þíslo 2 / apríl 2011

Zasadnutie otvorila a viedla
starostka
obce
Magdaléna
Holcingerová.
Na zasadnutí boli prítomní
hostia: riaditeĐ OR PZ v Senci
plk.
JUDr.
Dušan
Válek, poslanec BSK a starosta
obce Bernolákovo Ing. ďubomír
Poór a predstavitelia Spolku Srbov na Slovensku.
Z programu rokovania bol na návrh finanþnej komisie stiahnutý
rozpoþet obce na roky 2011-2013 (komisia to zdôvodnila potrebou
materiál najskôr prerokovaĢ v jednotlivých novovytvorených komisiách
OZ).
VoĐba predsedu komisie pre mládež, školstvo, kultúru, šport
a spoloþenské organizácie sa odložila z dôvodu, že ani jeden
z navrhnutých kandidátov na predsedu (Mgr. Peter Bartok a Eva
Kliská) nezískali potrebný poþet hlasov.
Zmeny a doplnky územného plánu, ktoré boli na programe
rokovania OZ sa týkali:
dvoch plôch vo vlastníctve Spoloþnosti Ježišovej: pole medzi
Ivankou a Zálesím (pokraþovanie Lipovej ulice) – možnosĢ nízko
podlažnej zástavby cca 30 RD. Proti boli obyvatelia Lipovej ulice pre
obavy zo zhustenia dopravy. Prístup bude samostatný z cesty III/0614
medzi Ivankou a Zálesím; areál kaštieĐa – þasĢ zóny vedená ako
parková zeleĖ sa mení na polyfunkþné využitie.
zóny D1 - pozemok vedĐa MD. Vlastník má záujem stavaĢ rodinné
domy. V celej lokalite zóny A4 sa navrhuje možnosĢ nízko podlažnej
zástavby rodinnými domami.
DĖa 7. februára 2011
sa v Matiþnom
dome
konalo druhé zasadnutie
novozvolenej
ivanskej
samosprávy, prvé v roku
2011.
Prítomní
boli
všetci zvolení poslanci.

UZNESENIE Z OBECNÉHO ZASTUPITEďSTVA
OZ berie na vedomie:
x Kontrolu plnenia uznesenia OZ þ. 6/2010;
x Odpovede na interpelácie poslancov, otázky a pripomienky
obþanov prednesené na OZ dĖa 20.12.2010;
x Stanovy Združenia obcí za bezpeþnosĢ obþanov;
x Správu o prerokovaní návrhu „Zmien a doplnkov ÚP SÚ Ivanka pri
Dunaji þ. 1/2010“;
x Spoloþné vyhlásenie predstaviteĐov Obce Ivanka pri Dunaji
a Spolku Srbov na Slovensku o vzájomných vzĢahoch a budúcej
spolupráci;
x Správu o riešení sĢažností podaných v roku 2010;

xÚpravu rozpoþtu þ.2/2010.

OZ schvaĐuje:
x Program rokovania OZ v súlade s navrhnutými zmenami;
x Zmluvu o zriadení združenia obcí pod názvom „Združenie obcí za
bezpeþnosĢ obþanov“, podĐa §20b–20f zákona þ.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov;
x Maximálny poþet 5 þlenov komisií OZ z radov poslancov
a obþanov zvolených OZ, bez zapisovateĐa;
x Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra obce v súlade s §18a zák. þ. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení;
x Predloženie žiadosti o NFP z Operaþného programu Životné
prostredie. Názov projektu: „Ivanka pri Dunaji, rozšírenie
splaškovej kanalizácie – 4. etapa“
Výška celkových nákladov: 3 353 233,87 €
Výška celkových oprávnených nákladov: 3 353 233,87 €
Výška spolufinancovania projektu žiadateĐom: 167 661,69 €
Spôsob financovania projektu: vlastné zdroje
x VZN þ.1/2011 o urþení názvov ulíc v obci Ivanka pri Dunaji;

Prvé májové dni v Ivanke tradiþne
patria aj podujatiam, ktoré pripomínajú
osobnosĢ gen. M. R. Štefánika, ktorý
tragicky zahynul 4. mája 1919. Pietna
spomienka sa v tomto roku uskutoþĖuje
3. mája.
Tohtoroþný máj je po desiatich
rokoch
opäĢ obdobím, kedy sa
uskutoþĖuje sþítanie obyvateĐov, domov a
bytov. Sþítací komisári zaþnú preto od
13. mája navštevovaĢ domácnosti.
Výsledky zo sþítania sa budú
zverejĖovaĢ priebežne. Tie prvé môžu byĢ
na jeseĖ, komplexné údaje budú známe
najneskôr zaþiatkom roka 2014.
PokiaĐ ide o našu obec, je
predpoklad, že
poþet
obyvateĐov
s trvalým pobytom v Ivanke presiahne
6 000 obyvateĐov. Pre obce a mestá je
dôležité, aby vedeli þo najpresnejšie
preukázaĢ poþet obyvateĐov na svojom
území. Práve tento údaj totiž ovplyvĖuje
výšku peĖazí, ktoré idú do ich rozpoþtov
vo forme daní z príjmu fyzických osôb.
Po treĢom zasadaní novozvoleného
OZ sú plne personálne obsadené komisie
OZ, je zvolený aj nový hlavný kontrolór
obce. Nevyriešenou otázkou zatiaĐ ale je
zriadenie obecnej rady alebo komisie
predsedov komisií (v minulom období
bola KPK). Medzi poslancami sú na túto
otázku zatiaĐ rozdielne názory.
Marcové OZ schválilo aj rozpoþet
obce na roky 2011-2013, ten tohtoroþný
uverejĖujeme. Úlohou obce je pritom
v rozpoþte zabezpeþiĢ financie nielen na
bežný chod obce, ale postaraĢ sa aj o
nevyhnutné opravy, rekonštrukcie, a
ćalší rozvoj (napríklad budovanie
kanalizácie). Rozpoþet 2011 s takouto
položkou nepoþíta. Na jar naša obec
predložila
žiadosĢ
o dotáciu
na
budovanie IV. etapy kanalizácie,
a v prípade schválenia peĖazí plánuje
tieto práce realizovaĢ až od roku 2012.
V minulom úvodníku sme spomínali
plánovanú výšku investícií na IV. etapu,
posledné marcové OZ schválilo zvýšenie
tejto ceny (za boli 8, proti 4 poslanci).
Vo februárovom þísle IN sme na
tomto mieste spomínali aj inú významnú
aktivitu
plánované
zriadenie
Obvodného oddelenia Policajného zboru
v Bernolákove. To sa od 1. apríla 2011
stalo realitou.
Vladimír Letenay
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x VZN þ.2/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná þasĢ dokumentácie „Zmeny a doplnky územného plánu SÚ Ivanka
pri Dunaji þ. 1/2010“;
x PodĐa §4 ods. 3 písm. j) zákona þ. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, §26 ods. 3
zákona þ. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zmien a doplnkov dokumentáciu
„Zmeny a doplnky územného plánu sídelného útvaru Ivanka pri Dunaji þ.1/2010“;
x Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu dokumentácie „Zmeny a doplnky
ÚP SÚ Ivanka pri Dunaji þ. 1/2010“;
x Vzájomnú spoluprácu a sídlo Spolku Srbov na Slovensku v Informaþnom centre Obce Ivanka pri Dunaji;
x Zmluvu o prenájme nebytových priestorov v objekte ŠKD na ul. SNP þ. 3, uzavretú medzi obcou a Ing. Lenkou
Drobcovou – NEZÁBUDKA-JAZYKOVÁ ŠKOLA;
xPlán kontrolnej þinnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011.
OZ zriaćuje komisie OZ:
x pre financie, rozpoþet a správu obecného majetku;
x pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie;
x pre veci sociálne a zdravotné;
x pre mládež, školstvo, kultúru, šport a spoloþenské organizácie;
x pre podnikanie, obchod, služby, cestovný ruch a ochranu verejného poriadku;
xpre propagáciu.
OZ volí:
- predsedov komisií OZ:

x pre financie, rozpoþet a správu obecného majetku: Ing. Vladimír LETENAY
x pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie: Viera STUDNICKÁ
x pre veci sociálne a zdravotné: MUDr. Róbert PODIVINSKÝ
x pre podnikanie, obchod, služby, cestovný ruch a ochranu verejného poriadku: Ing. Rudolf ROLLER
xpredsedu komisie pre propagáciu: Ing. Ivan SCHREINER
- þlenov komisií OZ z radov poslancov OZ:

x pre financie, rozpoþet a správu obecného majetku: Ing. OĐga ZIBALOVÁ
x pre veci sociálne a zdravotné: Matilda ANTALICOVÁ, Anna GABLÍKOVÁ
x pre mládež, školstvo, kultúru, šport a spoloþenské organizácie: Mgr. Peter BARTOK, Eva KLISKÁ
x pre podnikanie, obchod, služby, cestovný ruch a ochranu verejného poriadku: Ing. Marek ZIBALA
xpre propagáciu: Viktória GAVALDOVÁ
- þlenov komisií OZ z radov obþanov - odborníkov:

x pre financie, rozpoþet a správu obecného majetku: Ing. Slavomír Koledzai
x pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie: JUDr. ďubica Adamcová, Ing. Marián Bezák, Ing. Ján
Blubla, Jozef GraĖák,
x pre veci sociálne a zdravotné: Antónia Popluhárová,
x pre podnikanie, obchod, služby, cestovný ruch a ochranu verejného poriadku: Mgr. David Ruþka, Mgr. Jana
Handlovská, Jozef Morávek
x pre propagáciu: Ing. Peter Blubla, Mgr. Peter Škulavík
x Sobášiacich: RSDr. Magdaléna Holcingerová, Mgr. Peter Bartok, Ing. Rudolf Roller
x Pochovávajúcich: RSDr. Magdaléna Holcingerová, Ing. Rudolf Roller
x DĖom sobášenia urþuje SOBOTU
OZ neschvaĐuje:
x Predaj þasti z pozemku parc. þ. 129/6, k. ú. Farná vo výmere 4,1 m2 žiadateĐom Peter Zemánek, Hana
Zemánková a 4,6 m2 žiadateĐom Ján Handlovský, Jana Handlovská;
x Predaj akcií Bratislavskej vodárenskej spoloþnosti a.s., ktoré vlastní obec Ivanka pri Dunaji Mestu Skalica za
ponúkanú cenu 1,859 € za akciu.
OZ doporuþuje starostke obce:
xZabezpeþiĢ vypracovanie þistopisu dokumentácie „Zmeny a doplnky ÚP SÚ Ivanka pri Dunaji þ. 1/2010“
a jeho uloženie na Krajskom stavebnom úrade v Bratislave, stavebnom úrade v Ivanke pri Dunaji a Obecnom
úrade v Ivanke pri Dunaji a zaslaĢ registraþný list o obsahu zmien a doplnkov územného plánu spolu s kópiu
uznesenia o jeho schválení Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR.
xVyhlásiĢ záväzné þasti dokumentácie „Zmeny a doplnky ÚP SÚ Ivanka pri Dunaji þ. 1/2010 „všeobecne
záväzným nariadením a zverejniĢ ich v zmysle § 27 ods. 4 písm. a) a b) zákona þ. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
OZ ukladá prednostovi OcÚ:
xRozpracovaĢ interpelácie poslancov a pripomienky obþanov a prijaĢ opatrenia na ich riešenie.
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DĖa 28. marca 2011
sa v Matiþnom
dome
konalo tretie zasadnutie
ivanskej
samosprávy.
Prítomní boli všetci 12
zvolení poslanci.

Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce.

Z programu rokovania bola stiahnutá na návrh starostky obce „Zámenná
zmluva medzi obcou a rímskokatolíckou cirkvou“ pre nedoruþenie zmluvy
podpísanej arcibiskupským úradom.
Pre nejasnosĢ podmienok združenia finanþných prostriedkov na
vybudovanie inžinierskych sietí a rešpektovania zástavby prednej a zadnej
þasti lokality za kostolom, OZ rozhodlo o prerušení rokovania o
bode „Darovacie zmluvy – cesta za kostolom“ a uskutoþnení k nemu mimoriadneho zasadnutia OZ. Poslanci sa
dohodli na stretnutí so všetkými zainteresovanými vlastníkmi nehnuteĐností ešte pred mimoriadnym zasadnutím OZ.
Do výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce sa prihlásilo 6 uchádzaþov, podmienky splnilo
päĢ. Títo uchádzaþi mali pred poslancami možnosĢ prezentovaĢ svoje predstavy o výkone funkcie. Potom
nasledovala tajná voĐba. V nej najviac hlasov (8) získal Ing. Ján Ulacký.

UZNESENIE Z OBECNÉHO ZASTUPITEďSTVA
OZ berie na vedomie:
xKontrolu plnenia uznesenia OZ obce Ivanka pri Dunaji þ. 2/2011;
xOdpovede na interpelácie poslancov, otázky a pripomienky obþanov prednesené na zasadnutí OZ dĖa 7.2.2011;
xInformáciu o príprave na sþítanie obyvateĐov;
xSprávu o rozhodnutiach vydaných stavebným úradom v roku 2010;
xInformáciu o možnosti uchádzaĢ sa o zdroje z Operaþného programu Životné prostredie v oblasti separovaného zberu;
xSprávu o þinnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2010;
xStanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpoþtu na roky 2011-2013.

OZ schvaĐuje:
xRozpoþet obce na roky 2011-2013
xPredloženie žiadosti o NFP z Operaþného programu Životné prostredie. Názov projektu: „Ivanka pri Dunaji,
rozšírenie splaškovej kanalizácie – 4. etapa“
 Výška celkových nákladov na projekt: 6 178 896,23 €
 Výška celkových oprávnených nákladov na projekt: 6 178 896,23 €
 Výška spolufinancovania projektu žiadateĐom: 308 944,81 €
 Spôsob financovania projektu: vlastné zdroje
xZmluvu o prenájme nebytových priestorov v budove Osvetovej besedy o výmere 13 m2, výška nájmu
70 €/m2/rok, nájomcovi spoloþnosĢ RAVI s.r.o. ZároveĖ bude spoloþnosĢ RAVI s.r.o. platiĢ skutoþné náklady
za spotrebovanú energiu, vývoz odpadu a služby.

OZ volí:
- predsedu komisie OZ:

xpre mládež, školstvo, kultúru, šport a spoloþenské organizácie: Mgr. Peter Bartok
- þlenov komisií obecného zastupiteĐstva z radov obþanov - odborníkov:

xpre financie, rozpoþet a správu obecného majetku: Ing. Branislav Urmaniþ, Ing. Tibor Biskupiþ
xpre veci sociálne a zdravotné: Mgr. Alena Horáková,
xpre mládež, školstvo, kultúru, šport a spoloþenské organizácie: Ing. Dáša Pašková, Marta Hajzoková, Mgr.
ďudovít Múþka
xpre propagáciu: Matúš Hôrþik
- hlavného kontrolóra obce: Ing. Jána Ulackého

OZ ruší:
xna základe protestu Okresnej prokuratúry Pezinok zo dĖa 18.2.2011, doruþené dĖa 24.2.2011, uznesenie
obecného zastupiteĐstva þ. 4/2007, v þasti B) ods. 3, ktorým bol schválený Štatút Obce Ivanka pri Dunaji;
xods. 5 þasĢ B) uznesenia obecného zastupiteĐstva þ. 2/2011, ktorým bola schválená výška nákladov na projekt
Ivanka pri Dunaji, rozšírenie splaškovej kanalizácie.

OZ ukladá prednostovi OcÚ:
xzabezpeþiĢ vypracovanie Štatútu obce Ivanka pri Dunaji a jeho vydanie všeobecne záväzným nariadením;
xprehodnotenie vnútorných predpisov a ich zosúladenie so Štatútom obce Ivanka pri Dunaji.
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Rozpoþet obce Ivanka pri Dunaji na rok 2011(v €)
Príjmy celkom (bežné a kapitálové)
Príjmy bežné celkom (A+B+C)
(A) DaĖové príjmy (a+b+c)

3 083 717
3 083 717
2 134 352

Dane z príjmov a kapitálového majetku (a)
výnos dane z príjmov poukázaný samospráve

1 575 936
1 575 936

Dane z majetku (b)

376 000

z pozemkov
zo stavieb
z bytových a nebytových priestorov

85 100
288 000
2 900

Dane za tovary a služby (c)

182 416

za psa
za nevýherné hracie prístroje
za ubytovanie
za užívanie verejného priestranstva
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

5 200
116
11 000
8 100
158 000

(B) NedaĖové príjmy (d+e+f+g)

253 741

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (d)

88 726

z prenajatých pozemkov
z prenajatých budov, priestorov a objektov

5 000
83 726

Administratívne poplatky,iné poplatky a platby (e)

149 300

Úroky z tuzemských úverov, pôžiþiek, vkladov (f)
Iné nedaĖové príjmy (g)

900
14 815

ostatné poplatky
za predaj výrob., tovarov a služieb
za jasle, materské školy
ZUŠ - školné
ŠKD - ŠJ príjem
za stravné

12 100
8 700
15 600
33 000
36 000
43 900

z náhrad poistného
z výĢažkov z lotérií a iných podobných hier
z dobropisov
z refundácie (Spoloþný stavebný úrad)
iné

2 000
5 000
500
4 315
3 000

(C) Granty a transfery

695 624

školstvo ZŠ prenesené kompetencie
ZŠ dopravné a vzdelávacie poukazy
z KŠU na MŠ
matrika a register obyvateĐov
spoloþný stavebný úrad
z úradu práce
cestná doprava
životné prostredie

646 263
16 014
9 890
9 435
5 290
7 800
260
672

Výdavky celkom (bežné + kapitálové)
Výdavky bežné celkom

3 045 907
2 804 808

Bežné výdavky verejnej správy
Výdavky finanþnej a rozpoþtovej oblasti
Iné všeobecné služby - matrika
Výdavky ekonomickej oblasti
Cestná doprava a miestne komunikácie
Nakladanie s odpadmi
Kanalizácia
Životné prostredie
Verejná zeleĖ
Bývanie a obþianska vybavenosĢ
Zdravotníctvo
Miniihrisko
Matiþný dom
Obecná knižnica a VÚB
Informaþné centrum
Vysielacie a vydavateĐské služby
Cintorín, ZPOZ, þlenské príspevky ZMOS
Príspevky spoloþenským organizáciám
MŠ Hviezdoslavova
MŠ Slneþná
Školská jedáleĖ pri MŠ Hviezdoslavova, Slneþná
ZŠ M. R. Štefánika
ZUŠ

416 864
19 533
9 419
12 500
79 300
168 000
29 900
3 936
107 460
55 280
11 360
1 000
56 470
48 900
30 915
20 700
53 637
29 000
100 902
171 600
49 800
907 693
267 147

x Rozpoþet obce je zostavený ako
vyrovnaný, bežný rozpoþet je
prebytkový, kapitálový je schodkový.
x Schodok kapitálového rozpoþtu
a výdavkové finanþné operácie sú
kryté prebytkom bežného rozpoþtu
a príjmovými finanþnými operáciami.
x Dane z príjmov a kapitálového
majetku
Ide o poukázanie výnosu dane
z príjmov územnej samospráve. Ich
výška vychádza z východiskových
štatistických údajov a rozpoþtovaných
podielov obcí na výnose dane
z príjmov fyzických osôb na rok 2011.
Výnos z podielových daní na rok
2011 je urþený odhadom ZMOS-u
zverejneného koncom decembra
2010.
x Príjmy
z podnikania
a z vlastníctva majetku
predstavujú hlavne nájomné za
prenajaté budovy, priestory a objekty.
Ide o nájom majetku v zmysle
platných
nájomných
zmlúv
v zdravotnom
stredisku,
vo
viacúþelovej
budove,
„požiarnej
zbrojnici“, „langošárni“, školského
bytu, OTP banky, Nezábudky,
Orange – prenájom strechy, nájmu
priestorov MD a DP.
x Príjmové finanþné operácie
ide o prebytky z minulých rokov
a použijú sa na krytie kapitálových
výdavkov za rok 2011.
x Výdavkové finanþné operácie
predstavujú náklady na splátku istiny
úveru za rok 2011.
Bežné výdavky verejnej správy
zahĚĖajú
výdavky
na
þinnosĢ
obecného úradu, (mzdy, odvody,
energie, materiál, cestovné náhrady,
dopravné,
údržbu
a všeobecné
služby). V tejto položke je zahrnutá aj
výmena
okien
na
MŠ
Hviezdoslavova vo výške cca 10 000
€. Zaþiatkom roka 2011 obec
predložila žiadosĢ na EKOFOND, za
podpory ktorého by sa vymenili okná
a zateplila fasáda na MŠ Slneþná.
V prípade
neúspechu
obec
predpokladá opravu v roku 2012.
Výdavky finanþnej a rozpoþtovej
oblasti predstavujú výdavky na mzdu
a odvody kontrolóra, na notárske
a ostatné právne služby, výdavky na
audit a výdavky na poplatky bankám.
Výdavky ekonomickej
oblasti
zahĚĖajú
výdavky
spojené
so
splácaním úveru (roþné náklady na
Splátky úrokov z úveru).
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Cirkevná materská škola
OpatrovateĐská služba
Denný penzión
Transfery

34 032
25 350
79 910
14 200

Kapitálové výdavky celkom

241 099

Príjmové finanþné operácie
Výdavkové finanþné operácie

52 706
90 516

Základná škola
Rozšírenie cintorína (geometrický plán)
Zdravotné stredisko
Prípravná a projektová dokumentácia (rezerva)
MŠ elokovaná trieda - rozšírenie

163 343
6 650
15 400
3 000
52 706

Cintorín, ZPOZ, þlenské príspevky
ZMOS sú tu zahrnuté aj výdavky na
opravu Domu smútku vrátane strechy, aj
príspevok obce na zriadenie polície.
Kapitálové výdavky v rámci položky
Základná škola sú rozpoþtované výdavky
na rekonštrukciu kotolne vo výške
116 700 €, výdavky
na
výmenu
elektroinštalácie 37 190 € a 9 453 € na
vodovod a kanalizáciu.

Prostriedky z rozpoþtu 2011 na investiþné akcie
(opravy, rekonštrukcie), iné použitie v €
Základná škola
163 343
- kotolĖa
- elektroinštalácia
- kanalizácia, vodovod

116 700
37 190
9 453

Opravy ciest

- po budovaní kanalizácií, opravy výtlkov

ŠJ a ŠKD pri ZŠ

- elokovaná trieda MŠ Slneþná

59 600
52 706

Viacúþelová budova obce

33 200

Dom smútku

18 647

Zdravotné stredisko

17 900

MŠ Hviezdoslavova

10 000

- oprava strechy

- oprava strechy
- oprava elektroinštalácie, ćalšie nevyhnutné opravy
- ambulancia detského lekára (faktúra z roku 2010)
- poškodené potrubia, steny, obklady

- výmena okien

Cintorín

- rozšírenie cintorína (geometrický plán)

Park na Námestí sv. Rozálie

10 100
8 547

15 400
2 500

6 650

- vodovodná šachta

1 500

Miniihrisko

1 000

- nevyhnutné opravy

Polícia - OO PZ Bernolákovo príspevok na zriadenie
Prípravná a projektová dokumentácia (rezerva)

SPOLU

8 000
3 000

366 093
6
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Sþítanie obyvateĐov, domov a bytov (pokraþovanie)
Anonymita sþítania
Sþítanie obyvateĐov, domov a bytov v
roku 2011 sa bude realizovaĢ metódou
samosþítania, to znamená, že každý
obyvateĐ sa sþíta
sám. Za deti a
obyvateĐov,
ktorí
nemôžu
sami
poskytnúĢ údaje, sú
povinní poskytnúĢ
údaje ich zákonní
zástupcovia
alebo
blízke osoby, alebo
osoby žijúce s nimi
v
spoloþnej
domácnosti.
Zákon þ. 263/2008 Z. z. o sþítaní
obyvateĐov, domov a bytov v roku 2011
hovorí, že sþítací komisár je povinný
vyplniĢ sþítacie tlaþivo len na požiadanie
obyvateĐa a podĐa jeho pokynov.
Garancia anonymity sþítania je daná tým,
že na vyplnených sþítacích tlaþivách budú
anonymné údaje o obyvateĐoch, domoch a
bytoch. Pri sþítaní sa nebude zisĢovaĢ
meno, priezvisko, ani rodné þíslo, ktoré
by
umožnili
priamu
identifikáciu
obyvateĐa alebo domácnosti.
Vyplnené sþítacie tlaþivá nebudú
poskytnuté žiadnym tretím osobám ani
inštitúciám, a po spracovaní údajov a
informácií sa v súlade so zákonom
skartujú. Z databáz zo sþítania nebude
teda
možné
vybraĢ
konkrétnu
identifikovateĐnú osobu. Identifikátory
(bezvýznamové, náhodne vygenerované
þísla), ktoré spolu s overovacím heslom
zaruþia, že každý obyvateĐ sa sþíta iba
raz, neslúžia na identifikáciu obyvateĐa,
ale na identifikáciu sþítacích formulárov.
Pri sþítaní v máji 2011 sa nebude
zisĢovaĢ rozsah majetku obyvateĐa, teda
koĐkými mobilnými telefónmi, osobnými
poþítaþmi/notebookmi a osobnými autami
je domácnosĢ vybavená, ale len
informácia, þi sú konkrétne uvedené
predmety
súþasĢou
vybavenia
domácnosti.
VzhĐadom na to, že sþítací komisár
má povinnosĢ klásĢ obyvateĐom aj otázky
súvisiace so vzĢahmi medzi þlenmi
domácnosti, musí odpovede, ktoré
umožnia zistiĢ štruktúru slovenských
rodín a domácností, zaznamenaĢ do

osobitného formuláru s predtlaþenými menami a priezviskami
obyvateĐov v jeho sþítacom obvode. Mená a priezviská sa však
nebudú ćalej spracúvaĢ; budú použité iba na vytvorenie
vzĢahov medzi þlenmi domácností.
Spomínaný formulár slúži sþítaciemu
komisárovi zároveĖ ako prehĐad o tom,
ktorí z obyvateĐov v jeho sþítacom obvode
sa už sþítali a ktorí ešte nie.
Zákon zaväzuje sþítacích komisárov
chrániĢ vyplnené sþítacie tlaþivá pred
stratou, zniþením, poškodením alebo
zneužitím. Sþítací komisári, ale aj všetky
osoby zapojené do zberu a spracovania
údajov zo sþítania sú podĐa zákona þ.
263/2008 Z. z. o sþítaní obyvateĐov, domov
a bytov v roku 2011 viazané mlþanlivosĢou. PovinnosĢ
zachovávaĢ mlþanlivosĢ je þasovo neobmedzená. Výber
sþítacích komisárov na svojom území sú povinné vykonaĢ obce,
ktoré zabezpeþia aj výkon þinnosti sþítacích komisárov.
Rovnako obce sú kompetentné riešiĢ aj nedostatky v práci
sþítacích komisárov. (zdroj – štatistický úrad SR)
Starostka obce vymenovala 5-þlennú obecnú komisiu pre
sþítanie na prípravu, riadenie a koordinovanie tejto akcie: Ing.
Štefan Horovský, PhD., prednosta obecného úradu, Ing. Zlata
Nádaždyová, Anna Gablíková, ďubica Pevná, Silvia BaĢová.
Obec ukonþila prácu na tvorbe návrhov sþítacích obvodov.
V obci Ivanka pri Dunaji bolo vytvorených 16 sþítacích
obvodov. Jeden sþítací obvod bude tvoriĢ 111 až 174 bytových
domácností. Výnimku tvorí kaštieĐ, ktorý bude samostatným
sþítacím obvodom.
V predošlom sþítaní v roku 2001 mala naša obec
4989 obyvateĐov, v roku 1991 to bolo 4722.
V tohtoroþnom sþítaní prekroþíme hranicu 6000
obyvateĐov. O koĐko? To sa dozvieme možno koncom
tohto roka.

Obce majú povinnosĢ zverejĖovaĢ
objednávky na tovary a služby a
faktúry za ne nad 1 000 €
Obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené
rozpoþtové organizácie a príspevkové organizácie už nebudú
zverejĖovaĢ objednávky na tovary a služby a faktúry za ne
do 1 000 eur bez DPH.
Vyplýva to z rozhodnutia vlády, ktorá schválila takéto
nariadenie. Ide o súhrnnú hodnotu za všetky položky na
jednej objednávke alebo faktúre. Nariadenie vlády nadobúda
úþinnosĢ 1. mája tohto roka.
V súþasnosti to povinné osoby musia robiĢ na základe
zákona o slobodnom prístupe k informáciám bez ohĐadu na
hodnotu objednávky a faktúry.
Ostatné povinné osoby (napríklad štátne orgány) ich
budú zverejĖovaĢ na svojom webe v prípade, ak presiahnu
3 000 eur bez DPH.
-let-
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Zriadenie Obvodného oddelenia
Policajného zboru v Bernolákove

DĖa 1.4.2011 bolo zriadené Obvodné oddelenie Policajného
zboru Bernolákovo, so sídlom v Bernolákove na ul. Trnavskej þ.1
v objekte spoloþnosti ProOvo a.s. Obvodné oddelenie má územnú
pôsobnosĢ v obciach Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Zálesie,
Malinovo a Chorvátsky Grob (ýierna Voda).
Obvodné oddelenie plní v zmysle platných zákonov základné
úlohy na úseku ochrany verejného poriadku, boja proti trestnej
þinnosti, zabezpeþovania bezpeþnosti a plynulosti cestnej
premávky,
odhaĐovania,
objasĖovania,
oznamovania
a prejednávania priestupkov a trestného konania. V súvislosti
s uvedenými þinnosĢami stála služba OO PZ Bernolákovo prijíma
od obþanov oznámenia o spáchaných priestupkoch, trestných
þinoch, oznámenia o nezvestnosti osôb, strate dokladov,
o nálezoch vecí a podobne.
Kontakty na obvodné oddelenie
RiaditeĐ: kpt. Mgr. Samuel Mišák - 0961 533 800
Stála služba (730-1530): 0961 533 805; fax 02/45 528 107,
v þase neprítomnosti stálej služby je možné
kontaktovaĢ políciu na tel. þ. 158 alebo 0961 523 155 –
operaþné stredisko OR PZ
e-mail: oopzbernolakovo@minv.sk

Príspevky obce v roku 2010
spoloþenská organizácie /
záujmové združenie
Ariella mažoretky
Armwrestling - pretláþanie rukou
Credo
Domka
Dychový súbor 11 z Ivanky
Dychová hudba
Futbalový klub
Hádzanársky klub
HSI
I klub
Klub dôchodcov
Lenka Drobcová - detský tábor
Matica Slovenská
Matiþný šachový klub
Materské centrum
Slovenský þervený kríž
Únia žien
Trampské osady
ZġP
Zväz chovateĐov
Zväz rybárov

príspevok v €
schválený

1 500
350
600
500
500
750
6 000
500
300
6 000
550
650
500
170
300
1000
400
400
950
600
500

þerpanie

1 500
350
600
*650
500
750
6 000
250
300
6 000
548
650
507
166
300
887
387
400
950
600
334

*zvýšenie poþas roka na organizáciu akcie “Bodka za prázdninami“

Zloženie komisií Obecného
zastupiteĐstva obce
Ivanka pri Dunaji pre
volebné obdobie 2010 – 2014
pre financie, rozpoþet
obecného majetku

a správu

Ing. Vladimír Letenay - poslanec, predseda
Ing. OĐga Zibalová - poslanec
Ing. Tibor Biskupiþ - aktivista
Ing. Slavomír Koledzai - aktivista
Ing. Branislav Urmaniþ - aktivista

pre výstavbu, územné
a životné prostredie

plánovanie

Viera Studnická - poslanec, predseda
JUDr. ďubica Adamcová - aktivista
Ing. Marián Bezák - aktivista
Ing. Ján Blubla - aktivista
Jozef GraĖák - aktivista

pre veci sociálne a zdravotné
MUDr. Róbert Podivinský predseda
Matilda Antalicová - poslanec
Anna Gablíková - poslanec
Mgr. Alena Horáková - aktivista
Antónia Popluhárová - aktivista

poslanec,

pre mládež, školstvo, kultúru, šport
a spoloþenské organizácie
Mgr. Peter Bartok - poslanec, predseda
Eva Kliská - poslanec
Marta Hajzoková - aktivista
Mgr. ďudovít Múþka - aktivista
Mgr. Dáša Pašková - aktivista

pre podnikanie, obchod, služby,
cestovný ruch a ochranu verejného
poriadku
Ing. Rudolf Roller - poslanec, predseda,
Ing. Marek Zibala - poslanec
Mgr. Handlovská - aktivista
Jozef Morávek - aktivista
Mgr. David Ruþka - aktivista

pre propagáciu
Ing. Ivan Schreiner - poslanec, predseda
Viktória Gavaldová - poslanec
Ing. Peter Blubla - aktivista
Marek Hôrþik - aktivista
Mgr. Peter Škulavík - aktivista

Jarný zber nadrozmerného odpadu

Vyviezlo sa spolu 12 kontajnerov s objemom 35 m3 s nadrozmerným a drobným stavebným odpadom.
Testovali sme novú firmu na dodávku kontajnerov a likvidáciu odpadu. Z uvedeného dôvodu boli doby dodávky
prázdnych a odberu plných kontajnerov iné ako v minulosti. V budúcnosti sa budeme snažiĢ režim manipulácie s
kontajnermi organizovaĢ tak, aby vyhovoval väþšine obyvateĐov.
Poupratovali sa príjazdové cesty do obce, vrátane smerov od mohyly, Ružovej ulice. Upratovalo sa aj okolie
ZS, mohyly, cesty k Rusovi, U Rusa. Zlikvidovali sa nepovolené skládky v lesných porastoch. Uskutoþnil sa
plánovaný zber elektronického odpadu.
prednosta OcÚ
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ýarovná noc v škôlke/Ako vyzerá škôlka v noci a dá sa tam prespaĢ?

Ráno sa prebudili s veĐkým úsmevom a dobrým
pocitom, že sú už veĐkí, već predsa dokázali spaĢ bez
rodiþov. Všetci odvážlivci dostali za odvahu medaile

Predškoláci z elokovaných tried MŠ Slneþná si to
vyskúšali v noci z piatka 25. 3. na sobotu 26. 3. 2011.
Akciu „Noc v škôlke“ sme tento rok usporiadali po
prvýkrát. StráviĢ noc v škôlke sa
nakoniec rozhodlo 31 odvážnych detí.

Veþer plný zábavy, hier a radosti sme
odštartovali športovým zápolením na
školskom dvore. Deti si vyskúšali svoju
zruþnosĢ a šikovnosĢ v skákaní vo vreci,
súĢažami v družstvách i v preĢahovaní
lanom. Pomaly sa zveþerievalo a deti
prišiel potešiĢ kúzelník. Za jeho všakovaké
þary
i kúzla
ho
deti
odmenili
neutíchajúcim
potleskom.
Nakoniec
všetkým vykúzlili jeho šikovné ruky
balónové zvieratká. Potom už umyĢ zúbky
a šup do pyžama. No namiesto postieĐok
þakal deti taneþný parket a mohla sa zaþaĢ
svetelná pyžamová diskotéka, na ktorej sa
všetci do sýta vytancovali a vyšantili.
A keć mesiac na oblohe vystriedal slnieþko, unavení
nocĐažníci zaĐahli do postieĐok a pozreli si krásnu
rozprávku premietanú na plátne. Keć už noþný pokoj
prerušovalo len sladké pochrapkávanie a odfukovanie
malých spáþov, uložili sa na spánok aj pani uþiteĐky.

i malé prekvapenie. Dúfame, že touto akciou sa nám
podarilo premeniĢ škôlku na svet uvoĐnenej atmosféry,
hier, dobrodružstva, priateĐstva a nezabudnuteĐných
zážitkov. kolektív MŠ

Koncert umelcov

našich detí pod vedením tak schopných uþiteĐov. Výsledky
práce uþiteĐov ZUŠ môžeme hodnotiĢ pri koncertoch
žiakov, na výstavách výtvarných prác, a tiež na programoch
žiakov literárno-dramatického odboru (napr. 17.4. v pásme
„Za oponou“). Doþkáme sa snáć niekedy aj verejnej

Stáva sa už tradíciou, že ku DĖu uþiteĐov pripraví naša
ZUŠ slávnostný program, v ktorom sa prezentujú
samotní uþitelia. I v tomto roku sa opakovala situácia –
nadšené výkriky z publika a dlhý potlesk boli odmenou
za ich úþinkovanie a uznaním umeleckých kvalít
uþiteĐov našich hudobne nadaných detí.

V programe zostavenom z koncertných diel
rôzneho žánru sa predstavili panie a páni uþitelia: J.
Bošková, L. Benkoviþ a J. Lauko (všetci na klavír), B.
Štorcelová a B. Rybárová (husle), I. Denko (gitara), Z.
Piala (klarinet), K. Lorenþíková (flauta), P. Varga
(kontrabas), I. Ecetová (spev). Povestnou „þerešniþkou
na torte“ bolo závereþné vystúpenie všetkých
úþinkujúcich uþiteĐov i s niekoĐkými priateĐmi p.
riaditeĐa Z. Pialu z orchestra „Hot Serenaders“ (S.
Masaryk, A. Jendek, R. Madarász, ď. Nemlahová, R.
Fiþor, P. Fiþor, a p. uþiteĐ P. Duga), ktorí pod trochu
recesistickým názvom skupiny „The Directors
Orchestra“ si s chuĢou im vlastnou zahrali vo svižnom
swingovom rytme niekoĐko strhujúcich melódií na
záver veþera. Nadšené publikum, v ktorom nechýbali
rodiþia žiakov ZUŠ, þlenovia našej dychovky, operný
spevák I. Ožvát i ćalší „fajnšmekri“ hudby, sa lúþilo
s umelcami dlhotrvajúcim potleskom.
Na záver dovolím si poznamenaĢ, že investícia obce do
opravy a rozšírenia budovy ZUŠ bola veĐmi správnou
investíciou v prospech rozvoja schopností a vzdelania

prezentácie práce uþiteĐov a žiakov Základnej školy M. R.
Štefánika ako „odmeny“ po nedávnej veĐkej investícii obce
do jej nadstavby? Myslím si, že by to malo spoloþenský,
výchovný i pedagogický prínos tak pre žiakov, pedagógov
i obþanov obce! Ing. Fero Hässler

Apríl
je
nazývaný
venovanú lesom. Pre našu obec je lichotivé, že
Mesiacom lesov. Je Apríl v IC patril lesom vćaka predchádzajúcej dobrej spolupráci
preto potešiteĐné, že sa
dostala prednosĢ pred hlavným mestom,
nášmu Informaþnému centru práve v tomto jarnom a Bratislavþania tak výstavu uvidia až po nás.
Výstava Divoþina zachráni svet je špecifická svojím
mesiaci podarilo (v spolupráci so Základnou školou M.
R. Štefánika a HSI) priviezĢ do Ivanky peknú výstavu poslaním, výpovećou aj fotografiami. Lesoochranárske
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zoskupenie VLK Ėou rozpráva o lese. V tomto príbehu má
každá fotografia so sprievodným textom svoje pevné
miesto.
Úvod výstavy návštevníkov oboznamuje s rozdielmi
medzi umelým a prirodzeným lesom. Séria fotografií
poukazuje
na
rozmanitosĢ
prirodzeného lesa a jeho živých i
neživých þastí, bez ktorých by les
nebol lesom. Les totiž netvoria len
stromy, ale je to zložité
spoloþenstvo, v ktorom sú všetky
jeho þasti rovnako dôležité a
navzájom veĐmi úzko poprepájané.
Hmyz, vtáky, rastliny, huby i
veĐké cicavce v lese istým
spôsobom
spolupracujú.
Z
nesmierneho množstva prvkov v
lese a ich vzájomných prepojení –
väzieb, þlovek pozná len nepatrné
množstvo.
Napriek tomu však Đudia
pristupujú k lesu veĐmi necitlivo až
bezohĐadne. Výstava poukáže na
zniþujúce zásahy þloveka, ktoré
znižujú vodozádržnú schopnosĢ
krajiny a výsledkom sú povodne, odplavená pôda v þase
lejakov a vysušená krajina v období bez zrážok. Les
prestáva byĢ naozajstným lesom. Ostáva ním len na
lesníckych mapách a v lesníckych štatistikách.
Záver výstavy približuje aktivity Lesoochranárskeho
zoskupenia VLK dlhodobo zamerané na záchranu
prirodzených lesov. Od sadenia stromþekov a osádzania
búdok pre sovu dlhochvostú, cez aktívnu ochranu vzácnych
lesných území, až po vytváranie siete evoluþných lesov
prostredníctvom vzniku súkromných prírodných rezervácií,
prenájmom lesov, podávaním návrhov na rozširovanie
existujúcich rezervácií i presadzovaním návrhov na
vyhlasovanie cenných území za nové prírodné rezervácie.

Približne v strede konania výstavy prišiel až
z Osadného do Ivanky náþelník VLKa Juraj Lukáþ, aby
predniesol prednášku Divoþina – sieĢ, v ktorej sme
uviazli. V lesoch nás zaujímajú hlavne stromy, prípadne
zvieratká – vtáþiky, jelene, vlky. PodĐa Lukáþa však je
v lese najdôležitejšie, þo
nevidíme – napríklad baktérie
a vzĢahy medzi jednotlivými
zložkami prírody. Týchto
vzĢahov je toĐko, že sa nedajú
dokonale
spoznaĢ,
naprogramovaĢ
ani
napodobniĢ. Pri drastických
lesníckych
zásahoch
po
stároþia tvorené vzĢahy miznú
a krajina
degraduje.
Dôsledkom je úbytok druhov,
ale
i zhoršené
následky
povodní tam, kde boli
vyrúbané lesy.
Riešením je iný systém
ochrany prírody, zameraný
predovšetkým na ochranu
prirodzených procesov, nie iba
na ochranu jednotlivých
druhov. Konkrétne vytváranie veĐkých bezzásahových
území a šetrnejšie hospodárenie v hospodárskych lesoch.
Myšlienky o dôležitosti divoþiny sa postupne v Európe
presadzujú. Holandsko už veĐké bezzásahové územia má,
Nemecko chce na prírodný samovývoj ponechaĢ 5 percent
územia. To je cieĐom i slovenských lesoochranárov.
Inšpiratívne myšlienky Juraja Lukáþa a jeho fotografie sú k
nájdeniu i na jeho blogu jurajlukac.blog.sme.sk.
Poćakovanie si okrem samotných autorov výstavy
zaslúžia tí, ktorí sa podieĐali na jej realizácii v Ivanke pri
Dunaji: panie BaĢová, Drobová, Gaboviþová, Horváthová,
Voltemarová a páni Blubla, Droba, Roller, Schreiner,
Škulavík, Voltemar. David Ruþka

Jún – mesiac poĐovníctva a ochrany prírody

Pouþme sa!
Máj vyrástol z vrtošivého apríla a na mnohoraký obraz
prírody sa podpísal pestrosĢou farieb, zdôraznil hĎbku lesov,
pripravil do rozpuku pokrývky lúk a pasienkov. Vlieval novú
silu stonkám tráv, kliesnil cestu jarným kvetom, a spolu
s teplými lúþmi sa pripravoval privítaĢ prvé mláćatá, þo sa
každoroþne s neúprosnou pravidelnosĢou pýtajú na svet.
Tradiþný jún – mesiac poĐovníctva sa každoroþne
zameriava na šírenie a propagácie najmä medzi
nepoĐovníckou verejnosĢou a zoznamuje s úlohami
a poslaním poĐovníctva v chove, ochrane a love zveri, ako
i ochrane jej životného prostredia. Tento mesiac symbolizuje
každoroþne sa opakujúci život, nadväzuje na mesiace
liahnutie a chovu malej i veĐkej zveri. V tomto období
potrebuje zver i samotná príroda maximálne zvýšenú
starostlivosĢ a ochranu. Kto si to najviac uvedomuje, to sú
predovšetkým poĐovníci, a preto sústavne apelujeme na
spoluobþanov, turistov, ale aj pravidelných návštevníkov
prírody, ktorých príroda láka spolu s ich štvornohými
priateĐmi, aby sa chovali disciplinovane a nerušili zbytoþne
zver. S výstavbou a civilizaþným tlakom v okolí hlavného

mesta sa zvýšil (priam niekoĐkonásobne) výskyt túlavých
psov a maþiek. Táto kategória zveri existovala aj predtým,
avšak v malej miere. Príþinou tohto stavu sú predovšetkým
Đudia, ktorí sa svojim nezodpovedným prístupom k chovu
domácich miláþikov stavajú tak, že sa ich s obĐubou zbavujú
ako nepotrebnej hraþky odložením v chotári. Kećže þlenom
poĐovníckeho združenia tlmenie škodlivej zveri (do ktorej
patrí túlavý pes a maþka) ukladá zákon o poĐovníctve,
nepoĐovnícka verejnosĢ ich mnohokrát pokladá za svojich
„nepriateĐov“, hoci si vykonávajú iba svoju povinnosĢ
vyplývajúcu im zo zákona. PoĐovníctvo prostredníctvom
združení na seba preberá mimoriadne významné úlohy
ochrany a zveĐaćovania prírody a všetkého živého v nej.
Skutoþný poĐovník má prírodu rád, pravda, nie preto, lebo si
z nej môže nieþo privlastniĢ. Má ju rád predovšetkým preto,
lebo v þastom styku s Ėou odhaĐuje jej zákonitosti, þerpá
z nej krásu a potešenie.
Naša povinnosĢ þlenov poĐovníckeho združenia a jej
sympatizantov je mimoriadne krásna – staraĢ sa o zver vo
voĐnej prírode, aby bola taká aká ma byĢ – bohatá, pestrá,
aby v nej þlovek vždy nachádzal oddych, osvieženie.
za PZ Bažant Ján Hajzok, osvetový referent
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OZNAMY A POZVÁNKY

ŹNOVÉ LOGO Záhradkári majú svoje logo, pod ktorým vás budú informovaĢ na stránkach
Ivanských novín, na webe obecného úradu, nástenkách a plagátoch. Logom s motívom ježka
budú oznaþené predajne, v ktorých majú záhradkári zĐavu.
ŹNAJKRAJŠÍ BALKÓN, NAJKRAJŠIA PREDZÁHRADKA Záhradkári Ivanka pri Dunaji
vyhlasujú pre obyvateĐov obce súĢaž v dvoch kategóriách - NAJKRAJŠÍ BALKÓN,
NAJKRAJŠIA PREDZÁHRADKA.
Skupina záhradkárov bude poþas letných mesiacov jún-august pravidelne prechádzaĢ obec so zámerom odfotografovaĢ
balkóny a predzáhradky, ktoré ich najviac oslovia. Do súĢaže sa môže prihlásiĢ aj každý sám. Bližšie informácie o
súĢaži budú zverejnené v IC a na výveskách v obci. VíĢazom bude udelená Cena starostky dĖa 24. 9. 2011 na výstave
ivanských záujmových združení.
ŹPRIPRAVUJEME VÝSTAVU A SÚħAŽ Ivanské záujmové združenia - záhradkári, chovatelia, rybári, poĐovníci,
vþelári a trampovia v spolupráci so Spojenou školou v Ivanke pri Dunaji Vás pozývajú na výstavu ovocia, zeleniny,
kvetov, domácich zvierat, rybárskych a poĐovníckych trofejí, vþelárskych výrobkov a totemov, ktorá sa uskutoþní 23. 25. 9. 2011 v Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji na ulici SNP þ. 30. Bližšie informácie o výstave budú zverejnené v IC
a na výveskách v obci. SúþasĢou výstavy bude okresná súĢaž v aranžovaní kvetín, výstava výtvarných prác detí, súĢaž
vo varení gulášu a vyhlásenie víĢazov súĢaže Najkrajší balkón, najkrajšia predzáhradka.
Vyzývame všetkých obĀanov a podnikateĕov obce, ktorí majú záujem prezentovaĨ svoje výrobky
alebo sa zúĀastniĨ súĨaže vo varení gulášu, aby sa prihlásili do 15. 5. v InformaĀnom centre.
ŹNEOCENITEĔNÉ AKTIVITY NAŠICH ŠPIÿKOVÝCH ODBORNÍKOV Práve v þase, keć na stromoch bez
listov vidieĢ dobre stavbu koruny, Prof. Ing. Ivan Hriþovský, DrSc. a Ing. Michal Škotta venovali veĐa svojho
voĐného þasu i najazdených kilometrov a urobili jarný rez ovocných stromov v 26 záhradách našich þlenov!!! Okrem
toho navštívili veĐa záhrad na západnom a strednom Slovensku. Praktickými ukážkami robia osvetu pri reze ovocných
stromov, pri ktorom treba dodržaĢ urþité pravidlá. Nesprávny rez výhonkov prináša tvorbu ćalších výhonkov bez
plodnosti, správny rez veĐmi ovplyvĖuje rodivosĢ ovocných stromov. Ide o ich nezištnú a neoceniteĐnú osvetovú
þinnosĢ, ktorá si zaslúži verejné uznanie.
ŹPOÿET ZÁHRADKÁROV STÁLE STÚPA Na stretnutí záhradkárov 12.4.2011 bolo evidovaných 131 þlenov.
Takýto vysoký poþet þlenov získali Záhradkári v Ivanke pri Dunaji za necelé dva roky þinnosti. ýlenovia sú z
Bratislavy, Bernolákova, Zálesia, VeĐkého Bielu, Stupavy a 1 þlen z Banskej Štiavnice. Priemerný vek þlenov je 48
rokov. Najmladší þlen má 28 rokov a najstarší 84 rokov.
Výbor záhradkárov

USKUTOýNENÉ AKTIVITY
18.3.2011 - Praktická ukážka jarného rezu v záhrade manželov Gablíkových v Ivanke pri Dunaji.
19.3.2011 - Prvá brigáda záhradkárov
V sobotu 19.3. veru nebolo dobré poþasie – dážć, 4 stupne nad nulou. Proste zima, záhradkári by asi vo svojich
záhradkách nepracovali. Napriek tomu prišlo 26 záhradkárov so záhradkárskym náradím, motorovými pílami,
plotostrihmi, nožnicami, hrabĐami þi motykami na brigádu so zámerom vykonaĢ záhradkárske práce na verejných
priestranstvách v Ivanke pri
Dunaji. Ide o novú, nezištnú
aktivitu, ku ktorej vyzval
záhradkárov nový predseda Ing.
Miroslav Horváth: „Chceli sme
inšpirovaĢ obyvateĐov Ivanky
k vzĢahu k verejnej zeleni
a vedomiu, že takisto vyžaduje
starostlivosĢ. Rastliny a okrasné
kríky z novej výsadby na
Bernolákovskej ulici, Námestí
svätej Rozálie a iných miestach
potrebovali rez, aby získali
kompaktný tvar. Pamätník
padlých hrdinov bolo ledva
vidieĢ za vysokými drevinami...
O rastliny a dreviny v našich
záhradách sa staráme, ale
rovnakú pozornosĢ potrebujú aj
tie na verejných priestranstvách.
Vnímame to ako odbornú
pomoc obci.“
A tak
uzimení
záhradkári
urobili zmladzovací a udržovací
rez výsadbe na Námestí sv.
Rozálie,
Námestí
padlých
hrdinov, Bernolákovskej ulici,
ako i odburinenie a pohrabanie
starých rastlinných zvyškov.
Je to prvá aktivita tohto druhu, ktorá potvrdila, že záhradkári citlivo vnímajú zeleĖ v obci a dokážu poskytnúĢ nezištnú
pomoc, za þo im patrí obdiv a úprimná vćaka.
22.3.2011 - Degustácia vín u Matyšáka
Záhradkári mali možnosĢ stretnúĢ sa svojimi priateĐmi na degustácii vín u Matyšáka v Pezinku. Degustácia ôsmich
vzoriek vín bola spojená s odborným výkladom a prehliadkou výroby vína. Dovoz bol zabezpeþený autobusom.
16.4.2011- Aranžérsky deĖ s témou VeĐkej noci
... a uskutoþnili sa pravidelné mesaþné stretnutia záhradkárov spojené s odbornou prednáškou.
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PLÁNOVANÉ PODUJATIA
10.5.,14.6.,12.7., 9.8., 13.9.,11.10.,
8.11., 13.12. (druhý utorok v mesiaci)
1815 Matiþný dom
JednodĖový zájazd - návšteva Kvetinových dní spojená s ukážkou 21.5. (sobota) Kátov, Skalica
výroby skalického trdelníka, obedom a degustáciou vín u p. Masaryka
Letné neformálne stretnutie záhradkárov nielen pri guláši
18.6. (sobota) poĐovnícka chata v Ivanke
Výstava záujmových združení Ivanky pri Dunaji - výstava ovocia, zeleniny a kvetov 23. - 25.9. (piatok - nedeĐa) Spojená škola
Aranžérsky deĖ s témou výzdoby hrobov
22.10. (sobota) 800 Matiþný dom
Aranžérsky deĖ s témou Vianoc
10.12. (sobota) 800 Matiþný dom
Prvý ples záhradkárov
3.2.2012 Spojená škola
Stretnutie záhradkárov spojené s prednáškou (aktív)

V HSI sme bilancovali za r. 2010

Zaþiatok roka je v každej organizácii spojený
s tvorbou
plánu
þinnosti
do
budúcnosti
i s ohliadnutím sa naspäĢ za uplynulým rokom
a zbilancovaním toho, þo sme chceli a þo sa nám
reálne podarilo dosiahnuĢ. Možno nasledujúce riadky
niektorí oznaþia za chválenie sa, ale tak to nie je!
Predovšetkým je to vyslovenie verejného uznania
kolegom z našej Historickej spoloþnosti Ivanky za
obetavé vykonanie práce v prospech obce v priebehu
roka 2010. Sú to najmä naši þlenovia p. Mgr. P.
Škulavík, Ing. P. Blubla, Ing. I. Schreiner, Mgr. O.
Horváthová, Ing. J. Drobová, Ing. A. Voltemarová, S.
BaĢová, M. Hajzoková, Ing. M. Kubiš a ćalší. Naše
aktivity vykonávané bez nároku na odmenu, boli už
viacej krát pozitívne hodnotené návštevníkmi
i obþanmi obce, a tiež predstaviteĐmi obce. Našu
þinnosĢ obec podporila sumou 300 Eur a poskytnutím
priestorov IC.

Už na zaþiatku roka 2010 sme zorganizovali zbierku
finanþných darov na opravu vzácnej pamiatky – vitráže
z kostola s námetom „Z mĚtvych vstanie Ježiša Krista“.
Našim cieĐom bolo vzbudiĢ v našich obþanoch záujem
o jedineþné miestne kultúrne pamiatky a prispením
do zbierky sa spolupodieĐaĢ na jej záchrane, þo sa nám aj
podarilo (podrobnejšie vić samostatný þlánok). Za
významný úspech považujem aj to, že sa nám podarilo
zdokumentovaĢ a prostredníctvom vydania novej knihy
pod názvom „Pamiatky a pamätihodnosti Ivanky pri
Dunaji“ odprezentovaĢ všetkým záujemcom naše
jedineþné miestne poklady zapísané v zozname národných
kultúrnych pamiatok. Kniha je k dostaniu v IC za 5 Eur,
þo je symbolická cena vćaka tomu, že sme získali
finanþnú podporu z grantu Ministerstva kultúry SR, a tak
sme nezaĢažili rozpoþet obce. Podobne sme postupovali aj
pri vydaní brožúrky „Ivanská mohyla – Pamätník M. R.
Štefánika“ a pri letáku – skladaþke „Ivanka pri Dunaji –
Národné kultúrne pamiatky“, ktoré sú k dostaniu v IC.
Všetky doteraz vydané publikácie o histórii obce
i o miestnych pamiatkach majú vysokú dokumentaþnú
i výtvarnú hodnotu, þoho dôkazom je i popredné miesto
v súĢaži „O najkrajšiu knihu r. 2009“ (kniha „Ivanka pri
Dunaji v plynutí þasu“ bola v 1. kole na 6. mieste).
Na modernejšom médiu – na DVD sme zaznamenali
a spracovali mnohé významné udalosti zo života obce
(napr. návštevu a besedu s 1. slovenským kozmonautom
Ing. I. Bellom) i zaujímavosti z okolitej prírody (pod
názvom
„Potulky
ivanskym
chotárom“)
a i.

Zdokumentovali sme aj našu ćalšiu aktivitu, ktorú sme
mohli uskutoþniĢ vćaka získanému grantu z nadácie VÚB
„Poklady môjho srdca“ na obnovu výsadby zelene pri
mohyle MRŠ (vysadilo sa celkom 28 odrastených líp)
a na ošetrenie starých stromov. V podaní žiadosti o grant
z programu a.s. Slovnaft „Zelené oázy“, z ktorého sme
chceli zabezpeþiĢ obnovu orechovej aleje popri ceste na
mohylu, sme neboli nateraz úspešní – snáć inokedy.
Tradiþnú „stromkovú slávnosĢ“ sme tak z cesty na
mohylu presunuli do dvora Materskej škôlky pri ZŠ, kde
sme dosadili niekoĐko stromov.
Organizaþne i programom sme podporili akciu
„Stretnutie rodákov“ (zabezpeþili sme autokar
a sprievodné slovo pri jazde obcou), výstavu „Vítanie
jari“, ktorá mala poþetnú návštevnosĢ, a tiež výstavu
pracovných, športových a iných spoloþenských ocenení
našich seniorov pod názvom „Ako ich nepoznáte...“.
Našou najvýznamnejšou výstavnou aktivitou bola „M. R.
Štefánik – koniec cesty“, na ktorú sa nám podarilo
zhromaždiĢ niektoré exponáty zo Štefánikových osobných
vecí zapožiþaných zo SNM v Martine, a tiež inkubátor
a iné predmety a dokumenty (vćaka p. Ing. P.
Škrobánkovi a Doc. Ing. L. Herbanskému) súvisiace
s biologickými
experimentmi
uskutoþnenými
kozmonautom I. Bellom na kozmickej stanici MIR
v rámci misie s názvom „M. R. Štefánik 1999“.
O tom, že ani súþasné dianie v obci nám nie je
Đahostajné, hovoria i mnohé príspevky našich þlenov
uverejnené v IN. Ako spoloþenská organizácia obce
reagujeme na výzvy a vydávame stanoviská v rámci
pripomienkového konania s upozornením na potrebu
riešenia viacerých problémov (hlavne z oblasti životného
prostredia) v súvislosti s prípravou projektov na výstavbu
diaĐnice D4 v blízkosti obce, s rozšírením diaĐnice D1, s
rozšírením Seneckej cesty a k riešeniu pripojenia obce,
tiež v rámci pripomienkového konania k zmenám
a doplnkom územného plánu obce.
Po jubilejnom roku obce v r. 2009 ukonþili v našich
radoch þinnosĢ traja þlenovia þinnosĢ HSI (Ing. T. Žatko,
Ing. S. Legrády a PaeDr. O. Legrádyová). Za prácu, ktorú
vykonali v našich radoch im aj touto cestou vyslovujem
uznanie a vćaku! ZároveĖ nás teší, že naše rady doplnili
ćalší traja noví þlenovia. Ak sa chcete aj vy staĢ þlenmi
nášho kolektívu a spolupodieĐaĢ sa na našich budúcich
aktivitách v prospech obce, staþí prísĢ v niektorý štvrtok
do IC po 18 hod. a budete vítaní.
Ing. Fero Hässler, predseda HSI
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Obnova vitráže v kostole sv. Jána KrstiteĐa
Jednou z akcií, ktorou Historická spoloþnosĢ Ivanky
prispieva k záchrane kultúrneho dediþstva obce je
obnova vitráže z donátorskej kaplnky kostola sv. Jána
KrstiteĐa, ktorá sa zavĚšila v stredu 13. apríla 2011.

Toto zaujímavé výtvarné dielo z druhej polovice 19.
storoþia bolo na pokraji fyzického ohrozenia, kećže na
okne, ktoré malo vitráž chrániĢ z exteriéru, chýbala
sklenená výplĖ a na þasti jeho rámu bolo natiahnuté
poškodené neúplné pletivo, v dôsledku þoho bola vitráž
ohrozovaná nárazovým vetrom, dažćom, ako aj vtáctvom
þi vandalmi. Na samotnej vitráži chýbala þasĢ sklenenej
farebnej výplne, boli narušené niektoré þasti olovenej siete
spájajúce sklenené segmenty a silne zneþistená celá jej
sklenená farebná plocha, najmä z vonkajšej strany.
Pre realizáciu obnovy
vitráže bolo potrebné najprv
pripraviĢ zámer a návrh na
reštaurovanie, ktoré schváli
Krajský pamiatkový úrad
Bratislava, potom vybraĢ
reštaurátora na vykonanie
odborných
prác,
a
samozrejme v neposlednom
rade zabezpeþiĢ finanþné
prostriedky na tento projekt.
Po
získaní
súhlasných
stanovísk pamiatkarov sa
zaþali práce na obnove
murárskou vysprávkou fasádovej þasti okenného otvoru a
výrobou rámovej konštrukcie a krídla vonkajšieho okna,
ktoré je zhotovené z dubového masívu a výplĖ má z
tvrdeného bezpeþnostného skla. Jeho osadením do
vonkajšej þasti okennej špalety bolo chránené vnútro
kaplnky poþas obdobia, keć sa vitráž nachádzala na
reštaurovaní v ateliéri a po jej inštalácii bude okno naćalej
zabezpeþovaĢ aj ochranu vitráže z vonku pred
poveternostnými vplyvmi a technickým poškodením.
Konkrétne práce na obnove vitráže sa zaþali 19.
februára zosĖaním železného rámu, v ktorom je vitráž
umiestnená z vnútornej okennej þasti kaplnky a jej
odvozom do reštaurátorského ateliéru akademickej
sochárky Evy Potfajovej, ktorá ako certifikovaná
reštaurátorka Komory reštaurátorov SR s odbornou
spôsobilosĢou na reštaurovanie skla a vitráží realizovala

„Srdce s maĐbou zrastené...“
Nepoznám sa s Ėou dlho. Postaþilo však navštíviĢ
jej domácnosĢ v Ivanke pri Dunaji, a hneć upútala
svojou
výreþnosĢou,
kultivovanosĢou,
a predovšetkým krásou obrazov, s ktorými sa
návštevník stretne v celom byte. Akademická
maliarka ďudmila Chrenková-Hoffmanová je jednou
z tých, ktorým výtvarné umenie uþarovalo. Lebo kto
sa mu raz upíše, vytvorí stovky obrazov,
olejomalieb s kombinovanou technikou, tomu
prirastie k srdcu ako jej. Keby bola básnikom,
urþite by napísala veršovanú báseĖ, ktorú by
nazvala maĐovaná láska k životu. Možno že sa
nepatrí prirovnávaĢ básnika k výtvarnej umelkyni,
ale þloveka k þloveku hádam prirovnávaĢ možno...

práce na obnove. Poþas reštaurátorských prác bola vitráž
doplnená o chýbajúcu þasĢ, opravili a spevnili sa olovené
rámiky na celej jej ploche z oboch strán a z celej vitráže sa
odstránili neþistoty a nánosy.
SkutoþnosĢ, že ikonografický motív zmĚtvychvstania
Ježiša Krista, ktorý je znázornený na vitráži a je spojený s
VeĐkonoþnými sviatkami, nás viedla þasovo stihnúĢ
obnovu tak, aby tohtoroþnú VeĐkú noc ivanská farská obec
svätila už s krásnou vynovenou vitrážou. Tento zámer sa
podarilo naplniĢ, a po dvoch mesiacoch bola zreštaurovaná
vitráž dĖa 13. apríla znovuosadená na svoje pôvodne
miesto.
Poþas minulého roku popri administratívno-technickom
zabezpeþovaní obnovy vitráže prebiehala v obci zbierka,
ktorou sme oslovili našich
spoluobþanov o príspevok na
finanþné krytie celej akcie. Táto
bola úspešná, kećže sa celkom
podarilo zhromaždiĢ 1 132 €. Do
zbierky prispelo 127 obyvateĐov
obce a dve obþianske združenia
Ivanky - Základná organizácia
Matice slovenskej a Historická
spoloþnosĢ Ivanky. Náklady na
celý
projekt
obnovy
predstavovali 1 228 €, z toho
podstatnú þasĢ tvorili výroba a
osadenie vonkajšieho rámu a
okna v sume 262 € a reštaurátorské práce na vitráži vo
výške 850 €.
Kećže sme chceli oceniĢ ústretovosĢ Ivanþanov pri
tejto zbierke, vybrali sme spoluobþana s najvyššou sumou
príspevku a zo zlosovacích kupónov, ktoré sme dali
každému úþastníkovi zbierky sme vyžrebovali ćalších 9
prispievateĐov, ktorým na stretnutí po VeĐkonoþných
sviatkoch za úþasti predstaviteĐov farského a obecného
úradu osobne poćakujeme a odovzdáme knižné dary.
Týmto chceme zároveĖ poćakovaĢ všetkým
spoluobþanom, ktorí sa finanþne, organizaþne, odborne i
technicky podieĐali na tomto projekte, a vćaka ktorým
bude toto nádherné výtvarné dielo naćalej skrášĐovaĢ
ivanský kostol, vytváraĢ estetický zážitok a neodmysliteĐnú
duchovnú atmosféru u všetkých jeho návštevníkov.
za HSI Peter Škulavík
x Pre každého þloveka je rodisko
najkrajším miestom na svete. Ako je
to vo Vašom prípade? Kde ste sa
narodili a ako rodisko formovalo
Vaše názory a záujem o to, þím by ste
chceli byĢ?
Mojim rodiskom bola Horná Krupá.
Dedina blízka môjmu srdcu, tak hlboko zakorenená
v spomienkach, v ktorých sa doposiaĐ vraciam do jej
zákutí a objatia. Otecko tu pôsobil ako uþiteĐ a narodila
som sa ako prvá zo štyroch detí. V Krupej sme bývali iba
rok a presĢahovali sme sa do Bratislavy, kde sme vyrastali
a chodili do škôl. Na rodisko som však nedokázala
zabudnúĢ. Chodievala som tam na celé prázdniny, každé
voĐné dni v roku. Bola to nádhera, romantika, dedinská
atmosféra akú Horov opisuje vo svojich básĖach.
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Pamätám sa na žatvu – kosci kosili, ženy odberali, mlátilo sa obilie.
JARNÁ IVANKA
Na všetko si pamätám. Na polia zrelých klasov, voĖajúce lúky, detstvo
FOTOOBJEKTÍVOM IVANA SCHREINERA
plné šantenia. Mala som tam milovanú babiþku a cez Ėu ma
ovplyvĖovalo všetko v tomto, pre mĖa, tak krásnom kraji. Chodievala
som spoloþne s babiþkou do prírody, do blízkych Karpát na hríby, jahody
a príroda bola pre mĖa najlepšou inšpirátorkou, þi už na Orave,
v Zázrivej, Tatrách a ćalších lokalitách. Bola som vnímavou vnuþkou.
Až veĐmi citlivou k prírode, k domovu, k rozprávkam, ktoré mi za
tichých veþerov rozprávala stará maĢ. To všetko ma formovalo k túžbe
staĢ sa maliarkou.
x Kde ste študovali a kedy ste zistili, že máte vzĢah k maĐovaniu?
Nielen zážitkami, túlkami po prírode, ale už od maliþka ma srdce Ģahalo
k maĐovaniu. Študovala som na vysokej škole výtvarných umení
Koncert Fragile
v Bratislave, oddelení krajinárskeho a figurálneho maliarstva u profesora
Jána Želibského, kde som si ujasnila prvoradú prioritu v mojom živote –
maĐovaĢ. Niþ iné ma nelákalo viac ako táto þinnosĢ. Teraz patrím do
okruhu absolventov Želibského školy. Tendencie, ktoré z tohto prostredia
pramenili som postupne pretvárala a formovala v súlade medzi þlovekom
a prírodou,
princípmi
v medziach ktorých som
realizovala ćalšiu svoju
tvorbu.
V týchto etapách svojho
maliarskeho umenia som sa
vyrovnávala
s rôznymi
Karneval DOMKA
žánrovými
postojmi,
skladbou, s problematikou
krajinomaĐby, figurálnych
kompozícií,
zátiší,
ale
i folklóru,
hudby,
archeológie,
histórie
a náboženstva.
Maliarske postupy som sa
HusĐové zátišie
nauþila
dokonale
ovládaĢ, þi už vo forme
vlastného výtvarného podania, cítenia, alebo v samostatnom procese
výroby a tvorby. Do každého obrazu vkladám svoj osobitný štýl
a fantáziu. Nikdy by som nevedela vytvoriĢ po druhý krát ten istý obraz,
Oslavy MDŽ
všetko þo mi vyjde spod rúk je originál.
x Akú výtvarnú techniku najradšej používate a aký smer Vám
najlepšie vyhovuje?
V minulosti som sa zaoberala i s viacerými technikami a materiálmi.
Napríklad kovom, drevom, textilom, kamennou mozaikou. Teraz
používam olejomaĐbu a rôzne kombinované techniky, ktoré v mojej
tvorbe majú dominantné postavenie. Upriamila som pozornosĢ i na
abstraktnú maĐbu, prírodu, krajinu, Đudí. Moje obrazy sa pohybujú medzi
realitou videného sveta a jeho poetizácii a medzi symbolickoalegorickým vyjadrením námetu, ale aj prekraþujem hranicu reality.
Najmä v posledných rokoch je moja maĐba þoraz subjektívnejšia, obrazy
Vernisáž výstavy „Ryžová cesta IV“
sú viac ekvivalentom subjektívneho zážitku. Odpútavajú sa od súvislosti
s predmetným svetom a vytvárajú si svoj vlastný. Sú to nové možnosti
mojej maĐby, ktorá je súþasĢou logického imanentného procesu
sebareflexie.
x Kde všade vystavujete svoje obrazy a þo je najvýraznejšou
prioritou Vašej výtvarnej orientácie?
Ako absolventka Želibského školy, tento fakt je možno najvýraznejším
spojivom s mojou orientáciou. Mám aj ćalšie väzby a spojenia na
súþasné výtvarné dianie. Som i þlenkou Umeleckej besedy Slovenskej,
s ktorou pravidelne vystavujeme doma i v zahraniþí. Takouto orientáciu
a rôznymi aktivitami sa snažíme aj o permanentnú komunikáciu
s verejnosĢou. Sú to vystúpenia na ktorých vystavujúci umelci
Spomienka pri príležitosti oslobodenia obce
predstavujú žánrovo i estetické diela širokého vekového rozpätia. Svoje
diela inštalujem i v mnohých výstavných sieĖach, galériách, v kolektívnych aj individuálnych súboroch na Slovensku
i v zahraniþí. Moja tvorba je poslanie, ktoré ma srdcovo napĎĖa, prostredníctvom ktorej ponúkam návštevníkom nielen
svoje videnie, ale i filozoficko-mystický odkaz, etické a hlboko Đudské vyznanie... Ján Debnár
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Rodinné financie struþne, jednoducho,
prehĐadne

Ak by sme sa v škole nenauþili þítaĢ a písaĢ, boli by sme
negramotní. Nemohli by sme sa ćalej vzdelávaĢ a rozvíjaĢ tak svoje
vedomosti a znalosti. ŽiaĐ o tom, ako zvládnuĢ svoje financie sme sa v
škole veĐa neuþili. Práve preto sa na tomto mieste budeme pravidelne
stretávaĢ a nauþíme sa plávaĢ v nepoznaných vodách sveta peĖazí.
O zodpovednosti sa všade veĐa hovorí. ByĢ zodpovedný znamená
všímaĢ si riziká a ohrozenia, byĢ zodpovedný znamená uvažovaĢ o tom,
þo urobíme a aké to bude maĢ následky. Platí to v každodennom živote,
v práci, vo vzĢahoch. A platí to aj pri peniazoch.
Možno poznáte zo svojho okolia alebo ste videli v televízii
reportáže, þi þítali v novinách príbehy Đudí, ktorí prišli o celoživotné
úspory, o príjem, o prácu. Mnohí stratili tieto istoty práve preto, lebo boli
príliš dôverþiví, nezodpovední alebo Đahkovážni. A aby sa o nestalo aj
vám, budeme si postupne objasĖovaĢ niektoré finanþné záležitosti.
Dnes o základnej finanþnej komunikácii – bežnom úþte v
banke. Bežný úþet slúži na jednoduché, rýchle a lacné
prijímanie a zasielanie peĖazí.
Príklad 1: moja mama každý mesiac obdržala dôchodok a platila za
elektrinu, vodu, plyn, telefón, televíziu a iné rôzne súkromné úhrady.
Z každej organizácie dostala šeky a následne ich platila osobne na
pošte v hotovosti. Strácala tým þas a prehĐad o platbách (útržky
šekov dávala do obálky a “odložila“- ) Najmä však zistila, že každý
šek ju stál þas (cestu na poštu) a aj poplatky (od 30 centov). Za
mesiac takto vyhodila aj 10 Eur na rôznych poplatkoch len kvôli
zvyku... Samozrejme hotovosĢ držala doma „pod vankúšom“ a mala z
toho strach. Po prehováraní si otvorila dôchodcovský úþet v banke a s
pomocou nastavila trvalé príkazy na všetko þo platí. O úþte
informovala aj Sociálnu poisĢovĖu. Teraz je spokojná, necestuje po
meste, ale káviþkuje s priateĐkami, nemá strach o úspory a má
prehĐad kde, þo, koĐko a komu zaplatila. Každý mesiac jej poštou
príde výpis a ona si pozrie þi všetko „sedí“ ako má: kedy prišiel
dôchodok a þi sa všetko zaplatilo. Všetko ide automaticky, lacno
a samo.
Príklad 2: kamarát má syna vo veku 15 rokov. Nedával mu
pravidelné vreckové, ale platilo u nich: požiadaj, zvážime a uvidíme...
Takto však þasom zistil, že þo syn dostane, to aj Đahkovážne minie.
Pýta si þoraz þastejšie a vyššie sumy. Preto sa po porade s manželkou
rozhodli, že k svojmu úþtu vytvorí synovi zdarma podúþet aj
s platobnou kartou a naĖ mu mesaþne prevedie dohodnutú sumu –
nech si synþek hospodári. Samozrejme, zo zaþiatku to nebolo Đahké,
ale teraz sú spokojní obaja. Syn vie, že jednoducho viac v daný
mesiac nedostane a nauþil sa šetriĢ aj naplánovaĢ si výdavky. Otec je
zvedavý ako jeho syn hospodári, tak ho cez internet banking sem-tam
skontroluje...
Úþty poskytuje každá banka, treba si len vybraĢ. Zájdite do
viacerých a spravte si tabuĐku:
x Aký je poplatok za otvorenie alebo uzatvorenie môjho úþtu?
Odporúþam nájsĢ banku, kde tieto poplatky nemajú vôbec.
x KoĐko budem platiĢ mesaþný poplatok? Pozor!: dôchodcovia a
študenti majú výrazné zĐavy!
x KoĐko stoja jednotlivé platby, t.j. úþtovné položky?
x KoĐko stojí zavedenie a zrušenie trvalého príkazu?
Z tabuĐky dostaneme najrýchlejšiu odpoveć, ktorá banka je pre
nás najvýhodnejšia aj bez presviedþania o výhodnosti bankovými
pracovníkmi. Všetky platby aj poplatky si skontrolujte na
každomesaþnom výpise, ktorý by mal byĢ doruþovaný zdarma.
Nabudúce: typy sporiacich a termínovaných úþtov
Marek Glodiþ

Okienko zdravia
Jar nám zaklopala na dvere
a s Ėou i jarná únava.
VyþerpanosĢ organizmu je
spojená s našim príjmom
vitamínov formou þerstvého ovocia a
zeleniny. Hutnejšie stravovanie (mäso,
klobásky, slanina, sladkosti, soĐ) zvyšuje
zakyslenie organizmu, a tým zhoršuje náš
zdravotný stav. Usadzovanie solí v kĎboch
a stavcoch, stuhnutosĢ svalov, rôzne
bolesti, úbytok energie, ako i kožné
ochorenia, vyrážky, hnedé škvrny po tele
sú dôsledkom nevyváženého stravovania,
nesprávnych kombinácií a stravovacích
návykov, þo navyše spôsobuje aj obezitu.
Ako sa s tým vysporiadaĢ? ýoskoro príde
þas dovoleniek a chceme vyzeraĢ nie len
zdravo, ale i dobre. Rada je veĐmi
jednoduchá. Žiadne drastické diéty! ýo
sme si za roky nazhromaždili, musíme
odstrániĢ pomaly. Musíme byĢ trpezliví.
JesĢ treba menej, ale viac krát denne. VeĐa
zeleniny a ovocia. A nezabudnúĢ na pitný
režim! V sklenej fĐaši necháme vodu
odstáĢ z jedného dĖa na druhý, Do 1,5 l
vody vytlaþíme 1 – 1,5 citrónu aj s
dužinou, ktorú nadrobno pokrájame.
Popíjame celý deĖ. Treba sa veĐa hýbaĢ a
vyhýbaĢ sa stresu. Stres totiž blokuje
prívod energie do orgánov a znižuje ich
funkciu, þím oslabuje ich þinnosĢ.
Základom zdravia je vytvorenie
harmónie seba s okolitým prostredím.
Všetko je v našej mysli, len si to treba
uvedomiĢ. Poþúvajme svoj vnútorný hlas,
našu intuíciu. Ak ju ignorujeme, narúšame
rovnováhu a vytvárame si tak choroby.
Netrápme sa nad tým þo nemôžeme
zmeniĢ. Nepustime z rúk svoju hmotnosĢ.
Ak vidíme, že dve kilá šli hore, musíme
pracovaĢ na tom, aby šli hneć dolu.
Akonáhle zostanú, nabalia sa ćalšie a
ćalšie až zbadáme, že nie len nevyzeráme
dobre, ale máme i zdravotné problémy.
Nikdy však nie je neskoro, len zaþaĢ na
sebe pracovaĢ, i keć je to už Ģažšie. Treba
iba vytrvaĢ a byĢ trpezlivý.
Preþo sa odporúþa piĢ citrónová
šĢava? Citrón podporuje viazanie vápnika
v tele a podporuje prirodzenú redukciu
váhy. Okrem toho, je dobrou prevenciou
proti zápche a pomáha preþistiĢ peþeĖ a
Đadviny.
PosilĖuje srdcovú þinnosĢ, zlepšuje
krvný obeh, zabraĖuje tvorbe krvných
zrazenín, ako i kôrnateniu ciev. Pomáha
pri bakteriálnych ochoreniach, rozpúšĢa
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toxíny usadené v kĎboch, pri artróze a reumatizme. Obsah
vitamínu „C“ zvyšuje imunitný systém. Je zásadotvorný i
napriek kyslej chuti.
NakoĐko je jar, aby sme sa zbavili rôznych látkových
splodín z tela je vhodná 1/2 roþná peþeĖová kúra. Pri nej
zmiznú aj hnedé škvrny na tvári a koži, ako i niektoré
problémy, ktoré sme si doteraz nazbierali. Potrebujeme 1,5
lyžice kvalitného panenského olivového oleja, 1 lyžica
(alebo i malá) medu, 1 lyž. citrónovej šĢavy. Ráno na laþno,
hneć ako vstaneme zjesĢ – poradie: olej, med, citrón alebo
všetko zmiešaĢ. JesĢ po 1/2 hodine. Potom po 1/2 hodine
(nie je podmienka) vypiĢ 2,5 dcl vlažnej citrónovej vody
alebo þaj. RaĖajky robiĢ Đahšie, ovsené vloþky, müsli,
chlieb s maslom, zeleninou... ObmedziĢ mäso, tuk, mlieko,
vajcia (jogurty a kyslé mlieko áno), výrobky slané, vysoko
kalorické. Viac zeleniny, šalátov, ovocia a výsledky sa
dostavia. Naša koža aj zdravie sa nám odvćaþí.
Ak sme preĢažení, stresovaní alebo vystavení
vysokému chladu, teplu, nenechá na nás dlho þakaĢ herpes.
Ak máme akúkoĐvek zábranu potrieĢ si ho ušným mazom
(ktorý je úþinný), môžeme pokrþiĢ noviny, daĢ na starý
tanier a nechaĢ ho zhorieĢ. Po spálení nám zostane na
tanieri trochu žltého mastného zostatku. Tým herpes
potrite, þím herpes hneć zaschne (vyskúšané).
Kto raz herpes dostal, úplne sa ho zbaviĢ nedá. Dá sa
iba potlaþiĢ. Vírus sídli v nervoch, v miechových koreĖoch

a þaká na vhodnú príležitosĢ, kedy vycestuje a otravuje
nám život. Lepšie je, ak mu nedáme príležitosĢ prepuknúĢ.
VeĐa pohody, vnútorného pokoja a zdravia praje
Marta Polaþiková

Poćakovanie
x Spolok DH IVANKA ćakuje aj touto cestou
Obecnému úradu v Ivanke pri Dunaji, fy Celltex, Sponzii chovateĐské potreby, fy Marianna, fy AVE Bratislava,
kvetinárstvu Rozália, Miki - rýchle obþerstvenie,
potravinám FIPE, železiarstvu na Moyzesovej ul, lekárni
na Nám. padlých hrdinov, textilu na Bernolákovskej,
papiernictvu Cingelová, ovocie-zelenina na Nám. Sv.
Rozálie, p. Považanovi, Ing. A.Honzovej, R.Leškovej,
T.Janþulovi, J.Konrádovi, S.Koberovi, B.Lužovi za
sponzorské dary na „babskú zábavu“, ktorá bola dĖa 8.
marca 2011.
za DH IVANKA Kebis
x Týmto si dovoĐujeme vyjadriĢ vćaku starostke obce
Magdaléne Holcingerovej a obecnému úradu za
podporu
a poskytnutie
priestorov na
nácvik
orientálnych tancov. S ich pomocou sme sa 2.4. 2011
zúþastnili medzinárodnej súĢaže v liptovskom Mikuláši,
kde sme sa umiestnili na peknom 5. mieste.
Amazu oriental

Literárna súĢaž Vansovej Lomniþka

Ivanská minifutbalová liga

DĖa 24. 2. 2011 pripravila Únia žien Slovenska
V sobotu 23. apríla 2011 pokraþovala štyrmi zápasmi
v Ivanke pri Dunaji 44. roþník súĢaže Vansovej tretieho kola jarná þasĢ ivanskej minifutbalovej ligy.
Lomniþka. Na podujatí sa zúþastnilo 8 súĢažiacich:
Z pôvodných 11 mužstiev sa 2 rozhodli do jarnej þasti
Barbora Belašiþová, Irena Chalanyiová, Helena nenastúpiĢ. Osem kôl je naplánovaných tak, aby sa všetko
Chlpíková, Alžbeta Kadnárová, Eva Kliská, Viera stihlo do termínu tradiþného ivanského hodového turnaja.
Mišíková, Mária Raþková, Jozefína Šteruská. Na
Viac informácií nájdete na stránke www.ifm.xf.cz.
celoslovenskú súĢaž postúpili: E.Kliská a M.Raþková.
-letNa spríjemnenie tohto podujatia predniesla malá
a budúca súĢažiaca Lucia Kociánová báseĖ. VoĐný 21-roþná VŠ ekon. hĐadá brigádu. Môže byĢ
prednes z jej skladby predniesla p. Chlpíková. OpäĢ sa
aj opatera detí, príp. domáce práce.
ukázalo, že ivanské ženy majú záujem o kultúru.
Kontakt: 0908 411 222
Justína Slivonová, predsedníþka ZO ÚŽS

Z vašich listov
Vážená redakcia Ivanských noviniek,

prosím dovoĐte, aby som touto cestou, hoci po mnohých, mnohých
rokoch poćakovala za veĐmi dobrý prístup, povedala by som až
nadštandardný, MUDr. Michalovi Belašiþovi z Nádražnej ulice. MUDr.
Belašiþ, tento skvelý lekár a vzácny þlovek mi poskytol pomoc v mojich
zdravotných problémoch. Bola som po Ģažkej operácii (r. 19977-8),
a hoci bol mimo ordinaþných hodín – veþer, vykonal u mĖa doma
zákrok, ktorý mi zachránil život. Aj keć je to už veĐmi, veĐmi dávno,
nikdy na to nezabudnem.
Prežila som v Ivanke 38 pekných rokov, vlastne najkrajších rokov
môjho života. Nikdy nezabúdam na tie chvíle, na svojich priateĐov
a známych. Sledujem pravidelne s veĐkým záujmom Vaše „Novinky“
a vždy vtedy aspoĖ na chvíĐu som zasa tam „doma“. Ćakujem Vám za
ochotu a vlastne Vašimi IN aj za možnosĢ oboznámiĢ sa s dianím tam
„doma“. So srdeþným pozdravom a poćakovaním, ako ja so želaním,
aby sa IN vždy darilo, a tak umožĖovali aj tým, ktorým Ivanka bola
domovom, sledovaĢ život v nej aj naćalej.

"

Vážený pán Marosz!

(reakcia na þlánok) „ýo znamená titul RSDr.“

Neviem aké máte vzdelanie, ale si
myslím, že ste sa veĐmi zle uþili. Som
þlenka Komunistickej strany Slovenska, ale
Vám odkazujem, že v komunistickom ýSSR
nebol komunizmus ale „socializmus“. Keć
neviete, že komunizmus bol v Izraeli, ale len
8 mesiacov.
Tak si prosím, aby ste neurážali minulý
režim. Som si istá, že komunisti
v socializme
urþite
nerozkrádali štátne majetky
ako teraz tá demokratická
(pozn. red. asi garnitúra) ktorá
zniþila celý národ okrem
So želaním všetkého najlepšieho Vaša þitateĐka Mária Slimáková, „zbohatlíkov“.
Bzince pod Javorinou, (predtým: PoĐovnícka 19, Ivanka pri Dunaji)
Justína Slivonová

16

Montaz.indd 16

5/2/11 4:18 PM

þíslo 2 / apríl 2011

SVETOVÝ DEĕ VODY

Pri príležitosti Svetového dĖa vody 22.3.2011 spoloþnosĢ AQUASECO s.r.o. akreditované laboratórium vykonávalo zdarma rozbory podzemných vôd pre
obþanov obce Ivanka pri Dunaji.
Rozbor podzemnej vody sa vykonával v rozsahu stanovení dusiþnanov NO3- a celkovej tvrdosti Ing. K. Chupíková
vody. SpoloþnosĢ AQUASECO s.r.o. vypracovala pre obþanov štatistické vyhodnotenie podzemných
manažér kvality
AQUASECO s.r.o.
vôd, ktoré priniesli na analýzu do akreditovaného fyzikálnochemického laboratória.
V Nariadení vlády SR þ. 496/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu urþenú na Đudskú spotrebu a kontrolu
kvality vody urþenej na Đudskú spotrebu sú nasledovné:
Dusiþnany
pre kojencov
Na stanovenie dusiþnanov bolo v laboratóriu prijatých 55 Maximálne
NO3-50 mg/l,
do 15 mg/l
vzoriek z podzemných vôd. Z celkového poþtu vzoriek bola v 20 množstvo
1,1 – 5,0 mmol/l
vzorkách stanovená hodnota dusiþnanov NO3- do hodnoty 50 mg/l. Doporuþené Ca a Mg
(celková tvrdosĢ)
V 35 vzorkách bola hodnota dusiþnanov stanovená nad limit 50 množstvo
mg/l. V ojedinelých prípadoch bolo v niektorých vzorkách stanovené množstvo dusiþnanov pod 15 mg/l, þo znamená, že
voda je vhodná aj pre kojencov (graf þ.1).

Graf þ.1 Stanovenie dusiþnanov NO3

-

Na stanovenie celkovej tvrdosti bolo v laboratóriu prijatých 55 vzoriek z podzemných vôd. Z celkového poþtu
vzoriek bola v 23 vzorkách stanovená hodnota nad hornú hranicu celkovej tvrdosti, t.j. viac ako 5,0 mmol/l. V 35
vzorkách bola stanovená hodnota celkovej tvrdosti v limite medzi 1,1 – 5,0 mmol/l. (graf þ.2).

Graf þ.2 Stanovenie celkovej tvrdosti
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Na základe týchto analyzovaných parametrov
(dusiþnany, celková tvrdosĢ) môžeme konštatovaĢ, že
vzorky vôd z podzemných zdrojov v obci Ivanka pri
Dunaji vo väþšine prípadoch obsahujú viac dusiþnanov
ako je horná hranica podĐa Nar.vl. þ. 496/2010, þo nie
veĐmi vhodne vplýva na kvalitu podzemnej vody. No
ako bolo spomenuté vyššie, boli analyzované aj vzorky
s obsahom dusiþnanov menej ako 15 mg/l.
ýo sa týka parametra celkovej tvrdosti, môžeme
konštatovaĢ, že analyzované podzemné vody patria v
stupnici tvrdosti medzi stredne tvrdé až tvrdé vody.
V prípade, ak má obþan podzemnú vodu v obidvoch
stanoveniach (dusiþnany a celková tvrdosĢ) nad hornú
hranicu limitu Nariadenia vlády 496/2010, odporúþame
vykonaĢ úplný rozbor vzorky podzemnej vody. Na
základe ćalších výsledkov z analýzy vzorky vody sa dá
urþiĢ vhodný postup prípadnej úpravy vody pre splnenie
parametrov pre pitnú vodu. Úpravu podzemnej vody je
potrebné riešiĢ vhodným spôsobom
za pomoci
kvalifikovaných pracovníkov v oblasti úpravy pitných
vôd. Pri úprave je potrebné zameraĢ sa predovšetkým na
prekroþené hodnoty, ktoré boli zistené ćalšou analýzou.

Po vhodnej úprave vody je taktiež dôležité i naćalej
sledovaĢ funkþnosĢ a správnosĢ úpravy vody.
Z pohĐadu životného prostredia je dôležité, aby si
obþania zvolili zodpovedný prístup k svojmu
podzemnému zdroju pitnej vody tým, že vykonajú
všetky opatrenia na udržanie zdravotnej bezpeþnosti
pitnej vody, vrátane jej pravidelného kontrolovania.
Ak obþania nemajú možnosĢ úpravy podzemnej
vody, odporúþame im používaĢ vodu z verejného
vodovodu, nakoĐko táto taktiež obsahuje minerálne látky
v množstve potrebnom a spravidla aj dostatoþnom pre
Đudský organizmus, v ktorej je dôležitý, prirodzený a
vyvážený pomer horþíka a vápnika.
Dúfame, že naše akreditované laboratórium týmto
spôsobom aspoĖ z þasti oboznámilo obþanov s kvalitou
podzemných vôd v obci Ivanka pri Dunaji.
V prípade ćalších otázok v oblasti vôd a prípadných
rozborov Vám ochotne zodpovieme v sídle nášho
akreditovaného laboratória na Moyzesovej 61, prípadne
na tel.þ. 02/459 444 65. Ostatné informácie o spoloþnosti
sa môžete dozvedieĢ aj na www.aquaseco.sk.
Ing. Katarína Chupíková, AQUASECO, s.r.o

Ochrana lesov pred požiarmi

JARNÁ IVANKA

Povinnosti fyzických osôb v zmysle zákona NR
SR þ. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov

Fyzická osoba (obþan):
xje povinná konaĢ tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri manipulácii
s otvoreným ohĖom;
xje povinná dodržiavaĢ vyznaþené zákazy a plniĢ príkazy týkajúce sa
ochrany pred požiarmi;
xje povinná dodržiavaĢ zásady protipožiarnej bezpeþnosti pri þinnostiach
spojených so zvýšeným nebezpeþenstvom vzniku požiaru alebo v þase
zvýšeného nebezpeþenstva vzniku požiarov;
xje povinná zabezpeþovaĢ pravidelné þistenie a kontrolu komínov v jej
objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní;
xje povinná zabezpeþiĢ odborné preskúšanie komínov pred pripojením
spotrebiþa na komín, zámenou lokálneho spotrebiþa palív na ústredný,
pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese
komína;
xje povinná zabezpeþovaĢ plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov
pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo užívaní;
xnesmie používaĢ otvorený plameĖ na miestach so zvýšeným
nebezpeþenstvom vzniku požiaru;
xnesmie vypaĐovaĢ porasty bylín, kríkov a stromov;
xnesmie zakladaĢ oheĖ v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsĢ
k jeho rozšíreniu!

Porušením týchto povinností sa fyzická osoba dopúšĢa priestupku
na úseku ochrany pred požiarmi a môže mu byĢ uložená pokuta až
do výšky 331 €.

FOTOOBJEKTÍVOM IVANA SCHREINERA

Po brigáde ivanských rybárov na Šutrovke

Brigádnici pri mohyle

Ivanské novinky: zodpovedný redaktor Vladimír
Letenay; spolupracovníci: Peter Bartok, František
Hässler; Foto: Ivan Schreiner,
Reg. þíslo: OÚ SC–10/99; Náklad: 2100 ks;
Nepredajné! Príspevky doruþte osobne na obecný
úrad s oznaþením: Redakcia IN, alebo zašlite
poštou na Obecný úrad, redakcia IN.

Pri þinnostiach spojených so spaĐovaním horĐavých látok na voĐnom
priestranstve je potrebné, aby fyzická osoba (obþan) oznámila pred
zaþatím spaĐovania miesto a þas spaĐovania na tel. þíslo 150, sledovala
Uzávierka príspevkov
klimatické a poveternostné podmienky a kontrolovala miesto spaĐovania
do ćalšieho þísla IN je 20. 6. 2011.
z hĐadiska protipožiarnej bezpeþnosti. HorĐavé látky je potrebné ukladaĢ Redakcia má právo skracovaĢ príspevky podĐa
do upravených menších hromád v dostatoþnej vzdialenosti od okolitých potreby, vybraĢ z nich to najdôležitejšie tak, aby sa
ich význam. Nepodpísané príspevky
objektov, iných materiálov a porastov. Pri spaĐovaní musí maĢ obþan nezmenil
nebudeme uverejĖovaĢ. Nevyžiadané rukopisy a iné
potrebné množstvo vhodných hasiacich prístrojov, zásobu vody a náradia podklady
nevraciame.
Názory
þitateĐov
na zabránenie prípadného šírenia ohĖa a spojovací prostriedok na v uverejnených listoch sa nemusia zhodovaĢ s
privolanie hasiþskej jednotky. Po spaĐovaní je potrebné vykonaĢ kontrolu názormi redakcie.
miesta spaĐovania a dohasenie zvyškov po spaĐovaní.
plk. Ing. Emil MoĢovský, riaditeĐ Okresného riaditeĐstva Hasiþského a záchranného zboru v Pezinku
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Spoloþenská rubrika
Z Narodili sa: (od 25.1.2011)

Jakub Biþan (Puškinova), Filip Bielik (KmeĢova), Sára
Glodiþová (Puškinova), Nina Vernarská (Vajnorská), Petra
Petríková (SNP), Lucia Rešetková a Matej Rešetka
(Vinohradská), Viktória Repaská (Gaštanová), Aneta
Dubecová (Sovia), Kenechukwu Peter Ife (Grasalkoviþova).

Z Blahoželáme jubilantom
(25.2. - 15.4.2011)

70 rokov: František Javorka (Dlhá),
Herbert Gewissler (Komenského),
Alojz Daniž (Ružová), Alžbeta
Borbélyová (Zelená).
75: Anna Kubínska (Záhradnícka),
<Zomreli:
Veronika Ratkovská (Komenského),
Anton Horváth, Veterná (nar. 1937), Pavol Juhász, Štúrova František Štiglic (Vinohradská).
(1932), Jozef Mellen, Štefánikova (1931), Viliam Monošík, 80: Magdaléna Šmidová (Školská),
Hurbanova (1923), Zdenka Šidlíková, SNP (1937), Magdaléna Pavel Habera (KmeĢova), Zuzana
Škulecová, Grasalkoviþova (1945), Jozef Tajcnár, Nám. PH Horváthová (Okružná).
(1924), Katarína Zemanová, Sládkoviþova (1922), Rajmund
81: Andrej Marþišin (Cintorínska),
Ondruš, Nám. PH (1929), Kamila Veselská, VišĖová (1924).
Koloman Ratkovský (Komenského).
Spomíname.....
82: Ján
Jurica
(Bernolákovská),
DĖa 24.4.2011 uplynulo päĢ rokov, þo nás po
Hermína Škulavíková (Sládkoviþova),
Ģažkej chorobe opustil milovaný manžel, otec,
Jozef Vallo (Bernolákovská).
svokor, dedko, pradedko Ing. Eduard
83: Jozef Rado (Hviezdoslavova),
Reissmüller.
Helena Feketová (Sládkoviþova).
So smútkom v srdci spomína manželka
84: Jaroslav
Snehota
(Ružová),
Valéria, synovia, Marián, Eduard, Tibor, dcéry
Tatjana Pecháþová (Nádražná), Mária
Valéria, Mária s rodinami.
Gabloviþová (Sládkoviþova).
85: Anna Fusková (Štefánikova),
DĖa 13. marca 2011 uplynulo 15 rokov, þo nás
Milan Matúšek (Cintorínska), Jozef
navždy opustil náš milovaný syn, brat, otec a
Kostolanský
(Hviezdoslavova),
kamarát MILOŠ ORSÁG.
Justína Letenayová (PoĐovnícka),
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu,
Jolana Kmetíková (Záleská), Ružena
prosím, tichú spomienku.
Vitálošová (Štefánikova).
86: Jozef Labuda (KmeĢova), Žofia
DĖa 3. mája 2011 uplynulo 35 rokov, þo
Múþková (Škultétyho).
nás navždy opustil náš milovaný otec,
87: Paulína Miþeková (Nádražná),
dedeþek a pradedeþek Ján Štiglic.
Vincent Petrík (Nám. PH).
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
88: Albína Lajzová (Dlhá).
spomienku.
90: Ružena Vitálošová (Štefánikova),
Smútiaca rodina
DĖa 14. apríla 2011 uplynulo 6 rokov þo od nás navždy odišiel 91: Matilda Kavúleková (Palárikova).
na veþný odpoþinok milovaný manžel, otec, svokor, dedko
V deĖ Vášho krásneho sviatku,
ďudovít Múþka.
Ostatná rodina, priatelia a známi, venujte mu tichú spomienku. keć si pripomínate svoj dožitý vek,
S láskou spomínajú manželka, syn s rodinou.
nech Vám láska srdce hreje,
zdravie i šĢastie slúži.
ýas plynie, život spomienkou sa stáva.
Tešte sa z lásky, lebo na veþnú
DĖa 30.4.2011 uplynul rok, þo dotĎklo srdce
mladosĢ lieku niet,
dobrého þloveka Jozefa Topora, skromného
nech sa Vaša dušiþka naplní pocitom,
vo svojom živote, veĐkého vo svojej láske
že nie ste sami, sme tu s Vami.
a dobrote. Tak tíško odišla duša Tvoja, nestihol
si povedaĢ ani zbohom rodina moja.
Želá ZPOz pri OcÚ v Ivanke pri Dunaji
S láskou a úctou na neho spomínajú manželka Alžbeta, syn Jozef
s rodinou a syn Marián.
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