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DĖa 15. novembra 2010 sa v Matiþnom dome
konalo posledné zasadnutie OZ vo volebnom
období 2006 – 2010. V minulom þísle sme
uverejnili uznesenie, dnes prinášame základné
informácie zo zápisnice.
x Otvorenie
Posledné zasadnutie OZ vo volebnom období 2006 – 2010
otvorila a viedla starostka obce p. Magdaléna Holcingerová.
Skonštatovala prítomnosĢ 8, z 12 zvolených poslancov. P.
Letenayová sa neospravedlnila. P. Subally sa ospravedlnil
z rodinných dôvodov. Pp. Letenay a Podivinský ohlásili
oneskorený príchod z technických dôvodov.
x Poskytnutie náhradného pozemku za obcou
užívaný na cintorínske úþely
Informáciu k návrhu na poskytnutie náhrady za užívanie
cudzieho pozemku na cintorínske úþely a riešení užívania
pozemku v budúcnosti predniesla p. starostka.

Hlasovanie o vysporiadaní záväzku z minulosti voþi
p. Uharkovej a p. Feketemu za užívanie þasti ich
pozemku parc. þíslo 673/12, k. ú. Ivanka pri Dunaji
s výmerou 628 m2 na pochovávanie mĚtvych v období
r. 2002 - 2010 poskytnutím finanþnej náhrady v sume
0,664 €/m2/rok, t. j. zaokrúhlene 3336,00 € celkom za
8 rokov: za jednomyseĐne.
Hlasovanie o uzatvorení zmluvy o prenájme þasti
pozemku par. þ. 673/12, k. ú. Ivanka pri Dunaji s výmerou
628 m2 na obdobie 2 roky od nájomcov Gabriela Uharková
a Jozef Fekete za cenu nájomného 0,664 €/m2/rok: za
jednomyseĐne.
x Schválenie zápisu v obecnej kronike
Informáciu k návrhu zápisu do obecnej kroniky predniesla
p. starostka.
Hlasovanie o zápise do kroniky za roky 1999 až 2008
vykonanom kronikárkou obce p. Juditou Blahutiakovou: za
jednomyseĐne.
Diskusia: p. Schreiner navrhol predkladaĢ zápis do
kroniky na schválenie každoroþne k 30. júnu za predošlý
rok.
x VZN
o poskytovaní
sociálnych
služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
Informáciu k návrhu VZN predniesla p. starostka.
Diskusia: p. Podivinský navrhol zmeniĢ formuláciu ods.
2 v þlánku 3 tak, aby omeškanie doruþenia osvedþenia
skutoþností rozhodujúcich na trvanie odkázanosti nebolo
automatickým dôvodom na zánik odkázanosti.
Navrhovaná formulácia príslušnej vety: „Ak fyzická
osoba neodôvodnene nevyhovie výzve v urþenej lehote,
rozhodne obec o zániku odkázanosti fyzickej osoby na
sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento následok
upozornená.“
P. Letenay: kedy bol naposledy aktualizovaný cenník
služieb DP. (p.Sláviková: cenník sa nemenil dlhšiu dobu.)
P. Halás: navrhol zrušiĢ odlišné sadzby za prenájom DP
pre zamestnancov obce.
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ýo po voĐbách?

Zákon stanovuje, že prvé zasadnutie
novej miestnej samosprávy sa má konaĢ
do 30 dní odo dĖa volieb. V našej obci je
prvé zasadnutie naplánované na 20.
decembra 2010.
Predmetom úvodného zasadnutia sú
informácie o výsledkoch volieb, zloženie
sĐubu starostu a poslancov, ale aj
schválenie platu starostu þi voĐba
sobášiacich. Ćalej to býva spravidla
tvorba komisií obecného zastupiteĐstva.
Ak je to možné, je dobré pritom prihliadaĢ
aj na to, kde v akej komisii má zvolený
poslanec záujem pracovaĢ. Nie vždy však
je to stopercentne možné aj takto
zrealizovaĢ.
Pretože pri samotných voĐbách nie je
prvoradou úlohou voliþa, aby volil tak,
aby bolo zloženie OZ vyvážené: aby tam
boli aj stavbári, aj lekári, aj ekonómovia
a podobne. Ale po voĐbách je úlohou
zvolených
poslancov
vytvoriĢ
akcieschopné
obecné
zastupiteĐstvo
s funkþnými komisiami.
Posledná novela zákona o obecnom
zriadení stanovuje nový postup obsadenia
miesta zástupcu starostu. Po novom platí,
že ak si starosta v stanovenej lehote do 60
dní od zloženia sĐubu nezvolí svojho
zástupcu, urobí tak obecné zastupiteĐstvo.
Ako to teda nakoniec 20. decembra
dopadne? Všetky dôležité informácie
z ustanovujúceho zasadnutia OZ Vám
prinesieme v prvom þísle IN v roku 2011.
Kećže konþiace obecné zastupiteĐstvo
sa na svojich posledných zasadnutiach už
nevenovalo príprave rozpoþtu na roky
budúce, a z þasového hĐadiska nie je
možné, aby nastupujúci poslanci ešte
tento rok schvaĐovali návrh rozpoþtu,
bude obec v prvých mesiacoch roku 2011
v rozpoþtovom
provizóriu.
ýo
to
znamená?
Zákon
o rozpoþtových
pravidlách územnej samosprávy k tomu
uvádza: „Ak rozpoþet obce na nasledujúci
rozpoþtový
rok
neschváli
obecné
zastupiteĐstvo do 31. decembra bežného roka,
hospodári obec podĐa rozpoþtu obce
predchádzajúceho rozpoþtového roka, priþom
výdavky uskutoþnené poþas rozpoþtového
provizória nesmú v každom mesiaci
rozpoþtového roka prekroþiĢ 1/12 celkových
výdavkov rozpoþtu obce predchádzajúceho
rozpoþtového roka.“
-let-
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Hlasovanie
o návrhu
VZN
so
zapracovanou
pripomienkou, aby sa cenník služieb (príloha þ. 1 a þ. 2)
aktualizoval s termínom platnosti od 1. 2. 2011: za
jednomyseĐne.
x Správa o þinnosti obce za volebné obdobie 2006
až 2010
Správu predniesla
starostka
obce,
p.
Magdaléna
Holcingerová.

Slávnostné
ukonþenie
posledného
zasadnutia OZ vo volebnom období 2006 –
2010 vykonala starostka obce. Poćakovala
þlenom OZ za ich prácu vykonanú v prospech
obce
v uplynulom
volebnom
období
a vyzdvihla dobrú spoluprácu medzi Ėou
a jednotlivými poslancami OZ.
zo zápisnice vypracovanej prednostom OcÚ Ing. Š.
Horovským, PhD. (krátené)

DaĖ z nehnuteĐnosti a poplatok za vývoz odpadu v roku 2011
Na záver svojho funkþného obdobia obecné
zastupiteĐstvo už nemalo na programe rokovania nové
VZN o dani z nehnuteĐnosti ani o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce. Znamená to, že pre rok 2011 platia sadzby ktoré
boli stanovené VZN þ. 6/2009 o dani z nehnuteĐností a
VZN þ. 4/2009 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce.

Pre obþanov i organizácie z toho
vyplýva, že výška dane z nehnuteĐnosti
ani miestny poplatok za vývoz a uloženie
tuhého komunálneho sa v budúcom roku
2011 nemenia, ich výška bude rovnaká ako
v roku 2010.
-let-

Pravidelné snehové prídely,
ale aj topenie a následne
primĚzanie snehu v minulých
dĖoch, poþasie nás ako keby skúšalo ako sme na zimu
pripravení.
Zimnú údržbu si naša obec bude opäĢ zabezpeþovaĢ
Traktor
s
radlicou
a posypovaþom
sama.

Öza þistotu chodníkov
v súvislo zastavanej
þasti obce zodpovedá
správca (vlastník) priĐahlej nehnuteĐnosti,
pri rozostavaných stavbách stavebník;
Ösprávca, vlastník nehnuteĐnosti, ktorá
hraniþí s komunikáciou v súvislo zastavanej
þasti obce, je povinný þistiĢ chodník v celej
jeho šírke, bez ohĐadu na jeho povrchovú
alebo vertikálnu úpravu;
Öchodník hraniþí s nehnuteĐnosĢou aj
vtedy, ak je medzi chodníkom a
nehnuteĐnosĢou pruh pozemku slúžiaci na
iný úþel (napr. zeleĖ).
-let-

Zimná údržba 2010/2011

soli / kamennej drte už v minulých dĖoch mohli
obþania vidieĢ v ivanských uliciach. Organizaþnotechnické zabezpeþenie zimnej údržby definuje
povinnosti
jednotlivých
zamestnancov
obce
podieĐajúcich sa na výkone zimnej údržby a technické
parametre pracovných þinností: šírka odhĚĖanej
pozemnej komunikácie, dávkovanie posypového
materiálu, druh materiálu použitý na komunikácie
podĐa ich stavu (poĐadovica, sneh, zĐadovatený sneh),
prioritné miesta a ulice výkonu údržby a pod.
RýchlosĢ, ale aj kvalitu údržby ovplyvĖuje aj
disciplinovanosĢ
obyvateĐov
nehnuteĐností
na
jednotlivých uliciach pri odstavovaní (parkovaní)
svojich automobilov na okrajoch ciest. V tomto smere
žiadame obyvateĐov obce o ohĐaduplnosĢ.
Na záver pripomíname ustanovenia VZN

v oblasti
þistoty
a poriadku
priestranstvách a ochrany ŽP:

na

verejných

Jesenný zber
nadrozmerného odpadu

V októbri
2010
sa uskutoþnil
pravidelný
zber
veĐkoobjemového
odpadu z domácností. V obci bolo
umiestnených
12
kontajnerov
HmotnosĢ
s objemom
35
m3.
vyvezeného odpadu predstavovala
50,469 t, cena za to bola 3 412,86 €.

Ako v obci zastaviĢ a stáĢ s motorovým vozidlom
Každý držiteĐ platného vodiþského preukazu, musí
ovládaĢ Zákon þ. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený
zákon upravuje pravidlá cestnej premávky, práva
a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou,
pôsobnosĢ orgánov verejnej správy na úseku
organizácie riadenia cestnej premávky atć.
Nerešpektovanie tohto zákona je postihované
orgánmi þinnými v trestnom konaní.
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Niektoré
ustanovenia
zákona
o cestnej premávke sa týkajú bežného
života obyvateĐov obce, preto si Vám ich
dovoĐujeme
pripomenúĢ, spolu s
oficiálnym
komentárom
k nim,
a
tiež našimi praktickými skúsenosĢami.
V § 4, odseku (2), písmenách i)
a m) je uvedené, že vodiþ nesmie
poškodzovaĢ
životné
prostredie,
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najmä verejnú a cestnú zeleĖ, a že nesmie okrem
iného vyhadzovaĢ z vozidla predmety a obĢažovaĢ
ostatných úþastníkov cestnej premávky ani iné
osoby najmä nadmerným hlukom, prachom,
zneþisĢovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží,
blata alebo zbytoþným ponechaním motora
stojaceho vozidla v chode.

Komentár:

Nadmerný hluk a zneþisĢovanie ovzdušia motorovými
vozidlami nepriaznivo ovplyvĖuje životné prostredie
a je predmetom þastej a oprávnenej kritiky obþanov.
Preto sa treba vystríhaĢ zbytoþnému uvádzaniu motora
do vysokých otáþok, jazdy s poškodeným tlmiþom
výfuku, dbaĢ, aby nadmerný hluk nebol spôsobený zle
uloženým
nákladom,
bezodkladne
odstraĖovaĢ
poruchy, ktoré spôsobujú nadmerné dymenie motora
a pod. Vodiþ musí podĐa možností dbaĢ na to, aby
rozstriekavaním kaluží alebo blata nezneþisĢoval
úþastníkov cestnej premávky alebo ich vozidlá, a to
tak pri jazde v obciach, ako aj mimo nich.
Za zbytoþné ponechanie motora v chode stojaceho
vozidla treba považovaĢ napr. neúmerne dlhé
zahrievanie studeného motora na mieste (v tomto
režime obsahujú výfukové plyny vysoké percento
kysliþníka uhoĐnatého a ostatných škodlivých látok,
nehĐadiac na zvýšené opotrebúvanie motora), pri
dlhšie trvajúcom zastavení vozidla pred spustenými
závorami železniþného priecestia a pod.
PodĐa § 23, odseku (1) vodiþ smie zastaviĢ
a stáĢ len vpravo v smere jazdy v jednom rade
a rovnobežne s okrajom cesty, þo najbližšie
k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo
i vĐavo. Ak nie je ohrozená bezpeþnosĢ a plynulosĢ
cestnej premávky, vodiþ smie v obci zastaviĢ
a stáĢ kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo
zastaviĢ v druhom rade. Pri státí musí zostaĢ voĐný
aspoĖ jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre
každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostaĢ voĐný
aspoĖ jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre
oba smery jazdy. Pri státí vodiþ vozidla nesmie
obmedziĢ pohyb chodcov ani cyklistov.
V odseku (2) tohto paragrafu sa vodiþovi pri
zastavení a státí ukladá povinnosĢ prednostne
použiĢ parkovisko tak, aby neobmedzoval
ostatných úþastníkov cestnej premávky. Pri
zastavení a státí vodiþ je povinný þo najlepšie
využiĢ parkovacie miesto a nesmie znemožniĢ
ostatným vodiþom vyjdenie z parkovacieho miesta.
Rovnako nesmie zastaviĢ a stáĢ na mieste, kde by
znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na
parkovisku vyznaþené parkovacie miesta, vodiþ
smie stáĢ len na nich.
PodĐa § 25 odseku (1), písm. k) vodiþ nesmie
zastaviĢ a stáĢ na cestiþke pre cyklistov a podĐa
písmena s) nesmie zastaviĢ a stáĢ na cestnej zeleni
a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovþekoch

a deliacich pásoch, ak to nie
dovolené dopravnou znaþkou.

je

Komentár:
PodĐa týchto ustanovení platí, že na
ceste s premávkou v obidvoch smeroch
pri státí musí zostaĢ voĐný aspoĖ jeden
jazdný pruh široký najmenej 3 m pre
každý smer jazdy. Pri zastavení na
obojstrannej ceste a zastavení a státí na
jednosmernej ceste musí zostaĢ voĐná
vozovka aspoĖ 3 m široká (jeden jazdný
pruh) pre oba smery jazdy. Pri státí vodiþ
vozidla nesmie obmedziĢ pohyb chodcov
ani cyklistov.
V obci aj mimo obce sa môžu
miestnou úpravou cestnej premávky
vyznaþiĢ dovolené spôsoby státia
a pri kolmom alebo šikmom státí aj
poloha vozidiel. Táto úprava sleduje
možnosĢ prejazdu aj s vozidlami
s väþšou prípustnou šírkou.

Pri zastavení a státí je
povinný využívaĢ i krajnicu.

vodiþ

Poznámka OcÚ k § 23
Využívanie okrajov ciest na parkovanie,
aj keć je v súlade so zákonom o cestnej
premávke, komplikuje pohyb veĐkých
vozidiel
vykonávajúcich
v obci
komunálny servis –
odvoz odpadu,
požiarna služba, zásobovanie atć..
Problémy pri manipulácii s technikou
a pravdepodobnosĢ poškodenia cudzieho
majetku, najmä áut sa mnohonásobne
zväþšuje pri zimnej údržbe pozemných
komunikácií. MožnosĢ vzniku škôd na
odstavených automobiloch je príþinou,
že z niektorých ulíc nie je odstraĖovaný
sneh a cesty na nich sa neposypujú
kamennou drĢou a soĐou.
Z uvedených dôvodov vyzývame
vodiþov,
vlastníkov
a ostatných
držiteĐov
motorových
vozidiel,
využívaĢ
na
státie
motorových
vozidiel najmä vlastné nehnuteĐnosti.
Ak im výmera vlastných pozemkov na
státie nestaþí, môžu so súhlasom
vlastníka
a obce
upraviĢ
na
parkovanie plochy okolo rodinných a
bytových domov. Sú to prevažne
plochy udržiavané ako predzáhradky
s kvetmi a trávnikmi.
UvoĐnením
okrajov
ciest
a chodníkov od stojacich áut sa
podstatne zvýši komfort života v obci
a zlepšia susedské vzĢahy.

Vypracoval: Ing. Štefan Horovský, PhD., prednosta OcÚ
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ýo sa dá vyþítaĢ zo štatistiky komunálnych volieb
Poþet
Podiel platných
Poþet platných
Poþet osôb
ÚþasĢ
Poþet
voliþov,
hlasovacích lístkov
hlasovacích lístkov
zapísaných v
Obec
ktorým boli voliþov odovzdaných
zoznamoch
do obecného starostu/ do obecného starostu/
v%
obálok
vydané
voliþov
zastupiteĐstva primátora zastupiteĐstva primátora
obálky
SR
4 409 194
2 191 127 49,69 2 190 296
2 110 901 2 135 444
96,38
97,50
Bratisl. kraj 546 899
207 486
37,94
207 363
195 509
200 242
94,28
96,57
okres Senec
53 320
26 130
49,01
26 125
25 345
25 385
97,01
97,17
Ivanka
4 833
2 081
43,06
2 080
2 015
2 006
96,88
96,44
V Ivanke pri Dunaji bola pri komunálnych
voĐbách od roku 1990 dosiaĐ nižšia úþasĢ
ako v týchto posledných komunálnych
voĐbách už len v roku 1994.
V tomto roku sa opäĢ potvrdil väþší záujem
Ivanþanov o parlamentné voĐby. V júni bola
v Ivanke úþasĢ 68,56%, k volebným urnám vtedy
prišlo 3 229 Ivanþanov. Komunálne voĐby teraz
v novembri pritiahli do ivanských volebných
miestností len 2 081 obþanov, prišlo
o tretinu voliþov menej.
V porovnaní
s komunálnymi
voĐbami
v roku
2006
prišlo
v Ivanke pri Dunaji voliĢ o 4,7 %
voliþov
menej,
v absolútnom
vyjadrení je to pokles o 80
voliþov, aj keć poþet osôb
zapísaných v zoznamoch voliþov sa zvýšil
o 309.
V rámci seneckého okresu, kde je spolu 29 obcí
(vrátane Senca) bola menšia úþasĢ ako v Ivanke
v siedmich: Hurbanovej Vsi, Igrame, Kaplnej,
KráĐovej pri Senci, Malinove, Zálesí a Senci. S
výnimkou Senca išlo o prípady kde vo voĐbách
starostu bol iba jeden kandidát.
ÚþasĢ v obciach z nášho najbližšieho okolia:
Bernolákovo 48,74%; Most pri Bratislave
53,32%; Nová Dedinka 59,24%; Chorvátsky
Grob 63,76%; vo Vajnoroch prišlo k voĐbám
52,96%.
Najvyššia úþasĢ v rámci okresu Senec:
Kalinkovo 71,35%; TureĖ 73,68%; Boldog
77,57%; Kostolná pri Dunaji 82,14%; Hrubá
Borša 85,1%.
Pri voĐbe poslancov v Ivanke pri Dunaji sa
potvrdil trend z posledných komunálnych
volieb, najúspešnejší ako celok boli NEKA
(nezávislí kandidáti) – každý druhý z nich bol
zvolený, nasledovala koalícia KDH-SDKÚ-DS,
a potom SMER a KSS.
Z
predošlého
obecného
zastupiteĐstva
kandidovali 10 (6 mužov a 4 ženy), zvolení boli
opäĢ ôsmi (4 ženy a 4 muži).
V histórii ivanskej samosprávy je prvý raz
vyrovnaný poþet medzi mužmi a ženami

(6:6). Z 11 kandidujúcich žien bolo zvolených
6, zato z 22 kandidátov mužov prešli len 6.
Celkom novými tvárami sú Marek Zibala
(najmladší poslanec), Rudolf Roller a Anna
Gablíková.
Najvyššia úþasĢ bola opäĢ v druhom okrsku.
V tomto okrsku nebýva ani jeden zo
zvolených poslancov. Až osem poslancov
býva v prvom okrsku.
Priemerný vek poslanca je 52,1
roka. ŠesĢ poslancov je z vekovej
hranice (50-60), traja (40-50),
dvaja (60-70), jeden (20-30).
Vysokoškolské vzdelanie má
sedem poslancov.
Pri voĐbe poslancov mali obþania
Ivanky možnosĢ krúžkovaĢ maximálne 12 mien.
Túto možnosĢ Ivanþania nevyužívali. Priemerne
na hlasovacom lístku bolo zakrúžkovaných 7
mien.
VoĐbu poslancov charakterizovala veĐká
vyrovnanosĢ: napríklad rozdiel medzi prvým
a dvanástym miestom bol 139 hlasov (v roku
2006 to bolo 455), rozdiel medzi druhým
a desiatym iba 60 hlasov (v roku 2006 to bolo
až 356 hlasov).
V predošlom þísle IN sme uverejnili výsledky
komunálnych volieb (vrátane voĐby starostu).
Treba pripomenúĢ, že jeden z kandidátov na
starostu obce (Ing. Igor Kubiš) sa ešte pred
zaþatím volieb písomne svojej kandidatúry
vzdal.
Zákon o voĐbách do orgánov samosprávy obcí
a miest uvádza, že kandidát sa môže svojej
kandidatúry vzdaĢ do 3 dní pred zaþatím volieb.
Ak bolo vyhlásenie o vzdaní sa urobené po
zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje
o nich na hlasovacom lístku, ale pri prideĐovaní
mandátov sa na nich neprihliada.
V Ivanke pri Dunaji v hlasovacích miestnostiach
bola informácia o vzdaní sa kandidatúry tohto
kandidáta uverejnená na informaþnej tabuli (aj
tak sa však našli voliþi, ktorí mu pri voĐbách
starostu odovzdali svoj hlas).
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Na konferencii v Indii boli aj slovenskí uþitelia

Medzinárodná organizácia ASEF so sídlom
v Singapure si kladie za cieĐ podporovaĢ elearningové a e-twiningové aktivity medzi
školami v Európe a Ázii. Od roku 2001
organizuje každoroþne konferencie striedavo
v niektorom zo štátov Euroázie. 12.-16.
novembra 2010 sa konferencia uskutoþnila
v indickom Dílí. Zúþastnilo sa na nej viac ako
sto zástupcov výchovno-vzdelávacích inštitúcií
z 27 krajín kontinentu. Úþastníci poþas 4 dní
spoloþne hodnotili staré a pripravovali nové
projekty, ktoré prostredníctvom internetu
prebiehajú a budú prebiehaĢ v jednotlivých
vopred dohodnutých skupinách škôl.
Spojená škola v Ivanke pri Dunaji spolu s jej
organizaþnou zložkou v Bernolákove vyslali na
konferenciu po jednom zástupcovi z radov
uþiteĐov vybratých Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Slovenský projekt pod názvom „Ochrana rieþnej
biodiverzity“ získal podporu 6 škôl z Bulharska,
Litvy, Indie, Malajzie, Vietnamu a Indonézie.

Najdôležitejším
prínosom
tejto
medzinárodnej
spolupráce
je
vzájomná
komunikácia žiakov, študentov a uþiteĐov
samozrejme v anglickom jazyku v duchu
ústredného hesla „Two continents one
classroom“. Tento aspekt by mohol byĢ
zaujímavou
motiváciou
pri
aktivitách
súvisiacich s vyuþovaním a uþením sa angliþtiny
v spojení s predmetmi ako sú napríklad
geografia, biológia, fyzika a podobne. V tomto
þase sa vytvára internetová stránka, ktorá bude spustená v januári 2011. Na stránke nájdete všetky záležitosti
týkajúce sa projektu ćalej galériu, fórum a pod.
Na záver jedna dôležitá informácia. Projekt je otvorený pre všetkých záujemcov najmä uþiteĐov angliþtiny
a ich žiakov zo všetkých typov škôl. Ćalšie informácie môžete získaĢ u koordinátorov projektu Mgr. Petra
Trubaþa a Mgr. Pavla Trubaþa na e-mailových adresách splavnik@pobox.sk alebo „palotrubac@azet.sk“
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Výzva
vedenia
obce
v Ivanke pri Dunaji na
znovu
založenie
a
obnovenie
þinnosti
dobrovoĐného hasiþského
zboru v obci sa nestretla takmer so žiadnou
odozvou.

Ivanka pri Dunaji
v roku 2010

umiestnené pred ivanským
kostolom, boli tieto sochy
koncom
septembra
prevezené
do
reštaurátorských dielní.

V
rámci
zamestnaneckého
grantového
programu Nadácie VÚB získala naša obec
finanþnú dotáciu na Projekt obnovy a výsadby
zelene pamätníka M. R. Štefánika. Samotná
realizácia projektu – výsadba 28 kusov nových
líp sa uskutoþnila v októbri.

Tohtoroþnej spomienkovej slávnosti na
tragickú smrĢ M. R. Štefánika spred 91
rokov sa v Ivanke pri Dunaji zúþastnil aj
prezident SR Ivan Gašparoviþ.
DĖa 3. mája 2010 zomrel po krátkej Ģažkej
chorobe vo veku 53 rokov riaditeĐ ZŠ M. R.
Štefánika v Ivanke pri Dunaji Mgr. Jaroslav
Šupala.
Do Ivanky prišiel ako mladý uþiteĐ v roku 1980,
pôsobil tu vtedy 9 rokov. V roku 1999 sa do
Ivanky opäĢ vrátil už ako riaditeĐ. V roku 2009
zaþal v Ivanke svoje tretie funkþné obdobie,
ktoré už nedokonþil.

Na základe výsledkov výberového konania
navrhla Rada školy, aby sa riaditeĐkou
Základnej školy M. R. Štefánika v Ivanke pri
Dunaji stala Mgr. Vlasta Koudelová. Pre
zriaćovateĐa školy (teda obec) je návrh rady
školy záväzný. Na základe uvedeného
odovzdala starostka obce v októbri novej
riaditeĐke základnej školy menovací dekrét.
V prvom týždni novembra bol zahájený
skúšobný predaj kvalitného surového mlieka
z mliekomatu umiestneného za oplotením
Matiþného domu. DodávateĐom je Voderacké
poĐnohospodárske družstvo.

DĖa 3. mája zavítal do našej obce prvý
slovenský kozmonaut Ivan Bella, aby sa
v spoloþenskej sále
Spojenej školy
zúþastnil na besede nielen so žiakmi tejto
školy, ale aj mnohými Ivanþanmi.

Poslanci obce na svojom predposlednom
zasadnutí 18.10. prijali uznesenie, v ktorom
konštatujú
záujem
obce
riešiĢ
neusporiadané pozemky obþanov, ale pre
aktuálny nedostatok finanþných a hmotných
prostriedkov
bude
obec
ich
nároky
uspokojovaĢ
postupne,
v súlade
s možnosĢami
obce
(predovšetkým
finanþnou náhradou v objeme stanovenom
znaleckým posudkom).

DĖa 10.6.2010 získala družba Đudí z Ivanky pri
Dunaji a PozoĜíc nový rozmer, ćalšiu dimenziu,
a to na úrovni Základných umeleckých škôl
usporiadaním spoloþného koncertu žiakov
najprv v PozoĜiciach, a na druhý deĖ aj
v Ivanke pri Dunaji.
V lete tohto roku zaþala (po nevyhnutnej
rekonštrukcii
vnútorných
priestorov)
v ivanskom zdravotnom stredisku ordinovaĢ
druhá
detská
lekárka
MUDr. Slávka
Mišíková.

Obecné zastupiteĐstvo na svojom poslednom
zasadnutí dĖa 15.11. schválilo Zápis do
kroniky obce za roky 1999 až 2008
vypracovaný p. J. Blahutiakovou, kronikárkou
obce.

VíĢazom tradiþného futbalového hodového
turnaja sa stalo mužstvo „Falcons“ po víĢazstve
nad „Žabákmi“ 3:2.

Obec vydala súhlasné stanovisko k
zaradeniu
detského
opatrovateĐského
centra Detská škôlka s.r.o na Palárikovej ul.
do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR.

Firma ELMONT z Liptovských Sliaþov
zrealizovala na veži ivanského kostola sv.
Jána KrstiteĐa elektrifikáciu zvonov. Takisto
boli nainštalované nové vežové hodiny (s
moderným riadiacim mechanizmom).
Ivanské deti si mohli v tomto roku dožiþiĢ dlhšie
letné prázdniny. V súvislosti s nadstavbou
základnej školy zastupujúci riaditeĐ využil
možnosĢ udeliĢ riaditeĐské voĐno na konci
školského roka 2009/2010, a aj na zaþiatku
nového školského roka 2010/2011.

Najvýznamnejšou
investiþnou
akciou
konþiaceho sa roku bola realizácia nadstavby
Základnej školy M. R. Štefánika s investiþnými
nákladmi vo výške cca 23 mil. Sk.
Stavba
„Cyklochodník
Bernolákovo –
Ivanka“ financovaná aj s eurofondov bola
v novembri 2010 ukonþená; pripravuje sa jej
kolaudácia.

V
súvislosti
so
získaním
grantu
z Ministerstva kultúry SR na reštaurovanie
sôch sv. Floriána a sv. Donáta, ktoré sú
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Futbal po jesennej þasti sezóny 2010/2011
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
4

III. LIGA SENIORI S3R
OFK Dunajská Lužná
13
10
Tatran Stupava
13
6
ŠK Svätý Jur
13
7
ŠKF Jablonec
13
5
ŠK Pl. Štvrtok
13
6
ŠK Lozorno
13
5
ŠKP Dúbravka
13
4
FK Ivanka pri Dunaji
13
4
MŠK KráĐova pri Senci
13
4
TJ Rovinka
13
4
FC Ružinov
13
4
OŠK Slov. Grob
13
3
TJ ýuĖovo
13
2
Iskra Petržalka
13
1
IV. LIGA SENIORI S4A
13
8
13
7
13
7
13
7
13
5
13
5
13
5
13
5
13
3
13
5
13
4
13
3
13
2
13
1
IV. LIGA DORAST SD4VC
Dunajská Lužná
13
12
Igram
13
8
Ivanka p/D
13
8
Lamaþ
13
6
Tomášov
13
5
Malinovo
13
5
ýataj
13
4
Jarovce
13
3
Blatné
13
2
Ekonóm
13
1
VrakuĖa
Tomášov
Domino
Kalinkovo
Most p/B
Hrubý Šúr
Blatné
D.N.V
Vajnory
Rusovce
Malinovo
Jarovce
Danubia
Ivanka p/D „B“

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

2
2
4
4
6
5
4
4
5
5
6
5
6
7

36:10
21:9
17:15
16:15
24:24
21:22
16:17
17:21
25:20
21:22
18:23
15:23
10:20
15:31

31
23
23
19
19
18
17
17
16
16
15
14
11
8

2
5
4
2
4
3
3
2
8
2
5
2
2
4

3
1
2
4
4
5
5
6
2
6
4
8
9
8

25:9
21:10
28:10
28:21
26:23
28:19
13:17
22:14
19:17
15:20
20:26
14:38
16:37
15:29

26
26
25
23
19
18
18
17
17
17
17
11
8
7

0
4
4
1
2
2
3
3
1
2

1
1
1
6
6
6
6
7
1
1

88:8
37:15
31:12
34:33
28:28
22:48
23:45
32:35
21:51
13:54

36
28
28
19
17
17
15
12
7
5

77:10
56:4
44:9
39:11
35:19
36:27
21:27
31:28
23:40
13:41
18:26
15:50
17:67
8:74

35
35
31
28
26
25
16
15
13
11
9
7
5
5

46:7
40:14
26:9
40:14
26:15
19:12
30:24
34:26
25:26
19:35
23:58
12:35
9:38
11:47

31
30
29
28
25
23
21
20
17
10
10
8
5
4

REGIONÁLNA LIGA MLADŠÍ ŽIACI MZRL
FK KuchyĖa
13
11
2 0
Lokomotíva D.N.V.
13
11
2
0
SDM Domino
13
10
1 2
FKM Karlova Ves
13
9
1
3
PŠC Pezinok
13
8
2
3
BCT Bratislava
13
8
1
4
OFK Dunajská Lužná
13
5
1
7
Záhoran Kostolište
13
5
0
8
Ivanka p/D
13
4
1
8
FK Raþa
13
3
2
8
Iskra Petržalka
13
2
3
8
ýSFA Malacky
13
1
4
8
Tatran Stupava
13
1
2
1
MFK KráĐova pri Senci
13
1
2
1
REGIONÁLNA LIGA ST. ŽIACI SZRL
SDM Domino
13
10
1 2
Tatran Stupava
13
9
3
1
FK Raþa
13
9
2
2
FKM Karlova Ves
13
9
1
3
ýSFA Malacky
13
8
1
4
MFK KráĐova pri Senci
13
7
2
4
Ivanka p/D
13
6
3
4
FK KuchyĖa
13
6
2
5
Iskra Petržalka
13
5
2
6
Lokomotíva D.N.V.
13
3
1
9
Záhoran Kostolište
13
3
1
9
BCT Bratislava
13
2
2
9
OFK Dunajská Lužná
13
1
2
1
PŠC Pezinok
13
1
1
1
1

8

Vianoþné sviatky
Vianoþné
sviatky
sú
obdobím, kedy v kruhu
svojich blízkych prežívame
neopakovateĐné
þaro
vianoþného
stromþeka,
radostných iskriþiek v oþiach našich detí
a nielen pri rozbaĐovaní darþekov.
DovoĐte preto aj nám, aby sme Vám
zaželali ich príjemné prežitie v kruhu
svojich najbližších. Súþasne by sme Vás
chceli
upozorniĢ
i na
nepríjemné
skutoþnosti, ktoré by mohli narušiĢ
pokojnú
a slávnostnú
atmosféru
najkrajších sviatkov v roku. Poþas
sviatoþných dní v závere roka sa vyskytuje
viacero udalostí, ktorých príþiny sa
spájajú práve s oslavami Vianoc a
príchodom nového roka. Najþastejšie sú
spojené s požiarom vianoþného stromþeka
od nekvalitných vianoþných svetielok,
horiacich adventných vencov, skratom
nekvalitných
elektrických
svietnikov.
Príþinou
nešĢastia,
bolesti
a škôd
spôsobených na majetku je každoroþne aj
rôzna zábavná pyrotechnika. Ak si chcete
dožiþiĢ aj toto potešenie, nepoužívajte
doma vyrobené pyrotechnické hraþky.
Používajte len ohĖostroje, rakety, svetlice,
delobuchy þi piráty zakúpené v obchode
a pri manipulácii s nimi sa riaćte
odbornými radami a návodom. Zábavná
pyrotechnika nepatrí do rúk detí, preto ju
starostlivo uchovávajte mimo ich dosah.
Želáme Vám príjemné prežitie
vianoþných sviatkov a v novom roku
2011 veĐa zdravia, šĢastia, pokoja
a pohody.
npor. Bc. Škvarková,OR HaZZ v Pezinku

Poćakovanie
Zvolení predstavitelia
miestnej samosprávy
v Ivanke pri Dunaji
ćakujú za prejavenú
dôveru obþanom,
ktorí sa zúþastnili
komunálnych volieb.

þíslo 6 / december 2010

Milí priatelia,

DOBRÁ NOVINA 2010

dovoĐte mi povedaĢ vám pár slov
opäĢ
o tom
ako
plánujeme
uskutoþniĢ koledovanie pre Dobrú
novinu tento rok. Je to vianoþná
iniciatíva Hnutia kresĢanských
spoloþenstiev detí tzv. Erka. Na
Slovensku prebieha už 16 rokov.
Naša farnosĢ sa do tejto zbierky
pre chudobných v Afrike zapája už
po jubilejný 10. rok.
Každoroþne sme povzbudení vašou
veĐkodušnosĢou,
prijatím
a láskou.
Podstatou koledovania je krátka návšteva
v rodine, do ktorej skupinka detí a mladých
prináša dobrú novinu o narodení Ježiša
Krista, a pri tejto príležitosti prosíme
o dobrovoĐný príspevok pre chudobné deti
v Afrike.

AIDS a podpora jednej detskej
nemocnice v Mbale plus ćalšie
sociálne programy na pomoc tým,
ktorí žijú v podmienkach extrémnej
chudoby,
nemajú
prístup
k vzdelaniu,
zdravotnej
starostlivosti a pitnej vode.
Aj tento rok budeme koledovaĢ
na Božie narodenie 25. decembra. S deĢmi
sa zídeme poobede o 1500 pred kostolom,
rozdelíme sa do skupín a rozídeme po
farnosti. Jedna skupina bude koledovaĢ aj
v Zálesí. Ktorí máte záujem, aby sme sa
u vás tieto Vianoce zastavili, zapíšte sa,
prosím, v sakristii kostola do zoznamu
alebo ma oslovte. PrihlasovaĢ sa možno do
23. decembra.
Ak nemôžete prijaĢ koledníkov, ale chceli
by ste Dobrú novinu podporiĢ, váš príspevok
je veĐmi vítaný. ýíslo úþtu na Dobru novinu
je: 4000713500/3100

VýĢažok tohoroþnej zbierky bude použitý
na tieto projekty: V Keni na Vodný projekt
Turkana, na Program podpory Đudí
s postihnutím
v Bungome
a v Nyeri,
prevádzku mládežníckeho vzdelávacieho
centra v slume Kayaba a rehabilitaþného
centra. V Sudáne sa podporia projekty
rozšírenia
zdravotníckej
školy
v Mapuordite a rekonštrukcia nemocnice
v Marial Lou, v Etiópii a v Ugande zase
projekt podpory sirôt z rodín postihnutých

Pozývame všetky deti a mladých, aby sa
k nám pridali.
Dobrou novinou chceme daĢ nádej tým,
ktorým chýbajú základné životné potreby.
Možno nám k tomu staþí trocha dobrej vôle
a praktickej lásky.
Mária ýaputová
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...Vianoce sú o slobode v pokojnej dôvere
Nad mestskými bránami, ale aj na radniciach stredovekých miest býval nápis
spoĐahnutia sa a dôvery obyvateĐov mesta na dar pokoja a milosĢ jednoty:

Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, þo ho stavajú. (Žalm 127)
Vtelenie a Narodenie Božieho Syna je udalosĢou oslobodenia. Boh nás
povoláva k slobode, oslobodil nás, aby sme sa úþinne mohli staĢ jeho deĢmi.
Celý Nový zákon nástojí na prijatí Ježišovho daru slobody, ktorý nás
uschopĖuje staĢ sa Božími deĢmi, byĢ ako on;
- je to sloboda milovaĢ, darovaĢ sa, slúžiĢ, dosiahnuĢ šĢastie v darovaní sa
Bohu Otcovi s tou dôverou, ktorá je vlastná práve deĢom.
- Obvykle, pravda, za slobodu pokladáme voĐnú možnosĢ plánovaĢ svoj život
ako my chceme, svoju prácu a tvorivosĢ, svoj þas, svoj oddych, zábavu, pohyb.
- Sloboda Božích detí, ku ktorej nás Ježiš svojím vtelením a narodením
pozýva spoþíva v možnosti nechaĢ si plánovaĢ a formovaĢ svoj život Bohom;
ktorý ale nás nenechá niesĢ celú tiaž sveta na našich pleciach, lebo sám ju
sníma z nás.
Vianoce sú o slobode v pokojnej dôvere, već už nie sme otrokmi
nevyspytateĐného krutého osudu, ale deĢmi láskavého Otca, ktorý nás sprevádza
udalosĢami života a dejín.
ŽelaĢ si radostné požehnané Vianoce teda znamená:
- vráĢme sa k Bohu, ktorý nás miluje a má rád túto našu zem,
- nesme s ĐahkosĢou bremená svojich životov, s istotou milovaných Božích detí,
v slobode srdca slúžme si navzájom v solidarite, spravodlivosti a láske,
v radostnom vedomí, že sme povolaní tvoriĢ Božiu rodinu, maĢ úþasĢ na Božom
živote a nechaĢ sa obohatiĢ jeho Darom života.
Milosrdný Bože, narodenie tvojho jednorodeného Syna v našom
smrteĐnom tele nech oslobodí všetkých Đudí, ... daruj nám milosĢ, aby sme
žili podĐa tvojho Slova a mali úþasĢ na živote Božieho Syna.
Modlitba na prijímanie zo sv. noci v ambrozianskom ríte
Bernard Mišoviþ, SJ
Bernard Mišoviþ SJ; narodený 10. 1. 1954 Abrahám;
štúdium: Prír. Fakulta UK Bratislava geológ-geofyzik (1973-1978), štúdium teológie Univ. Lateranensis, Univ.
Gregoriana Rím;
za kĖaza vysvätený: 14. 7. 1991 Nitra, katedrála sv. Emeráma;
pôsobil o. i. aj ako farár vo farnosti sv. Cyrila a Metoda, Mississauga Arcidiecéza Toronto, Canada (1996-1999);
ABÚ Trnava/Ivanka pri Dunaji, þlen tímu pre vzdelávanie dospelých, riaditeĐ Centra KresĢanskej spirituality,
Loyola, štatutár JEV (2000-2007), od 1.10. 2010 ABÚ Bratislava, návrat do Ivanky, výpomocný duchovný (Centrum
Spirituality Loyola – riaditeĐ).
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Všetkým rodiþom a priateĐom
našej materskej školy

Ćakujeme
za spoluprácu, prejavenú priazeĖ
a dôveru v roku 2010.
Prajeme krásne prežitie Vianoþných sviatkov a
všetko najlepšie v novom roku 2011.
riaditeĐka A. Paulenová a kolektív MŠ Slneþná

Mikuláš v Ivanke

Tohtoroþný Mikuláš prišiel síce bez povozu, ale do pekne
naaranžovaného priestoru za Pizzeriou. VeĐký zvon, živé
vianoþné stromþeky a krásne, veĐké sane pre Mikuláša, to všetko

pripravil pre potešenie detí pán Paulen.
Na javisko sa „ priplížil“ ako prvý þert (p. Morávek), ktorý prebral dovtedy tichuþké deti. Nasledovali ho
Mikuláš (p.Roller) a anjel (sl.Kliská), ktorí
spolu so starostkou obce slávnostne rozsvietili
vianoþný stromþek.
Po vystúpení našich malých mažoretiek
Mikuláš rozdal deĢom darþeky, za ktoré
potom predviedli svoje recitaþné schopnosti.
Za pekný priebeh podujatia týmto
ćakujeme aj našim sponzorom, ktorí
zabezpeþili maškrty pre deti, a to Metru
Ivanka pri Dunaji, firme Dóza, p. Vlachovi
a p. Hudákovi.

Vianoþné trhy 2010
Pred vianoþnými trhmi som bol postavený
pred problém. Nemáme peniaze ani na
zastrešenie podujatia, a þo úþinkujúci,
zateplenie, ozvuþenie, osvetlenie... Maliþká ohraniþená suma to nespraví.
Ešteže existujú priatelia, sponzori, Đudia, ktorí dokážu nieþo spraviĢ pre potešenie druhých. Vćaka. Zvažovali
sme rôzne kombinácie stánky - kultúrny program, Matiþný dom, Osvetová beseda. MD - obsadený, OB nevhodná.
ġažká predstava v jednom priestore trhovníci, obþerstvenie, kupujúci, diváci úþinkujúci, zvukári...
Priznám sa, až také poþasie sme neþakali, husté sneženie, dážć, vietor, chlad sa striedali, a nakoniec dážć.
V priebehu podujatia sa vystriedalo veĐa Đudí.
Svedþí o tom aj množstvo predaného
obþerstvenia v zlých podmienkach. V závere
už len hĚstka skalných divákov...
Program bol stavaný tak, aby uspokojil
rôzne skupiny divákov. Ivanská klasika:
mažoretky,
ZUŠ-ka,
dychovka.
Ćalej
vystúpila „11 z Ivanky“, country - Charliho
neštestí, muzikálové speváþky –V. Hatala
a M. Potanþoková a pop-rocková kapela Anky
Repkovej a brušné taneþnice. Vo viacerých
vystúpeniach zazneli vianoþné piesne.
Úþinkujúci vystúpili bez honoráru, až na dva
prípady minimálnej odmeny.
Ćakujeme
všetkým,
ktorí
prispeli
k uskutoþneniu
vianoþných
trhov.
Prihlásených bolo 18 predajcov a reálne prišlo
len pár. Poþasie odradilo predávajúcich i kupujúcich. Kto ostal, zaslúži si obdiv!
Sponzori: Metro Ivanka pri Dunaji, M. Zeman, P. Weber, firma LASA.
Vćaka patrí aj p. Fašungovi - varenie gulášu a p. Chudému (odhĚĖal cesty v obci, a potom osobne s
vedrom a lopatkou solil priestor pred stánkami...)
Mgr. Peter Bartok
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ýo nás þaká v roku 2011?
Sþítanie obyvateĐov, domov a bytov
Vykoná sa na celom území Slovenskej republiky
k 21. máju 2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické
zisĢovanie poskytne opäĢ po desiatich rokoch
nielen nové údaje o poþte obyvateĐov žijúcich
na našom území, ale aj o ich demografickej,
kultúrnej,
vzdelanostnej,
sociálnej
a
ekonomickej štruktúre.
Pre Štatistický úrad Slovenskej republiky budú
rovnako zaujímavé údaje a informácie o úrovni
bývania a štruktúre domového a bytového
fondu. Pri sþítaní záleží na spolupráci s každým
obyvateĐom; ambíciou preto je, aby príležitosĢ
sþítaĢ sa využili naozaj všetci obyvatelia bez
rozdielu.

charakteristikách, ako aj o domovom a bytovom
fonde. Údaje, ktoré poskytne sþítanie, nie je v
súþasnosti možné získaĢ z iných zdrojov. Týka
sa to napríklad údajov o vzdelaní, ekonomickej
aktivite, dochádzke za prácou a do školy, þi o
úrovni bývania. Pri sþítaní platí: Opíš
prítomnosĢ, ovplyvníš budúcnosĢ.
ZapojiĢ sa do sþítania znamená zvýšiĢ
reprezentatívnosĢ jedineþných údajov, ktoré sú
nevyhnutné pre rozhodovacie procesy na
všetkých
úrovniach
spoloþnosti
a
pri
prognózovaní jej vývoja.
ZapojiĢ sa do sþítania znamená prispieĢ k
vytvoreniu porovnateĐných údajov o obyvateĐoch
Európskej únie, ich demografickej, kultúrnej,
vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre,
o úrovni ich bývania a štruktúre domového a
bytového fondu. Tieto údaje sú potrebné na
koordináciu þinnosti jednotlivých štátov únie pri
tvorbe sociálnych a ekonomických politík, na
prijímanie opatrení na riešenie spoloþných otázok
a problémov.
Sþítanie je také staré ako vyspelé civilizácie. Z
historických správ sa dozvedáme o sþítaní
obyvateĐov spred mnohých tisícroþí v starovekom
Babylone, Egypte, ýíne, Palestíne, Grécku þi
Ríme. V Európe sa objavujú prvé sþítania
obyvateĐov približne v polovici 18. storoþia. Na
území dnešného Slovenska sa pokladá za
zaþiatok organizovaného štatistického zisĢovania
rok 1715, kedy bol v Uhorsku vykonaný
celokrajinský súpis obyvateĐstva.
Prvé sþítanie obyvateĐstva v Uhorsku sa
uskutoþnilo za vlády Jozefa II. v rokoch 1778 1785. Historické správy o sþítaniach, listiny a
záznamy tohto druhu nám pomáhajú lepšie
pochopiĢ hospodársku a sociálnu situáciu
predchádzajúcich generácií.
ZapojiĢ sa do sþítania znamená zanechaĢ
generáciám, ktoré prídu po nás, správu o tom,
ako sme žili my, ich predkovia.

Sþítanie - právo alebo povinnosĢ?
V roku 2011 sa sþítanie obyvateĐov, domov a
bytov po prvý raz uskutoþní vo všetkých
þlenských štátoch EÚ naraz pri využití rovnakých,
respektíve porovnateĐných definícií zisĢovaných
údajov. Toto sþítanie bude zároveĖ súþasĢou
celosvetového programu, ktorý koordinuje
Organizácia spojených národov. Z tohto dôvodu
budú výsledky sþítania obyvateĐov, domov a
bytov v Slovenskej republike aj medzinárodne
porovnateĐné.
Sþítanie je pre každého obyvateĐa Slovenskej
republiky príležitosĢou, právom prispieĢ k tvorbe
uceleného obrazu o demografickej a sociálnej
situácii i životných podmienkach obyvateĐstva
Slovenskej republiky. Tento obraz je potrebné
poznaĢ o. i. preto, aby bolo možné prognózovaĢ
ćalší vývoj spoloþnosti.
Na druhej strane v sþítacích tlaþivách
neexistujú žiadne povinné a nepovinné
otázky, ako sa to niekedy mylne vysvetĐuje. Sú
len tzv. povinné a odvodené témy, ktoré sa podĐa
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
þ. 763/2008 o sþítaní obyvateĐov, domov a bytov
museli alebo mohli zapracovaĢ do sþítacích tlaþív
z dôvodu už spomínanej medzinárodnej
porovnateĐnosti zisĢovaných štatistických údajov.
OdpovedaĢ na všetky otázky v sþítacích
tlaþivách (List obyvateĐa, Bytový list a Domový
list) je teda pre obþanov Slovenskej republiky
povinnosĢ, ktorá im vyplýva zo zákona þ.
263/2008 Z. z. o sþítaní obyvateĐov, domov a
bytov. "Každý, kto je povinný poskytnúĢ údaje ...,
ich poskytne úplne, správne, pravdivo a vþas..."

Využitie údajov zo sþítania
Štatistické údaje získané zo sþítania
obyvateĐov, domov a bytov sú užitoþné pre
štátnu správu i samosprávu, ako aj pre
súkromnú sféru. Na základe štatistických
údajov zo sþítania sa dá koncepþne pracovaĢ v
rôznych sférach života, štatistické údaje z tohto
zisĢovania neslúžia len ako podklady na
vypracovanie dlhodobých stratégií, ale môžu
pomôcĢ aj v takých celkom konkrétnych veciach,
ako napríklad rozmiestniĢ stanovištia záchrannej

Preþo sa oplatí sþítaĢ sa
Sþítanie je zdrojom informácií o obyvateĐstve,
jeho
sociálnych
a
ekonomických
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služby a hasiþského zboru, aby pomoc prišla þo
najskôr. Zo sþítania majú teda v koneþnom
dôsledku prospech všetci obþania.
Pre obec je osobitne dôležité, aby vedela þo
najpresnejšie preukázaĢ poþet obyvateĐov na
svojom území. Tento údaj ovplyvĖuje výšku
finanþných prostriedkov, ktoré plynú do obecných
rozpoþtov vo forme podielovej dane (daĖ z príjmu
fyzických osôb). Aj z tohto dôvodu zákon þ.
263/2008 Z. z. o sþítaní obyvateĐov, domov a
bytov v roku 2011 stanovil územnej samospráve
(obciam a mestám) celý rad veĐmi dôležitých
úloh,
ktoré
súvisia
so
zabezpeþením
nevyhnutných podmienok na prípravu, priebeh a
vykonanie sþítania na územiach obcí.

Zaujímavosti o sþítaní zo sveta
Sþítanie obyvateĐov, domov a bytov robia
takmer všetky krajiny sveta. V niektorých štátoch
sa toto štatistické zisĢovanie zameriava iba na
obyvateĐov, inde sa, naopak, spolu so sþítaním
obyvateĐov vykonáva aj poĐnohospodársky,
zdravotnícky alebo iný cenzus.
Kým u nás si verejnosĢ po prvý raz v histórii
bude môcĢ vybraĢ, þi si sþítacie tlaþivo nechá
priniesĢ domov sþítacím komisárom v listinnej
podobe alebo ho vyplní elektronicky cez
internet, v zahraniþí sa na sþítanie využíva aj
pošta (obþan odošle vyplnené sþítacie tlaþivo
spracovateĐovi) a telefonické interview.
Väþšina krajín sveta vrátane Slovenskej
republiky vykonáva tzv. tradiþné sþítanie
založené na samo alebo sebasþítaní. Sú však
štáty, ako napríklad Dánsko, Fínsko, Monako,
Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko alebo
Island, kde sú podkladom pre sþítanie oficiálne
registre, ktoré sa neustále dopĎĖajú a aktualizujú.
Rovnako nájdeme štáty, ktoré zisĢujú
štatistické údaje kombináciou tradiþného
sþítania a výberového zisĢovania alebo
kombináciou
sþítania
založeného
na
registroch s výberovým zisĢovaním. Belgicko,
Lotyšsko, Lichtenštajnsko a Švajþiarsko zase
kombinujú sþítanie založené na registroch s
tradiþným sþítaním.
V ćalších krajinách sveta by sme našli aj
kombináciu sþítania založeného na registroch,
výberového zisĢovania a tradiþného sþítania,
vo Francúzsku sa uplatĖuje tzv. rotaþné
sþítanie - treba si pod ním predstaviĢ vhodné
zisĢovanie so striedavými výbermi.
Nielen na prvé preþítanie, ale aj v praxi je
sþítanie obyvateĐov, domov a bytov veĐmi
nároþné
štatistické
zisĢovanie
(finanþne,
organizaþne i þasovo), preto sa uskutoþĖuje s
odstupom niekoĐkých rokov.

Väþšina krajín dodržiava 10-roþný interval ten si o. i. zvolili takmer všetky štáty Európskej
únie, vrátane Slovenska. Raz za 5 rokov sa
sþítavajú napríklad obyvatelia Nového Zélandu, v
Austrálii, Japonsku, Kanade a v Írsku,
každoroþne od roku 2004 vo Francúzsku. Kećže
zámerom
EUROSTAT-u
(Európskeho
štatistického úradu) je získaĢ medzinárodne
porovnateĐné údaje, obsahom sþítacích tlaþív v
krajinách Európskej únie, ale aj v ćalších štátoch
starého kontinentu, sú veĐmi podobné, miestami
až totožné otázky.
Ak sa Vám zdá, že na Slovensku chceme
vedieĢ veĐa, tento svoj názor si zrejme mierne
"poopravíte", keć si preþítate, þo všetko sa vo
svete sþítaním zisĢuje:
Nový Zéland Fajþili ste niekedy pravidelne (jeden
alebo viac dni)?;Zaznaþte všetky možné spôsoby,
z ktorých ste mali príjem za posledných 12
mesiacov
Austrália Zaznaþte výšku príjmu?; Napíšte
telefónne þíslo, len pre potreby sþítania?
Estónsko Pestujete nejaké plodiny, ak áno, na
akej ploche - uviesĢ v m2 ?; Chováte nejaké
zvieratá, ak áno, koĐko?
Cyprus, Vietnam, Irán... Viete þítaĢ a písaĢ ?
Egypt:
Fyzický
stav:
normal,
disabled
(postihnutý)
Kanada: Máte nejaké psychické, fyzické
problémy
alebo
iný
zdravotný
problém
obmedzujúci prácu, školu?; Otázky smerujúce k
zisteniu používania anglického a francúzskeho
jazyka s cieĐom zistiĢ, koĐko obyvateĐov krajiny sú
pôvodní Kanaćania a koĐko je prisĢahovalcov.
Írsko: KoĐko áut vlastníte alebo používate na
súkromné úþely (aj firemné)?; V akom þase
zvyþajne odchádzate z domu do práce alebo do
školy?
Izrael: Charakterizujte menu, v ktorej máte príjem
(americký dolár, euro, NIS-nový izraelský šekel,
iná)
Aj pri sþítaní zrejme platí: Iný kraj, iný mrav.
Najkratšie sþítacie tlaþivo sme našli v
Spojených štátoch amerických; obsahuje iba 10
otázok zameraných na zisĢovanie národnostných
menšín žijúcich na ich území.
Naopak, jedno z najdlhších sþítacích tlaþív
majú v Izraeli. Jeho súþasĢou je 90 otázok.
ZaujímavosĢou sþítacích tlaþív u našich
západných susedov - v ýeskej republike - je v
rámci otázky "materinský jazyk" možnosĢ
zaškrtnúĢ popri þeštine a slovenþine aj posunkovú
(znakovú) reþ.
Obsahom našich sþítacích tlaþív (List
obyvateĐa, Domový list, Bytový list) bude spolu 49
otázok; odpovede na všetky z nich sú povinné.

(Sprievodca sþítania: vydal Štatistický úrad SR)
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SLOVAK LINES 12. 12. 2010 - 10. 12. 2011
Ivanka nám. / kaštieĐ - Bratislava AS
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X premáva v pondelok až piatok
6 premáva v sobotu, nepremáva 25.12., 1.1.
w premáva poþas školských prázdnin
r nepremáva 31.12.
f nepremáva od 27.12. do 31.12.
f2 nepremáva 24.12.
n ide z AS MN, stojí len pri kaštieli
p ide z AS MN, Bajk. stojí v Ivanke: ZUŠ, Nám.
* stojí v BA len Ba-Prievozská, AS MN
k nepremáva 24,.12., 25,12., 24.4.

6

br

6

Z
B

6
a f1

g premáva denne okrem soboty a premáva aj 25.12.a 1.1.
a premáva v sobotu, nedeĐu a štátom uznané sviatky
c premáva len v dĖoch školského vyuþovania
+ premáva v nedeĐu a štátom uznané sviatky
h premáva taktiež 24.12.
f1 nepremáva 24.12., 25.12.
f3 nepremáva 1.1.
o ide z AS MN, stojí len na Nám.
q stojí na zastávke Nám.
** stojí v BA len na AS MN
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ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
12.12.2010 - 11.12. 2011
BA Hlavná
stanica

BA Nové
Mesto

Ivanka

Senec

4,28

-

4,44

7,50
10,59
12,41
13,59
14,56
16,04
16,59
17,59
19,02
19,59
21,09
22,59

6,22
15,11
-

6,39
8,06
11,15
12,57
14,15
15,12
15,27
16,20
17,15
18,15
19,19
20,15
21,25
23,15

4,59
6,53
8,21
11,30
13,12
14,30
15,27
15,42
16,35
17,30
18,30
19,34
20,30
21,40
23,31

pozn.

1
1
1
X
1

Senec

Ivanka

BA Nové
Mesto

BA Hlavná
stanica

4,35
4,55
5,47
6,46
7,40
8,49
10,59
12,39
14,46
15,46
16,49
17,53
18,56
20,49

4,50
5,09
6,01
7,00
8,01
9,03
11,13
12,53
15,01
16,01
17,04
18,07
19,11
21,04

5,24
7,17
9,19
-

5,07
6,19
8,18
11,30
13,09
15,18
16,18
17,21
18,24
19,29
21,21

pozn.

1

1

1
X

X - ide v pracovné dni; 1 - ide v X, nejde 24.12. - 9.1.

Plesová sezóna 2011
15.1.2011 FARSKÝ PLES
21.1.2011 ALBATROS
12.2.2011 CHOVATELIA
8.3.2011 BABSKÁ

Ivanka pri Dunaji
Matiþný dom
Redakcia Ivanských noviniek
úprimne
ćakuje
všetkým,
ktorí nám v konþiacom sa
roku pomáhali pri ich tvorbe.
Tešíme sa na spoluprácu v
roku 2011 aj s ćalšími novými
prispievateĐmi.
Želáme
Vám
pokojné
prežitie Vianoþných sviatkov
a v novom roku 2011 zdravie,
šĢastie, rodinnú pohodu.

Ivanské novinky: zodpovedný redaktor Vladimír Letenay;
spolupracovníci: Peter Bartok, František Hässler; Foto: Ivan
Schreiner;
Reg. þíslo: OÚ SC–10/99; Náklad: 2100 ks; Nepredajné! Príspevky
doruþte osobne na obecný úrad s oznaþením: Redakcia IN, alebo
zašlite poštou na Obecný úrad, redakcia IN.
Uzávierka príspevkov do ćalšieho þísla je 15.2.2011.
Redakcia má právo skracovaĢ príspevky podĐa potreby, vybraĢ z nich
to najdôležitejšie tak, aby sa nezmenil ich význam. Nepodpísané
príspevky nebudeme uverejĖovaĢ. Nevyžiadané rukopisy a iné
podklady nevraciame. Názory þitateĐov prezentované v uverejnených
listoch sa nemusia zhodovaĢ s názormi redakcie.
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