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„Škola v Komjaticiach
zvládla korona
karanténu
k spokojnosti žiakov,“
hovorí jej riaditeľka
Mgr. Marta Gocníková
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VODA – KÚRENIE – PLYN – ELEKTROINŠTALÁCIE
- Záručný a pozáručný servis elektrických a
plynových zariadení
- Plynové a elektrické revízie
- Montáž
- Domové inštalácie
- Predaj

Kontakt:

Predajňa Blesk: Hasičská 29, 942 01 Šurany
blesk.surany@stonline.sk

0905 257 911

www.blesk-servis.sk

Zviditeľnite

svoju firmu alebo živnosť.
Urobíme Vám profesionálny
pijár článok do regionálneho
časopisu, alebo na vašu web
stránku

!

tel.: 0903 516 499

„...časopis, ktorý osloví občana...”

• ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY
• DOMOVÉ INŠTALÁCIE
• BLESKOZVODY
• VÝROBA ROZVÁDZAČOV nn
• REVÍZIE

Elektromontáž
Predajňa: SNP 143, Šurany tel.: 0903 569 436
František Magyar
Nová č. 35; 942 01 Šurany; www.elektrofm.sk
e-mail: info@elektrofm.sk

Adresa:
Komenského 34, 942 01 Šurany
E-mail:
veterinasurany@gmail.com
Tel.: 0908 326 271
Facebook:
OZ Lotta – Kastrujeme mačky Šurany
Účet, kde je možné prispieť:
SK25 0200 0000 0041 7458 0058

Tel.: 0903 768 932

dsdesignsro@gmail.com
www.facebook.com/DSdesignsro/

Montáž u vás doma je hotová do 48 hodín!

Žiadne predlžovanie dohodnutého termínu

Kvalitné kuchyne na mieru
výlučne z nemeckých materiálov
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Obec Lipová
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Vážení občania a čitatelia,

v tomto príhovore sa chcem poďakovať nášmu pánovi farárovi, ktorý odchádza z našej obce.
Milý duchovný otec, Mgr. Jozef Markovič,

ani sme si neuvedomili, ako veľmi rýchlo prešlo sedem rokov od
Vášho príchodu medzi nás. Počas tejto krátkej doby ste sa trpezlivo snažili naučiť nás, že modlitba je najväčšia sila, ktorú tu na
zemi máme, že svätá omša je tá najvzácnejšia chvíľa spojenia s
Pánom Ježišom, že adorácia to nie je len odriekavanie modlitieb a
prosieb, je to hlavne odovzdanie sa Božej láske v tichosti, možno
aj bez slov. Viedli ste nás k najväčšej úcte k Sviatosti Oltárnej.
Niekedy pri Vašich kázňach ste boli horlivý, Váš hlas znel prísne
a inokedy ste sa nám celý otvorili a na Vašich osobných, veľakrát
až súkromných príbehoch ste nám ukazovali cestu k Pánu Bohu.
Všetka Vaša odovzdanosť a námaha sa podpísali pod Váš zdravotný stav. Ani to Vám nebránilo, aby ste pravidelne navštevovali
a spovedali chorých. Dokázali ste s nami smútiť za našimi blízkymi, plakať s nami, dokázali ste sa tešiť z narodení našich detí,
vnúčat, svadieb či životných jubileí nás, farníkov. Vaša horlivosť a
obetavosť pri vysluhovaní svätých omší, sviatostí, pobožností sa
nám v tejto chvíli zdá nenahraditeľná. Sme smutní, že musíte od
nás odísť. Hovorí sa, že vždy keď niečo končí, niečo nové začína.
Vieme, že semienko, ktoré Vy zasejete na inom mieste, vzklíči v
srdciach ďalších ľudí. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí budú mať otvorené srdcia pre Vaše slová. Všade budú ľudia, ktorí ocenia, že Vy čo
kážete, tak aj žijete. Vaše kňazské povolanie je krásne, ale i veľmi
ťažké. Pán Ježiš vie, prečo práve Vás k tejto službe povolal. Lebo
stavať a obnovovať božie chrámy je pekné a potrebné. V prípade,
že sú peniaze, tak to dokáže urobiť stavebný inžinier a stavebné
firmy. Ale stavať chrámy v ľudských srdciach dokáže len horlivý
kňaz a Vy, drahý duchovný otec, takým kňazom ste. Sme šťastní
a ďakujeme Pánovi Ježišovi, že Vás poslal šíriť Božie slovo k nám,
do našej lipovskej farnosti.
Veríme, že i Vám bolo s nami dobre, že ste sa u nás dobre cítili, že
tu na fare, kde ste žili so svojou najdrahšou a milovanou bytosťou
- mamičkou, ktorej sa taktiež chceme poďakovať, prevládali u
Vás radostné a pokojné chvíle nad tými smutnými. Povzbudili ste
v nás úctu k našej Patrónke Sedembolestnej Panne Márii. Zanechali ste dielo, ktoré my, veriaci, v tejto chvíli nevieme ani doceniť.
Za toto všetko Vám, drahý duchovný otec, vyjadrujeme veľké Pán
Boh zaplať.
Buďte stále svetlom, ktoré ukazuje správnu cestu k Pánu Bohu.
Prosíme Pannu Máriu, aby Vás ochraňovala aj na novom pastoračnom mieste. Nebojíme sa o Vás, pretože Vás zverujeme pod jej
mocnú ochranu a pod ochranu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Mgr. Tatiana Ölvecká, starostka obce Lipová

Spoločenská kronika obce Lipová od februára – do júna 2020
NARODILI SA

Matúš Žvach, Šimon Ďúran,
Sára Bérešová, Samuel Kajanovič
OPUSTILI NÁS...
Mgr. Ľudmila Kohútová, Františka Hajdinová, Alexander Juhász,
Mária Vojteková, Helena Dikaszová, Magdaléna Révayová,
Helena Števlíková, Ľudevít Toman
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Zo života našej obce v časti Ondrochov...
O tom, že v Ondrochove máme dobrých spevákov
nebolo pochýb. Tento rok sa však oficiálne prezentovali na obecných fašiangoch a zožali veľký úspech.
Takisto detičky si pripravili s pani učiteľkou Martinou Pukovou pekné tančeky. V Ondrochove rastie
aj zatiaľ „ škôlkárska spevácka hviezda“ Adelka Čviriková (na snímke vľavo). Tá si bravúrne odspievala
niekoľko piesní a prizvala k spevu aj svoje rovesníčky či kamarátov. Podujatie podporili aj Komjackí
mládenci, kde spievajú a hrajú na heligónky aj naši
spoluobčania Peter Nosian, Alena Banásová a Iveta

Dobiášová. Svojou troškou humoru prispeli scénkou aj pani starostka Tatiana Ölvecká a zamestnanec
obecného úradu Tomáš Ďúran. V krojoch občanov
vítali a programom sprevádzali poslanci z časti Ondrochov Ľubomír Puk a Jana Keméňová. Folklórne
tradície predstavil Matičiarik, chutné zabíjačkové
špeciality z kuchyne Jána Ligockého a Karola Keméňa, či šišky ondrochovských gazdiniek potešili chuťové poháriky prítomných. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k tomuto peknému vydarenému
podujatiu v Ondrochove.

V Ondrochove vysadili 110 lipiek
Pod vedením ondrochovských
poslancov obecného zastupiteľstva sa rozhodli občania v
Ondrochove vysadiť stromy
pri vstupe do Ondrochova a
vytvoriť v časti Pallac „Zelenú zónu“. Na ploche približne
70 árov tak vysadili 110 kusov
lipiek a teraz sa starajú o to,
aby sa stromy ujali a tak ich v
spolupráci s obecným úradom
polievajú a pripravujú terén na
vysadenie trávy. Poďakovanie
patrí poslancom, zamestnancom obce a dobrovoľníkom z
Ondrochova. Na tento projekt
poslanci vyčlenili cca 5.000,Eur.
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Lopta a diplom za statočnosť boli náplasťou za
domácu karanténu pre každé lipovské dieťa...
V súvislosti zo vzniknutou situáciou obec nemohla v uvedenom období realizovať tradičné kultúrne podujatia, ako
stavanie májov, Deň matiek, MDD. Napriek tomu sme nezabudli na svojich občanov. Obec pre uchovanie tradície
stavania májov postavila v oboch častiach obce máje, za čo
patrí poďakovanie zamestnancom obecného úradu Jožkovi Andelovi, Marekovi Révayovi, Jankovi Filagovi, Filipovi
Klučkovi, a Palkovi Penkertovi.
Ku Dňu matiek boli vyrobené pozdravy matkám a zamestnancami obecného úradu roznesené do schránok každej
matky v obci. Medzinárodný deň detí - každému dieťaťu s
trvalým pobytom na území obce bol vyrobený diplom za
statočnosť a deti od 0 do 15 rokov dostali loptu, stredoškoláci sladkosť vo forme Toffifee. Darčeky boli zamestnancami obecného úradu dňa 30.05.2020 osobne roznesené do
domácností. Pri tejto príležitosti by sme zároveň chceli zablahoželať oteckom k ich Dňu otcov (21.06.). Možno práve
počas domácej karantény mali deti možnosť tráviť so svojimi rodičmi viac času a keďže sa blížia letné prázdniny, prajeme všetkým rodinkám veľa pekných spoločných zážitkov.
Touto cestou chcem poďakovať obyvateľom obce Lipová za
disciplínu, dodržiavanie nariadení, ľudskú súdržnosť a ľudskú spoluprácu pri zvládnutí pandémie COVID-19. Opäť
občania Lipovej dokázali, že naša dedina je jedna veľká
rodina a nie je nám ľahostajný ani jeden člen tejto „veľkej
rodiny“.
Mgr. Tatiana Ölvecká, starostka obce

Ako sme fungovali cez pandémiu?
Počas obdobia pandémie a s tým súvisiacich opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 niekoľkokrát
zasadal Krízový štáb obce Lipová a obec veľmi promptne reagovala na plnenie nariadení v súvislosti zo vzniknutou mimoriadnou situáciou. Obecný úrad pracoval nepretržite v obmedzenom režime, informoval občanov o nariadeniach, zabezpečil a rozniesol všetkým seniorom rúška a rukavice, monitoroval verejné priestranstvá a verejné
budovy v obci, zabezpečoval dezinfekciu a ochranné pomôcky pre zamestnancov obce. V spolupráci so ZŠ a MŠ sa
v obci uskutočnil zápis detí do prvého ročníka, kde v novom školskom roku nastúpi 5 prváčikov, ako aj zápis viac
ako 40 detí do MŠ.
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Domáce vzdelávanie počas COVID 19 na našej škole

Začiatkom marca naše životy ovplyvnil koronavírus. Aby sme ochránili
seba aj ostatných, museli sme zostať v domácej karanténe. Bolo to pre nás
niečo nové a mnohí sme mali obavy, ako to celé dopadne. Našťastie, my
Slováci sme silný národ a zvládli sme to na jednotku. Ani žiaci našej školy sa „korony“ nezľakli. Počas celého domáceho vzdelávania pracovali ako
včeličky. Usilovne pracovali počas celého domáceho vzdelávania. Najskôr
chvíľku trvalo, kým sme si všetci zvykli, no nakoniec sme boli výborný tím.
Naše pani učiteľky kreatívne využívali všetky dostupné prostriedky. Žiaci
mávali pravidelne on-line vyučovanie cez rôzne aplikácie, robili testy ale
aj zaujímavé projekty. Nezaháľali ani pri tvorbe rôznych zaujímavých výrobkov. Užili sme si aj kopec zábavy a veľa sme sa nasmiali. Veľká vďaka
patrí aj rodičom, ktorí nachvíľku nahradili pani učiteľky. O tom, že sa nám
naozaj darilo, svedčí aj video žiackych prác počas domáceho vzdelávania,
ktoré nájdete na webe našej školy. Sme hrdí na našich pedagógov, ale aj na
našich žiakov.
Zvládli sme to!!!
Mgr. Lucia Vaššová

A viete, aký darček dostali naši žiaci
na MDD? Nielen po čokoládke,
keksíku, farbičke či pero, ale:
NÁSTUP DO ŠKOLY!!!

Pre niektorých to bola odmena, zasa iní by ostali radšej ešte doma. Keď sme sa ich spýtali, čo by si dnes ako
prvý deň v škole želali: „Svojich kamarátov...našu pani
učiteľku...dokonca im chýbali prestávky!“
Konečne je naša škola zasa plná smiechu a radosti,
okorenená dezinfekciou, zahalená rúškom a neustále
pod kontrolou teplomera, ale úsmev v očiach našich
detí to všetko prebije. Už sa len dočkať tej najväčšej
posily – našich druhostupniarov – tešíme sa na vás!
Vaša riaditeľka, Táňa
Ing. Tatiana Uhríková
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Rozhovor so starostom obce Komjatice Petrom Hlavatým
• Pán starosta je za nami čas najväčších obmedzení, ako tento čas
prežila obec?
- Musím povedať, že sme túto
neštandardnú situáciu zvládli
v Komjaticiach dobre, nevyskytli
sa žiadne väčšie problémy. Prijali sme opatrenia v rámci pomoci
občanom, ktoré sa týkali nákupov liekov a potravín pre všetkých, ktorí to potrebovali, hlavne
seniori, ZŤP a aj pre tých, ktorí
boli v karanténe. Tieto služby zabezpečovali členovia obecnej polície, ktorí okrem zabezpečovania
nákupov kontrolovali aj nosenie
rúšok. Obec zakúpila cca 500ks
rúšok a na požiadanie sme ich
rozdávali. Je samozrejmé, že sme
sa v obci riadili všetkými nariadeniami a opatreniami.
• Život samosprávy sa nezastavil
ani v tomto čase, ako ste to zvládli spolu s Obecným úradom?
- Hodiny pre verejnosť na obecnom úrade
neboli zmenené, iba zo začiatku bol úrad zamknutý, ale stránky mohli prísť, aj keď boli
väčšinou záležitosti vybavované elektronicky. Zamestnanci OcÚ boli normálne v práci,
v budove úradu bol namontovaný dávkovač
dezinfekcie na ruky. V dedine sa pravidelne
kosili trávnaté plochy a vykonávali sa bežné
činnosti – úprava parkov, detských ihrísk,
pravidelná dezinfekcia lavičiek, preliezok
a opiľovanie stromov. Okrem toho sme sa postupne chystali na veľkú rekonštrukciu budovy obecného úradu.

nedostatkov, ktoré treba opraviť
a modernizovať. Historický ráz
budovy bude zachovaný a aj okolie prejde zmenou, zrušia sa ploty
a upraví sa vchod, aby sa obecný
úrad stal súčasťou a dominantou
otvoreného námestia.
• Blíži sa leto a po prestávke
v spoločenskom živote obce, občania určite čakajú na obnovenie
kultúry. Čo nás čaká?
- Už tradične v Komjaticiach leto
štartujú hody. Napriek zrušeniu
mnohých opatrení, nebudú hodové
slávností na takej úrovni ako po iné
roky. V rámci zachovania bezpečnosti, sme sa rozhodli neorganizovať hodovú zábavu a diskotéku,
pretože na tieto akcie chodí viac
ako tisíc ľudí. Deťom však určite
urobia radosť kolotoče, tiež bude
stánkový predaj a rozhodli sme sa,
Foto: Miriam Lörinczová
že obľúbená súťaž vo varení gulášu
bude už v sobotu a nie na hodky
v pondelok, ako po iné roky. Verím, že kom• Našťastie opatrenia sa už vo väčšej miere
jatické hody napriek všetkému budú udaloszrušili, čo teda chystáte v najbližšom čase?
ťou, ktorá dá rodinám a občanom možnosť
- Ako spomínam, vrcholí príprava na reopäť sa stretnúť a zabaviť sa spolu.
konštrukciu obecného úradu, a všetko je
presťahované do náhradných priestorov
• Máte na záver nejaký odkaz pre Komjav Kultúrnom dome. Rekonštrukcia bude trtičanov?
vať približne 4 mesiace, ale obmedzený režim
neplánujeme. Dotáciu na rekonštrukciu vo
- Som veľmi rád, že naša obec vyšla z panvýške cca 350000 € sme získali z Ministerstva
démie bez problémov, ďakujem občanom, že
životného prostredia a bude tam aj značná
dodržiavali opatrenia a všetkým želám, nech
spoluúčasť obce, pretože budova nebola 70
im letné mesiace prinesú zaslúžený oddych
rokov opravovaná a ukazuje sa postupne veľa
v kruhu ich rodín.

Texty o Komjaticiach pripravila: Mgr. Mária Derďaková

ANKETA: Ako vám Covid 19 zasiahol do života?

Zuzana: Čas veľkých obmedzení som zvládla celkom dobre, len
mi chýbala dcéra s rodinou. A čo sa mi nepodarilo celý aktívny
život - sa mi podarilo teraz. Pribrala som na váhe, čo ma teraz
obmedzuje v pohybe v záhrade.
Martina: Absolútne žiadne obmedzenie som nepocítila. Chodila som normálne do práce tak ako dovtedy. Potraviny, lekárne,
drogérie fungovali a oblečenie som vždy riešila cez internet...
takže žiadna zmena.
Dana: Ja robím gazdinú v Bratislave v rezidencii Írskej veľvyslankyne. Starám sa jej o domácnosť a o deti. Popritom upratujem domácnosti, väčšinou v Nitre. Presne v piatok pred karanténou som si začala vybavovať náhradne výživné na 4 deti
a vzhľadom na situáciu sa z toho vykľula dvojmesačná tortúra.
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O klientov v Nitre som prišla, lebo sa samozrejme báli, takže
sme boli chudobnejší o tento príjem. Čiastočne som ho nahradila šitím rúšok. Takže to napokon nebolo až také katastrofálne. Doma som mala maturantku, stredoškoláka a dve dievčatá,
ktoré chodia na ZŠ. Dni som trávila krotením a kŕmením „divej
zveri“ :D Máme len jeden počítač, takže pri bitkách oň lietali aj
slzy, aj sople. Pozitívom je, že som sa po rokoch posadila k šijaciemu stroju a konečne mám porobené práce v záhrade. Mohla
som tráviť veľa času s deťmi. Mne karanténa určite viac dala ako
vzala.

„...časopis, ktorý osloví občana...”
jiť - natierali, maľovali, založili bylinkovú záhradku a postavili
domček pre hmyz. Objavili sme veľa krásnych miest v našom
okolí, ale hlavne sme boli spolu.

Lenka: No u nás hrozne... Nestretávali sme sa absolútne s nikým
celý mesiac. Ani mamina, ani sestra, akurát som svokre šla na
nákup s rúškom a rukavicami, podala mi zoznam čo potrebuje z obchodu, a potom som jej nákup položila na terasu. Malý
syn sa stále pýtal k babke a dedkovi, za deťmi, ku krstnej... Raz
som ku nim šla po inhalátor a my sme zvyknutí objať sa a vybozkávať, čo nebolo teraz možMonika: Pre mňa bol v prvých
né. Tak som sedela aute, teta mi
týždňoch najväčší stresujúci
podala cez okno inhalátor a ja
problém zabezpečiť zamestnansom odišla. Zrušili sme detské
com, ktorí nemohli pracovať z
oslavy... Hrozné niečo! Keď sme
domu, rúška a dezinfekciu. Plus
sa potom stretli u nás, normálne
denne každý jeden zamestnanec
sme sa rozplakali všetci, čo nám
na pracovisku si povinne dezinchýbalo to objatie, rozprávanie,
fikoval ruky, detto kľučky na dvesmiatie. Je to iné ako cez telefórách, vždy, ako vyšiel z kancelány a teraz si pravidelne babku a
rie, či už do kuchyne, na WC, na
dedka berieme k nám. Babine a
fajčiarsku prestávku. Najprv to z
deduškovi to už ani na psychimojej strany považovali za buzeráciu, ale pochopili sme sa.
ku nerobilo dobre, úplne boli
smutní, aj keď sme spolu každý
Anna: Karanténa? Po šiestich
deň volali. Teraz si uvedomujem
týždňoch obmedzení mi začalo
ako dokáže jeden vírus obrátiť
z toho švitoriť, zvýšený cukor,
na ruby životy, ale som šťastná,
Rodina Haydenová, Foto: Miriam Lörinczová
vysoký tlak... tak som si vypýtala
že nikoho nepostihol a že sme
od syna vnúčatá (nie naraz, ale
boli dôslední aj voči ostatným
po jednom), pretože pracujú z domu a pri dvoch deťoch doma
(škôlkari) to bolo aj pre nich ťažké. Pri nich som zabudla na
Kamila: U nás to bola zmena iba prvé dni, pretože manžel mal
všetko, plne som sa im venovala a moje zdravotné problémy pochvíľu menej práce a báli sme sa o budúcnosť. Potom sme preminuli. Vymýšľala som novú gastronómiu a užívala si drobcov.
stali čítať to, čo nám médiá podsúvajú, a žili sme ďalej normálny
život s malými zmenami - menej kontaktov, menej nákupov a
Simona: My sme robili aj počas krízy, ale je fakt, že v obmedzenosenie rúška tam, kde to bolo nutné. Pookriali sme a trochu si
nom režime, a to bolo asi šťastie, lebo sme to mohli využiť na
pripomenuli čo je dôležité a aké sú priority. Ja som sa odhodlala
dokončenie nášho domu, na upratovanie a sťahovanie sa. Inak
konečne cvičiť a našla som v tom záľubu A vlastne ešte sme
by sme sa asi ešte stále sťahovali. Takže nie sme ani unudení,
„odplienkovali“ malého Adamka Takže vlastne asi viac pozitív
ani vytešení, že už je po karanténe. Sme skôr zničení a zodratí
ako negatív nám priniesla „korona“.
ako kone. A namiesto oddychu po toľkej námahe, šup rovnými
nohami do normálneho režimu.
Peter: Po 13 rokoch ako asistent predaja viem, že existuje mať v
nedeľu voľno a dokonca ľudstvo to prežilo. Aj otváracia doba sa
Silvia: Čas veľkých obmedzení sme zvládli my dospeláci úplne
skrátila, bol som menej v práci. Karanténa znamenala pre mňa
v pohode, konečne po nás na rekonštruovanej chalupe niečo viviac pozitív, okrem nosenia rúška. Ale celú pandémiu beriem
dieť Trošku horšie to zvládali deti, dokonca tie veľké asi najhoršie - chýbali im kamaráti, voľnosť. Ale snažili sme sa ich zapoako trest pre všetkých ľudí. Trest od prírody, ktorý si zaslúžime.

Škola v Komjaticiach zvládla
korona karanténu k spokojnosti žiakov
Rozhovor s Mgr. Martou Gocníkovou, riaditeľkou ZŠ s MŠ O. Cabana v Komjaticiach
• Aké formy vyučovania využila škola počas karantény?
Marcová situácia po uzatvorení škôl priniesla viaceré špecifiká v práci pedagogických,
odborných ako aj nepedagogických zamestnancov – či už v pracovno-právnych vzťahoch, forme vzdelávania, ale aj v sociálnom
kontakte. Nielen učitelia, ale aj my ako vedenie školy sme hľadali nové formy komunikácie smerom k rodičom, žiakom, kolegom,

ako aj nové spôsoby a motiváciu k výkonu
práce.
Každý vyučujúci si v priebehu prvého týždňa
našiel s jednotlivými triedami svoj štýl a formu vzdelávania. Pracovali sme cez viac platforiem, obľúbili sme si www.bezkriedy.sk, ale
aj učiteľmi vytvorené messengerové skupiny,
oprášili sme aj starý dobrý Skype.
Učitelia posielali zadania úloh na samostatnú
prácu a opakovanie, nové učivo sprostredkovali pomocou prezentácií, vypracovaných
poznámok a veľmi oceňujem odvážnych
učiteľov, ktorí sa podujali vyučovať naozaj
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online- vytvárali doma videá, komunikovali
tvárou v tvár so svojimi žiakmi. Pedagogický zbor dôležité a zásadné rozhodnutia komunikoval a schvaľoval prevažne emailom,
často sme si telefonovali a vymieňali skúsenosti, nápady a zdieľali vlastné pocity ale aj
príhody z tejto novej situácie.
• Ako vnímate nový trend vyučovania –
online školy?
„To čo dokážem s kriedou pred tabuľou,
nemôže nahradiť žiaden stroj!“. Táto veta
môjho skúseného kolegu, pána učiteľa Jozefa Hučeka mi znela v podvedomí každým
dňom izolácie od žiakov a od skutočnej školy viac a viac. Pocity nielen mojich kolegov,
ale myslím si, že aj rodičov, a dokonca aj
žiakov, sú totožné - priamy kontakt v triede,
výklad učiteľa, sprostredkovanie učiva vidím
– počujem - skúsim, okamžitá spätná väzba,
podpora od vyučujúceho a spolužiakov je
nenahraditeľná. Mám syna vysokoškoláka
a toto neosobné vzdelávanie nevyhovovalo
ani jemu, preto si myslím, že úvahy o nových trendoch online vzdelávania prostredníctvom IKT na základnej škole sú o to viac
nereálne. Je to pre mňa taká „studená škola
„ bez možnosti zdieľať emócie a zážitky so
spolužiakmi a kamarátmi.
• Čo sa dialo v prázdnej škole?
Veru, naša škola ostala prázdna a smutná. Nie
však nadlho. Prázdninové práce sme postupne začali realizovať v období apríl - máj a pokračujú do dnešných dní. Pripravujeme dve
nové triedy pre našich budúcich piatakov - je
to taká bežná oprava priestorov: nové stierky,
maľovanie stien, nová podlaha, nábytok a vybavenie interaktívnou tabuľou. Pustili sme sa
aj do drobných opráv vybavenia školského
ihriska, postupne renovujeme preliezky, aby
spĺňali bezpečnostné aj estetické nároky.
Implementujeme viacero projektov, v rámci
ktorých sme po verejnom obstarávaní získali vybavenie pre učebňu biológie a chémie,
presúvame jednotlivé triedy a pripravujeme
nové priestory pre školský klub. Pravidelne
sme aj počas prerušenia prevádzky vonkajšie
trávnaté plochy kosili a starali sa o vnútorné
átrium s výsadbou. V najbližších dňoch bude
prebiehať odborný rez stromov a osadenie
nových prvkov školského ihriska.
• Ako dopadol návrat detí do školy a materskej školy?
Potešil nás záujem rodičov o návrat detí do
materskej školy ako aj do školských lavíc.
Vnímali sme to aj ako prejav dôvery, že zabezpečíme vyučovací proces a hygienické
požiadavky tak, aby školské prostredie bolo
bezpečné a priateľské pre všetky strany.
V materskej škole bol záujem na úrovni jednej tretiny, do školských lavíc sa vrátilo 55%
žiakov.
• Aké hygienické opatrenia ste riešili v súvislosti s príchodom detí do školy?
Postupovali sme v zmysle usmernení, racionálne, s prihliadnutím na špecifiká našej
školy, nakoľko v jednej budove sa stretávajú
deti z materskej školy a žiaci základnej školy.
Nakoľko sme nemali priestorové ani materiálno- technické problémy zabezpečiť po-

žadovaný štandard, prebehlo to u nás veľmi
hladko. Oceňujem ústretovosť a zodpovednosť rodičov, empatiu detí voči spolužiakom.
Pedagogickí zamestnanci z tzv. ohrozenej
skupiny pracujú z domu, školský klub má
menšie organizačné úpravy, hlavne sa dotýkajú odchodu detí z klubu. Jedným z obmedzení je uzatvorenie vonkajšieho športového
areálu pre verejnosť ako aj nevstupovanie rodičov do budovy školy, čo mrzí aj nás, pretože sme boli vždy školou otvorenou a rodičia
radi trávili čas prehliadkami chodieb, výstav
prác ich detí či prezentáciou našich úspechov a plánov.
• Škola musela riešiť aj zápisy detí do školy
a materskej školy. Zvládli ste to?
To bola asi najsmutnejšia udalosť za posledné obdobie. Zápis do školy je pre predškolákov a ich najbližších veľkým dňom. Zvedavé
na svojich nových žiakov sú aj pani učiteľky.
Teraz to prebehlo len administratívne, prihlášky rodičia zasielali elektronicky alebo ich
vhadzovali do pripravenej schránky na budove škole. Nič to nemení na radosti s akou
ich v prvý školský deň privítame a samozrejme ich budú na laviciach čakať aj všetky darčeky, ktoré boli pre nich pripravené.
• Ako vidí riaditeľka školy nový školský
rok 2020/2021? Aké plány má škola?
V júni si otestujeme ako možno bude vyzerať

„ nová realita“. Mám na mysli rôzne epidemiologické a hygienické opatrenia, redukciu
učiva. Určite ostaneme verní aj vzdelávacím
platformám a vo zvýšenej miere budeme využívať možnosti edupage stránky pri zadávaní úloh a na komunikáciu s rodičmi. Budúci
školský rok nám určite prinesie veľa zmien,
ktoré boli avizované už pre voľbami a ja verím, že prispejú k transformácii škôl na autonómne inštitúcie. My budeme pokračovať
v rozbehnutých projektoch, chceme sa zamerať na prácu s nadanými žiakmi ( projekt
Fenomény poznania), sústredíme sa na vyučovanie cudzích jazykov ( delenie tried na
menšie skupiny) ako aj na rozvoj zručností
a praktickej stránky dieťaťa v rámci projektov Tvorilky a Ateliér umenia. Sledujem jednotlivé výzvy a verím, že sa nám podarí získať grant na rekonštrukciu atletickej dráhy.
• Pani riaditeľka, učiteľ si želá len dobré
deti a spokojných rodičov. Aké je vaše želanie v tejto zvláštnej dobe?
Mojim želaním je, aby opäť ožili prázdne
chodby školy rozhovormi kolegov a džavotom detí. Aby sme v laviciach opäť nachádzali zabudnuté učebnice a žiacke knižky. Aby
sme sa mohli zvítať objatím a podeliť sa o
čokoládu s kamarátmi. Želám nám všetkým
krásne leto bez obmedzení, ktoré si však o to
viac bude vyžadovať zodpovedné správanie.
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Komjatice akoby boli liahňou nadaných a talentovaných ľudí...
Komjatice akoby boli liahňou nadaných a talentovaných ľudí. Obec sa
môže pýšiť úspešnými vedcami, športovcami, lekármi a umelcami. Jednou z nich je aj akademická maliarka
MARTA HORNÍKOVÁ, ktorá na Komjatice nedá dopustiť, sú jej skutočným
domovom a sídlom jej ateliéru.
• Ako ste sa k maľovaniu dostali ? Zdedili ste po niekom talent?
- Patrím ku generácii, ktorá nemala také
podmienky pre využívanie voľného
času. Krúžky a umelecké školy vtedy ne-

boli ešte tak využívané ako dnes, takže
to bolo skôr také spontánne a výsostne
osobné a založené skôr na kreslení. Taká
prvotná výpoveď o svete, vnímaná detskými očami bez špecifickej predprípravy. Nepochádzam z výtvarníckej rodiny
a tak predpoklad takéhoto charakteru
tu nie je, ale otec mal grif na kreslenie
tváričiek skôr karikatúrneho rázu a starká síce nemaľovali, ale boli nesmierne
zručná v šití vecí pre rodinu, pre bežnú
potrebu. Z maminej strany tam tie predpoklady boli evidentnejšie, jej bratanec
Štefan Červenka maľoval zátišia, ktoré

AJ VY TU MÔŽETE MAŤ
SVOJ INZERÁT!
LEN ZA 66 €/rok

• Pestovanie a predaj kobercových trávnikov
• Príprava a výsev väčších plôch
• Vertikutácia ihrísk
• Závlahové systémy

Naša trávniková škôlka sa nachádza oproti
Základnej škole Mojzesovo-Černík
Otváracie hodiny: Po - Pi 08:00 - 16:00 hod.
Tel.: +421 (905) 173 333; E-mail: office@austriangrass.com

ľudí oslovovali. V rodine to teda je.
• Pamätáte na svoje maliarske začiatky?
- Ako som už spomenula, bolo to na
báze kreslenia, lebo vyučovanie nebolo vtedy tak prepracované ako dnes /
sú ZUŠ, Centrá voľného času, krúžky
v školách, súkromné výtvarné prípravy/
a tak to bolo len o sile výpovede a snahe
vyjadriť sa cez kresbu. Maliarske pokusy
nastali až keď som dostala prvé temperové farby. Bolo to na Vianoce, mala som
asi 9 rokov. Bola som nadšená farebnou
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krok s krokom so všetkým živým /mor,
cholera, tuberkulóza, španielska chrípka a mnohé ďalšie/ a je to o tom, ako
sme imunologicky silní. Pokiaľ sa nájde
najsprávnejší postup na liečenie, tak je
to dosť bolestivé a odchody najbližších
sú smutnou kapitolou. Ale vírusy sú tu
s nami od začiatku a tak nezostáva nič
iné len sa snažiť čo najskôr nájsť riešenie pre liečebné postupy. Je to len môj
názor, ale menej chémie do produktov,
zdravšia životospráva a menej stresu by
pomohli k väčšiemu zdraviu. Obmedzenia v prípade ako je aj tento, sú nevyhnutnou časťou pri ozdravovacom procese, samozrejme v zdravej miere a bez
prepínania.

škálou, ale chýbalo mi školenie.
• Školenie sa však podarilo a vyštudovali ste dve vysoké školy.
Cesta k vedomostiam o farbe a o kompozícii bola dlhá. Po absolvovaní školských liet, som bola prijatá na Pedagogickú fakultu v Nitre, odbor Slovenský
jazyk a výtvarná výchova, a až tam som
si definitívne ujasnila čo vlastne chcem
robiť. Prihlásila som sa na VŠVU do
Bratislavy, kde som išla za svojím snom.
Absolvovala som komornú maľbu a získala kopec vedomostí potrebných pre
výtvarníka. Po ukončení štúdia som svoj
čas delila medzi tvorbu a vyučovanie
detí na ZUŠ F. Oswalda v Bratislave, kde
som pracovala 34 rokov. Medzitým som
tvorila a vystavovala v galériách na Slovensku a tiež v zahraničí.
• Čo je nosným námetom Vašich diel?
Človek, svet v ňom, jeho emocionálne
vnímanie sveta, okolia, jeho pocitová
sféra, to je stále vždy niečo nové a objavné.
• Kde beriete inšpiráciu na nové diela?
Čo napĺňa Vaše duchovno ?
- Ako som už spomenula, skúmam seba,
ľudí a tiež sa zaujímam aj o duchovnú
stránku človečenstva. Filozofie dávnych
časov, náboženské formácie rôznych
kultúr a národov sú fascinujúce a je to
nevyčerpateľný zdroj námetov.
• Kde všade môžeme Vaše obrazy vidieť?

- Zastúpenie mám v zbierkach galérií:
Trnava-Galéria J.Koniarika, Nitra – Nitrianska galéria, Nové zámky – Galéria
umenia, Trenčín –Galéria M. A. Bazovského, Lučenec – Novohradská galéria,
atď. V zahraničí (Nemecko, Rakúsko,
Česko) v súkromných galerijných zbierkach.
• V súčasnosti svet prežíva krušné
chvíle, ako ich prežívate Vy, ako bojujete s obmedzeniami ?
- V živote sa vždy objaví niečo s čím
človek neráta a toto je tiež jedna z takých situácií. Pandemické ochorenia idú

• Každý človek by mal po sebe zanechať odkaz, ktorý by odzrkadľoval jeho
životom a skúsenosťami nadobudnutú
múdrosť. Čo by odzrkadľoval Váš odkaz pre ďalšie generácie ?
- Človek ak má hodnotiť čas, ktorý mal,
má a snáď bude mať, by mal prihliadať
na pár pravidiel, ktoré sú potrebné pri
jeho existencii. Každý sme iný, každý má
svoj názor, ale predsa, pre mňa je podstatné byť tolerantný, schopný odpustiť
sám sebe a pri hodnotení brať do úvahy
pravidlo seba samého: čo nie je dobré
pre mňa, bude blížiť aj môjmu spolu súputníkovi. Nebyť chamtivý a všímať si,
že svet je zatiaľ ešte stále krásny... a dodržovať aspoň tých desatoro božích prikázaní.
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Veterinárna poliklinika v Nových Zámkoch
sa teší z vynovených priestorov
Obnovením tak prešiel predovšetkým interiér, kde sa
kompletne vymenili podlahy,
obklady, okná a dvere, a nezabudlo sa ani na sanitu a sociálne zariadenia. Vybavenie bolo
doplnené o nový nábytok,
umývadlá či multifunkčné
drezy. Pribudli tiež nové svietidlá a germicídne žiarivky do
každej miestnosti, ovládané
časovými spínačmi. Všetko je
pritom v súlade s nárokmi na
vysoký hygienický štandard,
pohodlnejšie a najmä efektívnejšie udržiavanie čistoty.
Prístrojové vybavenie a jeho
doplnenie je takisto súčasťou
modernizácie. „Na operačnej
sále máme novú ortopedickú
vŕtačku a vo vyšetrovniach
ešte pribudne ultrasonografický prístrojov, mikroskop
a ďalšie potrebné vybavenie,“
vysvetľuje Vladimír Serafín.
Takéto rozsiahle práce bývajú takmer vždy finančne
náročné, a preto ich vedenie
polikliniky
zabezpečovalo
čiastočne z vlastných zdrojov,
a čiastočne formou pôžičky.
Ak by sa však našiel sponzor,
ktorý by im vyšiel v ústrety, poliklinike by to určite
pomohlo v jej napredovaní
a rozvoji.

Už vyše tridsať rokov je Veterinárna poliklinika v Nových Zámkoch útočiskom chorých
a zranených zvierat. Okrem poskytovania
kvalitnej lekárskej a chirurgickej starostlivosti všetkým zvieracím pacientom sa po dlhom čase dočkala i vytúženej rekonštrukcie.
Vynovené priestory teda určite ocenia nielen
klienti, ale pochvaľujú si aj samotní zamestnanci.

Rozsiahla rekonštrukcia

Veterinárna poliklinika bola založená v roku
1984 a za tento čas neprešla nijakou výraznejšou zmenou, pokiaľ išlo o stav jej vnútorných priestorov. „Rekonštrukcia bola naozaj nevyhnutná, aj z estetického hľadiska,
aj z hľadiska funkčnosti. Po takej dlhej dobe
si to poliklinika naozaj zaslúžila,“ hovorí jej
riaditeľ MVDr. Vladimír Serafín (na snímke).

Pozitívne ohlasy verejnosti a rozšírenie
o rehabilitačnú službu

A čo hovoria na vynovenie interiéru samotní klienti? „Verejnosť okamžite ocenila nové
priestory a veľmi pozitívne hodnotila modernizáciu, čo nás veľmi teší,“ dodáva riaditeľ Veterinárnej polikliniky v Nových Zámkoch. „Rozšírili sme hospitalizáciu, ktorá je
teraz rozdelená na operačnú a infekčnú časť
pre exotických pacientov. Oddelené sú tiež
psy a mačky.“ Mnohých klientov určite poteší v blízkej budúcnosti rozšírenie služieb
o rehabilitáciu. Mnohé postoperačné stavy
si totiž vyžadujú následnú prácu a cvičenie
s pacientom pre rýchlejší návrat do funkčného života.

Zasiahnutí koronakrízou

Ako v podstate všetkých z nás, aj veterinárnu

Kontaktné údaje:
Veterinárna poliklinika
Komjatická 65
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 35 6428 312
mobil - pohotovostná služba:
0902 357 660
e-mail: info@veterinanz.sk
FB:
Veterinárna poliklinika Nové Zámky
polikliniku zasiahla koronakríza. A to najmä vtedy, keď rekonštrukčné práce vrcholili
najviac. Ako hovorí Vladimír Serafín, z organizačného hľadiska bolo toto obdobie veľmi
náročné, no prioritou bolo predovšetkým
prísne dodržiavanie všetkých opatrení. „Na
druhej strane musím povedať, že sme vôbec
neobmedzili ordinačné hodiny ani pohotovosť, a pacientov bolo neúrekom. Zdravie si
totiž nevyberá. Ale podarilo sa nám to zvládnuť a odniesli sme si aj pár ponaučení, hlavne
pokiaľ išlo o organizáciu práce. Keď sa chce,
všetko sa dá...“

Príbehy pacientov nájdete aj na
Facebooku

Ordinačné hodiny veterinárnej polikliniky
a pohotovostná služba ostávajú i naďalej nezmenené. Klienti, ktorí potrebujú prísť na vyšetrenie so svojím domácim miláčikom, majú
tiež možnosť objednať sa formou e-mailu, cez
Facebook alebo telefonicky. Tých, ktorých
zaujíma dianie na poliklinike a sú užívateľmi
sociálnych sietí, môžu zavítať na facebookovú
stránku Veterinárna poliklinika Nové Zámky
a stať sa jej fanúšikmi, aby aj takýmto spôsobom mohli nazrieť do jej diania. Príbehy zo
života tam pridávajú neustále.
- MM -
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Obec Mojzesovo

Vážení spoluobčania, milí čitatelia,
máme za sebou ťažké a náročné
obdobie, kedy sa celá naša spoločnosť musela zomknúť a spoločne čeliť nástrahám a komplikáciám, ktoré zo sebou priniesol
koronavírus COVID-19.
Je to nové, nebezpečné ochorenie, ktoré zasiahlo celý svet a
preverilo pripravenosť všetkých
nás, rešpektovať príkazy a nariadenia vlády a hygienikov, lekárov a virológov, ktorí v prípade
Slovenska zareagovali skutočne
promptne a svojim ráznym rozhodnutím, vyhlásením stavu
ohrozenia a následnej karantény
celej krajiny zabránili veľkým
stratám na životoch, ako sme to
mali a stále máme, možnosť vidieť v susedných krajinách.
Aj naša obec prijala následne
opatrenia, ktoré boli zamerané
na ochranu života obyvateľov.
Od 16. marca 2020 sa prerušilo
vyučovanie na základnej škole,
zatvorila sa prevádzka v materskej škole a školskej jedálni. Kultúrny a spoločenský život v obci
zamrzol.
Obecný úrad, ako jeden z mála
úradov na okolí síce prešiel do
núdzového režimu, ale pre verejnosť bol otvorený v čase od 7:30
do 11:00 hod. Od 2. mája 2020
bol otvorený v čase od 7:30 do
12:00 hod. Priestory sa dezinfikovali a stále sa dezinfikujú
celoplošne dvakrát do týždňa,
kancelárie, pracovné stoly, pracovné prostriedky si dezinfikujú
pracovníčky podľa potreby niekoľkokrát denne. Pre návštevníkov obecného úradu je pri
vstupe do priestorov kancelárií
pripravená dezinfekcia na ruky,
pracovníčky majú k dispozícii
bezkontaktný teplomer na meranie telesnej teploty návštevníkov
úradu. Všetky nariadenia Ústredného krízového štábu SR, Úradu
verejného zdravotníctva – hlavného hygienika SR, OÚ Nitra –
odboru krízového riadenia boli a
stále sú priebežne aktualizované
a zverejňované na webovej stránke obce, na vývesnej tabuli a občania sú informovaní aj formou
relácií v miestnom rozhlase.
V mesiaci apríl sme absolvovali
aj jedno zasadnutie Obecného
zastupiteľstva za dodržania všetkých
hygienicko-bezpečnostných podmienok. Zasadnutie sa
konalo v sále KD, povinná bola

dezinfekcia rúk, meranie telesnej
teploty a ochranné rúška na tvári, aby bola zabezpečená ochrana
všetkých prítomných.
V miestnych predajniach potravín sa dodržiavali hodiny, počas
ktorých mali možnosť nakupovať potraviny naši seniori. Tým
seniorom, ktorí si požiadali a
kontaktovali Obecný úrad, boli
a stále sú zabezpečené nákupy
priamo domov. Všetkým dôchodcom od veku 65 rokov vyššie pracovníci obecného úradu
priniesli domov ochranné látkové tvárové rúška. Rúška zabezpečil Obecný úrad pre všetkých
obyvateľov Mojzesova, stále majú
možnosť vyzdvihnúť si ich bezplatne na obecnom úrade počas
stránkových dní a hodín.
Touto cestou chcem poďakovať ženám z našej obce, ktoré
nezištne prispeli materiálom na
ochranné rúška a ženám, ktoré
tieto ochranné rúška doma šili.
Poďakovanie patrí : Lenke Podmanickej, Márii Javorčíkovej, Dagmar Javorčíkovej, Tatiane Martišovej, Marianne Martišovej,
Márii Teplanovej, Márii Mokrášovej, Marte Hlavačkovej, Beate
Pečimútovej, Daniele Hoppanovej, Márii Ďúranovej.
Od 1.6.2020 sa otvorili brány ZŠ
a MŠ v Mojzesove, začala sa znovu variť strava pre deti a dôchodcov v školskej jedálni . Obecný
úrad zabezpečil pre všetky tieto
zariadenia dezinfekciu, dezinfekčné gély na ruky, ochranné
rukavice, ochranné tvárové štíty,
ochranné tvárové masky, bezkontaktné teplomery na meranie
teploty, jednorazové obaly na
obedy pre seniorov, papierové
utierky na ruky, postrekovače
na dezinfikovanie plôch a zariadenia. Sú to všetko položky, ktoré
riadne načreli do rozpočtu obce.
Určite ste všetci postrehli, že
sa kríza, ktorú vyvolala nákaza
COVID-19 sa dotkla ekonomiky
celého štátu. Problémom s financiami sa nevyhla ani naša obec.
Už v mesiaci marec bolo avizované krátenie podielových daní,
s ktorými obec rátala vo svojom
rozpočte a hospodárení v roku
2020. Priebežne sa odhaduje
krátenie výnosu z podielových
daní pre našu obec vo výške 35
857 €. To znamená, že z celkovej
rozpočtovanej sumy 526 679€

dostane obec v roku
2020 iba 490 822 €.
Rozpočet obce sa tak
bude musieť upraviť
a budú sa musieť prehodnotiť všetky investície, ktoré boli na
rok 2020 naplánované.
Z dôvodu mimoriadneho stavu boli v obci
zrušené oslavy 1.mája,
oslavy sv. Urbana, oslavy MDD, letný detský
tábor Baobabovo, Deň
obce Mojzesovo a uvítanie detí do života,
ktoré sa presunie na
rok 2021. Ministerstvo
životného prostredia
pozastavilo do konca
roka 2020 práce na
projekte – Zelené obce
Slovenska - v rámci
ktorého sa mala v našej obci vysádzať zeleň
a budovať náučný chodník do
ZŠ Mojzesovo – Černík. Znovu
sa prehodnocuje žiadosť o Vodozádržné opatrenia pre obec,
podali sme znovu žiadosť o prehodnotenie výstavby Zberného
dvora. Pozastavili sa aktivity na
výstavbu Zdravotného strediska.
Obecné zastupiteľstvo musí znovu prehodnotiť zámer výstavby
Zdravotného strediska, pretože
táto výstavba je hradená iba z finančných prostriedkov obce a za
pomoci úverov z bánk.
V mesiaci február sa podarilo
nainštalovať v centre obci kamerový systém. 5 kamier monitoruje centrum Mojzesova, multifunkčné ihrisko, bytové domy
a budovu Obecného úradu. Do
priestorov čiernych skládok v
okolí Mojzesova a na cintorín
boli namontované fotopasce,
ktoré majú za úlohu monitorovať
nedisciplinovaných obyvateľov,
ktorí porušujú zákaz vývozu stavebného, záhradného a komunálneho odpadu na tieto miesta. Po
rapídnom navýšení poplatkov za
odvoz komunálneho odpadu tak
budeme nútení pokutovať každé
porušenie zákazu vývozu smetí a zákazu zakladania čiernych
skládok.
V najbližších mesiacoch sa
začne s výstavbou kompostoviska v priestoroch pri starej bani,
nakoľko je obec povinná od
1.7.2020 vybudovať komposto-

visko pre svojich obyvateľov.
V mesiaci júl vyrastie v priestoroch parčíka pred cintorínom
oddychová zóna pre obyvateľov
Mojzesova – budú tu nainštalované lavičky a detské ihrisko.
Nielen mamičky s deťmi tak
získajú ďalší priestor na oddych
a relax.
Sú to iba malé investičné plány
a projekty, ale zvýšia možnosti
aktívneho oddychu pre všetkých
obyvateľov Mojzesova a výstavbou kompostoviska sa vyrieši
problém s uskladňovaním záhradného odpadu a bioodpadu
všetkých obyvateľov.
Vážení spoluobčania, máme za
sebou prvú vlnu epidémie COVID-19. Všetkým Vám ďakujem
za dodržiavanie pokynov, nariadení a za ukážkovú ohľaduplnosť
a disciplínu, ktorú ste všetci preukázali v uplynulých mesiacoch.
Ďakujem Vám hlavne v mene
tých – seniorov a detí – ktorých
sme všetci prioritne chránili.
Stále sme ešte nad nákazou nevyhrali, čakajú nás ďalšie týždne
a mesiace, kedy budeme musieť
všetci uprednostniť kolektívne
zdravie a ochranu pred nákazou,
pred vlastným pohodlím a komfortom. Prajem Vám krásne leto,
prežite ho v zdraví a v kruhu vašich najbližších.
Tatiana Martišová,
zástupkyňa starostu
obce Mojzesovo
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Školský rok sme spolu zvládli

Stretli sme sa aj s veselou situáciu, s ktorou
zrejme Úrad verejného
zdravotníctva nepočítal, a to, že žiaci prichádzajúci ráno bicyklom
mali pri bezkontaktnom meraní teplotu
okolo 35°C. Samozrejme, pri opakovanom
Rozprávková premena vodárne
meraní po niekoľkých
minútach sa teplota
dostala do normálu.
V školskom roku
2019/2020 bolo veľké množstvo súťaží
a predmetových olympiád zrušených. Napriek tomu môžeme
zodpovedne povedať,
že tento rok bol pre
školu úspešný.
V priestoroch školy po
vyučovaní prebiehala
výuka Súkromnej základnej umeleckej školy,
v ktorej sa žiaci mohli
vzdelávať v hudobnej,
tanečnej alebo výtvarnej oblasti.
Kurz tanečnej školy Viva Nové Zámky
prezentovali štandardnými a latino tancami
žiaci 8. a 9. ročníka na
vzhľad aj prostredie schodiska a chodby na
spoločenskom venčeku, ktorý zorganizovali
poschodí v I. pavilóne.
najmä rodičia žiakov.
Podobne ako súťaže, tak, žiaľ, aj veľa projektov
V spolupráci so Združením rodičov pri
bolo zrušených alebo pozastavených. Napriek
ZŠ Mojzesove-Černíku sme zorganizovatomu sme stihli získať úspešné projekty. Jedli školský ples. Už po tretíkrát sa uskutočnil
ným z nich je projekt Nadácie ZSE s názvom
v priestoroch telocvične a hodnotíme ho
„Skrášlime si detské ihrisko rozprávkou“. Ide
veľmi pozitívne. Poďakovanie patrí pánovi
o zamestnanecký projekt, ktorý budeme reaMariánovi Chovanovi, ktorý nám ako barista
sponzorsky zabezpečil kávu. Výťažok z plesu
lizovať v spolupráci s mamičkou pani Jankou
bude použitý na ďalší rozvoj školy.
Buranskou.
Pokračovali sme aj v rekonštrukcii interiéZa významný projekt v edukácii považujeme
ru a exteriéru školy. V týchto dňoch začína
projekt s názvom „Profesie pomáhajúce rásť“,
rekonštrukcia elektroinštalácie prízemia
vďaka ktorému bude od septembra v škole
v II. pavilóne. Obkladom stien získalo nový
pôsobiť tzv. inkluzívny tím, súčasťou
ktorého bude špeciálny pedagóg, školský
psychológ a pedagogickí asistenti.
V závere mi dovoľte srdečne sa poďakovať
tým, ktorých som menovite nespomenul,
všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom školy, zriaďovateľovi,
rodičom, starým rodičom, priateľom,
ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na
rozvoji školy. Najväčšia vďaka však patrí
žiakom, ktorí úspešne zvládli všetky podmienky vzdelávania, napredovali v intelektuálnom i telesnom rozvoji. Prežili
sme všetci veľa pekného, úsmevného. Aj
keď sme všetci iní, ale cieľ sme mali rovnaký – spolu to zvládnuť.
PaedDr. Stanislav Petráš,
Nasi končiaci deviataci
riaditeľ ZŠ Mojzesovo-Černík

Uplynulý školský rok bol pre našu školu iný
ako sme zvyknutí pre pandémiu vírusu Covid
19. Prišlo k plošnému zatváraniu škôl z dôvodu prerušeného vyučovania. Nás to zasiahlo
už o pár dní skôr, keď sme na základe rozhodnutia okresného hygienika od 12.marca 2020
vyhlásili chrípkové prázdniny a od 16. marca
sa zatvorili všetky školy.
Na vzniknutú situáciu sme reagovali a zahájili
sme domáce dištančné vzdelávanie. Po predĺžení zatvorenia škôl sme pristúpili k úprave
vyučovacích hodín, ich redukcii a spustili online vzdelávanie. Online výuka prebiehala cez
program MS TEAMS alebo ZOOM. Pre žiakov a učiteľov sme zabezpečili zdarma plný
prístup k online k OFFICE 365, ktorú môžu
využívať počas celého štúdia v našej škole.
Touto cestou ďakujeme spoločnosti Microsoft
za ústretovosť a bezplatnú licenciu pre našu
školu. Spomíname si na radosť detí na prvých
online hodinách, keď sa žiaci po dňoch sociálnej izolácie vzájomne videli a počuli. Pri
online vzdelávaní sme sa stretli aj s technickými problémami. ako bolo nepostačujúce
internetové pripojenie v domácnostiach, ale
aj situácie, keď bolo v rodine viac detí, ktoré
potrebovali byť na online hodine a zároveň
rodičia vykonávali homeoffice. Nedalo sa to
vždy zladiť tak, aby to vyhovovalo všetkým
rodinám. Napriek uvedeným úskaliam považujem online vzdelávanie za úspešné, nakoľko
sme mali aktívne zapojených asi 95% žiakov.
Nie vždy to bolo jednoduché a mimoriadny
stav vyžadoval mimoriadne riešenia. Preto
vyjadrujeme uznanie a rešpekt žiakom, rodičom a pedagógom, že sme to spoločne zvládli.
Obdobie pandémie využili naše tvorivé a kreatívne pani vychovávateľky a asistentky a budovu vodárne krásne vymaľovali a zmenili
ju na rozprávkovú. Počas tohto obdobia sme
riešili online zápis žiakov do 1. ročníka bez
prítomností detí a rodičov. Zapísali sme 27
prváčikov. Od septembra budeme otvárať dve
prvé triedy.
Od 1.6. 2020 sa otvorili brány školy pre žiakov 1. – 5. ročníka. Nástup bol dobrovoľný
za prísnych bezpečnostných opatrení. Žiaci
pri príchode do školy prechádzali cez „ranný
filter“, pri ktorom sme žiakom merali teplotu.
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Už sme sa do skôlky a školy všetci tešili!
V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 sa dňa 28. mája 2020 štatutár
obce Mojzesovo ako zriaďovateľ spolu s riaditeľom ZŠ, riaditeľkou MŠ a vedúcou školskej jedálne pridali k ostatným školám
a zariadeniam, ktoré sa rozhodli svoje brány od 1. júna 2020
otvoriť. Predchádzali tomu rôzne opatrenia, ktoré bolo potrebné
zabezpečiť, ale vďaka dobrej spolupráci sa to podarilo. A myslím, že nielen 15 detí z materskej školy a 70 žiakov základnej
školy, ale aj ich rodičia, sa neskutočne tešili.

Materská škola Vlnka:

Keďže bol počet žiakov, ktoré mohli do škôlky nastúpiť obmedzený, prednosť dostali deti pracovníkov v prvej línii – zdravotníkov, hasičov, policajtov či vojakov. Podmienkou okrem iného
bolo odovzdať svoje dieťa bez zvýšenej telesnej teploty a zdravé,
bezinfekčnosť dieťaťa museli rodičia potvrdiť čestným prehlásením. Taktiež pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci boli
povinní vyplniť zdravotný dotazník. Upravila sa aj dĺžka prevádzky materskej školy na 9 hodín.

Školská jedáleň:

Aj zamestnanci školského zariadenia absolvovali pred spustením
prevádzky mimoriadne školenie zamestnancov v oblasti hygienického a sanitačného programu, osobnej a prevádzkovej hygieny - podľa
príručky HACCP. Vedúca školskej jedálne spolu so zastupujúcou
starostkou obce rozhodli o režime v akom rozsahu bude zariadenie
školského stravovania poskytovať stravovanie vzhľadom na miestne
podmienky, personálne zabezpečenie, materiálne a priestorové možnosti. Pred zahájením činnosti vedúca školskej jedálne vypracovala
dodatok k prevádzkovému poriadku na aktuálne podmienky a v
nadväznosti na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID19
a potrebný krízový plán. Od prvého dňa v poslednom mesiaci školského roka 2019/2020 sa začalo variť pre deti materskej školy, ktoré
sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, pre žiakov

základnej školy, ktorí sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu
v škole; pre cudzích stravníkov (seniorov); - pre zamestnancov školy
a školského zariadenia, ktorí vykonávajú svoje pracovné činnosti na
pracovisku. Vzhľadom k tomu, že zo žiakov základnej školy, ktorí sa
zostali vzdelávať dištančnou formou doma o obedy neprejavil záujem nikto, nebolo potrebné túto situáciu riešiť. Rodičom detí a žiakov s diétnym spôsobom stravovania je vyplácaná dotácia obvyklým
spôsobom, tu zmena nestala. Naopak zmena nastala pri výdaji stravy.
Napríklad pri výdaji pokrmov pre deti materskej školy bol výrazný
prelom v tom, že stravu (desiatu, obed a olovrant) deťom podávajú
pani učiteľky namiesto pani kuchárky. V školskej jedálni pre žiakov
a zamestnancov základnej školy bol vypracovaný harmonogram
stravovania tak, aby sa skupiny detí nepremiešavali, v našom prípade boli rozdelení do 5 intervalov po 15 minútach – každá trieda
chodí zvlášť, po každej skupine detí je zabezpečené vydezinfikovanie
povrchových plôch stolov a časté a intenzívne vetranie. Vytvorili sa
oddelené sektory stolov pre jednotlivé skupiny detí – žiaci sedia od
seba vzdialení 1,5 metra na vyznačených miestach a pred vstupom
do jedálne je zabezpečená dezinfekcia rúk. V miestnosti na stoloch
sú pripravené na táckach zabalený príbor, nápoj a polievková misa
s polievkou. Žiakom polievku naberajú učitelia, hlavné jedlo si už
stravníci odoberajú pri výdajnom okienku v rozostupoch. Pre našich
seniorov sa pokrmy balia do jednorazových obalov, ktoré sú im
potom až priamo k domu donesené pracovníkom na to určeným.
Jednorazové obaly zabezpečila obec na vlastné náklady, cena obedu
pre dôchodcov sa tak nenavýšila.
Na záver si želajme, že až pokým nezaznie posledné zvonenie školského zvončeka prevádzka našej škôlky, základnej školy, školského
klubu detí a školskej jedálne bude fungovať bez najmenšej prekážky.
Lucia Buranská
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Materská škola Vlnka znova v prevádzke
16. marca 2020, bola mimoriadne prerušená prevádzka materskej školy kvôli prevencii nákazy COVID-19.
Od 1.6. 2020, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v
spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva, sa otvorila aj naša
materská škola. Z kapacitných dôvodov podľa usmernenia, sme
otvorili jednu skupinu detí s počtom 15. Otvoreniu školy predchádzala dôkladná dezinfekcia všetkých priestorov, hračiek. Za
sponzorskej pomoci pána Pečimútha, sme vytepovali a vydezinfikovali koberce.
Vedenie OÚ Mojzesovo, nám zabezpečilo všetky potrebné pomôcky k otvoreniu : dezinfekcie, papierové utierky, teplomer, štíty, rúška, postrekovač. Patrí mu za to veľká vďaka.
• A ako prebiehal návrat detí do školy?
- Deti veľmi dobre zvládli nástup do MŠ. Tešili sa na kamarátov,
na svoje p. učiteľky a obľúbené hračky. Po rannom filtri, vydezinfikovaní rúk, natešené bežali do triedy, kde mali pripravené
hracie kútiky pre dve až tri deti. Triedu Rybiek sme na hranie
zväčšili dočasne o spálňu. Na oddych zase vyčlenili triedu Žabiek, s dostatočným odstupom. V jedálni stravu deťom podávajú pani učiteľky. V čo najväčšej miere edukačný proces prebieha
vonku, na školskom dvore. Všetky priestory školy sa denne dva
krát dezinfikujú.
Je nám len ľúto, že sa do materskej školy nemohli vrátiť kvôli
opatreniam všetky deti.
Kveta Melichárková

Aj obecný úrad v Mojzesove fungoval
počas pandémie v obmedzenom režime, ale úradné hodiny boli iba skrátené,
nie zrušené, čo bolo výhodou nielen pre
Mojzesovčanov ale i pre občanov okolitých obcí, ktorí využívali predovšetkým
služby matriky.
Na
začiatku
boli úradné
hodiny vymedzené v doobedňajších hodinách od
7.30 – 12.00 h, momentálne sú už úradné
hodiny v obvyklom režime s výnimkou
dvoch hodín od 12.00 – 14.00 h, ktoré sú
určené na dezinfekciu budovy.
Od 1. apríla do 30. septembra 2020
máme na obecnom úrade výpomoc,
dve pracovníčky Ľubicu Hlavačkovú a
Zuzanu Sádovskú, ktoré sú vyplácané
Úradom práce cez projekt Pomôž svojej

obci. Vypomáhajú s rôznymi prácami, v
prvom mesiaci nám do našich príbytkov
rozniesli Rozhodnutia o DzN a TKO,
dopisovali chýbajúce údaje do databázy zo stavebného úradu a keďže sa momentálne aktualizuje aj softvér ohľadom

domom a značia si údaj, či Váš dom zmenil fasádu, okná alebo strechu.
Počas pandémie Covid – 19 boli prerušené aj ordinačné hodiny v zubnej ambulancii MUDr. Evy Vnukovej a detskej
lekárky Mudr. Jany Tuchyňovej. Po postupnom uvoľňovaní opatrení
a za prísnych
hy g i e n i ckých
podmienok
sa pozvoľna tieto ambulancie otvorili.
Okrem samozrejmých dezinfekčných
prostriedkov bolo potrebné pre detskú
ambulanciu zabezpečiť aj germicídnu
lampu, ktorú obec zaobstarala začiatkom
júna. Napriek neľahkému obdobiu, ktoré nás všetkých preverilo vo viacerých
skúškach, si môžeme povedať, že sme to
zvládli na jednotku.
Lucia Buranská

Ako sme fungovali počas pandémie?
cintorína, bolo potrebné obnoviť mapu
cintorína, pri ktorej tiež vypomáhali. Momentálne od 1. júna prebieha na
Slovensku Sčítanie domov, obyvateľov a
bytov, ktoré taktiež ony vybavujú. Po odbornom školení vpisujú získané informácie priamo do databázy na to určenej.
Čiže nedeje sa nič nezvyčajné, keď tieto
dve pracovníčky stoja práve pred Vaším
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Rozhovor s neurologičkou MUDr. Zuzanou Stanovičovou, PhD.

Najväčšia spokojnosť prichádza
z informácie pacienta, že sa má lepšie.
Hovorí sa, že lekár, to nie je
zamestnanie, ale poslanie.
Lekár je totiž lekárom 24
hodín denne, pracovná doba
mu nekončí, keď za sebou zavrie dvere ambulancie. Rovnako je to aj u novozámockej
neurologičky MUDr. Zuzany
Stanovičovej, PhD., ktorá je
svojim pacientom prístupná
nielen v ambulancii počas
pracovných dní, ale i telefonicky po skončení pracovnej
doby. Ako hovorí, je tu pre
ľudí, ktorí potrebujú pomôcť.
Najväčšia spokojnosť prichádza z informácie pacienta, že
sa má lepšie. Práca lekárky
je totiž jej životným údelom
a poslaním. Možno aj preto
má za sebou desiatky spokojných a vďačných pacientov.
Špecializácia v troch
odboroch
Po štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave viedli jej
prvé kroky na pediatrické
oddelenie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch. Z pediatrie
si napokon urobila atestáciu
a neskôr k tomu pribudla
i špecializácia z pediatrickej neurológie a neurológie.
Prečo sa rozhodla práve pre
takéto zameranie? „Neurológia je pre mňa veľmi pekná
a zaujímavá veda. V súčasnej
medicíne boli a neustále sú
realizované nové diagnostické metódy a terapeutické postupy. Nakoľko je všeobecne
málo špecialistov na detskú
neurológiu, rozhodla som sa
pre tento odbor, ktorý vykonávam spolu s neurológiou
pre dospelých doteraz.“
Rozličné spektrum chorôb
viazaných na vek robí detskú a dospelú neurológiu
diametrálne odlišnými. Deti
počas 3 rokov majú rôznu
symptomatológiu, svoj klinický obraz a terapeutické
indikácie. Ich zdravotné ťažkosti sa inak liečia,“ objasňuje. Navyše deti sú podľa
nej iní pacienti. „Skrátka takí
kamarátski,“ dodáva s úsmevom. „Niekoľko dní k nám

chodil na injekcie jeden
2 a polročný chlapček. Aj
keď si na začiatku trošku
poplakal, za chvíľu sme boli
kamaráti a na ďalší deň mi
sám búchal na dvere.“
Veľmi príjemný, ľudský
a profesionálny prístup neurologičky a jej zdravotnej
sestry si pochvaľujú i samotné mamičky. „Deti sa
snažíme zaujať hračkami
či drobnými sladkosťami,“
dodáva.
Ambulancia je vybavená
tými najmodernejšími
prístrojmi
Ambulancia
poskytuje
komplexnú diagnostickú
a liečebnú starostlivosť pre
deti a dospelých. Je tu podávaná injekčná a infúzna
liečba vrátane obstrekov.
Nechýbajú ani kvalitné neurodiagnostické
prístroje
ako EMG a EEG na vyšetrenie svalov a mozgu. V
ambulantnej sfére pracuje Zuzana Stanovičová už
ôsmy rok. Okrem akútnych
stavov (náhle bolesti chrbtice a hlavy, tŕpnutie končatín), sú pacienti pravidelne
sledovaní pri svojich chronických ochoreniach, ako
napr. Parkinsonova choroba, epilepsia, skleróza multiplex, demencia. „Pacientovi
sa snažím vyjsť maximálne
v ústrety, aby bol čo najskôr
diagnostikovaný a liečený.“
Neodmysliteľnou súčasťou
je však aj spolupráca medzi
špecialistami, ako napr. neurochirurg, ortopéd, kardiológ či rehabilitačný lekár.
Najčastejšie problémy majú
ľudia s chrbticou
A aké neurologické choroby
trápia najviac súčasnú spoločnosť? Podľa doktorky Stanovičovej ide najmä o časté
bolesti hlavy a chrbtice. „Trpí
nimi množstvo ľudí. Často za
to môže zamestnanie a slabá
pohybová aktivita,“ objasňuje, pričom dodáva, že po
vzájomnom rozhovore si pacienti častokrát aj sami uvedomia, čo je skutočnou príčinou ich zlého zdravotného

stavu. „Musia si uvedomiť, že
počet civilizačných ochorení
(srdcovocievne ochorenia,
obezita, diabetes, nádorové
ochorenia, nervové a psychické poruchy) stále narastá,
a preto najlepším riešením
tohto nepriaznivého stavu je
zdravý životný štýl (pravidelná strava, cvičenie a dostatok
pohybu).“ Sama priznáva,
že medikamentóznu liečbu
sa snaží dávať v obmedzenej
miere, kedy je to nevyhnutné.
Podľa nej sú veľmi dôležité
rehabilitácie, aktívny pohyb
a psychohygiena.
Zdravá strava a pohyb sú
základom všetkého
Ako si cvičiť mozog, keď už
budeme starší? Pomôže lúštenie krížoviek? Prekvapila
nás pozitívna odpoveď. „Áno,
aj to, ale alfou a omegou
všetkého je predovšetkým
správna výživa a akákoľvek
telesná či pohybová aktivita.
Samozrejme, veľa zohráva aj
genetika daného človeka, ale
zdravá strava a pohyb sú dôležitou prevenciou bolestí, či
už hlavy, chrbtice alebo možnej demencie,“ hovorí. „Či
sme starí, či mladí, nemali by
sme stále len sedieť, ale vyjsť
si občas na prechádzku, hýbať sa, čím si rozprúdite krv
v celom organizme, v cievach, mozgu, v srdci, skrátka
všade.“
Pacienti môžu volať aj
cez víkendy

V každej práci sa človeku občas prihodí úsmevná príhoda a neurologička z Nových
Zámkov si na jednu veľmi
dobre spomína. „Nedávno tu
bola jedna pani, ktorá už bola
neurologicky doriešená, všetky výsledky mala v poriadku,
tak som jej povedala, že už ku
mne nemusí chodiť, na čo sa
ma ona spýtala, či sa na mňa
niekedy môže prísť pozrieť,“
spomína si s úsmevom na
túto staršiu pani. Vždy ju takáto nečakaná a milá reakcia
poteší. „Dobre mi to padlo.
Povedala som jej, nech hocikedy príde, zaklope, dáme si
kávu a ja ju veľmi rada uvidím.“ Pacienti majú na doktorku Stanovičovú i súkromné číslo, pretože sa im snaží
maximálne vyhovieť a byť im
k dispozícii skutočne 24 hodín denne 7 dní v týždni. „Sú
to telefonické rady, veľakrát
pomôže pacientom len moje
usmernenie. A keď mi zavolajú alebo napíšu, že sa majú
lepšie, vtedy som najviac
spokojná.“ Aj vďaka tolerantnému manželovi a deťom
sa jej darí skĺbiť súkromný
i pracovný život. Ak si predsa
len nájde nejakú tú chvíľu na
zrelaxovanie, tak uprednostní varenie, pečenie a oddych
na záhrade. „To je pre mňa
najlepší relax, pretože vtedy
psychicky vypnem a najviac
si oddýchnem.“
- majka -
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Bude sa poliklinika
v Šuranoch predávať?
Šurany sú mestom, ktoré ako jedno z mála slovenských miest si zachovalo svoju polikliniku. Toto
môžu iní občania iba závidieť. Poliklinika je čistá,
vybavená prístrojmi, personál je k pacientom zhovievavý a vybavuje stránky načas. Prečo toto všetko vyzdvihujeme? Lebo Šurany sú malé slovenské
mestečko, ktorému sa podarilo financovať si vlastnú polikliniku. O to
horšie sa počúvajú tiché, ale aj hlasitejšie „šuškandy“ medzi obyvateľmi,
že vedenie mesta Šurany, do kompetencie ktorého poliklinika a jej financovanie spadá, zvažuje predaj tohto
zdravotníckeho zariadenia PENTE.
Vraj...?! Možno je to ozaj len nezmysel, klebeta, ale možno aj nie...
Mesto len pred rokom uviedlo do
prevádzky nový röntgenový prístroj,
ktorý je skutočne pýchou zariadenia
a pacientom veľmi uľahčil život. Privítali ho tiež obyvatelia z blízkych
spádových obcí. Okrem toho tu veľmi slušne pracujú aj ďalšie odborné
ambulancie, stomatológia, rehabilitácie, kožné oddelenie... Na okraj –
pokiaľ ide o PENTU, je to súkromná
spoločnosť, ktorá už desiatky rokov
skupuje po Slovensku všetko do
radu, vrátane nemocníc! Zdravotnícke zariadenia, ktoré má pod palcom,
nemožno hodnotiť ako nejaké super,
ani neponúkajú nejaké super služby.
A ak áno, tak si treba priplatiť, koniec koncov ako dnes všade. Pokiaľ ide o prevádzku
polikliniky pod taktovkou mesta Šurany, určite by
bolo na mieste zvážiť všetky záležitosti, ak by chcelo naozaj k predaju pristúpiť. Ak by to naozaj teda
bola pravda. Podľa posledných zistených informácií
pomaly odchádzajú z polikliniky niektorí lekári do
iných priestorov, vzniká tak akoby chaos v meste,
lebo pacienti prichádzajú o lekárov, za ktorými roky
chodili, na ktorých boli naučení.

Čo sa vlastne teda v Šuranoch a v poliklinike deje?
Len zdôrazňujeme, že služby polikliniky využívajú
deti aj seniori, ale aj ľudia v produktívnom veku.
Každého z nás niečo občas zabolí a poliklinika
v Šuranoch má svoje postavenie aj svoju dobrú úroveň a jednoducho do tohto prostredia patrí. Zrejme
aj pod taktovkou mesta by fungovala
rovnako dobre, ak nie ešte lepšie, ako
pod taktovkou akejkoľvek súkromnej
spoločnosti. Je naozaj veľmi dôležité zvážiť všetky ekonomické, sociálne
a spoločenské pre a proti, aby vedenie
mesta neurobilo chybu, ktorá sa už
nedá anulovať. Ale možno sú to všetko len klebety... (?)
Prečo práve PENTA? Veď práve meno
tejto súkromnej spoločnosti je v poslednej dobe spájané s podvodníkmi,
korupčníkmi a zlodejmi, čo môžeme
sledovať v priamom prenose vo viacerých televíziách a celoštátnych časopisoch. To naozaj už nemá komu
inému mesto predať svoj majetok – ak
sa už chce tak rozhodnúť? A prečo
neodpredá mesto polikliniku (ak už
chce predávať), radšej štátu do siete
štátnych zdravotníckych zariadení?

?

Vyššie uvedené riadky adresujeme
ako otázku na aktuálnu situáciu o
šurianskej poliklinike – a to priamo
šéfom mesta, t. j. primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva
v Šuranoch, ktorí môžu rozhodnúť o budúcnosti
akejkoľvek inštitúcie, ktorá spadá do kompetencie a financovania mesta Šurany. Veríme, že nám
v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám poskytnú odpoveď adekvátnu a vyčerpávajúcu a náš časopis bude môcť čitateľom toto ich
stanovisko priniesť v júni 2020.
- ŽURNÁL Z NAŠICH OBCÍ (vydaný február 2020)
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Primátor Šurian reagoval na náš podnet
Vážení občania!Dovoľte mi reagovať na
článok „Žurnál z našich obcí“..... časopis,
ktorý osloví občana...“
Bude sa poliklinika v Šuranoch predávať?
Z pozície primátora mesta Šurany Vám
poskytujem informáciu ako sa hovorí
„z prvej ruky“. V roku 1996 som bol pri
zrode Mestskej polikliniky v Šuranoch
spolu s vtedajším primátorom mesta p.
Jozefom Šutkom a MUDr. Júliou Hlavatou, prvou riaditeľkou neštátnej polikliniky na území Slovenskej republiky.
Objekt mestskej polikliniky sme protokolárne preberali od Fondu národného
majetku Slovenskej republiky. Bolo a je
to prvé a už aj posledné zariadenie v 100
% vlastníctve mesta na území Slovenskej
republiky. Po nástupe do funkcie primátora mesta v roku 2014 som sa jasne vyjadril na vtedy položenú otázku v súvislosti s existenciou a možným predajom
Mestskej polikliniky do súkromných rúk
záujemcom citovaných v tomto článku.
Vtedy som sa jasne vyjadril, že „bol som
pri zrode našej polikliniky a nebudem
pri jej skone, pokiaľ budem primátorom
tohto mesta, spravím všetko preto, aby vo
vlastníctve mesta aj zostala.“ Takže moja
odpoveď na otázku z článku, ktorý bol
uverejnený v časopise „Žurnál z našich
obcí“ znie:
Poliklinika v Šuranoch sa predávať
nebude !!! Treba však podotknúť, že
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je najvyšším rozhodovacím orgánom pri predaji majetku mesta mestské zastupiteľstvo, t. j. poslanci
mestského zastupiteľstva, ktorí majú túto
zákonom danú kompetenciu a jedine
poslanci môžu o predaji rozhodnúť hlasovaním.
V článku sa ďalej uvádza, že podľa posledných zistených informácií pomaly
odchádzajú z polikliniky niektorí lekári
do iných priestorov (len niekoľko desiatok metrov od doterajších ambulancií).
Tí lekári, ktorí odchádzajú sa rozhodli
na základe vlastného uváženia a rozhodnutia, ale nie z donútenia! Voľba lekára
odísť od svojho zamestnávateľa v tomto
prípade z našej polikliniky je jeho slobodná voľba, tak ako je aj pre pacienta slobodná voľba lekára, samozrejme
v zmysle platnej legislatívy a zákonov.
Lekári, ktorí odchádzajú z polikliniky
zostávajú na území mesta a pacient si

ich ľahko nájde. Ale aj napriek zmene ich
pôsobiska ordinácie, vedenie polikliniky
zabezpečuje plnohodnotné obsadenie
odborných ambulancií, aby pacient dostal kvalifikovanú a odbornú zdravotnú
starostlivosť.
Taktiež zareagujem na facebookové
„zaručené správy“ o hromadných výpovediach lekárov a zdravotníckeho personálu. K dátumu 28. 02. 2020 mestská
poliklinika neevidovala žiadnu žiadosť
o rozviazanie pracovného pomeru zo
strany zamestnanca.
Mojou snahou od nástupu do funkcie
primátora mesta v rámci zvyšovania
kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej polikliniky v spolupráci
s jej riaditeľkou ako štatutárom je začleniť mestskú polikliniku do programu
Centrálneho integrovaného zdravotného
systému CIZS, zjednodušene povedané
nemocnica bez lôžkovej časti, ale s kompletnou diagnostikou pacienta v našej
Mestskej poliklinike v Šuranoch.
K tomu vedú aj prvé kroky ako bolo konštatované, že poliklinika má jeden z najmodernejších RTG – prístrojov v rámci
kraja a špičkové diagnostické prístroje.
Návštevníci a pacienti oceňujú zvýšený
komfort prostredia polikliniky, ktorý budeme stále skvalitňovať.
Mojou víziou a víziou vedenia polikliniky samozrejme za podpory poslancov
mestského zastupiteľstva je v našej mestskej poliklinike postupne vybudovať
diagnostické centrum MR a CT prístroj.
Viem, možno poviete že sú to vysoké
ciele. Áno, sú, ale všetko sa dá len treba
chcieť, a ja s podporou ľudí, ktorí chcú
pracovať a pomôcť v rozvoji nášho mesta to dokážeme! Nech nám je príkladom
Mestská lekáreň s.r.o., v Šuranoch, ktorá
nám od svojho vzniku v roku 2016 pre
mesto vykázala zisk vo výške cca 140 tis.
EUR, ktoré boli tak, ako som pri jej vzniku sľúbil, vrátené späť do zdravotníctva
na nákup diagnostických a vyšetrovacích prístrojov.
Zloženie mestskej lekárne v Mestskej poliklinike v Šuranoch dávajú za príklad aj
fakultné nemocnice Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, a preto
sme aj stredobodom záujmu finančných
skupín tzv. finančných žralokov. Veď kto
by chcel neprosperujúcu – stratovú firmu? Asi nikto... a zrejme aj preto, že sme
úspešní je o nás záujem.

Z uvedeného dôvodu, tak ako doteraz,
tak aj odteraz budem presadzovať, aby
finančné prostriedky z kladného hospodárenia mestskej polikliniky a mestskej
lekárne v našom meste boli použité na
skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pacientov.
Touto cestou by som chcel upriamiť Vašu
pozornosť Vážení občania – voliči, že
zasadnutia mestského zastupiteľstva
v našom meste sú verejné, kde máte možnosť sledovať prácu primátora mesta, ale
aj poslancov mestského zastupiteľstva
a posúdiť, kto a ako pracuje pre občana
a kto koho záujmy háji. Ak Vám povinnosti neumožnia sa rokovania mestského zastupiteľstva zúčastňovať, tak máte
možnosť si priebeh rokovaní pozrieť
v archíve na oficiálnych stránkach mesta
Šurany.
Vážení občania, čitatelia, pacienti,
vážení priatelia, toto je odpoveď na
otázku pisateľa článku „Bude sa poliklinika v Šuranoch predávať??“ uverejneného v časopise „Žurnál z našich obcí“.
Pozorne som si tento časopis, ktorý osloví občana prelistoval, a to, prečo sa nikto
pod článok nepodpísal – neautorizoval,
som našiel na strane 16 uvedeného časopisu, ak ho máte po ruke pozrite sa
a posúďte. Vážení občania, ako primátor
a štatutár mesta Šurany som otvorený
k Vám, k Vašim návrhom, pripomienkam, ale aj konštruktívnej kritike, pretože múdrosť hovorí „kritika je rozum
zadarmo“. Cez webovú stránku mesta
„odkaz primátorovi“ môžete posielať svoje pripomienky či podnety, na ktoré Vám
veľmi rád zodpovediem.
Ja sa pod text tohto článku s plnou vážnosťou a zodpovednosťou podpíšem,
a za všetkým čo je v ňom napísané si ako
primátor mesta Šurany stojím.
Ing. Marek Oremus
primátor mesta

Poznámka redakcie:
Kritický podnet zverejňujeme
pre informáciu občanov ešte raz
(vedľa na strane 18), a bol riadne
podpísaný, a to názvom nášho
časopisu, čo v žurnalistike
znamená, že za článok s plnou
vážnosťou zodpovedá vydavateľ
periodika, šéfredaktor alebo
vedenie redakcie.
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Časopis odzrkadľuje postoje, názory čitateľov a ďalších občanov, v súlade s ich právom na slobodný prejav a poskytuje im len tlačový priestor na vyjadrenie
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Ročník V., číslo 2, vyšlo vo júni 2020, ďalšie vydanie časopisu bude v októbri 2020. Nepredajné.
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Nie každý zamestnávateľ je seriózny!
Od roku 2012 som bola riadne zamestnaná v reštaurácii
(mám riadnu pracovnú zmluvu na 40 hodín týždenne). V
minulom roku som nečakane vážne ochorela, že ma museli hospitalizovať v nemocnici a prakticky od apríla 2019
som stále na PN. Pravdepodobne ostanem na invalidnom
dôchodku a adekvátne k tomu budem musieť prispôsobiť
svoj život a ďalšiu prácu. Čírou náhodou som zistila informáciu, keďže som mala vyplácanú veľmi slabú maródku, že
je to preto, lebo môj zamestnávateľ za mňa riadne neodvádzal odvody, platil iba ako keby som u neho robila 4 hodiny
denne. Tento fakt mám potvrdený aj na Sociálnej poisťovni, kde mi pracovníčka potvrdila, že preto bola výška PNky taká nízka (120 eur), lebo zamestnávateľ platil odvody
na Sociálnu poisťovňu za mňa len ako za polovičnú pracovnú dobu. V súvislosti s týmto som v minulých dňoch
napísala aj podnet, sťažnosť na zamestnávateľa na Inšpektorát práce, aby situáciu preverili, pretože ja som podpiPostupovali ste správne, keď ste podali
podnet na príslušný Inšpektorát práce,
ktorý preverí postup zamestnávateľa.
V sociálnom poistení plní zamestnávateľ
celý rad povinností v zmysle zákona č.
461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Tieto povinnosti by sa dali zhrnúť do štyroch skupín:
- registračné povinnosti,
- povinnosti vykazovať stanovené údaje,
- odvodové povinnosti,
- povinnosť poskytovať Sociálnej poisťovni súčinnosť.
Z hľadiska výkonu agendy nemocenských dávok je však dôležité plnenie
registračných povinností, povinnosti
vykazovať stanovené údaje a povinnosti
poskytovať súčinnosť Sociálnej poisťovni. Bez splnenia týchto povinností nevie
Sociálna poisťovňa rozhodnúť o nároku na nemocenské dávky a nároku na
ich výplatu a nemocenské dávky vypočítať. Táto skutočnosť priamo súvisí
s podmienkami nároku na nemocenské
dávky zamestnanca a nároku na ich výplatu a so spôsobom výpočtu nemocenských dávok.
Pokiaľ zamestnávateľ neposkytuje Sociálnej poisťovni súčinnosť alebo uvádza
nesprávne výkazy, postupy Sociálnej poisťovne sa budú líšiť.
V prípade, ak Sociálna poisťovňa nevie
rozhodnúť o nároku na nemocenskú
dávku, pretože zamestnávateľ neposkytol súčinnosť, poisťovňa vyzve zamestnávateľa na dodatočné splnenie. Až po
skončení konania o nároku na nemocenskú dávku, rozhodne o priznaní alebo nepriznaní nemocenskej dávky, čo
môže byť aj niekoľko mesiacov.
V prípade, ak Sociálna poisťovňa nevie
určiť výšku nemocenskej dávky, ale vie
posúdiť splnenie podmienok nároku na
nemocenskú dávku, t. j. z okolností prípadu a informácií evidovaných v informačnom systéme Sociálnej poisťovne je
zrejmé, že podmienky nároku na nemocenskú dávku sú splnené, síce nerozhodne o nároku na nemocenskú dávku, ale

sovala pracovnú zmluvu na riadnu 8-hodinovú pracovnú
dobu, a tak som aj celé roky pracovala. Teraz ma zaujíma,
ako sa viem dostať k doplateniu rozdielu, čo mám robiť?
A zároveň som bola upozornená, že aj čiastočný invalidný
dôchodok sa bude vyrátavať zo sumy tak ako dávka práceneschopnosti. Cítim sa však poškodená, a to značne, pretože som riadne pracovala a zamestnávateľ si mal predsa
riadne plniť svoje povinnosti. Ako to bude ďalej, dostanem
sa vôbec k svojim peniazom, čo mám robiť, aby som sa k
nim dostala a ako bude postihnutý takýto nezodpovedný podnikateľ, zamestnávateľ? Navyše ma pani podnikateľka núti teraz na maródke, aby som dala z práce výpoveď.
Prosím Vás, poraďte mi, lebo je naozaj smiešne, že ešte aj z
toho mála, čo som mala dostať (mala som podpísanú zmluvu iba na minimálnu mzdu!), tak ešte aj z toho mála som
prišla o peniaze, ale nie mojou vinou.
- Daniela -

vo väčšine prípadov vyplatí nemocenskú dávku preddavkovo. Pri neplnení
povinností zo strany zamestnávateľa, od
splnenia ktorých závisí výpočet nemocenskej dávky, síce zamestnanec dostane
preddavkovo nemocenskú dávku, avšak
táto býva nižšia, ako nemocenská dávka,
na ktorú bude mať v konečnom dôsledku nárok, čo taktiež nepriaznivo vplýva
na jeho sociálnu situáciu.
Neplnenie si povinností zamestnávateľa
voči Sociálnej poisťovni spôsobujú nepriaznivé situácie v prvom rade zamestnancom.
Odporučili by sme Vám ísť na príslušnú
pobočku Sociálnej poisťovne, odovzdať
im pracovnú zmluvu ako aj dôkaz o vyplácaní mzdy v určitej výške (výplatná
páska, výpis z účtu, mailová komunikácia a pod.), pričom Sociálna poisťovňa
môže sama vyzvať zamestnávateľa na to,
aby poslal správne výkazy a doplatil odvody za rozhodné obdobie.
Pre budúcnosť, je v záujme zamestnanca, aby sa pravidelne informoval o svojich vymeriavacích základoch (hrubých
príjmoch), z ktorých zamestnávateľ platí odvody do Sociálnej poisťovne. Na
tento účel Sociálna poisťovňa zriadila
bezplatný elektronický prístup k službe „Individuálny účet poistenca“. Údaje sa aktualizujú raz ročne po 30. apríli
za predchádzajúci kalendárny rok. Na
získanie elektronického
prístupu je potrebné
osobne navštíviť ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne a požiadať o podpísanie
dohody o elektronickej
komunikácií a o pridelenie GIRD karty. Po
prihlásení sa do účtu
má každý zamestnanec prehľad o tom, či
zamestnávateľ plní odvodové povinnosti do
Sociálnej poisťovne.
V prípade, ak zamestnávateľ neplatí alebo
dokonca
svojvoľne

skráti/neodvedie všetky zákonné odvody, poistné na sociálne poistenie, verejné
zdravotné poistenie alebo príspevok na
starobné dôchodkové sporenie, môže
sa dopustiť trestného činu podľa § 277
Trestného zákona – neodvedenia dane
a poistného.
V zmysle ust. § 277 ods. 1 Trestného zákona, kto v malom rozsahu zadrží a neodvedie určenému príjemcovi splatnú
daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zrazí alebo vyberie podľa zákona, v
úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, potrestá sa odňatím
slobody na jeden až päť rokov.
Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní.
Uvádzate, že Vás zamestnávateľ „núti“
dať výpoveď. Každopádne je to Vaše
rozhodnutie a zamestnávateľ Vás nemôže donútiť dať výpoveď. Zároveň pre
úplnosť uvádzame, že počas Vašej PN
Vám zamestnávateľ nesmie dať výpoveď (s výnimkou špeciálnych prípadov
uvedených v ust. § 64 ods. 3 Zákonníka
práce, ktoré sa však na Vami popísaný
stav nevzťahujú).
Dúfame, že sme na Vašu otázku odpovedali dostatočne jasne a veríme,
že vzniknutá situácia sa dorieši vo Váš
prospech.
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Úľany nad Žitavou

Vážení občania,

od marca tohto roka prechádzal celý svet a aj Európska
únia ťažkým obdobím. Toto
obdobie zásadným spôsobom vyskúšalo nielen spoluprácu štátov v rámci EÚ, ale
zasiahlo aj do života v našej
obci. Vyhlásenie mimoriadnej situácie sa dotklo viacerých osobných práv našich
občanov – zákaz stretávania
sa, vyhradené nákupné časy
pre dôchodcov, nosenie rúšok
atď. Všetky opatrenia vlády
zmenili inak dovtedy veľmi
pokojný život v našej obci.
Obecné zastupiteľstvo nemohlo zasadať, akútne veci
sa riešili e-mailom, s tým, že
v prípade potreby schválenia
obecným
zastupiteľstvom
budú formálne schválené na
zastupiteľstve v čase, keď to
bude už možné. Otváracie
hodiny obecného úradu sa
zredukovali len na jednu hodinu cez deň, avšak bolo možné dohodnúť si individuálne
stretnutie na konkrétnu hodinu v prípade potreby. Sociálne služby obce sa rozšírili o
nákupy potravín pre seniorov.

Kríza ako dôsledok epidémie
zasiahla aj verejné financie
obce. Krátenie podielových
daní spôsobilo, že obec a
obecné zastupiteľstvo museli
prehodnotiť investičné priority obce. Som veľmi rád,
že aj napriek nepriaznivej finančnej situácii obce sa bude
stavať multifunkčné ihrisko v
areáli futbalového ihriska. Iné
významné investície v obci,
tento rok, nebudeme vedieť
realizovať.
Nepriaznivá finančná situácia obce zároveň spôsobila aj
to, že bolo potrebné urýchliť
transformáciu obecného úradu, v dôsledku čoho všetky
kompetencie obce týkajúce sa
komunálnych služieb, starostlivosti o verejnú zeleň, správy
budov, správy cintorína a odpadového hospodárstva budú
presunuté na Obecný sociálny podnik. Transformáciou
očakáva obec čiastočné šetrenie nákladov v tomto roku a
aj v rokoch nasledujúcich.
S príchodom letných mesiacov očakávam, že reštriktívne
opatrenia vlády už nebudú v
ďalšom období potrebné a

život na Slovensku a aj v našej
obci sa bude postupne vracať do
zabehnutých koľají, avšak dopad
epidémie na ekonomickú situáciu
obce budeme bez
pomoci štátu riešiť dlhodobo, a
to „uťahovaním
si opaskov“ v niektorých oblastiach
života obce.
Aj napriek miernej nervozite, ktorú bolo v obci cítiť
v kritickom období, môžem spätne
hodnotiť a všetkým vám poďakovať za to, že sme
to zvládli so cťou.
Chcel by som poďakovať všetkým,
ktorí sami od seba začali šiť
rúška pre spoluobčanov, ďakujem dobrovoľníkom, ktorí
zabezpečovali nákupy a dohliadali na poriadok v predajni COOP Jednota, chcel
by som poďakovať učiteľom,

ktorí dokázali veľmi flexibilne
zmeniť spôsob vyučovania a
ďakujem všetkým občanom,
ktorí zodpovedne dodržiavali
nariadenia vlády.
Ing. Rudolf Frýželka,
starosta obce
Úľany nad Žitavou

Úľanskí záhradkári oživujú po dlhej dobe kultúru v obci
Po postupnom uvoľňovaní
opatrení v súvislosti s koronavírusom sa aj obec Úľany
nad Žitavou snaží kultúrne
žiť. Keďže najvýznamnejšia
akcia obce Fedýmešský kotlík
sa tento rok konať nemohla,
rozhodli sa úľanskí záhradkári zobrať situáciu do vlastných rúk a pre svojich členov
pripravili naozaj nezabudnuteľný deň. Ich organizácia sa
totiž práve na tomto podujatí
každoročne zúčastňuje varenia gulášu pri príležitosti
Dňa otcov
a aby im ani
tento rok
dobrý guláš nechýbal, zorganizovali v sobotu 6. júna pre seba a svojich rodinných príslušníkov akciu pod názvom Záhradkársky
guláš. „Divinový guláš sme varili na rybníku
a naša Rybárska spoločnosť nám zapožičala
maringotku, za čo by sme sa im touto cestou
chceli poďakovať,“ hovorí nová predsedníčka Základnej organizácie Slovenského zväzu
záhradkárov v Úľanoch nad Žitavou Simona
Filagová. Na príprave a celej organizácii tohto
dňa sa podieľali najmä členovia výboru, ktorí

s prípravami a porciovaním mäsa začali už večer pred akciou
a následne pokračovali na druhý deň ráno o 9,00 hod. Hostia
začali prichádzať postupne v popoludňajších hodinách, kedy už
bol guláš pripravený na podávanie. „Teší ma veľká účasť a záujem o túto akciu, prišla väčšina členov aj s deťmi, vnúčatami
a ostatnými rodinnými príslušníkmi. Celkovo sme varili 35 litrov gulášu, ktorý bol veľmi chutný, čo nám potvrdili aj samotní
konzumenti. Atmosféra bola vynikajúca, určite každému dobre
padlo, že je v spoločnosti po takej dlhej dobe obmedzení, ktoré
sme tu mali,“ dodáva Simona Filagová. Všetkým nám teda ostáva už len pevne veriť, že situácia sa ustáli a my všetci sa budeme
môcť opäť vrátiť do normálneho života ako predtým. „Už teraz
pripravujeme ďalšie akcie, na ktoré sa môžete tešiť,“ uzatvára
nová predsedníčka úľanských záhradkárov.
- májeková -
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„To, že sme škola rodinného typu, sa preukázalo
najmä v tomto náročnom období,“ hovorí riaditeľka

Základnej školy s materskou školou v Úľanoch nad Žitavou Mgr. Oksana Ostrožlíková.
Vidieť svojho
učiteľa u neho
doma cez webkameru, četovať
si s ním či inak
komunikovať
cez internet je
tak trochu výnimočný jav. Svoje o tom vedia
deti v základnej
škole v Úľanoch
nad
Žitavou,
ktoré si museli
rýchlo zvyknúť
aj na takéto nečakané zmeny. Aj keď nikto
z nich nečakal, že namiesto dvoch týždňov
pobudnú doma zopár mesiacov, školské
prostredie a kamaráti im predsa len chýbali.
Viac o tom, ako sa s touto situáciou popasovali nielen žiaci, ale i pedagogickí zamestnanci, nám priblížila riaditeľka tejto školy Mgr.
Oksana Ostrožlíková.
• Ako ste zvládli obdobie počas pandémie koronavírusu, kedy museli ostať
všetci učitelia a žiaci doma?
- Pri rôznych slávnostných príležitostiach
zvykneme hovoriť, že sme škola rodinného typu. Myslím si, že práve táto skutočnosť sa preukázala zrovna v tomto období.
Počas prerušenia vyučovania, v základnej
a v materskej škole, sme nestratili kontakt
ani s deťmi, ani s rodičmi. Bolo nám potešením, keď žiaci sami od seba posielali
fotky z akcií, ktoré uskutočnili za pomoci
svojich rodinných príslušníkov, akými
boli napríklad Deň Zeme, Deň vody či
Deň učiteľov. Tešili sme sa z toho, že to,
čo im zo srdca vštepujeme od malička v škole, vedia sami aplikovať v živote
aj bez nás. Našou veľkou túžbou je, aby
boli deti zdravé a šťastné, plnohodnotne
pripravené do života, a preto im svojím
príkladom ukazujeme tú správnu cestu.
Nestačí hovoriť, že sme rodina, že chceme byť lepší, a nič preto neurobiť. Zamestnanci s radosťou šili rúška pre všetkých
žiakov a deti našej organizácie. Určite ste si
všimli, že na oknách domov, kde bývajú žiaci
školy, boli umiestnené srdiečka, ktoré si žiaci
sami vyrobili ako symbol súdržnosti v ťažkej
situácii. Samozrejme, že sa nezabudlo ani
na Deň detí, sviatok, na ktorý sa veľmi tešia.
S úctou sme si pripomenuli aj Deň matiek
formou pozdravu pre všetky mamy. Učiteľky
a zamestnanci školy s ochotou roznášali po
domoch darčeky ku Dňu detí, pracovné listy
k vyučovaniu, časopisy a rôzne informatívne
listy. Ostatní zamestnanci skrášľovali budovu
školy, budovu školskej jedálne a areál školy,
lebo vieme, že po každej búrke vyjde slnko.
Tešili sme sa na návrat detí do základnej
a materskej školy.
• Ako realizovali výučbu pedagogickí zamestnanci školy? Museli sa na vyučovanie
so žiakmi nejako špeciálne pripravovať?
- Touto cestou sa chcem poďakovať pe-

dagogickým zamestnancom školy, ktorí udržiavali kontakt s deťmi. Naučili sa
pracovať s informačno-komunikačnými
technológiami, s novými softvérmi, programami. Obetovali kopu času na to, aby
pripravili zaujímavý a zrozumiteľný výklad
učebného materiálu. Ďakujem aj rodičom,
že sa obrnili trpezlivosťou a boli nápomocní svojim deťom. Ďakujem im, že sa vedeli
prispôsobiť pracovnému času ich detí, ktorý
sme sa snažili nastaviť tak, aby sme vyhoveli
väčšine rodičov. Pretože boli aj takí rodičia,
ktorí pracovali z domu, a boli aj takí, čo mali
ďalšie školopovinné detí. Nie je jednoduché
zo dňa na deň zaobstarať každému členovi
rodiny potrebné technické vybavenie. Škola
ponúkla PC zostavy pre žiakov, ktorí ich potrebovali. Vďaka pánovi Vladimírovi Šulkovi
sme mali dostatok počítačov na škole.
A vďaka nemu má každý žiak školy možnosť
v plnom rozsahu využívať balík Office 365,
prostredníctvom ktorého prebiehalo vyučovanie.

sviatku všetkých detí znamenal tiež konečné otvorenie školských brán? Čo všetko ste
museli riešiť?
- Niekto porovnáva otvorenie školy s 1. septembrom, ja zase hodnotím, že to bola úplne
nová situácia. Ministerstvom boli nastavené tvrdé podmienky pre dodržanie zásad
bezpečnosti zdravia osôb, ktoré museli byť
dodržiavané, a ak nie, tak škola nemohla
začať fungovať. Na jednej strane sme si uvedomovali, že deti aj rodičia sa musia vrátiť do
„normálneho“ života, na druhej strane bolo
potrebné za taký krátky čas vypracovať veľké množstvo interných dokladov, že chvíľami
som mala obavy, či to vôbec stihneme. No
tým, že sa považujeme za jednu veľkú rodinu,
a ako to v rodinách býva, tak aj teraz sa všetci
zamestnanci podieľali na tom, aby sa základná i materská škola mohli otvoriť. Obecný
úrad v spolupráci so školskou jedálňou splnili podmienky pre to, aby sa mohlo začať variť. Žiaľ administratívy stále pribúda a pred
nami je ukončenie školského roka, takže je to
pre nás náročné obdobie. Teším sa na čas
oddychu, počas ktorého načerpáme nové
sily a nápady.
• Čo učitelia II. stupňa? Pokračujú stále
v online vzdelávaní?
- Na báze dobrovoľnosti sa otvorili brány
školy pre žiakov 1. až 5. ročníka. Medzi
nimi sú aj takí, ktorí sa zúčastňujú vyučovania online formou a venuje sa im pani
učiteľka z I. stupňa. Učitelia II. stupňa
pokračujú vo vyučovaní online formou
doobeda a poobede už sa venujú povinnostiam v škole, ktoré sú nevyhnutné pre
úspešné ukončenie školského roka.

• Mali niektorí žiaci problém s technickým
zabezpečením online vyučovania? Ak áno,
ako sa riešili takéto situácie?
- Jedna rodina mala problém s IKT technikou, resp. s internetom, a preto pani triedna
učiteľka vždy dávala do schránky pracovné
listy, pričom spolu komunikovali najmä telefonicky. To bol skutočne jediný prípad. Ostatní žiaci boli disciplinovaní, samozrejme,
pod vedením a kontrolou rodičov. Našli sa
aj takí, ktorí po vyhlásení usmernenia ohľadom spôsobu a zásady hodnotenia žiakov, vo
svojom snažení poľavili. Vyučovania sa síce
zúčastnili, ale úlohy vypracovávali sporadicky. Aj také situácie však vieme riešiť, pretože
svojich žiakov dobre poznáme a vieme, aký
spôsob použijeme pre ich „nakopnutie“.
• Ako ste realizovali prípravu na chod
školy s príchodom 1. júna, ktorý okrem

• Čomu vás v škole táto situácia naučila? Priniesla okrem negatív aj nejaké
pozitíva?
- Končiaci sa školský rok bol bohatý na
udalosti, prácu i zmeny. Treba povedať, že
bol aj rýchly a náročný, ale myslím si, že nielen pre mňa, ale i pre učiteľov a všetkých
ostatných. Čelili sme mnohým novým
problémom, ktoré sme častokrát riešili intuitívnym spôsobom. Dva týždne prerušeného
vyučovania boli časom na premýšľanie o živote ako takom. Potvrdili sa skutočnosti, že
zdravie a rodinná pohoda sú najdôležitejšie
v živote človeka. Myslím si, že si každý uvedomil a pocítil, že honba za malichernosťami,
akými sú napríklad: mať viac ako má sused,
byť vyššie postaveným ako sú ostatní, že slnko svieti v prvom rade pre mňa a potom
pre ostatných, môj názor je najdôležitejším,
musím brať viac nadčasov v práci, aby bola
lepšia výplata, je bezvýznamná.... Skutočným
klenotom je zdravá, skromná a súdržná rodina, chápajúci a tolerantní ľudia, ktorými sa
obklopujeme. Preto, aby sme boli šťastní, veľa
nepotrebujeme. Pozitívom je asi to, že každý
z nás trochu postál a mal dosť času na premyslenie hodnôt svojho života, že všetko, čo je
nám v živote dané, nie je samozrejmosť, a že
všetko je pominuteľné.
- májeková -
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Ukážky letného rezu sa zúčastnili záhradkári aj záhradkárky
Vo štvrtok 11. júna sme boli v školskom sade urobiť ukážku letného rezu a prebierkou. Zúčastnili sa jej aj záhradkári zo šurianskej
organizácie ako aj začínajúci záhradkári a záhradkárky. Prednášku viedol pán Juraj Kmeťo, ktorý veľmi pekne a podrobne ukázal, ako
správne strihať stromy v tomto období, a ako sa o ne starať v prípade napadnutia škodcami, a to najmä voškami, ktoré sa v tomto období vyskytujú pomerne často. Na školskom sade sú vysadené rôzne odrody kôstkovín a jadrovín, ukážka bola teda pestrá na takmer
každý druh ovocných stromov.
Simona Filagová, predsedníčka ZO SZZ v Úľanoch nad Žitavou

„Hoci žiakom veľmi chýbal sociálny kontakt, na online
vyučovanie sa pripravovali poctivo a zodpovedne,“
hovoria učiteľky ZŠ s MŠ Mgr. Denisa Uhríková a Mgr. Lýdia Baraník.

Mgr. Lýdia Baraník

Mgr. Denisa Uhríkova

Obdobie karantény bolo pre všetkých niečo
nové. Zvykať si na nové podmienky online
vyučovania museli nielen žiaci, ale i pedagógovia. Všetci sa museli viac-menej popasovať
s tým, čo aktuálna situácia priniesla. Ako to
všetko prebiehalo? Ako si na nové zmeny
zvykli žiaci a ako k výučbe museli pristupovať učitelia? A čo žiaci II. stupňa? Na všetko toto nám odpovedali učiteľky ZŠ s MŠ v
Úľanoch nad Žitavou Mgr. Denisa Uhríková
a Mgr. Lýdia Baraník.
• A ako si na nové spôsoby výučby zvykli
žiaci a pedagógovia?
- Osobne si myslím, že aj napriek zlej situácii nikto príliš nepodliehal negativizmu a
pesimizmu. Vyučovanie prebiehalo formou
online vyučovacích hodín, na ktoré sa deti
veľmi tešili. Mnohokrát sme sa s nimi ešte po
ukončení hodiny rozprávali. Chceli nám porozprávať, ako sa majú, čo robia, ako prežívajú obdobie karantény. Nikto z nás nečakal, že
budeme doma také dlhé obdobie. Všetkým
nám veľmi chýbal sociálny kontakt. Ako pozitívum vidím to, že sme si to všetko počas
celej pandémie začali uvedomovať. Moja príprava bola veľmi zdĺhavá. Pripraviť si všetky
materiály online, vyhľadávanie rôznych online portálov a stránok, ktoré by som mohla vo výučbe používať. Vyberala som však
poctivo iba tie, ktoré mali pre vyučovanie
význam. Myslím si, že žiaci naozaj pozitívne
reagovali na takýto online spôsob výučby. S
hrdosťou môžem povedať, že som sa naplno
ponorila do sveta IT. Žiaci sa online hodín
zúčastňovali, úlohy vypĺňali naozaj poctivo a pravidelne. Avšak našli sa aj výnimky,
ktorým sa veľmi nechcelo a domáce úlohy
posielali sporadicky. Myslím si, že technické zabezpečenie nebolo hlavným dôvodom,
pre ktorý sa niektorí žiaci online hodín nezúčastňovali - bola to skôr ich pohodlnosť
a ilúzia prázdnin. Rodičov sme ale neustále
kontaktovali.

• Ako sa na vyučovanie pripravujú žiaci II.
stupňa, ktorým ešte nebolo umožnené nastúpiť do školy?
- Žiaci II. stupňa stále pokračujú vo vyučovaní online. Snažíme sa ich zaujať rôznymi
spôsobmi, ukázať im praktické využitie nadobudnutých poznatkov, rozvíjať čitateľskú
gramotnosť, učiť ich samostatnosti, kreativite. Ukazujeme im, ako môžu prejaviť svoju
osobnosť, ako rozvíjať fantáziu. Dávame im
podnety na aktivity vo voľnom čase, ktoré
majú, samozrejme, didaktický zámer.
• Bola príprava na online vyučovanie náročná? Čo všetko museli pedagógovia
zvládnuť, aby mohli so žiakmi takto komunikovať?
- Výučba počas karantény bola realizovaná
online výučbou. Pedagogickí zamestnanci
hľadali zdroje a materiály na internetových
stránkach, ktoré boli poskytované aj vedením školy či ministerstvom školstva. Domáce úlohy a učivo sa zadávali na internetovú
stránku Edupage, ku ktorej majú žiaci a rodičia prístup. Učitelia denne komunikovali
so žiakmi a s rodičmi. Takisto boli zaškolení
do služby Microsoft Teams, kde mohli spolu so žiakmi četovať, zdieľať súbory a online
komunikovať.
Žiaci posielali domáce úlohy okrem stránky
Edupage aj na osobný e-mail, pričom žiaci
v prípade chýb v domácich úlohách dostali
spätnú väzbu. Ak sa vyskytli nejaké technické problémy u žiakov, učitelia sa snažili dané
problémy riešiť s nimi alebo s rodičmi. Pozitívom bolo, že žiaci videli domáce prostredie pedagóga - ukazovali sme si navzájom
domáce zvieratká, videli, že aj my sme len
obyčajní ľudia... Negatívom bolo, že niektorí
žiaci mali vypnuté webkamery, takže sa nedala odsledovať sústredenosť žiaka. Napriek
tomu sa však už všetci tešíme, kedy sa v škole
opäť stretneme.
- májeková -
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Obnovený Dobrovoľný hasičský zbor vypomáhal našej obci počas pandémie

Pomáhali so zabezpečovaním rozvozu potravín pre odkázaných občanov, šili rúška a dohliadali na to, aby ľudia
v obchode dodržiavali nariadené opatrenia. Hoci Dobrovoľný hasičský zbor v Úľanoch nad Žitavou bol obnovený
len koncom minulého roka, jeho členovia sa ani nestihli
poriadne zaškoliť a už museli vypomáhať občanom našej
obce v kritickom čase pandémie koronavírusu. Predsedníčka úľanských dobrovoľných hasičov Barbora Ostrožlíková hovorí, že to pre nich bola ich prvá veľká výzva. A
zhostili sa jej naozaj veľmi dobre. „Ako predsedníčka môžem povedať, že bez mihnutia oka sa zapojili všetci členovia DHZ, a dokonca sme mali aj pár dobrovoľníkov,“
hovorí. V rámci bezpečnosti medzi sebou komunikovali
prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kde majú založenú skupinu. Aj vďaka tomu sa vedeli dohodnúť na ďalších krokoch, ktoré spolu podniknú, aby boli nápomocní
v tom najnáročnejšom období. „V našej FB skupine sme
sa dohodli, že ušijeme rúška pre našich najzraniteľnejších
dôchodcov nad 65 rokov,“ vysvetľuje. „Zo začiatku sme
mali tri šičky, a to pani Simonu Chovanovú, Radku Štefánikovú a rodinu Červenkovú. Po dvoch dňoch sa nám
ozvala mamina nášho člena Tomáša Chovana, že aj on
vie prispieť šitím rúšok.“ Dobrovoľným hasičom sa teda
hneď ľahšie dýchalo, pretože bolo potrebné ušiť vyše 180
rúšok, a to možno v čo najkratšom čase, aby sa rýchlo dostali k spomínaným seniorom. Ostatní členovia DHZ prali, žehlili, strihali látky pre šičky. Približne za jeden týždeň
boli rúška ušité, hygienicky zabalené a dobrovoľní hasiči ich v skupinkách po dvoch roznášali do jednotlivých domov. O ďalší týždeň obec
zabezpečila rúška pre každého jedného občana s trvalým pobytom v
Úľanoch nad Žitavou, takže členom DHZ v ich distribuovaní pomohli
pri distribuovaní rúšok aj ďalší dobrovoľníci. Pomoc Dobrovoľného
hasičského zboru v obci však týmto nekončila. „Po nariadeniach vlády SR nás vedenie predajne COOP Jednoty v Úľanoch nad Žitavou
požiadalo o výpomoc,“ dodáva Barbora Ostrožlíková. „Keďže od 9,00

hod. do 12,00 hod. mohli nakupovať iba dôchodcovia nad 65 rokov a
niektorí občania mali problém takýmto opatreniam rozumieť, tak sme
po dohode s vedúcou predajne chodili usmerňovať občanov.“ Okrem
iného takisto dezinfikovali košíky, vonkajšie zábradlie a vchod do predajne COOP Jednota. „Môžem povedať, že prvé dni boli veľmi ťažké,
nie raz sme si my alebo panie predavačky vypočuli,pekného slova‘. No
ako čas plynul, ľudia si začali uvedomovať, aká situácia naozaj je, a začali to rešpektovať. Museli si zvyknúť na režim, ktorí si nevymyslela
COOP Jednota, ale naša vláda,“ uzatvára.
- MM -

„V marci sa odrazu zatvorili letiská, zrušili sa lety
a ja som zostala uviaznutá v zahraničí,“ hovorí Úľančanka
Veronika Fialová, ktorá si tak predĺžila pobyt za hranicami na štyri mesiace.

Prísne opatrenia a bezpečnosť o svoje zdravie prinútili mnohých ľudí vrátiť sa naspäť na Slovensko
do svojej vlasti. Kurióznou možno nazvať situáciu, kedy aj naša spoluobčianka Veronika Fialová,
ktorá je súčasne predsedníčkou Jednoty dôchodcov v Úľanoch nad Žitavou a tiež poslankyňou
obecného zastupiteľstva, ostala akoby „uväznená“
vo Veľkej Británii.
• Kedy presne a prečo ste vycestovali do Anglicka?
- Odchádzala som, resp. odlietala 1. marca 2020
a plánovala som sa vrátiť 15. marca. Išla som
navštíviť moju dcéru Lauru, vnučku Luciu a vnuka Paľka, a samozrejme pravnúčika, ktorý mal
vtedy 3 a pol mesiaca. Všetci žijú a pracujú v Liverpoole a teraz som
aj ja s nimi. Keď som odchádzala, vôbec som si nemyslela, že by som tu
uviazla tak nadlho. Vtedy sa len tak zbežne hovorilo o Corone. Veď boli
rôzne vírusy po svete a Slovensko nezasiahli. Tak som šla a 12. marca sa
odrazu zatvorili letiská, zrušili sa lety, letenky a ja som zostala vonku.
• Takže teraz bývate u svojej dcéry?
- Áno, bývam s dcérou a vnučkou a jej priateľom a pravnúčikom. Deti
mi povedali, aby som zostala, myslela som, že sa situácia upokojí.
• Keď prepukol v našej krajine koronavírus, uvažovali ste už vtedy
o nejakých možnostiach, že by ste sa čím skôr vrátili na Slovensko?
- Vôbec som neuvažovala o tom, že by som sa chcela dostať domov, ale
až keď to pôjde, keď otvoria letiská. Absolútne som sa nezamýšľala nad
tým, že by som ako ostatní repatriovaní občania podstúpila tie peripetie,
čo znamenalo dostať sa do Londýna, kde sa čakalo aj týždeň, a vypĺňať
rôzne tlačivá. Neviem tak dobre jazyk a z rodiny tam so mnou nemohol
zostať nikto.

• Mali ste aj Vy strach z možnej nákazy?
- Nepociťovala som žiadne obavy, že by som sa
nakazila. Nepanikárili sme.
• Aké opatrenia ste podnikli Vy, aby ste ochránili seba a svoju rodinu?
- Začali sme užívať vitamíny na zvýšenie imunity, moja dcéra si to vzala na starosť. Ja som
nechodila veľmi von, nákupy zaobstarávali dcéra s vnučkou.
• Čomu ste sa tam venovali, ako ste trávili
svoj čas v podstate v cudzej krajine?
- Boli sme párkrát pri mori, sú tam úžasné pieskové duny. Vnuk býva zvlášť, no schádzame
sa každú nedeľu. Pri dome máme trávnik, kde
trávime voľný čas, keď je pekné počasie... Staráme sa o kvety a trochu
zeleniny. Dcéra s vnučkiným priateľom chodia do práce.
• A kto sa Vám za ten čas, čo ste v Anglicku, zatiaľ staral o dom, prípadne záhradu?
- O dom a záhradu v Úľanoch sa mi vzorne postarali Betka Turanová s
manželom a sestra Belinka. Kŕmia aj môjho psíka.
• Dokázali by ste nájsť na tejto situácii aj niečo pozitívne?
- Netreba ľudí stresovať a vidím, že aspoň u nás na dedine sú ľudia viac
zomknutí, pomáhajú si navzájom. Som v pravidelnom kontakte s mnohými Úľančanmi, buď cez telefón alebo Messenger, píšeme si alebo
voláme, napríklad z Jednoty dôchodcov sú to p. Raslavská, Sádovská,
Grúberová, Červenková a Laurová. A pre mňa navyše prispela Corona k
tomu, že dcéra ma vzala do parády a schudla som 20 kg.
• Kedy plánujete svoj návrat domov do Úľan nad Žitavou?
- Domov sa už veľmi teším, malo by to byť 3. júla. Dúfam, že sa mi to
podarí.
- MM -
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„Obec je vďaka dobrej občianskej vybavenosti a bohatému
kultúrnemu životu vyhľadávanou lokalitou na bývanie,“
hovorí starosta obce Michal nad Žitavou Ing. Peter Porubský.

Kultúrne bohatá, spoločensky aktívna,
plne občiansky vybavená a vždy krásne
upravená... aj taká je dedinka Michal nad
Žitavou. Spolupráca obce a jednotlivých
členských organizácii výrazne prispieva
k tomu, že sa táto obec teší každý mesiac
vždy nejakému kultúrnemu podujatiu
či spoločenskej akcii. Aj keď pandémia
koronavírusu niektoré z nich zastavila,
vedenie obce to neodradilo od toho, aby
vo svojom snažení pokračovala i naďalej.
Viac o živote v obci, o situácii uplynulých
mesiacov, ale aj o plánoch do budúcna
nám porozprával starosta a súčasne rodák tejto obce Ing. Peter Porubský, ktorý je vo svojej funkcii už druhé volebné
obdobie.
• Keďže uplynula už relatívne polovica volebného obdobia, skúste povedať,
čo všetko sa vám podarilo za tento čas
uskutočniť?
V prvom volebnom období sme postavili
bytovky, rekonštrukciou prešla materská
škola, vybudovali sme čisto novú ulicu
v našej obci, od cesty, cez osvetlenie až po
chodníky. Teraz je to podľa mňa najkrajšia ulica v obci, kde sa neustále budujú
nové domy. Musím však povedať, že te-

Máme plány s rekonštrukciou kultúrneho domu, od strechy, cez vymaľovanie...
Práve je rozbehnutá výmena svietidiel,
dali sme do poriadku elektriku a revízie,
chceli sme ešte opraviť parkety, nakúpiť
nové stoly, stoličky... Kultúrny dom je
totiž miestom, kde prebieha celý spoločenský a politický život obce, čiže obecné
zastupiteľstvá, zasadnutia komisií. Preto
sme si ho chceli dať do poriadku, bohužiaľ, kvôli nečakaným okolnostiam sa
táto aktivita zastavila. Chceli sme obnoviť
vybavenie kuchyne, zakúpiť umývačku a

Fašiangové posedenie seniorov, ktorého sa zúčastnila aj Gizka Oňová
rajšie volebné obdobie začínalo trochu
nešťastne, pretože sme si museli na túto
ulicu zobrať úver, čo nás trochu zabrzdilo
v rozvoji našej obce, a takisto aj následná
situácia s koronavírusom mala za následok zastavenie kultúrneho, spoločenského a investičného života v obci.
• Každý starosta mal na začiatku tohto
roka plány, kým ich všetky nezastavila
koronakríza. Aké plány ste mali, resp.
máte s obcou Vy?

ďalšie potrebné veci. Materská škola prešla výmenou strechy, vymaľovali sme jej
vnútorné priestory, doplnili vybavenie
kuchyne a plánovali sme upraviť chodníky a schodisko. Všetko je, žiaľ, zastavené.
• Žiadna obec zrejme nebola na túto
situáciu dostatočne pripravená. Ako ste
to zvládali v obci Michal nad Žitavou
Vy?
Musím vyzdvihnúť Michalčanov, pretože
sa veľmi dobre počas tejto situácie zak-

tivizovali. Takmer ihneď nám občania
či občianske združenia začali šiť rúška.
Tie sme napríklad seniorom poskytovali
zdarma. Zabezpečili sme tiež propagačný
banner pred budovou zdravotného strediska. Na obecnom úrade sme počas celej
tejto doby trvania pandémie pracovali,
občanom sme sa snažili v maximálnej
možnej miere vyhovieť. Nestalo sa nám
to, čo druhým, že mali zameškané dane,
snažili sme sa s občanmi komunikovať
najmä elektronickou formou. Okrem
toho sme dvakrát robili dezinfekciu verejných priestranstiev, v dôsledku čoho
nám vzrástli náklady. Avšak pokiaľ ide
o spoločenský a kultúrny život, bohužiaľ
všetko, čo sme mali pripravené a čo sa
malo organizovať, bolo zastavené.
• Niektoré akcie sa ale na začiatku roka
obci predsa len podarilo zorganizovať.
Ktoré z nich to boli?
Áno, a tomu som veľmi rád, že u nás
mohlo prebehnúť aspoň niekoľko spoločenských akcií. V januári sa uskutočnil
Pingpongový turnaj, ktorý po organizačnej stránke zabezpečovala obec s Červeným krížom, pričom hlavným sponzorom bola tunajšia firma Color Centrum.
Na túto akciu chodí vždy veľmi veľa ľudí
z okolitých obcí. Takisto v spolupráci
s farnosťou a farníkmi sme sa stretli pri
kostole na Trojkráľovom punči, ktorý je
v obci peknou tradíciou. Počas fašiangov
sme mali v Kultúrnom dome Poľovnícky
ples a deti mali zasa svoj Maškarný ples
detí. Vo februári sa uskutočnilo aj Fašiangové posedenie seniorov, v rámci ktorého
k nám zavítala pani Gizka Oňová. Bolo
to veľmi pekné podujatie s bohatou účasťou návštevníkov. Som spokojný, že u nás
aspoň niečo prebehlo. Pred pár týždňami
sme si aj vďaka postupnému uvoľňovaniu
opatrení spravili púť k sv. Urbanovi na
pokračovanie na str. 26
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viniciach, kde prebehla krátka pobožnosť. Zúčastnilo sa jej veľa ľudí, ktorí po
jej skončení mohli spolu v rodinných
kruhoch podebatovať pri poháriku dobrého vínka až do neskorých večerných
hodín. Bolo to také pookriatie po uplynulom náročnom období. Teším sa, že tie
opatrenia sa postupne uvoľňujú.
• Michalčania sú zrejme zvyknutí na
množstvo kultúrnych a spoločenských
akcií. S kým spolupracuje obec najviac,
aby mohla zabezpečiť kvalitný a najmä
pestrý kultúrny život?
Máme tu občianske združenie Michalský
Babinec, ktorý s obcou aktívne spolupracuje, aby bol ten život v našej obci dobrý
a po kultúrnej stránke bohatý. Mávame
Deň detí, Deň Michalčanov, na konci
prázdnin mávame významnú charitatívnu akciu Na kolesách proti rakovine, kde
sa zbierajú finančné prostriedky na tento
účel. Využívame tiež podporu Nitrian-
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skeho samosprávneho kraja na kultúru,
šport a rozvoj cestovného ruchu. Žiaľ,
tento rok zrušil kraj všetky dotácie na
uvedené oblasti. Veľmi dobrá spolupráca
je aj s MAS – Cedron Nitrava, využívali
sme všetky dostupné rozvojové programy. S veľkými europrojektami je to veľmi
náročné a nemáme s nimi dobré skúsenosti.
• Čo občianska vybavenosť?
V tomto smere je obec veľmi dobre vybavená. Na Požitaví sme jednou z mála
obcí, ktorá má vybudovanú kanalizáciu,
takisto vodu, plyn. Máme základnú školu
s materskou školou, zdravotné stredisko
s tromi doktormi (zubný, detský, všeobecný), a okrem toho je veľmi aktívna
i naša farnosť. Kostol bol nedávno kompletne zrekonštruovaný, teraz sa pracuje
na budove farského úradu a obec je nápomocná aj pri týchto aktivitách. Máme
tu veľmi aktívny futbalový klub a hoci

sme malá dedina, máme až tri futbalové
mužstvá. Aj z estetického hľadiska sa snažíme obec udržiavať v dobrom stave.
• Keďže ste takto plne občiansky vybavení, je obec Michal nad Žitavou vyhľadávanou lokalitou na bývanie?
Určite áno, a práve na tomto tvrdo pracujem, aby som vytvoril ďalšie priestory,
kde by sa dali stavať rodinné domy. Ako
som spomínal, za škôlkou máme vytvorenú novú ulicu, kde sa ešte stále stavia a
buduje. Ostali tam už len tri voľné parcely, postupne sa to obýva. Predalo sa aj veľa
starých domov. Veľa takých argumentov,
ktoré mladí ľudia spomenú, sú najmä
pekný vzhľad obce a dobrá občianska
vybavenosť, čo my všetko máme. Sú tu
tiež dve pohostinstvá, organizujeme veľa
spoločenských podujatí, takže kto má rád
taký pravý dedinský život, tu je na správnom mieste.
- májeková -

Sv. omša pri príležitosti sv. Urbana na farskom dvore

Aj predavačky v potravinách boli počas
koronavírusu hrdinkami
Keby ste si pred niekoľkými týždňami chceli
ísť nakúpiť, s najväčšou pravdepodobnosťou
by ste si museli odstáť v rade niekoľko minút.
Bez rúška by vás však do predajne nepustili
ani teraz. Dáva nám to na vedomie oznam
na dverách obchodu. Po vstupe do neho je
potrebné vydezinfikovať si ruky. Aj na to vás
môžu upozorniť predavačky v predajniach
COOP Jednota v Černíku, Mojzesove a Úľanoch nad Žitavou. Práve s nimi sme totiž
rozprávali o tom, ako toto náročné obdobie
počas trvania najprísnejších opatrení zvládali.
Na dodržiavanie nariadení dohliadal aj
Dobrovoľný hasičský zbor
Kým médiá často vyzdvihovali prácu zdravotníkov, lekárov, záchranárov, hasičov, policajtov či vojakov, aj predavačky boli v prvej
línii takisto najviac ohrozené, pretože museli
dennodenne zvládať nápory veľkého množstva zákazníkov v predajniach. Kým tí si chceli
čo najrýchlejšie nakúpiť a uchýliť sa do pohodlia svojho domova, ony museli aj v tejto

Kolektív zamestnankýň v Černíku
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mimo vyčlenených hodín.
Otváraciu dobu mali istý čas
upravené všetky predajne.
„Pracovné hodiny síce boli
istý čas obmedzené, no my
sme tu v predajni boli stále,
či už sme dezinfikovali priestory, upratovali, vykladali
tovar, preberali to, čo sme
nestihli,“ dodáva Anna Kosibová. Našťastie sa už všetko pomaly začína vracať do
pôvodného režimu. Navyše
sa od soboty 20. júna zrušila
povinnosť uzatvorenia všetkých maloobchodných prevádzok v nedeľu a zrušil sa
aj tzv. povinný sanitárny deň.
Dlhé rady pred obchodmi
neboli ničím výnimočným
Práca s potravinami je v tejto dobe určite náročnejšia.
Zhodujú sa na tom všetky
vedúce predajní v Úľanoch
nad Žitavou, Mojzesove
i Černíku. „Mali sme tu veľké množstvo zákazníkov, aj
Kolektív zamestnankýň v Mojzesove
z okolitých obcí, ktorí sa tu
cestou do práce zastavili na
zložitej situácii pracovať a čeliť tak možnénákup,“ objasňuje Katarína Kollárová z Čermu riziku nákazy. Na prísne opatrenia, ktoré
níka. Dlhé rady ľudí hromadiacich sa pred
zaviedol krízový štát zo dňa na deň, nebol
pripravený nikto, o to ťažšie sa na ich dodobchodom neboli asi nikde ojedinelým jaržiavanie zvykalo. Aj vedúca predajne v Úľavom. „Teraz je už situácia miernejšia, s posnoch nad Žitavou Anna Kosibová hovorí,
tupným uvoľňovaním opatrení aj otvorením
že to pre nich bolo niečo nové. „Doposiaľ
veľkých obchodov už ľudia nakupujú vo
sme sa s takouto situáciou nestretli ani my,
väčších mestách.“ Aj v predajniach v Mojzeani naši zákazníci. Boli však vydané určité
sove a Úľanoch nad Žitavou bol miestami
nariadenia, ktoré sme museli všetci rešpekveľký nápor zákazníkov. „Dve hodiny vyčtovať.“ Povinné nosenie rúšok na prekrytie
lenené pre dôchodcov spôsobilo, že po ich
horných dýchacích ciest, rukavice či dezinskončení prišlo do obchodu toľko ľudí, že
fekcia v predajniach sa stali akousi samozsme nestíhali, boli dlhé rady pri pokladniach
rejmosťou. Nie však pre všetkých. „Zákaznía zákazníci nervózni,“ spomína na náročné
ci veľmi nechceli akceptovať tieto opatrenia,
chvíle Vlasta Chrenáková. Najviac kupotakže po stránke dodržiavania predpisov to
vanými potravinami boli múka, cestoviny,
bolo náročné,“ povedala vedúca predajne
cukor, droždie. „Spočiatku bol nedostatok
v Mojzesove Vlasta Chrenáková. „Nie je nás
dezinfekčných prostriedkov, pretože na túto
tu totiž toľko, aby sme mohli vyčleniť jednu
silu, ktorá by kontrolovala, či majú zákazníci
rúška, rukavice, či použili dezinfekciu.“ Aj
z tohto dôvodu pomohol pri dodržiavaní
opatrení v Úľanoch nad Žitavou nedávno
založený Dobrovoľný hasičský zbor. Anna
Kosibová túto pomoc veľmi uvítala. „Touto cestou by som sa im chcela poďakovať,
pretože nám veľmi vypomáhali v tom, aby
sme my mohli zabezpečovať plynulý chod
prevádzky a zásobovanie obyvateľstva.“
Členovia DHZ dohliadali na poriadok
v predajni približne tri týždne. „Nakoľko
niektoré naše kolegyne boli PN alebo v karanténe, bola to pre nás z ich strany veľmi
veľká pomoc a za to im patrí jedno veľké
predseda predstavenstva
ďakujem.“
COOP Jednota Nové Zámky
Pracovali aj vtedy, keď boli otváracie hoIng. Štefan Mácsadi
diny skrátené
Každá z predajní musela prijať určité zmeny
situáciu nebol nikto pripravený, no potom sa
v poskytovaní svojich služieb. „Mali sme
to už pomaly rozbehlo,“ hovorí Anna Kosiupravené hodiny pre dôchodcov, našťastie
bová. S nedostatkom droždia, ktoré malo na
tie sú už teraz zrušené,“ vraví vedúca preistú dobu výpadok z veľkoskladu, vypomohdajne v Černíku Katarína Kollárová. Zákali predavačkám najmä pekári. Priebežne sa
zníci si na takéto zmeny totiž zvykali len
však snažili chýbajúci tovar dopĺňať a zabezveľmi ťažko. Prípadnej pokuty sa obávali,
pečiť tak všetko k spokojnosti zákazníkov.
nakoľko sú malou predajňou. Aj samotní
Strach z nákazy je tu stále
seniori ťažko chápali, že oni sú tou najviac
ohrozenou skupinou a chodili na nákupy aj
Ochranné pomôcky mali zabezpečené všet-

ky zamestnankyne predajní. „Zamestnávateľ
sa v tomto o nás naozaj postaral, mali sme
dostatok ochranných pomôcok, aj rukavice,
rúška a dezinfekcie na ruky,“ vysvetľuje Katarína Kollárová. Anna Kosibová z Úľan nad
Žitavou a Vlasta Chrenáková z Mojzesova
takisto potvrdzujú, že podnik im zabezpečil
všetko, čo potrebovali. Strach z nákazy tak
popri toľkých povinnostiach a pracovnom
nasadení ani poriadne nevnímali. „Asi sme
si to tak nepripúšťali, pretože keby sme žili
v tom, že každý zákazník by bol potenciálnym nakazeným, asi by sme nedokázali takto dlho fungovať,“ myslí si Vlasta Chrenáková. Vedúca predajne z Černíka takisto dúfala,
že tieto obce na okolí budú nákazou menej
ohrozené ako väčšie mestá. „Istý čas som sa
bála, pretože mám menšie deti, ale časom
sme si na to museli zvyknúť. Teší ma však, že
sme to zvládli ako tím, pretože to bolo miestami občas veľmi náročné.“ Verme tomu,
že najhoršie obdobie je už za nami. Predajňu
v Úľanoch nad Žitavou však čaká ešte jedna
významná zmena, a to vynovenie všetkých
priestorov. „Práce sa začali 15. júna, bude vynovený celý interiér predajne a skladových
priestorov, budú nové pokladne a chladiace
a mraziace zariadenia,“ objasňuje vedúca
Anna Kosibová. Od 28.6. do 30.6. bude teda
predajňa zatvorená a v týchto dňoch zákazníkov radi obslúžia v najbližších predajniach COOP Jednota. „1. júla vás opäť radi
privítame v našej zmodernizovanej predajni.
Tešíme sa na vás,“ uzatvára vedúca predajne
v Úľanoch nad Žitavou.
Predseda predstavenstva COOP Jednota
vyzdvihuje prácu všetkých predavačiek
Na situáciu v predajniach počas pandémie
koronavírusu sme sa pýtali aj predsedu
predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky
Ing. Štefana Mácsadiho, ktorý dianie v nich
starostlivo sledoval. „Všetky predajne som
počas tejto doby obišiel a môžem povedať, že
väčšina zamestnancov skutočne zodpovedne a disciplinovane pristupovala k daným
nariadeniam zo strany vlády,“ hodnotí ich
náročnú prácu v čase, kedy ľudia nakupovali
v obchodoch viac ako zvyčajne. „Predavačky
to vôbec nemali jednoduché, a aj preto im
patrí obrovské poďakovanie za to, že odviedli veľmi zodpovednú a vynikajúcu prácu
počas tejto koronakrízy, a treba povedať,
že aj psychicky veľmi náročnú.“ S danými
predajňami v Úľanoch nad Žitavou, Černíku a Mojzesove je predseda Štefan Mácsadi
spokojný. Okrem toho by rád privítal voľnú
nedeľu, aby všetky predavačky mohli stráviť tento deň so svojimi rodinami. „Nedeľa
slovenskú ekonomiku nespasí. V nedeľu sú
totiž tržby vysoko najnižšie, a nákupy urobené v piatok, sobotu či pondelok týchto pár
percent obratu ľahko dobehnú.“ Ekonomické aspekty sú preto podľa neho zanedbateľné
a zatvorenie obchodov v nedeľu tak otvorene podporuje. „Existujú totiž aj iné hodnoty,
ktorým by sme sa mali venovať, a to rodina,
príroda, akési duchovno... Uvidíme, ako to
bude ďalej,“ dodáva na záver.

FITKO, Na vŕšku 88/8, 941 44 Hul
0911 190 902, 0908 117 723
Facebook: FITKO
pon-pi 8:00-12:00, 16:00-20:00
sobota 15:00-16:00

Mužom vstup zakázaný
Jedinečnosť tréningov
Ženský svet
Lepšie niekedy ako nikdy

Kaderníctvo Katka
•
•
•
•
•
•

dámske a pánske kaderníctvo
predlžovanie vlasov (eurolocky, nanoring)
zahusťovanie vlasov
gélové nechty
moderné ombréčko
svadobné účesy, účesy na stužkovú,
účesy na plesy
• predaj vlasovej kozmetiky NASHI

• predaj LR produkty (zdravie a krása)

Mojzesovo 64

email: katkavalentov@centrum.sk
tel. č. 0905 968 406
FB: Kaderníctvo Katka, kozmetika

Treba sa objednať!

