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DĖa 20. 12. 2010 sa konalo v Matiþnom dome
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteĐstva
obce Ivanka pri Dunaji. Na úvod znela hymna
Slovenskej republiky.

Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce RSDr. Magdaléna
Holcingerová. Prítomní boli všetci zvolení poslanci/poslankyne.
Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí predniesla
predsedníþka miestnej volebnej komisie Mgr. Monika RožĖovcová, ktorá
odovzdala starostke obce a poslancom OZ osvedþenia o zvolení. Následne
zložila sĐub starostka obce a poslanci OZ. Potom starostka predniesla

príhovor, v ktorom poćakovala obþanom, ktorí sa zúþastnili na
voĐbách, jej voliþom a obþanom, ktorí sa v minulom volebnom období
podieĐali na pozitívnych výsledkoch þinnosti obce.

Ćalej starostka obce predniesla návrh programu rokovania OZ.
O.Zibalová požiadala doplniĢ do bodu 10 (Zriadenie komisií OZ, zaradenie
poslancov do komisií a voĐba predsedov komisií) hlasovanie o zriadení
obecnej rady. Hlasovanie o návrhu: za 6, proti 4, zdržali sa 2. Po krátkej
diskusii k tomuto bodu navrhla starostka obce urobiĢ prestávku v rokovaní
OZ (za jednomyseĐne). Po ukonþení prestávky starostka navrhla bod 10
stiahnuĢ z programu rokovania. Hlasovanie: za 10 poslancov, zdržali sa 2.
Nasledovalo hlasovanie o programe bez bodu 10: za jednomyseĐne.
 urþenie zapisovateĐa a overovateĐov zápisnice Starostka navrhla za
zapisovateĐa zo zasadnutí OZ na celé volebné obdobie prednostu OcÚ
Štefana Horovského, za overovateĐov zápisníc na celé volebné obdobie
Róberta Podivinského a Vieru Studnickú. Hlasovanie o urþení zapisovateĐa:
za jednomyseĐne; hlasovanie o urþení overovateĐov: za jednomyseĐne.
 poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávaĢ a viesĢ zasadnutia
OZ v presne stanovených prípadoch podĐa § 12 ods. 2, 3, 5, 6 zákona
SNR þ. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Starostka navrhla týmto poveriĢ
poslanca Vladimíra Letenaya. Hlasovanie: za 11, zdržal sa 1 poslanec.
 voĐba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie Starostka ozrejmila
þinnosĢ týchto komisií a navrhla ich þlenov. Hlasovanie: mandátová
komisia: (pp. Gavaldová, Kliská, Bartok) za 11, zdržal sa 1; návrhová
komisia: (pp. Schreiner, Zibala, Gablíková) za jednomyseĐne; volebná
komisia: (pp. Antalicová, Zibalová, Roller) za jednomyseĐne.
 urþenie platu starostky Starostka informovala o zákonných nárokoch
starostu na výšku mesaþného platu. Plat starostu nemôže byĢ nižší ako súþin
priemernej mesaþnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyþíslenej
na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku (stanoveného zákonom) podĐa poþtu obyvateĐov obce.
Ivanka poþtom obyvateĐov patrí do kategórie, kde sa priemerná mesaþná
mzda násobí koeficientom 2,6. Uvedená mzda v roku 2009 bola 744,50 €. Po
jej prenásobení koeficientom 2,6 vyjde 1935,70 €, t. j. mesaþný plat starostky
nemôže byĢ nižší ako 1935,70 €. P. Bartok navrhol sumu 1935,70 € zvýšiĢ
o 20 %. V roku 2010 zvýšenie predstavovalo 15%. Hlasovanie zvýšiĢ plat
starostky o 20%: za 7, proti 3, zdržali sa 2 poslanci.
 diskusia p. Hanzelová - preþo sa neschvaĐujú aj odmeny poslancom?
(Odpovedali: p. starostka: poslanci sú odmeĖovaní podĐa platných Pravidiel
odmeĖovania poslancov. p. Letenay: odmeny poslancov sú v nich odvodené
od priemernej mesaþnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve.)
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Aktuálne z obce....

Snahou našej obce je byĢ úspešný pri
získaní
finanþných
prostriedkov
z Ministerstva životného prostredia na
IV.
etapu
budovania
splaškovej
kanalizácie. V projektovej dokumentácii
tejto etapy sa pritom nachádzajú všetky
lokality obce, kde dosiaĐ kanalizácia nie
je. Predpokladané investiþné náklady sú
cca 3,35 milióna Eur (þo je viac ako 100
miliónov Sk), priþom spolufinancovanie
obce je vo výške 5% (167 tis. Eur).
V marci musí byĢ žiadosĢ predložená na
ministerstve, na výsledok si budeme
musieĢ ale niekoĐko týždĖov poþkaĢ.
V prípade schválenia žiadosti bude
nasledovaĢ verejné obstarávanie, kde
treba rátaĢ s dĎžkou trvania až
6 mesiacov. A kedy by sa potom mohlo
zaþaĢ stavaĢ? Snáć na jar roku 2012
s tým, že doba realizácie diela by bola
24 mesiacov.
Pravdaže obþanov zaujíma þo
okrem prípravy výstavby kanalizácie
plánuje obec tento rok zrealizovaĢ.
Kećže
na
poslednom
obecnom
zastupiteĐstve vo februári rozpoþet obce
na roky 2011 až 2013 ešte nebol
schválený, o investiþných aktivitách,
ktoré sa dostanú do tohtoroþného
rozpoþtu bude možné informovaĢ až po
jeho schválení.
Druhým významným momentom,
ktorého uskutoþnenie je reálne už
þoskoro,
je
vytvorenie
nového
policajného obvodu. ZahrĖovaĢ bude
Ivanku pri Dunaji, Bernolákovo,
Chorvátsky Grob, Zálesie a Malinovo.
Jeho vytvorenie inicioval aj záujem
týchto obcí finanþne sa podieĐaĢ na jeho
prevádzke. V novembri 2010 adresovali
starostovia týchto obcí aj list ministrovi
vnútra SR. Vzniklo „Združenie obcí pre
bezpeþnosĢ
obþanov“.
Stanovy
združenia postupne schvaĐovali poslanci
uvedených 5 obcí s tým, že obce budú
hradiĢ nájomné za priestory (podĐa
poþtu obyvateĐov jednotlivých obcí.
Polícia bude sídliĢ v Bernolákove, hneć
pri vstupe od Ivanky za záhradkárskou
osadou (miesto poznajú najmä tí, ktorí
sem zvyknú chodiĢ kupovaĢ hydinové
výrobky þi vajíþka.) Budovu pri hlavnej
ceste však treba stavebne upraviĢ, aby
mohla zodpovedaĢ potrebám polície.
O písomné vyjadrenie k zriadeniu
policajného obvodu sme požiadali
Okresné riaditeĐstvo policajného zboru
Senec. Ich stanovisko spolu s listom,
ktorí adresovali starostovia obcí
ministrovi vnútra uverejĖujeme
na
tretej strane.
Vladimír Letenay
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Obecné zastupiteĐstvo v Ivanke pri Dunaji vyhlasuje výberové konanie na
funkciu hlavného kontrolóra obce
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdaĢ svoju písomnú prihlášku spolu
s prílohami v zalepenej obálke s názvom „VoĐba hlavného kontrolóra – neotváraĢ“ do 11.3.2011
do 1200. Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslaĢ poštou alebo osobne na
adresu: Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Náležitosti prihlášky:
x meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, e-mail, telefón
x profesijný životopis
x výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
x úradne overená fofokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
x písomný súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov podĐa §7 ods.1 a 2 zákona
þ. 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za úþelom vykonávania
voĐby na rokovaní Obecného zastupiteĐstva v Ivanke pri Dunaji. Písomné vyjadrenie súhlasu
obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký úþel, dobu
platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je bez
vlastnoruþného podpisu toho, kto súhlas dáva neplatný.
x písomné prehlásenie o súhlase s kandidatúrou
Kvalifikaþným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je:
x ukonþené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
x znalosĢ právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpoþtových a príspevkových
organizácií
x komunikatívnosĢ
x užívateĐské ovládanie poþítaþa

Vyjadrenie OR PZ Senec k zámeru zriadiĢ nový policajný obvod
„Zvýšenie
úrovne
bezpeþnosti
obyvateĐov v okrese Senec je
dôvodom pre predloženie návrhu
na zriadenie tretieho Obvodného
oddelenia v okrese Senec. Analýza
súþasného stavu bezpeþnostnej
situácie a pripravované zmeny
v organizaþnej štruktúre Policajného
zboru
umožnili
Okresnému
riaditeĐstvu PZ v Senci spracovaĢ
potrebné podklady. Návrh je
podporovaný vedením Krajského
riaditeĐstva PZ v Bratislave a
Prezídia PZ SR. Nemalú úlohu
pritom
zohráva
záujem
samosprávnych orgánov a starostov
dotknutých obcí (Ivanka pri Dunaji,
Bernolákovo, Chorvátsky Grob,
Zálesie, Malinovo). Starostovia
dotknutých obcí zaslali ministrovi
vnútra
SR
JUDr.
Danielovi
Lipšicovi list, v ktorom záujem
o zvýšenie bezpeþnosti deklarovali
okrem iného aj návrhom na
spolufinancovanie
nákladov
spojených s prenájmom budovy
policajného oddelenia. Vyhovujúce
priestory pre sídlo obvodného
oddelenia boli získané v obci Bernolákovo. Realizácia návrhu je plánovaná v druhom štvrĢroku roku 2010, a je
spojená aj s navýšením poþtu policajtov vo výkone služby na Obvodnom oddelení PZ Senec a na Oddelení
výkonu služby a dopravných nehôd na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Senci. Viac policajtov v uliciach
znamená pre vedenie Okresného riaditeĐstva PZ v Senci úlohu zlepšiĢ bezpeþnostnú situáciu nielen v dotknutých
obciach, ale v celom okrese Senec. O pripravovaných zmenách rozhodne svojim rozkazom minister vnútra“.
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Jarný zber nadrozmerného odpadu 2011
Pravidelný jarný zber veĐkoobjemového odpadu sa v našej obci v tomto roku uskutoþní v dĖoch
15. a 16. apríla. Kontajnery pre veĐkoobjemový odpad budú na už tradiþných miestach
rozmiestnené nasledovne:
xpiatok 15. apríla – cca od 1500 do 1800 na Námestí padlých hrdinov, pred Zdravotným strediskom a na
Sadovej a Komenského ulici
xsobota 16. apríla – od cca 800 do 1400 na Námestí padlých hrdinov, pred Zdravotným strediskom a na
Štúrovej a Hurbanovej ulici.
Do kontajnerov sa môže ukladaĢ nábytok rozložený na dosky a diely tak, Do kontajnerov nie je dovolené
aby zaberal þo najmenší priestor. Informácie o zaplnení kontajnerov ukladaĢ biologicky rozložiteĐný
poþas zberu v dĖoch 15. a 16. apríla Vám poskytnú pracovníci OcÚ na odpad, t. j. lístie, drevo, papier
0905 275 794 a 0902 913 322.
a pod., ani nebezpeþný odpad, t. j.
Poþas zberu veĐkoobjemového odpadu budú zberné miesta chemické
farbivá,
laky,
strážené
súkromnou
bezpeþnostnou
službou
(SBS). rozpúšĢadlá, moridlá, kyseliny,
Pracovníkom SBS dohliadajúcim na ukladanie odpadu do Ģažké
kovy,
autobatérie,
kontajnerov sa každý obþan ukladajúci odpad bude musieĢ pneumatiky, žiarivky a podobne!

preukázaĢ obþianskym preukazom a dokladom o zaplatení
poplatku za zber a likvidáciu odpadu na rok 2011. Kto sa týmito dokladmi nepreukáže, nebude môcĢ
uložiĢ odpad do kontajnerov. Kto doklad o zaplatení stratil, môže si jeho kópiu vyžiadaĢ na Obecnom
úrade v Ivanke pri Dunaji, referát daní a poplatkov (p. Pevná).
 DREVNÝ ODPAD A PNEUMATIKY BEZ DISKOV sa zbierajú na Nádražnej ulici za futbalovým ihriskom od 1. marca
do 30. novembra vždy v sobotu od 900 do 1200.
 ZBER CHEMICKÝCH LÁTOK AKO FARBY, RIEDIDLÁ, MORIDLÁ A KUCHYNSKÉ OLEJE sa uskutoþĖuje na
zhromaždisku dreva na Nádražnej ulici od 1. marca do 30. novembra vždy v sobotu od 900 do 1200. Jednotlivé
druhy chemikálií musia byĢ na zberné miesto dopravené v oddelených nádobách. NeidentifikovateĐné chemikálie
nebudú odoberané.
 AUTOBATÉRIE, MALÉ BATÉRIE A ŽIARIVKY sa
poþas celého roku zhromažćujú na vyhradených
V zmysle VZN 2/2004 o celoplošnej deratizácii obce, je každý
miestach na nádvorí obecného úradu.
vlastník nehnuteĐností povinný v záujme ochrany pred
 ZBER ELEKTRONICKÉHO ODPADU sa uskutoþní vznikom a šírením prenosných ochorení, vykonaĢ každoroþne
16. apríla 2011 od 900 do 1200. Záujemcovia v þase od 1. do 30. 4. deratizáciu svojich nehnuteĐností.
o vývoz sa nahlásia na obecný úrad na tel. þíslo
Predaj deratizaþných návnad bude na OcÚ
45 943 301 najneskôr do 15. apríla 2011 do 1200.
od 1.4. do 30. 4. 2011: pondelok: 1400-1800,
Elektronický odpad bude vynášaný z dvorov.
streda, piatok, sobota: 800-1200
Netreba ho dávaĢ na ulicu.

Celoplošná deratizácia obce

PlatiĢ za psa, smeti a daĖ z nehnuteĐnosti (ako a kedy?)
x Zákon o miestnych poplatkoch stanovuje pre držiteĐov psov povinnosĢ uhradiĢ poplatok za
psa do 31. 1. bežného roka.
x VZN našej obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
stanovuje termín na zaplatenie (poplatku za smeti) do 28. 2. bežného roka.
Reálne v podmienkach našej obce to funguje nasledovne.
PodĐa informácií z obecného úradu obþania môžu za psa prichádzaĢ platiĢ do pokladne obecného úradu
spravidla po 15. januári. Súþasne tu môžu už zaplatiĢ aj poplatok za smeti, kde dostanú aj patriþnú nálepku na
smetnú nádobu.
Po uplynutí týchto termínov (psy - január / smeti - február) obec zašle
tým, ktorí si povinnosĢ nesplnili poštou šeky. Oneskorenci majú potom
Personálne zmeny na
povinnosĢ svoje nedoplatky uhradiĢ poštou, prípadne bankovým
obecnom úrade
prevodom. Netreba ale zabudnúĢ na to, že obþania po zaplatení poplatku za Od zaþiatku tohto roka (po
smeti si musia ešte na obecnom úrade prevziaĢ aj nálepku na smetnú ukonþení dlhoroþného pracovného
nádobu.
pôsobenia A. Gablíkovej vo funkcii
ýo sa týka dane z nehnuteĐnosti pre obþanov (fyzické osoby), tam matrikárky, za ktoré jej srdeþne
obec v posledných rokoch postupuje tak, že po vyrubení dane spravidla ćakujeme) sa za novú matrikárku
koncom apríla, zaþiatkom mája, majú obþania do konca mája možnosĢ matriþného obvodu (Ivanka pri
svoje platobné výmery si prevziaĢ vo vstupných priestoroch obecného Dunaji, Zálesie) zaúþa S. BaĢová,
úradu. DaĖ môžu hneć aj zaplatiĢ do pokladne obecného úradu, alebo ktoré pracovala v informaþnom
úhradu prevedú bankovým prevodom, prípadne poštou.
centre.
Matrikárkou
bude
Po 31. máji obec platobné výmery, ktoré si obþania osobne neprevzali menovaná po zložení zákonom
zasiela poštou. S úhradou dane je to potom podobne ako pri psoch predpísanej skúšky.
a smetiach (cez poštu alebo banku). -let-
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Sþítanie obyvateĐov, domov a bytov (pokraþovanie)
A. Údaje o obyvateĐovi (podĐa poþtu þlenov
domácnosti) a
B. Údaje o byte. V rodinných domoch obyvatelia
vyplnia aj formulár C. Údaje o dome.
V bytových domoch vyplnia formuláre C. Údaje o
dome vlastníci domov, prípadne správca domu alebo
organizácia spravujúca prevažnú þasĢ domu. Obþania
sú povinní poskytnúĢ všetky údaje pravdivo.
Údaje sa budú zisĢovaĢ osvedþenou metódou
samosþítania, keć obyvatelia sami vypĎĖajú sþítacie
tlaþivá, þo zabezpeþí objektivitu zistených údajov,
urýchli þinnosti s ich zisĢovaním a uĐahþí prácu
sþítacích komisárov.
Bez súhlasu obyvateĐov bytu sþítací komisár nemôže
vstúpiĢ do bytu a sþítacie tlaþivá mu môžu obyvatelia
odovzdaĢ pri dverách bytu.

AKO BUDE VYZERAġ SýÍTANIE V PRAXI
Sþítanie
riadi,
metodicky
usmerĖuje
a
koordinuje
Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) v
súþinnosti s príslušnými orgánmi
štátnej
správy,
obvodnými
úradmi, obcami a vyššími
územnými celkami. Toto štatistické zisĢovanie sa týka
všetkých obyvateĐov okrem cudzincov požívajúcich
diplomatické výsady a imunitu. Do sþítania budú
zaradení aj cudzinci, ktorí budú v rozhodujúcom
okamihu sþítania na území Slovenskej republiky. Ak sa
zdržia menej ako 90 dní, poskytnú údaje len v
obmedzenom rozsahu. Sþítanie sa ćalej vzĢahuje na
každú budovu urþenú na bývanie alebo na inú budovu
obývanú v rozhodujúcom okamihu sþítania a na byty.
Samotné sþítanie vykonajú sþítací komisári. Ich výber
a výkon þinnosti majú na starosti obce.

SýÍTANIE
Skôr ako zaþnete vyplĖovaĢ sþítacie tlaþivá, preþítajte
si vysvetlivky. Mali by Vám pomôcĢ zapísaĢ údaje
úplne, správne a pravdivo. Sþítacie tlaþivá vypisujte
modrým alebo þiernym perom. Sþítacie tlaþivá
neskladajte, chráĖte ich pred poškodením a zniþením.
Po prvý raz v histórii si budete môcĢ vybraĢ, þi sþítacie
tlaþivá vyplníte v listinnej podobe alebo elektronicky.

ROZHODUJÚCI OKAMIH SýÍTANIA
Sþítanie sa vykoná na celom území Slovenskej
republiky k 21. máju 2011.
Rozhodujúcim okamihom sþítania je polnoc z piatka
20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011, ku ktorému
sa zisĢujú údaje uvedené v zozname.
Všetky udalosti, akými sú narodenie dieĢaĢa, úmrtie,
sobáš, sĢahovanie, zmena zamestnania a pod., ktoré sa
udejú do polnoci 20. mája 2011, budú obþania
zapisovaĢ do sþítacích formulárov.
Všetky udalosti, ktoré sa udejú po polnoci 20. mája
2001, budú už predmetom zisĢovania v ćalšom sþítaní.

PO SýÍTANÍ
Po rozhodujúcom okamihu sþítania sþítací komisár
opäĢ navštívi Vašu domácnosĢ. Pomôže vyplniĢ
sþítacie tlaþivá osobám, ktoré ho o to požiadajú.
Skontroluje vypísané tlaþivá a v prípade potreby Vás
vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili údaje. Sþítací
komisár vyzbiera vyplnené sþítacie tlaþivá od všetkých
osôb vo svojom sþítacom obvode, ktoré sa nesþítali
elektronicky.

ýAS SýÍTANIA

ýas sþítania je doba, poþas ktorej sa sþítanie vykoná.
Vláda Slovenskej republiky svojím nariadením
ustanovila þas sþítania od 13. mája 2011 do 6. júna
2011.
Formuláre v listinnej podobe sa budú vypĎĖaĢ od 21.
mája 2011 do 6. júna 2011.
Údaje v elektronickej forme sa budú zisĢovaĢ od 21.
mája 2011 do 29. mája 2011.

SýÍTANIE O PRVÝ RAZ AJ ELEKTRONICKY
Pri sþítaní obyvateĐov, domov a bytov v roku 2011 si
verejnosĢ po prvý raz v histórii bude môcĢ vybraĢ, þi
sþítacie tlaþivá vyplní v listinnej podobe alebo v
elektronickej forme. V elektronickej forme budú k
dispozícii okrem slovenþiny aj v anglickom jazyku a v
jazykoch národnostných menšín. Elektronické sþítanie
bude možné prostredníctvom špeciálnej internetovej
stránky www.scitanie2011.sk, ktorú Štatistický úrad
SR zriadi na tento úþel. Ak sa definitívne rozhodnete
vyplniĢ sþítacie tlaþivá elektronicky, informujte o tom
sþítacieho komisára.
SþítaĢ sa elektronicky umožní tzv. identifikátor. Pôjde
o bezvýznamové, náhodne vygenerované þíslo, ktoré
každej osobe doruþí sþítací komisár spolu s
overovacím heslom. Elektronické sþítanie bude
možné len s použitím tohto jedineþného
identifikátora a overovacieho hesla. Každá osoba
bude maĢ k dispozícii len jeden identifikátor, s ktorým
sa bude môcĢ právoplatne sþítaĢ iba raz.
Údaje v elektronickej forme sa budú zisĢovaĢ od
21. mája do 29. mája 2011. Kratší þas vyhradený na

PRED SýÍTANÍM
Sþítací komisári zaþnú od 13. mája 2011 navštevovaĢ
domácnosti, ktoré patria do ich sþítacieho obvodu.
Sþítací komisár odovzdá bývajúcim þlenom
domácnosti sþítacie tlaþivá. Sþítací komisár nevstúpi
do domácnosti, pokiaĐ ho sami nevyzvete. Pouþí Vás o
spôsobe vyplnenia sþítacích tlaþív a odpovie na Vaše
otázky. Ak ste definitívne rozhodnutý vyplniĢ sþítacie
tlaþivá elektronicky, informujte o tom sþítacieho
komisára.

SýÍTACIE TLAýIVO
Sþítacie tlaþivo je štatistický formulár v listinnej
podobe alebo elektronickej forme.
Každá domácnosĢ bude požiadaná o vyplnenie tlaþív
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elektronické sþítanie súvisí so snahou zabezpeþiĢ
úplnosĢ sþítania na celom území Slovenskej republiky.
ObyvateĐov, ktorí sa budú chcieĢ sþítaĢ elektronicky,
ale nakoniec túto možnosĢ nevyužijú, navštívia sþítací
komisári opäĢ a požiadajú ich o vyplnenie sþítacích
tlaþív v listinnej podobe.

þlenenie na þasti obce, základné sídelné jednotky a
hranice katastrov obcí. Na základe takto ustanovených
kritérií bude vytvorených asi 20 tisíc sþítacích
obvodov.

SýÍTACÍ KOMISÁR

Sþítacím komisárom môže byĢ štátny obþan Slovenskej
republiky starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný a
Obec sa þlení na sþítacie obvody. ýlenenie obce na spôsobilý na právne úkony. Jeho povinnosti presne
sþítacie obvody musí byĢ vykonané v rámci jej vymedzuje zákon, ako aj to, že sþítací komisár má za
rozdelenia na základné sídelné jednotky. Ak obec výkon þinnosti nárok na odmenu. Vymenuje ho po jeho
pozostáva z jednej sídelnej jednotky a neþlení sa na predchádzajúcom súhlase starosta obce.
Úlohou odborne vyškolených sþítacích komisárov bude
sþítacie obvody, tvorí jeden sþítací obvod.
Sþítacím obvodom bude obec, mesto, mestská þasĢ navštíviĢ všetky domácnosti v pridelenom sþítacom
obvode, požiadaĢ ich o vyplnenie sþítacích tlaþív, po
alebo þasĢ obce, v ktorej sa vykoná sþítanie.
Územie obcí sa rozdelí podĐa vopred urþených kritérií ich vyplnení ich pozbieraĢ a urobiĢ predpísané
(poþet obyvateĐov a poþet bytov) na sþítacie obvody, v sumarizácie za svoj sþítací obvod.
ktorých vykonajú sþítanie sþítací komisári. Poþet Poþas výkonu þinnosti je sþítací komisár povinný
sþítacích obvodov musí bezo zvyšku pokryĢ celé územie preukazovaĢ sa osobitným poverením, ktoré mu
obce, musí rešpektovaĢ hranice obcí a zohĐadĖovaĢ jej vydal starosta obce.
 Z hĐadiska úloh, ktoré vyplývajú zo sþítania pre obce, Ivanka má vypracovaný harmonogram podĐa údajov ŠÚ
SR. PodĐa ich metodiky bolo vytvorených aj 16 sþítacích obvodov. Uskutoþní sa školenie o ćalšom postupe obcí
pri príprave a realizácii projektu. Záujemcovia, ktorí chcú byĢ sþítacími komisármi a spĎĖajú zákonom
stanovené predpoklady, sa môžu hlásiĢ u prednostu obecného úradu Ing. Štefana Horovského. PhD. -let-

SýÍTACÍ OBVOD

ZverejĖovanie zmlúv a faktúr malo vo
volebných programoch aj niekoĐko kandidátov
v komunálnych voĐbách v našej obci. Od 1.
januára 2011 sa povinnosĢ zverejĖovaĢ
Podstatnou zmenou, ktorá v tomto smere nastala, bolo uzavreté zmluvy, objednávky þi faktúry zavádza
schválenie novely Obþianskeho zákonníka, ćalej zmeny priamo zo zákona. (Zákon nerieši zverejĖovanie
v Obchodnom zákonníku a v zákone o slobodnom zmlúv uzatvorených pred týmto dátumom.)
prístupe k informáciám.
Novela Obþianskeho zákonníka upravuje zverejĖovanie zmlúv ako podmienku ich úþinnosti. Súþasne definuje to,
ktoré zmluvy sú a ktoré nie sú povinne zverejĖované. Povinne zverejĖovaná zmluva je v prípade obce písomná
zmluva, ktorú uzaviera obec, a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka
používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku
alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finanþnými
prostriedkami Európskej únie. Naopak, povinne zverejĖovanou zmluvou nie je napríklad služobná zmluva, pracovná
zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Naćalej sa nebudú zverejĖovaĢ ani zmluvy, ktoré
obsahujú utajované skutoþnosti, bankové tajomstvo alebo
Informaþné centrum oznamuje
daĖové tajomstvo.
Zmenou Obchodného zákonníka sa dosiahlo aj to, že zmluvy Milí Ivanþania, minulý rok sme v obci
sa budú zverejĖovaĢ aj s informáciami, ktoré boli predtým
uskutoþnili výstavu fotografií „Zo starej Ivanky“,
oznaþené zmluvnými stranami ako dôverné. Novinkou pre
obþanov môže byĢ skutoþnosĢ, že všetky zmluvy, ktoré sa ktorá sa stretla s veĐkým ohlasom. Tohto roku by
týkajú nakladania s nehnuteĐnosĢami medzi nimi a obcou sme chceli výstavu uskutoþniĢ znovu pri príležitosti
budú vyžadovaĢ pre úþely katastrálneho konania obcou Stretnutia Ivanþanov.
Bez Vás to však nepôjde. Prosíme Vás: Ak máte
vystavené písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy.
Novela infozákona upravuje aj zverejĖovanie objednávok doma fotografie našej obce, alebo aj Vaše rodinné,
na tovary a služby. Povinná osoba (obec) je povinná v 10- ktoré nám a našim deĢom môžu priblížiĢ život v
dĖovej lehote sprístupniĢ objednávku na svojom webovom Ivanke, prosím, požiþajte ich najneskôr do konca
sídle.
apríla do IC, kde ich zoskenujeme a obratom Vám
Infozákon predpisuje aj povinnosĢ zverejĖovania faktúr. ich vrátime. Za porozumenie a spoluprácu
Rovnako aj tu je stanovená 10-dĖová lehota, v ktorej povinná ćakujeme.
osoba zverejní tieto faktúry. Táto lehota sa poþíta odo dĖa ich
Obecný úrad a Informaþné centrum
doruþenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní od ich
Od 1. januára 2011 sú s výnimkou
zaplatenia.
PodĐa novely infozákona Vláda SR môže vydaĢ nariadenie, dohodnutých akcií otváracie hodiny
00
ktorým sa urþí, aké objednávky a faktúry tovarov a služieb sa v Informaþnom centre denne od 12
00
nezverejĖujú, priþom sa prihliada na ich hodnotu.
do 18 .

Obce sú povinné zverejĖovaĢ
zmluvy, faktúry a objednávky na
svojej internetovej stránke
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Matiþný život v Ivanke pri Dunaji v roku 2010
Miestny odbor MS v Ivanke pri Dunaji sa
v súlade s hlavnými úlohami Matice slovenskej
zameriava na dôležité udalosti zo slovenskej
histórie, na výnimoþné osobnosti, ktoré sa svojím
pôsobením priþinili o rozvoj slovenského národa,
jeho kultúrneho, spoloþenského i politického
života. Organizovaním spomienkových slávností,
besied, prednášok, súĢaží, kultúrnych programov þi
prípravou relácií do miestneho rozhlasu sa aktívne
zapája do kultúrno-spoloþenského života obce.
MO MS vykonáva svoju þinnosĢ v dvoch rovinách:
vnútorná rovina je zameraná na þinnosĢ výboru MO
MS, spoþíva v pravidelných pracovných stretnutiach
(prvý pondelok v mesiaci), na ktorých sa plánujú
a pripravujú jednotlivé akcie, vonkajšia rovina je
zameraná na þinnosĢ smerom k þlenom MO MS
a k celej spoloþnosti.

DĖa 24. apríla sme v Matiþnom dome zorganizovali
už 14. roþník autorskej literárno-recitaþnej súĢaže
Luknárova Ivanka, venovanej pamiatke nášho rodáka,
dramatika Ladislava Luknára. Na súĢaži sa zúþastĖujú
okrem žiakov zo ZŠ v našej obci aj žiaci z okolitých
základných škôl – Bernolákovo, Nová Dedinka,
Malinovo. SúĢaž organizaþne zabezpeþovala Mgr.
Barbora Holcingerová.

DĖa 5. mája sme sa podieĐali na pietnej spomienke
pri príležitosti 91. výroþia tragickej smrti gen. Dr.
M. R. Štefánika a na športovej akcii pre žiakov ZŠ a SŠ
v našej obci Beh Štefánika. Za MO MS sa žiakom
prihovoril podpredseda MO Ing. Imrich Horváth
a kyticu k Mohyle položili þlenky výboru – pani Dana
Gažíková, Ing. Jana Drobová a Ing. Ivana Mravcová.

DĖa 13. júna sme v spolupráci s Ocú v Ivanke pri
Dunaji a HSI usporiadali 16. roþník stretnutia
Ivanþanov. Tohtoroþné stretnutie sa nieslo v znamení
130. výroþia narodenia gen. Dr. M. R. Štefánika. Ing.
Ivan Schreiner zabezpeþil otvorený autobus, v ktorom sa
úþastníci odviezli na miesto tragického skonu generála
Štefánika. Pracovníþky IC Mgr. Alexandra Voltemarová
pri Štefánikovej Mohyle a pani Silvia BaĢová
v pamätnej izbe M. R. Štefánika, v ktorej sa konala
výstava venovaná tomuto velikánovi nášho národa,
zaujali svojím zaujímavým rozprávaním. K výbornej
nálade a príjemnej atmosfére tradiþne prispela rezkými
melódiami naša ivanská dychovka a o potravu pre telo
sa dobrým jedlom postaral pracovný tím pani
Akinšinovej.

DĖa 21. júla sme v spolupráci s p. ďudmilou
Schwottovou a p. ďubicou Pevnou v miestnom rozhlase
odvysielali reláciu o gen. Dr. M. R. Štefánikovi, ktorou
sme si uctili 130. výroþie jeho narodenia.

DĖa 25. septembra sme v rámci spomienky na 130.
výroþie narodenia gen. Dr. M. R. Štefánika pripravili
slávnostný program, na ktorom predniesli prednášky
univ. prof. M. S. Ćurica, významný slovenský historik,
autor mnohých odborných publikácií a þlánkov
týkajúcich sa histórie nielen Slovenska a slovenského
národa, ale aj krajín strednej a východnej Európy, na
tému Štefánik z politologického hĐadiska a Mgr. M.

KšiĖan, historik z HÚ SAV, na tému Vývoj
Štefánikovho svetonázoru. NezabudnuteĐný
kultúrny zážitok pre úþastníkov pripravila pani
Eva Kristinová a pedagógovia ZUŠ v Ivanke pri
Dunaji Bibiána Rybárová, Beáta Štorcelová,
Katarína Lorenþíková, Ivan Denko a Ján Lauko.

DĖa 29. októbra sme si s láskavým
dovolením rehole Spoloþnosti Ježišovej v areáli kaštieĐa
uctili pamiatku kodifikátora spisovného slovenského
jazyka, jazykovedca, básnika, novinára, pedagóga,
politika, mysliteĐa a rodoĐuba ďudovíta Štúra.
Spomienková slávnosĢ pokraþovala v Informaþnom
centre besedou s básnikom a prekladateĐom Jozefom
Mihalkoviþom. Múdre a láskavé slová Majstra
Mihalkoviþa o slove, slovenþine a osobnosti ďudovíta
Štúra na prítomných hlboko zapôsobili. Dôstojnou
bodkou za týmto srdeþným a obohacujúcim stretnutím
bola prezentácia knihy Majstra Mihalkoviþa Listové
tajomstvá, ktorú veĐmi erudovane pripravila pani Dr.
OĐga Pavúková, a následná autogramiáda. Na úspešnom
priebehu podujatia sa nemalou mierou podieĐala aj pani
ďudmila Schwottová, ktorá knihu od vydavateĐstva
Fragment sprostredkovala.

DĖa 29. novembra sme v rámci spomienky na 130.
výroþie narodenia gen. Štefánika pripravili prednášku
a besedu s významným slovenským cestovateĐom Dr.
Františkom Kelem pod názvom Milan Rastislav
Štefánik – cestovateĐ. Dr. Kele svoje pútavé
rozprávanie dopĎĖal bohatým fotografickým materiálom
dokumentujúcim jeho cesty po stopách Štefánika
a predstavil svoju knihu M. R. Štefánik – významný
cestovateĐ a jeho nasledovníci, ktorú si úþastníci mali
možnosĢ aj zakúpiĢ. Na záver sa uskutoþnila
autogramiáda.

DĖa 11. decembra sa uskutoþnila posledná akcia
nášho MO MS v kalendárnom roku 2010. V rámci
tradiþného predvianoþného stretnutia sme pripravili
spomienku na nedožité 81. narodeniny vynikajúceho
básnika, esejistu, mysliteĐa Majstra Milana Rúfusa,
ktorú sme nazvali Predvianoþné posedenie s poéziou
Milana Rúfusa. Duchovnú atmosféru a výnimoþný
umelecký zážitok svojím sugestívnym prednesom
Rúfusovej poézie vytvorila pani Eva Kristinová a svojím
inštrumentálnym umením znásobili pedagógovia
Základnej umeleckej školy v Ivanke pri Dunaji Bibiána
Rybárová, Beáta Štorcelová a Ivan Denko. S radosĢou
a vćaþnosĢou v srdci sme medzi sebou privítali
manželku Majstra Rúfusa pani PhDr. Magdu Rúfusovú
spolu s dcérou Zuzankou, ktorá nám v krátkom
rozhovore priblížila každodenný život tohto veĐkého
básnika a neobyþajne skromného þloveka.
Srdeþne ćakujeme všetkým, ktorí sa svojím
aktívnym pôsobením priþinili o úspešnú realizáciu
našich matiþných podujatí, a aj v roku 2011 želáme
Matici veĐa pekných akcií a takých skvelých
spolupracovníkov ako v roku uplynulom. Nech rok 2011
prinesie všetkým matiþiarom a Đućom dobrej vôle veĐa
pokoja a Božieho požehnania.
PaedDr. Jana Blublová, predsedníþka MO MS
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Spolok dychovej hudby Ivanka má už 20 rokov

Už je to 20 rokov od doby, keć sa ivanský nadšenci dychovej
hudby a hudobníci z DH Ivanka rozhodli, že naša skvelá muzika si
zaslúži aj v nových spoloþenských podmienkach podporu a nové
impulzy. Nové slobodné možnosti utvárania spoloþenských
a záujmových organizácií využili založením Spolku DH Ivanka.
Jeho predsedom je od zaþiatku skvelý organizátor Ing. Jozef Kebis
so svojim tímom. Spolok je otvorená organizácia pre každého
fanúšika dychovej hudby (len so symbolickým þlenským
poplatkom) a má takmer 150 registrovaných þlenov. Aktivity
Spolku sú zamerané na propagovanie a rozvoj dychovej hudby, na
podporu miestnej kultúry a miestnych tradícii. Već bez pôsobenia
nášho súboru dychovej hudby si život v obci ani nevieme
predstaviĢ! VeĐa by sa dalo hovoriĢ o úspechoch doterajších
súborov, o ich kvalitatívnych hráþskych vzostupoch i
medzinárodných uznaniach za viac ako 100-roþného trvania tejto
našej krásnej ivanskej tradície.
Schôdzka þlenov Spolku DH - zväþša našich skôr narodených
spoluobþanov, sa už pri vstupe do MD zaþína vzájomnými
blahoželaniami do nového roku. Bilancovanie a hodnotenie
þinnosti za rok 2010 je tradiþnou náplĖou výroþnej þlenskej
schôdze, ktorou sa v prvú nedeĐu nového roka zaþína kultúrne
dianie v obci. Po privítaní mohutným spievaným prípitkom
„Živjóóó ...“ pohárom dobrého vína a po oficiálnej þasti schôdze
nasleduje príhovor pani starostky M. Holcingerovej a niektorých
hostí. Nebolo by to úplné, keby som opomenul jednotlivé
gratulácie jubilujúcim þlenom Spolku v tomto roku, ku ktorým
okrem kvietku pridali hudobníci aj kyticu z melódií. Milá
a priateĐská nálada, pohostenie jedlom a prinesenými dobrôtkami,
poþúvanie známych melódií a spoloþný spev známych melódií þi
v tanci alebo len tak pri stole s priateĐmi, to je stretnutie
dychovákov so svojimi fanúšikmi. ýlenovia súboru „11 z Ivanky“

sa predstavili i svojim rezkejším
repertoárom. Spoloþný spev, rozhovor
a smiech – to je živá a omladzujúca
atmosféra tohto veþera, ktorá dokáže
rozptýliĢ mnohé chmáry a dodá síl do
ćalších dní, keć þo-to bolí a trápia nás zlé
nálady. ýastejším posedením pri muzike
a ešte lepšie aj tancom by sme veru boli
lepšie rozhýbaní a zdravší, ako keć sedíme
sami doma pri televízoroch!
Príjemné a milé bolo stretnutie þlenov
Spolku DH Ivanka s hudobníkmi a ich
rodinami. Kto by mal záujem staĢ sa
þlenom a zúþastĖovaĢ sa našich stretnutí,
staþí len prísĢ medzi nás – budete vítaní!
(Najbližší termín stretnutia s dychovkou je
na „Babskej“ 8. marca, potom príde
„Májovica“ 30. apríla, stretnutie rodákov,
hody, omša pri Rozárke, atć. Príćte a
zabavte sa s nami – budete zdravší i bez
liekov!)

Spolok Dychovej hudby Ivanka

Ćakujem Vám za udelenie titulu ýestného þlena doživotne,
ktorého slávnostnú listinu mi odovzdal 8. januára 2011 pri
príležitosti výroþnej schôdze Spolku a koncertu pre jubilantov
jej predseda Ing. Jozef Kebis spolu s kyticou ruží z rúk
bubeníþky DH. ýestným þlenom som sa stal za svoje þlenstvo
v Spolku, ako prvý na jeho zakladajúcej schôdzi pred
dvadsiatimi rokmi. Doc. Dr. Ing. Július Studnický, CSc.

Pripájam svoje struþné zážitky s dychovou hudbou

Narodil som sa pred osemdesiatimi piatimi rokmi v RožĖave, ktorá
mala vtedy vojenskú posádku s posádkovou hudbou. Táto dychová
hudba koncertovala þasto v nedeĐu predpoludním v parku na
námestí a ja ešte ako malý chlapþek som bol úþastníkom týchto
koncertov v blízkosti bubeníkov. Inak som mal zo spevu, písania
a kreslenia v Đudovej škole aj v prvých triedach gymnázia na
polroþnom vysvedþení dvojku (na koncoroþnom už jednotku).
V gymnáziu som spieval aj v spevokole, odkiaĐ ma však pri
vyluþovaní vyhodil dirigent, lebo som vraj kazil zvuk celého
súboru.
V tom þase sme už bývali v banskom a hutníckom závode na
produkciu antimónu, ktorý bol vzdialený od škôl, ktoré sme
navštevovali, na 7 km. Vozili ma spolu s dcérou riaditeĐa na koþi,
neskôr aj s inými deĢmi na špeciálnom voze, ktorý nás þakal
v meste. Kećže ja som bol þlenom viacerých záujmových krúžkov
(Đudový tanec, telocvik – futbal, beh, oštep, náradie), þasto som
chodil domov peši. Posledné 2 km cesty viedli v lese v údolí
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potoka a v zimných mesiacoch som sa bál,
že ma napadne medveć alebo rys, tak som
hlasno spieval do kroku, lebo tam som
nevyrušoval svojim spevom Đudí. To mi
pomáhalo udržiavaĢ vitálnu kapacitu
mojich pĐúc na maxime (5 litrov) a že texty
mnohých piesní poznám ešte aj dnes.
Ako vysokoškolák a neskorší uþiteĐ na
vysokej škole som vo voĐnom þase poþúval
v rádiu stanice vysielajúce dychovú hudbu
a mal som predplatenú vstupenku na
koncerty Slovenskej filharmónie. Rád som
chodil aj na manifestácie, na ktorých hrali
dychové hudby.

þíslo 1 / február 2011
Jeden z mojich najkrajších zážitkov s dychovou hudbou sa udial
koncom októbra 1945. Ja som bol ako zajatý maćarský vojak
(zmobilizovaný na Slovenskom území) v zajateckom tábore vo
Feldioara v Rumunsku. Bývali sme na kopci pri jednom
nepracujúcom pivovare v zemljankách. Možno že to bol kopec s
opevnením z XIII. až XVI. storoþia. Nećaleko nás bola železniþná
traĢ, po ktorej chodili aj vlaky s oslobodenými zajatcami z táborov
v ZSSR. Jedno ráno sme poþuli krásnu dychovú hudbu, ktorá
prehlušovala aj klepot kolies a fuþanie rušĖa. Mohla to byĢ dychová
hudba prepustená z ruského zajatia. A skutoþne, o niekoĐko dní aj do
nášho tábora prišla zmiešaná vojenská delegácia, ktorá pripravila
zoznam zajatcov z územia ýeskoslovenska na prepustenie. Medzi
prepustenými som bol aj ja a 12. novembra 1945 som už bol doma
v RožĖave, a to podĐa mĖa vćaka dychovej hudbe, ktorú sme poþuli
v zajateckom tábore.
Neskôr ako poslucháþ Vojenskej katedry SVŠT som bol na
manévroch v Lešti. S hodnosĢou desiatnika som bol cviþený na
veliteĐa þaty. Mal som len 3 veliteĐov družstiev, lebo ostatní vojaci
boli na žatevnej brigáde. Napriek tomu sme každý deĖ nastupovali
k parádnemu rozvodu pluku s dychovou hudbou, priþom ja som hrdo
pochodoval pred dôstojníkmi pluku za zvukov dychovej hudby
sledovaný hĚstkou vojakov.

Bývam v Ivanke už 57 rokov a najviac ma
tešila jej dychovka. Sledoval som mnoho jej
verejných koncertov, ale najviac sa mi páþili
jej koncerty pre jubilantov.
Keć som poþul hraĢ niekde v dedine
dychovku, skoþil som na bicykel a letel na
miesto, odkiaĐ som ju videl, ale oni ma
nevideli, ako „kradnem“ zážitok jubilanta.
Na moje 80. narodeniny mi hrali asi hodinu,
a potom sme ešte dlho besedovali pri malom
obþerstvení. Ćakujem im, aj za terajší
spoloþný koncert jubilantom, medzi ktorých
znova patrím aj ja. Július Studnický

Kurz spoloþenského tanca
DĖa 6.3.2011 o 1600 zaþína
kurz spoloþenského tanca
pre dospelých v ZUŠ v Ivanke.
Informácie: 0918 115 045

Svoj príspevok zaþnem otázkou. Hovorí Vám nieþo Denný
stacionár? Nie? Tak Vám to priblížim.
Denný stacionár, þiže po Marián
zo
Skalice
na
svojich
starom Denný penzión sa nachádza v našej obci na rohu Dlhej inštrumentoch, nejedny nôžky si podskoþia
a Komenského ulice, pre starších obyvateĐov vedĐa bývalého kina. i v tanci.
K napísaniu tohto príspevku ma
Alebo taká Babská zábava
podnietila myšlienka:
v roku 2011
v Dennom penzióne. Tá stojí za to!
v jesennom období bude tomu 20 rokov,
Veru tým babám vekom starším, ale
þo slúži pre starších i mladších obþanov
duchom mladým sa nechce ani tú
obce. O celý chod tohto zariadenia pod
basu pochovaĢ na konci fašiangu.
záštitou obecného úradu sa starajú
Spomeniem i iné akcie v roku:
obetavé
pracovníþky:
Danka
DeĖ matiek, Mesiac úcty k starším,
Morávková, Gabika Takáþová a Etelka
Mikuláš, oslavy životných jubileí
Bošniaková.
þleniek, ktoré sa každý štvrtok tešia
A þo je náplĖou ich práce? Denne
na svoju kaviareĖ.
vydávajú približne 100 obedov, z toho najmenej 30 treba rozniesĢ
Ešte by som rada pripomenula, že tieto
po obci pre našich starších a imobilných spoluobþanov. Ostatní si návštevníþky nie sú žiadne mladice.
sadajú vždy vo vkusne upravenej jedálni k svojmu dennému menu. Vekové zloženie je 60-90 rokov, vedia sa
A þi im chutí? No to sa musíte spýtaĢ ich. Dá sa tu posedieĢ pri však potešiĢ a urobiĢ si život krajším
káviþke, porozprávaĢ a zaspomínaĢ na mladé þasy.
a veselším.
Tradiþnými sa stali najmä štvrtkové kaviarne, kedy sa tu
Skoro som zabudla na pekné
schádzajú dôchodkyne, niekedy i dôchodcovia (tých je pomenej). vystúpenia mladých hudobníkov z DOMBýva tu veselo, to Vám hovorím z vlastnej skúsenosti. Veselé ky. Svojimi piesĖami a recitálmi chodia
rozprávanie, þasto spev, výmena osvedþených receptov, potešiĢ naše þasom zvráskavené tváre
rozprávanie zážitkov zo života. Dozviete sa tu, kde sa dá lacnejšie a vliaĢ nám do srdca a mysle radosĢ z toho,
nakúpiĢ, kto bol v Metre, þi na ivanských trhoch. Veru toho nie je že sa na nás nezabúda.
málo. Pri dobrej káviþke þi þaji si pochutíme na menu 3+2, þo
Ale već príćte! KaviareĖ pre skôr
znamená tri pagáþe a dva koláþiky. Toto všetko a dobré slovo nám narodených sa vždy zaþína vo štvrtok
pripravujú šikovné kuchárky Gabika T. a Eþka B. pod vedením o 14:30. Pozvite sa, a možno sa Vám
vedúcej Danky M.
zapáþi!
Kećže nielen jedlom je þlovek živý, dostáva sa nám i duševnej
Za toto všetko patrí poćakovanie
potravy. Naša ivanská básniþkárka p. Anka V. nám zarecituje zo nášmu obecnému úradu, pani starostke
svojej tvorby, p. Danka nás pozve a zabezpeþí návštevy RSDr. M. Holcingerovej
a celému
divadelného predstavenia v Bratislave.
zastupiteĐstvu.
VeĐmi pekne napreduje niekoĐkoroþná družba so stacionárom
Nedá mi nespomenúĢ p. Stanislava
v Skalici. Výmenné jednodĖové návštevy bývajú vždy veselé, plné Legrádyho, ktorý sa priþinil o uskutoþnenie
priateĐstva, vzájomného porozumenia, a keć nám zahrá pán tohto projektu a pred 20-timi rokmi
pripravil nám, dôchodcom, vhodné

Vážení Ivanþania!
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prostredie na stretávanie sa v kruhu rovesníkov. Škoda len, že táto
pekná myšlienka nenašla pokraþovateĐa, myslím v tom, aby už naši
obþania, ktorí sú odkázaní na cudziu opateru nemuseli hĐadaĢ
miesto v iných zariadeniach mimo obce, kde majú svoje korene.

A na záver, þo ešte dodaĢ? Prajeme obci Ivanka pri
Dunaji väþší prílev finanþných prostriedkov, i keć si

Poþiatky tradície Babskej zábavy

Obdobie fašiangov zaþína deĖ po Troch kráĐoch a trvá až
do polnoci pred Popolcovou stredou. Je to obdobie, ktoré
už v dávnych þasoch symbolizovalo prechod od zimy do
jari. Od nepamäti je spájané s veselosĢou, zábavou,
v minulosti to bolo aj obdobie zabíjaþiek a svadieb.
Typické boli fašiangové sprievody v strašidelných
maskách, ktoré mali odplašiĢ démonov a zlých duchov.
V súþasnosti sa v období fašiangov konajú plesy,
v mnohých rodinách sa pripravujú tradiþné jedlá, ako sú
fánky, šišky, záviny a zabíjaþkové špeciality.
Koniec fašiangov je v našej obci spojený so svojráznou
a jedineþnou zábavou, ktorá dostala pomenovanie Babská.
História Babskej sa zaþala písaĢ približne v 70. rokoch 19.
storoþia, keć prišla do Ivanky bývaĢ uhorská šĐachtiþná,
grófka Júlia HuĖadyová z rodu HuĖadyovcov de Kéthely,
ktorí pochádzali z maćarského panstva Kéthely. Grófka
Júlia bola nielen krásna, ale aj múdra a láskavá a jej
poddaní ju dôverne nazývali Firštka (z nemeckého Fürst –
knieža). Zriadila starobinec (Dom sv. Karola), neskôr ho
prebudovala
a zriadila
v Ėom
kláštor
a detské
opatrovateĐské zariadenie (ovodu – predchodkyĖu
dnešných materských škôl) s celodennou prevádzkou. Pre
deti dala ušiĢ rovnaké šaty, ktoré mali poþas pobytu
v ovode obleþené. Snažila sa vychovávaĢ aj svoje slúžky,
poskytovala im rady, uþila ich variĢ, šiĢ þi pliesĢ.
Na konci fašiangového obdobia v utorok pred
Popolcovou („škaredou“) stredou dávala svojim slúžkam
voĐno s tým, že nebudú pracovaĢ, ale sa len zabávaĢ. Tento
zvyk bol bežný pre oblasĢ, odkiaĐ grófka HuĖadyová
pochádzala. Slúžky sa zaþali stretávaĢ a celý deĖ sa
zabávali: spievali, tancovali, rozprávali sa. Tie, þo mali
deti, vzali si ich so sebou, a kećže ich bolo treba aj

uvedomujeme, že v þase krízy to nie je
Đahké. Aby toto zariadenie ešte dlho
spĎĖalo svoj úþel na radosĢ nám, skôr
narodeným, ale duchom mladým.
Ćakujeme, Vaša stála návštevníþka

nakĚmiĢ, zaþali si nosiĢ jedlo. Pili lipový þi iný bylinkový
þaj, prípadne varené víno, ktoré im dala grófka Júlia.
Zábava trvala od rána do poobedia, potom prichádzali
domov hladní muži z práce a bolo potrebné postaraĢ sa o
rodinu.
Toto sú zaþiatky ivanskej ženskej fašiangovej zábavy Babskej. Postupne sa zaþali tvoriĢ zvyky. Napríklad, keć
prišiel medzi ne chlap, prijali ho medzi seba a zabávali sa
spolu s ním, alebo keć prišiel nejaký hudobník a hral im do
tanca, ženy tancovali so ženami a zabávali sa na tom.
Nedostatok taneþníkov þasom nahrádzali prezliekaním sa
do rôznych masiek, a keć sa neskôr našli odvážlivci, þo
prišli medzi zabávajúce sa ženy, boli to práve ženy, ktoré
ich vyzývali do tanca.
Tento svojrázny spôsob ukonþenia veselého
fašiangového obdobia, samozrejme, prešiel viacerými
modifikáciami, ale podstata je rovnaká: hlavnú rolu v tejto
rozlúþke s fašiangami hrajú ženy všetkých vekových
kategórií bez ohĐadu na stav þi vzdelanie.
V súþasnosti je Babská typicky ivanská ženská zábava,
na ktorú rok þo rok prichádza þoraz viac záujemcov aj zo
širšieho okolia. A hoci je pracovný deĖ, Đudia si radi
vezmú dovolenky alebo si iným spôsobom zariadia voĐno.
Mnohí vôbec nevedia ako táto netradiþná zábava vznikla,
dôležité pre nich je, že sa dobre zabavia, zatancujú si,
stretnú sa so známymi a strávia posledný fašiangový deĖ
naplnený smiechom, veselosĢou a radosĢou.
Vyslovujem úprimné poćakovanie pani Judite
Blahutiakovej za hodnotné informácie objasĖujúce
poþiatok tejto nezvyþajnej ivanskej tradície a za þas, ktorý
mi venovala.

Jana Lonþeková Blublová

Keć zavítate do galérie AXA v Ivanke pri Dunaji
a stretnete sa s keramikárkou a výtvarníþkou Ivett
Žijú medzi nami
AXAMITOVOU skloĖte hlavu, lebo v jej oþiach
Stretnutie s þlovekom ako dar... vyþítate posvätné posolstvo. Vstupom do týchto
priestorov ju pozdravte, lebo vám veĐmi
pripomenie dnešnú ženu s veĐkými cnosĢami a úprimnosĢou. Hlboko sa pokloĖte nielen jej, ale i jej
výtvorom, ktoré vás budú v galérii sprevádzaĢ. Celá jej tvorba je hlboko spojená s jej životom, láskou,
þistým Đudským pohĐadom bez falše a závisti. Z neživej hliny vytvára živé veci, vdychuje im pohyb, radosĢ
i smútok. Nemusíte ju osobne poznaĢ, staþí vidieĢ jej plastiky, keramické asambláže, obrazy, v ktorých
citlivý návštevník spozná jej dušu, úprimnosĢ a stretnutie s takým þlovekom bude preĖho darom...

x Zaþneme detstvom, lebo ono patrí k obdobiam, na
ktoré si þlovek najviac spomína. V þom sa napĎĖala a
formovala Vaša túžba nieþím sa staĢ, a ako ona
ovplyvnila prostredie, v ktorom ste vyrastali?
Detstvo nie je práve obdobie, do ktorého by som sa
najradšej navracala so svojimi spomienkami. Bola som
najmladšou z troch detí a medzi mnou a sestrou bol
sedemnásĢroþný vekový rozdiel. Brat o nieþo mladší od
sestry sa mi venoval a staral sa keć rodiþia pracovali. Ja
som si vytvárala svoj vlastný svet s farbiþkami a snami.

Moje sny, dnes sa zdá, boli také skutoþné, lebo všetko sa
naplnilo. Dávala som si vysoké ciele, reálne, vždy som si
ich vryla a zaevidovala hlboko do mozgu. Vedela som, že
chcem byĢ výtvarníþkou, ale cesty boli vždy veĐmi tĚnisté
po ktorých som kráþala. Ale to ma úžasne bavilo
a priĢahovalo, niþ nemaĢ zadarmo. Všetko si treba
zaslúžiĢ a bojovaĢ i s problémami. Pretože, ak ich
dokážem prekonaĢ a zvládnuĢ, budem v cieli. Ale stále,
keć som sa blížila k nemu, sa udialo nieþo, þo ma vedelo
dokonale uzemniĢ...
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ktorú milujem, hlavne rôzne rastlinné, kvetinové
a morské motívy. Všetko þo je krásne, þo sa mi prihovára
s láskou pretavujem do hliny.

x Kde ste študovali a aká bola Vaša ćalšia púĢ po
štúdiách?
Dvakrát ma neprijali na ŠUP-ku v Bratislave. Rozhodla
som sa nevzdaĢ sa, ale pokraþovaĢ v ceste, ktorú som si
vysnívala. Tak som sa prihlásila na keramickú školu
v Modre, kde som získala úžasné remeselné základy
a skúsenosti. Po ukonþení školy som sa opätovne
prihlásila na ŠUP-ku, kde ma prijali do tretieho roþníka,
samozrejme už som pokraþovala v keramike.
Na vysokú školu ma neprijali. Chcela som študovaĢ
monumentálnu maĐbu, kde bol docentom Ivan
Vychlopen. Spomínam ho zámerne, pretože on bol ten,
ktorý ma držal v umeleckom napredovaní. Od neho som
dostávala vysokú školu súkromne. Bol na mĖa
neuveriteĐne prísny, niþ mi nedával zadarmo, vedel byĢ
kritický, ale vedel i pochváliĢ. Vždy mi hovoril, že mám
k tomu nadanie, aby zo mĖa vyrástol skutoþný umelec.
Verila som mu a za jeho podporu sa umelecké zaþiatky
som mu veĐmi povćaþná. Mojou snahou bolo nesklamaĢ
nielen jeho, ale i všetkých, ktorí mi verili, a hlavne
pomohli.

x Už vstupom do Vašej galérie pocíti þlovek akúsi
spätosĢ s prírodou, krásou a oddanosĢou autora,
ktorý sa celou osobnosĢou upísal tomuto záujmu.
Preþo je tomu tak?
Je to naplnenie môjho detského sna, závislosĢ od
vytvárania nieþoho krásneho. Patrím mu takmer celá,
napĎĖa ma, poþúva, pretavuje þo cítim, k þomu
nedokážem nájsĢ ani priliehavú odpoveć. Viackrát ani
netuším, þo chcem tvoriĢ, vynára sa to samé a som
prekvapená aký obrovský pocit k tomu cítim. Je to
neopísateĐný dar, ktorému som nesmierne povćaþná.
Ćakujem osudu, že môžem vytváraĢ takúto krásu. Táto
láska je i mojím chlebíkom, a kećže mám zázemie
v manželovi, nemusím sa zaoberaĢ otázkou þi nieþo
predám. Považujem to tiež za veĐké šĢastie, ktoré nemá
každý. Iný pohĐad do života a tvorby mi vniesol i syn
Dany, ktorý ma obklopil najkrajšou láskou, šĢastím
a radosĢou.

x Každé dievþa chce byĢ hereþkou, speváþkou,
manekýnkou, proste známou osobnosĢou. Vy ste sa
upísala výtvarnému umeniu, obrazom, plastikám
pretavených do hliny. Preþo práve tomuto odvetviu?
Niþ ostatné ma nelákalo viac ako sa staĢ známou
osobnosĢou vo výtvarnom umení. Umení, ktoré prežije
mĖa a zotrvá ešte niekoĐko rokov. Umenie, ktoré je
najtrvalejšie. Len moja vnútorná sila ma presúvala
dopredu a naćalej posúva. Nabíja ma nevyþerpanosĢou,
energiou a láskou, ktorú môžem rozdávaĢ cez toto
umenie. Umenie, z ktorého sa môže napiĢ každý kto po
Ėom túži a má rád. Ako tú soĐniþku, z ktorej si posolí
každý koĐko potrebuje.

x Jedno je isté. Vaša umelecká schopnosĢ vyjadriĢ
svoje myšlienky, nálady, pocity a emócie sú
obdivuhodné. Sú to výtvory, ktoré sú nielen
metaforou Vášho srdca, ale i prírody a viery. Bude to
i do budúcnosti tak, že Váš pohĐad, dotyk svetla
s dotykom lásky bude i naćalej zaujímaĢ vo Vašej
tvorbe významné miesto?
V to dúfam a verím. Neviem si predstaviĢ, že by som
robila nieþo iné. SedieĢ len tak so založenými rukami
nedokážem. Mala by som v duši prázdno, nemala þo
rozdávaĢ, deliĢ sa so svojimi pocitmi prostredníctvom
výtvarného umenia. Viera, láska, nádej s dotykom svetla
majú najdôležitejšie miesto v mojej tvorbe. Nezabúdam
k nim priradiĢ i pokoru duše a srdca. Dôležitý je pre mĖa
do budúcnosti nielen vlastný pocit, ale i pocit Đudí,
ktorých oslovujem svojimi obrazmi a keramikou. Som
povćaþná i im, lebo vo svojej tvorbe potrebujem i spätnú
väzbu, Đudí, priateĐov a predovšetkým rodinu...
Zhováral sa Ján Debnár
Pozn. autora: Rozhovor som mienil podĐa jej
požiadavky uverejniĢ v nejakom þasopise. Vybral som
si dva. ŽiaĐ, nemali záujem o uverejnenie
s poznámkou, že v þasopise dávajú priestor iba
známym osobnostiam, celebritám a rozhovorom od
zahraniþných prispievateĐov. Prekvapilo ma to
z dôvodu, že pani Ivett Axamitová je známa nielen na
Slovensku. PodĐa môjho názoru je omnoho väþšia
osobnosĢ ako sa každodenne objavujú na stránkach
nielen bulvárnych, ale i serióznych þasopisov
takzvané celebrity.

x KoĐko ste vytvorili a kde všade sa mohli a môžu
návštevníci stretávaĢ s Vašimi výrobkami?
To sa spoþítaĢ nedá. Ja tvorím a nerátam. Moje diela sú
roztrúsené po svete, nachádzajú sa v galériách aj
v súkromných zbierkach v zahraniþí. Ale i na Slovensku.
A kećže sa venujem i sakrálnej tvorbe, tak hlavne po
kostoloch, kde dostávam veĐa priestoru a som za to
nesmierne povćaþná. Kostoly sú najkrajšie galérie, ktoré
zotrvávajú, do ktorých Đudia prichádzajú s rôznymi
starosĢami, trápením, túžbami i bolesĢou. Ale hlavne
nádejou k šĢastiu, zdraviu a láske. A ja svojimi dielami
môžem byĢ pri tom. Je to hlavne kostol vo Vrbovom,
Nimnici, TopoĐþanoch, kaplnka v JabloĖove a inde.
x Kde nachádzate motívy k svojej tvorbe alebo snáć
Vaše exponáty vychádzajú z vlastných pocitov, nálad
a emócií?
V prvom rade predovšetkým zo seba a svojich
najbližších. Ale veĐa energie a námetov þerpám v prírode,

organizácii, ale záhradkári patria k najúspešnejším,
pretože za 1,5 roka získali toĐko þlenov, þo je
slovenskou raritou.“ Predseda okresného výboru (OV
SZZ ) JUDr. František Varga neskrýval
svoje
sympatie: „Som unesený. Z programu schôdze som
poþul jedineþný výpoþet prác.“ Na dobrú organizáciu

Sú záhradkári raritou?
Na výroþnej þlenskej schôdzi záhradkárov (ZO SZZ),
ktorá sa uskutoþnila 8.2.2011, padlo v rámci diskusie
veĐa pochvalných slov. Prvé boli od zástupcu starostky
obce, Ing. P. Bartoka: „V obci je 24 spoloþenských
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okresnej súĢaže v aranžovaní spomínal tajomník OV
SZZ Ing. H. Menke: “Rád k vám chodím. Tento rok
dokonca porušíme cyklus kolovania okresných súĢaží
a tento rok opäĢ usporiadame okresnú súĢaž
v aranžovaní, ako i okresnú výstavu ovocia, zeleniny
a kvetov u vás,
Pri bilancovaní odzneli
v Ivanke pri Dunaji.
samé chvály
Verím, že to bude
maĢ vplyv na sebavedomie vašej þlenskej základne.“
Prof. I. Hriþovský, þerstvo schválený þestný predseda
ZO SZZ, pochválil záujem mladých Đudí o vstup medzi
záhradkárov a vyzval všetkých, aby robili tak, aby
Ivanka pri Dunaji bola prostredníctvom záhrad
a predzáhradiek krásna. Ing. J. Šauliþ zo Spojenej
strednej školy prisĐúbil pomoc pri organizovaní
podujatí, pretože oceĖuje výchovnú stránku
záhradkárþenia, ktorá má vplyv aj na mladých Đudí.

venuje 20 rokov. Vyštudoval Vysokú školu
poĐnohospodársku v Brne, fakultu Záhradníctvo,
Lednice na Morave. V Ivanke pri Dunaji žije 16 rokov.
Je iniciátorom mnohých nových aktivít ZO SZZ.
Navrhol aj spoluprácu – odborné práce pri zveĐadení
obce a pomoc pri zveĐadení predzáhradiek þlenov,
ktorí sú na to odkázaní.
To, že sa záhradkári cítia
spolu dobre, dokazuje veĐká
úþasĢ þlenov na aktívoch
a záujem neformálne stráviĢ
þas po ukonþení aktívov pri konzumácii domácich
špecialít. A stretávajú sa aj mimo aktívov, na
gulášpárty, výletoch þi spoloþnom nákupe stromþekov.
No proste je medzi nimi pohoda.
M.T. za ZO SZZ v Ivanke pri Dunaji

Záhradkárska
komunita

Každý odchod je Ģažký –
o to Ģažší ten, z ktorého
už niet návratu. Pre toho
kto odchádza, a aj pre
tých, ktorí zostávajú. Ale
súboj s Ģažkou chorobou sa iba málokedy podarí
vyhraĢ, a je to vždy výhra iba doþasná. ŽiaĐ,
nepodarilo sa to ani zakladateĐovi a predsedovi nášho
zväzu záhradkárov v obci a dobrému priateĐovi pánovi
Ing. Ladislavovi Sandtnerovi, ktorí zomrel 23. januára
2011.
Statoþne bojoval do poslednej chvíle a veril, alebo
možno iba nedával najavo nepriaznivé skóre. SmrĢ
nám vzala vzácneho þloveka. Odišiel þlovek nesmierne
angažovaný, tvorivý, organizaþne schopný a pracovitý,
þlovek ktorý sa dokázal tešiĢ zo svojej práce, a ktorý sa
o túto radosĢ rád podelil. Odišiel þlovek, ktorého sme
obdivovali pre jeho Đudskú vyrovnanosĢ a pohodu,
ktorú si nenechával iba pre
seba.
Bol
našim
nenápadným radcom, ktorý
nám svoje bohaté skúsenosti
odovzdával s takou radosĢou
s akou sa odovzdáva dar.
Mal ešte veĐa pracovných
plánov ako ćalej rozvíjaĢ
þinnosĢ zväzu záhradkárov,
ako
vylepšovaĢ
svoju
záhradu, ktorá bola jeho
pýchou i radosĢou.
Odišiel jeden z nás, ktorý tu s nami žil, pracoval
a tvoril po našom boku, dýchal s nami jeden vzduch,
tešil sa z farieb kvetov, zo zarosených strapcov hrozna
a vône jabĎk zo svojej záhrady, obdivoval nádheru
prírody. Milý Laco, budeš nám všetkým veĐmi chýbaĢ!
V našich mysliach a srdciach ostávaš navždy. ýesĢ
Tvojej pamiatke!
ZO SZZ v Ivanke pri Dunaji

x ZO SZZ má 120
ýím sa môžu
þlenov - milovníkov
záhradkári pochváliĢ?
okrasných a ovocných
záhrad
s profesionálnymi i laickými skúsenosĢami, ktorí
pestujú svoje produkty na pôde od rozmeru väþšieho
kvetináþa až po áre, hektáre pôdy
x v roku 2010 zorganizovali 10 tematických
prednášok s následnou výmenou skúseností, za veĐkej
úþasti svojich þlenov a sympatizantov
x získali 5-10% zĐavy vo viacerých predajniach (aj
mimo obce Ivanka pri Dunaji)
x þlenovia mali možnosĢ spoznaĢ záhradky svojich
þlenov – Ing. Škottu, Ing. Mišíka, Ing. Hässlera,
manželov Pokšteflových s praktickými radami a
ukážkami starostlivosti o záhradu (a samozrejme
s obþerstvením)
x 7 þleniek ZO SZZ získalo 11 víĢazných kategórií
v okresnej súĢaži v aranžovaní, ktorú ZO SZZ Ivanka
pri Dunaji aj organizovala
x na výstave ovocia, zeleniny a kvetov v Spojenej
škole vystavovali 310 exponátov a rarít z produkcie
záhrad
x zorganizovali 3 aranžérske dni s veĐkonoþnou,
jesenno-dušiþkovou a vianoþnou tematikou
x od tohto roku budú záhradkári vyhodnocovaĢ súĢaž
„O najkrajšiu predzáhradku a najkrajší balkón“. ZO
SZZ prevzala dlhoroþnú štafetu hodnotenia súĢaže od
MO Slovenského zväzu žien.

Za priateĐom
Ing. Ladislavom
Sandtnerom

Bilancovanie
þinnosti
záhradkárov sa konalo bez
úþasti predsedu Ing. Ladislava Sandtnera, ktorý zomrel
23. januára 2011. Výbor ZO mu navrhol udeliĢ þestné
uznanie in memoriam, za jeho prácu pri založení a
rozvíjaní þinnosti záhradkárov v Ivanke pri Dunaji.
Za nového predsedu záhradkárov bol zvolený Ing.
Miroslav Horváth, ktorý sa záhradníctvu profesionálne

Nový predseda

sa podporujú
konkrétne projekty na zmiernenie
negramotnosti a veĐkej hmotnej biedy. Naším
príspevkom dávame týmto Đućom svetlo nádeje.
Tohto roku naši koledníci navštívili 42 rodín, 31
v Ivanke a 11 v Zálesí. Vo farnosti sme chodili v 7

DOBRÁ NOVINA 2010
Milí priatelia, chcem sa s Vami podeliĢ
s vyhodnotením vianoþného koledovania pre Dobrú
Novinu. Z tejto zbierky pre chudobné deti v Afrike
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skupinách, z toho 1 koledovala v Zálesí. Do podujatia
sa zapojilo 35 detí a 24 dospelých. S radosĢou Vám
oznamujeme, že zbierka pre Dobrú Novinu
þiní: 3001 eur, þo v korunách je 90 408.
Všetky peniaze už boli odoslané na úþet
Dobrej Noviny.
Ćakujeme Vám, že ste aj tohto roku
tomuto koledníckemu podujatiu tak priali.
Ćakujeme za každú formu podpory a za
každý dar. Osobitne ćakujeme rodiþom
detí, detským koledníkom, vedúcim skupiniek,
mládežníkom a hudobníkom. Nedali sa odradiĢ ani
zimou, ani mrazom, ani tým, že v každom dome bolo
Každé roþné obdobie
Okienko zdravia má
svoje
neopakovateĐné þaro.
Aj zima, ktorá je už takmer za nami. Dáva nám možnosĢ
športového vyžitia. Ale prináša aj vyšší výskyt dýchacích
vírusových chorôb, ako aj nejaké to kilo navyše po
vianoþných sviatkoch. VeĐké teplotné rozdiely, ktoré sú v
poslednom þase už skoro pravidlom, tiež veĐmi na zdraví
nepridávajú.
Nevhodná strava, stres, nedostatok pohybu a
nesprávny životný štýl spôsobujú zvýšenú záĢaž
organizmu, jeho prekyslenie, usadzovanie
škodlivých, toxických látok v rôznych
þastiach tela, nevynímajúc kĎby. To
spôsobuje stuhnutosĢ a bolesti kĎbov a
svalov. PodĐa Malachova a jeho „Oþista
tela a správna výživa“ je na oþistu kĎbov
vhodný odvar z 5 g (1 balenie)
bobkových listov, ktoré polámeme a do 3 dcl vody dáme
na 5 minút povariĢ. necháme 10 – 15 minút lúhovaĢ,
precedíme a po dúškoch pijeme 10 hodín. Toto
opakujeme 3 dni, potom si dáme týždeĖ pauzu a opäĢ
zopakujeme 3 dni pitia odvaru. Túto kúru opakujeme 4
krát do roka. Druhý a každý ćalší rok absolvujeme už len
1 kúru. PohyblivosĢ sa zlepší a bolesti ustúpia. Je to
vyskúšané!
Jar klope na dvere a chrípky sa hlásia. Nezabúdajme
na náš osvedþený cesnak a cibuĐu, ktoré majú silné

treba nanovo ladiĢ gitaru. Všetko išlo veĐmi dobre
vćaka Vašej ochote, nadšeniu, obetavosti a nápaditosti.
Ćakujeme rodinám, že nás trpezlivo
þakali, prijali, podporili aj pohostili.
Na záver sa chcem poćakovaĢ Vám,
ktorí ste priniesli svoj príspevok pred alebo
po koledovaní osobne. Aj tohoroþná
zbierka je ovocím
veĐkej
lásky a
veĐkodušnosti.
A na záver ešte chcem všetkým
popriaĢ, aby sme po celý rok zažívali Božie požehnanie
a úprimnú radosĢ z viery.
Mária ýaputová
fytoncídne vlastnosti. Už rímsky prírodopisec Plínius
starší v 1. stor. n. l. odporúþal cesnak ako prostriedok
proti 61 chorobám. Zápach z úst eliminuje volské oko s
hriankou a viacerými strúþikmi. K tomu môžeme
nakrájaĢ papriku, rajþinu alebo leþo a máme chutné a
zdravé jedlo. Na utlmenie až odstránenie pachu cesnaku
môžeme požuĢ þerstvú alebo i mrazenú vĖaĢ petržlenu
alebo vypiĢ mlieko. Ak tieto vzácne plodiny z urþitých
dôvodov konzumovaĢ nemôžete, je vhodné urobiĢ si 1 –
2 týždĖovú kúru z mrkvovej alebo jablkovej šĢavy.
Vypite 3 dcl šĢavy nalaþno 1/2 hodiny pred jedlom.
ŠĢavy odstraĖujú patogénnu mikroflóru v þrevách
a tým posilĖujú organizmus.
VeĐmi úþinné na vnútorné i vonkajšie
ochorenia sú aj grapefruitové jadierka. Podrvené
ich máþajte v aspoĖ 60o alkohole. Extrakt má
antibakteriálne, antivírusové a protipliesĖové
úþinky. Vnútorne užívajte 3x denne 10 – 15
kvapiek. Zvonku potierajte (herpesy, afty, poranenia,
výplachy, atć.). Pôsobí na široké spektrum ochorení,
dokonca i na baktériu Helicobacter Pylori.
Pri rôznych ochoreniach treba vždy dôkladne zvážiĢ
þo je možné dosiahnuĢ samolieþbou a kedy je nutné
vyhĐadaĢ lekára a zveriĢ sa do rúk odborníka, aby sme
nieþo nezanedbali!
Život plný zdravia a optimizmu praje Marta Polaþiková

"

V novembrovom þísle IN/2010 sme Vážená pani ...,
poboþka
uverejnili
príspevok
pisateĐky
pod Krajská
VšZP
Bratislava
názvom „SġAŽNOSġ NA POSTUP LEKÁRA“.
prešetrovala Vašu sĢažnosĢ vo veci odmietnutia zdravotnej
Redakcia IN dostala na vedomie odpoveć starostlivosti o Vás a Vášho manžela, resp. odmietnutia
na predmetnú sĢažnosĢ podpísanú poskytnutia zdravotnej starostlivosti, odstúpenia od dohody
riaditeĐom krajskej poboþky VšZP a.s. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vrátenia zdravotnej
dokumentácie Vás a Vášho manžela poskytovateĐom
B ti l
Z li
b á
zdravotnej starostlivosti MUDr. Dušanom Kullom. Na základe výsledkov prešetrenia Vám oznamujeme, že Vaša
sĢažnosĢ je opodstatnená, s ohĐadom na nasledovné skutoþnosti:

Z vašich listov

K tvrdeniu þ.1:„Napriek niekoĐkonásobnému potvrdeniu z mojej strany, že žiadnu žiadosĢ o zmenu zdravotnej
poisĢovne sme nepodpisovali, MUDr. Kulla mi dal moju aj manželovu zdravotnú dokumentáciu s tým, že si
môžeme hĐadaĢ ošetrujúceho lekára aj v Brne alebo v Bernolákove, že on nás ćalej nebude maĢ v starostlivosti,
pretože to sú dve hodiny vypisovania papierov, na ktoré nemá þas, pretože sa musí venovaĢ pacientom.“
VzhĐadom na novú legislatívu EU o koordinácii sociálneho zabezpeþenia a skutoþnosĢ, že Vy a Váš
manžel máte trvalý pobyt v SR, priþom ste poberateĐmi dávok dôchodkového zabezpeþenia zo zahraniþia –
ýR, máte obaja odo dĖa 1.5.2010 nárok na Európsky preukaz zdravotného poistenia zo zdravotnej poisĢovne
z ýR.
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Na základe predmetnej legislatívy máte nárok na zdravotnú starostlivosĢ v SR – ako v štáte svojho
bydliska – v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako poistenci VšZP, a. s., u ktorej ste i naćalej
registrovaní. VšZP, a. s. si uhradenú zdravotnú starostlivosĢ následne uplatĖuje v príslušnej zdravotnej
poisĢovni v zahraniþí.
Poistenci s takýmto postavením sa môžu i naćalej preukazovaĢ pôvodným preukazom poistenca.
Z uvedeného je zrejmé, že ste nepožiadali o zmenu zdravotnej poisĢovne a stali ste sa poistencami vyššie
uvedenej þeskej zdravotnej poisĢovne, registrovanými vo VšZP, a. s., na základe zmeny legislatívy EU.
S ohĐadom na skutoþné odovzdanie (Vašej a manželovej) zdravotnej dokumentácie Vám dĖa 26.8.2010 došlo
zo strany MUDr. Kullu k faktickému odstúpeniu od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej
medzi MUDr. Kullom a Vami (a medzi MUDr. Kullom a Vašim manželom).
Tvrdenie MUDr. Kullu: „po našom rozhovore sa pani ... rozhodla overiĢ si svoj poistenecký stav do VšZP
v Ružovej doline þ. 10, BA. Za tým úþelom si vypýtala chybový protokol a zdravotnú dokumentáciu pre seba
a manžela. Po konzultácii problému vo VšZP mi dokumentáciu mala obratom priniesĢ. Oþakával som, že
v priebehu niekoĐkých dní sa vráti a oznámi mi obojstranne prospešné riešenie“, je možné považovaĢ za úþelové
a bezpredmetné vzhĐadom na skutoþnosĢ, že MUDr. Kulla nemal žiadny relevantný dôvod odovzdávaĢ
Vám zdravotnú dokumentáciu (spolu s tzv. chybovým protokolom, ktorý VšZP, a. s doruþila MUDr. Kullovi).
PodĐa príslušných ustanovení zmluvy medzi VšZP a MUDr. Kullom ako poskytovateĐom zdravotnej
starostlivosti, ak poskytovateĐ zdravotnej starostlivosti nesúhlasí s tzv. chybovým protokolom, má právo sporné
þiastky (neuznané výkony) v Ėom rozporovaĢ, a to vecne príslušnej poboþke VšZP, a. s. v zmluvne stanovenom
termíne odo dĖa obdržania chybového protokolu. Zmluvné strany následne protokol (a argumenty poskytovateĐa)
osobne prerokujú. S ohĐadom na uvedené je akékoĐvek posielanie poistenca – pacienta s predmetným
chybovým protokolom „na vybavenie“, „overenie“ do VšZP, a. s. alebo len súhlas s takýmto postupom,
absolútne bezpredmetné a irelevantné, resp. v priamom rozpore s písomnou zmluvou uzatvorenou medzi
VšZP, a. s. a poskytovateĐom zdravotnej starostlivosti.
Obdobne je tomu tak i pri tvrdení MUDr. Kullu o odovzdaní zdravotnej dokumentácie. V prípade, ak by
ste komunikáciou s VšZP, a. s. chceli vyriešiĢ akékoĐvek nezrovnalosti ohĐadne Vášho statusu poistenca, sú pri
takejto komunikácii akékoĐvek údaje zo zdravotnej dokumentácie taktiež irelevantné a bezpredmetné. VzhĐadom
na uvedené MUDr. Kulla nemal dôvod vydávaĢ Vám zdravotnú dokumentáciu. Uvedené konanie
MUDr. Kullu je v priamom rozpore so zákonom þ. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
K tvrdeniu þ. 2 „Ešte som sa ho spýtala, þi predpíše aspoĖ lieky pre manžela. MUDr. Kulla predpísanie liekov
odmietol s poznámkou, že už dosĢ robil zadarmo.“
Predmetné tvrdenie nie je možné relevantne preskúmaĢ a vyhodnotiĢ vzhĐadom na skutoþnosĢ, že ide o Vaše
tvrdenie proti tvrdeniu MUDr. Kullu, podĐa ktorého: „Neodmietol som zdravotnú starostlivosĢ 26.8.2010
pacientke a jej manželovi, pretože neudávala žiadne Ģažkosti a o niþ ma nežiadala.“ ZároveĖ sa údajné
odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti týkalo inej osoby – Vášho manžela, ktorý sa osobne návštevy
MUDr. Kullu nezúþastnil. Vyššie uvedené neodôvodnené a protiprávne odovzdanie zdravotnej dokumentácie
MUDr. Kullom dĖa 26.8.2010 nepriamo poukazuje na skutoþnosĢ, že k predmetnému odmietnutiu mohlo
dôjsĢ tak, ako tvrdíte.
VzhĐadom na opodstatnenosĢ sĢažnosti VšZP, a. s. prijala opatrenia:
MUDr. Kulla bude obratom oboznámený s výsledkom prešetrenia sĢažnosti a písomne upozornený na predmetné
nedostatky.
O výsledku prešetrenia sĢažnosti bude informovaný Bratislavský samosprávny kraj, Odbor zdravotníctva.
S pozdravom MUDr. Pavol Martanoviþ, riaditeĐ krajskej poboþky VšZP, a. s. Bratislava

ýo znamená titul "RSDr."?
Viacerí
známi
sa
pozastavili
nad
oficiálnymi dokumentmi našej obce, na
ktorých si pani starostka uvádza pred
menom
netradiþný titul "RSDr.". ýo
vlastne tento titul znamená?

RSDr. je "doktor sociálno-politických vied" (z lat.
rerum societatis doctor). V komunistickom ýSSR bol
udeĐovaný na Vysokej škole politickej ÚV KSý, na
Vojenskej politickej akadémii Klementa Gottwalda a
tzv. "VÚML" (Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS v
Bratislave).
Štúdium bolo zamerané na marxizmus – leninizmus a
úlohu komunistickej strany pri budovaní "krajších

zajtrajškov" pod "diktatúrou proletariátu".
Pretože tento titul získavali zvyþajne komunistickí predstavitelia (VasiĐ BiĐak...) a "nomenklatúrne
kádre", nazýval sa Đudovo (podĐa skratky) "rodnej strany doktor", "rozhodnutím strany doktor" alebo po
þesky "rychle snadno doktor".
Peter Marosz
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Poþty žijúcich Ivanþanov podĐa roku narodenia (k 31.12. 2010)
Na vodorovnej osi sa nachádzajú roky narodenia Ivanþanov, poþnúc rokom 1914, kedy sa narodila
najstaršia k 31. 12. 2010 žijúca. Na na zvislej sú poþty žijúcich Ivanþanov v danom roku.
rok

M

Ž

S

1914

0
0
0
0
1
1
2
2
3
6
3
9
7
9
7
10
16
12
8
12
12
5
19
14

1
1
0
0
2
5
4
3
6
9
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2

1
1
0
0
3
6
6
5
9
15
19
19
22
28
26
27
39
28
32
28
23
26
36
40

1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

rok
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

Deti (do 18 r.)
Produktívny vek
Dôchodcovia (Ž- od 60, M- od
Spolu

M

Ž

S

19
29
17
24
21
21
31
34
28
32
37
37
44
33
36
42
27
37
45
33
28
30
35
40

21
19
21
25
27
31
43
36
36
49
33
48
45
42
43
48
43
35
41
39
32
31
36
29

40
48
38
49
48
52
74
70
64
81
70
85
89
75
79
90
70
72
86
72
60
61
71
69

rok
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

muži

ženy

spolu

577

577

1 154

1 825

1 829

3 654

414

670

1 084

2 816

3 076

5 892
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M

Ž

S

34
39
45
39
38
38
41
45
64
43
54
37
58
50
51
51
44
46
44
32
36
34
48
41

39
41
28
44
49
38
40
48
43
50
45
52
57
60
47
58
55
56
54
41
35
39
42
40

73
80
73
83
87
76
81
93
107
93
99
89
115
110
98
109
99
102
98
73
71
73
90
81

rok
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

M

Ž

S

46
40
32
29
40
40
42
41
32
21
25
33
28
20
35
29
37
33
43
32
20
37
34
38
39

38
33
33
44
42
40
33
31
37
33
33
19
26
21
32
31
30
38
43
41
37
34
33
32
26

84
73
65
73
82
80
75
72
69
54
58
52
54
41
67
60
67
71
86
73
57
71
67
70
65

M - muži
Ž - ženy
S - spolu
spracoval Ing. Miroslav Kubiš
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Príslušníci OR HaZZ evakuácia osôb – priestory vzdelávacie zariadenia Slovenskej
v Pezinku z hasiþských univerzity v Modre – Harmónii, potápanie v hĎbkach,
staníc Pezinok a Senec podĐa štatistických údajov uskutoþnili potápanie pod Đadom, záchrana osôb na zamrznutých
v priebehu roka 2010 843 výjazdov. Zasahovali pri 244 vodných plochách, vyprosĢovanie osôb pri dopravných
požiaroch, 492 technických zásahoch, 26 ekologických nehodách a pod.) a zvyšovali si zdatnosĢ fyzickou prípravou.
Z dôležitých þinností okresného riaditeĐstva je požiarna
udalostiach, zúþastnili sa 22 cviþení. V 51 prípadoch jednotka
vyšla zbytoþne – plané poplachy. Pri požiaroch
vznikla škoda 743 397 €, ale rýchlym a úþinným
zásahom hasiþov boli uchránené hodnoty vo
výške 2 401 983 €. Príslušníci hasiþských
jednotiek v Pezinku a v Senci profesionálnym
zásahom zachránili 296 osôb (PK 77, SC 219).
Pri požiaroch bola 1 osoba usmrtená a 8 osôb
bolo zachránených.
To, že práca hasiþov patrí medzi tie
nároþnejšie,
svedþí aj likvidácia požiaru
Furmanskej krþmy v lokalite Modra – Piesok,
ktorý bol na jednotku nahlásený 23. 12. 2010
o 2316. Pri požiari zasahovalo 12 príslušníkov z Pezinka prevencia. Na oddelení požiarnej prevencie pracuje päĢ
a ćalší príslušníci boli privolaní z HS Senec, a taktiež príslušníkov, ktorí vykonávajú kontrolnú þinnosĢ
pomáhali i dobrovoĐní hasiþi z Modry. Pri zásahu boli u právnických i fyzických osôb - podnikateĐov, v obciach vo
nasadené štyri cisterny. Prácu hasiþov komplikovala veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany
neprístupná, zĐadovatená cesta k zdroju vody – kúpalisku, pred požiarmi, posudzujú dokumentáciu stavieb z hĐadiska
preto bola zriadená kyvadlová doprava vody zo požiarnej bezpeþnosti, zúþastĖujú sa kolaudaþných konaní a
vzdialenejšieho zdroja vody. Požiarom bol ohrozený aj les vykonávajú preventívno-výchovnú þinnosĢ. Za obdobie roka
v tesnej blízkosti krþmy. ŽiaĐ, aj napriek snahe hasiþov, krþma vykonali príslušníci oddelenia požiarnej prevencie spolu 217
celá zhorela. To, že požiar môže vzniknúĢ v ktoromkoĐvek protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 2 136
þase dokazuje požiar bytu na 8. poschodí v bytovke v Senci, nedostatkov. Za porušenie predpisov o ochrane pred požiarmi
ktorý vznikol v noci 24.12.2010 a zachvátil obývaciu boli uložené 3 pokuty právnickým a fyzickým osobám miestnosĢ. Požiar likvidovalo 7 hasiþov zo Senca, Pezinka, ale podnikateĐom, a obþanom bolo uložených 9 blokových pokút
a riešené boli 3 priestupky. Prajeme všetkým obþanom v roku
i z Bratislavy.
Tieto, ale i ostatné udalosti, pri ktorých zasahujú hasiþi si 2011 všetko dobré, veĐa zdravia šĢastia, a aby sa s hasiþmi
vyžadujú znaþnú fyzickú, ale i psychickú zdatnosĢ hasiþov. stretávali pri príjemnejších udalostiach ako sú požiare a iné
Aby pohotovejšie zdolávali príslušníci takúto záĢaž, nehody.
absolvovali v priebehu roka niekoĐko taktických cviþení pplk. Ing. Orlická, vedúca OPP OR HaZZ v Pezinku
(likvidácia požiaru v obchodnom dome Kaufland v Senci,
Seneckých jazerách zasahovali potápaþi! Tento krát nebolo treba nikoho
Potápanie pod Đad Na
zachraĖovaĢ, ale išlo o cviþnú akciu, ktorá sa už po 14. krát uskutoþnila v rámci
zdokonaĐovacej prípravy zložiek MV SR. Zúþastnili sa ho potápaþi z OR HaZZ v Pezinku, KR HaZZ v Trenþíne, KR HaZZ
v Trnave, KR HaZZ v Nitre, HaZÚ hl. m. Bratislava, Porieþne oddelenie prezídia PZ a MO SR bolo zastúpené potápaþmi VU
1049 Sereć – zo ženijného práporu. Na zdravotný stav potápaþov dohliadal lekár zo Zb HaZZ Malacky. CieĐom cviþenia bolo
preveriĢ zruþnosĢ a profesionálne schopnosti pri vykonávaní záchranných prác pod vodnou hladinou v zimnom období, kedy sa
vonkajšia teplota pohybuje okolo mínus 5 stupĖov. Výcvik sa uskutoþnil na miestach, kde jazero dosahuje hĎbku cca 5 m a voda
je þistá s viditeĐnosĢou 3 až 5 metrov.
ViditeĐnosĢ sa jednotlivými
ponormi znižuje. Hrúbka Đadu dosahuje
13 centimetrov, teplota vody sa
pohybuje okolo 1 stupĖa. Potápaþi sa
museli ponáraĢ a vynáraĢ
v urþených otvoroch, ktoré na zaþiatku
výcviku boli vyrezané v Đade.
V rámci výcviku potápaþi museli
maximálne
bezpeþne
vykonávaĢ plánovaný ponor so
zámerom testovania odolnosti
organizmu v oblasti klaustrofóbie,
fyzickej a psychickej záĢaže.
Výcvik „Potápanie pod Đadom“ si
okrem vybraných hasiþov,
vojakov a policajtov vyskúšal i minister
vnútra JUDr. Daniel Lipšic. Po
obleþení si šedého neoprénového obleku
sa o pár minút ponoril pod
niekoĐkocentimetrovú Đadovú vrstvu
v sprievode
profesionálneho
hasiþa – potápaþa. Ponory pod
zamrznutú hladinu Seneckého
jazera sa konali vždy vo dvojiciach,
ktoré boli kvôli zaisteniu ich
vzájomnej bezpeþnosti prepojené lanom. VliezĢ do Đadovej vody v teplote približne plus 1 stupeĖ nad nulou si urþite vyžaduje aj
veĐkú dávku odvahy. Po vykonaných ponoroch štáb potápania urobil krátke vyhodnotenie výcviku. RiaditeĐ KR HaZZ
v Bratislave ppl. Ing. Pavol Mikulášek vysoko vyzdvihol tento výcvik, ktorého každoroþným cieĐom je zdokonaĐovanie
þinnosti služobných potápaþov i výmena skúseností v rámci rezortov. Vedúci skupín a všetkých 28 zúþastnených potápaþov
dokázali dobrú pripravenosĢ pre výkon svojej þinnosti v HaZZ SR a v zložkách OS SR. Ciele zdokonaĐovacej prípravy boli
splnené. mjr. Ing. Bartošová, OR HaZZ v Pezinku

Hasiþi a rok 2010
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ýervený kríž bilancoval

Ocenenie prof. Jánskeho získali:

V plnej sále MD predniesla výroþnú x Diamantová plaketa: Štefan StruharĖanský
správu predsedníþka MS SýK Mgr. A. x Zlatá plaketa: Mária Raþková, p. Hendrichovský
Horáková. Úlohy, ktoré si organizácia x Strieborná pl.: Ivana Fülopová, Dušan Paška st., Pavol Šimek
predsavzala aj splnila. Spomeniem len x Bronzová plaketa: OĐga Tereštíková
niektoré: zápis bezpríspevkových darcov krvi do
pamätnej knihy obce, autobusový výlet na Moravu,
potravinové balíþky pre jubilantov oslavujúcich 75,
80, 85 a 90 rokov pri príležitosti mesiaca úcty
k starším, odbery krvi (3 krát v poþte 108 darcov). Pri
každom domácom futbalovom zápase je prítomná
þlenka výboru Mgr. Dáša Pašková vyškolená
v poskytovaní prvej pomoci. Akcie usporiadané MS
SýK boli financované z vlastných zdrojov.
Na schôdzi sa s veĐkým záujmom prítomných
stretla prednáška MUDr. Luknárovej. V kultúrnom
programe zaujalo vystúpenie orientálnych taneþníc.
Mgr. P. Bartok zástupca starostky

Ivanská minifutbalová liga pred jarnou þasĢou
Mnohí z aktérov ukonþenej jesennej þasti ani cez zimu nezaháĐali.
Na futbal využívali najmä priestory telocviþne ZŠ. Niektorí to
skúšali, ak poþasie dovolilo, aj na miniihrisku. Uvažovaný turnaj
cez sviatoþné decembrové a januárové dni sa nakoniec nepodarilo
zorganizovaĢ.
Jarnú þasĢ predpokladáme zaþaĢ po dohode so zástupcami
zúþastnených mužstiev koncom marca. Tak aby už bolo vonku
poþasie pre futbal dlhodobo prijateĐné, a súþasne, aby sa všetko
stihlo odohraĢ do termínu ivanského hodového turnaja.
Je možné, ak sa úþastníci dohodnú a þasovo sa to stihne, že po
základnej jarnej þasti spestria minifutbalovú ligu vyraćovacie
zápasy systémom play-off. Viac informácií o príprave a priebehu
ivanskej minifutbalovej ligy nájdete na www.ifm.xf.cz. -letZ ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteĐstva
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Pamiatky a pamätihodnosti
Ivanky pri Dunaji
Na
posledný
februárový
sobotný
podveþer pripravila obec Ivanka pri
Dunaji prezentáciu obnovy kultúrnych
pamiatok realizovanú v roku 2010
spojenú aj s predstavením publikácií
vydaných pri tejto príležitosti.
Z Ministerstva kultúry SR získala
obec na vydanie dotáciu 10 000 €.
Podujatie sa konalo v priestoroch
ivanského kaštieĐa. SúþasĢou programu
bolo aj premietanie filmov o pamiatkach
našej obce.
-let-

þíslo 1 / február 2011
Vitráž z ivanského kostola ide do reštaurátorských dielní

SpoloþnosĢ SAGI s.r.o ponúka obþanom za
odovzdaný zberový papier - hygienické
vreckovky, toaletný papier a kuchynské
utierky – rolky od výrobcu TENTO.
Výmena sa bude uskutoþĖovaĢ v termínoch:
12. marca /14. mája / 16. júla / 17. septembra /
19. novembra 2011 vždy od 1000 do 1300 na
Námestí padlých hrdinov.
obþan dá
obþan odstane
3 kg papiera 1 rolku toaletného papiera TENTO maxi
1 kg papiera 1 balíþek hygienických vreckoviek
15 kg papiera 2 rolky kuchynských utierok

Vážení obþania Ivanky pri Dunaji,
tak ako pred niekoĐkými rokmi, aj teraz sa na Vás obraciam
s prosbou. Prvý júnový víkend skupina dobrovoĐníkov
usporiada oslavu Medzinárodného dĖa detí pre telesne,
psychicky a sociálne postihnuté deti. Oslava sa tradiþne
koná na Kaþíne.
Pomohlo by, keby ste nám mohli darovaĢ nepotrebné
hraþky, športové potreby a iné predmety, ktoré by mohli
urobiĢ deĢom radosĢ. Tiež budeme vćaþní za akúkoĐvek
inú pomoc (finanþná podpora, potraviny na prípravu
obþerstvenia, nealko nápoje, sladkosti a iné). PriniesĢ ich
môžete do konca mája do Informaþného centra. Za
pochopenie a pomoc vám už vopred ćakujem.
Mgr. A. Voltemarová
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Ivanské novinky: zodpovedný redaktor Vladimír
Letenay; spolupracovníci: Peter Bartok, František
Hässler; Foto: Ivan Schreiner,
Reg. þíslo: OÚ SC–10/99; Náklad: 2100 ks;
Nepredajné! Príspevky doruþte osobne na obecný
úrad s oznaþením: Redakcia IN, alebo zašlite
poštou na Obecný úrad, redakcia IN.

Uzávierka príspevkov
do ćalšieho þísla IN je 15. 4. 2011.

Redakcia má právo skracovaĢ príspevky podĐa
potreby, vybraĢ z nich to najdôležitejšie tak, aby sa
nezmenil ich význam. Nepodpísané príspevky
nebudeme uverejĖovaĢ. Nevyžiadané rukopisy a iné
podklady
nevraciame.
Názory
þitateĐov
prezentované v uverejnených listoch sa nemusia
zhodovaĢ s názormi redakcie.
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Spoloþenská rubrika

Z Blahoželáme jubilantom

Z Narodili sa: (od 3.11.2010)

70 rokov: Mária HrivĖáková (Moyzesova), Margita ZvardoĖová
(Ružová), Ladislav Rajcsányi (Nám. sv. Rozálie), OĐga Kulková
(Štefánikova), Margita Valþeková (Dlhá), Emanuel Marekoviþ
(Slneþná), Martina Lukáþová (Hviezdoslavova), Anežka Karavanová
(Farnianska), Peter Pláteník (Za školou), Eva Šunová (Školská),
František Mišík (Pekná), Magdaléna Mišíková (Pekná).
75: Mária Koneþná (Partizánska), Irma Radová (Hviezdoslavova),
Vojtech Szalay (Matiþná), František Slnek (KmeĢova), Matilda
Juhošová (Slneþná), Ružena Ratkovská (Bernolákovská), Peter
Krupica (Záhradnícka), Elena Mišíková (Cintorínska).
80: Katarína
Šmidáková
(Sládkoviþova),
Anton
Biely
(Grasalkoviþova), Jozef Lesný (Záhradnícka), Štefan Podmanický
(Družstevná), Zita Buþková (Dunajská), Mária Kurþíková (Školská),
Jozef Šebo (SNP), Ferdinand Biskupiþ (Moyzesova), Pavol Opšenák
(Hurbanova), Mária Balážová (Štúrova).
81: Ružena Szekérová (Štefánikova), Etela Potoþná (Kvetná),
Annastázia Axamitová (Moyzesova), Bernardína Malíková
(Záhradnícka), Alica Urmaniþová (Hviezdoslavova), Štefan Pozdech
(Moyzesova), Mária Krištofiþová (Dlhá).
82: Terézia Tóthová (Štefánikova), Štefan Sabol (SNP), Milan
Babulík (Okružná), Júlia Treplánová (Záleská), OĐga Andelová
(Hurbanova), Adela Kasanová (Štefánikova).
83: Anna
Múþková
(Slneþná),
Hedvika
Gregoroviþová
(Záhradnícka), Robert Švirec (Ružová), Júlia Múþková (Dlhá),
Gabriela Obertová (Sládkoviþova), Katarína Velþická (Štefánikova),
Viera Országhová (Nádražná), Terézia Halinkoviþová (Štefánikova),
Mária Drobcová (Cintorínska), Libuša Krivosudská (Vinohradská).
84: Rozália Nagyová (Sadová), Barbora Vyskoþová (Hurbanova),
ďudovít Schranc (Slneþná), Mária Hadvigová (Ružová), Mária
Sedláková (Puškinova), Anna Országová (Jesenského), Justína
Šebová (SNP), Vlasta Kordáþová (PoĐná), Zlatica Odnechtová
(PoĐovnícka), Mária Virágová (Záhradnícka), Anna Boušková
(Štefánikova).
85: Ladislav Petro (Štefánikova), Jozef Daniš (Štefánikova).
86:
ďudmila Ožvátová (Škultétyho), Gizela Kraváriková
(Moyzesova), Juraj Pleva (Ružová), Juliana Mészárosová
(Družstevná), Valéria Melegová (Cintorínska).
87: Izabella
Užáková
(Komenského),
Anna
Trnþíková
(Hviezdoslavova), Paulína Štercelová (Hurbanova).
88: Mária Antalicová (Nám.PH), Mária Vosátková (Komenského),
Viliam Monošík (Hurbanova), Helena Antalicová (PoĐovnícka),
František Juráþek (SNP).
89: Alžbeta Ondrejková (Štefánikova),
90: Mária Morávková (Vajnorská), Vilma Guldánová (Kalinþiakova).
91: Ružena Pichová (Dobšinského), Rudolf Jung (Hurbanova).
92: Jozef Jung (Cintorínska).
93: Júlia Sedláþková (Bernolákovská).
Ako to rýchlo preletelo nad vašou hlavou nebadane.

Samuel ďudovít Ruman (Slneþná),
Samuel Reissmüller (Hlinkova),
Michal Martíšek (Záhradnícka),
Paula Brhlíková (Agátová),
Martin Beliþka (Agátová),
Filip Kopecký (Záleská),
Leo Dugoviþ (Komenského),
Branislav Dvorecký (Farnianska),
Petra Antalicová (Dlhá),
Filip Šnajder (Matiþná),
Lenka Šutláková (Bernolákovská),
Jana Orlíková (Trenþianska),
Martin Mery (Gaštanová).

<Zomreli:

Ján Lukáþ, Nám.PH (nar. 1918); Rozália
Filová, Ružová (1919), Anna Meriþková
Grasalkoviþova (1919), Emília Škarbová,
Ružová (1923), Judita Kováþová,
PoĐovnícka (1924), František Šlosár,
Školská
(1925),
Ervín
Morávek,
Moyzesova (1925), Alojz Dlugi, Nám.PH,
(1925), Ján Klenovszki, SNP (1925),
Aurélia Koneþná, Grasalkoviþova (1925),
Jozefína Ballayová, Dunajská (1928),
Božena Tichá, Štúrova (1929), Štefan
Šidlík, SNP (1930), ďudmila Leviusová,
Pekná
(1931),
Terézia
Méryová,
Komenského (1933), Anna Gažíková,
Hurbanova,
(1935),
OĐga
Jolana
Marþišinová,
Cintorínska
(1936),
Veronika Fecenková, Pluhová (1937),
Ladislav Sandtner, Štefánikova (1940),
Katarína Javorková, Dlhá (1948), Anna
Maþeková, VišĖová (1953), Jozef
Lenharþík, Palárikova (1953).

Spomíname.....
S úctou a láskou spomíname na našich
drahých zosnulých rodiþov Alexandra
Krištofiþa
(17.3.2000)
a Alžbetu
Krištofiþovú (6.2.2006) z Cintorínskej
ulice.
Aj keć nie
ste
s nami,
v našich srdciach
žijete stále.
Syn Miroslav, dcéra Eva a celá rodina

Jarþeky vrások zdobia þelo, strieborný sniežik krášli skráne.
A zrakom duše pátrate v diali, spomienky sa Vám roja v mysli,
i tie þo radosĢ prinášali, i tie þo smútok v dušu vstisli.
V pokojnom, tichom žitia prúde ćalší rad rokov nech Vám rastie,
každý deĖ nech sviatkom bude a prinesie radosĢ, lásku, zdravie,
šĢastie.
Želá ZPOz pri OcÚ v Ivanke pri Dunaji
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