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podĐa
jednotlivých
ulíc.
Tento
prehĐad
nezohĐadĖuje poþty voliþov podĐa jednotlivých ulíc,
ktorí požiadali o voliþský preukaz, aby mohli
hlasovaĢ aj keć budú mimo územia Ivanky.
Bez ohĐadu na to sa uverejnená tabuĐka dá
interpretovaĢ aj tak, že obyvatelia nových
ivanských ulíc, (rozumej teda noví Ivanþania)
prejavili veĐký záujem o úþasĢ v parlamentných
voĐbách.
OpäĢ sa potvrdilo, že aj Ivanþania majú
o hlasovanie
v parlamentných
voĐbách
už
dlhodobo väþší záujem ako o voĐby komunálne
(aspoĖ dosiaĐ to tak vždy bolo). Dôvodov preþo je
to tak je pravdepodobne viac. Na voliþa pri
parlamentných voĐbách asi pôsobí väþší tlak
okolia, svoju úlohu zohrávajú média, množstvo
bilboardov, samotná predvolebná kampaĖ. Aj
obyvateĐ Ivanky sa asi cíti viac vtiahnutý do
súboja o to kto bude v parlamente, kto vo vláde.
Jednoducho obþan to tak cíti, vníma, má záujem
ako voliþ vyjadriĢ svoj názor. ýi je to preto, že chce
podporiĢ politiku, ktorú robili predstavitelia strán
ktorí boli pri moci, alebo na druhej strane chce
vyjadriĢ svoj nesúhlas s tým þo sa dialo vo vládnej
politike v posledných rokoch.
Na základe uvedeného možno konštatovaĢ, že
o podobe ako to bude v parlamente rozhoduje aj
hlas voliþa z Ivanky. Na druhej strane je dobré si
pripomenúĢ aj skutoþnosĢ, akú váhu vlastne majú
hlasy Ivanþanov v rámci
celého Slovenska.
Orientaþne možno hovoriĢ o 0,1%, alebo inak
povedané o jednej tisícine, taký je náš vklad do
sumáru za celé Slovensko. Toto þíslo môže
máliþko stúpnuĢ, ak Ivanka má vyššiu úþasĢ vo
voĐbách ako je celoštátny priemer, a naopak
klesnúĢ pri opaþnom pomere.
A ako je to pri komunálnych voĐbách?
Nezáujem aj obþana Ivanky v tomto prípade, nie je
namieste, pretože tu nemôže zaĖ nik iný
rozhodovaĢ. ýo sa bude diaĢ najbližšie štyri roky
v Ivanke o tom jednoznaþne rozhoduje len hlas
voliþa z Ivanky.
Jedinou ambíciou predošlých viet je povzbudiĢ
obþanov Ivanky k väþšej úþasti na voĐbách do
miestnej samosprávy. Termín v poradí už 6-tych
komunálnych volieb na Slovensku po roku 1989 je
už známy. Konþiaci predseda parlamentu ho
vyhlásil na 20.sneme Združenia miest a obcí
Slovenska.
V sobotu 27. novembra 2010 budeme v Ivanke
voliĢ 12 poslancov a starostu obce na plný
pracovný úväzok (ako v zmysle novely zákona
o obecnom
zriadení
schválilo
obecné
zastupiteĐstvo na júnovom zasadnutí). No a pre
tých, ktorí uvažujú prihlásiĢ sa do tejto „súĢaže“,
uvádzame ešte jeden termín. Najneskôr 3. októbra
2010 majú politické strany, hnutia a koalície, þi
nezávislí kandidáti povinnosĢ podaĢ svoju
kandidatúru. Prázdniny rýchlo ubehnú, a potom už
na rozhodnutie ísĢ þi neísĢ do toho veĐa þasu
skutoþne nezostáva.
Vladimír Letenay

Vážení þitatelia,
dostáva sa Vám do rúk ćalšie þíslo IN, od roku
1991 v poradí už 91. Pre nezvyþajne veĐký poþet
strán (32) by sme ho mohli nazvaĢ aj prázdninové
dvojþíslo. Predošlé mesiace máj i jún boli na
spoloþenské, kultúrne þi športové aktivity naozaj
bohaté, a to vonkoncom nie všetky sú zachytené
na stránkach IN. Toto obdobie skutoþne výstižne
pomenúva aj názov jedného príspevku „Ivanka
aktívne žije“. Ak sa k tomu pridá pohĐad na júnové
parlamentné voĐby, výsledky hospodárenia obce
v minulom roku, þi informácie z troch rokovaní
obecného zastupiteĐstva, znaþnému rozsahu strán
sa asi nemožno þudovaĢ.
V minulom þísle IN avizovaný rozhovor
s Ivanþanom, Robertom Tomashcekom, ktorý bol
súþasĢou tímu Slovenska na MS v Južnej Afrike vo
futbale sme už jednoducho do tohto þísla nestihli,
aj z dôvodu, že naši reprezentanti sa v dejisku
šampionátu trochu zdržali. Mohli aj dlhšie... Práve
v atmosfére poznaþenej postupom futbalistov zo
skupiny do osemfinále sa uskutoþnil ćalší (Ģažko
povedaĢ jednoznaþne koĐký) roþník hodového
futbalového turnaja. Bolo by dobré, ak by
pamätníci týchto zápolení amatérskych futbalistov
z 90-tych rokov minulého storoþia pomohli
zdokumentovaĢ ako to vlastne je.
Letné þísla IN, toto nevynímajúc, sa stavajú aj
akýmsi
miestom
bilancovania
skonþeného
školského roku, pohĐadom na úspechy škôl, jej
žiakov. Práve žiaci základnej školy mali asi
najväþšiu radosĢ keć dostali riaditeĐské voĐno
z dôvodu nadstavby budovy základnej školy, ktorú
schválili
poslanci
na
májovom
obecnom
zastupiteĐstve. Z pohĐadu výšky tejto investície,
ktorá sa má zrealizovaĢ za necelé tri mesiace (cca
742 000 € alebo 22 400 000 Sk) ide o jednu
z najväþších investiþných aktivít financovaných
obcou po roku 1989 (samozrejme s výnimkou
postupného budovania kanalizácie). Silueta
stavebného žeriava na stavenisku viditeĐná už z
diaĐky trochu zmenila pohĐad na ivanskú krajinu.
Je záujmom vedenia obce, aby práce poþas
prázdnin pokraþovali tak, aby prichádzajúci
školský rok znamenal takpovediac aj nový
zaþiatok pre zrekonštruovanú budovu ZŠ.
Trochu v inom slova zmysle to bude aj nový
zaþiatok pre budúceho riaditeĐa ZŠ, ktorý nahradí
bývalého riaditeĐa Mgr. Šupalu, ktorý v máji
zomrel. Informácia o jeho smrti priniesla smútok
do ivanského prostredia. Hoci kolegovia zo školy
vedeli o jeho Ģažkom zdravotnom stave, dúfali, že
sa nieþo stane a pán riaditeĐ sa do školy ešte vráti.
BohužiaĐ, už sa nevrátil.
Na prechodné obdobie potom zriaćovateĐ
menoval p. Ribána zastupujúcim riaditeĐom s tým,
že následne obec vypíše nové výberové konanie
na miesto riaditeĐa základnej školy.
Možno iný, nie bežný pohĐad na v úvode
spomínané parlamentné voĐby, prináša tabuĐka
ktorá charakterizuje úþasĢ vo voĐbách v Ivanke
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Referendum – 18. september 2010
Rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zo 6. júla 2010 bolo vyhlásené referendum v ktorom
oprávnení obþania rozhodnú o otázkach:
1) Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosĢ fyzických osôb a právnických
osôb platiĢ úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
2) Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosĢ prejednaĢ konanie poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podĐa zákona o priestupkoch?
3) Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila poþet poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky na 100 s úþinnosĢou od nasledujúceho volebného obdobia?
4) Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu
obstarávaĢ osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
5) Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosĢ voliĢ poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
6) Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyĖala osoby poverené výkonom verejnej moci z
možnosti uplatniĢ právo na odpoveć podĐa tlaþového zákona?“.
predstavili verejnosti na výmenných koncertoch, ktoré sa
stretli s priaznivým ohlasom divákov. Našich priateĐov na
dovoĐte, aby som Vás na prahu leta, dovoleniek a školských Morave zaujali mladí gitaristi pod vedením Stanka Zíbalu,
prázdnin srdeþne pozdravila a poskytla Vám zopár a Ivanþania si s radosĢou vypoþuli ukážky zo všetkých
aktuálnych informácií o živote v obci.
hudobných odborov ZUŠ PozoĜice. Poþas oboch koncertov
Obec pokraþuje v stavebnej þinnosti. Výstavba vládla úprimná priateĐská atmosféra a porozumenie. Verím,
cyklochodníka, ktorý umožní bezpeþný pohyb cyklistov, že podobné stretnutia sa stanú tradíciou, a tak ako medzi
korþuliarov i chodcov v obci od Nádražnej ulice po športovcami aj medzi zuškármi, sa vytvoria celoživotné
Bernolákovskej a spojí našu obec
priateĐstvá. Súþasne so žiakmi navštívili
s Bernolákovom, úspešne pokraþuje
obec aj zástupkyne predškolských
Slovo starostky našu
a stále viac sa približuje do zastavanej
zariadení z PozoĜíc, ktoré si prezreli naše
þasti obce. Znamená to na jednej strane,
materské školy, zoznámili sa s našimi
že naši obþania sa budú pohodlne, a hlavne bez ohrozovania „materinkami“, a verím, že z tohto stretnutia urþite vyklíþi
vlastných životov presúvaĢ z miesta svojho bydliska do ćalší výhonok úspešnej spolupráce. Pán RNDr. Aleš Mikula,
centra za nákupom, môžu športovaĢ alebo sa jednoducho starosta PozoĜíc, prijal pozvanie na obecný úrad, kde sme si
prechádzaĢ a vzájomne sa navštevovaĢ. Na druhej strane to vymenili informácie o pripravovaných podujatiach
znamená aj zmenu zaužívaných postupov, najmä parkovanie a následne sme spoloþne aj s Mgr. Bartokom navštívili farský
na vlastných pozemkoch a nie na verejných priestranstvách, úrad, kde za úþasti pána farára vdp. Štefana Rusnáka a pani
ktoré majú slúžiĢ na pohyb osôb, upravenú zeleĖ a pod. tak, Rucelovej, zástupkyne ekonomickej rady, sme dohodli
ako je to bežné v susedných krajinách, ktoré sa pýšia návštevu farníkov z PozoĜíc v našej obci, ako aj ćalšie
vyspelou demokraciou, ktorá garantuje obþanovi práva, plánované akcie ako napr. púĢ z Ivanky do PozoĜic na
a súþasne ho zaväzuje aj k povinnostiam.
„jezerskou pouĢ“ spojenú s 300. výroþím vzniku Jezer
Na základe rozhodnutia obecného zastupiteĐstva (miestna þasĢ PozoĜíc).
o rozšírení kapacity základnej školy investiþnou þinnosĢou
Nuž, a že priateĐské stretnutia skutoþne pokraþujú je
bola spracovaná projektová dokumentácia, vydané dôkazom aj návšteva našich „starých pánov“ a priateĐov
právoplatné stavebné povolenie a uskutoþnené verejné futbalu dĖa 3.7.2010 v PozoĜiciach. Hostitelia pre nás
obstarávanie na nadstavbu základnej školy. Od 8. júna pripravili príjemné osvieženie v lone nádhernej prírody
realizuje spoloþnosĢ Matep s.r.o., ktorá vyhrala verejné Moravského krasu s možnosĢou kúpania, þo sa priaznivo
obstarávanie spomedzi šiestich prihlásených uchádzaþov, prejavilo aj na výkonoch našich futbalistov. Príjemný deĖ
zariadenie staveniska, prípravné práce a samotnú stavbu. sme zakonþili v taneþnom rytme a po dlhom lúþení sme sa
VzhĐadom na krátkosĢ þasu vymedzeného na realizáciu s myšlienkou na ćalšie stretnutia vrátili domov.
stavby je harmonogram prác vypracovaný tak, aby boli práce Ćakujem všetkým þlenom okrskových volebných komisií za
zrealizované do zaþiatku školského roku 2010/2011 a naši pokojný priebeh volieb, vedeniu a žiakom Spojenej strednej
prváþikovia, ale aj družinári a ostatní žiaci základnej školy školy v Ivanke pri Dunaji za spoluprácu pri uskutoþnení
mali dostatok priestorov a kultúrne prostredie pre výchovu monitoringu
dopravy,
záujmovým
združeniam
a vzdelávanie.
a organizátorom za uskutoþnené kultúrne a spoloþenské
Naša spolupráca s družobnou obcou þi vlastne podujatia. Na závere želám všetkým deĢom pekné prázdniny,
s mČstysem PozoĜice, sa úspešne rozvíja. Po viac ako 30- aby si oddýchnuté v septembri zasadli do vynovených
roþnej družbe športovcov a zastupiteĐstiev, sa do vzájomných a rozšírených školských priestorov, stavbárom na škole, ale aj
výmenných návštev zapojili naši farníci, žiaci a pedagógovia dovolenkárom dobré poþasie na prácu i na oddych,
základnej školy, a napokon aj základnej umeleckej školy. a všetkým krásne leto.
V dĖoch 9. a 10. mája sa naša ZUŠ a ZUŠ PozoĜíc

Vážení spoluobþania,
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Parlamentné voĐby 2010
IVANKA PRI DUNAJI

poþet odovzdaných hlasov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0
5
0
6
148
22
4
15
9
43
1
0
53
5
184
0
221
28

okr. 2
Denný
penzión
1
6
0
9
171
17
1
14
13
41
1
0
70
8
208
0
254
28

1 188

1 163

1 061

1 298

4 710

793

854

710

872

3 229

744

842

704

857

3 147

66,75

73,43

66,92

67,18

68,56

okr. 1
ZUŠ

Európska demokratická strana
Únia - Strana pre Slovensko
Strana rómskej koalície
Paliho Kapurková, veselá politická strana
Sloboda a Solidarita
SDď
SMK
ďS-HZDS
KSS
SNS
Nová demokracia
Združenie robotníkov Slovenska
KDH
ďudová strana – Naše Slovensko
SDKÚ-DS
AZEN - Aliancia za Európu národov
SMER- SD
Most- HiD

zapísaní voliþi
poþet voliþov, ktorí sa zúþastnili na hlasovaní
poþet platných hlasov
% úþasĢ vo voĐbách

okr. 3
okr. 4
Matiþný Inform.
dom
centrum
3
1
7
7
0
0
5
8
118
163
13
22
2
1
14
21
6
5
35
50
2
1
0
0
102
92
5
1
174
209
0
2
187
241
31
33

Ivanka
spolu
5
25
0
28
600
74
8
64
33
169
5
0
317
19
775
2
903
120

Poradie politických strán a hnutí v Ivanke pri Dunaji
miesto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

subjekt

SMER

SDKÚ

SAS

KDH

SNS

MOST

SDč

HZDS

KSS

Paliho kap.

hlasy

903

775

600

317

169

120

74

64

33

28

%

28,69

24,63

19,07

10,07

5,37

3,81

2,35

2,03

1,05

0,89

Výsledky parlamentných strán
Slovenská

Bratislavský

okres

republika

kraj

Senec

SMER

34,79

25,11

20,22

29,06

21,86

23,74

8,88

8,93

16,97

SDKÚ-DS

15,42

27,58

23,82

26,5

31,08

24,88

32,18

23,69

24,81

SAS

12,14

18,03

16,33

17,82

23,04

22,8

15,2

14,67

17,34

KDH

8,52

7,99

6,87

7,82

7,21

5,29

2,86

2,65

6,18

MOST

8,12

8,25

16,33

4,16

3,09

6,05

26,65

34,3

18,35

SNS

5,07

3,85

3,9

4,73

5,67

6,62

0,88

2,03

4,08

úþasĢ %

58,83

62,9

65,19

65,09

74,27

63,14

62,46

71,75

59,6

Bernolákovo Zálesie
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Volebná úþasĢ podĐa ulíc v Ivanke pri Dunaji
úþasĢ
v %
100,00
100,00
100,00
100,00
93,55
88,00
85,71
85,11
82,00
80,65
79,03
78,85
77,78
77,50
76,92
76,19
75,00
74,47
73,17
72,92
72,30
71,97
71,43
71,13
71,13
70,97
70,37
69,35
68,89
68,75
68,03
67,65
67,27
66,67
66,67
66,67
66,20
65,38
64,58
64,47
64,44
64,41
64,22
64,15
64,02
63,96
63,49
63,16
62,50
62,32
62,31
61,82
61,36
61,29
60,82
60,42
59,52
58,47
58,33
56,52
52,83
51,35
42,55
35,71

ulica
Lesná
Rázusova
Sovia
Stromová
Hlinkova
Muškátová
Malinová
Trenþianska
Lipová
Vinohradská
Dlhá
Kalinþiakova
Jesenského
Hlboká
Hollého
Agátová
Olšinová
Nám. PH
Železniþiarska
Partizánska
Štefánikova
Družstevná
Záhradnícka
Dobšinského
Štúrova
Kvetná
Za školou
Hviezdoslavova
Dunajská
Farnianska
Záleská
Matiþná
VišĖová
PoĐná
Pri pálenici
Pri trati
Puškinova
Nádražná
Školská
SNP
Gaštanová
Hurbanova
Grasalkoviþova
Sadová
Rúžová
Sládkoviþova
Pluhová
Škultétyho
KmeĢova
Komenského
Cintorínska
PoĐovnícka
Okružná
Potocká
Moyzesova
Nám. Sv. Rozálie
Zelená
Bernolákovská
Veterná
Pekná
Palárikova
Nová
Slneþná
Vajnorská

voliþi s trvalým
pobytom v obci
13
24
2
8
31
50
7
47
50
31
62
52
36
40
13
42
32
47
41
48
278
132
91
194
97
31
27
124
45
64
122
170
55
33
93
9
71
78
48
152
45
118
109
53
214
111
63
19
56
138
130
55
88
31
97
48
42
183
36
92
106
37
47
28

voliþi, ktorí sa
dostavili k voĐbám
13
24
2
8
29
44
6
40
41
25
49
41
28
31
10
32
24
35
30
35
201
95
65
138
69
22
19
86
31
44
83
115
37
22
62
6
47
51
31
98
29
76
70
34
137
71
40
12
35
86
81
34
54
19
59
29
25
107
21
52
56
19
20
10
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DĖa 19. apríla sa v Matiþnom dome
konalo druhé tohtoroþné zasadnutie
obecného zastupiteĐstva.
(uznesenie sme uverejnili v minulom þísle)

Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce (z 12
poslancov bolo prítomných 11, p. Subally sa
ospravedlnil). Starostka navrhla program doplniĢ
o bod: „Ukonþenie zmluvy o bezodplatnom užívaní
pozemku v lokalite U vþelára“. (Hlasovanie za 9,
zdržali sa 2). Ćalej navrhla, aby v zmysle
Rokovacieho poriadku mohol prihlásený do
diskusie diskutovaĢ k urþitému bodu iba jeden raz
s obmedzenou dĎžkou príspevku max. 5 minút.
(Poslanci návrh neodsúhlasili).
Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ
vykonal prednosta OcÚ.
Diskusia: p. Antalicová vyslovila názor, že
v prípade podnikania p. Kutšálovej ide o konflikt
záujmov. (p. starostka: p. Kutšálová vykonáva
þinnosĢ stavebného úradu ako zamestnanec obce.
ýinnosti ktoré sú uvedené vo výpise z registra
spoloþnosti, v ktorej je p. Kutšálová spoloþníþkou
a konateĐkou vykonáva táto spoloþnosĢ, nie p.
Kutšálová).
p. Besediþová vyslovila názor o zrejme nevhodnej
formulácii žiadosti o zaujatie stanoviska k výkonu
inej zárobkovej þinnosti p. Kutšálovej zaslanej
Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny. PodĐa
jej názoru bolo príslušným na poskytnutie výkladu
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja.
p. Bošmanský odstúpil od svojej požiadavky
predstúpiĢ pred OZ a vysvetliĢ svoje stanovisko
k prenájmu požiarnej zbrojnice. Svoje postoje bude
tlmoþiĢ prostredníctvom svojho právneho zástupcu.
Odpovede na interpelácie poslancov a pripomienky
obþanov predniesol prednosta OcÚ.
Diskusia: p. Podivinský žiadal vykonanie kontroly
þi þinnosĢ p. Kutšálovej ako podnikateĐky je
v súlade s povolením na podnikateĐskú þinnosĢ.
p. Morávková: dala p. starostka p. Kutšálovej
súhlas na podnikanie? (starostka: takýto písomný
doklad sa v osobnom spise p. Kutšálovej
nenachádza).
p. Besediþová:
opatrenia
na
odstránenie
nedostatkov v þinnosti stavebného úradu považuje
za nedostaþujúce. Vyslovila poþudovanie, že p.
Laczovi nebolo vydané stavebné povolenie pre
jediný dôvod: neexistujúci prístup na nehnuteĐnosĢ.
Vo Farnej západ sú však vydávané stav. povolenia
bez prístupu s tým, že sa tam cesta bude stavaĢ.
p. F. Hässler: v þinnosti stavebného úradu
dochádza k flagrantnému porušovaniu stavebného
zákona; v prípade Murínovcov sa vo všetkom
vychádza v ústrety, ostatným nie (p. Kutšálová
navrhla, aby si p. Hässler najprv preštudoval spisy
a potom sa vyjadroval).
p. Hanzelová konanie p. Kutšálovej klasifikovala
ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny, ktoré robí
hanbu obci, krajskému stavebnému úradu,
stavebníkom a prokuratúre.
(p. starostka: obec dá vypracovaĢ nezávislý audit
þinnosti stavebného úradu)

þíslo 3 / jún 2010
p. Šnirc: OZ dve hodiny rokuje o þinnosti stavebného úradu. Osobné
veci by sa mali riešiĢ inde.
Nesúhlasí so stanoviskom obce, že v obci je dostatok obþanov na to,
aby sa mohlo organizovaĢ viacej podujatí naraz.
Navrhol, aby sa v areáli kaštieĐa neprevádzkovali zariadenia zhoršujúce
životné podmienky obþanov.
Analýzu hospodárenia nákladových stredísk obce v roku 2009
predniesla p. Esterle.
Diskusia: p. Múþka: má OTP banka samostatné meranie spotreby
energií?
p. Letenay predniesol stanovisko finanþnej komisie - obec nedokáže
efektívne prevádzkovaĢ súþasne MD, IC a OB.
p. Morávková: efektívnejšie hospodárenie obecných objektov by sa
malo dosahovaĢ minimalizovaním nákladov, nie zvyšovaním
poplatkov.
(Hlasovanie: za jednomyseĐne.)
V diskusii obþanov vystúpili:
p. Gamanová žiadala opraviĢ cestu na PoĐovníckej ulici.
p. Paulen: výrub stromov v lokalite „U Rusa“ – nedostal odpovede na
otázky týkajúce sa výrubu. Na internetovej stránke dostal iba formálnu
odpoveć od stavebného oddelenia. Požiadal predsedu finanþnej
komisie o zdôvodnenie, preþo sa obec 20 rokov nezaujímala
o zavedenie pozemku na LV obce a lesa do jej správy. (p. starostka:
užívateĐom lesa sú Lesy SR, ktoré v Ėom hospodária v zmysle lesného
hospodárskeho plánu.)
p. R. Esterle sa spýtal na stav výrubu lesného porastu okolo Bielej
Vody. Navrhol zvolaĢ vlastníkov dotknutých pozemkov a pouþiĢ ich
o právach pri nakladaní s týmto majetkom. (p. starostka: výrub je
pozastavený minimálne do októbra, obec poskytne vlastníkom
pozemkov priestory na stretnutie.)
p. Múþka navrhol v záujme ochrany zdravia obþanov preveriĢ stav
lesov v Ivanke
p. Podivinský žiadal preveriĢ vlastnícke a užívateĐské vzĢahy
k pozemkom okolo vodných tokov. Obþania si ohradzujú pozemky až
k brehom a zamedzujú prístup k vode. (p. starostka: osoba vlastníka
a správcu - užívateĐa sa nemusia zhodovaĢ. Obec situáciu preverí a v
záujme ochrany pred povodĖami bude riešiĢ.)
p. Paulen položil otázku p. Blublovi ako chce obec využiĢ zákon þ.
66/2009 Z. z. na vysporiadanie stavieb na cudzích pozemkoch.
p. Polakoviþová: v akom štádiu je vybavovanie pozemku na rozšírenie
cesty na Námestí padlých hrdinov; bola podaná žiadosĢ o finanþné
prostriedky na kanalizáciu na námestí, vlastníci pokladajú riešenie
námestia za neprimerane zdĎhavé. (p. starostka: zatiaĐ nie je ukonþené
spracovanie projektovej dokumentácie na 4. etapu kanalizácie
v þastiach, ktoré vedú po pozemkoch vlastnených SpoloþnosĢou
Ježišovou. Rokuje sa o vysporiadaní strednej cesty – vlastníctvo BSK).
p. F. Hässler uviedol, že kultúrna komisia vykazuje slabú aktivitu pri
organizovaní kultúrnych podujatí

áno). Na základe uvedeného poslanci požiadali, aby
boli zaþaté þinnosti za úþelom vydania stavebného
povolenia pre dokonþenie Nám. PH.
p. Podivinský si overil, že má právo vedieĢ aké
odmeny boli poskytnuté jednotlivým poslancom.
Preto opätovne žiada sprístupniĢ mu informácie
o odmenách poslancov za celé volebné obdobie.
Informáciu k návrhu Zmluvy o spolupráci obce
a I Klubu predniesla p. starostka.
Diskusia: p. Antalicová: navrhovaná suma je
privysoká oproti príspevkom iným organizáciám, (p.
Gavaldová - I Klub je sociálnym zariadením; p.
Podivinský: zariadenia takého zamerania je potrebné
v obci budovaĢ)
p. Kliská: budú tam zamestnaní aj odborní
pracovníci, napr. psychológovia? (p. Gavaldová:
áno)
p. Múþka: vyhodnotenie by malo byĢ OZ
poskytované þastejšie ako raz v roku, p. Letenay: zo
zaþiatku by bolo úþelné vyhodnocovaĢ 2x v roku
(Hlasovanie o zmluve vrátane poslancami
navrhovaných doplnkov: za 7 poslancov, zdržali sa
4 poslanci).

Informáciu
k združovaniu
finanþných
prostriedkov na údržbu miestnych komunikácií
predniesla starostka obce.
Prejazdy
veĐkého
množstva
zásobovacích
nákladných aj osobných vozidiel spôsobuje
rýchlejšie opotrebovanie komunikácií. Návrh
predpokladá výšku združených finanþných
prostriedkov v þiastke 500 € na každé stavebné
povolenie, zmenu stavby, resp. kolaudaþné
rozhodnutie.
Diskusia k problematike: p. Podivinský: budú
finanþné prostriedky poukazované na špeciálny úþet
a použité iba na údržbu komunikácií? (p. starostka:
prostriedky budú poukazované na špeciálny úþet na
údržby miestnych komunikácií)
p. Letenay: treba hĐadaĢ komplexné úsporné
opatrenia v hospodárení obce, na strane príjmov aj
výdavkov, napr. aj v oblasti elektronického
verejného obstarávania.
p. Múþka navrhol hĐadaĢ rezervy inde, napr.
platenie za chod kanalizácie, úspory v telefonovaní,
atć.
p. Blubla podobný systém funguje v okolitých
obciach, napr. v D. Lužnej stavebníci poskytujú obci
dar 1000 €,
p. Letenay navrhol predložený materiál stiahnuĢ
Informáciu k predaju obecného pozemku pp. Weberovi, Gallovi a vrátiĢ na prerokovanie komisiám.
a Morávkovi predniesla p. starostka. Po diskusii poslanci návrh
(Hlasovanie o návrhu p. Letenaya: za 9, zdržali sa 2).
stiahli z rokovania s tým, že do najbližšieho zasadnutia vypracuje
stavebné oddelenie návrh predaja þastí pozemku záujemcom v takých Informáciu k zrušeniu zmluvy o prenájme
podieloch, aby z neho zostala dostatoþná plocha na vybudovanie obecného pozemku U vþelára združeniu AHOJ,
obslužnej komunikácie na PoĐnú.
a o záujme združenia SUMEC uzatvoriĢ s obcou
novú nájomnú zmluvu za rovnakých podmienok
Interpelácie
predniesol p. Múþka.
p. Múþka: Nádražná ulica (þasĢ za ihriskom) má byĢ ako jednosmerná
(Hlasovanie o návrhu p. Múþku: za 5 poslancov).
cesta napojená na Vajnorskú ulicu; kto je investorom? (p. starostka:
(Hlasovanie o predložení novej nájomnej zmluvy
firma Profinal má podmienené vydanie stavebného povolenia na haly medzi obcou a združením SUMEC na budúce OZ:
výstavbou cesty)
za jednomyseĐne).
p. Letenay: bolo by odkanalizovanie a dobudovanie Nám. PH
Návrh uznesenia predniesol p. Múþka.
samostatne bez ćalších ulíc v rámci IV. etapy rýchlejšie? (p. starostka: (Hlasovanie za jednomyseĐne).
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DĖa 18. mája 2010 sa v Matiþnom dome konalo ćalšie
zasadnutie obecného zastupiteĐstva.

UZNESENIE ZO DĕA
18.MÁJA 2010

Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce p. Holcingerová. Z 12
poslancov bolo prítomných 11. P. Subally sa nezúþastnil. Na zasadnutí
bol aj starosta Zálesia.
Na úvod starostka vyzvala prítomných pripomenúĢ si pamiatku
nedávno zomrelého riaditeĐa ZŠ Mgr. Jaroslava Šupalu minútou ticha.
P. Raková zaslala starostke otvorený list k plánovanej investícii.
Starostka sa vyjadrila k jednotlivým pripomienkam otvoreného listu.
P. Podivinský sa spýtal, þi zasadnutie OZ je riadne alebo mimoriadne.
Namietal, že nemal možnosĢ zoznámiĢ sa s projektovou dokumentáciou.
Obec má povinnosĢ materiály poskytnúĢ.
Na základe návrhu p. Antalicovej dala starostka obce hlasovaĢ
o programe rokovania, s tým, že kontrola plnenia uznesenia sa vykoná na
najbližšom zasadnutí OZ.
(Hlasovanie o programe: za 10 poslancov, zdržal sa 1 poslanec).
P. Blubla rokovanie o problematike sa malo uskutoþniĢ na spoloþnom
zasadnutí OZ Ivanky a Zálesia.
P. Studnická: obec by mala opätovne požiadaĢ MŠ SR o financovanie
nadstavby. Zálesie podporuje výrazný nárast poþtu svojich obyvateĐov,
ale nerieši obþiansku vybavenosĢ. Ivanka nebude schopná zabezpeþovaĢ
servis pre obidve obce, ak Zálesie dosiahne veĐkosĢ Ivanky.
Starostka obce: predstavitelia najvyšších orgánov štátnej správy
i poslanci NR SR prisĐúbili obci v tejto veci pomoc až po parlamentných
voĐbách v júni 2010.
P. Letenay poukázal na snahu obce plniĢ prenesené funkcie štátu
(základné školstvo) z obecného rozpoþtu a originálne (napríklad
budovanie kanalizácie) aj vyberaním poplatkov od obþanov. Dôvodová
správa nebola podĐa neho urþená OZ, ale Ministerstvu školstva SR.
Diskusia s ministerstvom o nedostatku kapacít a financovaní sa mala
zaþaĢ hneć po zverejnení nových podmienok obsadenosti tried a pod.
Vyslovil názor, že po voĐbách sa situácia v poskytovaní finanþných
prostriedkov od štátu nezmení k lepšiemu.
Starosta obce Zálesia p. Meško: OZ v Zálesí rokovalo o možnostiach
ich úþasti na riešení problémov školy. Ich celoroþný rozpoþet predstavuje
ešte v Sk 8 mil., nie sú schopní sa v súþasnosti na tejto akcii podieĐaĢ.
Budovanie obþianskej vybavenosti predpokladajú v strednodobých
horizontoch. Navrhol spoloþné rokovania OZ obidvoch obcí.
P. Ribán kritizoval zriadenie MŠ v ŠKD, žiadal do 3. 9. 2010
skompletizovaĢ aspoĖ 2 triedy tak, aby mohol bežaĢ uþebný proces.
Navrhol zvážiĢ vykonanie rozsiahlejšej nadstavby (dve podlažia), žiadal
zachovaĢ kvalitu ZŠ, o ktorú je záujem pre výuþbu jazykov od prvej
triedy.
P. Gabrižová: nadstavba školy zlepší podmienky detí a uþiteĐov v ŠKD.
P. Lišková: nadstavba ZŠ sa týka aj MŠ – umožní uvoĐniĢ triedy v ŠKD
pre MŠ. V tomto roku neumiestnili 20 detí. V budúcom roku sa obci
konþí výnimka umožĖujúca zvýšiĢ poþet detí v triede o tri. Budú chýbaĢ
dve až tri triedy.
P. Letenay: MŠ je originálna kompetencia obce. Nadstavbou ZŠ sa
zvýšia prevádzkové náklady, na ktoré obec nedostane viac peĖazí od štátu
(v ZŠ platí normatívne financovanie na poþet žiakov). Pohoda detí
v družine je závislá aj od uþiteĐov; vzhĐadom k finanþným možnostiam
obce sa hĐadá vyhovujúce, nie ideálne riešenie.
P. Raková: nikto nespochybĖuje nedostatok priestorových kapacít školy.
Ak štát vyhláškou znížil poþet detí v triedach, nech uhradí náklady s tým
spojené.
P. starostka: v záujme prijatia þo najviac detí z obce do MŠ alebo
školského obvodu do ZŠ, sa þasto uskutoþĖujú opatrenia na hrane zákona
(prijímanie detí s TP,...). Na nadstavbu ZŠ je vykonané výberové
konanie; vybratý zhotoviteĐ a vydané stavebné povolenie.

OZ schvaĐuje:
xRealizáciu nadstavby budovy Základnej
školy M. R. Štefánika so sídlom SNP þ. 3
Ivanka pri Dunaji.
xSpôsob financovania nadstavby podĐa
variantu 2: ponechanie prostriedkov
rezervného fondu na nepredvídané
výdavky v roku 2010 (výstavba
kanalizácie, neplnenie príjmov, atć).
xPoužitie voĐných zdrojov vo výške 415
320,57 € a dofinancovanie formou úveru
vo výške cca 327 000 € so splatnosĢou
36 mesiacov a s možnosĢou mimoriadnej
splátky 1-krát roþne po skonþení
rozpoþtového roka, na základe výsledku
hospodárenia
a schválenia
výšky
mimoriadnej splátky poslancami OZ.
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OZ ukladá:
xZvolaĢ rokovanie k obsahu zmluvy
medzi obcou a zhotoviteĐom nadstavby
ZŠ o koneþnom obsahu zmluvy.
xDoruþiĢ
na
pripomienkovanie
poslancom OZ návrh zmluvy. Uzávierka
pripomienok bola do 24. 5. 2010 do 900.
P. Letenay namietal vykonávanie
výberového konania konvenþného,
nie elektronického, ktoré umožní
dosiahnuĢ ćalšie úspory. OZ by
mala vnútorným predpisom stanoviĢ
pravidlá zostavovania výberových
komisií (starostka na zasadnutí OZ
þ.2/2010 vyzvala všetkých poslancov
k úþasti na otváraní obálok dĖa
3.5.2010).
P. Hanzelová nie je zásadne proti
nadstavbe ZŠ, žiadala vyvinúĢ úsilie
obce získaĢ na nadstavbu dotáciu od
štátu. Navrhla racionalizovaĢ veĐkosĢ
tried a školskej jedálne, odporuþila
prerokovaĢ návrh p. Rakovej využiĢ
MD na zriadenie škôlky a použiĢ
úver potrebný na nadstavbu školy na
rekonštrukciu osvetovej besedy.
(Hlasovanie o nadstavbe ZŠ)
uskutoþnenie nadstavby v súlade
s projektovou
dokumentáciou
a výberovým konaním:
za 9, zdržali sa 2 poslanci.
(Hlasovanie o spôsobe financovania)
variant þ. 2 rezervný fond
neporušený, súhlas so zobratím
pôžiþky na dofinancovanie)
za jednomyseĐne.
Návrh uznesenia predniesol
Múþka.
(Hlasovanie za jednomyseĐne).

p.

þíslo 3 / jún 2010

DĖa 14. júna sa v konalo ćalšie zasadnutie
obecného zastupiteĐstva.

UZNESENIE ZO DĕA
14. JÚNA 2010

OZ berie na vedomie:
xKontrolu plnenia uznesenia OZ obce
Ivanka pri Dunaji þ. 2/2010 a 3/2010.
xOdpovede na interpelácie poslancov a
otázky a pripomienky obþanov prednesené
na zasadnutí OZ dĖa 19.4.2010 18.5.2010.
xInformáciu o þinnosti KPK OZ obce
Ivanka pri Dunaji od zasadnutia OZ
konaného dĖa 31. 05. 2010.
xStanovisko
hlavného
kontrolóra
k závereþnému úþtu obce Ivanka pri Dunaji
Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Informovala o dvoch za rok 2009.
možnostiach realizácie elektronického verejného obstarávania.
xVýroþnú správu obce Ivanka pri Dunaji za
rok 2009.
Informáciu o þinnosti KPK predniesla starostka obce.
xInformáciu
o riešení
prístupu
P. Letenayová: kto bude vykonávaĢ stavebný dozor pri nadstavbe ZŠ?
k
nehnuteĐnostiam
na
Dobšinského
ulici.
P. Múþka: v zápise je uvedené, že stavebná komisia nepokladá za potrebné
zaobliĢ cestu z Puškinovej na PoĐnú ulicu. P. Múþka trvá na presnom zameraní OZ schvaĐuje:
cesty s presným urþením hraníc pozemkov.
xCeloroþné hospodárenie obce Ivanka pri
(OZ vzalo informáciu na vedomie jednomyseĐne)
Dunaji za rok 2009 bez výhrad.
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce p. Holcingerová. Z 12
poslancov bolo prítomných 10. (p. Kliská sa ospravedlnila pre chorobu, p.
Podivinský ohlásil neskorší príchod.
Starostka navrhla pozmeniĢ a doplniĢ program: stiahnuĢ rozpoþtovú
úpravu, doplniĢ samostatné body: žiadosĢ p. A. Pavelkovej a p. D. Nádaždyho
o poskytnutie náhradných pozemkov, riešenie havarijnej situácie s rozvodmi
odpadových vôd v ZS, adaptácia priestorov ambulancie pre dospelých na
detskú ambulanciu, zmluva o prenájme priestorov detskej ambulancie.
(Hlasovanie o programe vrátane zmien: za jednomyseĐne).

Interpelácie:
P. Studnická žiadala reklamovaĢ nevyhovujúcu opravu výtlkov na ceste III.
triedy do Bernolákova a Zálesia
P. Antalicová žiadala zamedziĢ prejazd nákladných vozidiel prevážajúcich
v smere od Vrakune zeminu cez obec. (starostka uviedla, že obec požiadala
o riešenie políciu).
P. Schreiner upozornil na rýchlosĢ týchto áut presahujúcu 80 km/hod.
Navrhol v lokalite ich pohybu doplniĢ chýbajúce dopravné znaþenie.
P. Subally žiadal na strane od RD Pechových na ulici Za školou zvýšiĢ
záchytnú sieĢ na minifutbalovom ihrisku, aby sa zabránilo poškodzovaniu ich
majetku a rušeniu pokoja odkopnutými loptami. (p. starostka požiada
spoloþnosĢ MATEP o vykonávanie strážnej služby na školskom dvore poþas
nadstavby ZŠ).
P. Letenay sa spýtal kto bude zastupovaĢ p. Esterle poþas MD; žiadal
vypracovaĢ štatút internetovej stránky obce.
P. Letenayová žiadala vyvesiĢ prevádzkový poriadok cintorína, opraviĢ
najstarší chodník na cintoríne.
P. Antalicová: starý cintorín je zarastený vysokou trávou; p. Letenayová:
cintoríny by mal kosiĢ správca (starostka: v súþasnosti vzhĐadom na
poveternostné podmienky je veĐký nával prác pri údržbe verejnej zelene;
povinnosĢ kosiĢ cintoríny nemá správca v náplni práce a nekonanie v tejto veci
odôvodĖuje aj zdravotným stavom).
P. Bartok pre údržbu plochy miniihriska je potrebné zakúpiĢ kefu na umelú
trávu.
Informáciu k návrhu závereþného úþtu predniesol p. Letenay
Diskusia: p. Múþka ocenil vysokú úroveĖ spracovania materiálu. Pre jeho
Đahšie pochopenie a orientáciu sa v údajoch navrhol vypracovaĢ prehĐadný
materiál a ten sprístupniĢ verejnosti.(p. Letenay: v IN bude zverejnený)
Hlavná kontrolórka predniesla svoje stanovisko k návrhu ZÚ. Odporuþila ho
schváliĢ bez výhrad.
(Hlasovanie: celoroþné hospodárenie obce za rok 2009 bez výhrad
jednomyseĐne).

xPlán kontrolnej þinnosti hlavného
kontrolóra obce na 2. polrok 2010.
xZmluvu o bezodplatnom užívaní þasti
nehnuteĐnosti par. þ. 1219 v k.ú Ivanka pri
Dunaji, oznaþenej ako lokalita „U vþelára“
vo výmere 1 218 m2, uzavretú medzi obcou
a OZ SUMEC na dobu neurþitú.
xPôvodne urþenú cenu 23,24 €/m2 za
predaj pozemkov vo vlastníctve obce,
priþlenených k nehnuteĐnostiam vlastníkov
na Školskej ul.
xVypracovanie právnej analýzy minimálne
dvomi
nezávislými
právnikmi
k problematike
usporiadania
vzĢahu
k pozemkom v katastri obce v zmysle
žiadosti p. Pavelkovej a spol.
xZmluvu o nájme na priestory detskej
ambulancie v ZS obce, uzavretou medzi
obcou a Babyclinic s.r.o., zastúpenou
MUDr. Slávkou Mišíkovou, na dobu
neurþitú , výpovedná lehota 12 mesiacov
a odklad platieb roku 2010 na 12 mesiacov
roku 2011.
xýerpanie nákladov na prestavbu detskej
ambulancie vo výške cca 8 865,01 € a na
odstránenie havarijného stavu sociálnych
zariadení vo výške cca 4 980 €.
xSpoloþný postup Ocú a vlastníkov
pozemkov na zabezpeþenie práva prechodu
cez parc. þís. 275/93 v k.ú. Farná o výmere
38 m2 na pozemky vlastníkov formou
zabezpeþenia práva vstupu.

OZ urþuje:
xpoþet
12
poslancov
Obecného
zastupiteĐstva v Ivanke pri Dunaji na celé
volebné obdobie 2010-2014,
xvýkon funkcie starostu na celé volebné
obdobie 2010-2014 na plný úväzok
v súlade so zákonom þ. 369/1990 Zb.
ŽiadosĢ združenia SUMEC o prenájom pozemku U Rusa, þasĢ o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov.
U Vþelára, predniesol p. Múþka.
Informáciu k návrhu Štatútu Matiþného domu predniesla starostka obce.
Bola vznesená pripomienka vedúceho MD p. Fašunga, aby v záujme
operatívnosti pri uzatváraní zmluvných vzĢahov, zmluvy o prenájme MD
nepodpisoval prednosta OcÚ, ale vedúci MD. P. Sojáková jeho požiadavku
neodporuþila akceptovaĢ, bola by v rozpore so Smernicou pre nakladanie
s majetkom obce. (OZ materiál odroþil).
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Pozemok a na Ėom vybudovanú umelú zátoku chce využívaĢ ako bezpeþné
prístavisko pre þlny splavujúce Malý Dunaj. Prenajatý priestor nebude ohradený,
ale voĐne prístupný. Nájomcovia na Ėom budú udržiavaĢ a ošetrovaĢ lesný porast,
umiestnia tu koše na smeti a smeti budú likvidovaĢ.
Diskusia: p. Letenay sa informoval na poþet þlenov združenia SUMEC;
P. Letenayová: akým spôsobom bude riešené zabezpeþenie neohradeného
priestoru;
P. Podivinský: IýO spoloþnosti nesúhlasí s údajmi v zmluve; navrhol v záujme
ochrany majetku návštevníkov pozemok ohradiĢ aspoĖ živým plotom (p. Múþka:
priestor bude verejne prístupný z vody aj lesa)
P. Subally: priestor treba oznaþiĢ tabuĐami „Súkromný pozemok“
(Hlasovanie o nájme na dobu neurþitú: za 8 poslancov, zdržali sa 3 poslanci).
(Hlasovanie o uzatvorení zmluvy predloženého znenia s dĎžkou nájmu na dobu
neurþitú: za jednomyseĐne).

dospelých ZS na detskú a návrhu
nájomnej zmluvy predniesla starostka
obce.
Náklady na riešenie havarijného stavu
predstavujú 4 980 €, náklady na prestavbu
ambulancie pre dospelých na detskú
ambulanciu 8 865,01 €.
Diskusia k problematike: p. Letenay:
z akých zdrojov budú náklady uhradené?
(p. starostka: zo mzdových úspor na
pracovníkov verejnej zelene - príspevky
za troch zamestnancov z úradu práce.)
(Hlasovanie o rozpoþte na prestavbu ZS:
za jednomyseĐne)
(Hlasovanie o zmluve o prenájme) doba
nájmu neurþitá s výpovednou lehotou 12
mesiacov, odklad splátok 6 mesiacov
s povinnosĢou uhradiĢ dlžnú sumu do
konca roka 2011 - za 10 poslancov,
zdržal sa 1 poslanec.

Informáciu k žiadosti p. Clarke o zníženie predajnej ceny obecných
pozemkov na Školskej predniesla starostka obce.
P. Letenay: finanþná komisia so znížením schválenej predajnej ceny nesúhlasí.
Terajší užívatelia by pri prípadnom predaji svojich nehnuteĐností tiež
nezohĐadĖovali, že þasĢ predávanej nehnuteĐnosti získali od obce za nízku cenu,
ale správali by sa trhovo.
(Hlasovanie o ponechaní platnosti pôvodne schválenej ceny 23,24 € za 1m2 : za V diskusii obþanov vystúpili:
väþšina poslancov).
P. Podivinský: ako je to so zákazom
kúpania psov na VeĐkej Štrkovke?
Informáciu o riešení prístupu k nehnuteĐnostiam na Dobšinského predniesla
(prednosta OcÚ: bude vyhradená
starostka obce.
oddelená pláž pre kúpanie so psami).
Informovala o pozvaní všetkých zainteresovaných vlastníkov pozemkov, ktorí sa P. Belašiþová vlastní na Palárikovej dom,
záväzne nevyjadrili na rokovanie KPK. Na prvý dohodnutý termín sa dostavila iba
v ktorom bola v r. 2003 vykonaná
p. Pavelková. Ćalšieho stretnutia sa zúþastnil p. Jung.
nadstavba, a tá bola skolaudovaná ako
P. Wendl a p. Hanzelová namietali, že voþi p. Jungovi sa postupovalo samostatná bytová jednotka, hoci takou
nadštandardne, lebo bol pozvaný na zasadnutie KPK ako jediný z dotknutých
nie je. Žiada poskytnúĢ vysvetlenie.
vlastníkov nehnuteĐností, a pritom nie je držiteĐom listu vlastníctva, ale p.
P. Paulen:
vzhĐadom
k mzdovým
Hanzelová a spol. áno. (starostka v odpovedi uviedla, že na rokovanie KPK nákladom obce na právniþku, mala by sa
nepozývala tých vlastníkov pozemkov v lokalite, ktorí sa vyjadrili, že sú ochotní
využiĢ jej právna analýza pri riešení
prispieĢ na vytvorenie prístupovej cesty. P. Jung sa z prvého stretnutia
Dobšinského ulice.
ospravedlnil).
P. Besediþová: preþo odpoveć pre p.
P. Hanzelová žiadala, aby obec ich problém riešila zákonnou cestou.
Besediþovú vypracovala pracovníþka
P. Besediþová navrhovala problém p. Hanzelovej a spol. riešiĢ v zmysle § 4
stavebného úradu v Senci? (starostka:
zákona þ. 66/2009.
v záujme objektivity riešenia uzavrela
P. Schreiner navrhol, aby si problém riešili záujemcovia sami.
obec dohodu so zamestnancom SU
P. Múþka odporuþil vypracovaĢ uznesenie OZ, v ktorom sa obec aj žiadatelia
Senec); namietala prerušenie konania na
zaviažu riešiĢ problém spoloþne.
120 dní, hoci zákon pripúšĢa dobu 30,
Na záver starostka zdôraznila, že obec je pripravená spolupracovaĢ so skupinou
resp. za istých podmienok 60 dní;
žiadateĐov (p. Hanzelová a spol.).
informovala o žiadosti p. Matejkovej
(OZ jednomyseĐne schválilo ukonþenie diskusie k problematike).
z Matiþnej o právnu pomoc vo veci
Informáciu k žiadosti p. A. Pavelkovej a D. Nádaždyho, aby im obec poskytla zriadenia vecného bremena na prístup
náhradné pozemky za pozemky, na ktorých sú vybudované prístupové cesty k bytovému domu.
P. Chríbiková upozornila na potrebu
k bytovým domom na Dobšinského predniesla starostka obce.
opatrnosti obce pri uzatváraní dohody
Starostka poslancom poskytla kópiu jej odpovede na spomínanú žiadosĢ.
Diskusia: p. Pavelková pozemky sú pod cestou, mala by to riešiĢ obec (p. s Lesmi SR, aby nebolo pristúpené na
starostka: obec nie je vlastníkom ani staviteĐom cesty, užívajú ju vlastníci bytov holorubný hospodársky spôsob. Treba
presadiĢ, aby lesy boli zaradené do
v lokalite.)
P. Schreiner navrhol vyzvaĢ obecnú právniþku a druhú stranu na rokovanie vo kategórie lesov osobitného urþenia.
veci, aby sa obec vyhla pochybeniu, ktoré by bolo nežiaducim precedensom pre P. Peteri upozornil na nekvalitný orez
stromov v obci (prednosta zabezpeþí
budúcnosĢ.
P. Letenay: obec bude musieĢ v budúcnosti pristúpiĢ komplexne k problematike vykonanie nápravy).
P. Podivinský
žiadal
posúdiĢ
užívania cudzieho majetku.
P. Blubla: obec je povinná riešiĢ vysporiadanie pozemkov systémovo, a þo životaschopnosĢ lipy pred kostolom.
najviac rovnako.
P. Hanzelová: obec by mala daĢ vypracovaĢ právny výklad problému dvom Návrh uznesenia predniesol p. Múþka.
(Hlasovanie za jednomyseĐne).
nezávislým právnikom.
Informáciu o nákladoch na riešenie havarijnej situácie odpadového systému zo zápisníc vypracovaných prednostom
v sociálnych zariadeniach ZS, nákladoch na prestavbu ambulancie pre OcÚ Ing. Š. Horovským, PhD. (krátené)
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Informácie zo základnej školy

x
V súvislosti s úmrtím bývalého riaditeĐa základnej
školy bol vymenovaný zastupujúci riaditeĐ ZŠ p. Ribán.
V zákonnej lehote (predpokladá sa august) bude
zriaćovateĐom vyhlásené výberové konanie na miesto
riaditeĐa ZŠ.
x
Zastupujúci
riaditeĐ
v zmysle
ustanovení
školského zákona udelil zo závažných prevádzkových
dôvodov (nadstavba
ZŠ) riaditeĐské voĐno
v trvaní piatich dní
(od 24. 6. do 30.6.
2010). Vysvedþenie si
žiaci prevzali už 23.
júna, a tým pre nich
už zaþali prázdniny.
x
Obec
sa
rozhodla neobnoviĢ
pracovnú zmluvu so
školníkom na ZŠ,
a takisto
nájomnú
zmluvu na služobný
byt (ich platnosĢ
skonþila k 30.6.2010).
Nastúpil nový školník, ktorý nebude využívaĢ služobný
byt.

Z þinnosti obecného úradu,
komisií obecného zastupiteĐstva
Inšpektor verejného poriadku
Od 1.7.2010 bol na OcÚ prijatý nový pracovník ako
inšpektor verejného poriadku.
Záujmom vedenia obce je, aby v teréne postupne
kontroloval povinnosti vlastníkov nehnuteĐnosti maĢ
smetnú nádobu, takisto evidenciu psov; zabezpeþoval
výber poplatkov pri trhoch.
Najskôr však bude ešte doruþovaĢ platobné výmery.
Pokus o vlámanie do budovy OcÚ
V máji sme zaregistrovali dva neúspešné pokusy
o vlámanie do budovy Obecného úradu, odniesli si to
poškodené dvere.
Zdravotné stredisko
Zrealizovala sa rekonštrukcia strechy (nová strešná
krytina), urobil sa nový fasádny náter. Bola
dokonþená prestavba vnútorných priestorov potrebná
pre vytvorenie novej ambulancie detského lekára.
Cyklochodník
Bola urobená rekonštrukcia plynovodu a plynové
prípojky k jednotlivým rodinným domom, na
prácach sa pokraþuje už v blízkosti lokality Ivanka –
Vinice.

Nadstavba základnej školy
Práce na tejto najvýznamnejšej tohtoroþnej
Zberné suroviny
investiþnej akcii obce už zaþali, najskôr bolo
na Moyzesovej konþia
potrebné urobiĢ základy pre žeriav, pre výĢahovú
Na základe nájomnej zmluvy bude prevádzka šachtu.
Zberných surovín na Moyzesovej ulici ukonþená k Oprava výtlkov
31.7.2010.
Poškodené cesty sa opravovali na Sládkoviþovej,
Je záujmom Zberných surovín, a.s. Žilina nájsĢ v obci Dlhej, PoĐovníckej, VišĖovej.
primeranejšiu lokalitu (napr. priemyselná zóna na
severe Ivanky), kde by zber druhotných surovín mohol
pokraþovaĢ.
Ak sa to nepodarí, môže sa staĢ aj to, že prevádzka
v Ivanke skonþí.
Pozemok na Moyzesovej chce vlastník –
rímskokatolícka cirkev farnosĢ Ivanka postupne
využiĢ na vytvorenie priestorov pre potreby farnosti
(zázemie pre spoloþenské, kultúrne, športové aktivity).

Nové vežové hodiny
a elektrifikácia zvonov
Firma ELMONT z Liptovských Sliaþov zrealizovala
elektrifikáciu zvonov na ivanskom kostole sv. Jána
KrstiteĐa. Takisto boli nainštalované nové vežové hodiny
(nielen viditeĐný ciferník, ktorý prekryl starý, ale najmä
nový moderný mechanizmus ukrytý vo vnútri). Vežové
hodiny opäĢ ukazujú presný þas, a možno povedaĢ
decentným tónom aj odbíjajú.
Podrobnejšie informácie nielen o tejto aktivite farského
úradu v Ivanke pri Dunaji prinesieme v budúcom þísle IN.
-let-

10

Na
pozvanie
Zboru
pre
obþianske
záležitosti pri Obecnom úrade v Ivanke pri
Dunaji prišli dĖa 5. júna 2010 do obradnej
siene rodiþia so svojimi detiþkami
narodenými v roku 2010, pri príležitosti
slávnostného zápisu nových obþanov obce
Ivanka pri Dunaji do pamätnej knihy.
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Oznámenie Slovenskej pošty
Vážení obyvatelia,
Slovenská pošta, a.s. Vám oznamuje, že z dôvodu
potreby plynulého þerpania dovoleniek zamestnancov
pristupuje k obmedzeniu otváracích hodín vybraných
pôšt. V tomto roku bude prevádzka na pošte v Ivanke
pri
Dunaji
pondelok 8-1230 13-1430
obmedzená
8-1230 13-1430
v termíne od 2.8. utorok
8-1230 13-18
do
27.8.2010 streda
štvrtok
8-1230 13-1430
nasledovne:
8-1230 13-1400
Ćalej
Vás piatok
v súvislosti so zabezpeþovaním doruþovacej služby

prosíme o zabezpeþenie podmienok pre doruþovanie:
oznaþenie domov orientaþnými þíslami, umiestnenie
funkþných domových listových schránok na hranici
ohraniþeného pozemku pred vstupom na tento
pozemok, a najmä na zabezpeþenie psov tak, aby
neohrozovali bezpeþnosĢ doruþovateĐa. Opakovane sa
stretávame s voĐne pustenými psami alebo s prípadmi
takého umiestnenia domovej listovej schránky, že
doruþovateĐ je pri jej obsluhe priamo ohrozovaný
psom. Preto Vás upozorĖujeme, že v prípade takejto
prekážky sme oprávnení doruþovanie nevykonaĢ,
a dokonca ho na nevyhnutný þas aj pozastaviĢ.
Ćakujeme Vám za pochopenie a prajeme príjemné
letné dovolenkové obdobie.
Slovenská pošta, a.s. Oblastné riaditeĐstvo pôšt Bratislava

Organizácia využitia informaþných tabúĐ v obci
Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji dĖom 1. 5. 2010 schválil
uverejĖovanie platených oznamov v propagaþných
vitrínach obce pre organizácie, firmy a fyzické osoby.
Vitríny sú aj naćalej urþené na propagáciu kultúrnych a
spoloþenských podujatí organizovaných v Ivanke pri
Dunaji, zároveĖ však môžu byĢ využité na reklamné
úþely fyzických a právnických osôb. NakoĐko je kapacita
uverejĖovania platených reklám obmedzená, bol stanovený
maximálny formát pre uverejnenie oznamu A4, stanovený
bol aj minimálny formát A5. Koordinátorom
uverejĖovania
všetkých
informaþných,
teda
i neplatených materiálov, je Informaþné centrum obce,
kde si záujemcovia dohodnú podmienky vyvesenia
oznamu, a až potom zaplatia v pokladni Obecného úradu
poplatok za jeho uverejnenie. Následne pracovníþky
Informaþného centra zabezpeþia vyvesenie.
V obci je k dispozícii 5 informaþných tabúĐ pred
budovami Potravín u Juraja, Matiþného domu,
Zdravotného strediska, nákupného strediska Fipe a v

lokalite Biele vody. Pre informáciu uvádzame cenník
platených reklám vo vývesných vitrínach:
Formát Cena
DĎžka reklamy
Poþet vitrín
A4
100 €
1 mesiac
5
A4
20 €
1 mesiac
1
A4
5€
1 týždeĖ
1
UverejĖovanie oznamov o všetkých kultúrnych
aktivitách v obci a o podujatiach spoloþenských organizácií
je bezplatné. NakoĐko budú propagaþné vitríny v
budúcnosti uzamykané, je nutné aby všetci, ktorí majú
záujem o spropagovanie svojich aktivít zabezpeþili ich
zverejnenie prostredníctvom Informaþného centra.
Nezaplatené komerþné reklamy budú z informaþných tabúĐ
odstránené.
Bližšie informácie získate priamo v Informaþnom
centre na Moyzesovej 38/A, na tel. þ. 45 248 826 alebo na
e-mailovej adrese: ic@ivankapridunaji.sk.

V Ivanke druhý detský lekár – Babyclinic s.r.o.
Naša detská ambulancia sa nachádza v zdravotnom stredisku
v Ivanke pri Dunaji. Poskytujeme lieþebno-preventívnu
starostlivosĢ pre deti od narodenia do dovĚšenia 28. roku
života. Ordinaþné hodiny sú rozdelené na þas vyhradený pre
chorých pacientov, a þas, kedy vykonávame preventívne
prehliadky a poradne pre zdravé deti.
Ponúkame:
x profesionálny a individuálny prístup k chorým pacientom
x konzultácie o zdravej výžive a o všetkom þo Vás trápi
x preventívne prehliadky a oþkovania (vo vymedzenom
þase pre zdravé deti)
x vyšetrenie uší otoskopom
x CRP vyšetrenie na rozlíšenie vírusovej a bakteriálnej
infekcie
x vyšetrenie moþu pomocou moþového analyzátora
x výkony za úhradu na žiadosĢ rodiþa, napr. návšteva doma
a mimo ordinaþných hodín
x telefonické konzultácie
x spojenie lekára s pacientom mobilom alebo mailom

lekár: MUDr. Slávka Mišíková,
vzdelanie: Lekárska fakulta UK Bratislava
odbornosĢ: pediater I. atest.2003, II.atest.2008
sestra: Anna Petroviþová
odbornosĢ: zdravotná sestra
adresa: Zdravotné stredisko, Štefánikova 74,
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel. 02/45 241 734; www.babyclinic.sk

Ordinaþné hodiny
DeĖ
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Odbery
Preventívne
Ordinaþné
biologického
prehliadky pre
hodiny
materiálu
pozvané deti
00
00
7 -8
800 - 1030
1030 - 1100
00
00
13 - 16
700 - 800
800 - 1030
1030 - 1100
00
00
13 - 16
700 - 800
800 - 1100

Postup pri prechode od iného lekára: rodiþ s dieĢaĢom prídu k nám, po podpísaní dohody o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti, si my vyzdvihneme zdravotnú dokumentáciu od lekára vedĐa, eventuálne vyžiadame
poštou u lekára mimo Ivanky pri Dunaji. Pacient má právo meniĢ poisĢovĖu najskôr po 6 mesiacoch, skôr len pri
zmene bydliska.
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Hospodárenie obce za rok 2009 v €
PRÍJMY SPOLU (bežné a kapitálové)
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU (a+b+c)

2009
upravený
rozpoþet

þerpanie

3 181 329 3 158 257
3 025 668 3 016 208

DAĕOVÉ PRÍJMY (a)
Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve
Dane z majetku (z pozemkov, zo stavieb, byt. a nebyt. priestorov
Dane za tovary a služby (kom. odpad, užívanie. ver. priestr. ubytovanie, )

NEDAĕOVÉ PRÍJMY (b)

GRANTY A TRANSFERY ( c)

KAPITALOVÉ PRÍJMY SPOLU
príjmy (z predaja pozemkov, zo združených investiþných prostriedkov)
tuzemské kapitálové granty a transfery (transfer z Ekofondu)

ýerpanie výdavkov podĐa stredísk
Verejné služby vrátane OcÚ
Finanþná a rozpoþtová oblasĢ
Matrika a register obyvateĐov
VoĐby (prezidentské. do EP, VÚC)
Cestná doprava a miestne komunikácie
Odpad
Kanalizácia
Životné prostredie
Verejná zeleĖ
Vodovod, Verejné osvetlenie
Zdravotné stredisko
Miniihrisko
Matiþný dom
Obecná knižnica a VUB
Informaþné centrum
IN, rozhlas, kalendár, ZMOS
Cintorín, ZPOZ
Spoloþenské organizácie
MŠ Hviezdoslavova
MŠ Slneþná
ŠJ pri MŠ Hviezd. a Slneþná
ZŠ M. R. Štefánika
ZUŠ
Cirkevná materská škola
OpatrovateĐská služba
Denný penzión
Sociálne dávky, pôžiþky, príspevok pri narodení

VYDAVKY SPOLU (bežné a kapitálové)
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99,27
99,69

-0,09
3,25

1 975 086

99,45

-1,76

1 522 531
275 807
187 614

1 522 532
261 213
191 341

100,00
94,71
101,99

-3,01
4,51
0,28

267 699 100,53

4,26

108 761
121 642
8 000
27 892

773 421

školstvo - ZŠ prenesené kompetencie
matrika a register obyvateĐov
spoloþný stavebný úrad
z úradu práce, cestná doprava, životné prostredie
voĐby
MK SR kniha, festival
na pamätník M. R. Štefánika
MF SR - zmiernenie dopadov výpadku dane z príjmov

% zmena
09/08

1 985 952

266 295

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (z prenájmu budov, pozemkov)
Administratívne poplatky a iné platby (školné MŠ, stravné, ŠKD,ZUŠ)
Úroky z tuzemských úverov, pôžiþiek, vkladov ...
Iné nedaĖové príjmy (dobropisy, refundácie, výĢažky z lotérií)

%
plnenia

109 611
126 948
7 173
23 967

100,78
104,36
89,66
85,93

30,73
-1,96
-48,55
-18,69

773 423 100,00

18,23

601 813
9 491
5 026
1 341
11 244
16 500
1 800
126 206

601 813
9 492
5 026
1 342
11 244
16 500
1 800
126 206

100,00
100,01
100,00
100,07
100,00
100,00
100,00
100,00

11,38
15,77
5,15
6,42
-

155 661

142 049

91,26

-40,75

58 199
97 462

44 587
97 462

76,61
100

53,87
-

rok 2009
upravený
rozpoþet
405 676
17 110
9 493
12 013
252 482
151 500
218 905
3 426
92 352
69 911
9 858
0
41 636
15 359
26 449
119 794
20 917
84 053
105 327
246 992
42 312
1 033 616
230 419
28 575
21 969
65 006
5 909

þerpanie
403 844
16 534
9 492
12 042
230 182
151 424
156 352
3 306
98 335
69 125
9 405
7
40 969
15 034
25 764
125 338
20 529
72 315
103 642
245 597
41 967
1 036 791
230 421
28 575
21 468
63 811
6 354

%
plnenia
99,55
96,63
99,99
100,24
91,17
99,95
71,42
96,50
106,48
98,88
95,40
98,40
97,88
97,41
104,63
98,15
86,04
98,40
99,44
99,18
100,31
100,00
100,00
97,72
98,16
107,53

3 331 059 3 238 627

97,23

% zmena
09/08
2,89
-4,76
14,85
-19,85
5,52
11,04
5,96
9,60
38,28
-48,39
-93,00
5,94
7,84
54,30
160,41
6,63
-86,45
-1,50
119,10
5,89
44,66
10,33
3,22
1,21
15,81
20,39

3,72
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Kapitálové výdavky v roku 2009 (A+B+C+D+E)
Nákup strojov prístrojov a zariadení (A)

602 070
11 867

zakúpenie detského ihriska vrátane pieskoviska v areáli ZŠ pre elokovanú MŠ

Nákup dopravných prostriedkov (B)

10 447

obstaranie automobilu v rámci akcie „šrotovné“

Prípravná a projektová dokumentácia (C)

30 080

zameranie splaškovej kanalizácie III. etapa; projektová dok. kanalizácia IV. etapa; monitoring
na Farnianskej; projektová dokumentácia ZŠ

Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie (D)
xKanalizácia
Farnianska, Cintorínska 65 761 (dofakturovanie r. 2010), Veterná 30 346, Kalinþiakova 30 825
xParkoviská
výstavba parkovacích miest od kaštieĐa po Nádražnú vrátane terénnych úprav, ako i výsadba zelene
xChodníky
Vajnorská 39 468, PoĐovnícka 6 278, Škultétyho 1 335, cyklochodník 95
xVodovod Kalinþiakova
xZastávka Vajnorská
xAnjel na sochu sv. J. Nepomuckého
xElokovaná MŠ
rekonštrukcia tried v budove ŠKD v areáli ZŠ
x Oprava mostíka Biele vody
x Zateplenie ZŠ
Prostriedky z Ekofondu sú v príjmoch rozpoþtu; v roku 2009 predstavovali 97 462 (70 %
príspevku). Zvyšných 41 769 (30 %) bude po splnení podmienok, preukázaní úspory,
uhradených v roku 2010. V roku 2009 boli výdavky na zateplenie z vlastných zdrojov 47 797.
x Komunikácia Nová, Záhradnícka
Oprava po budovaní kanalizácie
x Osvetlenie
Vajnorská 4 432, Hlinkova 4 908, Rázusova, Olšinová, Sládkoviþova, Bernolákovská 4 497

Kapitálový transfer (E)

539 177
126 932
58 154
47 176
3 255
2 473
1 190
79 488
5 669
145 259

55 744
13 837

10 499

prostriedky na nákup konvektomatu do ŠJ pri ZŠ
Uznesením obecného zastupiteĐstva þ. 5./2008 zo dĖa 8.12.2008 bol schválený rozpoþet obce
Ivanka pri Dunaji na roky 2009-2011. Následne bol upravený troma rozpoþtovými opatreniami.
V takto upravenom rozpoþte na rok 2009 sú príjmy vo výške 3 352 382 € (vrátane úþelových
finanþných prostriedkov z Ministerstva školstva na výmenu okien vo výške 76 612 €
a finanþných operácii 94 441) a rozpoþtové výdavky 3 331 059 €.


Celkové príjmy dosiahli 3 234 869 € (vrátane nevyþerpaných prostriedkov na výmenu okien v ZŠ vo
výške 76 612 z roku 2008). Celkové výdavky dosiahli 3 238 627 €.

Z príjmov obce sa presúvajú nevyþerpané úþelové finanþné prostriedky z MF SR na zmiernenie
dopadov výpadku dane z príjmov vo výške 41 280 € do rozpoþtu obce 2010. Po tejto zmene
predstavujú celkové príjmy 3 193 589 €.

Na základe vyššie uvedeného je rozdiel medzi príjmami a výdavkami 45 038 €. Tento schodok
rozpoþtu obce bol krytý prebytkami z minulých rokov.

Bežné príjmy predstavovali výšku 3 051 540 € / bežné výdavky 2 636 557 €.

Kapitálové príjmy 142 049 € / kapitálové výdavky 602 070 €.

Rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami vo výške 460 021 € bol krytý
prebytkom z bežných príjmov (414 983 €) a prebytkom z minulých rokov (45 038 €).
13
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Odišiel dobrý þlovek

/smutné stránky školskej kroniky/
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.
„ýlovek má v srdci miesta, o ktorých existencii veĐakrát nemá ani potuchy. Až keć sa naplnia bolesĢou, dozvie
sa o nich.“
Do našej školy prišiel prvýkrát ako mladý uþiteĐ v roku 1980. Zostal 9 rokov. Potom pôsobil na ZŠ J. G.
Tajovského a 3 roky na Školskom odbore Okresného úradu v Senci. V roku 1999 sa vrátil k nám – na ZŠ
v Ivanke pri Dunaji – už ako riaditeĐ.
Bol to dobrý riaditeĐ: starostlivý, zodpovedný, Đudský.
Preferoval moderné formy vyuþovania, zavádzanie výpoþtovej techniky pre žiakov i uþiteĐov. Jeho prácu
oceĖovali žiaci, rodiþia, aj jeho nadriadení v obci – pani starostka a pracovníci Obecného úradu v Ivanke pri
Dunaji.
Všetci, ktorí sme ho poznali a mali ho radi, nezabudneme na jeho povzbudivý úsmev, na vždy otvorené dvere
jeho kancelárie, na trpezlivosĢ a ochotu riešiĢ všetky naše problémy.
SpisovateĐ A. Bednár povedal: ... „lenže bez stopy þlovek nezmizne....
Svoju nezmazateĐnú stopu zanechal pán riaditeĐ nielen na našej škole, ale aj v každom z nás.
ýesĢ jeho pamiatke!
Pedagogický zbor ZŠ M. R. Štefánika

Prezident SR I. Gašparoviþ pri Mohyle M. R. Štefánika

Tohtoroþné spomienkové slávnosti na tragickú
smrĢ M. R. Štefánika spred 91 rokov boli
výnimoþné prítomnosĢou pána prezidenta SR
Ivana Gašparoviþa. Slávnostného obradu
kladenia vencov k päte pomníku na námestí
a k Mohyle sa zúþastnili aj þlenovia kancelárie
prezidenta a útvaru Stráže prezidenta s hudbou
MO SR, niekoĐkí poslanci NR SR (pp. K.
Tóthová, A. Belousovová, R. Rafaj, ď. Petrák)
a velitelia Armády SR. Za organizátorov z
Matice slovenskej predseda Jozef Markuš a
jej ćalší predstavitelia, niektorí starostovia
blízkych
obcí,
zástupcovia
rôznych
spoloþenských
organizácií
Slovenska
i miestnych organizácií. Najpoþetnejšiu þasĢ
úþastníkov pietneho aktu však tvorila školská
mládež, miestni obþania a úþastníci Národnej
pochôdzky po juhu Slovenska.
Po príchode a zvítaní sa významní hostia
zhromaždili v budove IC a Pamätnej siene
MRŠ, kde si aj p. prezident prezrel pripravenú
rozšírenú expozíciu „M. R. Štefánik – koniec
cesty“. SlávnosĢ zaþala privítaním úþastníkov
spomienkovej slávnosti pani starostkou M.
Holcingerovou, slávnostným nástupom þestnej
stráže a položením venca prezidentom SR
k buste M. R. Štefánika na Nám. sv. Rozálie.
Sprievod úþastníkov k Mohyle viedli naše
mažoretky a hudba MO SR. Na mieste
spomienkovú slávnosĢ otvoril a prítomných
privítal podpredseda MS p. S. Bajaník.
Pán prezident SR I. Gašparoviþ vo svojom
príhovore
vyzdvihol
veĐkosĢ
þinov
M. R. Štefánika pre oslobodenie slovenského národa
z uhorského jarma. Každý slobodný národ má
a potrebuje charizmatické osobnosti, ktoré sú svojimi
þinmi príkladom v þasoch dobrých i Ģažkých.
Štefánikove myšlienky a odvážne þiny, jeho
vlastenectvo a odhodlanie dosiahnuĢ vytýþený cieĐ sme

prijali za svoje, a sú ešte i dnes inšpiráciou a príkladom
konania. Dnes už dozrievajú a napĎĖajú sa jeho
myšlienky v slobodnej a demokratickej SR. Záverom
vyzval všetkých obþanov, a hlavne mládež Slovenska
k nasledovaniu príkladu M. R. Štefánika, pretože nikdy
nie je dosĢ síl obetovaných pre vlasĢ.
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Predseda Matice Slovenskej p. J. Markuš
v príhovore pripomenul, že tento rok sa nesie
v znamení
130.
výroþia
narodenia
M. R. Štefánika.
Svojimi
þinmi
sa
nezmazateĐne zapísal do histórie Slovenska, stal
sa skutoþným národným bohatierom, mužom
jari,
mladosti
a sily
prebudeného
a oslobodeného národa. Prežil život ako
rozprávka, ktorý však bol skutoþnosĢou! Za
svoj krátky život sa z chlapca z chudobných
kopaníc stal pre svoje príkladné vlastnosti
uznávaný
vedec
v oblasti
astronómie,
z obyþajného vojaka na zaþiatku vojny sa stal
generál francúzskej armády a z odídenca
z ujarmenej vlasti sa stal jej osloboditeĐom
a þlenom vlády. Slovensko a Slováci majú
povinnosĢ poznaĢ život M. R. Štefánika, inšpirovaĢ sa
ním a zavĚšiĢ tak rozvoj svojho národa.
Pani starostka M. Holcingerová pozdravila
prítomných a zvlášĢ úþastníkov Národnej pochôdzky
po juhu Slovenska organizovanej Maticou slovenskou
už po 20-ty krát. Poćakovala sa za príkladnú aktivitu
jej úþastníkov, súþasných i minulých organizátorov
pietnych spomienkových slávností. Ako prejav uznania
od Matice slovenskej za zásluhy o rozvoj štefánikovej
myšlienky „VeriĢ, milovaĢ, pracovaĢ!“ a jeho
pamiatky, odovzdal jej predseda J. Markuš obci Ivanka

pri Dunaji striebornú medailu Matice slovenskej
sv. Cyrila a Metoda. V poćakovaní p. starostka
uviedla, že toto ocenenie je uznaním mnohoroþnej
starostlivosti o objekt Mohyly všetkým jej obþanom
a starostom obce, ktorí sa v minulosti podieĐali na jej
obnove a údržbe až doteraz.
Úþastníci na záver prijali memorandum, ktoré
vyzýva všetkých Slovákov a inštitúcie na posilĖovanie
vlastenectva, a predovšetkým výchovy mládeže
v duchu odkazu veĐkého Európana a Slováka, akým bol
Fero Hässler, MO MS
M. R. Štefánik.

Výstava „M.R.Štefánik - koniec cesty“ stále otvorená
V predveþer pietnych spomienkových slávností
sa 3. mája 2010 konala v Informaþnom centre
a Pamätnej sieni M. R. Štefánika vernisáž novej
výstavy, ktorú pripravila Historická spoloþnosĢ
Ivanky a Informaþné centrum obce. Výstava
s názvom „M. R. Štefánik – koniec cesty“,
ktorá potrvá do polovice júla, obsahuje viac ako
100 fotografií z jeho zaujímavého života a
niekoĐko nových unikátnych exponátov,
zapožiþaných obcou zo Slovenského národného
múzea v Martine.
Po prvý krát sú na tejto výstave verejnosti
prezentované þasti zariadení a dokumenty
o biologických
experimentoch
v kozme
s ivanskými prepelicami v misií „Štefánik
1999“ na stanici MIR. Vernisáži sa zúþastnil a s
krátkym príhovorom pozdravil prítomných aj
náš prvý slovenský kozmonaut Ing. Ivan Bella,
ktorý v ten deĖ uskutoþnil aj prednášku spojnú
s besedou na tunajšej strednej Spojenej
odbornej škole.
Návštevníkov výstavy iste zaujme medzi
exponátmi zapožiþanými zo SNM napr.
posmrtná maska þi odliatok ruky MRŠ,
niekoĐko osobných predmetov (vojenské
þiapky, dôstojnícky kord, legionárska prilba
s bajonetom a i.). Zaujímavý je aj Štefánikov
návrh
þesko-slovenskej
zástavy,
ktorá
pozostáva z þerveno-bielych pruhov po okraji
a širšieho modrého pruhu v strede so 4 bielymi
hviezdami, predstavujúcimi þasti republiky krajiny ýesko, Morava, Sliezko a Slovensko
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(Podkarpatská Rus bola priþlenená až na rokovaniach
v Trianone). Pre tento návrh tvaru zástavy bol Štefánik
inšpirovaný vlajkou USA poþas jeho tamojšieho
pobytu.
Exponáty z depozitu tunajšieho Ústavu biochémie a
genetiky SAV sú len malou þasĢou zariadení, ktoré boli
potrebné k biologickým experimentom na kozmických
lodiach Kozmos a orbitálnej stanice MIR. Niektoré
vystavené fotografie z experimentov, publikácie
vedeckých prác s vyhodnotením získaných výsledkov
(od akademika Kolomana Boću a od Ivanþanov Ing.
Vladimíra Sabu a Ing. Petra Škrobánka), ale aj
výskumnícka
práca
vedecko-pedagogických
pracovníkov SVŠT – Strojníckej fakulty v Bratislave

(medzi ktorými bol aj náš obþan Doc. Ing. Ladislav
Herbanský) na zariadeniach, ktoré boli vyslané do
kozmu dokumentujú len þiastoþne šírku þinností
vedcov
v spojení
s kozmickým
výskumom
problematiky dlhodobého pobytu Đudí a živých
organizmov v beztiažovom stave pri
budúcich
medziplanetárnych letoch. Výstava „M. R. Štefánik –
koniec cesty“ na fotografiách dokumentuje jeho
þinorodý život až po tragickú smrĢ pri našej obci;
prezentuje tak aj zaþiatok novej cesty - etapy
kozmických výskumov slovenských vedcov v záujme
budúcnosti
a pre
prospech
Đudstva.
Fero Hässler, HSI

Veteráni v Ivanke pri Dunaji
V sobotu 19. júna 2010 prechádzala našou
obcou kolóna historických vozidiel, ako
spomienková jazda na bývalých „500 km
slovenských“. PoriadateĐom jazdy bol Veterán
Car Club Bratislava-Rusovce. Štart jazdy bol
v Dunajskej Lužnej s cieĐom prvej etapy na
Mohyle M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji.
Spomienková slávnosĢ zaþala položením
kvetov k Mohyle. Hostí privítali, spomienkový
program a pohostenie pripravili ivanskí
matiþiari.
Druhá zastávka bola na Námestí Sv.
Rozálie, kde bola výstava historických vozidiel.
Najväþšiu radosĢ mali deti, ktoré vozili na
dvoch historických motocykloch so saidkou.
Záujem bol mimoriadny, všetky deti nemali to
šĢastie, že napriek snahe poriadateĐov sa pre
krátkosĢ þasu nestihli povoziĢ.
Prehliadky a jazdy sa zúþastnilo 32 vozidiel.
Najstarší automobil bol PEUGEOT z roku 1927,
majiteĐ vozidla je bratislavþan. Najstarší motocykel bol
ýZ 98 z roku 1937, majiteĐom je náš obþan - Ivanþan.
Raritou bol ruský historický motocykel so saidkou typ
M-72 z roku 1952. Na saidke mal majiteĐ pripevnený
vojenský guĐomet. Ten bol magnetom pre chlapcov,
ešte nestaþili ani sadnúĢ do saidky, už ho držali v ruke
a hrali sa na vojakov. Chlapci si plaþom vymohli väþší
okruh ako bol pôvodne naplánovaný. Ani dievþatá sa
nedali zahanbiĢ a smelo si do saidky sadali. Poriadky
museli robiĢ aj rodiþia, aby nik nebol ukrátený, a aby sa
neodviezli viac krát.
Nie všetky vozidlá, ktoré menujeme veteránmi sú
zaujímavé nielen tým, že sú staré, ale aj tým, že
technicky sú zaujímavé. Napr. vozidlo FIAT SPEIDER
vyrábané sériovo, ktoré svojimi technickými
parametrami sa približovalo výkonom k pretekárskemu
vozidlu. Ćalším zaujímavým veteránom bol AERO 500

- jednovalec z roku 1930 so špicovými kolesami
a dvojmiestnou karosériou. NeprehliadnuteĐné bolo
nemecké terénne vojenské vozidlo KDF z obdobia 2.
svetovej vojny. Mohli by sme menovaĢ ćalšie
zaujímavé vozidlá, vlastne všetky boli zaujímavé, bolo
len treba prísĢ a pokochaĢ sa technickou úrovĖou
jednotlivých veteránov, ktoré vytvorili ruky a um
našich starých otcov. Že dediþstvo si vieme vážiĢ,
ošetrovaĢ a pochváliĢ sa ním sme videli práve tu u nás.
Ćakujeme poriadateĐom, že poctili našu obec
návštevou. Ale povedzme si to tak, že keby jeden
z tých poriadateĐov nebol Ivanþan, náš Eman Straka,
ktorý je tiež vlastníkom nie len jedného historického
vozidla a roky sa venuje tejto ušĐachtilej záĐube, túto
úžasnú prehliadku a toto „ Rodinné striebro “ by sme
neboli videli.
Kolóna veteránov sa presunula bez Bernolákovo,
Tomášov do Šamorína a Hamuliakovo späĢ do cieĐa
ďudmila Schwottová
v Dunajskej Lužnej.

Spoloþný koncert žiakov umeleckých škôl
PriateĐov z družobných PozoĜíc na Morave poznajú
najlepšie naši futbalisti. Vo štvrtok 10.6.2010 družba
Đudí z našich obcí dostala ćalšiu dimenziu, a to na
úrovni Základných umeleckých škôl usporiadaním

spoloþného koncertu žiakov najprv v PozoĜiciach,
a potom na druhý deĖ v Ivanke pri Dunaji.
Spoloþný koncert ZUŠ pripravili obe školy tak, aby
na nich predstavili svojich najlepších hudobníkov. Bolo
to pre mnohých prvé „zahraniþné“ vystúpenie,
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u niektorých spojené aj s trémou. Našich žiakov
vystupujúcich v druhej þasti programu už
poznáme z mnohých iných vystúpení, a preto sa
pokúsim predstaviĢ našich hostí.
Rozvoj
talentu
žiaka
v niektorej
z umeleckých disciplín stojí veĐa úsilia tak
samotných žiakov, ich uþiteĐov i rodiþov.
RadosĢ z úspešného zvládnutia nástroja a partu
mladým „umelcom“, prezentujúc sa na
vystúpení pred verejnosĢou, potlesk publika
a slová uznania sú potom odmenou a dôležitým
povzbudením pre jeho ćalšiu prácu na svojom
talente. Pretože patrím k tým, ktorí neovládajú
žiaden hudobný nástroj, môj obdiv patril
všetkým úþinkujúcim! A myslím si, že právom.
ýi to boli þlenky flautového súboru, hráþky na
klavír, hráþi na akordeón, speváþky (o
malej Kristínke Šubrtovej budeme ešte poþuĢ!)
alebo skvelý hráþ na saxofón Tomáš Šmarda
alebo i hráþ na zobcovej flaute OndĜej Auda,
ktorý sa úspešne predstavil so svojou
skladbiþkou. Závereþné vystúpenie kvarteta
zobcových fláut v dobových kostýmoch bolo
najkrajším
zlatým
klincom
programu
PozoĜických.
Závereþné slová uznania z úst riaditeĐov
oboch ZUŠ p. Hany Navrátilovej a p. Zdena
Pialu,
prísĐub
i ćalších
spoloþných
koncertov, poćakovanie slovom i potleskom za
pekný koncert od obþanov potvrdil, že kultúra
(i šport) je to, þo naše obce spája i keć nás
hranice rozdelili. Ćakujeme! Fero Hässler

Ivanská organizácia Slovenského zväzu záhradkárov má už 100 þlenov!
DĖa 8. júna 2010 sa konal pravidelný aktív
záhradkárov v budove Informaþného centra. ýím bol
výnimoþný, že o Ėom píšeme?
Po dlhých daždivých dĖoch koneþne zažiarilo
v plnej sile slnko! RadosĢ z pekných dní, plných krásy
v našich pridomových záhradkách, z prvých þerešní
a jahôd, pretavil p. prof. I. Hriþovský do citovania
Johna Lenona „Odtrhol som kvet – a zvädol! Chytil
som motýĐa – a zahynul! Pochopil som, že krásy sa
možno dotýkaĢ len srdcom!“ Po týchto milých slovách
do úvodu schôdze sa sypali na p. profesora otázky
a informácie v rýchlom slede za sebou. Pani tajomníþka
oznámila, že naša ivanská organizácia SZZ má už 100
þlenov, þo bolo prijaté radostným potleskom. K tejto
milej udalosti prišiel zablahoželaĢ aj tajomník
republikového výboru SZZ p. Ing. Korþek, ktorý dostal
þesĢ aj s p. profesorom sfúknuĢ svieþku na torte, ktorú
pripravila p. A. Balogová. ZároveĖ nám oznámil, že na
podporu þinnosti organizácie nám bola priznaná
podpora 100 eur. I keć to nie je veĐká suma, rovnako
poteší hlavne preto, že už sú naplánované ćalšie akcie,
ako napr. spoloþná výstava záujmových združení
Ivanky, ktorá bude v dĖoch 8. až 10. októbra 2010 (ak
máte záujem, pripravte si k tomuto dátumu exponát!).
Pripravuje sa tiež autobusový jednodĖový zájazd do

Dvorov n. Žitavou (niekedy na konci septembra) ako
návšteva tamojšieho ovocinárskeho a vinárskeho
družstva, a tiež návšteva poĐnohospodárskej výstavy
v Thulne (Rakúsko). Záujemcovia, prihláste sa v IC!
Rovnako
milou
a radostnou
spoloþenskou
udalosĢou bola oslava 80. narodenín nášho þlena p.
Františka Horvátha z Okružnej ulice, spojená
s ochutnávkou jeho výbornej medoviny, za ktorú bol
poctený mnohými oceneniami. Za rozvoj vþelárstva na
Slovensku mu bola ako dlhoroþnému vþelárovi
a funkcionárovi pri životnom jubileu udelená Medaila
Štefana Závodníka, þo je najvyššie vþelárske
vyznamenanie na Slovensku. Gratulujeme!
Ćalšie informácie o potrebe postrekov (vošky,
chrastovitosĢ a múþnatka jadrovín, Loretov rez jabloní,
postrek viniþa proti peronospóre a múþnatke) o nutnosti
nakyprenia ubitej pôdy po dažćoch, o ešte
pretrvávajúcej možnosti výsadby zeleniny a i. sú tou
prepotrebnou „živou vodou“ organizácie. (Informácie
obdobného
charakteru
možno
získaĢ
i na
www.zvazzahradkarov.sk.) Aby informovanosĢ þlenov
bola úplná, na pozvanie p. J. Slivonovej sme boli na
exkurzií v jej záhradke, kde nám p. profesor ukázal
spôsoby letného rezu jabloní a mnoho iných
zaujímavostí.
Fero Hässler, SZZ
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priþom veliteĐský modul pre troch
kozmonautov
bolo len nepatrnou þasĢou
Zo stretnutia s prvým slovenským
špiþky celého monštra. (Batožinu nášho
kozmonautom Ivanom Bellom
kozmonauta tvorilo len asi 60 kg rôznych
zariadení k experimentom.)
V rámci
tohoroþných
sprievodných
podujatí
Do kabíny sa nastupuje 3 hodiny pred plánovaným
spomienkových slávností na M. R. Štefánika sa štartom na potrebné závereþné preskúšanie všetkých
v pondelok 3.5.2010 mohli všetci, ktorí mali záujem, systémov. Predtým sa však treba podrobiĢ rôznym,
stretnúĢ s našim prvým slovenským kozmonautom niekedy i celkom zábavným zvykovým rituálom.
Ing. Ivanom Bellom, a vypoþuĢ si jeho zaujímavé Samotný štart rakety, mohutné burácanie motorov,
rozprávanie o misii „Štefánik 1999“, ktorej bol chvenie, silné vibrácie, tlak do kresla (preĢaženie 3,5
úþastníkom. Podujatie , ktoré sa uskutoþnilo G) po dobu 526 sec a kozmická loć je vćaka 1.
v spoloþenskej sále Spojenej školy zorganizovali kozmickej rýchlosti (7,9 m/sec) vo výške cca 220 km
pracovníþky IC spolu s Historickou spoloþnosĢou nad Zemou. Na tejto obežnej dráhe sa však musí
Ivanky pre Ivanþanov a študentov Spojenej školy. vykonaĢ ešte množstvo zložitých manévrov (trvajú 2
Z jeho pútavého rozprávania sa pokúsime þo-to dni), kým sa kozmická loć priblíži a bezpeþne spojí
sprostredkovaĢ aj pre vás.
s orbitálnym komplexom MIR, ktorý sa pohyboval na
Príprava kozmickej misie s úþasĢou nášho prvého obežnej dráhe vo výške 350 – 400 km. Zvítanie sa
kozmonauta sa zaþala v r. 1997 po rokovaniach s kozmonautmi na stanici MIR (okrem ruských tam bol
s ruskou stranou v súvislosti so splatením dlhu Ruskej vtedy aj francúzsky) prebehlo podĐa slovanského zvyku
federácie voþi Slovensku. Misia mala dva nosné ciele – – chlebom (nakrájaným už na kúsky, aby sa
informaþný, ktorým sa Slovensko zviditeĐnilo
vo svete ako 21. krajina, ktorá vyslala do
kozmu svojho þloveka s vlastným vedeckým
programom, nadväzujúcim na už predtým
vykonané a plánované experimenty pred (aj na
kozmickej lodi Kozmos), poþas a po
kozmickom lete. Let bol naplánovaný na marec
r. 1999 a za pomerne krátky þas bolo potrebné
vykonaĢ ešte množstvo prípravnej práce
v rôznych oblastiach.
Jednou z nich bol výber a príprava
kozmonautov, ktorá samotná bola mimoriadne
nároþnou a dôležitou úlohou. Kandidátmi do
výberu boli predovšetkým vojenský piloti
nadzvukových lietadiel, medzi ktorými z 28
prihlásených boli vybratí len 4 a po
komplexných vyhodnoteniach doma i v Rusku
zostali len dvaja, z ktorých jeden bol Ivan
Bella. Nároþný tréning a odborná príprava
z rôznych špecifických odborných oblastí
(astronómia, mechanika, kozmická medecína,
konštrukcia kozmickej lode a stanice MIR,
konštrukcia nosnej rakety a i.), ktorá sa bežne
vykonáva u kozmonautov po dobu 5 rokov bola
zhustená do 11 mesiacov. Do výcviku boli
zaradené dve posádky – hlavná a náhradná,
ktoré boli vo všetkom rovnocenné. Každý druh
výcviku (teoretických vedomostí i praktických
skúseností) bol vždy ukonþený štátnou
závereþnou skúškou pred komisiou buć
v Moskve, alebo v mesteþku kozmonautov
Gagarin. Len 3 týždne pred letom sa
kozmonauti presunuli na kozmodróm Bajkonur
nenatrúsilo) a soĐou (slaným roztokom).
v Kazachstane, kde sa podrobili ešte na špeciálnych
Program pobytu a rozvrh þinností bolo treba prísne
trenažéroch adaptácií vestibulárneho systému na budúci dodržiavaĢ, aby sa všetko naplánované stihlo. Okruh
beztiažový stav v kozme (otupením jeho budúcich fyzikálnych
experimentov
bol
zameraný
na
klamlivých informácií) a samotnej závereþnej príprave. vyhodnotenie intenzity kozmického žiarenia, ktorému
Nosná raketa Sojuz váži 313 t, z þoho je cca 300 t sú vystavení kozmonauti na palube lode.
len palivo. Výška rakety je 51 m (pre názornosĢ je to Z biologických experimentov to bolo liahnutie vôbec
ešte o cca 20 m viac ako má veža ivanského kostola), prvých živých tvorov – ivanskych prepelíc v
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podmienkach beztiažového stavu v kozme. Išlo
o inkubovanie 60 vajíþok, z ktorých sa malo poþas letu
vyliahnuĢ aspoĖ 15 – 20 ks životaschopných jedincov.
Problém nastal, keć sa o dva dni vyliahlo až 35 kurþiat
a postupne sa liahli i ćalšie. Tak sa stal náš kozmonaut
aj prvým farmárom v kozme! Pretože prepeliþky bolo
treba zložito kĚmiĢ a napájaĢ dávkovaním až do hrdla
(problém bol hlavne s napájaním vodou), liahnutie bolo
prerušené a zvyšné prepeliþky boli uložené do liehu
a uchované pre ćalší výskum na Zemi. Skúsenosti
a výsledky z experimentov sú pre budúce dlhodobé lety
Đudskej posádky medziplanetárnym priestorom
povzbudivé.
Lekárske
experimenty
nadväzovali
na
predchádzajúci výskum našich vedcov, týkajúci sa
þinnosti vestibulárneho systému þloveka, a tiež
znášanie záĢažových stresových situácií v beztiažovom
stave (I. Bella sa podroboval striedavo inzulínovým
šokom a podávaniu glukózy v kombinácií s fyzickou
a psychickou záĢažou).
Návrat z orbitálneho komplexu MIR na Zem trval
len niekoĐko hodín. Zostupový manéver má dve fázy –
mimo atmosféru a v atmosfére Zeme, priþom je veĐmi
dôležité opatrné znižovanie obežnej rýchlosti tak, aby
vstupný uhol lode do atmosféry bol v tolerancií ± 1°.
Na výške 150 km sa oddelí návratová þasĢ veliteĐskej
kabíny od ostatných už nepotrebných þastí. Na výške

110 km vstupuje kabína už otoþená ochranným štítom
dopredu do atmosféry v presnom vstupnom uhle, na
povrchu kabíny sa vytvorí plazma o teplote 2000 –
3000 °C a nakrátko sa preruší rádiové spojenie so
Zemou. Pri silných vibráciách sa zníži rýchlosĢ telesa
a na výške cca 12 km nad zemou sa otvorí 1.
stabilizaþný padák, neskôr 2. brzdiaci a napokon 3.
pristávajúci padák. Dopad kabíny na zem napokon
zbrzdia i motory mäkkého pristatia – þo je ale aj tak
rýchlosĢ cca 35 km/hod. Pristátie bolo pomerne presné
(len 1,5 km od vypoþítaného miesta) do zimy -13 °C
a 1 m hlbokého snehu. Hneć po vystúpení z návratného
modulu bol pre kozmonauta prekvapivý pocit
z gravitácie, ktorý sa našĢastie po niekoĐkých hodinách
adaptácie rýchlo vytratil.
Záverom besedy s kozmonautom odznelo ešte veĐa
zaujímavých informácií i odpovedí na otázky
prítomných.
Milé
stretnutie
s našim
prvým
kozmonautom Ing. Ivanom Bellom malo ešte
pokraþovanie
autogramiádou
a pozvaním
do
Informaþného
centra
s Pamätnou
sieĖou
M. R. Štefánika, kde sa náš hosĢ zúþastnil vernisáže
výstavy, prihovoril sa auditóriu a zapísal sa do
pamätnej knihy obce Ivanky pri Dunaji.
Fero Hässler, HSI

Umenie – galéria, múza, prosto fenomén Nemecku, ýesku. Pani Ivett Axamitová žije a tvorí
s mnohými podobami, ktorý sa môže výrazne podpísaĢ striedavo v ateliéri v Ivanke a v TopoĐþanoch.
v duši a srdci nás všetkých. U niekoho vyvolá pozitívny
V útulnom, komornom prostredí jej rodného domu
ohlas, u niekoho rozpaky, ak nedokáže
sa môžeme bližšie zoznámiĢ s jej tvorbou
umenie vnímaĢ
z toho hlbšieho
a za prítomnosti už nám známej osvetovej
abstraktnejšieho
duševne
pracovníþky p. Hajzokovej, ktorá má
vyþerpávajúceho rozpoloženia.
dohĐad nad týmito umeleckými skvostami,
Avšak v našom prípade máme možnosĢ zhliadnuĢ Vás pri dobrom voĖajúcom þaji þi káviþke, v zimnom
neobyþajne krásnu mozaiku obrazov, plastík, sôch období sprevádzané ozajstným teplom rodinného krbu,
a iných umeleckých predmetov zrozumiteĐných pre nás oázou pokoja a celkovo príjemným posedením
všetkých, kde sa kvalita snúbi s originalitou, a to a prehodením pár Đudských slov, vtiahne do sveta
v oþarujúcom prevedení našej rodáþky Ivett prvovýroby rodiacich sa postaviþiek, váziþiek,
Axamitovej.
obrázkov a rozmanitých umeleckých diel a odpúta nás
Za týmto krásnym, jemným stvorením sa skrýva na pár okamihov od šedivého, nudného života
hlboká škála dynamického a osobitného výtvarného veĐkomesta.
prednesu, jej duša pretavená do sveta nabitého
A tak
nezabudnuteĐná
atmosféra
spojená
pozitívnou energiou.
s náhodnými stretnutiami s priateĐmi, ich vzájomnou
A tak, ako ona sama hovorí, že k inšpirácii konfrontáciou na prezentovaní diela, nám dávala
potrebuje dotyk Sveta – dotyk Lásky, sa naozaj v plnej ideálny priestor ako zabudnúĢ na všedné, menej Đúbivé
miere prejavuje v jej umení. Jej výtvarná aktivita je a populárne záležitosti, a ba naopak vcítiĢ sa do
mimoriadne rozsiahla þi
tajomnej
ríše,
akoby
doma alebo v zahraniþí. Príćte si vychutnaĢ
rozprávkových bytostí, ktoré
Napríklad
monumentálne v mesiacoch júl a august
nás
obklopujú
a robia
diela v kostole vo VĚbovom, letnú atmosféru
šĢastnými.
14 zastavení krížovej cesty,
V Galérii Axa je možné
diela Ivett Axamitovej aj
socha
panny
Márie, bodyformingu do Zálesia
zakúpiĢ,
priestory
sú
Betlehem,
reliéf
Svätej x pondelok a streda
otvorené v pracovných dĖoch
rodiny v Nimnici, Krížová x od 1830 do 1930
od 1400 do 1800 na
cesta v JabloĖovej, zbierky x v spoloþenskej miestnosti nad
Moyzesovej 10. Tak príćte
vo Francúzsku, Taliansku,
potravinami
medzi nás, tešíme sa!
Chorvátsku,
Rakúsku,
M. Jaslovská
PoĐsku, Dánsku, Kanade, Teší sa na Vás cviþiteĐka Naća.
Floride, Austrálii, Izraeli,

AXA galéria
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PrehĐad kultúrnych a športových
aktivít (máj - jún)

x Stretnutie najlepších juniorov na 16. juniorských
majstrovstvách SR jednotlivcov a 15. juniorských
majstrovstvách družstiev v armwrestlingu (pretláþaní
rukou), ktoré sa tradiþne uskutoþnili na Spojenej škole.
x V priestoroch školy súþasne prebiehali súĢaže v tenise
mužov o pohár starostky.
x Aj napriek problémom v súvislosti s nadstavbou ZŠ sa
uskutoþnil ćalší roþník hádzanárskeho turnaja žiaþok
x Ivanku navštívili starosta z družobnej obce PozoĜice spolu
so školskými pracovníkmi, ktorí si prezreli naše školské
a predškolské zariadenia.
x Bohatý program ponúkali ivanské hody:
- v sobotu tradiþný hodový turnaj v malom futbale
- þaj o 6.tej, retro spoloþenská zábava so skupinou THE
SPRINGS
- tretí roþník vo varení guláša vo futbalovom areáli
- strelecké preteky
- kolotoþe, skákací hrad, maĐovanie na tvár
- kultúrny program na Námestí sv. Rozálie; úþinkovali
mažoretky Ariella, skupina Credo, Alias, Charliho neštestí,
brušné taneþnice Hárem a Amazu oriental, Pacora
a speváþky Jana Kocianová a Marta Potanþoková, Anka
Repková so svojou kapelou.
Ćakujeme sponzorom: kvetinárstvo Horváth, Michal
Zeman, GASTROPlus R&D a všetkým, ktorí prispeli
k úspešnému priebehu ivanských hodov.
zástupca starostu Mgr. Peter Bartok

IVANKA CUP 5. roþník
V dĖoch 25.6 až 27.6. sa konal už 5. roþník hádzanárskeho
turnaja prípraviek za úþasti viacerých družstiev zo Slovenska,
ýiech a Maćarska. Naše mladé družstvo skonþilo na peknom
4. mieste. Chceme sa týmto poćakovaĢ firme PULImedical
(obchodná spoloþnosĢ zameraná na distribúciu špeciálneho
zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky) a firme
eGaleria.sk (najväþšie internetové centrum).

Hodový futbalový turnaj
V príjemnej hodovej atmosfére, tentoraz poznaþenej aj postupom
slovenskej futbalovej reprezentácie do osemfinále MS vo futbale, sa
stretli v sobotu 26.6. ivanskí vyznávaþi futbalu na tradiþnom turnaji.
Tohtoroþný organizaþne pripravili dva kolektívy Falcons a Inet Cafe,
hoci organizátorom podĐa dohody z minulého roka malo byĢ
mužstvo FC Trávniþek. To ale nemalo záujem organizáciu turnaja
zabezpeþovaĢ, logicky teda nenašli sme ho ani medzi úþastníkmi.
Celkom 12 mužstiev bolo rozdelených do dvoch skupín, kde sa
hralo systémom každý s každým. Prví štyria zo skupín potom
postúpili do štvrĢfinále. Vo finálovom zápase mužstvo Falcons
porazilo Žabákov 3:2. Tretie miesto obsadili futbalisti Old Boys. -let-

Ćalší rok za nami - MŠ Hviezdoslavova

Ani sme sa nenazdali a je tu opäĢ koniec školského roka.
Z nášho pohĐadu, v materskej škole na Hviezdoslavovej ulici, ho
môžeme hodnotiĢ ako úspešný, pretože sme pre našich najmenších
zorganizovali všetko þo sme si naplánovali, a ak sa dalo, nieþo sme
i pridali. Samozrejme, naša práca by nebola možná bez podpory zo
strany rodiþov, obce, uþiteĐov zo ZUŠ, jazykovej školy Nezábudka
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a iných organizácií.
Deti najstaršej a strednej vekovej skupiny sprevádzali
svetom tanca, hry na flaute i anglickým jazykom, ktoré
fungovali prostredníctvom krúžkovej þinnosti v našej
materskej škole.
Po tradiþnej olympiáde, sme sa spoloþne tešili príchodu
Mikuláša i novým hraþkám, ktoré si deti našli pod
stromþekom v deĖ vianoþnej besiedky, pri ktorej si spoloþne
zatancovali, zaspievali i zarecitovali.
Fašiangy sme ukonþili v karnevalových kostýmoch
spolu so strašidelnými ježibabami, ktoré sa nám podarilo
odohnaĢ z nášho rozprávkového domþeka tam, kde sú
potrebnejšie, ako medzi našimi dobrými a milými deĢmi.
Poþas mesiaca apríl tie najodvážnejšie a vodu milujúce
deti absolvovali plavecký kurz pod dohĐadom trénerov
v Slovnafte.
Každý kto sa zúþastnil Ivanskej májovice, mohol vidieĢ
tance, ktoré sme sa spoloþne nauþili. Naše znalosti sme
predviedli i ku DĖu matiek v jednu slneþnú nedeĐu
v Matiþnom dome.
Jún je od nepamäti mesiacom detí a v našej škôlke to
nebolo inak. Poþas týždĖa detskej radosti, i keć slnieþku sa
veĐmi nechcelo spoza mrakov, sme navštívili ranþ v našej

dedine, kde nám pani Pechová ukázala ako sa treba staraĢ
o zvieratká, a pretože sme tak so záujmom poþúvali,
všetkých nás povozili na koníkoch alebo poníkoch. Na
skákacom nafukovacom hrade, ktorý narástol na dvore
škôlky, sme sa do sýtosti vybláznili. VeĐkým zážitkom bol
výlet na Železnú studniþku, kde nám predstavitelia mestskej
polície predviedli policajné psy, a nacviþili s nami ako sa
správne správaĢ na cestnej komunikácii. TýždeĖ sme
ukonþili súĢažným a taneþným dopoludním.
I tento rok sme absolvovali školu v prírode
v Nitrianskom Rudne. Krásne slneþné poþasie nám dovolilo
navštíviĢ mnoho zaujímavých miest, okolité prírodné
scenérie, veĐký drevený Betlehem v Rajeckej Lesnej, sklára
vo Valaskej Belej, þi maĐované domþeky v ýiþmanoch.
Domov sme sa vracali s plným batohom spomienok
a spokojnými úsmevmi.
To je len zlomok z toho, þo sme spoloþne s deĢmi poþas
tohto roka zažili, þaká nás ešte rozlúþkový deĖ s našimi
predškolákmi, ktorí od septembra zasadnú do školských
lavíc, a dúfame, že sa im úspešne podarí prekonaĢ tak
významný medzník v živote þlovek, ako je vstup do školy.
Gabriela Bognerová, uþiteĐka MŠ Hviezdoslavova

Termíny pre nasledujúce kurzy: 30.6., 7.7., 5.8., 12.8., 22.9.,
29.9., 28.10., 4.11., 8.12. a 15.12. 2010 vždy o 17:00 hod
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Ivanská ZUŠ v školskom roku 2009/2010

Zaþiatok uplynulého školského roku sa niesol v duchu
formovania a zlaćovania kolektívu pedagógov, nakoĐko vo
vedení ZUŠ nastali zásadné zmeny. Bývalú p. riad. ďubomíru
Rybárovú nahradil v riadení školy Zdeno Piala, do funkcie
zást. riad. boli ustanovené Mgr. art. Bibiána Rybárová a Mgr.
Iveta Gavulová.
Aj v zložení pedagógov nastali zmeny. V hudobnom
odbore doplnila zloženie pedagógov Mgr. Katarína
Lorenþíková, vyuþujúca klavír, Mgr. Ivana Ecetová,
vyuþujúca spev, na elokovanom pracovisku v Moste zaþala
pôsobiĢ p. uþ. Tatiana FoĐvarská a zmena nastala na tomto
pracovisku aj vo výtvarnom odbore, kde zaþal pôsobiĢ akad.
soch. Michal Gavula. V literárno-dramatickom odbore zaþala
pôsobiĢ Mgr. Katarína Koledzaiová.
Napriek novému zloženiu pedagógov, novému riadeniu,
filozofiou bolo smerovaĢ ku kvalite výchovno-vzdelávacieho
procesu, zdravej klíme na škole, kultúre vzĢahov, vytváraniu
priestoru pre tvorivosĢ, kreativitu v podmienkach humánnocitovo, esteticky orientovanej školy. Žiakom poskytnúĢ
kultúrno-umelecký rast, mysliac na ich osobnostné

predpoklady, viesĢ ich ku kultúrnemu, zmysluplnému životu,
úcte k þloveku, jeho práci, rešpektovaniu osobnosti.
Pedagogický kolektív zamestnancov školy plnil úlohy
a ciele školy vychádzajúce z plánu práce školy, prerokovanom
a schválenom na pedagogickej rade dĖa 27.8.2009. Možno
povedaĢ, že všetky naplánované úlohy na tento školský rok
boli splnené, snáć s výnimkou zrealizovania divadelného
predstavenia. Ale vzhĐadom na množstvo verejných
predstavení a zmeny v pedagogickom zložení to þasovo ani
nebolo možné. Samozrejme okrem naplánovaných akcií sa
priebežne organizovali aj predstavenia neplánované, alebo
vystúpenia þi už z aktivity alebo ako reakcia na potreby
spoloþenských organizácií v obci alebo mimo nej, dokonca
i v zahraniþí.
Verejná a interná prezentácia školy bola realizovaná
dôslednou prípravou a výberom koncertnej, výstavnej
a kultúrno-umeleckej þinnosti s prihliadnutím na kultúrnoumelecký zámer a obsah, na princípe spolupráce, kolegiality,
komunikácie. Výsledkom prezentácie školy boli kultúrnoumelecké aktivity pedagógov a žiakov.

Akcie, súĢaže a podujatia
22.10.
7.11.
25.11.
26.11.
29.11.

13.12.
16.12.
17.12.
18.12.
25.2.
9.3.
13.3.
14.3.
21.3.
24.3.
28.3.
8.-9.4.
12.4.
18.4.
24.4.
29.4.
30.4.
4.5.
4.- 6.5.
4.5.
9.5.
9.5.
12.5.
20.5.
23.5.
27.5.
28.-30.5.
30.5.
2.6.
5.6.
9.6.
10.6.
13.6.
17.6.
21.6.
22.6.

Interný koncert
Program Úcta k starším – Matiþný dom
Interný koncert
Vystúpenie 0rchestra ZUŠ v Bratislave
Divertimento musicale – Krajská prehliadka komornej a symfonickej hudby
Súbor bicích nástrojov – Diplom za netradiþnú interpretáciu hudby bez melódie
Vianoþný koncert
Vianoþná besiedka – Chorvátsky Grob
Triedny koncert žiakov p. uþ. Chrappovej
Vianoþná besiedka v MŠ Cirkevná
Interný koncert
Program pre Zväz telesne postihnutých – Matiþný dom
Program k MDŽ – Matiþný dom
Orchestrálny koncert – Matiþný dom
Program pre ýervený kríž – Matiþný dom
Hviezdoslavov Kubín – celoštátna prehliadka v umel. prednese poézie a prózy– Kremnica, Lukáš Sabo – zlaté pásmo
Koncert uþiteĐov ZUŠ – Matiþný dom
HusĐová súĢaž Kremnica, Peter Kupkoviþ – bronzové pásmo
Školské kolo – Slávik Slovenska, Matúš Jansta – 1. miesto
Verejný koncert – Matiþný dom
Luknárova Ivanka Lukáš Sabo – 1. miesto
Interný koncert
Májovica
Program DeĖ matiek MŠ Chorvátsky Grob
Bratislavské metamorfózy – Kraj. súĢaž. prehl. poézie a prózy, Lukáš Sabo – 1. miesto
Obvodné kolo Slávik Slovenska – Senec, Matúš Jansta – 1. miesto
Program DeĖ matiek ZŠ Chorvátsky Grob
Program DeĖ matiek Matiþný dom
Program DeĖ matiek MŠ Cirkevná
Interný koncert
Môj malý svet
Triedny koncert žiakov p. uþ. FoĐvarskej
Celoštátna súĢažná prehliadka v umeleckom prednese – Kremnica, Lukáš Sabo – 1. miesto
Koncert a výstava absolventov
Krajské kolo Slávik Slovenska, Matúš Jansta – spev
Program pre Obec Viniþné
Spoloþný koncert ZUŠ PozoĜice a ZUŠ Ivanka – miesto PozoĜice
Spoloþný koncert ZUŠ PozoĜice a ZUŠ Ivanka – Ivanka pri Dunaji
Triedny koncert žiakov p. uþ. Jakubíkovej
Vernisáž výstavy
Výchovný koncert pre MŠ – Matiþný dom
Triedny koncert žiakov p. uþ. Chrappovej
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Osobitne by som vyzdvihol
pravidelné a tradiþné podujatia,
ktoré kvalitou patria medzi
HUDOBNÝ ODBOR
primárne projekty školy.
I. stupeĖ: Martin Roštek, Peter Kupkoviþ - husle

Vianoþný
koncert
Matúš TrgiĖa, Ivana Slováková, Benjamin Ban, Peter Špaþek - gitara
neodolateĐnou
atmosférou
Viktória Gavaldová - klavír
jedineþné podujatie, kde sa
II. stupeĖ: Lukáš Honz, Kristína Škovierová - klarinet
zúþastĖujú všetky odbory
VÝTVARNÝ ODBOR
 Koncert uþiteĐov - už 3.
I.
stupeĖ: Viktória Slováková, Nina Kotvasová, Miroslav Nagy
roþník
kvalitou a atmosférou
neopísateĐný koncert pedagógov a ich hostí. Žánrovo podarí. Već koncertná sála ZUŠ a krídlo v nej, to jedno
rôznorodé a atraktívne podujatie
bez druhého si ani nemožno predstaviĢ.
 Orchestrálny koncert - špecifický a obĐúbený
ýo dodaĢ na záver? V dnešnej finanþne neutešenej
koncert našich najväþších súborov – Orchester ZUŠ dobe poznaþenej krízou, morálnym úpadkom,
a Gitarový súbor ZUŠ. Koncert známy pestrou nevkusom, nezdravými vzĢahmi, zlom, závisĢou,
skladbou žánrov, atraktívny pre obecenstvo.
neúctou þloveka k þloveku..., popriaĢ pedagógom
 Verejný koncert - Klasický a osvedþený koncert, množstvo šikovných žiakov, veĐa chuti do práce
kde sa predstavujú všetky odbory
a trpezlivosti. Dúfam, že množstvo priaznivcov našej
 Môj malý svet - jubilejný 10. roþník podujatia školy a tých, ktorí vidia zmysel práce s našimi deĢmi,
ladený na folklórnu tému, kde sa zúþastĖuje obrovské bude len narastaĢ. Već uznajme, ako sa dá vidieĢ lepšia
množstvo detí z TO, LDO a HO z našej školy, aj budúcnosĢ bez investície do našich detí?
z elokovaných pracovísk
 Koncert a výstava absolventov - Tradiþné
podujatie absolventov školy
 Spoloþný koncert ZUŠ PozoĜice a ZUŠ
Ivanka pri Dunaji - 1. roþník vzniknutej spolupráce
medzi družobnými obcami. Pevne verím, že sa bude
realizovaĢ každý rok. Je zaujímavý bohatým a pestrým
zložením úþinkujúcich, atraktívny pre divákov aj
úþinkujúcich.
 Vernisáž výstavy - už 15. roþník vydarenej
a zaujímavej výstavy výtvarných prác žiakov z našej
školy aj z elokovaných pracovísk.
 Výchovný koncert – každoroþné podujatie pre
žiakov ZŠ a MŠ na konci školského roka.
Na budúci školský rok boli v dĖoch 7. až 9. júna
vypísané prijímacie skúšky. PodĐa poþtu prihlásených
detí to vyzerá, že o štúdium na škole je naozaj veĐký
záujem. Samozrejme, najdôležitejší bude stav až na
zaþiatku šk. roka. K dnešnému dĖu môžem povedaĢ, že
poþet prihlásených záujemcov je asi 40. Toto þíslo
urþite nie je koneþné, lebo deti sa prihlasujú priebežne
až do konca šk. roku a ešte aj poþas celého septembra.
Je dosĢ možné, že ćalším záujemcom v septembri už
ani nebudeme môcĢ vyhovieĢ z kapacitných dôvodov.
ýo bude nového od septembra a aké najdôležitejšie
ciele zostávajú pred nami?
Kećže koncom školského roku v našej škole konþia
niektorí pedagógovia, budú od septembra 2010
nahradení novými, dúfam, že sa podarí ustáliĢ stav
pedagogického zboru. Je jasné, že nie je niþ horšie pre
žiaka þi už v individuálnom alebo v kolektívnom
vyuþovaní, ako neustále sa meniaci pedagóg. Ide
hlavne o Literárno-dramatický odbor a Výtvarný odbor
na elokovaných pracoviskách. ýo sa týka koncertov,
podujatí, projektov, urþite chceme zachovaĢ
a pokraþovaĢ
v osvedþených
a kvalitou
a návštevnosĢou overených podujatí. Nevyluþujem, že
vznikne aj nejaký nový, resp. staronový druh ako napr.
Rodinný, Koncert bývalých absolventov..... Naćalej
pred nami zostáva nesplnený sen – získanie krídla do
koncertnej sály. Verím, že do budúcna sa nám to
Zdeno Piala, riaditeĐ ZUŠ v Ivanke pri Dunaji

Absolventi ZUŠ
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VYUýOVANIE CUDZÍCH JAZYKOV V IVANKE
PONÚKAME VIAC A PRE VŠETKÝCH
Rozhovor s Ing. Jánom Šauliþom CSc.,
riaditeĐom Spojenej školy v Ivanke pri
Dunaji
Redakcia: Pán riaditeĐ, dopoþuli sme sa,
že sa na Vašej škole rozbieha projekt
vyuþovania cudzích jazykov takpovediac
pre všetkých – študentov aj dospelých.
P. Šauliþ:
Musím Vás trochu poopraviĢ,
vyuþovanie cudzích jazykov prebieha na našej škole
už celé roky. Organizujeme prípravné kurzy pre
maturantov a aj kurzy pre dospelých.
 ýo nové teda prinášate?
P. Šauliþ: Musíme sa trochu vrátiĢ k zmenám,
ktoré naša škola prekonala v posledných rokoch.
Po integrovaní viacerých stredných škôl pod
strechu ivanskej strednej školy sa vynorila
potreba rozšírenia a modernizácie odborných
uþební. Získali sme finanþné
prostriedky na
zriadenie a rekonštrukciu 4 jazykových uþební
vybavených modernou audiotechnikou. Taktiež
využívame na vyuþovanie jazykov uþebĖu vybavenú
notebookmi samozrejme so softwérom na
vyuþovanie anglického jazyka.
 ýo teda rozhodlo? Kedy ste sa rozhodli
ponúknuĢ svoje služby aj verejnosti?
P. Šauliþ: Najväþším potenciálom našej školy sú
samozrejme Đudia. Momentálne pracuje na našej
škole 7 uþiteĐov anglického jazyka, 3 uþitelia
nemeckého jazyka a 1 uþiteĐ francúzskeho jazyka.
Sú to všetko erudovaní pedagógovia, ktorí majú
bohaté skúsenosti s vyuþovaním všeobecného aj
obchodného jazyka. Podrobnejšie
informácie
o otváraných kurzoch si záujemcovia nájdu na
webovej stránke školy (www.spojsivanka.sk)
 Aká je vaša predstava o vyuþovaní?
P. Šauliþ: V doobedĖajších
hodinách
slúžia
uþebne
našim
študentom. V poobedĖajších
hodinách ich chceme poskytnúĢ
Jazykovému
štúdiu. Naša predstava je zaþínaĢ kurzy poobede,
ale aj podveþer pre Đudí, ktorí prichádzajú z práce
neskoro a chcú sa uþiĢ veþer. Naše služby chceme
ponúknuĢ nielen obyvateĐom Ivanky, ale radi
privítame aj obþanov Bernolákova, Malinova,
Mostu pri Bratislave, Novej Dedinky, þi
Chorvátskeho Grobu, teda všetkých záujemcov
o cudzí jazyk z okolitých obcí.
 Ako vlastne majú záujemcovia o
postupovaĢ ?

kurzy

P. Šauliþ: Záujemcovia sa môžu prihlásiĢ osobne
v budove školy, ale aj prostredníctvom internetu na
webovej stránke školy. SúþasĢou prihlasovacieho
formulára je aj dotazník, ktorým chceme zistiĢ o aké
kurzy je najväþší záujem a aké þasy sú pre našich
záujemcov najviac vyhovujúce.
 Ako však majú postupovaĢ tí, ktorí už nejaké
vedomosti z jazyka majú, ale nevedia sami
odhadnúĢ svoju úroveĖ. Nevedia teda do akého
roþníka sa majú prihlásiĢ.
P. Šauliþ: Všetci záujemcovia (okrem zaþiatoþníkov) sa
podrobia vstupnému diagnostickému testu, na základe
ktorého sa zaradia do II., III., IV. roþníka. (Oznaþenie
podĐa európskeho rámca
A1, A2, B1 a B2).
Taktiež sme schopní zabezpeþiĢ one-to-one teaching –
vyuþovanie kde pracuje jeden uþiteĐ s jedným študentom.
Je urþené pre Đudí, ktorí sa nemôžu zaradiĢ do skupín,
majú veĐmi premenlivý pracovný režim a na vyuþovanie
majú zabezpeþený dostatoþný finanþný rozpoþet.
Absolventi
našich
kurzov
dostanú po testovaní
certifikát
o dosiahnutej
úrovni.
Všetky
kurzy
organizované našou školou
sú akreditované
Ministerstvom školstva SR. V praxi to znamená, že
držitelia týchto certifikátov ich môžu použiĢ napr. pri
žiadostiach o þerpanie finanþných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov, ak je potrebné doložiĢ doklad
o znalosti jazyka. Naša škola okrem jazykových kurzov
pripravila širokú ponuku ekonomických a odborných
kurzov, ktoré si záujemcovia môžu nájsĢ na webovej
stránke školy.
 Kedy sa dá na jazykové kurzy prihlásiĢ?
P. Šauliþ: Už od júla, posledná možnosĢ bude v
septembri 2010. Doporuþujem všetkým záujemcom, aby
sa prihlásili þo najskôr, aby si zabezpeþili úþasĢ v kurze
svojej úrovne a aj þas, ktorý im najviac vyhovuje.
 Aké budú ceny kurzov?
P. Šauliþ: Ceny kurzov za semester sa budú pohybovaĢ od
70 EUR . K tomu treba uvažovaĢ cenu za uþebnice, ktoré
sme schopní zabezpeþiĢ našim študentom so zĐavou
oproti cenám v bežných kníhkupectvách. Kurzy
obchodnej angliþtiny by boli o trochu vyššie.
 ýo by ste povedali na záver?
P. Šauliþ: Verím, že sme zodpovedali najþastejšie
otázky, ktoré nám kladú záujemcovia o jazykové kurzy.
Samozrejme, ak sa vyskytnú nejaké iné otázky a dotazy,
radi si ich vypoþujeme a zohĐadníme pri zabezpeþovaní
kvalitných podmienok pre všetky kurzy.

SPOJENÁ ŠKOLA IVANKA pri DUNAJI, www.spojsivanka.sk email: spojs@nextra.sk
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Najúspešnejší žiaci a kolektívy ZŠ
Ivanka pri Dunaji v šk. roku 2009/2010
Sára Arifi VII. B - 3. miesto ďA - cezpoĐný beh
Oliver Bahúl IV. C - 2. OK - Hviezdoslavov Kubín, poézia
Michaela Cenigová VI. A - 2. Slávik Slovenska - školské kolo
Aneta Dudášiková IV. B - 1. Slávik Slovenska - školské kolo
Ján Ćuriþ IX. B - 1. ďA - beh 60 m
Daniel Horváth VI. B - 1. Beh M. R. Štefánika
Tereza Hudáková IX. A - 1. OK – OAJ, 2. OK – BO,3. OK - SJL
Juraj Jablonovský V. B - 3. Luknárova Ivanka, próza
Miriam Jakubíková IV. B - 2. Európa v škole - výtvarná súĢaž, 3.
Luknárova Ivanka, poézia
Tomáš Kadleþík VI. B - 1. OK - stolný tenis, 2. KK - stolný tenis
Jaroslava Kokavcová VII. B - 1. OK – MO, 1. OK – D, 2.
celoslovenský fyzikálny seminár, 3. OK - GO
Miriam Konrádová IX. A - 2. OK - GO
Eduard Krajþír VI. A - 2. OK - MO
Olívia Kreutzová III. A - cena poroty Luknárova Ivanka, próza
OĐga Legrádyová VI. B - 2. Európa v škole - výtvarná súĢaž
Timotej Letenay IX. A - 1. OK - stolný tenis, 2. KK - stolný tenis
Juraj Melko VI. B - 2. OK - GO
Ivan Nedveć VI. B - 1. OK - stolný tenis, 2. KK - stolný tenis
Sophia Petrovská IV. B - 1. OK - Hviezdoslavov Kubín, próza
Zuzana Predná III. A - 3. Luknárova Ivanka, próza
Lucia Ratkovská IX. A - 3. Európa v škole - výtvarná súĢaž
Matej Ružiþka IV. C - 2. Luknárova Ivanka, próza
Andrea Slivková III. C - 3. Európa v škole - výtvarná súĢaž
Dominik Smolica VIII. A - 3. OK – D, 5. OK - FO
Rebecca Stachová IX. B - 2. Európa v škole - výtvarná súĢaž
Lea Šidlíková IX. A - 3. OK – CHO, 9. KK - CHO
Petra Štiglicová V. B - 3. Beh M. R. Štefánika
Mária Ungvarská VI. B - 3. Slávik Slovenska - školské kolo
Daniel Ungvarský IV. B - 3. Európa v škole - výtvarná súĢaž
Veronika Vašková IV. C - 3. Luknárova Ivanka, próza
Viktória Gavaldová IX. B - 1. OK - BO
Magdaléna Morávková IX. B - 1. OK - BO
Diana Sedláková IX. A - 1. OK - BO
Eduard Dvorecký V. A - 5. OK - MO
Matej Kosiba IX. B - 5. OK - FO
Jakub Peleš VIII. B - 4. OK - FO
Stolný tenis chlapci - OK - 1. Miesto, KK - 2. miesto
Basketbal dievþatá - OK - 1. miesto, KK - 2. miesto
Biblická olympiáda - OK - 1. miesto
Stolný tenis dievþatá - OK - 2. miesto
Halový futbal staršie žiaþky - OK - 2. miesto
Hádzaná dievþatá - OK - 2. miesto
Halový futbal najmladší žiaci - OK - 2. miesto
Halový futbal starší žiaci - OK - 3. miesto
Basketbal chlapci - OK - 3. miesto
Vybíjaná dievþatá - OK - 3. miesto
Smer Afrika - futbal o pohár predsedu BSK - semifinále, 3. miesto
OK - okresné kolo

FO - Fyzikálna olympiáda

KK - krajské kolo

CHO - Chemická olympiáda

GO - geologická olympiáda

O AJ - olympiáda

MO - matematická olympiáda

O SJL – olympiáda

anglický jazyk

BO - biologická olympiáda

slovenský jazyk, literatúra
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Les je plný krás

Presvedþili sa o tom žiaci 3.A a 3.C
triedy zo ZŠ M.R.Štefánika pod vedením
svojich triednych uþiteliek v rámci aktivít
celoslovenskej súĢaže Lesoochranárska
škola 2010, do ktorej sa škola zapojila.
Absolvovali poznávacie výlety do vzácnych
prírodných lokalít.
Spolu so žiakmi
sme spoznávali
prírodu, uþili ich citlivo vnímaĢ jej krásu,
þaro a jedineþnosĢ.
NezabudnuteĐným
zážitkom
bol
poznávací výlet do NPR Devínska Kobyla,
kde sme pozorovali vzácne a chránené
rastliny, poznávali listnaté a ihliþnaté stromy
v danej lokalite. Cestu náuþným chodníkom
sme
si spestrili mnohými pouþnými
ekohrami. Odmenou nám bol nádherný
pohĐad na veveriþku naozaj zblízka. Neušla,
dovolila nám pokochaĢ sa pohĐadom na Ėu,
þo bol dôkaz toho, že v prírode sa vieme
správaĢ disciplinovane a ohĐaduplne.
Navštívili sme aj NP Dunajské Luhy
a školské environmentálne centrum v obci
Orth v susednom Rakúsku. Centrum je
situované na Zámockom ostrove, kde sa
žiaci mali možnosĢ bližšie oboznámiĢ
s prírodou lužných lesov. Na ostrove sa
nachádzajú rôzne stanovištia, kde sa dajú
pozorovaĢ zblízka
typické rastliny
a živoþíchy tvoriace ekosystém lužnej
krajiny. V samotnom zámku sa žiaci
prostredníctvom
interaktívnych
aktivít
dozvedeli
o vzniku
lužnej
krajiny,
pozorovali zmeny, ktoré sa udiali poþas
dlhých rokov, získavali informácie, týkajúce
sa þarovného sveta dunajských luhov.
Naším želaním je, aby si deti
uvedomovali, aký význam má les a v Ėom
rastúce stromy pre þloveka a jeho existenciu,
a aby pochopili, že ochrana prírody je
nevyhnutná.
Snažíme sa deti vhodne motivovaĢ
a ukázaĢ im správnu cestu, poskytnúĢ im
množstvo podnetov na spoznávanie prírody
a priblížiĢ proces fungovania celých lesných
ekosystémov .
Vedieme ich k tomu, že prírodu treba
vnímaĢ s otvorenými oþami a najmä
srdcom...
tr. uþ. S.Gaboviþová a M. Šefþíková
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Basketbalistky z Ivanky ako
þlenky
Wings
Šamorín,
majsterky
Slovenska
v kategórii kadetky v sezóne
2009/2010

V živote þloveka sú momenty, ktoré sa
Vám hlboko vryjú do pamäte. Najskôr sú to
Vaše vlastné úspechy v škole, športe, prvé
lásky, promócie, svadba.
Niekedy staþí, a to ani nemusíte maĢ
športového ducha, ak vidíte v televízii, ako
významný športovec dobehne prvý do cieĐa
a šĢastný obehne ihrisko, alebo vyhrá
Wimbledon, a Vy máte slzy v oþiach spolu
s ním. Niþ z toho sa nedá porovnaĢ s pocitom
hrdosti, ktorý vo Vás dokážu vyvolaĢ úspechy
Vašich detí.
Presne toto sme prežívali. Želali sme si, aby boli nielen výborné
v škole, ale aby sa vo svojom voĐnom þase venovali športu – tenisu.
Nebavilo ich to, aj keć sa snažili. Každému tréningu predchádzalo
presviedþanie. Až kým jedného dĖa objavili basketbal. Ivanský
basketbal, ktorému už niekoĐko desaĢroþí venuje svoj þas tréner a
zakladateĐ klubu p. Ivan Zajaþik. A zrazu bolo všetko inak. Boli
ochotné vstávaĢ v sobotu skoro ráno, lebo majú tréning. Už nebolo
potrebné presviedþanie. Basketbal ich chytil za srdce, v Ivanke
objavili jeho þaro.
Ich schopnosti a predpoklady si pred 6-timi rokmi všimli
tréneri z BK Lúky, kde hosĢovali a neskôr BK Šamorín, do ktorého
prestúpili po dohode s vedením klubu Klokani, Ivanka pri Dunaji.
Už to neboli víkendy, kedy bolo treba dievþatá voziĢ, už to
znamenalo denne odviezĢ, poþkaĢ dve hodiny a doviezĢ domov.
Basketbalu sa musel prispôsobiĢ celý chod rodiny, zorganizovaĢ
príprava do školy. Tu ale Martinka a Michaela Rakové pocítili,
þo je to víĢazstvo. Turnaj za turnajom, z ktorého prichádzali
s medailami a ocenením All star. Ich izby sú plné diplomov,
basketbalových sošiek a pohárov nielen zo Slovenska, ale aj
z medzinárodných turnajov z ýiech a Maćarska, Michaela je vo
svojej vekovej kategórii súþasĢou Reprezentácie Slovenska,
ktorá sa intenzívne pripravuje na majstrovstvá Európy v lete
v Macedónsku. Rovnako, hoci nemá ešte 16 rokov, je hráþkou,
ktorá pomohla zabezpeþiĢ klubu BK Šamorín postup do extraligy

Stretnutia rodákov – Ivanþanov

žien. Basketbalu sme prispôsobili aj dovolenky v zime aj v lete chodíme s nimi na ich sústredenia.
V sezóne 2009/2010 prišla do klubu v Šamoríne
ćalšia basketbalistka z BK Klokani z Ivanky na
hosĢovanie – Dominika Vallová zo Zálesia. Ich sila
nedala na seba dlho þakaĢ a v sezóne 2009/2010
valcovali jeden klub za druhým, od Bratislavy cez
Bystricu, Ružomberok, Poprad až po povestné a silné
Košice. V sezóne 2009/2010 sa pod vedením trénera
Dalibora Hliváka dievþatá basketbalového klubu
kadetiek - Wings Šamorín - zaslúžene stali
MAJSTERKAMI SLOVENSKA.
A moment,
chvíĐa, keć dievþatá dostávali jedna po druhej zlatú
medailu,
urþite
právom
patrí
k tým
nezabudnuteĐným...
Vćaka a þasĢ tejto medaily patrí aj Ivanke. Tu
objavili dievþatá basketbal, mali možnosĢ trénovaĢ,
neskôr trénovaĢ individuálne v telocviþni ZŠ
a dolaćovaĢ techniku pod vedením p. Zajaþika,
ktorý vychoval už veĐa nádejí a reprezentantov
v rôznych vekových kategóriách, za þo mu aj touto
cestou patrí veĐká vćaka. A nech basketbalové cesty
týchto dievþat povedú kamkoĐvek do sveta, zaþiatok
vždy zostane doma, v Ivanke pri Dunaji.
Ing. Slávka Raková

DĖa 13. júna 2010 Miestny odbor Matice
slovenskej v spolupráci s HSI pripravili 16.roþník,
ćalšie v poradí už 16. stretnutie Ivanþanov.
Poþasie stretnutiu prialo a pre návštevníkov bol
pripravený bohatý program. Autokar odviezol
záujemcov k Mohyle M. R. Štefánika a Mgr. A.
Voltemarová porozprávala prítomným o súþasnom
stave, ako i plánoch obnovy pamätníka.
P. Silvia BaĢová sprievodným slovom predstavila
návštevníkom Informaþného centra výstavu fotografií
a dokumentov s názvom „M. R. Štefánik – koniec
cesty“ z posledného obdobia jeho života. V Matiþnom
dome privítala úþastníkov stretnutia p. starostka RSDr.
M. Holcingerová svojím príhovorom a program
pokraþoval chutným obedom. Na stretnutí bola predstavená aj zbierka básní pani A. Vitálošovej: Zrkadlo mojej
duše. Za srdeþné a priateĐské ovzdušie, ktoré spestrila ivanská dychovka známymi melódiami, ćakovali úþastníci
hlavnej organizátorke PaedDr. J. Blublovej s prísĐubom ćalšieho stretnutia opäĢ o rok.
Jana Drobová
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Ivanka aktívne žije

Mladí Đudia sa môžu pochváliĢ rôznymi aktivitami, þo je veĐmi
dobré. My dôchodcovia a zdravotne postihnutí však tiež nie sme na
okraji spoloþnosti. V Ivanke je veĐa organizácií, ktoré ponúkajú aj
starším Đućom možnosĢ zúþastĖovaĢ sa rôznych akcií a vyplniĢ svoj
voĐný þas.
VeĐká vćaka patrí obetavým organizátorom jednotlivých klubov,
ako i obecnému úradu, ktorý urþitou finanþnou þiastkou prispieva na
jednotlivé akcie. Dôležité je spomenúĢ, že práve týmito aktivitami sa
prehlbuje spolupatriþnosĢ medzi obyvateĐmi a zlepšujú sa
medziĐudské vzĢahy.
Tak ako minulé roky, i prvý polrok 2010 bol bohatý na množstvo
podujatí. V apríli a máji sa uskutoþnili rekreácie veĐmi obĐúbené u
þlenov Klubu dôchodcov a Klubu zdravotne postihnutých.
Predsedníþka Klubu dôchodcov p. H. Javorková zabezpeþila
rekreáciu v Tatranských Matliaroch s bohatým kultúrnym i
športovým programom. Rekreanti navštívili krásnu ZOO v Spišskej
Novej Vsi, Starý Smokovec–Hrebienok, Studenovodské vodopády,
Kežmarský hrad a Podlesok v Slovenskom raji. Poþasie úþastníkom
prialo a vychutnali si krásne vychádzky po tatranskej prírode.
Nezabudlo sa ani na tradiþné nákupy v PoĐsku. Dobrá pohoda bola
zavĚšená v termálnom kúpalisku Vrbov.
Klub zdravotne postihnutých, ktorý vedie novozvolená
predsedníþka p. A. Popluhárová s kultúrnou organizátorkou p. E.
Feketovou realizovali rekreáciu v Starej ďubovni. Poþasie nebolo až
tak veĐmi prajné, ale na nálade sa to neprejavilo. Jedným z bodov
programu bola návšteva nádherného kostola v Jakubanoch, Spišská
kapitula, Levoþa s múzeom majstra Pavla a levoþskej radnice.
Rekreantov oþarili vychádzky po okolí, možnosĢ každodenného
plávania, ako i lieþivá Đubovnianska minerálka. Bodku za jarnými
rekreáciami urobil náš nenahraditeĐný vodiþ pán S. Jaslovský, známy
svojou bezpeþnou jazdou, za þo mu všetci srdeþne ćakujeme a
tešíme sa s ním na ćalšie výlety.
Ak hovorím, že Ivanka žije, nedá mi nespomenúĢ ćalšie
vydarené akcie a podujatia. Bol to napríklad jednodĖový výlet po
krásach Moravy s jaskyĖou Macochou. Po ceste sme sa zastavili na
krokodílej farme vo Velikom Karlove. Túto akciu uskutoþnil Zväz
ýerveného kríža s hlavnou organizátorkou p. M. Kuþerovou.
Zväz telesne postihnutých spríjemnil ćalšiu sobotu výletom do
Lešnej pri Zlíne, kde sme obdivovali krásny kaštieĐ v nádhernej
scenérii zoologickej záhrady, ktorá mala rozlohu okolo 40 ha.
Ivanka nezaostáva ani v organizovaní kultúrnych podujatí. Denný
penzión s vedúcou p. D. Morávkovou, p. A. Popluhárová a M.
Hajzoková zorganizovali návštevu viacerých divadelných predstavení
a taneþných vystúpení: Centaury, Zlatí chlapci, SďUK, Lúþnica, Mám
Okno (RND), Vejár (SND). Zaujímavým vystúpením bol i koncert
skupiny Fragille s B. Kostkom v Matiþnom dome.
A na þo sa tešíme v jesenných a zimných týždĖoch? Nebudeme
vôbec zaháĐaĢ. ýaká nás starších škola – vyuþovanie v poþítaþovom
kurze, ktorý poþas jari zahájil Ing. I. Schreiner. Pútavým spôsobom
nás uviedol do tajov poþítaþovej a internetovej techniky. Kurz bol
veĐmi zaujímavý a zábavný, hlavne vtedy, keć si „babky internetky“
navzájom posielali správy a fotografie cez poþítaþ. „UþiteĐkami“
popri Ing. Schreinerovi boli aj dievþatá z Informaþného centra p.
Silvia BaĢová a Mgr. Alexandra Voltemarová. Kurz sme ukonþili
„maturitným venþekom“ s koláþikmi a kávou. Veríme, že p.
Schreiner v spolupráci s OcÚ nám na jeseĖ pripravia ćalšiu sériu
vyuþovacích hodín.
Mgr. Marta Polaþiková, Ing. Jana Drobová
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Zážitkové popoludnie
s deĢmi zo Studienky

Po MDD, ktorý sa konal 30.5.
v nízkoprahovom centre I klub, sa zrodil
nápad pozvaĢ do nášho areálu deti
z detského
domova
Studienka
a zorganizovaĢ im zážitkové popoludnie.
Staþili dva telefonáty a termín bol
dohodnutý. Dvanásty jún ráno zaþínal horúci
pokojný deĖ. O desiatej sme v I-klube mali
zraz s Viki a Rudkom Gavaldovcami,
pokosili sme trávnik a nainštalovali po lese
nápadité zvieratká, ktoré vytvorila Viki. Ku
každému zvieratku sme urobili náuþné
odkazy, aby si o nich deti zapamätali nieþo
zaujímavé, a každé z nich urþovalo úlohu,
ktorú deti plnili. Pripravili sme všetko
potrebné na súĢaže – lano, vrecia, šatky, med
ku vþelínu, lyžiþky a lopty ku chobotnici,
hádanky k prefíkanej líške, jazykolamy
k papagájovi, jabĎþka s vodou k ježkovi,
skladaþku ku korytnaþke, kontrolu zraku ku
sokolovi... svoje úlohy mali aj leopard,
anakonda, opice, prasiatko, krtko, vážky, aj
ohromný krokodýl, ktorý nebezpeþne trþal
z vody.
Zrazu ticho preĢali trúbiace autá, z ktorých
sa doslova vyrútilo 15 vysmiatych kriþiacich
detí. V prvom momente to vyzeralo, že ich
budeme odchytávaĢ po lese. Boli rozjašené,
lebo v nich ešte doznievalo vzrušenie z jazdy
– ujovia šoféri (V.Slnek, F.Zibala,
J.Lackoviþ a domovácky šofér) sa na ceste
„akože“ pretekali. Deti behali od medveća
ku slonovi, vyliezali na žirafu a všetko chceli
vidieĢ a vedieĢ hneć. Vćaka animátorom
Martinovi Zibalovi, Jurkovi Guldánovi,
Lucke Meškovej a Karolínke Lackoviþovej,
ktorí ochotne prišli pomôcĢ a venovali sa
deĢom úžasným spôsobom, prežili tieto deti
nádherné akþné popoludnie. Keć prišiel na
rad futbal, nedali našim chlapcom ani
vydýchnuĢ. Oddychovalo sa len pri ohni,
keć sa opekali špekaþky a pre deti doteraz
nepoznaný legionársky chlieb. V podveþer
prišli autá a deti do nich po rozlúþke
nastúpili s rovnakým jasotom ako z nich na
obed vyskakovali. Autá odišli a ostalo ticho.
A dobrý pocit.
VeĐká vćaka patrí všetkým, ktorí pomohli –
Viki
a Rudkovi,
šoférom,
Renátke
Gamanovej, ktorá nenápadne prišla do
klubovej kuchynky a ostal po nej obrovský
stoh palaciniek, Betke Lovásovej, ktorá
priniesla cesto na legionársky chlieb,
všetkým, ktorí požiþali autosedaþky, Erike
Vlašicovej za zakúpenú sedaþku, a hlavne
animátorom, o ktorých pani vychovávateĐky
povedali, že ešte nevideli, aby sa mladí Đudia
tak odovzdane venovali deĢom.

M. Lackoviþová
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Luknárova Ivanka
DĖa 24. apríla 2010 sa v Matiþnom dome uskutoþnil 14. roþník
autorskej literárnej súĢaže Luknárova Ivanka, ktorú každoroþne
organizuje Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji. Do
súĢaže sa prihlásilo 53 mladých spisovateĐov, žiakov základných
škôl z Ivanky pri Dunaji, Bernolákova a Novej Dedinky. Touto
cestou by sme chceli poćakovaĢ všetkým úþastníkom za skvelú
atmosféru, ktorú vytvorili, þlenom poroty Mgr. Márii Ráþkovej, Mgr.
Anne Rollerovej, Phd., PhDr. Petrovi Valþekovi, PhD. a v
neposlednom rade PhDr. ďubici Kepštovej, ktorá deti potešila
þasopismi Slnieþko a krásnymi knihami z vlastnej tvorby.
Poćakovanie patrí aj Mgr. Zuzane Andrejcovej a jej žiakom za
pekný hudobný program. za MO MS Barbora Holcingerová

POÉZIA
1. Lukáš Sabo, 7. roþník
2. Anna Nagyová, 5.
3. Miriam Jakubíková, 4.
4. Jaroslava Kokavcová, 7.
PRÓZA I. STUPEĕ
1. Adam Múþka, 4.
2. Matej Ružiþka, 4.
3.Veronika Vašková, 4.
3. Sandra Michalková, 3.
4. Ema Fülopová,
4. Zuzana Predná, 3.
CENA POROTY Olívia Kreutzová, 3.
PRÓZA II. STUPEĕ
1. Eva Žurková, 7.
2. Katarína Veinhardtová, 6.
3. Juraj Jablonovský, 5.
3. Slávka Janþárová, 5.
4. Katarína BaĢová, 6.
CENA POROTY Barbara Beníková, 7.
CENA POROTY Katarína Valkoviþová, 5.

Oslava DĖa matiek v materskom centre

Ani tento rok sme v materskom centre TIK-TAK
nezabudli na sviatok matiek. Već kde by sme si ho mali
pripomínaĢ, ak nie v materskom centre?
V deĖ oslavy 10.5. sme MC výnimoþne otvorili o pol
hodinu skôr, aby sme stihli všetko, þo sme mali na
programe. Otváracím bodom bolo malé, ale veĐmi milé
spevácke vystúpenie detí z cirkevnej škôlky pod vedením
p. uþiteĐky Sabovej. So živým gitarovým sprievodom
predviedli svoju pieseĖ pre mamy v slovensko-anglickej
úprave a sviatoþne nás naladili. Za to im aj touto cestou
ešte raz ćakujeme!
V tento deĖ sme sa aj u nás rozhodli mamiþky trošku
odmeniĢ za to, že sú také dobré mamy, a pripravili sme
pre ne vedomostný kvíz. Staþilo zakrúžkovaĢ správnu
odpoveć na 15 otázok týkajúcich sa zdravia detí a na
víĢazku þakala pekná cena – roþné predplatné þasopisu Mama a ja. Mamiþky na ćalších dvoch miestach si domov
odniesli aktuálne þíslo þasopisov pre rodiþov.
Papiernictvo na Moyzesovej 41
Ćalej sme v spolupráci so známou kozmetickou
firmou zabezpeþili kozmetickú poradkyĖu. Poþas
(za Matiþným domom, vo dvore) ponúka:
dvoch hodín sa do jej rúk zverilo niekoĐko ¾
Školské a kancelárske potreby: lepidlá, zošity,
mamiþiek, ktoré využili príležitosĢ daĢ si urobiĢ
ceruzky, zakladaþe, centropen, peraþníky, pripínaþky,...
pekný mejkap. Deti sa zatiaĐ hrali na vonkajšom ¾
Hraþky: do piesku, nafukovaþky, spoloþenské hry,
ihrisku, kde si mohli zároveĖ vyrobiĢ aj jednoduché
plyšové hraþky, lopty, hrkálky, puzzle,...
papierové srdieþko pre mamu. No a popri tom ¾
Darþekové predmety: svieþky, keramika, pohĐadnice,
všetkom sme si už tradiþne pochutnávali na
baliaci papier, darþekové tašky,...
dobrotách, ktoré sme priniesli z domu na spoloþný ¾
Ćalej ponúkame: knihy, kopírovacie služby, bižutériu,
stôl.
tlaþivá Ševt, párty tovar, tuhy do pier, krabice na
V dobrej nálade sme takto strávili DeĖ matiek
zákusky, papier na peþenie, alobal, mikroténové vrecká,
a sme rady, že sa tejto vydarenej akcie zúþastnili aj
košíþky na peþenie,...
mamiþky, ktoré dovtedy naše centrum nenavštívili.
Pondelok:
1200 – 1800
Tak dovidenia v MC!
– 1800
OTVORENÉ Utorok až Piatok: 1000
30
Za MC TIK-TAK Adriana Sýkorþinová,
Sobota:
8 – 1200
www.mctiktak.ivanka.sk
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FUTBAL PO SEZÓNE 2009/2010
III. LIGA SENIORI S3R
1. Pezinok
2. D. Lužná
3. Pl. Štvrtok
4. Ružinov
5. Stupava
6. KráĐová p. Senci
7. Lozorno
8. TRNÁVKA
9. Slov. Grob
10. I. Petržalka
11. Jablonec
12. I. Dúbravka
13. ýuĖovo

24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
24
24
24

19
17
11
12
10
8
8
8
7
6
7
5
3

2
4
7
4
4
7
6
5
5
7
3
6
8

3
3
6
8
10
8
10
11
12
11
13
13
13

61:13
65:27
43:26
36:25
31:31
39:29
32:32
30:46
22:38
25:34
21:54
27:53
24:48

59
55
40
40
34
31
30
29
26
25
24
21
17

V. LIGA SENIORI S5M
1. TRNÁVKA
2. BCT
3. Štart
4. Ekonóm
5. Záh. Bystrica
6. Lamaþ
7. Volkswagen
8. KrasĖany
9. Karlova Ves
10. ýierna Voda
11. Nepoþujúci

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16
15
14
13
1
8
8
7
3
2
0

1
3
3
2
1
5
3
4
1
2
1

3
2
3
5
8
7
9
9
16
16
19

70:17
61:17
67:25
61:33
58:40
53:48
43:45
48:41
33:68
22:68
8:125

49
48
45
41
34
29
27
25
10
8
1

2
2
0
3
4
1
2
2
2

1
2
5
3
5
9
12
13
13

94:13
74:12
71:23
39:14
41:30
33:33
23:73
11:97
6:97

41
38
33
33
25
19
8
5
5

1
3
6
2
5
6
4
6
4
3
3
4
5
2

2
3
4
9
8
9
11
10
12
14
16
17
18
22

86:17
78:15
51:26
53:37
35:21
60:60
44:35
60:47
40:36
48:68
39:61
28:61
35:85
17:105

70
63
54
47
44
39
37
36
34
30
24
19
14
8

1
4
6
4
7
6
2
5
2
1
2
5
1
0

0
4
3
5
5
7
12
12
15
17
17
16
20
26

218:20
97:25
90:22
80:33
73:30
70:63
55:52
61:64
61:100
47:112
60:77
35:96
41:102
10:202

76
58
57
55
49
45
38
32
29
25
23
20
16
0

IV. LIGA DORAST SD4VC
1. Bernolákovo
16 13
2. Tomášov
16 12
3. Dun. Lužná
16 11
4. FK SLOVAN IVANKA
16 10
5. Igram
16
7
6. Blatné
16
6
7. Malinovo
16
2
8. Kalinkovo
16
1
9. ýataj
16
1
REGIONÁLNA LIGA ST. ŽIACI SZRL
1. Pezinok
26 23
2. FC Ružinov Bratislava
26 20
3. FK Raþa Bratislava
26 16
4. SDM Domino Bratislava "A"
26 15
5. Tatran Stupava
26 13
6. FK Dúbravka Bratislava
26 11
7. Iskra Petržalka Bratislava „A“
26 11
8. FK Karlova Ves Bratislava
26 10
9. Lokomotíva D.Nová Ves
26 10
10. OFK Dunajská Lužná
26
9
11. FK SLOVAN IVANKA
26
7
12. MŠK KráĐová pri Senci
26
5
13. Slovan Modra
26
3
14. VrakuĖa
26
2
REGIONÁLNA LIGA MLADŠÍ ŽIACI MZRL
1. FKM Karlova Ves
26 25
2. SDM Domino Bratislava "A"
26 18
3. Lokomotíva
26 17
4. FK Raþa Bratislava
26 17
5. FC Ružinov Bratislava
26 14
6. MŠK Iskra Petržalka Bratislava
26 13
7. PŠC Pezinok
26 12
8. FK SLOVAN IVANKA
26
9
9. MŠK KráĐová pri Senci
26
9
10. Tatran Stupava
26
8
11. ŠK VrakuĖa Bratislava
26
7
12. Slovan Modra
26
5
13. FK Dúbravka Bratislava
26
5
14. OFK Dunajská Lužná
26
0
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V rámci
zamestnaneckého
grantového programu Nadácie VÚB
„Poklady môjho srdca“ získala naša
obec finanþnú dotáciu na „Projekt
obnovy výsadby zelene pamätníka M.
R. Štefánika“, ktorý spracovali
þlenovia
Historickej
spoloþnosti
Ivanky.
V súþasnosti sa uskutoþĖuje akt
podpísania zmluvy o poskytnutí grantu
medzi Obcou a Nadáciou, a zároveĖ
prebieha schvaĐovací proces „Projektu“
na Krajskom pamiatkovom úrade
Bratislava. Potom už budeme môcĢ
pristúpiĢ k samotným prácam na úprave
areálu pamätníka, ktoré budú spoþívaĢ
najmä v odbornom prerezaní a ošetrení
existujúcej vzrastlej zelene a dosadení
nových stromþekov. Tieto budú
umiestĖované tak, aby sa naplnil zámer
pôvodného projektu arch. D. Jurkoviþa,
ktorý pamätník projektoval na zaþiatku
dvadsiatych rokov 20. storoþia.
Tešíme sa na túto nároþnú, ale tiež
krásnu prácu a veríme že sa nájde dosĢ
Ivanþanov, ktorí nám pri nej pomôžu.
HSI

Ivanþania ako ich
nepoznáme
Oznamujeme všetkým obyvateĐom
Ivanky, že v októbri pri príležitosti
„Mesiaca úcty k starším“ pripravuje
Historická spoloþnosĢ Ivanky výstavu
pod názvom „IVANýANIA AKO ICH
NEPOZNÁME“.
Aby sme túto výstavu mohli
uskutoþniĢ, potrebujeme vašu pomoc.
Prosíme prineste svoje diplomy, ocenenia i
medaile, za svoju úspešnú prácu, tvorbu,
mimoriadny þin, þi športový výkon do
Informaþného centra v Ivanke pri Dunaji,
Moyzesova 38 do 15.9.2010.
Podmienky pre vystavenie ocenenia
1. Vaše vyznamenania môžu byĢ z oblastí:
kultúra, zdravotníctvo, priemysel, školstvo,
štátna správa, poĐnohospodárstvo, šport.
2. Úþastník musí byĢ starší ako 50 rokov.
3. Úþastník môže poskytnúĢ maximálne
dve ocenenia (vyznamenania, diplomy,
medaile a i.).
Za poskytnutie výstavného materiálu
vám HSI ćakuje a teší sa na spoluprácu. V
prípade poskytnutia ćalších informácií sa
môžete skontaktovaĢ s pracovníþkami IC
osobne, alebo na tel. þ. 45 248 826, þi emailovej adrese: ic@ivankapridunaji.sk.
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Veselé historky z Ivanky

Rubrika prináša príbehy, na ktoré si aj po rokoch
Ivanþania spomínajú. Aj vy môžete prispieĢ vlastným
zážitkom. Napíšte a Váš príbeh radi uverejníme.

Na konci dediny pri potoku mal veĐkú záhradu istý pán
vþelár. Venoval sa tejto peknej záĐube takmer celý svoj
život. Pokým bol mladší, staral sa o vþely s manželkou, ale
keć zostarel, pomáhali mu aj dcéry. Vþelie úle mal uložené
na nízkej laviþke
hneć pri vode a pred
úĐmi
rástla
pekná lúþna tráva.
PokiaĐ
bola
nízka, bolo dobre, ale
Vþely
keć podrástla,
bránila vþelám pri
výlete a návrate do úĐa, vtedy ju bolo treba skosiĢ. Kto už raz
bol pri vþelách vie, že cez deĖ sa pred úĐmi nedá pohybovaĢ,
také práce sa dajú vykonaĢ len v noci, keć sú vþely v pokoji.
Stalo sa, že tráva veĐmi narástla a vþelár upozornil
najmladšiu dcéru, že ju treba skosiĢ. Veþer si táto pripravila
ku dverám gumené þižmy, lebo nad ránom býva rosa, na
najbližší strom zavesila naostrenú kosu, natiahla budík na
tretiu hodinu ráno a Đahla si spaĢ. Hneć vedĐa nich býval
veĐmi milý pán sused, ktorý mal problémy so spánkom.
V záhrade mal umiestnenú laviþku a keć nemohol spaĢ,
vyšiel do záhrady a tam na laviþke oddychoval.
Keć nadránom budík zazvonil, vyskoþila dcéra z postele
a kećže vedela, že o chvíĐu si Đahne späĢ, ani sa neunúvala
prezliecĢ sa a len tak v noþnej košeli zobrala kosu na plece
a ešte za mesaþného svitu sa pobrala popri susedovom plote
ku vþelám. Vtom rannú tíš preĢal hlasný výkrik hrôzy
a strachu, ktorý vydesil všetko živé na okolí. Pán sused, ktorý
práve sedel na spomínanej laviþke ju totiž pokladal za
smrtku, a keć zistil svoj omyl, nekultúrnymi slovami ju
poslal do þerta.
Judita Blahutiaková

Okienko zdravia

Hovorí sa, že každý je sám strojcom svojho šĢastia.
ŠĢastie ide ruka v ruke s pozitívnym myslením a
pozitívne myslenie so zdravím. Ak ho máme,
berieme to ako samozrejmosĢ. Ak nám však
vypovie službu, už uvažujeme inak a hĐadáme aj
alternatívne možnosti lieþby.
V súþasnej dobe sú veĐmi þasté ochorenia
pohybového aparátu, kĎbov, chrbtice i u mladých
Đudí. Takmer každý vie, že na boĐavý kĎb, chrbticu
je dobrý obklad z naklepaného kapustového alebo
lopúchového listu, zabaleného v igelite, najlepšie na
noc. Málokto ale vie aký dôležitý je pre organizmus
jód (nielen na štítnu žĐazu), ale i na správnu þinnosĢ
šliach, ktoré spolu so svalmi držia kostru v dobrom
stave. Najdôležitejší prírodný zdroj jódu je v
þokoláde, višniach, þerešniach (i v kompóte), v
treske, celých vajciach, citróne, špenáte, morskej
soli, figách a v niektorých druhoch minerálok.
VeĐmi dôležitý je i prísun vápnika (mak!!), ako aj
prísun omega–3 nenasýtených mastných kyselín.
Pre dobrú þinnosĢ a zníženie bolesti kĎbov je veĐmi
úþinné pomlieĢ na kávovom mlynþeku Đanové
semeno a užívaĢ dva krát denne jednu þajovú
lyžiþku – dlhodobo. Okrem toho má Đanové semeno
blahodarný úþinok nielen na kĎby a svaly, ale i na
srdce a cievy. Sú dokázané aj jeho protirakovinové
úþinky a je vhodné i na úpravu stolice. Možno ho
zapiĢ þajom, alebo zjesĢ v jogurte.
Nakoniec netreba zabúdaĢ i na každodenné
cviþenie a pohyb na spevnenie svalového korzetu i
ako prevencia proti osteoporóze.
Pevné zdravie všetkým praje Marta Polaþiková.

Obþianske združenie Historická spoloþnosĢ Ivanky má vo
svojom programe ako jednu z priorít „rozvoj kultúrneho
Pozvánka na spoloþný výlet za poznaním a duchovného povedomia našich obþanov“. Spolu s MO
Matice slovenskej Vás pozývame na zájazd do Maćarska, na
miesta ktoré sú historicky spojené s pôsobením našich vierozvestcov Cyrila a Metoda, kniežaĢa Pribinu a KoceĐa. To všetko
sa dá poþas dvoch dní príjemne spojiĢ aj s návštevou inak zaujímavých miest (napr. prírodnej rezervácie Malý Balaton,
mesteþka Kéthely, odkiaĐ pochádzal rod grófky HuĖady, ktorá má svoje miesto v dejinách našej obce a iné). Výlet bude
spojený tiež s príjemným pobytom a odpoþinkom v kúpeĐnom mesteþku Zalakaros, v hoteli s termálnym bazénom a dobrou
kuchyĖou (veþera, raĖajky). Pretože zájazd organizujeme a zabezpeþujeme už teraz na dni 16. až 17. 9. 2010, prosíme
všetkých záujemcov aby sa záväzne prihlásili v cestovnej agentúre „Lotus Travel“ (za VÚB poboþkou na Štefánikovej ul.,
0905 89 99 30, Veronika Miklošová) v termíne do 15.8.2010. Podrobnejšie informácie vám môžu poskytnúĢ aj pracovníþky
IC (tel. 45 248 826). Tešíme sa na spoloþné prežitie príjemných a nezabudnuteĐných chvíĐ s vami! Na výlet za poznaním
i relaxom vás pozývajú spoluorganizátori. HSI (Fero Hässler), MO Matice slovenskej (Janka Blublová)

RENOBA

Spoznávajme našich susedov!

Ivanské novinky: zodpovedný redaktor Vladimír
Letenay; spolupracovníci: Peter Bartok, František
Hässler, Mária Jaslovská; Foto: Ivan Schreiner, Peter
Bartok.
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 20. 8.2010.
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.

Pekná 44, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Rudolf Baán, mobil: 0907 198 137
RENOVÁCIA PLASTOVOU
FÓLIOU
dverí od 67 do 152 €
 zárubní od 55 do 65 €
 vstavaných skríĖ od 33,50 €
 kuchynských liniek od 120 €


MožnosĢ výberu fólie, skla a spísanie
objednávky na Vami urþenom mieste


PARKETY - Predaj a pokládka

www.renoba.sk
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Spoloþenská rubrika
Z Narodili sa:

Leo Slanina (Záleská), Tomáš Vadkerti (Matiþná), Andrej Köllner
(Ružová), Terézia Vondrysková (Matiþná), Viliam Poul (Pekná),
Martin Brath (Bernolákovská), Jakub Biskupiþ (SNP), Ester ZaĢková
(Pri pálenici), Matej Mihálik (Sadová), Ema Nagyová (Veterná).

Z Sobáše:

Martin Kebis a Adriána Oþenášová (cirk.), Marián František Kliment
a Jana Trojaková, Ing. Matúš Pokorný a Bc. Monika Morávková.
mimo Ivanky: Tomáš Ferenþák a Katarína Heimschildová, Juraj
Solár a Stanislava Raková, Ing. Juraj Šnirc a Eva Krþmáriková
Branislav Jánošík a Alžbeta Dobiašová.

< Zomreli:
Alojz BaĢa, Palárikova (1919), Mária Kostolanská,
Hviezdoslavova (1924), ďudmila Rollerová, Štefánikova (1924),
Irena Juráþková, SNP (1929), Jozef Topor, Dlhá (1931), Emil
Kollman, Dunajská (1931), Štefan Fašung, Potocká (1939),
Jaroslav Kosiba, Matiþná (1954).

Spomíname.....
ZbožĖoval rodinu a priateĐov, ale zákerná choroba
mu nedovolila zostaĢ s nami. DĖa 24.6.2010 uplynul
rok þo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otecko a starý otec Zoltán Caban.
Priatelia a známi, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Touto cestou sa chcem poćakovaĢ rodine, priateĐom, susedom,
kolegom, bývalým spolužiakom a známym, ktorí sa prišli rozlúþiĢ
na poslednej ceste so zosnulým manželom, otcom a starým otcom
Jánom Beškom.
Rada by som sa poćakovala touto cestou aj p. Gablíkovej z OcÚ
za veĐmi citlivý prístup pri vybavovaní úradných vecí.
Rodina Bešková
DĖa 23. júla 2010 uplynulo 10 rokov
þo od nás navždy odišiel milovaný
manžel, otec, starý otec, brat a
švagor Rudolf Orság ml. a 13.
marca 2010 bolo už 14 rokov, þo nás
náhle opustil náš milovaný syn, brat,
otec, krstný syn a synovec Miloš Orság. Kto ste ich poznali a mali
radi, venujte im prosím tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka, matka, brat Juraj, vnuþky
Janka, Deniska, vnuk Marek a deti.

Z Blahoželáme jubilantom
70 rokov: Valerián Veselský (Ružová),
Mária Rumíšková (Komenského), Emília
Pitelková
(Muškátová),
Tibor
Reisz
(Nádražná), Milan Kadnár (PoĐovnícka),
Anton Lichvár (SNP), Margita Smolejová
(Ružová), František Jánošík (Štefánikova).
75: Mária Plevová (Ružová), Margita
Kosibová (Slneþná), Gabriela Opšenáková
(Hurbanova),
Darina
Podmanická
(Družstevná), Viera Zámeþníková (Ružová),
Jozef Komrhel (Grasalkoviþova).
80: Jela Lukešová (Palárikova), Lidia
Balþiková
(SNP),
Fridrich
Piaþek
(Bernolákovská),
František
Horváth
(Okružná), Pavol Kollár (Slneþná).
81: Jozef Schranz (Hollého), Augustín Nagy
(Bernolákovská),
Hedviga
Gažíková
(Hviezdoslavova),
Anna
Nagyová
(Bernolákovská), Anna Zimová (Veterná),
Helmut Miþudik (Bernolákovská), Gabriela
Kostolanská (Hurbanova), Anna Rašmanová
(Bernolákovská).
82: Pavel Polakoviþ (Nám. PH), Lýdia
Blublová (Sládkoviþova).
83: Irena Jánošíková (Cintorínska), František
Horváth (SNP), Margita Takáþová (Hlboká),
Trifon Džongov (Záhradnícka), Viliam
Surový (Nám. PH).
84: Július Studnický (Škultétyho).
85: Ondrej Osvald (Nám. PH), Valéria
Gažíková (Grasalkoviþova), Dominik KaĐata
(Nám. PH), Alojz Dlugi (Nám. PH), Emília
ýambalová (Ružová), Juraj Surma (Štúrova).
86: Gertrúda Štepanoviþová (Moyzesova),
Judita Kováþová (PoĐovnícka).
87: Klotilda Morávková (Komenského),
Emília Škarbová (Ružová).
88: Angela Morávková (Záleská).
89: Fridrich Machánek (Moyzesova).
91: Angela ýimová (Trenþianska).
Blahoželáme k vzácnemu jubileu 95 rokov
života pani Elene Luknárovej, nar.
2. júna 1915 z Bernolákovskej ulice.
Našu radosĢ znásobuje skutoþnosĢ, že
sa týchto narodenín dožíva v zdraví v kruhu
svojich najbližších, a preto jej aj touto cestou
chceme zaželaĢ zdravie, lásku a pokoj rokom
þo ešte prídu.

Miloval život, mal rád rodinu, priateĐov, známych, ale zákerná
Nech Vám kvety šĢastie prinesú, nech
choroba mu nedovolila zostaĢ medzi nami.
Vám v deĖ Vášho sviatku srdce
DĖa 20.7. 2010 uplynie rok þo nás navždy
povznesú, aby ste ešte dlhé roky
opustil môj drahý manžel Ján Matušek.
v láske žili a starosti života nikdy
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
necítili.
S úctou a láskou spomínajú manželka,
Zbor pre obþianske záležitosti pri OcÚ
dcéry Alenka a Janka s rodinami a syn Laco.
Kto žije v našich srdciach ten nezomiera.
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