
238-ročný zvon vo veži kostola sv. Martina v Šintave

Zvon je predovšetkým signálny hudobný nástroj, vyrobený zo zliatin kovov.
V roku 1784 daroval obyvateľ Šintavy Stephanus Molnár (Štefan Mlynár) 
zvon do veže kostola sv. Martina, ktorý vysvätil pomocný biskup Štefan 
Nagy. Zvon bol však o pár rokov poškodený, a tak ho pred 220 rokmi, teda v 
roku 1802, opravil zvonár Karol Fillcrader z Trnavy. Dokumentuje to odliaty 
text na zvone: ,,REFVNTI CVRAVIT STEPHANVS MOLNAR ANNO 1802 
FVSA PER CAROLUM FILLCRADER TYRNAVIAE“. Zvon je dodnes funkč-
ný a denne slúži svojmu účelu. Je majstrovským dielom zvonára, ktorý ho 
vyzdobil ornamentami a textom.

Ján Koričanský

Svetlo sveta uzreli tri pôvabné publikácie o Šintave
Obzvlášť v dnešnej dobe sa nestáva často, 
aby vznikalo mnoho literárnych diel či za-
ujímavých kníh. Ak však človek chce a ide 
za svojím cieľom, nič ho len tak nezastaví. 
To si možno povedal aj Šintavčan Peter 
Miklošík s dcérou Zuzanou Mandáko-
vou. Založenie VVS Šintava a myšlienka 
urobiť expozíciu histórie vinohradníctva 
a vinárstva v Šintave ich viedlo k nápadu 
napísať publikáciu o histórii vinohrad-
níctva v Šintave. Pri štúdiu dokumentov 
v Štátnom Archíve v Šali a Kroniky obce 
Šintava autori objavili mnoho zaujíma-
vostí z histórie obce, a tak sa rozhodli 
podeliť sa s nimi so svojimi spoluobčan-
mi. Využili aj staré fotografie z vlastných 
albumov a albumov viacerých občanov 
Šintavy, ktorí ich ochotne zapožičali. 
Výsledkom ich práce boli tri publikácie: 
Šintava ako súčasť vinohradníctva na 
Slovensku, Šintavské obrázky a zaujíma-
vosti (Minulosť a súčasnosť), Ochotnícke 
divadlo v Šintave a jeho storočná tradí-
cia. V prvej publikácii Šintava ako súčasť 
histórie vinohradníctva na Slovensku  je 
v skratke opísaná história pestovania 
hrozna v Európe, na Slovensku a v Šinta-
ve od staroveku po súčasnosť. Spomenu-

té sú aj rôzne zaujímavosti o pestovaní 
viniča v Šintave s prekladom dobových 
dokumentov. Druhá publikácia Šintav-
ské obrázky a zaujímavosti (minulosť a 
súčasnosť) obsahuje mnoho zaujímavých 
informácií zo staršej a mladšej histórie 
obce doplnenej dobovými fotografiami. 
Tretia publikácia, zameraná na storočnú 
históriu Ochotníckeho divadla v Šintave, 
má názov Ochotnícke divadlo v Šintave a 
jeho storočná história. Publikáciu dostali 
aktívni členovia ochotníckeho divadla a 
chceli by ňou obdariť aj starších členov, 
prípadne ich rodiny. Usilovný autor a 

Šintavčan telom aj dušou sa svojej výzvy 
nezľakol a nevľúdne pandemické obdo-
bie plné opatrení využil v prospech obce. 
Výsledkom jeho tvorivej činnosti sú tri 
publikácie, ktoré iste obohatia každú sú-
kromnú knižnicu, ale pomôžu rozšíriť 
obzory školákom, divadelníkom, vinárom 
i ostatným záujemcom. Publikáciu Šin-
tavské obrázky a zaujímavosti financovala 
samotná obec. V jej priestoroch sa dá kni-
ha aj zakúpiť. Rovnako sú na Obecnom 
úrade v Šintave k dispozícii záujemcom aj 
ďalšie dve knihy.
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Po dvoch rokoch neutíchajú-
cej pandémie sme sa začiatkom 
tohto roka opäť dostali do ťažko 
skúšanej situácie ľudskosti a so-
lidarity, ktorú sme si nevybrali 
a mnohí z nás ju poznali len z 
učebníc dejepisu a rozprávania 
našich starších spoluobčanov. 
Áno, hovorím o vojne na Ukra-
jine, kde mnohí z nás sledujeme 
osudy našich východných suse-

dov, ktorí si doslova v jednej taške či kufri odnášajú najcennej-
šie veci, ktoré si možno v rýchlosti a obave o svoj život a život 
svojich blízkych zbalili, a utekajú ďaleko zo svojich domovov do 
neznámych končín celej Európy.
Niektorí sledujeme len pasívne, no veľa z vás sa v začiatkoch 
priamo zúčastnilo humanitárnej a dobrovoľníckej pomoci pria-
mo na hraniciach. Snažili sa pomáhať, či už privítaním, poda-
ním jedla, prevozom, sprostredkovaním ubytovania, alebo ko-
ordináciou humanitárnej pomoci priamo na našom obecnom 
úrade, kde sme pri vyhlásení zbierky presne vedeli, čo potrebu-

jú, a vyzbierané veci  odniesli naši dobrovoľní hasiči na presne 
určené miesto.
Za toto všetko vám patrí jedno veľké poďakovanie, som na vás 
všetkých nesmierne hrdá a touto cestou vám tlmočím aj poďa-
kovanie priamo z Medzilaboriec, kam naša humanitárna pomoc 
smerovala, a toto poďakovanie som dostala v Messengeri. Opäť 
sme sa dokázali zomknúť a prejaviť našu ľudskosť a solidárnosť.
Naša pomoc však týmto neskončila. Momentálne máme u nás 
v dedine ubytovaných okolo 60 občanov Ukrajiny, niektorých v 
súkromí a niektorých na ubytovni v bývalom Priemstave. Preto 
zbierka na obecnom úrade stále trvá. Nosiť môžete oblečenie 
pre deti, dospelých, ale aj starších, hygienické potreby, potraviny 
a hračky. Toto všetko posúvame priamo k nim.
Prispieť tiež môžete na transparentný účet, ktorý otvorilo  
Združenie miest a obcí s názvom:

ZMOS_POMOC_UKRAJINE 
a číslo je SK25 0900 0000 0051 8801 0894 

Bc. Stanislava Režnáková
starostka obce Šintava

Vážení spoluobčania, milí priatelia!
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Správa o činnosti obce Šintava za rok 2021
Doprava a bezpečnosť
- Dokončenie a úprava terénu okolia zrekonštruovanej cesty Malá Praha
- Dokončenie a úprava okolia zrekonštruovanej cesty na Priečnej ulici, spolu s pôvodným 

obratiskom a jeho zrušenie a úprava na oddychovú zónu pre obyvateľov tejto ulice
- Dokončenie, úprava a výsadba stromčekov pri zrekonštruovanej ceste okolo Zariadenia 

opatrovateľskej služby 
- Odstránenie retardéra na Proletárskej ulici na žiadosť občanov
- Úprava vjazdu do dediny pri jasliach (osadenie nového oplotenia a výsadba zelene)
- Vybudovanie a výsadba záhonu pri reštaurácii Merkúr
- Rozšírenie kamerového systému (schodky, Vinohradská križovatka, kontajnery Priemstav)
- Rekonštrukcia cesty Pod Hrádzou, vytvorenie oddychovej zóny

Sociálne veci, ZOS
- Vytvorenie pracovného miesta v ZOS (projekt cez úrad práce I.- IX.2021)
- Karanténa v ZOS, pomoc dobrovoľníkov
- Projektová výzva Volkswagen ZOS (tablet, biolampa, masážne kreslo, hygienické a čistiace 

pomôcky)
- Projekt Oporný bod ZOS (kyslíkový koncentrátor, odsávačka hlienov, inkontinenčné 

podložky)
- Žiadosť na ministerstvo o zakúpenie polohovateľných postelí – neúspešná, zakúpenie 6 ks 

elektrických polohovateľných postelí s antidekubitnými matracmi  z vlastných zdrojov
- Zapojenie do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“
- Vitamínové balíčky obyvateľom a zamestnancom ZOS – projekt ministerstva
- Covidový príplatok zamestnancom ZOS – projekt ministerstva
- Pokračovanie projektu terénnej opatrovateľskej služby
- Balíčky pre seniorov 65+ pri príležitosti mesiaca Úcty k starším
- Vianočné balíčky pre seniorov 80+

Služby pre občanov
- Testovanie obyvateľov ( 16-krát, posledné 7. 5. 2021)
- Očkovanie výjazdovou skupinou pre obyvateľov v obci (2-krát)
- Výmena vedenia rozhlasu poškodenej časti na Vinohradskej a Nitrianskej ulici
- Diagnostika rozhlasových hlásičov, zakúpenie a výmena poškodených
- Reinštalácia programov a zakúpenie nových počítačov na obecnom úrade
- Oprava poškodených prvkov na detskom ihrisku v parku
- Zhotovenie miesta na odkladanie hračiek na detskom ihrisku
- Detský tábor v priestoroch veslárskeho klubu
- Podanie projektu na rekonštrukciu detského ihriska – neúspešný projekt 
- Zber vianočných stromčekov
- Vydanie dvoch čísiel Šintavský spravodaj
- Aktualizácia virtuálneho cintorína, zhotovenie a osadenie informačnej tabule hrobových 

miest
- Výroba a osadenie informačnej tabule s mapou obce
- Vyhotovenie katastrálnej mapy a zverejnenie na stránku obce

Kanalizácia
- Vyčistenie a monitoring kanalizácie Nové domy, Seredská a Proletárska ulica 
- Stretnutie a následné doporučenie rekonštrukcie kanalizácie
- Výmena čerpadiel na čističke
- Výmena druhého elektrického Loga na automatizáciu prepínania čerpadiel
- Vybudovanie trativodu na Proletárskej ulici
- Vyčistenie a oprava zberného kanála na dažďovú vodu na Seredskej ulici
- Oprava poškodenej šachty na ulici nad Váhom
- Oprava a zabudovanie šachty na Priečnej ulici

Oprava budov a priestorov vo vlastníctve obce
- Odstránenie a následná úprava skládky na Patanskej ceste
- Oprava strechy na detských jasliach
- Oprava havarijných miest na streche v ZOS
- Uzatvorenie hrádze pred veslárskym oddielom
- Úprava zelenej skládky a spevnenie plochy na príjazd vozidiel
- Pomoc Vinárskemu spolku pri rekonštrukcii pivnice na obecnom úrade a zriadenie múzea
- Vyhotovenie projektu zateplenia bývalej družiny a následne príprava dokumentov k 

podaniu možnej výzvy
- Úprava, vyčistenie a odstránenie okolia pod mostom
- Zapojenie sa do výzvy Deň Zeme (čistenie okolia obce v spolupráci s rybárskym spolkom)
- Zakúpenie a osadenie montovaných garáží na dvore obecného úradu
- Príprava na likvidáciu ostatných budov na dvore obecného úradu

Podané projekty
- Projekt Zelené obce – výsadba stromov – projekt bol v marci 2021 predlžený do r. 2023 

(Covid), aktualizácia žiadosti a úprava projektu
- Projekt zakúpenia kompostérov a drviča – úspešný projekt – dokončený – rozdávanie 

kompostérov
- Projekt na zakúpenie techniky na obecný úrad (znovupodanie neúspešného projektu z r. 

2020)
- Projektová výzva Volkswagen – úspešná – dokončená
- Projekt Oporný bod ZOS – úspešný – dokončený
- Projekt Energetický audit budov vo vlastníctve obce – projekt úspešný – prebieha vyhoto-

venie auditov (apríl 2022) 
- Projekt vodozádržných opatrení – projekt opravený, doplnené stavebné konanie – čakáme 

rozhodnutie
- Projekt opravy strechy ZOS a rekonštrukcia kotolne, zakúpenie nového výmenníka a 

zmäkčovača vody – čakáme rozhodnutie
- Projekt úpravy školského areálu – podpísaný dodatok o navýšení
- Vytvorenie chránenej dielne – pracovisko v novovytvorenej technickej miestnosti – kame-

rový systém

Plán investícií 2022
Schválený uznesením č. 476/2021 dňa 9.12.2021

Celková cena plánovaný výdaj 2022 finančné krytie
% suma v €

Projekt zelené obce 12 336 € 0% 0 € 0 €
Energetický audit  budov 34 992 € 5% 1 750 € 1 800 € Rozpočet 2022 podprogram 4.3
Projekt Vodozádržné opatrenia 85 034 € 5% 4 252 € 4 300 € Rozpočet 2022 podprogram 4.5
Športové ihriská ZŠaMŠ        125 780 € 57% 71 780 € 40 000 € Ostatný fond
Projekt Rozvoj odpadového hospodárstva 71 880 € 5% 3 594 € 3 600 € Rozpočet 2022 podprogram 4.3
Projektová dokumentácia na zateplenie ZŠaMŠ           10 000 € 100% 10 000 € 10 000 € Rozpočet 2022 podprogram 4.3
Vodovodné prípojky Nitrianska ul. ( výkop prípojok) 22 000 € 100% 22 000 € 22 000 € Rozpočet 2022 podprogram 4.3
Kanalizácia - návrh riešenia a projektová dokumentácia 25 000 € 100% 25 000 € 25 000 € Rozpočet 2022 podprogram 4.3
Kanalizácia I. etapa rekonštrukcie havarijných častí 10 000 € 100% 10 000 € 10 000 € Rozpočet 2022 podprogram 4.3
Sanácia plota - cintorín 7 000 € 100% 7 000 € 7 000 € Ostatný fond
Sanácia plota - bytovka 2 000 € 100% 2 000 € 2 000 € Rozpočet 2022 podprogram 4.3
Rekonštrukcia cesty Nad váhom 21 000 € 100% 21 000 € 21 000 € prebytok hospodárenia  2021
Miestne komunikácie - rekonštrukcia 4 000 € 100% 4 000 € 4 000 € prebytok hospodárenia  2021

Investície SPOLU: 431 022 € 42,3% 182 375 € 150 700 €

Spoluúčasť obce



Po ťažkom pandemickom období sa Šintavčania 
môžu tešiť na kopu skvelých podujatí

Aj keď sa do našich životov po dlhom čase vkradlo o čosi vesel-
šie obdobie, pandémia zanechala hlboké stopy. Nielenže zma-
rila kopu ľudských životov, ale výrazne stopla aktivity azda vo 
všetkých sférach. Veď azda najhoršie, čo možno urobiť človeku, 
je obmedziť mu možnosť voľne sa pohybovať, slobodne sa na-
dýchnuť a najmä stretávať sa s rodinou či priateľmi. Jar 2022 
sa už javí v krajšom svetle, a tak sa pomaly rozbieha činnosť aj 
v našich obciach. Predseda Komisie vzdelávania, kultúry, ces-
tovného ruchu a mládeže pri OZ v Šintave Ing. Igor Javor nám 
povedal, ako si poradili s uplynulými dvoma rokmi a čo chys-
tajú v ich obci. „Naša činnosť bola významne  utlmená, ale ne-
vzdávali sme sa a bojovali sme s tímom kultúrnej komisie, aby 
sme potešili svojich spoluobčanov. V minulom roku sa nám na-
priek rôznym obmedzeniam podarilo zorganizovať Deň detí na 
novom mieste pri Váhu za skladom lodí našich veslárov. Účasť 

bola vysoká, detičky sa mohli pošmýkať na skákajúcom hra-
de, ktorý im naši dobrovoľní hasiči ostreľovali vodou. Zároveň  
tak mali aj vodnú atrakciu,“ uviedol Igor Javor. Počas poduja-
tia sa deti mohli zabaviť aj obľúbenou činnosťou, ako je maľo-
vanie na tvár. Dosýta sa vyšantili v hasičskej pene. K parádnej 
atmosfére prispela aj skupina Mejbis. Podľa predsedu komisie 
neskôr zorganizovali jazz pop večer, kde účinkoval Šintavčan 
Zolo Beťár. Podarilo sa im usporiadať aj koncert Dychovky Šin-
tavanka v parku pred školou. Nechýbala ani obľúbená súťaž vo 
varení gulášu, ale ani tradičná akcia Deň obce. „Myslím si, že 
napriek obmedzeniam sme pre Šintavčanov pripravili pekné 
podujatia,“ reagoval Ing. Igor Javor. Jar je už v plnom prúde a 
s uvoľnením opatrení štartujú všetky aktivity, čo boli stopnuté 
či úplne zrušené. Aj v Šintave majú smelé ambície. Pre našich 
občanov sme pripravili podujatie pri príležitosti Dňa matiek, 

ktoré sa uskutočnilo 8. mája 2022. 
Na námestí. 21. mája sa uskutoční 
turnaj v pingpongu, 22. mája pôj-
du cez našu obec cyklopreteky a 
28. mája organizujú naši dobro-
voľní hasiči Hasičské preteky. Jún 
bude tradične patriť oslave detí, 
ktorá sa uskutoční 4. júna 2022 
na zrekonštruovanom školskom 
dvore,“ prezradil predseda komi-
sie. V sobotu 25. júna sa Šintavča-
nia môžu tešiť na varenie gulášu a 
17. septembra už tradične oslávia 
a už teraz pozývajú na Deň obce. 
„Myslím si, že Šintavčania, ako aj 
iní návštevníci, si budú môcť z 
našej ponuky vybrať,“ dodal Igor 
Javor.

- R -
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Na zdravotne postihnutých ľudí zo Šintavy mysleli aj počas pandémie

V Šintave po dvoch rokoch vyrazil do ulíc fašiangový sprievod
Už tradične, vždy od Troch kráľov do Popolcovej stredy, sa v našich 
končinách zvyknú konať spoločenské akcie. Majú za cieľ pobaviť ob-
čanov a dať im možnosť po čase sa znova stretnúť a porozprávať. V 
uplynulom období tieto aktivity brzdila pandémia koronavírusu, takže 
sa akcie nekonali. V Šintave sa tento rok s optimistickým pohľadom na 
vývoj situácie začali úvahy o zorganizovaní Fašiangového sprievodu a 
pochovávania basy. O všetko sa, tak ako zvyčajne, postarali členovia 
miestnych zoskupení: Dychová hudba Šintavanka, Dobrovoľní hasiči 
a členovia Vinárskeho spolku. Sú nielen účinkujúci, ale vo veľkej miere 
prispievajú k organizovaniu kultúrnych akcií v Šintave. Jeden z orga-
nizátorov podujatia Roman Matušica nám prezradil: „Ľudia, čo sa or-
ganizovaniu fašiangov venovali, nám už povypadávali. Aby podujatie 
znova prebehlo čo najlepšie, zorganizovať ho, pripraviť texty a dať do-
kopy účinkujúcich bola jedna z náročných vecí,“ prezradil organizátor. 
Podujatie sa konalo 26. februára 2022 o 10.00 hod. a začalo sa slávnost-

ným ceremoniálom – fašiangovým sprievodom dedinou. „Prebieha 
to tak, že dychovka ide s približne 25-členným sprievodom po celej 
dedine a ľudia, ktorí sú naklonení dychovke, pozvú si ju, aby sa u nich 
zastavili,“ povedal Roman Matušica. O 16.00 hod. sa na námestí začal 
sprievod dedinou. Bola to paródia na smútočný obrad – pochováva-
nie basy. Kapelník Dychovej hudby Šintavanka Peter Šona prezradil, 
že všetko „šijú“ presne na mieru svojej obci. „Texty sa upravia na ak-
tuálne obdobie a na konkrétnych ľudí v našej dedine. Aby to bolo ozaj 
na zabavenie na obdobie počas 40-dňového pôstu,“ objasnil hudobník. 
Ohlasy na podujatie boli dobré, na prekvapenie prišlo vraj takmer 200 
divákov. Organizátori vyjadrili veľkú spokojnosť nad tým, že potešili 
ľudí. Veľmi dobre vedia, že každému chýbajú akcie, stretnutia, ktoré sa 
nekonali počas dvoch pandemických rokov, a tak sa budú snažiť pre 
nich pripraviť opäť niečo atraktívne.

- R -

Uplynulé ťažké obdobie, poznačené pandé-
miou a jej opatreniami, je, dúfajme, za nami. 
Bohužiaľ, ani sme sa poriadne nenadýchli 
a už sme svedkami nezmyselnej vojny. My, 
veční optimisti, veríme, že všetko bude zase 
fajn a v celom svete večný mier. O tom, že 
svet sa zase dostane do normálu, sú určite 
presvedčení aj členovia Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých v Šintave (SZZP). 
Jeho predsedníčka Ing. Marta Mizerová nám 
prezradila, čo majú vo zväze nové a aké sú 
ich plány na najbližšie obdobie. Pani pred-
sedníčka, povedzte našim čitateľom, ako 
ste prežívali „covidové obdobie“ vo Vašom 
SZZP? „Tak ako všetci občania, aj naši čle-
novia prežívali toto zložité covidové obdo-
bie väčšinou v izolácii. Nakoľko sú to všetko 
starší ľudia, minimálne sme obmedzili stre-
távanie a kontakty. Napriek tomu sa výbor 
SZZP rozhodol navštíviť v novembri svojich 

členov, ktorí oslávili krásne životné jubile-
um. Pani Matilka Javorová – 90rokov, Gizka 
Fandliová – 90 rokov, Jožka Šimulčíková – 
80 rokov, Gizka Hanáková – 80 rokov, Evka 
Lehocká – 70 rokov, Jožko Lehocký – 70 ro-
kov a Jožko Orel – 70 rokov,“ povedala pred-
sedníčka šintavskej organizácie. Podľa Ing. 
Marty Mizerovej oslávenci dostali darčekové 
koše a kyticu, čomu sa veľmi potešili.  Gra-
tulanti zo zväzu im zaželali aj veľa zdravia 
a síl do ďalších rokov. Aj počas ťažkej pan-
demickej doby na svojich členov mysleli a 
potešili ich aspoň individuálne. „Taktiež sme 
pred Vianocami odovzdali všetkým členom 
vianočnú kolekciu a zaželali pokojné sviatky. 
Bol to síce skromný rok, ale aspoň takým-
to malým gestom sme chceli prejaviť, že na 
nich nezabúdame,“ prezradila predsedníčka 
šintavskej organizácie. V období tohtoročnej 
Veľkej noci už badať uvoľnenie protipande-

mických opatrení. Na čo sa členovia SZZP 
v Šintave najviac tešia? Už teraz chystajú v 
spolupráci s Okresným výborom SZZP v 
Galante rekondičný pobyt v Hokovciach. 
Ten sa uskutoční v júni a auguste 2022. Ing. 
Marta Mizerová dodala: „Ak to situácia do-
volí, chceli by sme tento rok zorganizovať aj 
návštevu divadelného predstavenia, taktiež 
kúpanie v Horných Salibách. Ostatné aktivi-
ty ponecháme v priebehu roka, podľa toho, 
ako to bude vyžadovať situácia.“ V zväze je 
momentálne 44 členov. Mnohí sú už starší a 
so zdravotnými problémami. Každej aktivity 
sa nemôžu zúčastniť všetci, a preto je podľa 
šintavskej predsedníčky niekedy ťažké nájsť 
priestor na stretnutie. „Tak by som aspoň to-
uto cestou popriala všetkým našim členom 
hlavne veľa zdravia a mnoho pekných chvíľ 
v ďalších dňoch,“ posiela odkaz Ing. Marta 
Mizerová.                                                  - R -
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Zo života žiakov Základnej školy v Šintave

Úspechy našich žiakov
V Galantskom osvetovom stredisku sa zišli mladí milovníci umelecké-
ho prednesu v okresnom kole súťaže Čaro slova. Našu školu reprezen-
tovali Hanka Dzurová a Tánička Hercegová zo 4. triedy. Hanke za 
jej pôsobivý prednes poézie porota udelila krásne 2. miesto.
Úspechy dosiahli naši žiaci i v matematických súťažiach – v Pytago-
riáde najlepšie výsledky dosiahli a úspešnými riešiteľmi sa stali V. Mu-
ziková/3, O. Tóth/4,  S. Hlinka/4 – súťažil so žiakmi zo 6. ročníkov, 
T. Jaslovská/6 a S. Javorová/7.
V školských kolách matematickej olympiády sa úspešnými riešiteľmi 
stali a postup do okresného kola získali S. Hlinka/4 (súťažil so žiak-
mi 6. ročníka), Ch. Hajdáková/6, M. Jankulicová/6, T.  Jaslovská/6, A. 
Kapoš/6 a S. Dobišová/7, S. Javorová/7, J. Kyseľová/7, E. Markusková/7.
Celoslovenská súťaž Logická olympiáda je určená žiakom so vše-
obecným intelektovým nadaním základných škôl. Aj naši vybraní žiaci 
riešili 14 rôznych logických úloh. Úspešným riešiteľom sa stal žiak, kto-
rý získal aspoň 8 bodov. Z našich žiakov sa stal úspešným riešiteľom 
Ondrej Tóth s 11 bodmi a získal postup do celoslovenského finálové-
ho kola!  Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú aj mnohých umeleckých 
súťaží. Na týchto súťažiach je vidieť, aké talenty v našej škole máme. 
Tí, ktorí radi spievajú, mali  možnosť súťažiť v speve ľudových  piesní 
Folklórna Sereď. Našu školu reprezentovali traja chlapci – Filip Bo-
buľa z 2. triedy, Irfan Varlík zo 4. triedy a Marko Javor zo siedmej trie-
dy. Veľmi nás teší, že náš Irfan Varlík získal vo svojej kategórii krásne 
2. miesto.                                                                      Mgr. S. Kriváčková

Lyžiarsky výcvik 2022
V dňoch 20. 2. – 24. 2. 2022 absolvovali žiaci 7., 8. a 9. ročníka základný 
lyžiarsky výcvik. Boli ubytovaní na chate Bačkárka v krásnom prostre-
dí lyžiarskeho strediska Makov. Pred začatím kurzu boli žiaci podľa ich 
lyžiarskych zručností rozdelení do družstiev. Výcvik prebiehal každý 
deň dvojfázovo, dopoludnia aj popoludní. Lyžiarski nováčikovia začali 
naberať prvé skúsenosti na malom svahu, mierne pokročilí a pokročilí 
trénovali lyžiarske zručnosti na väčšom svahu.  Deti boli počas kur-
zu veľmi snaživé a disciplinované, reagovali na pokyny inštruktoriek, 
denne prekonávali svoje limity. Navzájom si pomáhali a povzbudzovali 

sa, na svahu bolo cítiť ich spolupatričnosť. Posledný deň kurzu bolo 
lyžovanie spestrené pretekmi v slalome. Program lyžiarskeho výcviku 
mali žiaci obohatený o spoločné večerné aktivity. Deti v tímoch súťa-
žili, plnili rôzne bodované úlohy a hrali spoločenské hry. Užili si veľa 
zábavy, vzájomne sa lepšie spoznali a vytvorili nové priateľstvá. Veríme, 
že tieto dni v  deťoch zanechajú milú spomienku nielen na samotné 
lyžovanie, ale aj na príjemnú atmosféru, ktorá tento výcvik sprevádzala 
od začiatku až do konca.                                             Mgr. Lucia Lovecká

Hraj s nami Flag Futbal 
Počas 6 hodín telesnej a športovej  výchovy sa učitelia a žiaci 2., 3. 
a 4. ročníka zoznámili so základnými technikami (behanie, uhýbanie, 
hádzanie a chytanie prihrávky) a zručnosťami   nového atraktívneho 
športu flag futbal. Je to absolútne bezkontaktná verzia amerického 
futbalu, ktorá je vhodná do školského prostredia. Flag futbal zažíva v 
posledných rokoch výrazný globálny rast a našich najmenších veľmi 
zaujal. Naši učitelia telesnej výchovy Mgr. Tatiana Cmarková a Mgr. 
Robert Báby sa už aj zúčastnili vzdelávania – praktického seminára – 
Flag futbal. Dozvedeli sa, čo je flag futbal, naučili sa základné pravidlá 
a princípy tejto hry. Škola zapožičala aj jednu sadu na túto hru. Ak sa 
nám hra bude páčiť, sadu do budúcnosti zakúpime a flag futbalu sa 
budeme intenzívne na hodinách telesnej výchovy venovať.

Mgr. Silvia Kriváčková

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom je  medzinárodné podujatie na podporu čítania 
rozprávok a kúzelných príbehov počas jednej čarovnej noci. Rozpráv-
ková noc aj pre naše deti bola plná dobrodružstiev, kreativity a súťaží. 
Noc s Andersenom sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia 
dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. V našej škole sa 
noc 1. apríla niesla v duchu rozprávky Cisárove nové šaty, ktorá vy-
šla pred 185 rokmi a bola preložená do viac ako 100 jazykov. Deti si 

rozprávku vypočuli v podaní pani riaditeľky, po-
zreli si ju aj v divadelnom prevedení pani učite-
liek. Následne vypracovávali úlohy, ktoré súviseli 
s rozprávkami pána Andersena. Z novín vytvárali  
„nové šaty“ pre svojich spolužiakov a s baterkami 
v  tmavej škole hľadali indície k Andersenovým 
rozprávkam. Nakoniec všetci spokojne pospali vo 
svojich triedach. Ďakujeme tiež starším spolužia-
kom, ktorí pomáhali p. učiteľkám. 
Táto noc bola určite pre všetkých veľkým zážit-
kom. Veríme, že aj tieto zážitky nám  pomôžu na-
dobúdať pozitívny vzťah k čítaniu, ku knižniciam 
a kultúrnemu a zmysluplnému tráveniu voľného 
času.                                    Mgr. Zuzana Endelová

Výročie oslobodenia obce
Aj my v škole si pravidelne pripomíname udalos-
ti, ktoré sa nás týkajú. Medzi také patrí aj výročie 
oslobodenia obce.  Boli by sme radi, keby tieto 
dni zostali ako memento aj pre nasledujúce gene-
rácie. Vojna  po prvých dvoch svetových konflik-
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V šintavskej škôlke sa aj vďaka projektom  
darí vytvárať skvelé prostredie pre deti

toch VŠAK nezmizla, no držala sa dostatočne ďaleko od Slovenska 
na to, aby sme zabudli, že existuje. Žiaľ, snímky, ktoré nám už vyše 
mesiaca  dennodenne ukazujú hrôzy a krutosti vojny u našich susedov, 
nám pripomínajú, že VOJNA je stále reálna a skutočná.  Veríme však, 
že všetky nezmyselné vojenské konflikty skončia, pretože  následky 
sú hrôzostrašné, budúcnosť krajín neistá. Ďakujeme za spoluprácu p. 
starostke Stanislave Režnákovej, ktorá nám príhovorom zopakovala 
dôležitosť dnešného dňa, všetkých žiakov odmenila milou sladkosťou 
a  spolu s  nami si pripomenula oslobodenie Šintavy spod nadvlády 
fašizmu. Keď nám počasie konečne prialo, zasúťažili sme si v tradič-
nom „Behu oslobodenia Šintavy“. Zapojili sa všetci žiaci behom okolo 
parku pred školou.  Platilo staré známe: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale 
zúčastniť sa!“

Zápis do 1. ročníka
Streda 20. 4. 2022 bola veľkým dňom pre našu školu, konal sa totiž 
slávnostný zápis detí do 1. ročníka. Pani učiteľky chystali triedu, dar-
čeky, aby sa u nás deti spolu s rodičmi cítili príjemne. Budúci prváci 
pod dohľadom pani učiteliek zvládli bez problémov vyriešiť pár úloh, 
nakresliť obrázok, porozprávali sa s pani učiteľkami. Odmenou bol pre 
nich pamätný list zo zápisu, záložka do knihy od ich starších spolu-
žiakov a malý darček, ktorý si pre nich pripravili naši šikovní štvrtáci.
Do 1. triedy sme zapísali 17 prváčikov.
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám  prejavili svoju dôveru, a všetci 
sa už teraz na budúcich prváčikov veľmi tešíme!

Mgr. Silvia Kriváčková

Umiestnenie žiakov podľa 
jednotlivých kategórií:
Kategória 1. a 2. ročník – dievčatá
1. Lucia Barantalová/2
2. Juliana Dzurová/2
3. Viktória Écsiová/1
Kategória 1. a 2. ročník – chlapci
1. Tibor Boboček/2
2. Peter Pišely/1
3. Matúš Mosný/2
Kategória 3. a 4. ročník – dievčatá
1. Tatiana Hercegová/4
2. Eliška Kapošová/4
3. Natália Korcová/4
Kategória 3. a 4. ročník – chlapci
1. Ondrej Tóth/4
2. Jakub Boboček/4
3. Vladyslav Kovaľ/4

Kategória 5.-7. ročník – dievčatá
1. Nela Kapošová/6
2. Simona Červeňanská/5
3. Johana Kyseľová/7
Kategória 5.-7. ročník – chlapci
1. Samuel Jankulic/7
2. Alan Kapoš/6
3. Matej Holička/7
Kategória 8. a 9. ročník – dievčatá
1. Carla Donayová/8
2. Sabina Kapošová/8
3. Natália Šonová/8
Kategória 8. a 9. ročník – chlapci
1. Mário Dáni/8
2. Martin Garaj a Matej Virág/9
3. Adam Čambál/9

Mgr. Silvia Kriváčková

Školský rok pokračuje po dlhých 
obmedzeniach už v riadnom režime. Aj v 
šintavskej materskej škole (MŠ) sa všetko 
vrátilo do normálu. Tento rok oslávia jej 
dvadsiate výročie. To už je dôvod na radosť! 
Zástupkyňa riaditeľky MŠ Petra Suchoňová 
nám prezradila, ako sa im darí a čo majú 
nové.

• Popíšte, prosím, Vašu škôlku. Koľko 
máte aktuálne detí a personálu?
- „ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava vznikla 

ako spoločný právny subjekt 
1. júla 2002. Jej zriaďovateľom 
je obec Šintava. MŠ navštevuje 
64 detí. O ich všestranný 
harmonický rozvoj sa stará 6 plne 
kvalifikovaných učiteliek. Veľkou 
pomocou a  prínosom pri práci 
s  deťmi je nám tiež asistentka 
učiteľa a  sociálna pedagogička,“ 
priblížila zástupkyňa riaditeľky 
pre MŠ Petra Suchoňová. Škôlka 
je zameraná na environmentálnu 
výchovu a rozvoj emocionálnej 
inteligencie detí. Podľa Petry 
Suchoňovej sa snažia deti viesť 
k poznaniu podstaty ekológie, k 
rozvíjaniu estetického cítenia a 
k ochrane životného prostredia. 
„Zameranie našej škôlky úzko 
súvisí s jej mottom: ,Povedz mi 
a ja to zabudnem, ukáž mi a 
možno si spomeniem, no nechaj 

ma urobiť a pochopím“. Snažíme sa byť 
materskou školou, v ktorej je dieťa vnímané 
ako plnohodnotný človek, v ktorej sa deti 
učia hľadať a nachádzať cestu, na ktorej ich 
sprevádzame a z ktorej si odnesú hlboké 
zážitky,“ uviedla zástupkyňa MŠ v Šintave.

• Ako ste prekonali covidové obdobie?
- „Toto obdobie bolo pre nás pomerne 
náročné, boli sme nútení pracovať v režime, 
ktorý pre nás  nebol bežný. Zvýšenie 

požiadaviek na hygienické štandardy, 
nosenie rúšok a respirátorov či časté 
obmedzenie a prerušovanie prevádzky 
MŠ boli výraznou záťažou, s ktorou 
sme sa museli popasovať,“ uviedla Petra 
Suchoňová. Zároveň vyjadrila spokojnosť 
nad tým, ako vzájomnou spoluprácou 
všetko zvládli. „Ako sa vraví, všetko zlé je aj 
na niečo dobré, a tak môžeme aj my povedať, 
že hoci toto obdobie nebolo jednoduché, 
prekonali sme ho bez väčších problémov 
a ukázalo nám, že sme schopní prispôsobiť 
sa a pracovať aj v sťažených podmienkach,“ 
dodala zástupkyňa. V  súčasnej dobe v 
materskej škole fungujú aktívnejšie.

• Ako sa im darí v súčasnej odľahčenej 
dobe?
- V škôlke už stihli zorganizovať i viaceré 
podujatia: Noc v  MŠ, vystúpenie ku 
Dňu matiek, školu v  prírode, škôlkarskú 
olympiádu a pod. „S príchodom jari 
a  teplejšieho počasia sa nám otvárajú 
možnosti, kedy sa môžeme zamerať na 
aktivity z nášho environmentálneho 
zamerania a trávime viac času s  deťmi 
v prírode,“ prezradila Petra Suchoňová z MŠ 
v Šintave. Materská škola sa snaží pre deti 
a ich rodičov pripravovať stále nové a nové 
podnety a  ponúknuť im také prostredie a 
podmienky, ktoré budú pre nich pútavé 
a zaujímavé. Že sa im dobre darí, svedčí aj 

Zľava je zástupkyňa pre ZŠ Silvia Kriváčková,  
v strede riaditeľka ZŠ a MŠ v Šintave Zuzana Endelová,  

sprava zástupkyňa pre MŠ Petra Suchoňová.

pokračovanie na str. 8
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veľmi veľký záujem o  dochádzku a  zápis 
detí do MŠ.

• Zhodnoťte, prosím, spoluprácu s obcou, 
rodičmi detí...
- Spoluprácu so zriaďovateľom v zastúpení 
pani starostky Bc. Stanislavy Režnákovej  
hodnotí zástupkyňa veľmi pozitívne: 
„Zriaďovateľ podporuje rozvoj našej MŠ 
a úprimne sa teší z každého nášho úspechu 
a činnosti. Vzájomne spolupracujeme pri 
rôznych akciách organizovaných obcou či 
MŠ a snažíme sa spoločne rozvíjať potenciál 
našej MŠ. Aj vďaka tejto spolupráci máme 
povesť skutočne kvalitnej a  výnimočnej 
MŠ, ktorá sa snaží ponúknuť vždy niečo 
viac.“ Spoluprácu s ochotnými rodičmi 
majú tiež na vysokej úrovni, podporujú ich 
sponzorsky aj dobrovoľnícky.
Materskú školu sa snažia neustále 
modernizovať. Sledujú nové trendy vo 
výchove a vzdelávaní a prispôsobujú tomu 
aj nákup pomôcok a vybavenia.

• Aké máte v škôlke vybavenie, čo majú 
deti k dispozícii? Je niečo, čo by ste chceli
vynoviť alebo zmeniť v priestoroch 
škôlky?
- „Nedávno prešli modernizáciou 
podlahy pri vstupe do MŠ a na schodisku, 
zmodernizovali sme tiež jedáleň, nakúpili 
sme nové dekoračné prvky, koberce 
v  triedach, hračky a  učebné pomôcky pre 
deti. Záleží nám na tom, aby sa tu deti 
dobre cítili a  mali tiež široké množstvo 
podnetov pre vzdelávanie,“ objasnila Petra 
Suchoňová. Škôlka je vybavená pracovnými 
zošitmi, detskou knižnicou, relaxačným 
kútikom s  tuli vakmi, aromaterapiou 

a  terapiou svetlom. Nechýba im ani 
keyboard, divadielka či kostýmy rôznych 
profesií, ktoré deti veľmi obľubujú. V každej 
triede sú ventilátory a čističky vzduchu. 
„Pravidelne sa zapájame do rôznych 
projektov a niektoré z nich sa nám podarilo 
získať – s finančnou podporou istej nadácie 
sme pre deti vytvorili veľký drevený záhon, 
drevené lavičky, nádoby na separovanie 
odpadu, kompostér a  tiež info tabuľu, na 
ktorej deti spoznávajú, čo žije v  trávičke 
a  rastie na školskom dvore,“ vyhlásila 
zástupkyňa. V projekte ministerstva 
školstva „Múdre hranie 2“ získali 
financie na nákup netradičných pomôcok 
a  zaujímavých pokusov pre deti. V súťaži 
s  Pribináčikom vyhrali 1. miesto a  čaká 
ich škola v  prírode. V  úspešnom projekte 
„Čerstvé hlavičky s  Kauflandom“ majú 
deti pravidelný prísun ovocia a  zeleniny 
pre ich zdravý vývoj a  rast. „Aktuálne 
čakáme na vyhodnotenie ďalšieho projektu. 
Chceme vytvoriť mini fitnes park na rozvoj 
pohybových zručností a zdravého životného 
štýlu detí. V rámci prevencie sme rodičom 
poskytli možnosť merania zraku detí a pred 
zápisom do ZŠ tiež vyšetrenie školskej 
zrelosti CPPP v  Galante. Naposledy sme 
zakúpili senzomotorické podložky a ručne 
vyrábané vtáčiky z  plsti. Naším cieľom je 
ešte vytvoriť priestor na spálňu pre deti tak, 
aby nebolo potrebné rozkladanie ležadiel 
v  triede predškolákov. Veríme, že aj tento 
cieľ sa nám podarí naplniť,“ skonštatovala 
Petra Suchoňová.

• Aké akcie plánujú pre malých 
Šintavčanov ešte v tomto školskom roku?
- Raz týždenne majú výtvarný krúžok aj 

krúžok anglického jazyka. Deti už svojou 
návštevou rozveselil šašo Bašo a divadielko 
Hoki Poki, navštívil ich aj Mikuláš a na Dni 
obce vystúpili s  veselým tančekom „My 
sme super deti“. Podľa zástupkyne sa deti 
zapojili do zbierky Biela pastelka, majú za 
sebou zber papiera i separovanie drobného 
elektroodpadu a batérií. Úspech mala i súťaž 
Tekvičkovo o  najkrajšiu/najväčšiu tekvicu, 
Šarkaniáda. Akciou Šintavské krabičky 
zo srdca pre starkých si uctili klientov v 
zariadení opatrovateľskej služby. „Čaká na 
nás ešte zápis do 1. triedy ZŠ, Stavanie mája, 
vystúpenie ku Dňu matiek organizované 
v  spolupráci s  obcou, oslava Dňa detí, 
ukážky policajného psovoda, škôlkarská 
olympiáda organizovaná mestom Sereď, 
návšteva miestnej farmy,“ prezradila 
šintavská zástupkyňa. Zaujímavou 
aktivitou, ktorej sa deti s učiteľkami venujú, 
je vypúšťanie motýľov, ktorých si sami 
chovajú. Vďaka tomu môžu pozorovať ich 
celkový vývin na vlastné oči. Na konci 
školského roka ich bude čakať rozlúčka 
s  predškolákmi a očakávaný koncoročný 
výlet. „Som ako zástupkyňa riaditeľky 
pre MŠ veľmi vďačná za podporu pani 
riaditeľke Mgr. Zuzane Endelovej, ktorá 
aktívne, ochotne a  s  radosťou podporuje 
všetky moje nápady a  podnety. Taktiež 
vďačím za podporu a  spoluprácu pani 
starostke obce Bc. Stanislave Režnákovej 
a v neposlednom rade som veľmi vďačná za 
celý pedagogický aj nepedagogický kolektív, 
ktorý sa ochotne a s láskou podieľa na tom, 
aby naša MŠ patrila k tým najlepším, a bez 
ktorého by naša MŠ nebola takou MŠ, akou 
v  súčasnosti je,“ dodala na záver Petra 
Suchoňová.

- R -
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V ZOS Šintava vylepšili svoje služby  
klientom a venujú sa i záhradníčeniu

Jar vlieva optimizmus do duše snáď každému človeku. O to viac, ak 
je sám a odkázaný na pomoc iných. Vtedy sa poteší každému milému 
slovu či návšteve. Aby Šintavčania nezostali v ťažkých chvíľach bez-
radní, postarajú sa o nich pracovníci Zariadenia opatrovateľskej služby 
(ZOS). Sú v kolektíve a je o nich dobre postarané. Aj oni však muse-
li zabojovať s covidom. Teraz sa už tešia na spoločné aktivity, ktoré 
azda už nič neprekazí. Sociálna pracovníčka Mgr. Simona Kosíková 
si spomenula na uplynulé obdobie a prezradila ich najbližšie plány. 
Ako ste zvládli covidové obdobie vo Vašom ZOS? „V našom zariadení 
dodržujeme všetky opatrenia podľa vyhlášok a usmernenia verejného 
zdravotníctva. To spočíva v pravidelnom testovaní, meraní teploty, no-
sení respirátorov, obmedzení návštev a dopĺňaní vitamínov pre našich 
klientov. Až do začiatku apríla sa nám darilo omikronu vyhýbať, no 

napokon 3 klientky zostali pozitívne. Jedna z nich bola prevezená do 
nemocnice v Galante, kde, bohužiaľ, chorobe podľahla. Momentálne 
sú všetci klienti zdraví,“ uviedla sociálna pracovníčka. Mgr. Simona 
Kosíková potvrdila, že sa snažia klientov rozveseliť. V zariadení im prí-
ležitostne organizujú jubilejné oslavy. „Okrem týchto slávností sme si 
začiatkom jari začali dorábať priesady, z ktorých si chceme urobiť malú 
záhradku, kde si dopestujeme paradajky, papriku aj bylinky. Klienti 
majú z aktivít veľkú radosť, nakoľko doteraz sa s nimi v zariadení ne-
stretávali,“ prezradila. S jarou súvisí i obľúbený sviatok Medzinárodný 
deň žien. Pracovníci zariadenia pri tejto príležitosti na svoje zverenky-
ne nezabudli. „Zorganizovali sme slávnostné stretnutie našich klien-
tov, na ktoré bola pozvaná aj pani starostka Bc. Stanislava Režnáková. 
Všetkých potešila okrem kvietku a darčekovej poukážky na pedikúru i 
krásnymi srdečnými slovami,“ priblížila Simona Kosíková. Dodala, že 
si všetci posedeli pri kávičke a zákusku a najmä klientky si zaspomínali 
na svoju mladosť. Atmosféra bola príjemná a aj sa veľa nasmiali. Na zá-
ver sa dohodli, že si takéto stretnutia budú robiť častejšie. A čo okrem 
toho chystajú pre svojich klientov najbližšie? „V našom zariadení opat-
rovateľskej služby máme plány na každý mesiac – či už je to posedenie 
pri hudbe, alebo knihe,“ uviedla sociálna pracovníčka. Ku Dňu matiek 
oslovili Materskú školu v Šintave a spolu si spríjemnili popoludnie kul-
túrnym programom. Aj v ZOS Šintava sa snažia vylepšovať, čo sa dá. 
Tento rok už stihli zopár noviniek. „Od januára sme s pani starostkou 
zaviedli informačný systém DODS na zlepšenie a zvýšenie poskytova-
ných služieb. V tomto systéme školíme aj zamestnancov zariadenia a 
chceli by sme aj naďalej pokračovať,“ objasnila Simona Kosíková. Ako 
dodala, chcú dosiahnuť, aby ich klienti i na sklonku života prežívali 
chvíle radosti, šťastia a spokojnosti.

- R -

Vinársky a vinohradnícky spolok VVS Šintava sprístupní pôvabnú pivnicu

Členovia vinárskeho spolku patria k aktívnym 
ľuďom, ktorých nezaujíma len víno, ale aj 
história ich obce. Svoju činnosť v poslednom 
období upriamili na vznik pôvabnej pivnice. 
Stavebnej úprave priestoru venovali 500 
brigádnických hodín. Rekonštrukciu spolok 
financoval z  členských príspevkov, dotácií 
obecného úradu a  sumu 500 eur získal 
cestou Výzvy TSK. Výsledkom ich poctivej 
práce sú dnes už dokončené podzemné 
priestory. Nájdete v nich  zaujímavé artefakty 
z čias minulých, zato však nezabudnuteľných 
pre súčasných vinárov, ale i laickú verejnosť. 
S dokončením stavebných úprav pivnice 
túžili členovia VVS Šintava po slávnostnom 
otvorení nového priestoru, avšak nastolené 
boli protipandemické opatrenia. Ani to ich 
ale neodradilo a poradili si v rámci možností 

a  zachovania nariadení. „Neoficiálne sme 
pivnicu otvorili 8. novembra 2021 bez 
prítomnosti verejnosti, pretože bol stále 
zákaz stretávania sa. Boli pozvaní zástupcovia 
Obecného zastupiteľstva v Šintave a členovia 
nášho spolku a rodinní príslušníci,“ povedal 
Peter Miklošík. Už vtedy však plánovali, 
že v novom roku zorganizujú ešte jedno 
oficiálne otvorenie pivnice, na ktorom už 
nebudú chýbať priatelia ani pozvaní hostia. S 
príchodom jari a uvoľnením opatrení im už 
aj svitlo na lepšie časy.  Čo na tento slávnostný 
deň nachystali? „Pri sprístupnení pivnice 
pozveme návštevníkov aj na ochutnávku vína 
z minulého roka. Členovia nášho vinárskeho 
spolku sa budú môcť prezentovať. Popritom 
urobíme aj prezentáciu kníh, ktoré napísal 
pán Miklošík Peter s  dcérou Zuzanou 

Mandákovou, aby ich občania 
dostali do povedomia. 
My sa veľmi tešíme, že sa 
s  našimi priestormi môžeme 
prezentovať,“ doplnil člen 
spolku Roman Matušica. 
Brožúru Šintava ako súčasť 
vinohradníctva na Slovensku si 
návštevníci budú môcť počas 
slávnosti aj zakúpiť. Rozvíjajú 
aj ďalšie aktivity, z ktorých 
vidieť ich lásku k obci. Počas  
akcie Obnova spomienkových 
pamätných miest obnovili 
staré kríže v chotári našej obce. 

Tento rok už stihli aj ukážku rezu viniča, 
počas ktorej si vedia záujemcovia navzájom 
poradiť. „Počas roka plánujeme absolvovať 
návštevy vinohradov aj v iných regiónoch. 
Chceme sa prezentovať i svojimi vínami, 
ktoré dávame  na súťaže. Naše vína dosahujú 
pekné výsledky,“ doplnil Roman Matušica. 
Peter Miklošík aj s kolegami priznal, že by 
bol rád, keby ich pivnica bola využívaná na 
menšie výstavy, hudobné akcie, jednoducho 
aby slúžila aj verejnosti. Na miestnu pivnicu 
sa tešia už aj školáci. Šikovných šintavských 
vinárov oslovili už aj usporiadatelia 
rodinných stretnutí a osláv, ktorí by ju radi 
využili pri týchto príležitostiach. Tak teda, na 
zdravie! 

- r -
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Svetový Deň Zeme sme si pripomenuli tak ako každý rok aj v našej obci

V sobotňajšie ráno 23. 4. 2022 sme sa v dobrej nálade zišli pred 
obecným úradom, rozdelili sme sa do skupín a hor sa do čiste-
nia nášho okolia. Čiernych skládok bolo viac než dosť. Vrecia 
plné odpadu sa odvážali na zberný dvor. Na obed po skončení 
akcie na nás čakalo malé občerstvenie. Celkovo sme vyzbierali 
dva veľkokapacitné kontajnery.

Vážení občania, dovoľte mi poďakovať všet-
kým, ktorí sa zúčastnili spoločnej veľkej akcie. 
Vaša účasť bola prejavom toho, že čistota našej 
obce a celého okolia vám nie je ľahostajná. Žije-
me v konzumnej spoločnosti, ktorej sekundár-
nym elementom sú odpady. Je mi veľmi ľúto, že 
niektorí ľudia dehonestujú prírodu na smetis-
ko a maria prácu ostatných, ktorým naše okolie 
nie je ľahostajné. Preto vás všetkých prosíme o 
všímavosť nášho okolia. Na takýchto občanov, 
ktorých akýmkoľvek spôsobom prichytíme pri 
zakladaní čiernych skládok, vyvinieme maxi-

málne úsilie, aby boli potrestaní. 
Upozornenie: Podľa § 80 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení ne-
skorších predpisov sa priestupku dopustí ten, kto zneškodní 
odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore zo zákonom o odpa-
doch alebo uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené 
obcou.
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Vo Veslárskom klube Šintava začína sezóna

Miera triedenia odpadov v obci sa zlepšila

Hoci sme 4. novembra 2021 ukončili 
v Šintave veslársku sezónu 2021 na už 

tradičnom podujatí ŽABA, ešte v sobo-
tu 6. novembra 2021 sa Nela Šipekyová 

a Adam Čambál zúčastnili spoločne 
s VK Sĺňava Piešťany na pretekoch 

osemveslíc Head of Prague, kde sa s vý-
borným časom umiestnili na 7. mieste 

spomedzi 82 posádok z 11 krajín.
Slovenský pohár na veslárskych trena-
žéroch mal štyri kolá a dokopy sa ho 
zúčastnilo 18 šintavských pretekárov. 
Iba piati však absolvovali všetky kolá 
v stanovenom termíne kvôli karan-

ténnym opatreniam a ochoreniam na 
COVID. Úspešný bol Martin Miklošík, 

ktorý vyhral svoju kategóriu (starší 
žiaci). Kvôli karanténnym opatreniam 
a ochoreniam na COVID-19 nebola 
ani zimná príprava veľmi kvalitná. V 
podstate počas celého minulého roka 
nemohlo pre pandemické opatrenia 

okolitých štátov veľa našich športovcov 
ani vycestovať na zahraničné súťaže 
a prichádzali tak o zážitky spojené s 
pretekmi. Počas jarných prázdnin vo 

februári 2022 sa konalo na Štrbskom 
Plese zimné sústredenie na bežkách. 

Okrem 11 pretekárov zo Šintavy sa ho 
zúčastnili aj veslárske kluby z Piešťan a 
Šale. Od 11. do 19. marca 2022 sa traja 
naši pretekári – Nela Šipekyová, Adam 
Čambál a Peter Garaj zúčastnili na sú-

stredení v chorvátskom Skradine, aby sa 
pripravili na nastávajúcu sezónu nielen 

na trenažéroch, ale aj na vode.
Na základe výborných výsledkov 

dosiahnutých na trenažéroch, ale aj na 
kontrolných pretekoch, ktoré sa konali 

2. apríla 2022 v Piešťanoch, bude A. 
Čambál súčasťou reprezentačnej po-

sádky 4+ na súťaži OH Nádeje, ktorá sa 
uskutoční v Poľsku v júni 2022.
Opäť sme sa zapojili do grantov 

určených pre rozvoj športu. Z VÚC 
Trnava sme získali dotáciu na rozšírenie 

modulárneho móla, ktoré sa nám po-
darilo zakúpiť vďaka výhre v programe 

„Druhá šanca“ COOP Jednota. 
Do klubu sa nám podarilo získať aj dve 
dračie lode, ktoré už absolvovali svoje 

prvé jazdy s našimi členmi – veslármi aj 

neveslármi. Tieto lode si môže požičať 
a vyskúšať aj verejnosť. Ak by ste chceli 

vaše deti prihlásiť do nášho klubu a 
spolu s nimi objaviť čaro veslovania, 

mali by ste vedieť, že veslovanie rozvíja 
nielen fyzické schopnosti, ale má vplyv 

aj na psychický rozvoj jedinca (vôľa, 
disciplína, motivácia, samostatnosť, 

tímová spolupráca). Súčasťou tréningov 
je nielen veslovanie, ale aj posilňovňa, 
beh, hry a pod. Tréningy prebiehajú v 
pracovných dňoch od 16.00 hod. na 

lodenici v Šintave alebo podľa dohody. 
O deti sa starajú skúsení tréneri (Marek 

Režnák, Monika Tichá, Lucia Bulej-
ková). Všeobecné predpoklady, ktoré 
musí záujemca splniť: minimálny vek 
10-11 rokov; schopnosť zúčastňovať 

sa na tréningoch minimálne 3-krát do 
týždňa; musí vedieť plávať, pretože pri 
veslovaní sa nepoužívajú záchranné 

vesty. S veslovaním nemusíte začínať len 
v detskom veku, radi medzi nami uví-

tame aj dospelých nadšencov. Stačí mať 
chuť, zvyšok radi vysvetlíme a ukážeme.

Peter Šipeky, Mgr. Barbora Nosková

 Obce sú zodpovedné za zmesový komunálny odpad a bio-
odpad, a preto je v jej záujme znižovanie skládkovania a 
vyššia miera triedenia. Úroveň separovania odpadu dosiah-
la minulý rok v Šintave 47,53 percenta. V predchádzajúcom 
roku bola miera vytriedenia 32,41 percenta. Poplatok za 
uloženie odpadu na skládku odpadov sa určuje podľa mie-
ry separácie každoročne do 28. februára. Cena za uloženie 
zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu 
na skládku odpadov tento rok našej obci klesne o 4 eurá za 
tonu,  z 22,- na 18,- eur. Dôvodom je zvýšenie úrovne sepa-

rovania v minulom roku. Úroveň vytriedenia komunálnych 
odpadov je obec povinná zverejniť na svojom webovom 
sídle a na svojej úradnej tabuli každoročne do 28. februára. 
Splnením tejto povinnosti má každý občan možnosť zistiť, 
ako sa v jeho obci triedi jeho odpad. 
Prosíme občanov, aby pri zvoze komunálneho odpadu 
mali smetné nádoby uzatvorené a nevkladali odpad 
nad rámec objemu nádoby. Ak nádoba niekomu nestačí, 
je možné si dokúpiť ďalšiu. Smetné nádoby, ktoré budú 
otvorené na viac ako 5-10 cm, nebudú vyvezené.
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Narodili sa
Filip Sabo, Jakub Ščepko, Mia Pšenková,  

Sára Žilecká, Elissa Uhliarová, Emil Markusek

Spoločenská kronika obce 
 október 2021 – apríl 2022

Opustili nás...
Ján Urban  (1939), Štefan Drábik (1930),
Pavol Mondek (1948), Ján Mokoš (1931),

Ing. Silvester Adamča (1942), Mária Javorová (1938)

Počet obyvateľov k 31.12.2021   - 1740
Z toho občanov (nad 15 rokov) - 1486
Detí (do 15 rokov)                       - 254
 

Zmeny v stave obyvateľov v roku 2021
prihlásených 26, narodených 14,  
odhlásených 35, zomrelých  23

  - Obec Šintava -

Zreštaurovanie 
Kríža pri Keblovskej 

záhrade, v lokalite 
nad Váhom. 

Práce vykonal 
bez nároku 
na odmenu  

majster Jozef Drábik, 
ktorému 

touto cestou 
ďakujeme.

-Obec Šintava-

 Šintavskí futbalisti stoja pred novými výzvami, budúcnosti sa však neboja
Futbal má v našich mestách a dedinách dl-
hodobú tradíciu. Kluby boli väčšinou založe-
né pred desiatkami rokov a tam, kde je chuť 
a sú možnosti, ich činnosť pretrváva dodnes. 
Šport ľudí združuje a buduje v nich vytrva-
losť, venujú sa mu všetky kategórie od ma-
lých detí až po dospelých. Jeden z takýchto 
klubov je aj v Šintave. Aj ich mužstvo spolu s 
vedením do veľkej miery ovplyvnila pandé-
mia koronavírusu. Hráči netrénovali spolu, 
ale každý doma, individuálne. A keďže fut-
bal je kolektívna hra, poriadne im chýbalo 
prebehnúť sa po štadióne. Po dlhom období 
však už začali zase spolu trénovať. S uvoľne-
ním opatrení už využívajú všetky dostupné 
možnosti na naberanie fyzickej kondície. 
Nielen pandémia narobila medzi športov-

cami šarapatu. Po rokoch sa vo FK Šintava 
udiali zásadné veci, ktoré ovplyvnili jeho 
chod. Predseda FK Šintava Karol Schmidt 
nám povedal viac. „Uplynulá sezóna nebo-
la podľa našich predstáv – odchod trénera 
Martina Földesiho aj hráčov, ktorí odišli, 
ukončili aktívnu činnosť alebo hosťovanie: 
Jožo Krigovský, Michal Spáčil, Patrik Šopor, 
Martin Brodanský. To všetko nepriaznivo 
ovplyvnilo aj náladu hráčov a vedenia nášho 
klubu a podpísalo sa pod výsledky,“ uviedol 
predseda FK Šintava. Vo FK Šintava sa teda 
udiali personálne zmeny. Karol Schmidt je 
zatiaľ skeptický, ale verí, že všetko sa posu-
nie lepším smerom. „Očakávania ohľadom 
futbalového klubu ma viac sklamali ako po-
tešili. Jediný svetlý moment je, že tí, čo ostali, 

chcú hrávať a bojovať za Šintavu,“ verí pred-
seda FK Šintava.
Podľa slov Karola Schmidta to v klube mo-
mentálne vyzerá veselšie. „Máme nového 
trénera Miloša Lipovského s prvoligovými 
skúsenosťami. Okrem toho prišlo do muž-
stva 8 nových hráčov,“ prezradil. Tento rok 
vo februári sa zúčastnili futbalového sústre-
denia, takže už majú za sebou poriadny tré-
ning. „Akú súťaž budeme hrať ďalší ročník, 
to ukáže čas. Chceme zorganizovať v lete 
turnaj, ktorý sa v minulosti konal v Šintave. 
Chceme sa aj poďakovať nášmu poslancovi 
Romanovi Matušicovi za dlhoročnú podpo-
ru a výbornú spoluprácu. Tešíme sa na jej 
pokračovanie,“ dodal predseda FK Šintava 
Karol Schmidt.

- R -

ŠINTAVSKÝ SPRAVODAJ12

Šintavský spravodaj / vydáva: Obec Šintava, 925 51 Šintava 244, IČO: 00306193.  www.sintava.sk
Predsedníčka redakčnej rady: Bc. STANISLAVA REŽNÁKOVÁ, starostka obce. Informácie z obecného úradu:  

Bc. Slávka Dobišová. Redakčné a grafické spracovanie, odborný dohľad, korektúry a tlač:  
Regionálne vydavateľstvo – ALENA JAŠSOVÁ, s.r.o., Mojzesovo 56, IČO: 50410512.  

Príspevky posielajte na e-mail: obecnyzurnal@gmail.com. Redakcia si vyhradzuje právo redakčne 
skracovať a upravovať príspevky dopisovateľov. Názory čitateľov a občanov v príspevkoch nemusia odrážať názor 

vydavateľa. Registračné číslo: EV2651/08, ISSN 1338-8991. Toto číslo vyšlo v máji 2022 v počte 700 výtlačkov, 
nepredajné. Za kvalitu fotografií zodpovedá vydavateľ a prispievatelia. Občasník vychádza 2x ročne.


