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pohľady z obce...

Koncert učiteľov ZUŠ

Z obecných osláv MDŽ

Večer s novou knihou p. Petra Kopeckého

Stavanie „Mája“

Ivanská 5 a polka

Pietna spomienka pri príležitosti 94. výročia smrti gen. M. R. Štefánika
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Neskoršie,
májové
vydanie
druhého tohtoročného čísla IN
spôsobili dve skutočnosti. Nechceli
sme
vynechať
informácie
o
tradičných
akciách
(ivanská
májovica, pietna spomienka na
výročie smrti gen. M.R.Štefánika),
ktoré by v ďalšom čísle už stratili na
aktuálnosti. Druhou skutočnosťou je
niekedy
(ne)disciplína
našich
prispievateľov, pokiaľ ide o termíny
včasného odovzdania príspevkov.
Či k tradičným ivanským akciám
pribudne aj „Ivanská 5 a polka“, to sa
dozvieme o niekoľko rokov. Dnes však
môžeme konštatovať, že aj naša obec
má svoj vlastný beh. Hneď premiérový
ročník sa počtom aktívnych účastníkov
(samotných bežcov) zaradil k ivanským
akciám s najväčším počtom. A to vraj
o tomto podujatí niektorí potenciálni
účastníci nevedeli. Nič to, čakáme ich
1. mája 2014.
V tomto obsahovo aj počtom
strán bohatom čísle si snáď každý
nájde niečo, čo ho zaujme. Hľadáme
odpovede na aktuálne otázky diania
okolo nás. Či už je to oblasť
stavebných aktivít, alebo dôvody
zvyšovania poplatkov v obecných
školských zariadeniach. Otázky sme
položili starostke obce, pýtali sme sa
aj pracovníkov obecného úradu.
Na marcovom rokovaní poslanci
schvaľovali výšku dotácií z rozpočtu
obce pre
ivanské spoločenské
organizácie a záujmové združenia,
Prinášame tabuľkový prehľad - kto
koľko eur v tomto roku dostane.
Nedávno sa skončila výstavba
splaškovej kanalizácie na časti
Námestia padlých hrdinov, kde
dosiaľ chýbala. Na odkanalizovanie
ivanských domov, bytov minula naša
obec už veľa peňazí, ale ešte stále
sú na mape Ivanky biele miesta, kde
obyvatelia túto samozrejmosť stále
nemajú.
V
tomto
čísle
sa
podrobnejšie venujeme budovaniu
kanalizácie po roku 1989 a hľadáme
aj odpoveď na otázku ako ďalej.
Po dlhšom čase sa na stránky IN
vracia rubrika „Zo spomienok
Ivančanov“. Ján Debnár pripravil
ďalší zo série rozhovorov v rubrike
„Žijú medzi nami“, príspevku dal
názov - Muž viacerých záujmov.
Obsahovú stránku IN tradične
začíname informáciami z rokovania
miestnej samosprávy.
Vladimír Letenay

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Prvé, a zatiaľ jediné tohtoročné zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa konalo 21. marca od 14-tej hodiny v Matičnom
dome. Na rokovaní bolo prítomných všetkých 12 poslancov.
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce. Poslanci schvaľovali dve
všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa školstva: 1. O určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy
a dieťaťa materskej školy a školských zariadení na území obce Ivanka
pri Dunaji; 2. O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri
Dunaji. Schvaľovanie týchto VZN súviselo so zmenou financovania
originálnych kompetencií obce v oblasti školstva (MŠ, ZUŠ, ŠJ, ŠKD)
zo strany štátu.
Poslanci ďalej hlasovali o rozdelení dotácií v zmysle VZN č. 4/2012
o poskytovaní príspevkov z rozpočtu obce pre spoločenské organizácie.
Na rokovanie sa dostal aj bod – plat starostu obce. V zmysle
ustanovenia §4 ods.4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest „Obecné
zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje“. Keďže plat
starostu je naviazaný na priemerný plat zamestnanca v národnom
hospodárstve, deje sa tak spravidla na začiatku roka po zverejnení
priemerného platu v NH za predošlý rok Štatistickým úradom SR.
Do programu rokovania OZ bola tiež zaradená žiadosť spoločnosti
SLOVANET, a. s. o prenájom strechy ZŠ na umiestnenie antény na
účely súvisiace so zabezpečením fungovania verejnej elektronickej
komunikačnej siete (šírenie internetového signálu).
Na rokovaní miestnej samosprávy v rámci diskusie občanov vystúpili
aj obyvatelia z lokality Ivanka-Vinice, ktorí vyjadrili svoj nesúhlas so
zámerom nového investora v tejto lokalite zmeniť územný plán a
vybudovať tu polyfunkčnú budovu (zámer podrobnejšie približujeme vo
vnútri čísla). Starostka obce sa vyjadrila, že obec novému investorovi
(firma a-develop, s.r.o. konateľ Vladimír Lošonský) nedovolila
polyfunkčný dom stavať, výstavbu obec podmieňuje schválením zmeny
územného plánu. Petícia obyvateľov lokality Vinice proti zmene
územného plánu, takisto ako aj žiadosť p. Lošonského o zmenu
územného plánu, sú zaradené do pripomienok, ktorými sa bude musieť
obec pri zmenách a doplnkoch jestvujúceho územného plánu zaoberať.
Zápisnica zo zasadnutia je zverejnená na internetovej stránke obce. -let-

UZNESENIE OZ ZO DŇA 21. 3. 2013
OZ berie na vedomie:
x Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 7/2012 zo dňa 13.12.2012.
x Odpovede na interpelácie poslancov a pripomienky občanov
prednesené na OZ dňa 13.12.2012.
x Informáciu o činnosti Obecnej rady, ktorej zasadnutia sa uskutočnili
dňa 4.2., 4.3. a 11.3. 2013.
x Rozpočtovú úpravu č. 5/2012.
x Informáciu o výsledku verejnej súťaže na predaj pozemku parc.č.
485/76 k.ú. Ivanka pri Dunaji, vedenom na LV 2198.
OZ schvaľuje:
x Program rokovania obecného zastupiteľstva doplnený o bod 17. c).
x Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2012.
x Správu o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností
a petícií za rok 2012.
x Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 obce Ivanka pri Dunaji
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na
území obce Ivanka pri Dunaji.
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x Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 obce
Ivanka pri Dunaji o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Dunaji.
x Rozpočtovú úpravu č. 1/2013.
x Návrh na poskytnutie účelových finančných
prostriedkov na rok 2013 v zmysle VZN č. 4/2012 obce
Ivanka pri Dunaji, ktorým sa určujú podmienky
poskytovania dotácií z rozpočtu obce.
x Schvaľuje mesačný plat starostu obce podľa § 5 ods.
2 citovaného zákona a s účinnosťou od 1.1.2013 je plat
starostu obce v sume 1 884 €, zvýšený o 33,33 % t.j. na
sumu 2 512 €. (pozn. red.: v roku 2012 to bolo 2 454 €)
x Úpravu Prílohy „Zásad odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji a ďalších
občanov za ich prácu v komisiách Obecného
zastupiteľstva a v Zbore pre občianske záležitosti obce
Ivanka pri Dunaji na rok 2013“.
x Schvaľuje mesačný plat hlavného kontrolóra obce
Ivanka pri Dunaji s účinnosťou od 1.1.2013 v sume
733 €.
x Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných
bremien medzi obcou Ivanka pri Dunaji, ako budúcim
povinným a Zsl. distribučná, a.s. Čulenova č. 6, 816 47
Bratislava, zastúpená na základe plnomocenstva JUDr.
Martin Kello, Riazanská 40, 831 03 Bratislava, ako
budúcim oprávneným, na zriadenie vecných bremien na
pozemky registra KN „C“ vedené na LV č. 2198, k.ú.
Farná, parc.č. 275/104, 290/2, 313/1, 311/22,
310/8, 309/4, 308/9 a 310/3 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria (chodník), resp. orná pôda (budúca
komunikácia) na vybudovanie elektroenergetickej
stavby – napojenie 11 RD na elektrickú energiu
a rekonštrukcia vzdušného vedenia. Vecné bremeno sa
schvaľuje bezodplatne.
x Predaj pozemku parc.č. 6/4 o výmere 98 m2, druh
pozemku ostatné plochy, k.ú. Farná, vedenom na LV 2198
za cenu 50 €/1m2 vlastníčke susedného pozemku,
žiadateľke pani Alene Jiránkovej s manželom Jiřím
Jiránkom, obaja bytom Družstevná 1, 900 28 Ivanka pri
Dunaji.
x Prenájom pozemku par.č. 485/76 k.ú. Ivanka pri
Dunaji vedenom na LV 2198 doterajšiemu užívateľovi.
x Výšku nájmu za časť pozemku parc.č. 928/1, na
ktorom sú postavené parkovacie prístrešky na Agátovej
ul., vedenom na LV 2198, k.ú. Ivanka pri Dunaji.
Výška nájmu za jeden diel pozemku pod parkovacím
prístreškom o rozmeroch 5 x 2,5 m je 25€/1 rok.

x Bod. 4 v časti B) Schvaľuje, uznesenia č. 2/2012 zo
dňa 29.3.2012.
OZ ukladá:
x Zosúladiť
rozpočtové
opatrenie
č. 1/2013
s účtovníctvom obce.
x Vyhlásiť VZN č. 1/2013 a
VZN č. 2/2013
vyvesením na úradnej tabuli v obci.
x Poskytnúť
žiadateľom
príspevky
v zmysle
schváleného Návrhu na poskytnutie finančných
prostriedkov na rok 2013.
x Zapracovať schválenú Prílohu Zásad odmeňovania
do mzdovej agendy.
x Zabezpečiť vypracovanie prípravnej a projektovej
dokumentácie na odvodnenie Cintorínskej ulice
(minimálne v časti, ktorá je majetkovo vysporiadaná).
x Uskutočniť verejné obstarávanie na stavbu
„Odvodnenie Cintorínskej ulice“.
OZ poveruje:
x Starostku obce rokovať so zástupcami Spoločnosti
Ježišovej vo veci zmeny kategórie lesa z jeho
doterajšieho hospodárskeho využitia na rekreačný
charakter lesa, za účelom vytvorenia podmienok pre
krátkodobú rekreáciu a pobyt v prírode v lesnom
prostredí.
Plánované termíny a predpokladaný program
zasadnutí OZ v roku 2013

20. jún
x
x
x
x

riadna účtovná závierka obce k 31.12.2012
výročná správa obce
záverečný účet obce
správa nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky k 31.12.2012
x hospodárenie škôl obce za rok 2012

26. september

x čerpanie rozpočtu v roku 2013
x konsolidovaná účtovná závierka obce k 31.12.2012
x správa o plnení Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce

10. december

x návrh rozpočtu obce na roky 2014– 2016
x VZN o dani z nehnuteľností
x VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Rokovanie obecného zastupiteľstva upravuje zákon
o obecnom zriadení, Štatút obce a Rokovací poriadok
OZ. Program zasadnutia OZ má pevnú štruktúru
a body riešiace aktuálne potreby obce.
Pevnú štruktúru rokovania predstavuje:
kontrola plnenia uznesení predchádzajúcich zasadnutí
OZ,
odpovede
na
interpelácie
poslancov
a pripomienky občanov, informácie o činnosti
obecnej rady, interpelácie poslancov, rôzne, diskusia.
Aktuálnymi problémami obce sú rozpočtové
úpravy, schvaľovanie, resp. rušenie vnútorných
predpisov, nakladanie s obecným majetkom (predaj,
kúpa, nájom, darovanie) investičná činnosť, kontrolná
činnosť, atď.

OZ neschvaľuje:
x Prenájom časti strechy Základnej školy M. R.
Štefánika, SNP č. 3, Ivanka pri Dunaji, spoločnosti
Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava na
umiestnenie zariadenia, zabezpečujúceho fungovanie
verejnej elektronickej komunikačnej siete.
x Predaj pozemku parc.č. 485/76, druh pozemku
vinica, k.ú. Ivanka pri Dunaji, vedenom na LV 2198
Správa katastra Senec, za cenu ponúkanú vo
výberovom konaní.
OZ ruší:
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Čo priniesli zmeny zákonov v oblasti školstva na financovanie školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Dunaji
V školských zariadeniach s právnou subjektivitou
bolo zo strany vedenia školy navrhnuté zvýšenie
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD o 50%
t.j. na 18 €, zavedenie príspevku na réžiu 0,20 €/jedlo
a v ZUŠ zvýšenie v priemere za odbory o 18,33%.
V školských zariadeniach bez právnej subjektivity
(materské školy) bol príspevok zvýšený na 18 € t.j.
o 20,26%, a tiež zavedený príspevok na réžiu vo výške
0,20 €/jedlo. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
sa
v školských
zariadeniach
zvyšovali
aj
v predchádzajúcich rokoch, okrem príspevkov v ŠKD.
Obec Ivanka pri Dunaji pristúpila k tvorbe VZN
č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školských zariadení na území obce Ivanka
pri Dunaji a VZN č.2/2013 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka
pri Dunaji, v ktorých boli zapracované vyššie uvedené
zmeny a ich vplyv na financovanie školstva. VZN je
zverejnené na stránke: http://www.ivankapridunaji.sk/
v časti samospráva/nariadenia (VZN).
Naša obec má záujem rokovať o spolufinancovaní
v oblasti školstva s obcou Zálesie, s ktorou má
spoločný školský obvod.
Zmena financovania sa dotkla aj financovania
prenesených kompetencií obce, t.j. ZŠ M. R. Štefánika.
Obec po minulé roky zadržiavala 5-7% z objemu
finančných prostriedkov pridelených ZŠ, ako
spoluúčasť na opravách a rekonštrukciách školskej
budovy bez toho, aby zníženie objemu finančných
prostriedkov pridelených škole malo vplyv na bežný
chod jej fungovania. V roku 2013 je plánovaná oprava
telocvične a na uvedenú investičnú akciu sa plánovalo
zadržať 55 306 €, po zmenách sa objem zadržaných
finančných prostriedkov znížil na 31 421 €, o rozdiel sa
zvýši spoluúčasť obce.
Treba tiež pripomenúť, že z rozpočtu obce boli a
sú financované aj výdavky na opravy a
rekonštrukcie školských zariadení, ktoré sú kryté
z iných príjmov obce, ako je školstvo (výmena okien
v ZŠ, nadstavba ZŠ, zateplenie, prestavba kotolne,
výmena
elektroinštalácie,
výmena
okien
v materských školách, otvorenie ďalších tried pre
potreby materských škôl – elokované triedy,
zateplenie ZUŠ).
Ing. J. Esterle

Nemilo prekvapení boli rodičia, keď zistili, že od
1. mája 2013 sa zvyšujú poplatky, ktoré platia ak
ich deti v Ivanke chodia do MŠ,
navštevujú
školský klub detí, či chodia na obedy do ŠJ pri ZŠ.
Zmeny sa dotkli aj poplatkov za štúdium na
Základnej umeleckej škole. Aké boli dôvody
takéhoto postupu, sme sa pýtali na obecnom
úrade.

Prijatím zákona č. 325/2012, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení, ako i Nariadením
vlády SR č. 415/2012 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa
Nariadenie vlády SR č.668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve sa znížila
hodnota koeficientov, podľa ktorých sa robí prepočet
získaných finančných prostriedkov v oblasti školstva.
Zmena sa dotkla všetkých školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ale najväčší vplyv
má na financovanie činnosti školského klubu detí
(ŠKD). Tu prišlo k zníženiu o 39,98%, vo finančnom
vyjadrení obec dostane v roku 2013 na ŠKD o 41
428 € menej ako v roku 2012. Potreby ŠKD boli po
minulé roky vyššie ako finančné prostriedky, ktoré
obec dostávala, riešilo sa to presunom finančných
prostriedkov v rámci školstva, a to z dôvodu, že o ŠKD
bol zo strany rodičov veľký záujem.
Pre MŠ Hviezdoslavova dostaneme menej o 14 130
€, pre MŠ Slnečná menej o 29 526 €. ZUŠ dostala
menej o 45 520 € a školská jedáleň pri ZŠ o 7 775 €
menej. Spolu teda v tomto roku získa obec od štátu
na financovanie prevádzky školských zariadení
menej o 138 379 € v porovnaní s rokom 2012.
Novinkou v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je
síce príspevok na centrá voľného času vo výške 38 749
€ a na kapitálové výdavky 76 010 €. Aj po započítaní
týchto nových príspevkov dostaneme od štátu o 23
620 € menej ako v predošlom roku a to aj napriek
tomu, že počet detí a žiakov navštevujúcich školské
zariadenia stúpol!!!
Z vyššie uvedených dôvodov obec preto pristúpila
pri prevádzkových výdavkoch k úsporným opatreniam,
ako i k zvyšovaniu poplatkov v školských zariadeniach.
V rámci úsporných opatrení boli znížené počty tried
v ŠKD z 13 na 10 tried (s možnosťou umiestnenia
žiakov zo všetkých ročníkov 1. stupňa).

DO
MATERSKÝCH ŠKÔL
ulici). Napriek tomu nedokážu
Pýtali sme sa
V marci sa uskutočnili zápisy do našich
tieto tri MŠ uspokojiť všetkých
starostky obce
materských škôl. Pred niekoľkými rokmi
záujemcov o miesta v MŠ pre
obec s cieľom prijať viac detí postupne RSDr. M. Holcingerovej budúci školský rok.
rozširovala kapacitu MŠ v priestoroch
 V tomto roku bolo podaných
budovy ŠKD pri ZŠ. V súčasnosti sú zriadené štyri 113 žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ. Z tohto počtu
triedy elokovanej MŠ s kapacitou 90 detí. Vzhľadom bolo 60 detí, ktoré k 1.9.2013 dovŕšia 3 roky veku, 34
na legislatívne zmeny bude elokovaná MŠ od žiadostí sa týkalo detí mladších ako 3 roky a 19 žiadostí
septembra 2014 zaradená do siete predškolských bolo podaných zákonnými zástupcami detí, ktoré
zariadení ako tretia samostatná materská škola zriadená nemajú v obci Ivanka pri Dunaji trvalý pobyt. Po
obcou (popri MŠ na Hviezdoslavovej a na Slnečnej zápise detí do prvého ročníka základnej školy sa v MŠ

ZÁPISY
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uvoľnilo 42 miest, a takýto počet detí bol prijatý.
Odvolanie podalo 25 rodičov (z toho 9 detí, ktoré
k 1.9.2013 dovŕšia 3 roky), ktorých deti nevieme
umiestniť z kapacitných dôvodov.
Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
nie sú jediné, ktoré poskytujú starostlivosť o deti
predškolského veku. V obci sa nachádza cirkevná MŠ
a tri súkromné MŠ, z ktorých jedna – Detská škôlka,
Potocká 9/A – bude od 1.9.2013 zaradená do siete
predškolských zariadení a napojená na rozpočet obce,
čo by sa malo prejaviť v poplatkoch tohto subjektu od
januára 2014.

Bohužiaľ dotácie sme nezískali. Aké sú možnosti obce
pokračovať v budovaní splaškovej kanalizácie v
lokalitách, kde kanalizácia ešte nie je?
 Podľa spracovanej projektovej dokumentácie
a stavebného povolenia obec nemá dobudovanú
kanalizáciu na uliciach Gaštanová, Kmeťova, Potocká,
Matičná, Nádražná, Poľovnícka, Pri trati, Puškinova,
Stromová a Trenčianska. Projekt zahŕňa aj výstavbu
troch
nových
čerpacích
staníc
s výtlakom
a rekonštrukciu existujúcich.
Bez možnosti odvádzať splaškové vody do
kanalizácie je v obci 494 obyvateľov s trvalým pobytom
v obci, nezistený počet vlastníkov nehnuteľností bez
trvalého pobytu a asi 1 000 zamestnancov firiem
nachádzajúcich sa v lokalite Nádražná, Vajnorská
a Poľovnícka.
Obec sa usiluje získať finančné zdroje na
dobudovanie kanalizácie v rámci dotačných systémov,
a to cez Operačný program ŽP alebo cez Envirofond.
Projekt je pripravený administratívne, majetkoprávne,
aj technicky na podanie žiadosti, aj na realizáciu.
Envirofond do roku 2012 nebol otvorený pre obce nad
2 000 obyvateľov. K 31.10.2012 mohla naša obec prvý
krát podať žiadosť, čo sme aj uskutočnili, avšak zo 450
žiadostí boli prostriedky pridelené iba 5 obciam, a naša
medzi nimi nebola.
Obec je pripravená reagovať na každú výzvu, ale
zatiaľ od roku 2011 žiadna nevyšla (a to majú byť obce
odkanalizované do roku 2015).
Odkanalizovanie zostávajúcich častí obce je
viazané na vybudovanie nových čerpacích staníc, čo je
finančne veľmi náročné. Napriek tomu obecné
zastupiteľstvo každý rok zahŕňa do rozpočtu výdavky na
postupné dobudovanie kanalizácie. Jednou z možností
ako urýchliť proces dobudovania kanalizácie je aj
možnosť odpredať už vybudovanú kanalizáciu BVS a.s.
O tejto alternatíve prebieha rokovanie.

RUŠENIE NOČNÉHO POKOJA

Prichádza obdobie, keď najmä cez voľné dni (piatok,
sobota) sa večer zapĺňajú aj terasy reštauračných či
pohostinských zariadení v Ivanke. Nie vždy zatváracie
hodiny znamenajú aj utíšenie návštevníkov. Ako majú
postupovať občania bývajúci v blízkosti takýchto
zariadení. Je na mieste ak volajú zástupcov obce, čo sa
asi často krát aj deje?
 Zodpovednosť za dodržiavanie nočného pokoja
v súvislosti
s prevádzkou
reštauračných
a pohostinských zariadení majú v prvom rade
prevádzkovatelia týchto zariadení. V prípade, že
dochádza k porušovaniu tejto ich zodpovednosti, je
potrebné volať políciu, a v záujme prevencie
informovať aj obecný úrad, aby v rámci komisie na
ochranu verejného poriadku boli priestupky
prerokované a vyvodené dôsledky.

CESTY BUDOVANIA KANALIZÁCIE V OBCI

V roku 2011 sme predložili žiadosť o nenávratné
finančné prostriedky z Operačného programu Životné
prostredie na projekt Rozšírenie splaškovej kanalizácie
IV. etapa. Minulý rok sme žiadali o dotáciu
z Environmentálneho fondu na budovanie splaškovej
kanalizácie v rámci IV. etapy (lokalita Nádražná).

Príspevky pre ivanské spoločenské organizácie na rok 2013 v €
Futbalový klub
Ariella, občianske združenie (mažoretky)
Basketbalový klub Klokani
Stolnotenisový klub
Domka - združenie saleziánskej mládeže
Naše Divadlo (ochotnícki divadelníci)
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO
ZO Slovenského zväzu záhradkárov
Hádzanársky klub
Spevácky zbor Credo
ZO Slovenský zväz chovateľov
Nezábudka - p. Drobcová (letný tábor)
Materské centrum TIK-TAK
MO Matice slovenskej
Klub dôchodcov

Slov. Červený kríž - príspevok na činnosť
Armwrestling klub pri Spojenej škole
MO Slovenského rybárskeho zväzu
T.O.I. (trampské osady ivanské)
„11 z Ivanky"
Historická spoločnosť Ivanky
ZO Únia žien Slovenska
Poľovnícke združenie Bažant
Minifutbal
Sumec - občianske združenie
Matičný šachový klub
Jazdecký klub - nepožiadal
Nerozdelené (rezerva)
Fond starostky obce
SPOLU

6 000
1 500
1 000
1 000
850
800
650
600
600
550
500
500
500
450
450
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400
400
400
400
360
350
300
300
250
250
150
0
1 040
1 500
22 050
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Aktuálne zo
stavieb v obci

Budovanie kanalizácie na Námestí
padlých hrdinov Nedávno tu firma

Duvistav ukončila práce. Išlo o úsek
v dĺžke 177 metrov v cene cca 64 tis. €
(bolo treba urobiť 7 podvŕtaní pod komunikáciu).

Oprava poškodených komunikácií Práce na základe výberového
konania zabezpečuje firma ASTAP stavby. Opravujú sa najviac poškodené
úseky ciest na Ružovej, Hviezdoslavovej, Peknej (prepadnutie časti cesty),
Veternej a Višňovej, ďalej samostatne výtlky na iných cestách, značne
poškodená je aj Nádražná. V rozpočte na tento rok je na opravy vyčlenené
35 tis. €.
Chodník od nákupného strediska po Družstevnú Na zhotoviteľa
stavby je uskutočnené výberové konanie. Predpokladaná cena podľa
cenovej ponuky je cca 7 500 €. Práce by mali začať od 13.5.2013.
Odizolovanie obvodových stien v zdravotnom stredisku Prebieha

výberové konanie. Práce by mali byť realizované v letných mesiacoch.

Dokončenie chýbajúcej časti komunikácie na Lesnej Zhotoviteľom by
mala byť firma Astap, ktorá dala najnižšiu cenovú ponuku, rovnako ako v prípade spevnenia časti Štúrovej ulice
položením recyklovaného asfaltu v šírke cca 4 m.
Projektová dokumentácia na odvodnenie Cintorínskej

Spracováva sa návrh na riešenie odvodnenia komunikácie na
Cintorínskej ulici a výberové konanie na vybudovanie
spätných klapiek na kanalizácii na Okružnej ulici.
Oprava telocvične ZŠ Prebieha prehodnotenie projektovej
dokumentácie na opravu telocvične ZŠ tak, aby vyjadrovala
potrebu a finančné možnosti, a následne sa uskutoční
zverejnenie výzvy prostredníctvom vestníka verejného
obstarávania.
Spracováva
sa
projektová
dokumentácia
na
rekonštrukciu elektroinštalácie a okien v školskej jedálni
a školskej kuchyni ZŠ. Uskutočnila sa oprava a výmena
zariadení kuchyne v Dennom penzióne.

Článok s názvom „Čo
bude s osvetovou
besedou“ sme v IN
uverejnili pred piatimi
rokmi vo februári 2008. Čo sa od vtedy zmenilo?
Posunuli sme sa ako obec už ďalej, máme konkrétne
plány, resp. možno aj termíny? (V tohtoročnom
rozpočte je na osvetovú besedu na prípravnú
a projektovú dokumentáciu vyčlenených 10 000 €).
Odpovede budeme hľadať v budúcom čísle, napíšte
nám.
Pre mladšie ročníky či nových Ivančanov
pripomeňme niečo z histórie budovy.
Stavba bola dokončená v roku 1937.
Vlastníkmi bola rodina Wendlových. Pre
verejnosť bol objekt otvorený na
Katarínsku zábavu v roku 1938. V roku
1951 bol bez náhrady vyvlastnený. V roku
1990 požiadali pôvodní vlastníci na
základe zákona č. 403/1990 o vydanie
budovy. O rok neskôr bola budova
vlastníkom vrátená. Potom bola určitý čas

prenajímaná, konali sa v nej aj diskotéky. Cieľom bolo
ale budovu predať a usporiadať vlastnícke vzťahy.
V roku 1992 sa novými vlastníkmi osvetovej besedy
stali osoby zo spoločnosti Niké. O 15 rokov neskôr,
v roku 2007, túto nehnuteľnosť kúpila obec za 8 mil.
Sk (cca 265 tis. eur), poslanci kúpu schválili na
zasadnutí OZ 18.6.2007.
A čo vlastne znamená názov osvetová beseda? Na
stránke wikipedia sa okrem iného píše: „Osvetové
besedy boli kultúrne organizácie v socialistickom
Československu, ktorých poslaním bolo zaisťovať
spoločenský a kultúrny život, udržovať spolkový život a
vyvíjaním osvetovo politickovýchovnej činnosti starať sa o
vzdelanie
a
politické
uvedomenie
obyvateľstva.
Rozvoj osvetových besied bol
naštartovaný veľmi rýchle po
nastolení
socialistického
režimu v Československu vo
februári 1948“.
-let-

téma do budúceho čísla
OSVETOVÁ BESEDA
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ZBER PAPIERA V APRÍLI DVAKRÁT

Príchod firmy vykupujúcej papier do Ivanky
po zimnej prestávke 6. apríla bol v znamení
veľkého záujmu občanov. Tí si po zime
pripravili mnoho zberového papiera na
výmenu za toaletný papier, papierové
vreckovky a kuchynské utierky. Z dôvodu
veľkého záujmu firma SAGI prišla do
Ivanky mimoriadne aj 27. apríla. Najbližší
plánovaný termín zberu je 8. júna 2013.
OBEC MÁ NOVÉHO PRÁVNIKA
Po ukončení zmluvy o právnej pomoci
s advokátkou JUDr. Elenou Špačkovou
k 21.3.2013,
obec
uzavrela
zmluvu
o poskytovaní
právnych
služieb
s
advokátom JUDr. Rudolfom Štannerom.
Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do
8.2.2014. V zmysle zákona je zmluva
zverejnená aj na stránke obce v časti obecný
úrad/centrálny register.
VÝMERY NA DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI A DAŇ
ZA PSA V JÚNI

V júni by mal byť k dispozícii platobný
výmer na daň z nehnuteľnosti aj daň za psa.
Podobne ako v minulých rokoch si ich budú
môcť občania prevziať na obecnom úrade.
Ku koncu apríla 2013 bolo neuhradených
ešte asi 8% poplatkov za vývoz odpadu.
JARNÁ BRIGÁDA
Jarnej brigády 6. apríla sa zúčastnilo asi
160 brigádnikov z rôznych ivanských
spolkov a zamestnanci rýchlej roty. Čistili
sa okolia príjazdových ciest do obce
(Nádražná, Vajnorská, Bernolákovská)
cesta k Rusovi, lokalita U Rusa, okolie
jazier a poľovníckej chaty, cesta na
mohylu a okolie mohyly, vonkajší areál
zdravotného stredisko, I-klub. Zväz
záhradkárov spravil orez drevín v obci,
napríklad na Záleskej, na cintorínoch. -let-

Plánované opravy a investície v roku 2013 v €
Kúpa pozemku pri bytovkách
7 803
Internetová stránka obce
5 000
Prípravná a projektová dokumentácia (PaPD)
- PaPD / osvetová beseda
10 000
- PaPD / sociálne byty
10 000
- PaPD / rezerva
5 000
Obecný úrad
- Rekonštrukcia bývalého stavebného oddelenia
10 000
- Odizolovanie budovy OcÚ + odvodnenie dvora
6 000
Komunikácie a kanalizácia
- Inžinierske siete - lokalita pri jazere - 1. splátka
64 028
- Chodník od Nákupného strediska po Družstevnú ul.
8 000
- Komunikácia Lesná
6 000
- Oprava ciest
35 000
- Oprava vsakovačiek
1 500
- Vysprávkovanie, značenie
4 500
- Kanalizácia Námestie padlých hrdinov
64 000
- Kanalizácia - II. vetva Okružná
5 000
- PaPD odvodnenie Cintorínska ul. + Envirofond
10 000
- Odvodnenie Cintorínska ul.
30 000
Zdravotné stredisko
- podrezanie obvodových stien
9 000
- materiál na prekrytie studne
1 500
Matičný dom (oprava budovy čajovne z dôvodu zatekania)
6 000
Cintorín (ivanský)
- kúpa chladiarenského boxu do domu smútku
5 000
- geometrický plán na rozšírenie cintorína
6 650
- osvetlenie na cintoríne 6 ks
4 980
- oplotenie cintorína
20 000
Základná škola
- PaPD
3 000
- výmena okien školská jedáleň
20 000
- výmena elektroinštalácie školská jedáleň
22 516
- oprava telocvične
62 491
MŠ Hviezdoslavova
- maľovanie
2 500
- výmena dverí a zastrešenie vchodu
4 300
ŠJ pri MŠ (dláždenie, renovácia priestorov výdajne a kuchyne)
2 500
MŠ Slnečná
- výmena vchodových dverí do pavilónov
7 000
- vstupy, schody vrátane zábradlia do pavilónov + prekrytie
3 500
ŠJ pri MŠ
- výmena sporáka, riad a pod.
3 400
- kuchynská linka + nerezové dosky
3 000
- priečka medzi kuchyňou a skladom
500
Denný penzión (oprava a zariadenie kuchyne a výdajne stravy
20 000
SPOLU
489 668

Majitelia psov, mačiek, fretiek nezabudnite na čipovanie zvierat,
do konca septembra 2013
Minulý rok v augustovom čísle sme uverejnili
článok, v ktorom sme upozornili na novú povinnosť
majiteľov psov, mačiek a fretiek (od 1.11.2011)
zabezpečiť nezameniteľné označenie týchto zvierat
mikročipom.
Na tie zvieratá, ktoré sa narodili pred účinnosťou
Zákona o veterinárnej starostlivosti, t.j. pred 1.11.2011
sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie. Toto
prechodné obdobie končí 30. septembra 2013, dovtedy
musia byť označené transpondérom – mikročipom
alebo tetovaním.
Majiteľovi za nesplnenie tejto povinnosti hrozí od
veterinárnej správy pokuta do 300 eur. Aplikovať
mikročip môže iba veterinárny lekár. Reálna situácia na
slovenskom vidieku v mnohých prípadoch bude asi
taká, že psy nebudú začipované dokiaľ s nimi majitelia

neprídu na plánované očkovanie či nevyhnutné
ošetrenie.
Čítať údaje z mikročipov, kontrolovať ich budú tzv.
čítacie zariadenia. Súkromní veterinárni lekári, ktorí
zvieratá označujú, sú povinní tieto zariadenia vlastniť.
Čítačky si môžu zakúpiť napríklad ale aj obce.
Kontrolu nad dodržiavaním veterinárnych požiadaviek
bude prostredníctvom veterinárnych inšpektorov
vykonávať regionálna veterinárna a potravinová správa.
Súčasne budú označovanie zvierat čipom kontrolovať
aj súkromní veterinári pri očkovaní či pri ošetrení.
Pre informáciu sme zisťovali ceny za čipovanie
psov u štyroch zverolekárov: dvoch v Bernolákove,
v Ch.Grobe (Čierna Voda) a v Ivanke. Ceny sa
pohybovali od 12 do 27 €.
-let-
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U našich susedov
cyklochodník

Pietna spomienka pri príležitosti
94. výročia smrti gen. M. R. Štefánika
Tohtoročná spomienka sa konala v piatok 3. mája. Od roku
2009, po postavení budovy Informačného centra, kde sú
priestory Pamätnej izby M. R. Štefánika sa práve tu
zhromažďujú účastníci vlasteneckej pochôdzky.
Po položení kytíc k buste M. R. Štefánika sa účastníci
spolu so školskou mládežou vydali v sprievode hudby MV
SR s mažoretkami v popredí na pochod k mohyle. Tu po
položení vencov nasledovala hymna SR, privítanie
účastníkov, slávnostné príhovory a báseň. Aj keď oblohu nad
Ivankou v tento deň už od rána zahaľovali tmavé mračná,
pietna spomienka sa zaobišla bez dažďa.
Podujatie ukončila starostka obce poďakovaním
prítomným účastníkom a pozvaním na čašu vína do
Matičného domu. Na záver zaznela hymnická pieseň „Kto za
pravdu horí“.
-let-

pribudne

Nielen pre ľudí, ktorí aktívne trávia voľný čas
bicyklovaním, korčuľovaním či behom po
cyklochodníku Ivanka-Bernolákovo je určite
zaujímavá informácia o príprave výstavby
cyklotrasy Bernolákovo-Nová Dedinka.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR ako riadiaci orgán pre Operačný
program Bratislavský kraj schválil žiadosť obce
Bernolákovo o nenávratný finančný príspevok
na tento projekt vo výške cca 760 tis. €.
Celková dĺžka cyklotrasy by mala byť
4,363 km a bude viesť popri toku Čiernej vody.
Doba realizácie je predpokladaná v rokoch
2013-2015.
V súčasnosti prebieha proces verejného
obstarávania. -let-

Je pritom určitým paradoxom, že miestne
samosprávy sa hlásia k povinnosti odkanalizovať svoju
obec, berú si na to úvery, žiadajú o dotácie. Potom ale
vybudované kanalizácie spravidla sami neprevádzkujú
a odovzdávajú ich vodárenským spoločnostiam. Na
výstavbu
splaškovej
kanalizácie pritom z ich
rozpočtov
obcí
idú
nezanedbateľné sumy. A to
hovoríme o tých „šťastnejších
samosprávach“, ktoré vôbec
peniaze na takéto investičné
aktivity vedia z vlastných príjmov zabezpečiť. Tí
ostatní možno čakajú na lepšie časy, alebo sa spoliehajú
na to, že získajú dotácie.
Podľa
aktuálnych
inventúrnych
zoznamov
obecného úradu bola vstupná cena (cena pri zaradení
do majetku obce) kanalizačných stavieb v Ivanke cca
2 700 000 €. Toto číslo však počíta s cenami prác a
materiálu, aké boli v období, keď sa stavba realizovala.
Napríklad celá stará kanalizácia, budovaná ešte pred
rokom 1989, sem vstupuje s cenou necelých 90 tis. €.

Nedávno, pri zbere papiera, ktorý sa pravidelne
koná na voľnom priestranstve na Námestí padlých
hrdinov (vtedy
bol zber z dôvodu budovania
kanalizácie na časti tohto námestia posunutý na
uzavretú cestu), sa ma jeden Ivančan spýtal, čože sa to
na námestí robí? Informácia
o výstavbe kanalizácie, sa mi
zdalo, ho trochu prekvapila,
a najmä to, že celá Ivanka ešte
nie je odkanalizovaná. Občania
bývajúci v lokalitách kde
kanalizácia je, možno akosi
automaticky uvažujú, že snáď už aj celá obec je
odkanalizovaná. Bohužiaľ nie je to pravda. Vedia to
obyvatelia Nádražnej, Poľovníckej, Gaštanovej, ale aj
ďalších ulíc našej obce.
Už hneď v prvom volebnom období po roku 1989
sa poslanci uzniesli, že jednou z hlavných úloh bude
výstavba kanalizácie. A dnes, keď sme už v druhej
polovici šiesteho volebného obdobia po roku 1989, táto
úloha ostáva stále aktuálnou.

(Do)budovanie
splaškovej kanalizácie
v Ivanke pri Dunaji

Začiatky budovania kanalizácie po roku 1989
V roku 1990 a ešte aj
začiatkom roku 1991
pôvodný
projekt
počítal s tým, že budovanie splaškovej kanalizácie bude
spoločná akcia Ivanky a Bernolákova s následným
napojením cez prečerpávaciu stanicu a výtlačné
potrubie na ČOV vo Vrakuni. V máji 1991 ale
Bernolákovo od takéhoto riešenia likvidácie
splaškových vôd odstúpilo.
Nejakú dobu sa vtedy v Ivanke dokonca uvažovalo
aj nad tým, že miesto pôvodného projektu si obec
vybuduje vlastnú čističku, voda z ktorej mala skončiť v
Šúrskom kanáli. Vlastná čistička sa mala nachádzať vo
Vrbine (tam kde v súčasnosti je prečerpávacia stanica
do čističky vo Vrakuni).

Vzhľadom na vysoké prevádzkové náklady vlastnej
čističky, a tiež na problémy čo s využitím kalov, bolo
rozhodnuté, že hoci investičné náklady výtlačného
potrubia sú vyššie, obec radšej využije voľnú kapacitu
ČOV vo Vrakuni vzdialenej cca 5 km.
Z dostupných podkladov vieme, že na začatie prác
obec predpokladala mať cca 10 mil. Kčs a celkové
náklady na budovanie kanalizácie sa vtedy
predpokladali vo výške cca 60 mil. Kčs. Finančné
prostriedky na budovanie kanalizácie boli z predaja
majetku obce a z úverov.
V máji 1992 boli na obecnom úrade otvárané
obálky s ponukami. Za dodávateľa stavby bol vybratý
podnik Vodohospodárske stavby, ktorý mal za 19 mil.
Kčs vybudovať výtlačné potrubie do Vrakune a tri

Roky 1990 až 1998
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základné vetvy kanalizácie v obci: A,B,C s termínom
ukončenia do novembra 1993. Stavať sa začalo v júni
1992. V prvej etape prác sa začalo budovať najskôr
výtlačné potrubie do ČOV vo Vrakuni, potom čerpacie
stanice, a až potom sa začali rozkopávať ulice.
Skúšobná prevádzka I. etapy kanalizácie bola spustená
29.9.1995. Samotná stavba bola síce dokončená skôr,
chýbali však finančné prostriedky na zakúpenie
technológie do čerpacích staníc (čerpadlá). Náklady sa
vyšplhali na cca 35 mil. Sk. Boli vybudované tri zberné
trasy kanalizačnej siete v dĺžke 10 km:
Zberač A: Lapaloma-Grasalkovičova-Sadova-ZáleskáHviezdoslavova-SPTŠ-Vrbina;
Zberač B: Námestie padlých hrdinov-ŠtefánikovaRužová-Vrbina;
Zberač C: Hurbanova-Pekná-Štefanikova.
Ďalej to boli 4 čerpacie stanice a tlaková prečerpávacia
stanica do ČOV Vrakuňa.

Do novovybudovanej kanalizácie boli postupne
napájané už jestvujúce časti kanalizácie v obci na
uliciach: Hviezdoslavova, Višnová, Dlhá, Dobšinského,
SNP, Záhradnícka, Komenského, Jesenského, Kvetná
Za školou. Spustenie I. etapy kanalizácie umožnilo
potom odstaviť aj starú nefunkčnú čističku.
Následne sa pripravovala II. etapa kanalizácie,
ktorá zahrňovala severnú časť obce a ulice v doline,
chýbali však zdroje.
Finančné prostriedky získané na dokončenie
komplexnej bytovej výstavby z Okresného národného
výboru Bratislava-vidiek pomohli napojiť už
vybudovanú kanalizáciu v Pálenici na trasu A z I.
etapy. Budovanie kanalizácie pokračovalo na časti
Višňovej a Matičnej ulice, kde sa realizovala investičná
výstavba RD a štát ju finančne podporoval príspevkom
na budovanie príslušných inžinierskych sietí.

Finančné zdroje na
budovanie kanalizácie
v tomto období už
nešli z predaja majetku či z úverov. Obec s cieľom
pokračovať v budovaní kanalizácie začala obdobie
spolufinancovania aj zo strany samotných obyvateľov
dotknutých ulíc, kde sa kanalizácia stavala. Občania
prispievali na budovanie kanalizácie sumou vo výške
okolo 15 tis. Sk.
Finančné prostriedky obec získala aj z dotácií zo
Štátneho fondu životného prostredia a z Ministerstva
pôdohospodárstva. Na budovanie kanalizácie využívala
aj finančné prostriedky, ktoré prišli z Fondu národného
majetku za vlastné prostriedky obce investované do
plynofikácie.
Ivanka však v tomto období musela značné
finančné prostriedky investovať aj do kúpy záložných
čerpadiel. Za obdobie 1999 až 2002 išlo do výstavby
kanalizácie viac ako 15 mil. Sk, realizovala sa II. etapa.

Kanalizácia sa budovala na Námestí sv. Rozálie,
Olšinovej, Hlbokej, Zelenej, Slnečnej, Železničiarskej,
Hollého, ďalej na častiach ulíc: Hurbanova, Palárikova,
Pluhová, Družstevná, Záhradnícka, Poľná, Štúrova,
Partizánska, Cintorínska, Muškátova, Trenčianska,
Matičná, Sládkovičova.
Pomohol aj veľkoobchod Metro, ktorý si síce
nakoniec postavil vlastnú čističku, ale vybudoval aj
trasu, po ktorej sa pôvodne mal cez Vajnorskú
a Pluhovú ulicu napojiť na už existujúcu obecnú
kanalizáciu.
Budovanie kanalizácie pokračovalo aj v tých
lokalitách obce, kde sa realizovala väčšia, združená
investičná výstavba RD a štát ju podporoval
príspevkom na výstavbu inžinierskych sietí. Išlo o
združené prostriedky, kde prispievali aj samotní
individuálni stavebníci RD (Rázusova, Hlinkova,
Matičná, Biele Vody I, II).

V týchto rokoch boli
zdrojom financovania
výstavby
ďalších
úsekov kanalizácie v obci vlastné príjmy obce spolu so
združenými finančnými prostriedkami občanov.
Časť prostriedkov na budovanie kanalizácie išlo aj
z peňazí, ktoré obec získala z FNM ako kompenzáciu
nákladov obce investovaných v predošlých rokoch do
energetických zariadení.
Stavalo sa postupne na Záleskej, Sadovej,
Okružnej, Novej ulici. Potom neskôr na Dunajskej,
Školskej, časti Pluhovej, Záhradníckej, Hurbanovej.
Najvýznamnejšie pre obec v tomto období bola ale
investičná akcia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti,
ktorá
bola
investorom
rozsiahleho
projektu
„ODKANALIZOVANIE MALOKARPATSKÉHO REGIÓNU“
(2006 až 2008). Práve pre účely výstavby čerpacej
stanice pre tento projekt obec predala BVS
nehnuteľnosti, ktoré tvorili súčasť výtlačnej čerpacej

stanice obecnej splaškovej kanalizácie do ČOV vo
Vrakuni.
Projekt
„Odkanalizovanie
malokarpatského
regiónu“ bol rozdelený na viac etáp. Prvá etapa (hlavné
výtlačné potrubie ÚČOV Vrakuňa – VČS Ivanka pri
Dunaji), druhá etapa (VČS Ivanka pri Dunaji – Modra)
a tretia etapa (VČS Ivanka pri Dunaji – Bernolákovo).
V rámci III. Etapy, po jednaní s obcou, BVS a. s
budovala v našej obci gravitačnú kanalizáciu na
uliciach Poľná, Palárikova, Škultétyho, Moyzesova a
Bernolákovská. Obec sa podieľala na financovaní
budovania prípojok k RD spolu so združenými
prostriedkami samotných vlastníkov.
Výstavba tejto ivanskej časti bola značne
komplikovaná aj z toho dôvodu, že bolo potrebné riešiť
obchádzky, rozkopávky na regionálnych cestách mimo
zimného obdobia.
Situáciu sťažovala aj skutočnosť, že stavba sa
prekrývala s realizáciou projektu II. Etapy revitalizácie

Roky 1999 až 2002

Roky 2003 až 2010
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obce. Bolo treba preto zosúladiť časový harmonogram
akcií. V októbri 2008 zhotoviteľ ukončil výstavbu
kanalizácie. Potom ale nasledovalo dlhé preberacie
a kolaudačné konanie (ivanskej časti na trase
Bernolákovská, Moyzesova, Palárikova, Škultétyho,
Poľná na jar roku 2009), takže až koncom leta 2009 sa
dalo napájať na túto novú vetvu kanalizácie. Realizácia
tohto projektu nakoniec predsa len nasmerovala

Bernolákovo po takmer 20-tich rokoch cez Ivanku do
ČOV vo Vrakuni. Obec ďalej z vlastných príjmov
a združených peňazí realizovala výstavbu splaškovej
kanalizácie na Kalinčiakovej, Veternej, Farnianskej,
Cintorínskej ulici. V článku sa nevenujeme budovaniu
kanalizácie v nových lokalitách obce (napr. B8, IvankaVinice).

Na zasadnutí obecného
zastupiteľstva
vo
februári 2011 poslanci
jednomyseľne odsúhlasili podanie žiadosti o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z operačného programu životné prostredie z fondov EÚ
na budovanie IV. etapy splaškovej kanalizácie a úhradu
finančnej spoluúčasti obce vo výške 5 % v súlade s
podmienkami stanovenými v rámci operačného
programu s tým, že výška celkových oprávnených
nákladov bola 3 353 233,87 €. V tomto prípade by bolo
spolufinancovanie obce vo výške 167 661,69 €.
V projektovej dokumentácii tejto etapy sa nachádzali
všetky lokality obce, kde dosiaľ kanalizácia nebola.

O mesiac neskôr, v marci 2011, bola na ďalšie
rokovanie obecného zastupiteľstva predložená nová
žiadosť obce o poskytnutie nenávratného finančného
prostriedku na rozšírenie splaškovej kanalizácie – IV.
etapa. Táto nová žiadosť mala zvýšiť šance obce na
získanie dotácie, celkové oprávnené náklady tentoraz
však už boli vo výške 6 178 896,23 €; spoluúčasť obce
vo výške 308 944,81 €. Návrh na zastupiteľstve prešiel,
podporilo ho 8 poslancov, štyria sa hlasovania zdržali.
Ani takáto nová podoba žiadosti však obci úspech vo
forme finančného príspevku z fondov EÚ nepriniesla.
V roku 2012 obec využila budovanie inžinierskych
sietí pri výstavbe Tesca. Realizovala chýbajúcu časť
kanalizácie na Vajnorskej ulici s nákladmi 20 tis. €.

Roky 2011 až 2013

Z envirofondu obec dotáciu na kanalizáciu nezískala

V apríli
tohto
roku
bol
na
stránke
http://www.envirofond.sk/sk/Prehlady_dotacie.html
zverejnený prehľad dotácií z environmentálneho fondu
na rok 2013.
V oblasti B ochrana a využívanie vôd / činnosť
BK2 čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od
2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov, predložila
žiadosť aj naša obec na dotáciu vo výške 224 701,63 €
na budovanie kanalizácie IV. etapa (lokalita Nádražná).
Bohužiaľ neboli sme úspešní.

V tejto činnosti BK2 bolo podporených len 5
žiadateľov. Celkovo v oblasti B / ochrana a využívanie
vôd boli požiadavky žiadateľov vo výške viac ako
191 545 134 €. Podporených bolo spolu 82 projektov
v hodnote 9 288 203 €, čo predstavuje necelých 5% z
požadovanej sumy.
Pritom ďalších 222 žiadostí o dotácie v rôznych
oblastiach životného prostredia neboli predmetom
odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese
formálnej kontroly.

Aké sú možnosti obce pokračovať,
dobudovať splaškovú kanalizáciu ?
Túto otázku sme položili starostke obce. Odpoveď
si môžete prečítať na inom mieste tohto čísla IN.
Suma potrebná na dokončenie kanalizácie sa v
súčasnosti stále pohybuje niekde na úrovni 3 mil. €.
Spoliehať sa na to, že všetko vyriešia snáď dotácie (zo
štátnych fondov, či fondov EÚ), v súčasnosti asi nie je
na mieste.
Tohtoročný rozpočet našej obce je vo výške 3,5 mil.
€. Čisto matematicky, ak by sme si povedali, že ceny sa
nebudú zvyšovať(?) a každý rok by sme postavili časť
kanalizácie za 300 tis. €, za 10 rokov by sme sa možno
dostali do cieľa. Zdá sa Vám takáto cesta pridlhá? Ak by
obec investovala ročne dvojnásobok, teda 600 tis. €, do
cieľa by sme sa dostali o 5 rokov skôr. Alebo je aj iná
možnosť. Niektorí vravia, že naša obec je úverovo
poddimenzovaná, čo znamená, že by zniesla ešte nejaký
úver?
No na peniaze čaká aj budova osvetovej besedy.
Toto sú však všetko otázky, ktoré by mali poslanci riešiť
pri príprave rozpočtov našej obce na ďalšie roky.
-let-

11

číslo 2 / máj 2013

Ivanka – Vinice, nový investor žiada obec o zmenu územného plánu

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva v októbri
2012 schvaľovali poslanci zmenu zastavovacej štúdie –
Zóna bývania VINICE v súlade s návrhom
predloženým investorom (firma a-develop, s.r.o.
konateľ Vladimír Lošonský). Na vysvetlenie o čo išlo,
sa treba vrátiť do minulosti. V roku 2006 pozemok
bývalého vinohradu jeho majitelia predali. Nový
majiteľ tu plánoval postaviť 87 rodinných domov.
Pôvodne projekty počítali s o nízkoenergetickými
montovanými domami. Tento zámer sa nepodarilo
zrealizovať, preto v priebehu dvoch rokov sa
technológia výstavby RD zmenila z montovanej na
murovanú. Prišiel ale pokles stavebnej produkcie,
kríza, výstavba napredovala len pomaly. Nedostatočný
počet postavených RD či predaných pozemkov
skomplikoval aj výstavbu inžinierskych sietí. Stavebné
povolenie na inžinierske siete a rodinné domy v lokalite
bolo vydané dňa 17.8.2007 (do dvoch rokov od vydania

SP sa stavba má začať a do troch rokov ukončiť). Na
jar v roku 2010 boli v tejto lokalite vybudované
a neskôr aj skolaudované plyn a elektrina. Dnes ešte
stále nie sú skolaudované kanalizácia, vodovod, cesty,
chodníky a verejné osvetlenie.
Ako píšeme v úvode tohto článku, v roku 2012 sa
na obec obrátil nový vlastník časti tejto lokality, ktorý
má inú predstavu o riešení prvého radu rodinných
domov (pôvodne radová zástavba v smere od
Bernolákovskej) a tretieho radu (dvojdomy). Miesto
radovej zástavby pri Bernolákovskej, má tu vyrásť
polyfunkčný radový dom. Takto navrhované riešenie si
ale vyžaduje zmenu územného plánu. S tou ale
nesúhlasí časť obyvateľov tejto lokality, ktorí svoje
stanovisko prišli vyjadriť aj na marcové zasadnutie OZ.
Ďalšie informácie o navrhovanej zmene v lokalite
Vinice sme už čerpali z podkladov, ktoré predložila
v úvode spomínaná firma a-develop, s.r.o. -let-

Situácia - Polyfunkčný radový dom

Polyfunkčný Radový dom - Vinice
Jeho plánovaná výstavba je súčasťou výstavby
„Obytná zóna Ivanka pri Dunaji“ a projektu
VINICE – BIELY POTOK. Polyfunkčný Radový
dom je situovaný na juhozápade obce v
slnečnom prostredí, ako vstupná brána do
Ivanky pri jej vstupe a výstupe, paralelne
s hlavnou Bernolákovskou cestou smerom do
Bratislavy a je ohraničený ulicou Vinohradská a
novovybudovanou
vnútro
blokovou
komunikáciou projektu vo výstavbe RD Vinice –
Biely Potok.
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Umiestnenie
Polyfunkčný Radový dom je umiestnený
miesto pôvodnej navrhovanej radovej
zástavby Rodinných domov, o ktorú nemá
od roku 2007 do dnešnej doby nikto
záujem. Je vytvorený zo štyroch blokov A,
B, C, D, ktoré majú na prízemí pre dané
územie
zastavanosti
dostatočnú
občiansku vybavenosť s obchodnou a
pešou oddychovou zónou, lemovanou
lavičkami, ktorá vytvára nový významný a
nezameniteľný ráz už pri samotnom
vstupe do Ivanky pri Dunaji z okolitých
obcí.
Malometrážne byty so záhradkami v
Polyfunkčnom radovom dome
Sú navrhnuté na 1. a 2. poschodí zo
severnej časti so zakrytou pavlačou a z
vnútro bloku s kaskádami tak, aby vznikol
jeden urbanistický celok s presvetlenými
bytmi o výmerách od 27 m2 do 67 m2,
ktoré majú na prízemí záhradky a na
poschodí dostatočné veľké zelené terasy.
Občianska vybavenosť
Detské opatrovateľské centrum, Detské
ihrisko, lavičky, zábavná činnosť voľného
času pre seniorov, večierka, reštaurácia,
cukráreň, kaviareň, pekárnička, holičstvo,
kaderníctvo, salón krásy, posilňovňa a
fitnes, čajovňa, predaj a oprava PC +
mobilných prístrojov, centrum hobby
služieb, atď.
Parkovanie pri Polyfunkčnom radovom
dome
Je umiestené paralelne pri vnútro
blokových komunikáciách po celej dĺžke
PD – IWAN s dostatočným počtom
parkovacích
státí
pre
občiansku
vybavenosť, byty a pre invalidov.
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Oslava MDŽ v našej obci

V tomto roku sa obecné oslavy Medzinárodného
dňa žien konali neskoršie, nie v určený deň 8. marca,
nakoľko vtedy boli jarné prázdniny a nemal by nám
kto prezentovať taký krásny kultúrny program ako
nám poskytli naše deti z MŠ z Hviezdoslavovej, ZŠ,
ZUŠ a mažoretky. Touto cestou ďakujeme všetkým
účinkujúcim, a hlavne učiteľkám a učiteľom za ich
namáhavú prácu. Príhovor k ženám mal Rudo Roller,
poslanec OZ, ale myslím v takom rozpačitom zmysle,
lebo všetko spomínal o priateľkách, mamičkách,
babičkách, ale podstata o dni MDŽ nebola spomenutá.
Tento sviatok bol schválený OSN v roku 1975.
V Matičnom dome bola každá stolička obsadená
mamičkami a oteckami, ale hlavne babičkami
a dedkami. Všetci prítomní predvedený program
odmenili potleskom.
Justína Slivonová, predsedníčka ZO ÚŽS

Z aktivít materskej školy na Slnečnej ulici
Skončila sa dlhá zima, jar je tu!

Tradičné Veľkonočné sviatky sme aj my privítali
v našej Materskej škole na Slnečnej ulici č.17. Deti z
,,veveričkovej“ triedy očakávali príchod jari.
Pripravili si veselý program pre svojich rodičov.
Predstavili sa svojou múdrosťou a znalosťou rôznych
básni, piesní a s jarnou tematikou a aktívnym
pohybom na hudbu. Juj, to bolo vrtenie zadočkami! Rodičom sa leskli oči nielen od dojatia, ale aj od
smiechu. Spoločne sme si vyrábali tradičné kraslice,
dotvárali sme sadrové odliatky kuriatok, zajkov
a kohútikov. Fantázii sa medze nekládli aj pri
veľkonočných pozdravoch. Bolo úžasné sledovať
spoluprácu rodičov s deťmi. Pripomenuli sme si
tradície spojené s Veľkou nocou a mohla sa začať
hostina. Rodinky si svojimi výtvormi vyzdobili svoje
príbytky. Prežili sme zas jeden krásny deň spolu. Milí
rodičia, ďakujeme Vám za Vaše deti...

Andrea Chrappanová, učiteľka MŠ, Slnečná 17

Využitie digitálnych technológii v našej škôlke

Digitálne technológie
sa
stávajú neoddeliteľnou súčasťou
dnešného
života
a digitálna
gramotnosť
nevyhnutnou
potrebou. Deti sa s nimi stretávajú
už v útlom veku a prejavujú
prirodzenú túžbu oboznámiť sa
s nimi. Aj v našej MŠ, elokované
pracovisko pri ZŠ, zavádzame
digitálne
technológie
do
výchovno-vzdelávacej práce. Deti
v dvoch predškolských triedach
tak majú možnosť získať potrebné
zručnosti pri práci s počítačom,
interaktívnou
tabuľou
či
programovateľnými
hračkami
typu Bee-Bot. Tomuto zámeru
predchádzalo
aj
zaškolenie
učiteliek v rámci kontinuálneho
vzdelávania
pod
záštitou
metodicko-pedagogického centra.
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Deti
s našou pomocou riešia
interaktívne
úlohy
v detských
edukačných softvéroch odporúčaných
ministerstvom školstva, čím sa rozvíja
ich postreh, logické myslenie,
matematické predstavy, priestorové
vzťahy či rozvoj kritického myslenia a
predčitateľskej
gramotnosti.
Edukačné aktivity
s pomocou
digitálnych technológií sa snažíme
realizovať tak, aby deti pri nich boli
aktívne,
bádali,
objavovali
a experimentovali. Myslíme si, že
zavádzanie takýchto podnetných
metód v predškolskom veku určuje
základ kreativity v ich ďalšom
formovaní sa a aktivuje ich túžbu
objavovať a získavať stále nové
informácie, čo považujeme za dobrý
základ ich ďalšieho vzdelávania sa.
PhDr. Jana Benkovičová
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V zdravom tele zdravý duch
Táto zásada sformulovaná už v antike
nestratila nič zo svojej aktuálnosti ani v dnešnej
modernej dobe. Ba práve naopak. Najmä súčasný
človek si čoraz viac uvedomuje, že doba
počítačov mu uberá pohyb, ktorý je pre zdravý
život človeka nevyhnutný.
Tento trend je viditeľný dokonca aj na našich
deťoch. Preto je potrebné už od útleho veku viesť
deti tak, aby sa dostatočnou telesnou aktivitou
zabezpečoval zdravý vývoj ich organizmu.
V elokovanom pracovisku Materskej školy
Slnečná na ul. SNP pri napĺňaní špecifických
cieľov vyučovania od nového roku veľmi účinne
napomáha i novo vybavená telocvičňa. Vďaka
kolektív MŠ

rodičovským príspevkom bolo možné zakúpiť fitnes
prístroje, a to chodecký trenažér, bežecký pás, stacionárny
bicykel, trampolínu a viacúčelový kruh. Deti majú z nových
prístrojov veľkú radosť, rady nacvičujú chodenie na
chodeckom trenažéri a bežia na bežeckom páse. Na
stacionárnom bicykli dokonca možno nastaviť rýchlosť.
Rady skáču na trampolíne, vyliezajú po rebrinách či
preliezajú, podliezajú alebo chodia po viacúčelovom kruhu.
Takýmto zábavným spôsobom pod dozorom pani učiteliek
deti rozvíjajú a zdokonaľujú svoje pohybové zručnosti.
Srdečne ďakujeme obetavým oteckom, najmä pánovi
Petrakovičovi, Lisickému a Janechovi, ktorí sa svojou
osobnou angažovanosťou pričinili o nainštalovanie prístrojov
do telocvične.

Večer s novou knihou pána Petra Kopeckého

Nestáva sa často, že náš občan napíše a vypraví
k svojim čitateľom zaujímavú knihu. Naposledy sa
stala takáto udalosť 8. marca 2013, a to na
komorne ladenom večere v IC pri príležitosti
uvedenia knihy pána doc. PhDr. Petra Kopeckého,
CSc. pod názvom „Z MOZAIKY SLOVENSKORUMUNSKÝCH VZŤAHOV V 20. STOROČÍ“.
Pána doc. P. Kopeckého poznajú Ivančania
z jeho viacerých verejných vystúpení pri rôznych
slávnostiach a vieme o ňom, že istý čas bol
poslancom v OZ i kandidátom na poslanca VÚC.
Menej vieme, že bol hlavne ambasádorom SR
v Rumunsku, a že v súčasnosti je aktívnym
vysokoškolským pedagógom na Filozofickej
fakulte UK v Bratislave a UKF v Nitre. Odborná
verejnosť pozná jeho viaceré vedecké publikácie
z odboru. V najnovšej knihe, s ktorou sme sa mali
možnosť
oboznámiť
pri
jej
uvedení
v Informačnom centre, prezentuje v jej I. časti
široký okruh čitateľsky zaujímavých poznatkov
o vzájomných vzťahoch medzi našimi národmi,
získanými najmä počas jeho pôsobenia v pozícii
veľvyslanca SR v Rumunsku a v Moldavskej
republike. Z knihy sa môžeme napr. dozvedieť
informácie o pôsobení M. R. Štefánika
v Rumunsku počas 1. svetovej vojny na prelome
rokov 1916/17, a to z jeho objavených
dokumentov v rumunských a francúzskych
archívoch, alebo o udalostiach z rokov pred
a počas
2.
svetovej
vojny,
alebo
tiež o okolnostiach neúčasti rumunských vojsk na
okupácii ČSSR v r. 1968. V knihe sú aj
podrobnosti o udalostiach v závere roka 1989

v Rumunsku a o politickom pozadí tejto dramatickej zmeny,
ale aj o nedávnych vnútorných politických zápasoch
i zákulisí diplomatických aktivít v našich vzájomných
vzťahoch. V II. časti knihy sa pútavou, a i pre laika
zaujímavou formuláciou môžeme čo-to dozvedieť
o filologických a odborných jazykových, pedagogických a
terminologických problémoch oboch jazykov.

Večer venovaný uvedeniu novej knihy pána doc. Petra
Kopeckého spestrila okrem laudácia prednesená p. F.
Hässlerom i báseň rumunského Slováka J. Lehockého
v umeleckom prednese pani E. Kristínovej a hra na gitaru
pána J. Guldána. Diskusia k témam v knihe, blahoželania
k vydaniu zaujímavej knihy, autogramiáda, prípitky hostí
a priateľov s prianím zdravia a úspechu ukončili zaujímavý
a vzácny kultúrny večer.
F.H.

Hodnotili sme svoju prácu
Výročná členská ZO SZTP sa uskutočnila
v priestoroch Matičného domu dňa 6.3.2013.
Nestihli sme zhodnotiť svoju prácu za minulý
rok do uzávierky prvého čísla Ivanských
noviniek, preto si dovoľujem zoznámiť Vás
s aktivitami v roku 2013.

Na výročnej členskej schôdzi sa zúčastnilo 173 členov
z 300 pozvaných. Privítali sme medzi sebou hostí
z nadriadených orgánov, predsedníčku krajskej a okresnej rady
SZTP p. Mariu Trenčíkovú, p. Idu Urgelovú, ekonóma p.
Trenčíka a milých hostí – zástupcov z OÚ – p. starostku RSDr.
Magdalénu Holcingerovú, vedúcu sociálneho odboru p. Vieru
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Slávikovú a všetkých členov rady ZO SZTP
v Ivanke pri Dunaji.
V roku 2012 sme uskutočnili akcie rôznych
žánrov, aby sme uspokojili čo najväčší počet
našich členov. Nebudem ich tu všetky menovať,
každý kto sa na nich zúčastnil iste na ne rád
spomína. Medzi úspešné patrí posedenie pri
dychovke v Kultúrnom centre na Vajnorskej
ulici v Bratislave. Ďalej rekreačný pobyt
v prekrásnej prírode Oravy v dedinke Hruštín,
kde si v dvoch týždňových turnusoch oddýchlo
76 členov, ktorý sa o svoje zážitky podelili
v Ivanských novinkách. K originálnym patril
i výlet na Jánošíkove dni v Terchovej a na
prekrásne vystúpenie Lúčnice v prírodnom
amfiteátri, návšteva rakúskych miest Eisenstadt,
Morbich a jazero Neusiedler See so
sprievodcom. K tradičným patrí aj
relaxačné kúpanie v Dunajskej Strede,
ktoré sme uskutočnili viackrát v roku
a mnohé iné.
Oslávili sme tiež 20. výročie založenia
organizácie, kde pri zvukoch harmoniky, speve,
malom občerstvení sme si zaspomínali na
začiatky a priebeh trvania organizácie. Toto
podujatie sa uskutočnilo vďaka sponzorskému
príspevku firmy MY-MI z Bratislavy a všetkým
členom základnej organizácie, ktorí toto
podujatie obohatili prinesením sladkých
i slaných dobrôt. Všetkým patrí úprimná vďaka.
V programe práce na rok 2013 sme sa
zamerali na svoju činnosť tak, aby sme
uspokojili čo najväčší počet členov, budú
rôznorodé a budeme sa snažiť aby ste boli
spokojný a každý si niečo pre seba našiel.

V diskusii sa všetkým prítomným členom prihovorila
starostka obce, oboznámila nás s plánovanými aktivitami obce
na rok 2013. Kladne zhodnotila prácu organizácie
a s prekvapením konštatovala vysokú účasť členov na tejto
výročnej členskej schôdzi.
Predsedníčka krajskej rady p. Trenčíková oboznámila
prítomných členov správami v sociálnej oblasti. Výmena
preukazov zdravotne ťažko postihnutých v roku 2013, nárok
na kompenzačné prostriedky, nárok na zľavu poplatkov RTVS
(polovičná) – podľa toho ako ustanovuje zákon. Predložila
tlačivá potrebné k tejto žiadosti. Aby naši členovia ale
i nečlenovia si bezproblémovo mohli uplatniť tieto zľavy, pani
starostka prisľúbila spoluprácu s obecným úradom. Vedúca
sociálneho odboru p. Sláviková v mesiaci marci aktívne
spolupracovala a pomáhala radou pri vyplňovaní tlačív. Túto
službu do dnešného dňa využilo 250 občanov a žiadosti budú
spoločne doručené na RTVS v stanovenom termíne.
Touto cestou ďakujeme p. Slávikovej za spoluprácu
a ochotu.
Schôdzu svojou hudbou prišli pozdraviť i členovia
Dychovej hudby Ivanka, ktorí priniesli do našich
radov kus dobrej nálady. Patrí Vám úprimné poďakovanie.
Po povznesení dobrej nálady i tie chlebíčky chutili lepšie.
Že chýbalo vínko? No tentoraz neboli sponzorské dary.
Za negatívum považujem málo diskusných príspevkov.
Pani Schwottová vo svojom príspevku vyrozprávala peripetie
pri vybavovaní kompenzačných pomôcok pre svojho ťažko
chorého manžela, a žiaľ s takýmito negatívnymi skúsenosťami
sa stretávajú mnohí z nás.
V našej obci by sa veľmi zišlo riešiť bezbariérové prístupy
pre vozičkárov v niektorých verejných budovách. Čo na to
sociálna komisia?
Na rok 2013 si ZO SZTP vypracovala plán práce, niektoré
Môžem
akcie sa už uskutočnili, a zdá sa, že boli úspešné.
len sľúbiť že členovia rady ZO SZTP budú pokračovať vo
svojej nie vždy ľahkej práci.
Za vedenie ZO SZTP – predsedníčka p. Antónia Popluhárová

Sladký včelársky večer
V piatok 22. marca 2013 sa v zaplnenom
Informačnom centre uskutočnila výnimočná akcia
pod názvom „Včelársky večer“. Názov možno
niekomu naznačoval schôdzku organizácie
včelárov žijúcich v obci, ale opak je pravdou.
Bolo to stretnutie „posledných mohykánov“ –
našich dvoch ivanskych včelárov – p. Ing.
Imricha Horvátha a Františka Horvátha, ktorí sa
verejne prezentovali svojím majstrovstvom s tým,
aby pre túto ušľachtilú záľubu získali i mladších
záujemcov.
Program večera pripraveného HSI otvorila
pani J. Blahutiaková, ktorá kedysi spolu s rodičmi
tiež včelárila. Starostlivosť o včely a život včiel
počas celého jednoročného cyklu nám predstavil
videofilm pána Ing. Petra Blublu, ktorý svojou
kamerou zaznamenal prácu p. Ing. I. Horvátha na
včelnici
i s jeho
odborným
sprievodným
výkladom. Mnohí z prítomných vďaka filmu
videli možno po prvý krát to, čo všetko musí
včelár vedieť, urobiť a podstúpiť (žihadlá včiel sú
len maličkosťou), aby získal od včelej rodiny

sladký med, ako a kedy je ich treba prikrmovať a liečiť, ako
sa starať o silnú a zdravú rodinu pred zazimovaním, alebo
v dobe keď nie je znáška a pod. Je smutnou pravdou, že
včelárov, a tým aj včiel ubúda z rôznych príčin (najmä pre
škodlivé chemické postreky v dobe kvitnutia a pre pestovanie
monokultúr na veľkých plochách), čím sa značne znižujú
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výnosy aj v našich pridomových záhradkách. pečiatku so včielkou. Úspešný chov včiel dnes vyžaduje od
Úlohou včiel nie je len opeľovanie, čo v 90 % včelára dobré vedomosti a skúsenosť získanú najlepšie pod
zabezpečujú práve včely, ale je ešte mnoho iných vedením staršieho včelára, a tých je žiaľ už málo. Preto
pozitív, za ktoré musíme ďakovať ich pracovitosti vážení, ktorí ste v preddôchodkovom veku alebo i mladší
a prírode! Veď sú to napr.: propolis ako prírodné neváhajte, prihláste sa, venujte sa včielkam a oni vás
liečivo, podobne ako materská kašička a peľ, odmenia sladkým medom a pevným zdravím (čo je určite to
včelí vosk obsiahnutý v množstve výrobkov najvzácnejšie a na nezaplatenie)!
bytovej hygieny a kozmetike, dokonca je
preukázané
i blahodarné
pôsobenie
odvetrávaného vzduchu z úľov pre ľudí s chorými
prieduškami a astmou.
Po zhliadnutí filmu a krátkej besede
(zaujímavých informácii by bolo aj na niekoľko
besied!) sme mali možnosť ochutnať niekoľko
domácich výrobkov, ktoré by bez medu nebolo
možné vyrobiť, ako napr. perníkový chlieb,
oblátky, perníky, med ochutený zázvorom alebo
brusnicami, tvrdý syr s medom, výborná
medovina, propolis v alkohole pre ľudí
s dvanástorníkovým vredom a iné špeciality.
Včielky sú symbolom pracovitosti už po
niekoľko tisícročí (napr. vyobrazenia na Kréte),
neskôr bol úľ so včielkami symbolom sporivosti
a pracovitosti (boli na priečeliach sporiteľní), i do
prváckych písaniek sme za usilovnosť dostali
za HSI o.z. Ing. Fero Hässler, predseda

Čistenie Malého Dunaja

Kamaráti z T.O.I. a z občianskeho združenia
Sumec z Ivanky pri Dunaji zorganizovali dňa 13.
apríla 2013 akciu ku Dňu zeme – čistenie Malého
Dunaja. Túto myšlienku, a hlavne činy sme
rozbehli už pred viacerými rokmi s dobrými
výsledkami.
Vybrali sme si úsek od Slovnaftu po Zálesie, a
potom ďalej od hausbótu trampskej osady Zelená
sedma až po tzv. Železný most (pred priehradou)
Nová Dedinka. Odpad rôzneho druhu (PET fľaše,
pneumatiky, chladničky, televízor, igelity...)
z vody vyberali kamaráti na 5-tich pramiciach.
Ostatní sa zamerali na vyčistenie naplavenín pri
železnom
moste.
Celkovo
asi
50
poriadkumilovných brigádnikov naplnilo 2
kontajnery odpadkami. Niekedy je to až
neuveriteľné
koľko
odpadu
dokážu
nedisciplinovaní ľudia po sebe zanechať. A nielen
to, ale ešte aj nahádzať do vody!
Chcem poďakovať všetkým, čo sa pričinili
o vyčistenie tohto úseku M. Dunaja, veď
splavujeme túto rieku a vidíme tú spúšť. Ale po
takejto akcii je pohľad z člna trochu krajší. Tiež
ďakujeme nášmu obecnému úradu za finančnú
a materiálnu pomoc. Bez nej by sa brigáda nedala
uskutočniť. Poďakovanie patrí aj „našim
dievčatám“ za záverečné pohostenie „u Včelára“
(pri Rusovi). K akcii nám dopomohlo aj priaznivé
počasie. Onedlho sa pripoja aj Zálesie a Malinovo.
Po posedení „u Včelára“ sme sa rozhodli
v akcii každoročne pokračovať. Vidíme, že si to
naša príroda zaslúži, a to s výchovným, a hlavne
očistným efektom.
za T.O.I. napísal Špricek (S. Šnirc), foto V.Čigašová
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Z aktivít ivanského Klubu dôchodcov
Členovia z ivanského klubu dôchodcov sa budú
čoskoro baliť. V druhej polovici mája nás čaká
týždenná dovolenka na rozhraní Slovenského
Rudohoria a Slovenského Krasu v Jelšave. O zážitky sa
s čitateľmi IN radi podelíme v budúcom čísle.
Tešíme sa aj na plánovaný výlet do susedného
Rakúska, kde chceme vo Viedni navštíviť zámok
Schönbrunn so zámockým parkom a jednou
z najstarších a najkrajších ZOO v Európe.
Netreba zabudnúť ani na naše pravidelné kúpanie
na termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede, ktoré sa
koná každý mesiac. Je veľmi potrebné pre zlepšenie
nášho zdravotného stavu. Sme vo veku, keď už
každému čosi je.
Aktivity dôchodcov nekončia však iba dvoma
dovolenkami ročne či kúpaním v Dunajskej Strede.

Spolu s Úniou žien sa pravidelne zúčastňujeme jarnej
brigády v obci, našou lokalitou je už tradičné okolie
Bernolákovskej ulice. Členovia klubu nechýbajú na
pietnych spomienkach pri kladení vencov (oslobodenie
našej obce, ukončenie II. sv. vojny, výročie SNP). Na
tohtoročnú Májovicu sme spolu s Úniou žien napiekli
pre našich spoluobčanov voňavé pagáčiky. Inak naše
stretnutia sa konajú vždy prvý pondelok v mesiaci
v Matičnom dome. Za neoceniteľnú prácu srdečne
ďakujeme našej predsedkyni a vedúcej organizátorke
v jednej osobe pani Helenke Javorkovej, a taktiež
Stankovi Jaslovskému, osvedčenému dvornému
šoférovi, ktorý už neodmysliteľne patrí k našim
každoročným dovolenkám.
Marta Polačiková

Trianon – vykročenie Slovákov ku štátnosti
Súčasťou tohoročných spomienkových slávností na
tragickú smrť M. R. Štefánika bol dňa 4. mája i večerný
program v IC pripravený Historickou spoločnosťou
Ivanky, na ktorom bol premietnutý film s názvom
„Trianon – mýty a legendy“, spojený s besedou jeho
tvorcov p. Miroslavom Bilským a Petrom Blublom.
V novembri t.r. si presne 11.11. o 11,00 hod. SEČ
pripomenieme 95. výročie podpísania dohody
o ukončení bojov a kapituláciu vojsk Centrálnych
mocností s vojskami Dohody. Tento dátum si
pripomína Európa ako deň ukončenia 1. svetovej
(Veľkej) vojny. Mier však týmto dňom ešte nebol
nastolený! Muselo ubehnúť ešte 19 mesiacov, keď sa
až podpisom Mierovej zmluvy s Maďarskom zavŕšil
boj M. R. Štefánika a jeho druhov – československých
legionárov za vytvorenie suverénneho štátu Čechov
a Slovákov.
Územie Slovenska bolo na konci r. 1918 ešte
v rukách uhorských štátnych orgánov (vojsko, polícia,
justícia, štátna správa, finančné a cirkevné inštitúcie,
atď.), a svojho polofeudálneho panstva sa nemienili
vzdať. Nastúpilo náročné obdobie presadenia moci
nového štátneho útvaru Republiky Česko – Slovenskej
(oficiálny názov) politickými a aj vojenskými
prostriedkami.
K definitívnemu
ukončeniu
nepriateľstva, a teda aj vojnového stavu došlo
uzatvorením
Mierovej
zmluvy
s Maďarskom,
podpísanej až 4. júna 1920 vo veľkej sále paláca
Trianon v Paríži. O zložitosti procesu a náročnosti
rokovaní Mierovej konferencie a o jej výsledkoch
hovoril aj premietnutý film „Trianon – mýty
a legendy“, ktorý sme mali možnosť zhliadnuť. Po
premietaní sa rozvinula beseda prítomných účastníkov
večera, boli vyslovené mnohé názory k udalostiam
z obdobia pred a po podpise Mierovej, tzv.
„Trianonskej“
zmluvy
s Maďarskom.
O tejto
historickej udalosti JUDr. Štefan Osuský, ako jeden zo
signatárov zmluvy, napísal (cit.): „Keď som o tri štvrte
na päť dňa 4. júna 1920 pod zmluvu nesúcu meno
„Trianon“ moje meno podpísal, vedel som, že

podpisujem vyúčtovanie slovenského národa s bývalým
Uhorskom, vyúčtovanie účtov popísaných od vrchu až
dolu krvou, utrpením a biedou môjho národa. A také
vyúčtovanie je večné. Nikdy sme nemali a nemáme
úmysel pomstiť sa tým, pod ktorými sme trpeli. Prajeme
národu maďarskému, aby v kľude a pokoji rozmýšľal
o svojich chybách. Prajeme mu blahý a šťastný život.
Lež tak, ako bdie ľvica nad svojimi ľvíčatami, tak
budeme bdieť nad životom a domovom naším a našich
budúcich generácií, lebo život národa je večný.“
Je smutné, že značná časť našich maďarských
susedov nechce pochopiť, že (cit.) „Trianonskou
mierovou zmluvou sa násilne nerozdelil jednotný
uhorský, t.j. maďarský národ „vlastniaci“ územie
Uhorska, čo sa snaží nahovoriť maďarská politika....
Trianon vlastne splnil aj veľkú túžbu Maďarov, ... že si
vytvorili maďarský národný štát.“ Pre nás Slovákov
zasa jej obrovský význam spočíva v tom, že prvý krát
(cit.) „vymedzila pojem Slovenska ako určitého
historického,
geografického
a právneho
celku
v medzinárodnoprávnom dokumente.“
Hoci z maďarskej strany ešte i dnes občas počuť
smutno-trápne prejavy spojené s nostalgiou za dávnou
minulosťou niekdajšej mocenskej nadvlády nad
nemaďarskými národmi bývalého Uhorska, môžeme
byť pokojní, ale treba byť aj ostražití. Nezabudnime na
opakujúce sa udalosti vojenských napadnutí nášho
územia zo strany Maďarska, či to bolo ešte v r. 1919
vojskami Bélu Kúna, po Viedenskej arbitráži v r. 1939
a za tzv. „Malej vojny“ na východnom Slovensku,
alebo vojenské obsadenie časti územia v rámci
„bratskej pomoci“ v r. 1968. Pripomeňme si aj
jednostranné vypovedanie platnej medzinárodnej
zmluvy o vodnom diele Gabčíkovo – Nagymaros
a nerešpektovanie rozhodnutia Haagskeho súdu, alebo
opätovné prejavy maďarských nacionalistických
fanatikov pokúšajúcich sa vniesť nepokoj do života
našich občanov. História nás nabáda i poučuje, i preto
by sme ju mali poznať.
Fero Hässler
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Májovica 2013

Pekné počasie prialo X. ročníku IVANSKEJ
Podujatie zorganizovali ivanské
spolky: chovatelia, záhradníci, poľovníci,
rybári, trampské osady, Červený kríž,
materské školy, základná umelecká škola,
mažoretky, hudobné skupiny, dychové hudby,
Únia žien, Klub dôchodcov v spolupráci
s Matičným domom pod záštitou starostky
obce.
V programe tentoraz účinkovali len školy
z našej obce (MŠ Slnečná a Hviezdoslavova,
ZUŠ), dychová hudba, „11 z Ivanky“,
samozrejme mažoretky, Charlieho nešťastí,
The Springs, Amazu Oriental, Perzeus.
Po úvode ivanskej dychovky začalo
tradičné stavanie „mája“ a príhovor starostky
obce. Potom sa už rozbehol program za účasti
množstva obecenstva až do konca. Programom
sprevádzala pani Eva Kliská, ozvučenie
zabezpečili Ľ. Múčka a P. Weber. Škoda, že
posledné skupiny vystupujúce v programe
MÁJOVICE.

nemohli predviesť celý plánovaný repertoár. Ďakujeme
organizátorom, účinkujúcim, „stánkarom“, aj všetkým divákom,
ktorí prišli.
Mgr. Peter Bartok, zástupca starostky

Žijú medzi nami
Muž viacerých záujmov / Ing. Imrich Horváth
Pre každého človeka je rodisko najkrajším
miestom
inšpirácie
a lásky.
I pre
Ing. Imricha Horvátha býva spomienka na
rodisko najcitlivejšou udalosťou. Narodil sa
v neveľkej obci ležiacej na trnavskej tabuli
Dolné Lovčice, kde začal chodiť do školy
ako tretie dieťa v rodine roľníka. Tu
poznával radosti chudobného chlapca,
ktorého rodičia okrem poctivosti naučili
i láske k ľudovým pesničkám. Od malička,
ako povedal, vedel, že bude roľníkom.
K tomuto jeho chlapčenskému rozhodnutiu
napovedala aj atmosféra gazdovského
dvora na ktorom vyrastal a mala vplyv na
jeho ďalšie zameranie. Pri tejto činnosti
dostával aj prvé samostatné lekcie zo
spevu. Pri pasení a cestou domov spieval
ľudové piesne, ktoré mu doposiaľ utkveli
v pamäti. Od malička bol vždy za niečo
zodpovedný. V začiatku to boli husi, neskôr
práca okolo domu, a postupom veku aj
zodpovednejšie roboty, ktoré v rodičoch
utvrdzovali jeho záujem o gazdovstvo.
x Ako pokračovala Vaša ďalšia životná púť?

Rodičia usúdili, že ak chcem úspešne
pokračovať
na
rodinnom
gazdovstve,
potrebujem aj patričné poľnohospodárske
vzdelanie. Hneď po skončení základnej
školskej dochádzky som nastúpil v Trnave na
dvojročnú roľnícku školu. V priebehu
nasledujúcich rokov došlo ku kolektivizácii,
a keďže som svoje uplatnenie medzi staršou

generáciou u roľníkov spojených v družstve nevidel, pokračoval
som v štúdiu na Strednej poľnohospodárskej škole s maturitou
a ukončil ho v roku 1959 na Vysokej škole poľnohospodárskej
v Nitre.
x Čomu ste sa po ukončení štúdia upísali a kde ste
pracovali?

Po skončení vysokej školy, kde som vyštudoval
poľnohospodárstvo a zootechniku, som nastúpil v októbri 1959
na Krajskú plemenársku správu v Nitre, na funkciu vedúceho
plemenárskej stanice v Leviciach. Pôsobil som tam do februára
1960 a nastúpil na skrátenú vojenskú službu. Počas mojej
vojenskej služby došlo k reorganizácii územnej správy Nitra,
ako kraj bola zrušená a všetkých zamestnancov pridelili pre
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Bratislavu, kde dom do roku 1965 mal na
starosti nákup plemenných býkov pre
insemináciu. Moje „pendlovania“ ukončil rok
1965, keď v Ivanke pri Dunaji bola zriadená
kontrolno-skúšobná stanica hydiny. Nakoľko
som býval v Ivanke, riaditeľ krajskej
plemenárskej správy ma presunul na túto
stanicu. Ako zootechnik a neskôr vedúci
prevádzky
som
vo
funkcii
pôsobil
dvadsaťsedem rokov (až do dôchodku).

začína v máji, kedy kvitnú ovocné stromy a poľnohospodárske
plodiny. Prvému medu sa ošetrovatelia tešia koncom mája
a v júni. Zasa to závisí od počasia. Kvetové medy z ovocných
stromov, jarných kvetov a repky sú veľmi chutné. Z oblastí, kde
kvitne agát je kvalitný agátový med. Všetky druhy medov sú
však hodnotné, výborné a liečivé.
x Myslíte si, že dnešná mládež bude mať v budúcnosti
záujem venovať sa hudbe a včelárstvu, ako je to vo Vašom
prípade?

x Kedy sa vo Vás zahniezdila túžba
inklinovať k hudobnému a včelárskemu
záujmu?

Aby sa človek dostal k niektorému záujmu,
musí byť v správny čas na správnom mieste.
I keď som na vysokej škole tancoval vo
folklórnom súbore, k spevu som sa akosi
nedostal. Pomohla náhoda. V roku 1975, keď
dom býval v Ivanke už trinásty rok, stretol
som sa s kapelníkom miestnej dychovky, a tak
začala moja spolupráca v súbore, ktorá trvá
doposiaľ.
Záujem o včelárstvo je trošku zložitejší.
Včely sme doma mali, ale otec nemal popri
práci na poli čas venovať sa im. Postupne sa
strácali, až úplne vyhynuli. S pribúdaním
rokov začali vo mne rezonovať spomienky na
rodisko i naše včely. Kúpil som si štyri rodiny,
príslušný inventár k tomu, a začal som
včeláriť. Zažil som najmä v prvých rokoch
veľa sklamaní, ale aj prekrásnych spomienok
na kočovky za znáškami do agátových
a lesných porastov. Čím viac som vnikal do
včelárskej problematiky, tým viacej ma to
lákalo. Keď som sa už domnieval, že toho
viem dosť, včely mi pripomenuli, že je to len
čiastočná pravda, a tak som sa púšťal znova
a znova do ďalšieho štúdia.
Priznám, pobyt pri včelách mi pomáha aj
po zdravotnej stránke. Životná energia včiel,
žihadlá, propolis, peľ a materinská kašička
blahodarne pôsobia i na včelára, ktorý sa
pohybuje v ich blízkosti. Žiaľ, nemám včely
a včelárenie komu zanechať. Veru, čas na iné
aktivity mi neostáva, lebo včely vedia tak
zamestnať, že na iné veci niet času. Naši
otcovia vravievali, že kto nemá roboty, nech si
kúpi včely. To hovorí za všetko...
x Priblížite aspoň stručne robotu včelára?

Včelársky rok sa začína neobvykle v auguste,
kedy sa včelstvá liečia proti varoóze
(klieštiku),
kŕmia
a pripravujú
na
prezimovanie. Koncom septembra sa začínajú
chovateľom včiel „zimné prázdniny“. Počas
zimy sa venujú spracovaniu vosku, výrobe
nových úľov, rámikov a vzdelávaniu. Jarné
roboty okolo včelstiev začínajú prehliadkami
v marci a apríli podľa toho ako sa vyvíja
počasie. Opeľovacia činnosť a znáška medu

Odpoviem takto. Ivanka má tú nevýhodu, že je blízko hlavného
mesta a mládež má pomerne veľa príležitostí (ak má záujem)
kultúru skôr konzumovať a nie tvoriť. Som však optimista. Hoci
z tej pôvodnej kapely, ktorá v deväťdesiatych rokoch žala
úspechy od Moskvy po New York, je nás už veľmi málo,
v našich šľapajach však pokračuje „11 Z IVANKY“, a môžem
povedať, že veľmi úspešne. Čo sa však týka včelárenia, je to
odlišné. Ale aj tak verím, že včelárenie v Ivanke nezanikne.
Mládež sa mu ťažko bude venovať, ale stredná generácia si
uvedomuje potrebu včiel pre človeka, a začína sa o túto činnosť
zaujímať. Aj teraz mám troch začiatočníkov okolo 40 rokov.
Predpokladám, že raz aj oni budú do tajov včelárstva zaúčať
ďalších záujemcov.
x Aký je Váš názor, že štát poskromne financuje kultúrnu
činnosť
a dedinské
súbory
prežívajú
iba vďaka
organizátorom, obdivovateľom a ľuďom, ktorým je ľudové
umenie zakorenené hlboko v srdci?

Štát by sa mal o kultúru na dedinách náležite starať. To však
neznamená, že bude dávať peniaze komukoľvek. Podporovať
treba súbory a kultúru podľa toho ako prezentujú obec, okres,
prípadne republiku. Do kultúry okrem peňazí treba dať aj veľa
nadšenia, lásky a veľa nezaplateného času. Raz sa ma sused
spýtal, že koľko zarobím v dychovke. Keď som mu povedal
sumu, tak spýtal, či za týždeň alebo mesiac. Keď som povedal,
že za rok, vyhlásil ma za klamára. Tie tisícky hodín nácviku
nikto nemôže zaplatiť, ale najkrajšou odmenou je spokojnosť
divákov. Takže zbytočne niekam dávať peniaze za činnosť, keď
sám nemá radosť z toho čo robí. Lebo hrať sebe a iným pre
radosť, to je najväčšia radosť...
zhováral sa Ján Debnár
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Zo spomienok Ivančanov: Mária Múčková
Milá pani Mancika,
dovoľujeme si
Vás
osloviť týmto familiárnym
oslovením, pretože takto
Vás oslovovala väčšina
Ivančanov,
poznajúcich
Vás ešte z čias pôsobenia
na Národnom výbore
v Ivanke pri Dunaji, kde
ste
boli
obľúbenou
zamestnankyňou
úctyhodných 40 rokov
(1949-1989).
Otázok, ktoré by sme
Vám chceli položiť je
mnoho a nie je to len z
obyčajnej
zvedavosti.
Vaše spomienky potešia
starších Ivančanov, vrátia
ich do rokov ich mladosti
a mladším trošku objasnia
ako to voľakedy v Ivanke
„fungovalo“.
Náplň Vašej práce na
Národnom výbore bola
bohatá. Nebola to iba
bežná úradnícka práca.
Poznali
ste
starosti
a problémy
mnohých
Ivančanov, vybavovali ste
pre nich nielen potrebné
papiere a doklady, ale
veľa krát ste museli
pomáhať aj pri riešení
súkromných a rodinných
problémov.
Popritom ste i Vy mali
rušný život vo svojej
rodine.
Váš
manžel,
ktorého doteraz Ivančania
volajú Lajko-báči a mnohí
nevedia, že to bol doteraz
najmladší báči, pretože už
v novembri 1952 sa stal
kapelníkom tzv. „Mladej
ivanskej dychovky“, ktorá
reprezentovala našu obec
nielen na Slovensku, ale
i v zahraničí.

Pani Múčková spomína:
„Som Ivančankou od roku 1932, kedy som sa narodila. Prežila som radostné
detstvo, tak ako väčšina mojich rovesníkov. Naše hry sa odohrávali vo veľkej
Doline v Pafári, ktorá bola zarastená stromami. Sánkovali sme sa v zime na malom
i veľkom vŕšku. Moji rodičia a prarodičia boli taktiež Ivančania. Otec pracoval ako
železničiar a mamička sa starala o domácnosť a opateru svojich rodičov.
Po skončení školskej dochádzky som ako 17-ročná v r. 1949 nastúpila na
Notársky úrad v Ivanke pri Dunaji ako pomocná kancelárska sila, pod vedením
pána Karča – notára a pána Barona – starostu. Bola mi pridelená práca s rôznymi
súpismi – hlavne súpis hospodárskych zvierat, ktorých bolo v obci značné množstvo.
Okrem toho som bola poverená vedením protokolu a archívu.
V roku 1950 sa
zmenil
názov
Notárskeho úradu na
Národný
výbor
a zaviedol sa lístkový
systém.
Na
jeho
náročnej
príprave
pracovala
väčšina
pracovníkov NV aj
počas nočných hodín,
aby občania Ivanky
mali načas vydané
potravinové
lístky,
šatenky
a mydlenky.
Od roku 1949 až do
roku
1989
sa
vystriedalo 8 predsedov Národného výboru: pp. Barón, Huskrecht, Kebis, Vosátko,
Haraslín, Čáni, Malovec a Ing. Kopšová.
V roku 1974 som prevzala účtovnícke práce aj v 15 preddavkových
organizáciách nielen v Ivanke, ale aj Zálesí. Boli to 4 materské školy, základná
škola, ľudová škola umenia, detské jasle, školská jedáleň, družina, osobitná škola,
kino, Osvetová beseda, knižnica a požiarnici, ktoré boli dotované z rozpočtu
Národného výboru. Každý rok sa vykonávali inventarizačné práce za spoluúčasti
odborníkov finančnej komisie vedenej predsedníčkou pani Jankou Morávkovou.
V mojom mladom veku som sa zoznámila s ivanským chlapcom Lajkom Múčkom
a po skončení jeho vojenčiny sme sa v roku 1952 zosobášili. Zostala mi spomienka,
že v ten deň bolo najhoršie počasie – dážď, sneh, vietor. Žiaľ manžel navždy odišiel
v apríli 2005, ale syn Ľudko pokračuje v stopách svojho otca a je taktiež
hudobníkom, účinkuje v obľúbenej „Ivanskej 11“, s ktorou už zaznamenali veľa
významných vystúpení. Je poslancom Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji
a pracuje ako predseda stavebnej komisie. Vrátil sa teda na úrad, v ktorom som
pracovala dlhé roky. Veľkú radosť mám i z vnučky Michalky, ktorá je študentkou
SOŠ v Bratislave.
Pre mňa popri všetkých spomienkach bolo veľkou cťou, keď som pri príležitosti
800. výročia 1. písomnej zmienky o obci Ivanka pri Dunaji bola ocenená „Odmenou
Obce“ za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy. Poteším sa, ak moje spomienky
vrátia mojich starších spoluobčanov do pekných rokov, naplnených hudbou
a porozumením a mladším trošku osvetlia minulé roky Ivanky.
Pripravila Jana Drobová

“Ivanska 5 a polka”
Je názov, ktorí si zvolili
organizátori pre premiéru behu, ktorý
sa uskutočnil 1. mája v našej obci.
Trasa v dĺžke 5500 metrov začala na
Námestí svätej Rozálie, pokračovala po

Štefánikovej a Ružovej ulici, ďalej okolo jazera Štrkovka a po
Hviezdoslavovej späť na Námestie sv. Rozálie.
Organizátorom bola obec Ivanka pri Dunaji, spoločnosť BE COOL,
s.r.o a spoločnosť VOS-TPK (profesionálne meranie času). Za obec to
boli Ľudovít Múčka, Peter Bartok, Dáša Pašková, za spoločnosť Be
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cool p. Jozef Pukalovič, Marcel
Matanin, Ivan Gabovič. K úspešnému
priebehu prispelo aj 65 dobrovoľníkov
bez ktorých sa žiadne väčšie podujatie
nezaobíde. Pomáhali napríklad na
začiatku pri registrácii účastníkov,
potom na trati behu (napríklad na
križovatkách). Všetkých tu nemôžeme
vymenovať, spomeniem preto aspoň
niektorých. OO PZ Bernolákovo,
územný spolok SČK, Filip Puchert
(moderovanie podujatia), Peter Blubla
a Ivan
Schreiner
(video
a fotodokumentácia),
pracovníci
obecného úradu: Silvia Baťová, Lýdia
Bránická, Štefan Fašung, Oto
Chudý, zamestnanci „rýchlej roty“.
Všetkým
menovaným
aj
nemenovaným, ktorí pomáhali patrí
naša srdečná vďaka.
Sponzori podujatia: Dušan Paška,
Marek Hinterschuster, p. Drobec
(vitamíny), Fitness Club Pezinok - p.
Geschwandner, Excalibur pub - p.
Zeman, zmrzlina - p. Neumahrová,
Tesco Ivanka, kvetinárstvo Rosália - p.
Černá, kvetinárstvo Mini - p. Raková.
Ceny do tomboly venovali:
Vinotéka Zalatá Réva Ivanka - p.
Korbaš, lekáreň Monar Čierna Voda,
Envi-pac. a.s. Bratislava, Elita, spol.
s.r.o. Bratislava, drogéria p. Holešová,
drogéria p. Fraňová, Pizzeria Emília -

Konečne aj Ivanka pri Dunaji
má svoj vlastný beh. Ako
k tomu prišlo, pýtali sme sa
jedného z organizátorov pána
Ivana Gaboviča.
Čo bolo tým spúšťacím mechanizmom,
ktorý spôsobil, že už aj Ivanka má svoj
vlastný beh. Pomohlo to, že viacerí
z organizátorov sú novými občanmi
Ivanky (p. Pukalovič, p. Matanin),
a teda dalo sa dokopy zdravé jadro,
ktoré si možno povedalo - poďme na
to, a súčasne bol aj záujem zo strany
obce. Bola to aj otázka vhodne
zvoleného termínu behu.
 Bola to najmä snaha pomôcť
v propagácii
zdravšieho
spoločensko-športového
prístupu
ľudí k svojmu zdraviu a športovej
aktivite ľudí v obci a okolí vôbec,
možnosť
bližšieho
kontaktu
organizátorov na čele s agentúrou
Be cool a dobrá komunikácia ľudí

p. Bošmanský, Ovocie zelenina p. Topor, pán Bystran, Daniela
Poláková Bratislava, Únia žien a Klub dôchodcov Ivanka.
Všetkým, ktorí prispeli prácou alebo darmi patrí veľké
poďakovanie za ich príspevok k úspešnému priebehu celého podujatia.
V kategórii dospelých sa pôvodne registrovalo 369 účastníkov, na
štarte sa ich objavilo 317, preteky dokončili všetci. Behu sa zúčastnilo
206 mužov a 111 žien. U mužov boli 4 kategórie: hlavná kategória, 40
až 49 rokov, 50 až 59 rokov, 60 a viac rokov. Ženy mali tri: hlavná
kategória, 40 až 49 rokov, 50 rokov a viac.
hlavná kategória
1.Boris Csiba (Run shop Team)
2. Marián Davidík (iontové nápoje.sk)
3.Konštantín Kocián (Beháme.sk)
deti/ kategória do 5 rokov
1. Braňo Treplán (Ivanka)
2. Tomáš Hinterschuster (Ivanka)
3. Leo Tóth (Bernolákovo)
deti/ do 9 rokov
1.Juraj Krásnohorský (Bratislava)
2. Tristan Sýkora (Bratislava)
3. Patrik Toman (Ivanka)
deti/ do 15 rokov
1.Matej Mrtaň (D.Lužná)
2.Viktor Tantoš (Bernolákovo)
3. Andrej Mališ (Ivanka)

1.Jana Mozolániová (Run for fun)
2.Lucia Ondrušová (fit&fun club)
3. Mária Prášilová (Miletička)
1.Hanka Krásnohorská (Ivanka)
2.Zuzana Nábielková (Ivanka)
3.Barbora Nováčková (Ivanka)
1. Tamarka Krajčovičová (Ivanka)
2. Michaela Capíková (Bratislava)
3. Lea Rojčíková (Ivanka)
1.Nina Lembaková (Ivanka)
2. Silvia Martišová (Bratislava)
3. Simona Augustovičová (Zálesie)

V kategórii dospelých sa behu zúčastnilo 55 Ivančanov.
Najrýchlejší z domácich boli Dušan Studnický a Michaela Dicová.
Súčasťou “Ivanskej 5 a polky“ boli aj behy v detských kategóriách.
Tie sa uskutočnili priamo na Námestí sv. Rozálie, súťažilo v nich 62
detí z Ivanky.
Kompletné výsledky v kategóriách dospelých sú k dispozícii na:
http://beh.zoznam.sk/beh/2103/ivanska-5-a-polka
Mgr. Peter Bartok, zástupca starostky

ako
Pukalovič,
Matanin,
Karacsony,
Gabovič a ľudí z obce Múčka, Pašková,
rôznych sponzorov i záujem ostatných
bežcov a športovcov z blízkeho okolia
a Bratislavy.

Účastníci behu boli príjemne prekvapení
atmosférou, organizáciou. Ako hodnotia
premiérový ročník organizátori?
 Sme spokojní už len vzhľadom na počet ľudí ktorí sa zúčastnili
a bolo ich viac ako sme reálne počítali. Celkovo až 417 (100 deti a
317 dospelých ) účastníkov s rôznymi výkonmi, výbornou
atmosférou, organizáciou a spoľahlivou bezpečnosťou podujatia.

Početné zastúpenie mali aj detské kategórie. Rozdelenie do kategórií sa
uskutočnilo až podľa počtu prítomných detí. Neuvažujete pri tých
väčších s dlhšou trasou, ktorá by viac zodpovedala ich veku. Malo by
sa niečo meniť na dĺžke či na trase hlavného behu?
 Kategórie sú osvedčené aj na ostatných podujatiach, a boli
vhodné aj v Ivanke, dĺžka preteku 5,5 km je primeraná
podmienkam obce aj celkovému štartovému počtu bežcov,
vzhľadom na trasu preteku a stav komunikácií, a aj záujmu bežcov
o takýto druh podujatia v náročnom bežeckom kalendári podujatí
v okolí Bratislavy. Pokiaľ si niektoré zo starších detí trúfa aj na
dlhšiu trasu, môže ju absolvovať s písomným súhlasom rodičov.

-let-

22

číslo 2 / máj 2013

Armwrestling v Ivanke opäť na výbornú
Dňa 13.4.2013 sa v spoločenskej sále Spojenej
školy v Ivanke uskutočnili v poradí 19. juniorské
majstrovstvá SR v pretláčaní rukou a 18.
majstrovstvá SR klubov. Podujatie malo tradične
vysokú úroveň po stránke športovej, aj organizačnej.
Zišla sa skvelá konkurencia viac ako 60 pretekárov.
Majstrovstvá už tradične otvoril zástupca starostky
Mgr. Peter Bartok a povzbudivé slová na začiatku
povedal pretekárom, rozhodcom aj divákom
zástupca riaditeľky Spojenej školy, a zároveň
riaditeľ súťaže Ing. Juraj Mudroch. Medzi vzácnymi
hosťami sme privítali aj zakladateľa tohto športu na
Slovensku, bývalého prezidenta svetovej asociácie
pretláčania rúk RNDr. Milana Čaplu. Ďalšou
zaujímavou osobnosťou, ktorú sme videli aj
v súbojoch za stolmi, bola v súčasnosti najlepšia
žena sveta vo svojej kategórii, štvornásobná
majsterka sveta Lucia Debnárová.
Najlepšie výsledky medzi juniormi dosiahli
jednotlivci z klubov, ktoré sú liahňou talentov:
Žarnovica, Rabča, Senec, Červeník, Prešov, Košice,
Zvolen, Zlaté Moravce, Myjava, Revúca, Banská
Štiavnica, Trnava. Sme radi, že medzi športovcami
z celého Slovenska sa nestratili ani naše nádeje
z Armwrestling klubu pri Spojenej škole v Ivanke,
ktorí v ťažkých zápasoch preukázali svoj talent
a nádej do budúcnosti.
Kvalitné
výsledky
idú
ruka
v ruke
s podmienkami, ktoré Spojená škola vytvára
pretláčačom už veľa rokov, za čo patrí jej vedeniu
vďaka. Nedá nám nespomenúť, že aj tento rok sa do
nominácie Slovenska na ME v Litve dostal aj náš
pretekár Ivan Gregorička.
Výborná
organizačná
práca
tohtoročného
šampionátu by sa nedala zvládnuť bez podpory
finančnej alebo materiálno-technickej zo strany
inštitúcií a podnikateľského sektoru.
V mene organizátorov chcem vyjadriť veľké
poďakovanie týmto subjektom: Spojená škola
v Ivanke pri Dunaji – www.spojsivanka.sk,
Slovenská asociácia pretláčania rukou –
www.armwrestling.sk, Obecný úrad v Ivanke pri
Dunaji – www.ivankapridunaji.sk, EUROPLAN
s.r.o. Branislav Kadnár - www.europlan.sk,
Potraviny FIPE – Peter Vranovský.

Osobitne by som chcel poďakovať zástupcovi starostky
Mgr. Petrovi Bartokovi, že aj napriek sobotnej domácej
návšteve si našiel čas na otvorenie šampionátu a neskôr si
prišiel pozrieť aj finálové zápasy a zúčastnil sa slávnostného
odovzdávania cien športovcom.
Víťazom 18. majstrovstiev SR klubov sa stal AWK
Senec, druhý bol AWK Zvolen a na treťom mieste skončil
AWK Zlaté Moravce. Potešiteľné je, že štvrtým najlepším
klubom na Slovensku je domáce družstvo AWK pri SŠ
v Ivanke pri Dunaji.
Ing. Juraj Mudroch, predseda AWK Ivanka pri Dunaji
Víťazmi jednotlivých juniorských váhových kategórií
PR -pravá ruka; LR- ľavá ruka
PR do 55 kg
Adam Adamov (AWK Tatran Žarnovica)
PR do 60 kg
Stanislav Šarkozi (AWK Tatran Žarnovica)
PR do 65 kg
František Kotúľ (AWK Rabča)
PR do 70 kg
Michal Dopater (AWK Rabča)
PR do 80 kg
Maxim Dužek (AWK Senec)
PR nad 80 kg Peter Kurák (AWK Rabča)
ĽR do 60 kg
Stanislav Šarkozi (AWK Tatran Žarnovica)
ĽR do 70 kg
Michal Dopater (AWK Rabča)
ĽR nad 70 kg Maxim Dužek (AWK Senec)
PR do 60 kg
Andrea Kušnieriková (AWK Rabča)
PR nad 60 kg Lenka Karabová (AWK Červeník)
ĽR do 60 kg
Andrea Kušnieriková (AWK Rabča)
ĽR nad 60 kg Lenka Karabová (AWK Červeník)

Dočká sa Ivanská miniliga nového víťaza?

Po skutočne dlhej zimnej prestávke to
účastníkov ivanskej minifutbalovej ligy už veľmi
ťahalo na miniihrisko. Nestále počasie ale
spôsobilo, že jarná časť súťaže sa začala až 13.
apríla 2013.
Zápasy sa hrajú vždy v sobotu od 14-tej
hodiny v areáli ZŠ v Ivanke. Mužstvá majú za
sebou štyri jarné kola, na čele tabuľky je zatiaľ
mužstvo TH Crew. Posledné kolo je naplánované
na 8. júna. O týždeň neskôr, 15. júna, je tradičný

záverečný turnaj play-off, v ktorom
spoznáme víťaza druhého ročníka, ale už
tretieho pokračovania tejto súťaže (úvodný
ročník 2010/2011 sa hral ako nultý).
Oživenie do súťaže priniesli v tejto
sezóne nové mužstvá Čierna voda,
Warriors aj FC Old School.
Výber hráčov z ivanskej miniligy by sa mal poslednú
júnovú sobotu predstaviť aj na Majstrovstvách Slovenska
v malom futbale v Partizánskom.
-let-
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Spolok DH IVANKA a Historická spoločnosť s potokmi krvi a násilím, kultúru ničiaca vulgárnosť a ničím
nezušľachťujúca produkcia TV, ktorá sa nám už
Ivanky píšu do slovenského rozhlasu
(z listu vyberáme):

„Vážená programová rada RTVS, vážená redakcia stanice
Slovensko 1, vážená hudobná redakcia Slovenského
rozhlasu.
Veľmi si ceníme široký záber spracovaných
spravodajských tém a ich kvalitu, ktorú nám poskytujete v 24
hod. vysielaní. Rozhlasový prijímač je vo väčšine domácností
i pracovísk naladený na jednej stanici a vysielaný program
(najvhodnejšie hudobný) tak vytvára zvukovú kulisu pri
rôznych činnostiach ľudí všetkých profesijných a vekových
kategórií. Krátke spravodajstvo o súčasnom dianí doma a vo
svete v 1/2 hod. intervaloch má svoj význam a opodstatnenie,
ale hudobná výplň časopriestoru medzi poskytovanými
informáciami je režírovaná tak, že nás už neinformuje, resp.
nám zatajuje informáciu o tom, že Slováci majú stovky, ba aj
tisíce piesní, hudobných skladieb, starších šlágrov až po
najnovšie hity, a to v celej širokej palete hudobných žánrov
od našich vlastných autorov.
Kultúra nášho národa sprostredkovaná rozhlasom,
zvlášť hudobné umenie je o „duši“ lebo k nej sa priamo
prihovára (výberom hodnotných hudobných či dramatických
diel, doplňujúcim komentárom, kultivovanosťou reči
a obsahom, dikciou, réžiou, atď.). Zdivočená „akčnosť“

Vážení občania,

najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom letnom
období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi,
ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých
porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti
lesných porastov. Príslušníci Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Pezinku každý rok zasahujú a
likvidujú
požiare,
ktoré
vznikli
nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní
suchej révy, odpadov z vinohradov a

transformuje do bežného života, nech je Vám výstrahou!!!
Naša kultúra je predsa o inom, je jedinečná, s dôrazom
na atribúty humanity. Preto by hlavnou informáciou Vášho
programu malo byť trvalé 24 hodinové vysielanie diel
slovenských autorov, ich piesní a skladieb, aby si tieto našli
svoje pevné miesto v dušiach našich občanov, detí, vnukov
a pravnukov. Len tak zostane naše kultúrne dedičstvo
zdrojom inšpirácie pre novú tvorbu a jej zachovanie i do
budúcnosti. Slovenský rozhlas je národnou kultúrnou
inštitúciou a so svojim archívom, ktorý je vzácnou zvukovou
klenotnicou národa, má povinnosť učiť, vychovávať
a opakovaním pripomínať naše národné kultúrne bohatstvo.
Ako platcovia poplatku pre RTVS predkladáme okrem
vyššie spomenutej prosby o úpravu repertoáru hudobnej
produkcie ešte prosbu o dôsledné monitorovanie vysielanej
hudby a dramatického slova zo strany SOZA v tom zmysle,
aby sa slovenským autorom vytvoril dostatočný časopriestor
pre ich tvorbu, v ktorom by sa mohli poslucháčom
prihovoriť, aby sme ich dostali do povedomia. Súčasná
predimenzovanosť vysielania zahraničnej (najmä hudobnej)
produkcie vyvoláva totiž podozrenie na klientelizmus
a zámerné likvidovanie i tak rokmi zdecimovanej domácej
základne slovenskej kultúry“.

záhrad a vypaľovaní trávy.
Upozorňujeme občanov, aby nepoužívali otvorený
oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiarnym
nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň
na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, a aby dodržiavali
zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie
požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže
byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin,
nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť.

Ochrana lesov pred požiarmi – povinnosti fyzických osôb v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
1. Fyzická osoba je povinná konať tak, aby nedošlo 8. Fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov
a stromov!
k vzniku požiarov pri manipulácii s otvoreným ohňom!
2. Fyzická osoba je povinná dodržiavať vyznačené zákazy 9. Fyzická osoba nesmie zakladať oheň v priestoroch
a plniť príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi!
alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu!
3. Fyzická osoba je povinná dodržiavať zásady
Porušením týchto povinností sa fyzická osoba (občan)
protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so dopúšťa priestupku na úseku ochrany pred požiarmi
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 331 €
v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov!
Pri činnostiach spojených so spaľovaním horľavých
4. Fyzická osoba je povinná zabezpečovať pravidelné látok na voľnom priestranstve je potrebné, aby fyzická
čistenie a kontrolu komínov v jej objektoch alebo osoba (občan) oznámila pred začatím spaľovania miesto
priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní!
a čas spaľovania na tel. číslo 150, sledovala klimatické
5. Fyzická osoba je povinná zabezpečiť odborné a poveternostné podmienky a kontrolovala miesto
preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Horľavé
komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na látky je potrebné ukladať do upravených menších hromád
ústredný, pred zmenou druhu paliva alebo po v dostatočnej vzdialenosti od okolitých objektov, iných
stavebných úpravách na telese komína!
materiálov a porastov. Pri spaľovaní musí mať občan
6. Fyzická osoba je povinná zabezpečovať plnenie potrebné množstvo vhodných hasiacich prístrojov, zásobu
opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, vody a náradia na zabránenie prípadného šírenia ohňa
ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo užívaní!
a spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky. Po
7. Fyzická osoba nesmie používať otvorený plameň na spaľovaní je potrebné vykonať kontrolu miesta spaľovania
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku a dohasenie zvyškov po spaľovaní. OR HaZZ Pezinok
požiaru!
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Spoločenská rubrika

Naši jubilanti: (február - apríl 2013)

Narodili sa: (18.2. - 3.5.)

Ivan Wagner (Kmeťova), Natália Toldyová (Pluhová),
Karolína
Kepštová
(Hlinkova),
Teo
Méry
(Dobšinského), Lukáš Majtan (Pri pálenici), Eva
Hadvigová (Štefánikova), Sára Danišová (Štefánikova)

Uzavreli manželstvo: (február- apríl)

Martin Benyo a Veronika Akinšinová, Ľubomír
Kostolanský a Jana Augustovičová, Jozef Vítek a
Jarmila Balogová (cirk.)
Sobáše Ivančanov mino obce:

Peter Fröhlich a Veronika Tóthová, František Mihál a Jana
Chalányiová, Radovan Šauša a Zdena Březovjaková

Zomreli: (26.2. až 3.5.) Ferdiš Takáč, Nám. PH

(1920), Jaroslav Snehota, Ružová (1927), Ondrej
Turčan, Potocká (1927), Magdaléna Šmidová, Školská
(1931), Štefánia Letenayová, Štefánikova (1932),
Ladislav Róka, Zelená (1933), František Šotník,
Hviezdoslavova (1937), Ján-Dušan Hauskrecht, Hollého
(1938), Štefan Molnár, Nám.PH (1939), Mária
Vašíková, Jesenského (1944), Eva Zajačiková, Ružová
(1952), Ľudmila Haršániová, Slnečná (1953)

Spomíname...
Dňa 14. apríla 2013 uplynulo 8 rokov čo od nás
navždy odišiel na večný odpočinok
milovaný manžel, otec, svokor, dedko,
kamarát, Ľudovít Múčka
Ostatná rodina, priatelia a známi, venujte
mu prosím tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, syn
s rodinou.
Neúprosný osud to najkrajšie nám
vzal, aj po rokoch, len bolesť
v srdciach a smútok nám zanechal.
Dňa 15. apríla 2013 uplynulo 5
rokov, čo nás navždy opustil náš
milovaný Mário Takáč.
S hlbokým žiaľom, ale s veľkou
láskou spomíname na Teba.
S láskou spomína manželka, dcéra, rodičia a celá
rodina.
Dňa 19. apríla 2013 uplynulo 20
rokov, čo nás navždy opustil manžel
a otec Pavol Hajas.
S úctou a láskou spomínajú
manželka Antónia,
syn Pavol
a Martin.
Dňa 25. mája 2013 uplynie rok, čo nás nečakane
a navždy opustil náš drahý Ing. Pavel Weber.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
Zdenka, Peťo a Paľko s rodinami
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92: Ružena Vitálošová (Štefánikova)
91: Angela Morávková (Záleská)
90: Albína Lajzová (Dlhá)
89: Vincent Petrík (Nám. PH)
88: Juliana Mészárosová (Družstevná), Valéria
Melegová (Cintorínska), Jozef Labuda (Kmeťova),
Žofia Múčková (Škultétyho)
87: Jozef Kostolanský (Hviezdoslavova), Justína
Letenayová (Poľovnícka), Jolana Kmetíková
(Záleská), Ružena Vitálošová (Štefánikova)
86: Anna Boušková (Štefánikova), Tatjana
Pecháčová
(Nádražná),
Mária
Gablovičová
(Sládkovičova), Jozef Osvald (Nám.PH)
85: Jozef Rado (Hviezdoslavova), Helena Feketová
(Sládkovičova)
84: Adela Kasanová (Štefánikova), Ján Jurica
(Bernolákovská)
83: Alica Urmaničová (Hviezdoslavova), Štefan
Pozdech (Moyzesova), Mária Krištofičová (Dlhá),
Koloman Ratkovský (Komenského), František
Horniak (Lipová), Andrej Marčišin (Cintorínska),
Ľudmila Kochová (Dlhá)
82: Ferdinand Biskupič (Moyzesova), Pavol Opšenák
(Hurbanova), Mária Balážová (Štúrova), Pavel
Habera (Kmeťova), Zuzana Horváthová (Okružná)
81: Margita Božiková (Dobšinského), Dušan Baťa
(Dlhá), Margita Balejová (Štefánikova), Františka
Moravcová
(Gaštanová),
Oľga
Šarmírová
(Dobšinského), Jozefína Birkušová (Pekná), Viera
Nádaždyová (Dlhá), Žofia Jasenovcová (Štúrova),
Helena Nedvědová (Višňová), Marta Hajzoková
(Kalinčiakova), Justína Slivonová (Bernolákovská)
80:
Júlia
Snehotová
(Ružová),
Gabriela
Ondrejkovičová (Hurbanova), Vilma Chalániová
(Veterná),
Valéria
Halásová
(Komenského),
František Krajčovič (Pekná), Mária Mičudiková
(Bernolákovská), Alžbeta Kováčová (Kalinčiakova),
Teodor Šajmír (Štúrova), Ján Kochman (Pekná),
Jozef Glasnák (Trenčianska), Mária Nagyová
(Bernolákovská)
75: Jozef Chalmovský (Trenčianska), Peter Drozd
(SNP), Drahomíra Rojčíková (Štefánikova), Marta
Oravcová (Komenského), Ľudmila Schwottová
(Ružová), Alžbeta Čaputová (Poľovnícka), Rudolf
Ottava (Záleská), Marta Honzová (Štúrova), Ján Dian
(Dlhá), František Kubica (Višňová), Dušan Anderle
(Kmeťova), Anton Oleš (Rázusova)
70: Otokar Beták (Nová), Anna Nagyová (Dunajská),
Gabriela Tóthová (Hurbanova), Helena Biskupičová
(Moyzesova), Ondřej Urbanovič (Farnianska)
Pri Vašom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí,
srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do
duší, bozky sa snúbia s objatím a pery šepocú s
dojatím: Žite dlho medzi nami, kým Vás máme, nie
sme sami.
ZPOZ V IVANKE PRI DUNAJI
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Z aktivít záujmových organizácií (máj, jún 2013)
Zväz telesne
postihnutých
MC Tik-Tak
ZUŠ
Únia žien
Obec
Čestná stráž
prezidenta
SR
SČK
Klokani
basketbal
Minifutbal
Jazdecký
klub
FK Ivanka
Obec

28.- 29. 5. Deň zdravia - meranie tlaku a hladiny
cukru v krvi pre členov (Denný penzión)
15. 6. Výlet do rakúskeho Baden-Badenu pre
členov
23. 5. 1730 Spievankovo (Matičný dom)
26. 5. Orchestrálny koncert ZUŠ (Matičný dom)
Pri príležitosti MDD stretnutie členiek Únie žien
s ich deťmi a vnúčatami pri opekaní špekáčikov
(Stržka)
30. 5. Prijatie úspešných ivanských detí vedením
obce
31. 5. 1000 Gala program čestnej stráže prezidenta
SR spojený s prezentáciou vojenského útvaru pri
príležitosti MDD a 94. výročia pietnej spomienky
na gen. M. R. Štefánika (Nám. sv. Rozálie)
12. 6. Zájazd do Podhájskej pre členov
15. 6. Streetball turnaj (telocvičňa ZŠ Ivanka)
15.6. Záverečný
turnaj
play-off
minifutbalová liga (miniihrisko)

ivanská

22. 6. Drezúrne jazdecké preteky (JK Poľovnícka 19)
22. 6. Ivanský hodový turnaj v malom futbale
23. 6. Ivanské hody

Pozvánka na 8. ročník hodového
turnaja Ivanka Cup v hádzanej
o pohár starostky obce
Miesto: Základná škola Ivanka pri Dunaji
Termín: 21. až 23.6. 2013
Čas: piatok od 1600, sobota od 800, nedeľa od 830
Kategórie: prípravka a mladší žiaci
Účastníci: SK Kuřím, Bystřice pod Hostýnem, SK
Sokolnice, HK Kunovice, Újezd u Brna, Uherské
Hradiště, Tatran Litovel, DHK Pardubice, Karviná,
Valašské Meziříčí, Eto Gyor, HK Topoľčany, SK
Močenok, Piccard Senec, Ivanka pri Dunaji.

Sprostredkovanie kúpy, predaja
a prenájmu nehnuteľností
Kompletný právny servis,
seriózny prístup.

Štefania Slováková, 0903 240 775,
info@coralireal.sk; www.coralireal.sk

Ivanské novinky: Vydáva Obecný úrad Ivanka pri Dunaji,
Štefánikova č.12, 900 28 Ivanka pri Dunaji; IČO 00
304 786; Ev. číslo: 4425/11;
ISSN 1339-181X
dvojmesačník; Náklad 2200 ks; Nepredajné! Redakčná
rada: Vladimír Letenay, Peter Bartok, František Hässler,
Ján Debnár; Foto: Ivan Schreiner. Príspevky zašlite
poštou alebo doručte osobne na obecný úrad s označením:
Redakcia IN. Redakcia má právo skracovať príspevky
podľa potreby, vybrať z nich to najdôležitejšie tak, aby sa
nezmenil
ich
význam.
Nepodpísané
príspevky
neuverejňujeme. Nevyžiadané rukopisy a iné podklady
nevraciame. Názory čitateľov prezentované v uverejnených
listoch sa nemusia zhodovať s názormi redakcie.
Uzávierka príspevkov do ďalšieho čísla je 20. 6. 2013.
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