „skorých“ ranných hodinách pri
Informačnom centre. Zúčastnených zástupcov
jednotlivých organizácií privítal starosta obce Ing.
Martin Šaulič a po vypočutí si organizačných pokynov
sme sa rozišli na pridelené stanovištia. Čistili sme,
hrabali, kopali, strihali, ale i sadili nové letničky a kríčky.
Medzi kríčkami výnimočné miesto majú dve ruže, ktoré
sme vysadili na počesť gen. Dr. M. R. Štefánika pri
príležitosti 100. výročia jeho tragickej smrti. Sú to
vzácne ruže, pretože nesú jeho meno – Generál
Štefánik - a boli vyšľachtené v r. 1931 v Čechách na
jeho pamiatku. Jednu ružu venoval náš miestny odbor
Matice slovenskej a vysadila ju predsedníčka pani
Jana Marianičová. Druhú ružu venovala Spoločnosť M.
R. Štefánika z Piešťan a v zastúpení ju zasadil starosta
našej obce. Po odbornej kontrole Ing. Miroslavom

28

číslo 2 / máj 2019
Horváthom a po dokončení jarných úprav sme sa
presunuli do Matičného domu, kde sme sa občerstvili
výborným gulášom, ktorý pre nás pripravil p. Fašung.
Čerešničkou na tortičke tohto užitočného a príjemného
jarného dňa bol skvelý koláčik – sladký pozdrav od
rodiny Radovej. Srdečná vďaka všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli ku skvelej atmosfére
tohto dňa a ku skrášleniu prostredia v našej obci.
Jana Marianičová, predsedníčka MO MS

pneumatiky, sedačky... (ako po predchádzajúce roky ),
ale "len" iný plávajúci odpad, ktorý sa ľahšie
zbiera. Možno aj ľudia z pridunajských obcí a rybári si
vstúpili do svedomia a odpadu je menej, za čo im
ďakujeme my a príroda. Nakoniec sme poďakovali
všetkým, čo sa na tejto akcie zúčastnili (a to nielen z
Ivanky ale aj z rôznych kútov SR) a tiež všetkým, ktorí
sa akokoľvek pričinili o jej zdarný priebeh. V neposlednej
rade ďakujeme ivanskemu starostovi p. Ing. M. Šauličovi
za všetku materiálnu a finančnú podporu (a za
predchádzajúce brigádnicke roky bývalému vedeniu
obce). Naše zoskupenia (a aj jednotlivci), sa snažia
zúčastňovať aj iných "čistiacich" akcii v obci a tiež nielen
u nás. Chceme aby príroda zostala nielen pre nás, ale aj
pre iné generácie - to by sme si mali uvedomiť všetci a
apelovať na to. Ešte raz ďakujeme.
Za T.O.I. a OZ Sumec napísal S.Šnirc (Špricek)

Brigáda na betónovom ihrisku
Ihrisko na Dobšinského, vlastnoručne Ivančanmi
vybudované, sa už niekoľko rokov snažíme
kultivovať. Tento rok (16.3.) sme odkopali korene
drevín pri ceste, čím sa zlepší parkovanie. Orezali sa
nálety, zabrať dal pajaseň. Deti na ihrisku a v okolí
vyzbierali 6 vriec odpadkov. Nemáme v dedine veľa
športovísk, aj nad týmto sa vraj mraky sťahujú. Tak
sa zatiaľ tešme z príjemného priestoru pre prvé
detské bicyklové skúsenosti či z nezameniteľného
zvuku búchania basketbalky. Vďaka všetkým!
A guláš bol fasa!
TO Pristaši

Čistenie Malého Dunaja
Už 13-ty rok sa rozhodli T.O.I. (trampské osady ivanské)
a OZ Sumec zorganizovať čistenie Malého Dunaja.
Tentoraz sme si zobrali úsek od konečnej autobusu
Zálesie po tzv. železný most. Dávnejšie nás "jedovalo",
že chodíme do prírody a na splavy a tento úsek M.
Dunaja je tak veľmi znečistený vďaka "neporiadnym
občanom". To aj preto, že Žel. most (pred priehradou
Tomášov) je čiastočne pod vodou a všetka plávajúca
nečistota od Bratislavy sa na tomto úseku zachytáva.
Pod spomínanou priehradou je už M. Dunaj relatívne
čistejší. Tak tento rok sme sa do čistenia opäť pustili.
Ráno sa nás zišlo asi 35 brigádnikov. Išli na Železný
most po brehu a po vode na štyroch pramiciach. Aj keď
nás ráno vítalo upršané počasie (neskoršie prestalo),
akciu sme nezrušili. Poobede, po skončení akcie a
naplnení kontajneru, zašpinení a unavení (no s dobrým
pocitom), sme sa zišli "U Včelára" (pri Rusovi) na
spoločné pohostenie a porozprávanie sa. Skonštatovali
sme (aj keď sa nám jeden brigádnik nedobrovoľne
okúpal v ľadovej vode M. Dunaja), že brigády majú svoj
význam. Tento raz už v odpade neboli chladničky,

Ivanskí záhradkári na Flóre 2019
Na tohtoročnej medzinárodnej výstave Flóra 2019
malo naše o.z. Ivanskí záhradkári samostatnú
výstavnú plochu s krásnymi aranžmánmi ruží, pri
ktorej sa fotografovali celé rodiny návštevníkov.
Prejavili veľký záujem o pripravené propagačné
materiály o našej pripravovanej výstave ruží. Mnohí
z nich navštívili už jej prvý ročník a tešili sa na ďalší,
takže verme, že naša obec počas oboch výstavných
dní privíta znova tisíce milovníkov ruží z celého
Slovenska. A samozrejme, aj množstvo Ivančanov.
OZ Ivanskí záhradkári
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Študenti ivanskej strednej školy
vo Francúzsku (7. - 12.4.)
Prvý deň.../ Začínal v skorších hodinách tak, že nás zobrali
rodičia na letisko na Swechat. Cesta nebola dlhá, ale bola
zábavná, pretože sme sa už tešili na všetko čo nás čaká,
no ale zároveň sme mali aj obavy. Keď sme dorazili na
Swechat, museli sme dostaviť na letisko 3h pred odletom,
keď sme prešli všetkými kontrolami, tak už sme boli
v lietadle. Cesta nebola dlhá, trvala cc 2h, užili sme si
kopec srandy v lietadle. Prišli sme do Francúzska... Odtiaľ
nás zobral taxík do mesta Clamart. Mali sme sa stretnúť pri
škole, kde chodili naši francúzsky
kamaráti, tam sme sa s nimi stretli
a išli sme k ním domov.

jak sa dalo. Potom nám učitelia oznámili, že ideme na
plavbu loďou po rieke Seina, videli sme všetko, Notre
dame, Eiffelovu vežu, národnú knižnicu. Po plavbe deň
končil a išli sme späť domov,.každý mal vlastný program.
Piaty deň.../ Bol to náš posledný deň vo Francúzsku.
Snažili sme si ho užiť najviac ako sa len môže dať. Na
pláne sme mali pozrieť zámok Versailes (obr.2) a tie
krásne versaillské záhrady. Boli sme pozrieť aj zámok
z vnútra. Bol očarujúci, mohutný a mal zlatu farbu. Tie izby
boli naozaj kráľovské. Cestou späť ku škole sme išli znova
metrom. Keď náš spoločný výlet skončil čakali nás

Druhý deň.../ Začínal stretnutím nás
všetkých v škole v meste Clamart.
Francúzska učiteľka menom Amina
nám povedala program na daný deň.
Program bol: Spraviť prezentácie
o našej rodnej krajine a spoznávanie
mesta Clamart. Prezentácie sme
robili všetci, boli sme rozdelení do
skupiniek, no a každá tá skupinka
musela na konci celého týždňa
predviesť danú prezentáciu. Potom
nasledovala prechádzka. Bola to
dosť veľká prechádzka. Spoznávali
sme staré aj nové budovy a ulice,
mesta Clamart. Dosť často sme
chodili na prechádzku a na piknik do
parku ktorý je blízko školy.
Tretí deň.../ Začal tak upršane. Išli
sme na výlet do Paríža pozrieť Notre
dame (obr.1) a múzeum Louvre. Na
výlet sme išli metrom. Bol to zážitok,
ale v metre bolo veľa ľudí. Cestou
tam nám skomplikoval obrovský
dážď, ktorý sme ani vo sne nečakali.
Prvá zastávka bola Notre dame.
Vystúpili sme z metra a pokračovali
v šľapaní k našej zastávke. A už keď
sme dorazili, to bol krásny pohľad,
veď to je jeden z najväčších chrámov v celej Európe.
Cestou nás previedla sprievodkyňa, ktorá nám hovorila
o všetkých pamiatkach. Nasledujúca zastávka bola
múzeum Louvre. Na obidvoch zastávkach sme úplne
premokli. Ale jediné šťastie bolo to že múzeum Louvre bol
blízko nás tak sme sa rýchlo ukryli. Múzeum bolo
fascinujúce, tešili sme sa hlavne na Monu Lisu, ktorá je
vážne jedinečná a krásna. Videli sme mnoho obrazov a
sôch, ktoré nás zaujali. Tento deň bol SUPER.
Štvrtý deň.../ Na tento deň sme sa všetci tešili najviac!!!
Totiž to sme mali ísť pozrieť Eiffelovu vežu. Potom ďalšia
zastávka bola bazilika. Je to náboženský chrám. Baziliku
sme si pozreli aj z vnútra. Z baziliky sme išli smerom
k metru. No a ďalšia zastávka bola Eiffelova veža. Bola
ohromujúca, obrovská a rozprávková. Fotili sme sa pri nej

prezentácie. Každá krajina mala o svojej krajine mať
vlastnú prezentáciu a druhá prezentácia bola robená
v skupinách. Keď sme všetci odprezentovali, tak sme mali
z každej krajiny ich typické jedlo. Všetko pomaly končilo
a my sme sa so všetkými lúčili. Bolo nám hrozne smutno, aj
sme si poplakali. Cesta na letisko bola veľmi napínavá,
pretože boli veľké zápchy na cestách. Skoro sme nestihli
lietadlo, našťastie pán taxikár dupol na plyn a všetko sme
chvála boju stihli a všetko dobre dopadlo.
žiaci SOŠ v Ivanke pri Dunaji
P.S. Chceme sa poďakovať naším super učiteľom pánovi profesorovi Pavlovi Trubačovi a pánovi
profesorovi Petrovi Trubačovi, bez ktorých by tento
výlet ani nebol, ĎAKUJEME.
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Aktivity TJ Ioan 1209
Jarné detské preteky
V sobotu 6. apríla sme zorganizovali už 5. ročník
detských cyklistických pretekov pod názvom „Vezmi
bike a príď sa zabaviť“. Ako sme už dávnejšie
avizovali, v tomto roku sme k dopoludňajšej
cyklistickej časti pridali popoludňajšie bežecké
preteky a takouto kombináciou sme naštartovali
pokus o celoročný detský regionálny pohár pod
názvom CykloBeh 2019. Týždeň pred pretekmi
predpovedali meteorológovia nepríjemné daždivé
počasie, ktoré sa napokon nenaplnilo, ale odradilo
pomerne veľký počet z vopred prihlásených
pretekárov.

Dňa 1. júna zorganizujeme v Bernolákove a 8.
júna
v Tomášove
ďalšie
kolá
detských
cyklistických pretekov, ktoré sú súčasťou
regionálneho pohára CykloBeh 2019. Po
prázdninách sa seriál vráti do Ivanky (7.
september - Ivanka XC) a 17. novembra
vyvrcholí behmi v rámci ŠuBeMa (Šutrovského
bežeckého maratónu).
25. mája sú v Trnave majstrovstvá SR
v orientačnom behu v šprinte. V rámci nich sa

Ďalšie preteky v seriáli CykloBeh 2019
27. apríla sme si organizáciu detských cyklopretekov
zopakovali,
tentokrát
v Senci.
V spolupráci
s miestnymi nadšencami cyklistiky sme zorganizovali
úvodný ročník takýchto pretekov, ktorý bol zároveň
druhým kolom regionálneho pohára CykloBeh 2019.

Aktivity Cyklistického oddielu
Deti z nášho cyklistického oddielu sa zúčastnili aj
ďalších pretekov. Počas víkendu 13. až 14. apríla
boli viacerí naši zverenci na pretekoch Slovenského
pohára v bikrose v Rači a pretekoch Župného
pohára vo Sv. Jure. V tomto roku sme sa rozhodli
pravidelne sa zúčastňovať je Detskej tour Petra
Sagana (DTPS), ktorá je najmasovejším seriálom
detských cyklistických pretekov na Slovensku.
V jednotlivých kategóriách nezriedka štartuje aj viac
ako 100 detí rovnakého veku a každých pretekov sa
zúčastňujú stovky športovo založených detí z celého
Slovenska. Na prvých dvoch kolách ročníka 2019
sme sa zúčastnili a v štartovnom poli sme sa vôbec
nestratili. V úvodnom kole DTPS v Rimavskej
Sobote 31. marca sme mali 5 dievčat a dve z nich
boli vo svojej kategórii na 3. mieste. V druhom kole
v Šamoríne sme už mali 12 zástupcov, no rovnako
zareagovali aj iní, čím silno vzrástla konkurencia.
Získali sme tam jedno 2. a dve 4. miesta a za dobré
umiestnenie považujeme napr. aj 21. miesto
z celkovo 106 v kategórii Mili chlapcov, kde býva už
tradične najväčšia konkurencia.
V rámci cyklistického víkendu sa v Šamoríne
uskutočnil BikeOpenFest, na ktorom si naše deti
zasúťažili aj v netradičných disciplínach a mali
možnosť sa stretnúť aj s niekoľkonásobným
majstrom sveta Petrom Velitsom (na obrázku).
Pravidelné tréningy sa v období do konca školského
roku uskutočňujú každý pondelok a stredu od 17,30,
stretávame sa pred vstupom do ZŠ.

Najbližšie aktivity
Detská tour Petra Sagana pokračuje
následne v Spišskom Hrhove.

v Žiline,

uskutoční aj valné zhromaždenie Slovenského
zväzu orientačných športov, na ktorom bude náš
oddiel orientačných športov prijatý za riadneho
člena. Následne budeme do oddielu prijímať
ďalších členov, ktorí budú mať záujem sa spolu
s nami zúčastňovať pretekov orientačných behov
či orientačnej cyklistiky.
V predošlom čísle IN sme spomínali 24-hodinový
futbalový maratón na prelome mája a júna.
Z dôvodu nedostatočného záujmu sa táto akcia
neuskutoční.
V júni
budeme
spoluorganizovať
obecné
športovo-zábavné podujatie Tati, mami, poďte
s nami (15.6.) a na záver školského roku už
tradičnú Rozlúčkovicu (27.6.)

Iné
Trvalo hľadáme nových členov, ktorí by nám
pomohli zabezpečovať pravidelné tréningy
i jednorazové podujatia. Sme ochotní pomôcť aj s
nápadmi iných. Bližšie informácie o pretekoch,
tréningoch i ďalších aktivitách
sa dozviete
z webu www.ioan1209.sk, alebo pošlite email na
info@ioan1209.sk.
(mmalis)
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Bratislavský futbalový zväz
http://www.futbalbfz.sk

Starší žiaci (SZM)

Muži III. liga Bratislava (S3BA)
Z

V

R

P

B

S

1. ŠK Slovan Bratislava futbal B

26

22

4

0 98:24 70

2. FK Rača Bratislava

26

18

3

5 65:29 57

3. FC Rohožník

26

16

3

7 46:32 51

4. ŠK Báhoň

26

14

5

7 51:35 47

5. FK Slovan Most pri Bratislave

26

14

3

9 49:31 45

6. Lokomotíva Dev. Nová Ves

26

13

4

9 45:37 43

7. ŠK Tomášov

26

11

7

8 43:40 40

8. OFK Dunajská Lužná

26

11

5 10 44:31 38

9. PŠC Pezinok

26

10

7

10. TJ Rovinka

26

11

3 12 52:64 36

11. FC Malacky

26

8

6 12 31:37 30

12. MFK Rusovce

26

7

5 14 30:57 26

13. FK Slovan Ivanka pri Dunaji

26

6

7 13 28:46 25

14. ŠK Bernolákovo

26

6

6 14 25:43 24

15. ŠK Lozorno, FO

26

2

5 19 30:61 11

16. FK Vajnory

26

2

1 23 20:89 7

9 33:34 37

Starší dorast III. liga SD (SD3R - U19)
1. MŠK Senec

20

17

0

3 77:18 51

2. ŠK Bernolákovo

21

15

2

4 78:29 47

3. OFK Dunajská Lužná

20

13

2

5 48:27 41

4. Lokomotíva Dev. Nová Ves

19

12

3

4 61:26 39

5. TJ Rovinka

21

10

6

5 44:34 36

6. PŠC Pezinok

21

10

3

8 45:27 33

7. FC Zohor

20

9

3

8 45:44 30

8. NMŠK 1922 Bratislava

20

8

3

9 24:30 27

9. MŠK Iskra Petržalka

20

8

0 12 35:41 24

10. FK Inter Bratislava B

20

6

2 12 45:62 20

11. FK Slovan Ivanka pri Dunaji

20

6

1 13 36:72 19

12. FC Ružinov Bratislava

20

2

1 17 19:81 7

13. FC Rohožník
14. FK Šam. – Hamuliakovo odst.

20

2

0 18 21:87 6

0

0

0

0

0:0 0

Mladší dorast III. liga MD (MD3R-U17)
1. PŠC Pezinok

10

6

1

3 26:10 19

2. FC Petržalka B

10

5

4

1 22:12 19

3. MŠK Senec

10

5

3

2 26:12 18

4. Lokomotíva Dev. Nová Ves

10

5

3

2 21:14 18

5. NMŠK 1922 Bratislava

10

4

1

5 16:20 13

6. SFC Kalinkovo

10

3

1

6 18:28 10

7. MFK Rusovce

10

2

3

5 11:15 9

8. FK Slovan Ivanka pri Dunaji

10

2

0

8

8:37 6

1.
2.
3.
4.
5..
6.
7.
8.
9.
10.

FK Slovan Ivanka pri Dunaji
FK Inter Bratislava B
FC Ružinov Bratislava
TJ Jarovce Bratislava
MŠK Iskra Petržalka
MŠK Senec B
MŠK Kráľová pri Senci
ŠKO Miloslavov
MFK Záhorská Bystrica
FK Vajnory

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ŠK Tomášov
FC Ružinov Bratislava
TJ Malinovo
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
MŠK Iskra Petržalka
MFK Záhorská Bystrica
TJ Jarovce Bratislava
FK mládeže Dev. Nová Ves
NMŠK 1922 Bratislava B
FA .Lafranconi FTVŠ UK
TJ Rovinka
MŠK Senec C
FC Petržalka D
SFC Kalinkovo
SDM Domino D
FK MARIATHAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FC ŠTK 1914 Šamorín
PŠC Pezinok
MŠK Senec
FC Malacky
ŠKO Miloslavov
TJ Rovinka
SFC Kalinkovo
FK Slovan Ivanka pri Dunaji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SFC Kalinkovo
MŠK Senec
PŠC Pezinok
FC Malacky
FC ŠTK 1914 Šamorín
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
ŠKO Miloslavov
TJ Rovinka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SFC Kalinkovo
MŠK Senec
TJ Rovinka
ŠKO Miloslavov
FC ŠTK 1914 Šamorín
PŠC Pezinok
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
FC Malacky

14
14
13
14
14
13
13
12
12
13

11
11
9
8
7
6
5
2
2
1

2 1
0 3
0 4
2 4
1 6
2 5
0 8
1 9
0 10
0 12

57:12
67:11
52:23
34:26
36:42
38:14
28:34
11:45
15:52
7:86

35
33
27
26
22
20
15
7
6
3

199:25
198:20
131:36
136:18
111:16
127:38
100:82
95:88
105:92
84:86
83:102
41:182
55:130
57:133
22:289
19:226

70
66
62
60
58
49
43
38
36
32
27
22
21
18
7
1

1 2 144:31
3 3 99:37
0 6 85:47
2 6 83:53
1 6 43:39
0 9 55:85
1 11 53:118
0 17 27:179

40
36
30
26
22
18
16
0

Mladší žiaci (MZM)
27
27
26
26
27
24
27
27
26
27
27
26
27
26
26
26

23
21
19
19
17
15
14
12
11
10
8
6
6
5
2
0

1
3
5
3
7
4
1
2
3
2
3
4
3
3
1
1

3
3
2
4
3
5
12
13
12
15
16
16
18
18
23
25

Prípravka PMA1- sk. B - U11
16
17
16
16
14
15
17
17

13
11
10
8
7
6
5
0

Prípravka PMB1- sk. B - U10
16
16
17
16
16
17
16
16

16
12
9
8
6
6
4
2

0 0 162:25
0 4 110:48
0 8 73:61
0 8 62:76
2 8 52:76
1 10 59:67
1 11 45:115
0 14 42:137

48
36
27
24
20
19
13
6

Prípravka PMC1- sk. B - U9

32

17
16
16
16
16
16
16
17

15
13
10
7
6
3
3
2

1 1 168:39
0 3 142:26
1 5 70:54
2 7 77:76
4 6 60:81
2 11 50:84
1 12 50:127
1 14 34:164

46
39
31
23
22
11
10
7
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Štefánikov beh
Dňa 2. mája, vo štvrtok, sa uskutočnil už 29. ročník Štefánikovho behu. Organizátorom bola Spojená
škola, Základná škola M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji a Obecný úrad. Tento beh sa každoročne koná pri
príležitosti pietnej spomienky na gen. M.R. Štefánika.
Súťaže sa zúčastnili 3 základné školy (Ivanka pri Dunaji, Most pri Bratislave, ZŠ s vyučovacím jazykom
maďarským Tomášov) a 2 stredné školy (SOŠ Ivanka pri Dunaji, SOŠ Bernolákovo). Zapojili sa žiaci
základných škôl 5.-9. ročníkov a žiaci stredných škôl 1.-3. ročníkov. Každý pretekár vydal zo seba maximum
a snažil sa o čo najlepšie umiestnenie. Na podujatí sa zúčastnilo 146 žiakov. V každej kategórii boli traja
najlepší pretekári odmenení diplomom, medailou a vecnými cenami. Všetkým ďakujeme za účasť
a umiestneným srdečne gratulujeme.
Mgr. Zoltán Fabó

Výsledky
ZŠ 5. - 6.
ročník
ZŠ 7. - 8.
ročník
ZŠ 9.,
SŠ 1. ročník
SŠ 2. - 3.
ročník

dievčatá
chlapci
dievčatá
chlapci
dievčatá
chlapci
dievčatá
chlapci

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Tamara Mraffková (Iv)
Jakub Kochan (Iv)
Natália Viktorínová (Mo)
Gabriel Kováč (Iv)
Luisa Lipovská (Iv) SOŠ
Jakub Molnár (Iv) SOŠ
Veronika Rajkovičová (Iv)
Tomáš Ďurkov (Iv)

Lili Mikoczi (To)
Matúš Palaj (Mo)
Kristína Adamcová (To)
Benjamin Klčo (Mo)
Mária Bódiová (Iv) ZŠ
Matej Kubel (Mo) ZŠ
Barbora Pešková (Iv)
Matúš Timko (Iv)

Nina Miková (Iv)
Leo Muranyi (Mo)
Natália Hlaváčová (Iv)
Filip Boušek (Iv)
Kristína Lipovská (Iv) SOŠ
Patrik Šinko (Mo) ZŠ
Kristína Šipošová (Iv)
Boris Hošťovecký (Be)

Nakúpili ste
a podporili
Farnosť Ivanka pri Dunaji a
Bratislavská
arcidiecézna
charita v spolupráci so
spoločnosťou METRO Cash &
Carry SR s. r. o. organizovala
v dňoch 4. a 5. apríla
potravinovú zbierku v predajni
v Ivanke pri Dunaji. Zákazníci
našim
dobrovoľníkom
v
predajni darovali potraviny a
hygienické potreby v hodnote
1 262,12 €, čo predstavovalo

1214 kg tovaru. V spolupráci s dobrovoľníkmi
boli vyzbieranými
potravinami a hygienickými potrebami obdarovaní ľudia v núdzi z Ivanky pri
Dunaji a okolia. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s. r. o. navýšila
darované potraviny o 20 %. Všetkým darcom a dobrovoľníkom
ĎAKUJEME.
Miloš Orlík
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Okienko zdravia

Vybrali sme z tlače...

Myslím si, že v žiadnej záhradke nechýba uhorka, paprika
a rajčiak. Rajčiaky pochádzajú z peruánskych Ánd, kde ich
pestovali Inkovia. Do Európy sa dostali spolu so zemiakmi
okolo roku 1500. Je zaujímavé, že do Severnej Ameriky
neprišli z južných oblastí, ale v roku 1812 z Európy. Dnes sa
pestujú takmer na celom svete.
Čo obsahujú a aký majú zdravotný význam pre človeka?
Je ich široká škála, takže sa zameriam iba na tie
najdôležitejšie. Z vitamínov je to lykopén a karotenoidy
prepočítané na vitamín A (133 µg na 100g), komplex
vitamínov B, kyselina listová, pantoténová, vitamín C, E, H
(biotín). Z prvkov veľký význam má vápnik, horčík, mangán,
železo, meď, zinok a i. Za zmienku stojí aj dôležitý pektín (na
črevá), rutín (na spevnenie žíl) a flavonoidy (dôležité pre
pevnosť ciev a reguláciu vstrebávania).
Liečebné účinky:
• Rajčiaky zlepšujú činnosť
obličiek a vylučovanie moču.
• Rozpúšťajú nahromadené
odpadové kyseliny, preto sú
vhodné pre reume a dne.
• Pôsobia
protiskleroticky,
zlepšujú stav ciev a kapilár,
liečia
(spolu
s pohankou
a čiernymi ríbezľami) hemoroidy, varixy a prasknuté žilky.
• Zlepšujú krvotvorbu, tvorbu hemoglobínu, zvyšujú imunitu.
• Majú antibiotický účinok, brzdia vývin plesní, ktoré sú
pôvodom chorôb človeka, zvierat a rastlín.
• Napomáhajú vylučovaniu žalúdočných štiav, zlepšujú
trávenie. Podporujú činnosť žalúdka a čriev, zlepšujú
peristaltiku čriev.
• Rajčiaky sú vhodné pri žltačkách a tukovej degenerácii
pečene, pri zápaloch podžalúdkovej žľazy (pankreasu) a pri
poruchách látkovej premeny.
• Sú prospešné pri chorobách srdca a obehovej sústavy.
• Rajčiaková šťava brzdí rast a množenie mikroorganizmov
a baktérií, preto sa odporúča pri virózach a infekčných
ochoreniach. Známe sú prípady úspešného použitia
rajčiakovej šťavy pri vonkajšom liečení infikovaných rán
a vredov.
• Zistilo sa, že pri varení rajčiakovej šťavy sa zvyšuje
účinnosť lykopénu, ktorý má protirakovinové účinky, hlavne na
rakovinu pľúc a prostaty. Toto sa zistilo výskumom vo
viacerých krajinách. Rajčiaky sú vysoko cenené aj ako
ochrana pred akútnym zápalom slepého čreva. Šikovné
gazdinky robia z rajčiakovej šťavy pretlak na zimné obdobie.
Veľmi chuťovo dobré, zdravé je dať do varu rajčiakovej šťavy
pár vňatí zeleru a 1-2 papriky. Obohatíme tým šťavu o ďalšie
minerálne látky, a šťava dostane lahodnú výbornú chuť.
Zo záhrady treba všetko spracovať, nič netreba nechať
nazmar. Kto nemá záhradku, je dobré si kúpiť od záhradkára,
ktorý má nadbytok a urobiť si. Neľutovať peniaze a čas, lebo
sa nám to mnohonásobne vráti v podobe zdravia. Vieme, čo si
urobíme. Bez chémie a prídavných látok. Zima sa nás opýta,
čo sme robili v lete☺. Dary leta treba využiť pohybom,
kvalitným jedlom a duševnou pohodou.

Ružinov bude mať nové pravidlá pre prijímanie
detí do škôlok
Prijímanie detí do materských škôl v
bratislavskom
Ružinove
má
mať
nové
transparentné, zrozumiteľné a sprehľadnené
pravidlá. Zabezpečiť to má všeobecne záväzné
nariadenie, ktoré 30. apríla 2019 schválili
ružinovskí poslanci na rokovaní miestneho
zastupiteľstva. Nové pravidlá s bodovacím
systémom prijímania detí však majú pre riaditeľky
jednotlivých škôlok odporúčací, nie povinný
charakter.
Pre aktuálne platnú legislatívu je totiž podľa
starostu Martina Chrena v tomto smere "pomerne
komplikovaná situácia". Zákony pri škôlkach
napríklad zakazujú rajonizáciu, t. j., že do
ružinovských materských škôl budú prijímané iba
miestne deti. Druhým problémom podľa neho je,
že zákon a aj metodický pokyn rezortu školstva
hovorí, že nie je právne možné nariadiť povinné
kritériá riaditeľkám, ktoré by museli rešpektovať.
Starosta tiež poukazuje na to, že zákon
zároveň zakazuje mať jednotný formulár prihlášky,
ktorý by mestská časť používala na prihlásenie do
škôlok.
"Preto sme išli jednou možnou cestou a to sú
odporúčané kritériá pre riaditeľov, ktorí ale budú
mať povinnosť zoznamy prijatých detí v
anonymizovanej podobe zverejňovať. A týmto to
bude aj verejnosťou kontrolovateľné, že či naozaj
nejde o nejakú protekciu," uviedol pre TASR
Chren.
Hoci rozhodovanie o prijatí alebo neprijatí
dieťaťa do materskej školy je výhradnou
kompetenciou riaditeľov a nič im nemôže nariadiť
ani mestská časť či starosta, Chren verí, že
riaditelia budú odporúčané kritériá dodržiavať.
"Veríme, že k nim budú pristupovať, nazvime
to tak, ako sa kedysi pristupovalo k dobrovoľnej
účasti na prvomájových sprievodoch. Že síce bola
dobrovoľná, ale každý sa tým odporúčaním riadil,"
poznamenal šéf ružinovskej samosprávy.
Pravidlá obsahujú odporúčaný bodovací
systém, na základe ktorého sa ohodnotia všetky
prihlášky a zostaví sa poradie. "Základným
kritériom je vek, teda čím staršie dieťa, tým má
viac bodov a väčšiu šancu dostať sa do škôlky.
Takisto zohľadňujeme blízkosť bydliska a rôzne
sociálne faktory. Body dávame aj za trvalý pobyt a
extra body, aj keď niekto býva v pešej dostupnosti
škôlky, pretože chceme byť aj ekologickí," priblížil
starosta. Šancu dostať sa do škôlky majú tiež
neružinovské deti, ak to kapacity materských škôl
dovoľujú. Takýchto detí je okolo 15 percent. "Tento
systém ich nediskriminuje. Ale uprednostňuje tých,
ktorí bývajú bližšie k danej materskej škole, čo je aj
ekologické rozhodnutie, nielen rozhodnutie z
hľadiska nejakého patriotizmu," dodal Chren.

Príjemné prežitie krásnych letných dní Vám praje
Marta Polačiková.
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Činnosť gen. M. R. Štefánika na konci vojny (návrat do vlasti)
Správy o vzniku Republiky Česko – Slovenskej (jej
vtedajší oficiálny názov) a o ukončení vojny v Európe
vyvolali v radoch našich legionárov v Rusku ešte väčšiu
túžbu po skorom návrate domov, čoho si bol Štefánik
vedomý. Po organizačných zmenách vo vojsku
a konsolidácii pomerov v zbore, a po dohode s vrchným
veliteľom Dohodových vojsk v Rusku gen. M. Janinom,
16. januára 1919 nastúpil gen. Štefánik cestu späť do
Európy, aby priamo informoval vlády a gen. štáb Dohody
o situácii a o nemožnosti ďalšieho boja proti boľševickému
Rusku. Postupný návrat legionárov loďami z Vladivostoku
domov bol zdĺhavý, posledné transporty sa ukončili až v
lete r. 1920.
Návraty vojakov, ktorí prešli k boľševikom alebo
zostali v Rusku (bolo ich cca 3000), sa skončili až v r.
1922 a individuálne i neskôr. Po príchode Štefánika do
Paríža (15. marca 1919) jeho prvé kroky viedli na
generálny štáb Dohody za hlavným veliteľom
spojeneckých armád maršalom F. Fochom a za
predsedom mierovej konferencie francúzskym premiérom
G. Clemencauom. Z ich reakcii na jeho informácie zistil, že
čsl. légie v Rusku zostanú bez ďalšej podpory spojencov a
preto žiadal ich neodkladný návrat do vlasti pre potreby
zabezpečenia mladého štátu. Po krátkom zotavení sa
Štefánik zapojil aj do rokovaní mierovej konferencie. V
Paríži bol Štefánik zakrátko poverený ešte jednou, žiaľ aj
poslednou diplomatickou misiou v Taliansku. Išlo
o delikátne usporiadanie rozporov vojenských misii
Talianska (ktorá mala ukončiť činnosť) a misiou
Francúzska, ktorá bola poverená vládou vybudovaním
armády nového štátu. Do Talianska pricestoval 20. apríla
1919. V Ríme rokoval s predstaviteľmi vlády, na
ministerstve a na generálnom štábe, kde dohodol
potrebné o odchode talianskej misie z R Č-S i o odsune čsl.légii a domobraneckých vojsk do vlasti. Po dlhšom čase
sa v Ríme opäť stretol so snúbenicou markízou Giulianou
Benzoni. Navštívil Miláno i Padovu, kde požiadal o
poskytnutie lietadla pre rýchly návrat na Slovensko o čo
ho v telegrame žiadal minister Šrobár. Termín návratu sa
posúval pre nepriaznivé počasie (prechod studeného
frontu) i z dôvodu presunu lietadla na bližšie letisko k
Bratislave na Campo Formido pri Udine. Let sa uskutočnil
až 4. mája, keď o 8,00 hod. letného času nastúpila
štvorčlenná posádka na odlet trojmotorovým lietadlom
Caproni 33 i s rezervným palivom v plechovom sude. Let
prebiehal bez problémov, až na pretrhnuté lanko antény
rádiostanice, čo však nebránilo letu. Lietadlo priletelo ku
Bratislave od Viedne nad Dunajom, zakrúžilo niekoľkokrát

nad mestom a podľa inštrukcie odletelo SV smerom k
novo budovanému letisku pri Vajnoroch. Počas preletu
nad mestom sa naň strieľalo napriek totálnemu zákazu
(od starého mosta - vojak Meško; z nádvoria kasární pri
Novej Dobe skupina vojakov puškami – svedok Mišo
Lechta z Ivanky; z vodárenskej veže Dynamitky pri
železnici na Nové Zámky aj guľometom – svedectvo
JUDr. Aristid Jamnický; železničiar z blízkej hlásky
Ivančan Földeš). Poškodenie lietadla takouto streľbou sa
hneď neprejavilo, lebo „stroj“ pokračoval v lete ďalej, hoci
už v nižšej výške. Keď sa priblížil k vajnorskému letisku (v
starších mapách bola plocha letiska vyznačená ako
„močiar“) naznačil pristátie v protismere SZ vetru, no
vzápätí vzlietol a veľkým oblúkom vpravo preletel k Rači.
okolo Vajnor, okolo Ivanky z JV a J strany vo výške cca
150 m (svedok R. Zíbala – bolo vidieť osoby, záblesky a
slabý dym od výfukov motorov). O chvíľu, pri smerovaní
k pristávacej ploche vo Vajnoroch, sa lietadlo po
zabalansovaní zrútilo k zemi pádom „po krídle“. V t. č. k
miestu pádu lietadla bola najbližšie skupinka mládencov z
Ivanky, ktorí boli v blízkej remízke skontrolovať nimi
nastavené „oká“ na drobnú zver (Š. Kebis, Ž. Betke, F.
Jež, M. Mónoši, K. Mikóczi – svedectvo Ing. L.
Herbanského). Mládenci sa ešte pred chvíľkou báli, že
nízko letiace a k nim približujúce „kymácajúce“ lietadlo
„treščí“ rovno na nich. Zo zvedavosti pribehli k jeho
troskám ako prví. Spod pravého krídla vytiahli a otočili na
chrbát na pohľad takmer nepoškodené telo pilota v
kožušinovej leteckej kombinéze. Odtiahli ho bližšie k
poľnej ceste ďalej od trosiek lietadla, ktoré začali s
pukotom horieť. Jeho tvár bola „doďobaná“ (po kiahňach),
z nosa mu vytekal malý pramienok krvi (v dôsledku
prerazenia spodiny lebečnej nastala smrť okamžite pri
dopade – pitevná správa). Spod teplej vlnenej čiapky
prekrytej kožušinovou kapucňou bolo vidieť na sluchoch
svetlé (po ivansky „ryzé“) prešedivené vlasy. Ostatné si
moc nevšímali, lebo praskot horiacich trosiek ich vystrašil,
že by mohlo ísť aj o muníciu. Radšej sa skryli a čakali, čo
bude ďalej. Asi po ½ hodine prišli ľudia od vrakuňského
majera i Kompiáru, na koni prišiel hospodár z Preposegu,
potom aj vojaci bežiaci cez rozmočenú oráčinu a lesík od
Vajnôr a Dr. Ján Halla, ktorý mal gen. Štefánika privítať na
letisku v zastúpení ministra V. Šrobára. Štefánikovo tvrdé
a kruté zvítanie so slovenskou zemou, s vrúcne milovanou
a už konečne i oslobodenou vlasťou, ktorej toľko obetoval,
bolo po rokoch vojny prvé a žiaľ i posledné a smrteľné.
Fero Hässler

Spomíname...

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Dni utekajú, roky pribúdajú, ale
spomienky na Teba v našich srdciach
stále zostávajú.

Odišiel si tíško ako odchádza deň,
v našich srdciach ostáva spomienka len.
Milovali sme ťa, ty si miloval nás,
tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
Dňa 30. 5. 2019 uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš milovaný syn a brat
Ľuboš Tauber.
S láskou spomíname.
rodičia a súrodenci Peter a Marek s rodinami
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Dňa 24. 6. 2019 si pripomíname 10
rokov čo nás navždy opustil manžel,
otec, dedko, Zoltán Caban. Kto ste ho
poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou spomína manželka, syn a dcéry s rodinami

