
Prinášame vám ďalšie číslo Šin-
tavského spravodaja, ktorým sa 
vždy snažíme  priblížiť vám ži-
vot v našej obci. Život človeka 
je sám osebe pestrý a každého 
z nás postretli aj zlé dni, napl-
nené trápením, smútkom a ne-
zdarom, ako aj dni dobré, veselé, 
radostné a šťastné. A na tomto 
dobrom je potrebné ďalej stavať. 
Samotná naša obec prekonáva 
prekážky, ale spolu sa tešíme z 
dokončených diel a úspechov. 

Dúfam, že tiež vy - občania, ste prežívali úspechy našej obce 
a všetky pozitívne udalosti, ako aj vykonané práce na zveľaďo-
vaní obce s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa urobilo pre 
zlepšenie a skvalitnenie života nás všetkých v Šintave. Mojím 
osobným želaním je neustála spolupráca s vami, občanmi obce. 
Vždy si budem vážiť vaše dobré a povzbudzujúce rady, vašu 
spoluprácu, ochotu a toleranciu. Nie na všetko musíme mať 
spoločný názor a riešenie, ale priamou komunikáciou a spoloč-

ným hľadaním riešení to určite spolu zvládneme.
Chcem sa tiež znovu poďakovať všetkým, ktorí pomohli skrášliť 
verejné priestranstvá, vyčistiť čierne skládky a sú nápomoc-
ní pri odhaľovaní vinníkov – tvorcov takýchto skládok, ktoré 
už potom riešime upozornením, alebo dokonca aj pokutami. 
Nerobíme to radi, no keď chceme mať v obci a okolí čisto a 
pekne, inak to, žiaľ, nejde. Najviac ma mrzí len to, že o takú-
to činnosť neprejavilo záujem viac občanov. Je ľahké len pýtať 
a rozčuľovať sa nad tým, čo všetko občan chce a obec mu to 
nedá, ale ponúknuť svoju silu a pomôcť, to je pre niektorých 
problém. Blíži sa koniec roka a nikto z nás nevie, či sa bude-
me môcť stretnúť na spoločných vianočných trhoch, nakoľko 
epidemiologická situácia sa stále zhoršuje, preto vás všetkých 
prosím, buďte opatrní, dodržiavajte usmernenia a odporúča-
nia odborníkov, sledujte obecnú stránku, SMS rozhlas, kde sa 
vám snažíme sprostredkovať tie najdôležitejšie pokyny.  Buďme 
k sebe tolerantní, ľudskí a pokorní, pomáhajme si navzájom a 
znovu dokážme, ako nám na druhom záleží a že spolu to opäť 
všetko zvládneme. 

Bc. Stanislava Režnáková,
starostka obce Šintava

Vážení spoluobčania, milí priatelia!

Aj toto leto sa uskutočnil letný tanečný kemp s Johnnym Mečochom
Vyše roka zažívame ne-
predstaviteľné časy, ktoré 
nám do životov priniesol 
nebezpečný vírus Covid. 
Snažíme sa s ním bojo-
vať,  každý podľa svojich 
možností. Pandémia ešte 
nedávno zatvorila brány 
obchodov, kancelárií aj 
výrobných podnikov a 
ochromila aj ďalšie sféry, 
ako je kultúra, umenie. 
Po dlhom čase sa situácia 
otočila a my sme mohli 
trochu nesmelo, ale 
predsa, vybehnúť medzi 
ľudí. Po online vyučova-
ní sa tomu potešili najmä 
deti, ktoré sa opäť stretali 
s kamarátmi tvárou v 
tvár. S príchodom leta už 
boli sprístupnené aj det-
ské tábory. Aj ľudia oko-
lo známeho tanečníka 
Johnnyho Mečocha - Občianske združenie 
Life is Perfect opäť zorganizovali letný kemp 
vo veslárskej lodenici v Šintave. Čo je vlastne 
hlavnou ideou tohto združenia, čomu sa jeho 
členovia venujú, okrem organizovania tábo-
rov? „Life is Perfect vystihuje, že život je taký, 
aký je, robiť veci správne, ale aj s chybami, 
so smiechom, ale aj so slzami, s prehrami, ale 
aj s víťazstvami. Učíme sa tu byť lepšou ver-
ziou samého seba, “priblížil tanečník Johnny 
Mečoch a my sme sa ho rovno opýtali na 
priebeh obľúbeného podujatia. Ako sa Vám 
to celé podarilo zorganizovať v tejto pande-
mickej dobe? „Tak ako vlani. Veľmi úspešne. 
Zabezpečili sme všetko potrebné na hladký 
priebeh programu pre deti,“priblížil úspešný 

tanečník. Podľa všetkého majú v združení 
viacero šikovných ľudí, na ktorých sa môžu 
spoľahnúť. „OZ Life is Perfect disponuje dos-
tatočným personálnym pokrytím pre každú 
svoju činnosť. Pre daný projekt boli vyhrade-
ní dvaja taneční lektori plus dvaja animáto-
ri,“ objasnil. Určite si aj v toto netypické leto 
dali záležať a usporiadali pre decká niečo 
špeciálne. Každoročne pridávajú niečo nové. 
Preto, aby podujatie tešilo organizátorov aj 
ich priaznivcov. S nezvyčajnou pandemic-
kou dobou súvisia aj zvláštne opatrenia. Tie 
museli byť zavedené aj v letnom kempe. Ako 
sa s nimi decká vysporiadali? Necítili sa ob-
medzované? „V tábore sme dodržiavali všet-
ky hygienické pravidlá, tak ako v každej inej 
spoločnosti. S hygienou deti nemali žiaden 

problém,“uviedol Johnny. Keďže tento tábor 
je zameraný najmä na tanec a pohyb, prispô-
sobený je tomu aj program. Ako uviedol ta-
nečník Johnny, decká sa tešili zaujímavej no-
vej tanečnej choreografii, ktorá bola založená 
na celosvetovom hite. Tábor je populárny a 
deťom sa páči. Každý si počas neho užije veľa 
pohybovej a kreatívnej aktivity, nepochybne 
si z neho odnesú mnoho parádnych zážit-
kov. „Deti majú radi našich lektorov a tešia 
sa na svojich starých aj nových kamarátov,“ 
vyhlásil. Pocity z tohtoročného kempu majú 
organizátori výborné. Podľa slov Johnnyho 
Mečocha robia to, čo ich teší a ako najlepšie 
vedia. A aj preto dojmy zo všetkého, čo robia, 
hodnotia vždy kladne.

ŠINTAVSKÝ SPRAVODAJ
Ročník XXI.     č.2/NOVEMBER 2021      Časopis  občanov  obce  Šintava



ŠINTAVSKÝ SPRAVODAJ2

V zdravom tele je aj zdravý duch...

Zlepšenie kvality života klientov ZOS Šintava

Zakúpenie polohovateľných postelí do Zariadenia opatrovateľských služieb

„V zdravom tele - zdravý duch“ - Tento projekt sa uskutočnil  
vďaka podpore z Nadácie Volkswagen Slovakia.
Počas leta prebiehala realizácia projektu „V zdravom tele zdra-
vý duch“, v ktorom sa podarilo  obci získať 1150 eur z Nadácie 
Volkswagen Slovakia.  Tieto financie prišli vo vhodnom čase do 
obce, keďže z dôvodu pandemických opatrení sa navýšila spot-
reba hygienických a dezinfekčných prostriedkov v zariadení. 
Z finančnej podpory Nadácie Volkswagen Slovakia sa podari-
lo zakúpiť prístroje, ktoré sú drahé a pri súčasných zvýšených 
nákladoch na prevádzku, zvýšenú spotrebu dezinfekčných pro-
striedkov, či výpadkov príjmov po úmrtí viacerých klientov, si 
ich naše zariadenie nevie dovoliť. Podobne ako iné  sociálne 
zariadenia, vynakladáme ako obec maximálnu snahu, od času, 
kedy bolo možné prijímať nových klientov, aby bolo zariade-

nie 100% obsadené klientmi a znížiť finančné straty, ktoré za-
siahnutím pandémie vznikli. Vedúcej zariadenia p. Straňákovej 
boli odovzdané: hygienické, dezinfekčné, ochranné prostriedky, 
biolampa, tablet, masážne kreslo, ktoré sa zakúpili z projektu. 
Hygienické, dezinfekčné a ochranné prostriedky, pomôžu za-
riadeniu preklenúť obdobie nasledujúcich mesiacov a zabez-
pečiť ochranu zdravia klientov ZOS. Na kontakt s najbližšími 
bude klientom slúžiť tablet a na zlepšenie zdravotného stavu 
biolampa a masážne kreslo. Ďakujem pani starostke, Zitke Cse-
mezovej, Daniele Kásovej za pomoc pri príprave projektu a pani 
Ivane Slávikovej, ktorá nám ako zamestnankyňa pomohla za-
mestnanecký projekt podať.

Ing. Lenka Hanáková, poslankyňa OZ Šintava,  
predsedníčka sociálnej komisie

„Zlepšenie kvality života klientov ZOS 
Šintava“ - tento projekt sa uskutočnil 
vďaka podpore z Nadácie EPH.
Našej obci sa podarilo uspieť v granto-
vej výzve Nadácie EPH a získať finančný 
príspevok 1500 eur, za ktoré sa nakúpi-
li zdravotnícke prístroje a pomôcky do 
ZOS Šintava. Projektom z Nadácie EPH 
sa prispelo veľkou mierou k ochrane 
zdravia klientov. Zakúpený  kyslíkový  
koncentrátor pomôže pozitívne ovplyv-
niť dýchací systém a pomáhať tak klien-
tom pri liečbe srdca, hlavy alebo ciev i 
pri chronických ochoreniach, akými 
je chronická obštrukčná choroba pľúc, 
alebo oslabené dýchanie. Pre uvoľnenie 
dýchacích ciest, odsanie hlienov, bude 
v zariadení prospešná chirurgická od-
sávačka hlienov. Vzhľadom k tomu, že 
máme v zariadení i ležiacich klientov, 
veľmi nás potešili pracie podložky, na-

koľko majú vynikajúcu saciu schopnosť 
a po opraní opakovateľné použitie. Vďa-
ka hygienickým a dezinfekčným po-
môckam z projektu veríme, že sa bude 
dariť udržať počas 3. vlny pandémie 
Covid-19  bezpečné a bezinfekčné pro-

stredie v zariadení. Moje poďakovanie 
patrí starostke Režnákovej a členke soc. 
komisie Zitke Czemezovej za spoluprá-
cu pri predkladaní a realizácii projektu.

Ing. Lenka Hanáková, poslankyňa OZ Šintava,  
predsedníčka sociálnej komisie

Počas druhej vlny pandémie, pri zhoršení stavu klientov, 
sa potvrdilo, že najvhodnejšie lôžko pre klienta je polo-
hovacia posteľ, pri ktorom je prístup k chorému z oboch 
strán. Zabezpečuje  oveľa efektívnejšie polohovanie a 
uľahčuje opatrovateľskú starostlivosť. Po požiadavke o vý-
menu lôžok v zariadení ihneď reagovala p. starostka Rež-
náková a Obecné zastupiteľstvo, ktoré schválilo uvoľnenie 
financií na OZ 7.6. 2021 na nákup 6ks elektrických polo-
hovateľných postelí. Lôžko je ovládané pomocou diaľko-
vého ovládania, ktoré umožní užívateľovi vhodnú polohu 
tela, polohu hlavy aj nôh. Drevené bočné zábrany zvýšia 

bezpečnosť klienta pred pádom. Týmto sa chcem verej-
ne poďakovať p. starostke a všetkým poslancom za snahu 
pomôcť klientom zariadenia. Nezabúdajme na našich se-
niorov, doprajme im, aby v zdraví, pokoji a s láskou prežili 
svoj život v zariadení. Izolácia od rodín počas pandémie 
každého poznačí a aj maličkosti ich potešia. Niekedy stačí 
i úsmev, či stisk ruky, veľké objatie. Poprajme našim klien-
tom, aby radšej v zdraví užili nové postele a budeme dúfať, 
že budúci rok  sa dokážu nájsť financie na kúpu ďalších.

Bc. Zita Csemezová, členka sociálnej komisie
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Šintavské obecné dni 2021 / fotoreportáž

 Šintavanka si vybojovala postup do krajskej súťaže
Vo svojich víziách pokra-
čujú i naďalej. Týchto mi-
lovníkov hudobných ná-
strojov nezahnala do kúta 
ani korona. Aj počas tohto 
neľahkého obdobia, aké 
všetci prežívame, usilov-
ne pracovali. V Šintave sa 
veselo muzicírovalo už od 
roku 1914, kedy  vznikla 
prvá dychovka. Odvtedy 
už prešlo pekných pár de-
saťročí a vďaka chuti i lás-
ke k hudbe pretrvala Šin-
tavanka až do súčasnosti. 
Hoci sa na jej čele vystrie-

dalo viac umeleckých osobností a možno, práve pre to, vždy si 
zachovala svoj charakter a popredné miesto medzi hudobný-
mi telesami. Už siedmy rok je jej kapelníkom 
Peter Šona. Porozprával nám, ako sa im darilo 
v uplynulom období, aj čo chystajú najbližšie. 
„Hoci sme mali plány, nepodarilo sa nám ich 
uskutočniť. Všetko prekazila pandémia. Ak sa 
dalo, nacvičovali sme a okrem toho sme si dali 
záležať na ustálení členov našej dychovej hud-
by,“ uviedol kapelník. Oproti vlaňajšku sa im 
trošku pozmenila zostava hudobníkov. Roz-
širovanie členov neprebehlo, stále ich je 13. V 
súčasnosti teda začali v stabilnejšom zložení a 
mali už aj koncertnú skúšku nových skladieb 
a piesní. „Od júna 2021 sme sa začali schádzať 
na skúškach. Potom sme mali aj jeden koncert 
a dokonca sme odohrali svadbu. Svoje ume-
nie sme predviedli aj 18. septembra na Dňoch 
obce. Neskôr sme sa už začali pripravovať na 

Krajskú súťaž dychových hudieb v Galante,“priblížil kapelník 
Peter Šona. Dychová hudba Šintavanka zastupovala Trnavský 
kraj. Keďže reprezentovali veľmi úspešne, získali diplom, ktoré-
mu sa veľmi tešia. Ten bol zároveň vstupenkou do slovenského 
kola, ktoré sa bude konať 13.-14. novembra 2021 v Lednických 
Rovniach. Aby ich vystúpenie v krajskej súťaži bolo čo najdo-
konalejšie, nacvičili i nové skladby ako „Sadla včielka“, aj jednu 
inštrumentálnu skladbu. „Ďalšie ešte len pripravujeme, aby sme 
nimi obohatili náš repertoár. Podľa pravidiel musíme predviesť 
dve povinné skladby a potom naše domáce,“povedal šintav-
ský kapelník. Plánov majú dosť a stále sa venujú rozširovaniu 
dychovky. Radi medzi sebou privítajú ďalších členov, ideálne 
hráčov na trúbku, trombón. Nacvičujú každý štvrtok od 19.00-
21.00 hod. v priestoroch obecného úradu. Do svojich radov 
by radi zaangažovali i žiakov z hudobnej školy. Zostáva im len 
držať palce a vychutnať si ich umenie, kde a kedy to len bude 
možné. Šintavskí hudobníci sa najmä pre svoje publikum chcú 
posúvať stále dopredu.



Zo života materskej školy v Šintave
Ani sme sa nenazdali a letné prázdniny ubehli ako voda. Opäť 
prišiel september a s ním aj nový školský rok v našej mater-
skej škole. Veľmi sme sa naň už tešili a taktiež na všetky deti, 
ktoré do našej MŠ chodia. Budeme sa opäť  po celý rok snažiť 
pripravovať pre deti zaujímavé aktivity, rôzne akcie, hry a robiť 
všetko preto, aby sa v škôlke cítili čo najlepšie. A aby štart do 
nového školského roka bol naozaj veselý, nemohli sme ho začať 
inak, ako veselým vystúpením šaša Baša, ktorý svojím progra-
mom rozosmial všetky deti. Nie je predsa nič krajšie ako šťast-
né a usmiate deti. Deti v novom školskom roku nastúpili do 
útulných a vyzdobených priestorov,  o ktoré sa postarali pani 
učiteľky a tiež ochotní rodičia. Zakúpili sa pre ne nové záve-
sy, hračky, učebné pomôcky, rôzne dekoračné predmety a tiež 
keyboard, ktorý deťom spestrí každodenný život v materskej 
škole. Začali sme taktiež s krúžkovou činnosťou, kde nám k 
výtvarnej výchove pribudol krúžok anglického jazyka, o ktorý 
bol zo strany rodičov veľký záujem. Zapojili sme sa do súťaže s 
Pribináčkom, kde sa pokúsime vyhrať pobyt v škole v prírode 
a taktiež do rôznych iných súťaží – ako napr. Hyza, Adoptuj si 
kravičku... V už podporenom projekte Čerstvé hlavičky od spo-

ločnosti Kaufland deti v MŠ dostávajú pravidelný prísun ovocia 
a zeleniny, čo tiež považujeme za veľmi pozitívne a prínosné pre 
ich zdravie a celkovú vitalitu. Ukončili sme projekt „Srdce pre 
prírodu“ s nadáciou Volkswagen, s podporou ktorej sme získa-
li sumu 2.500,-€ a mohli pre deti vytvoriť podnetné a krajšie 
vonkajšie prostredie materskej školy, čo nás veľmi teší.  V me-
siaci september naši predškoláci spolu so svojimi pani učiteľka-
mi vystúpili veselým tancom s názvom “ Super deti“ Dňa obce 
Šintava, kde potešili a rozveselili všetkých prítomných. Zapojili 
sme sa do zberu drobného elektroodpadu, do zberu papiera a 
taktiež do finančnej zbierky Biela pastelka. V mesiaci október 
sme zasa vyhlásili súťaž o najväčšiu a najmenšiu tekvicu a pri-
nesením jesenných dekorácií z prírodnín sme si vytvorili krás-
nu jesennú výzdobu našej MŠ a taktiež prispeli k výzdobe obec-
ného úradu.  V našej materskej škole sa stále niečo deje. Máme 
veľa nápadov a plánov rozdelených na celý školský rok a veríme, 
že sa nám podarí ich naplniť. Naším cieľom sú šťastné, veselé a 
šikovné deti a spokojní rodičia a za týmto cieľom si s citom a 
láskou ideme. Držte nám palce. 

pripravila: Petra Suchoňová (zástupkyňa riaditeľky pre MŠ)  

Čerstvé hlavičky v našej škole
V našej škole nám veľmi záleží na zdraví našich žiakov. A aj preto 
sme sa prihlásili do súťaže a projektu spoločnosti Kaufland Čerstvé 
hlavičky. Podarilo sa nám vďaka hlasovaniu zvíťaziť a získať tak pre 
žiakov pravidelný prísun vitamínov vo forme čerstvej zeleniny a 
ovocia, ktorý žiaci dostávajú každý utorok. 

Oprava elektroinštalácie
V tomto roku sa nám podarilo pokračovať v oprave elektroinštalá-
cie školy. Zo strany ministerstva bola podporená havária stavu elek-
triny na škole. V minulosti sme takto opravili elektrické rozvody na 
poschodí a prízemí školy. Tentokrát prišla na rad ľavá časť suterénu. 
Vymenili sa rozvody v školskom klube, počítačovej učebni, šatni a 
priľahlých skladov suterénu.  Priestory sú tak bezpečné, vynovené 
a vymaľované. Úspech našich žiakov

V septembri  našu školu 
reprezentovali na kraj-
skom kole v Trnave v I. a 
III. kategórii  Hollého pa-
mätníka Hanka Dzurová, 
žiačka 4. ročníka a Adam 
Čambál, žiak 9. ročníka.  
Súťažná prehliadka Hol-
lého pamätník je jednou z 
foriem, ako permanentne 
oživovať záujem o ume-
lecký prednes. Má pevnú 
organizačnú štruktúru v 
rámci Hviezdoslavovho 
Kubína. Na prehliadke 
umeleckého prednesu 
poézie a prózy Hviezdo-
slavov Kubín 2021 sa v 
silnej konkurencii re-
citátorov  na 2. mieste 
umiestnila Hanka Dzuro-
vá. 
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Vďaka príspevku TTSK- Participatívny 
rozpočet sa podarilo na našej škole vy-
budovať altánok na vonkajšiu výučbu a 
obnoviť pestovanie na políčkach.  Projekt 
podalo Rodičovské združenie pri škole v 
spolupráci so školou. Vo verejnom hla-
sovaní náš projekt posunuli hlasujúci na 
víťazné priečky.  Získali sme 5000 € na 
realizáciu. Finančne projekt podporilo aj 
rodičovské združenie, ktoré spolufinanco-
valo výstavbu altánku.  Nábytok do altán-
ku – drevené sedenie a pergolu na pesto-

vanie ruží sa nám podarilo vyfinancovať 
z projektu TESCO – „Vy rozhodujete my 
pomáhame“, ktoré nás podporilo sumou 
800 €.   S výstavbou a prípravou pozem-
ku sme začali už skoro na jar. V marci sme 
pripravili základy altánku, vyčistili po-
zemok na políčka. V máji sa uskutočnila 
prvá veľká brigáda rodičov, učiteľov, žia-
kov a obyvateľov okolitých bytoviek, ktorí 
pomohli pripraviť pôdu na pestovanie. V 
rámci hodín technickej výchovy a pra-
covného vyučovania žiaci sadili zeleninu, 
bylinky, planty. Práca v záhrade sa im veľ-
mi páčila. Cez leto začali zbierať prvú vy-
pestovanú úrodu. Na jeseň sa uskutočnila 
ďalšia brigáda pedagógov, rodičov a žia-
kov, kedy sme osadili 
vyvýšené záhony na 
pestovanie, zasadili 
sme ovocné kríky, vi-
nič, ruže a pripravili 
záhradu na zimu. V 
rámci brigády sme si 
uvarili aj chutný guláš, 
ktorý bol odmenou za 
vykonanú prácu. Pred 
zimou nás ešte čaká 
výsadba ovocných 
stromov.  V pestovaní 
budeme pokračovať 
ďalšie záhradkárske se-
zóny a veríme, že chuť 
do práce ostane najmä 

žiakom.  Chcem veľmi pekne poďakovať 
za pomoc pri realizácii projektu najmä 
predsedníčke rodičovského združenia, 
členom rady rodičov, všetkým pedagó-
gom, rodičom a priateľom školy, ktorí boli 
ochotní sa zúčastniť brigád. Žiakom za ich 
usilovnú prácu na záhrade. Taktiež veľmi 
pekne ďakujem sponzorom, ktorí dodali 
materiál na podlahu altánku a všetkým 
majstrom, ktorí pomohli s výstavbou al-
tánku.  Na tomto projekte sa naozaj po-
dieľala veľká komunita ľudí, a tak sa cieľ 
projektu Komunitnej záhrady v Šintave 
podarilo naplniť. 

pripravila riaditeľka školy,  
Mgr. Zuzana Endelová

Komunitná záhrada v Šintave

Nový hlavný kontrolór v Šintave Ing. Anton Polák  
neplánuje robiť poriadky, chce hlavne pomáhať

Každá obec v 
našej krajine 
má svoj úrad, 
v ktorom má 
jeho zamestanec 
svoju funkciu. 
„Velí“ mu staros-
ta, ktorý spolu 
so zástupcom a 
kolegami robia 
všetko pre blaho 
svojich občanov. 
Okrem toho 
tu  patria volení 
poslanci aj hlav-
ný kontrolór. V 
Šintave práve 

nedávno prišlo k výmene na tejto stoličke 
a od septembra na ňu zasadol Ing. Anton 
Polák. Rodák z Dolnej Stredy by chcel byť 
prínosom pre obec aj občana. Rád sa ve-
nuje záhrade, vinohradu a keďže je členom 
MsO SRZ v Seredi i rybárskej organizácie 
Dolnostredan v Dolnej Strede, rád si zalo-
ví. Okrem toho ho teší pohyb a šport. Tvrdí, 
že neprišiel do Šintavy robiť poriadky, ale 
chce obci pomôcť. A prečo vlastne do toho 
išiel? „V samospráve pôsobím už 29 rokov. 
My, obyvatelia Dolnej Stredy, sme boli v mi-
nulosti viacerí aktívnejší, patril som medzi 
nich aj ja. Po osamostatnení sa obce od Se-
rede v roku 1992 som bol obecným poslan-
com nepretržite 26 rokov a tiež som zastu-
poval predchádzajúceho starostu,“opisuje 
nový kontrolór. Osem rokov bol predsedom 
finančnej komisie. Svoje skúsenosti chcel 
uplatniť aj z pozície starostu rodnej obce a 

tak v posledných voľbách zabojoval o toto 
miesto, ale neuspel. Myslí si totiž, že dlho-
dobé zastávanie funkcií jedným človekom 
je na škodu. „Hlavne v ekonomicky dobrých 
obciach je dôležitá obmena kvôli očiste a 
reštartu. Poslancom som ale už byť nechcel, 
stačilo mi vyše dvadsať rokov tejto práce. V 
porovnaní so starostovaním je to však úplne 
iná funkcia,“ uviedol Anton Polák. Hovorí, 
že vždy stál na strane bežných ľudí, obha-
joval ich a pomáhal im. Nedávno si všimol 
oznam o voľnej pozícii hlavného kontrolóra 
Šintavy a tak sa pokúsil zabojovať na tomto 
poli. Hoci predpokladal, že to bude z jeho 
strany iba výstrel do tmy, poslanci ho zvo-
lili. „Možno je výhodou, že nie som Šintav-
čan a mám iný a nezaťažený pohľad na vec 
či dianie v Šintave. Myslím, že obce dnes a 
stále majú čo riešiť. Prenos výkonu verejnej 
správy zo štátu na obce sa totiž len zväčšu-
je,“objasňuje kontrolór. Hlavnú funkciu a 
činnosti kontrolóra obce vymedzuje Zákon 
č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení a ob-
náša mnohé činnosti. Podľa Antona Poláka, 
hlavnou úlohou je dohliadať na zákonnosť 
a efektívne využívanie finančných zdrojov 
obce a organizácií v jej pôsobnosti, kde veľ-
mi pomôže znalosť príslušných zákonov aj 
dlhoročné skúsenosti v samospráve. Potom 
sú to kontroly iného druhu, ktoré robí z 
vlastnej iniciatívy. „Kontrolór môže konať aj 
sám v prípade, že to považuje za potrebné,  
samozrejme, hlavne z poverenia obecného 
zastupiteľstva alebo starostu obce. Môžem 
dávať návrhy na opatrenia, ktoré pomôžu 
zvýšiť efektivitu riadenia finančných zdro-
jov obce,”priblížil. Môžu ho navštíviť aj ob-

čania, ak potrebujú čosi vyriešiť? Každému 
je k dispozícii, môžu prísť za ním so sťažnos-
ťami alebo petíciami, či sa prísť posťažovať 
na poslancov, samosprávu. Samozrejme, v 
prípade, že by u poslancov či starostky neus-
peli. Aktuálne pracuje na svojej prvej úlohe. 
Z poverenia starostky obce Bc. Stanislavy 
Režnákovej kontroluje Zariadenie opatro-
vateľskej služby v  Šintave. „Okrem toho sa 
plánujem venovať stretnutiam s finančnou 
komisiou a samozrejme, o chvíľu nás čaká 
vypracovanie rozpočtu v rámci zákonnosti. 
Chodievam na rokovania obecného zastu-
piteľstva, rokovania komisií, vykonávam 
miestne šetrenia,“reaguje hlavný kontrolór. 
Aký je vlastne význam kontrolnej činnosti 
pre obec? „Kontrolujem zákonnosť, nie-
kedy sú schválené uznesenia a nariadenia 
v rozpore so zákonom, čo býva spôsobené 
aj častými novelizáciami zákonov. Takisto 
môžu vznikať rozpory medzi starostom a 
obecným zastupiteľstvom a pod. Myslím si, 
že všetky články samosprávy by mali ťahať 
za jeden povraz a vtedy bude obec najlepšie 
fungovať. Nie vždy to tak ale je. Kontrolór tu 
môže byť akýmsi mediátorom, aby sa mož-
né spory urovnávali a tým lepšie vykonávali 
veci v prospech obce a občanov” dodal na 
záver. Stránkové dni kontrolóra v Obecnom 
úrade v Šintave sú každý pondelok od 9.00 
do 15.30. hod. Počas tohto pandemického 
obdobia funguje bez obmedzení. V prí-
pade potreby mu môžete písať e-mail na 
kontrolor@sintava.sk alebo zatelefonovať na 
mob.č.: 0918 818 547.
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Tento rok sme vyskúšali šťastie a zapojili 
sme sa do viacerých projektov. Vďaka tomu 
sme napríklad od Trnavského samospráv-
neho kraja získali financie na zakúpenie 
veslárskeho trenažéra. Zapojili sme sa aj do 
projektu COOP Jednota „Program podpory 
lokálnych komunít“, kde sme najskôr s dvo-
ma projektami neuspeli. Regionálna poboč-
ka COOP Jednota Galanta však zaradila náš 
projekt Nástupište pre vodákov na rieke Váh 
do programu „Druhá šanca“, v ktorom sme 
aj vďaka hlasovaniu našich priaznivcov zví-
ťazili a  získali tak 6 000 eur na nové mólo. 
Mólo je modulárne a jednoducho rozšíriteľ-
né, takže je možné k nemu dokupovať ďalšie 
časti. Týmto by sme radi oslovili aj potenci-
álnych sponzorov, ktorí by chceli prispieť na 
jeho rozšírenie. Vďaka spoločnosti Rejk-Net, 
s.r.o máme v  klube zavedený internet, čo 
nám uľahčí účasť na on-line pretekoch na 
veslárskych trenažéroch a  umožňuje nám 
okamžité online zverejňovanie výsledkov po 
súťažiach.

Súťaže 2021
Tohtoročné súťaže sme odštartovali na 
jar kontrolnými pretekmi na 6 km a  2 km, 
ktoré ukázali kondičku po zimnej príprave. 
Prvé ozajstné preteky sme absolvovali v júni 
v  Brne na Majstrovstvách oblasti Morava, 
na ktorých sme získali v disciplíne skif zla-
to, striebro a  bronz (Patrícia Čambálová a 
Marek Jankuj, Nela Šipekyová) a v disciplíne 
dvojskif bronz (Patrícia Čambálová). Nasle-
dovala SNP regata v  Piešťanoch, ktorá bola 
pre niektorých našich mladých pretekárov 
prvými pretekmi a z  ktorej sme si doniesli 
niekoľko cenných kovov (6-krát zlato, 4-krát 
striebro, 4-krát bronz). Počas toho istého ví-
kendu sa naši juniori Peter Garaj a Patrícia 
Čambálová prvýkrát zúčastnili Medzinárod-
nej regaty v slovinskom Blede, kde sa síce ne-
umiestnili, ale odniesli si cenné skúsenosti. 
Júnové preteky pokračovali v  maďarskom 
Győri, kam už tradične chodievame iba na 
jeden deň (hoci preteky sú dvojdňové), čo 
niektorým našim pretekárom neumožňuje 
štart vo svojej kategórii. Vďaka Terese Trento 
a  Marekovi Jankujovi sme však získali dva 
cenné kovy. Na Majstrovstvách ČR dorastu, 
juniorov a  seniorov 2021 v  Račiciach, ktoré 
sa konali 25. – 27. júna, súťažila naša štvor-

členná pretekárska výprava v zložení Patrícia 
Čambálová, Nela Šipekyová, Adam Čambál 
a Peter Garaj v silnej konkurencii. Najúspeš-
nejšia bola Patrícia Čambálová, ktorá vybo-
jovala v  posádke na dvojskife s  Anastasiou 
Iakovlev (STU BA) krásnu striebornú me-
dailu a na skife štvrté miesto. Nela Šipekyová 
skončila na druhom mieste a Peter Garaj na 
treťom mieste vo finále B, čo v celkovom po-
radí znamenalo 8. a 9. miesto. Finálové závo-
dy z týchto pretekov boli vysielané on-line na 
YouTube kanáli Českého veslárskeho zväzu.
Pre skvelé výsledky našej Patrície Čambálo-
vej a Anastasie Iakovlev na dvojskife sa pod 
vedením trénera Mareka Režnáka začala táto 
posádka pripravovať na Majstrovstvá sveta 
juniorov v bulharskom Plovdive, ktoré sa ko-
nali 11. – 15. augusta. Vďaka bratislavským 
sponzorom sme mohli našim pretekárkam 
ponúknuť extra podporu na výživové dopln-
ky počas tejto prípravy, čo je nevyhnutné pri 
ťažkých dvojfázových tréningoch. Konku-
rencia v Bulharsku bola veľmi silná, ale diev-
čatá statočne bojovali až do konca. Naša slo-
venská posádka sa umiestnila na 3. mieste vo 
finále D, hoci sme všetci tajne dúfali v účasť 
vo finále C.... Nevadí, možno nabudúce. Ve-
ríme, že v našom klube čoskoro vychováme 
ďalších reprezentantov SR. V piatok 20. au-
gusta sa v  českej Třeboni konalo podujatie 
Olympic Hopes Regatta 2021 (Olympijské ná-
deje dorastencov), na ktorom súťažili najlep-
ší 15- a 16-roční veslári a veslárky z Maďar-
ska, Poľska, Česka, Slovenska a Rakúska. Na 
základe vynikajúcich výsledkov si prvýkrát 
obliekla reprezentačný dres naša Nela Šipe-
kyová, ktorá sa celé leto na túto medzinárod-
nú súťaž intenzívne pripravovala v posádke 
párovej štvorky spolu s ďalšími dievčatami 
z Piešťan. Medaila im ušla o pár sekúnd, ale 
dievčatá vylepšili svoju skleslú náladu dvo-
mi zlatými medailami na Třebonskej regate, 
ktorá nasledovala cez víkend po súťaži OH. 
Z regaty si doniesol zlato aj Adam Čambál.
Kvôli pandemickým opatreniam sa na Slo-
váckej regate v Břeclave (28. – 29. 8) zúčast-
nili iba Adam Čambál a  Peter Garaj, ktorí 
priniesli domov tri zlaté medaily. Druhý 
ročník Šintavských šprintov sa konal v  šin-
tavskej lodenici 11. septembra. V rámci prí-
prav sa s pomocou ťažkej techniky od firmy 
Hrachostav podarilo krásne vyčistiť celú 

zátoku. Za pomoc pri realizácii tohto špor-
tového podujatia chceme poďakovať našim 
členom a podporovateľom nášho klubu. Do-
máci pretekári sa nedali zahanbiť a rozšírili 
svoje zbierky medailí. Zlato nám vybojovali 
Nina Scherhauferová, Nela Šipekyová, Patrí-
cia Čambalová, Marek Jankuj, Alexandra 
Gálová, Teresa Trento, Viktória Dudonová, 
Nela Scherhauferová a Martin Miklošík. Svoj 
prvý pretek tu absolvoval aj piešťanský pa-
raveslár Krištof Kubala, čím odštartoval sú-
ťažné paraveslovanie na Slovensku. Na pre-
tekoch osemveslíc Devín – Bratislava, ktoré 
sa konali 18. septembra, si prvýkrát vyskúšali 
veslovanie na Dunaji v posádke osemveslice 
naši pretekári Peter Garaj a  Adam Čambál. 
Majstrovstvá Slovenska sa konali na Zlatých 
pieskoch a  nášmu klubu sa podarilo zís-
kať sedem majstrovských titulov (Alexan-
dra Gálová, Martin Miklošík, Peter Garaj, 
Patrícia Čambalová, Teresa Trento, Tomáš 
Kubík, Nela Scherhauferová), päť striebor-
ných umiestnení (Marek Jankuj, Nela a Nina 
Scherhauferové, Viliam Kubík, Adam Čam-
bál, Nela Šipekyová) a šesť bronzových prie-
čok (Teresa Trento, Nela Šipekyová, Nela 
a  Nina Scherhauferové, Nicol Iracká, Peter 
Garaj). Vyhodnotený tu bol aj Slovenský 
pohár na veslárskych trenažéroch, v  ktorom 
získali ocenenie Marek Jankuj, Patrícia Čam-
bálova a Alexandra Gálová. Na tomto mieste 
chceme poďakovať našim skvelým trénerom 
Marekovi Režnákovi, Monike Tichej a Lucii 
Bulejkovej, ktorá sa do klubu ako jeho bývalá 
pretekárka tento rok vrátila a s nadšením sa 
venuje našim mladým pretekárom.  Posled-
né tohtoročné preteky na vode – už tradične 
netradičné Piešťanské štvorky (4 km prete-
ky) sme absolvovali počas prvej októbrovej 
soboty v  zložení: juniori/dorastenci – Nela 
Šipekyová, Adam Čambál, Viktória Dudono-
vá, Peter Garaj; mladší/starší žiaci – Teresa 
Trento, Monika Jankujová, Dorota Trento, 
Marek Jankuj.

Ďalšie aktivity klubu
18. októbra sme boli predstaviť náš klub na 
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave. Ukázali 
sme deťom, ako prebiehajú tréningy, mohli 
si vyskúšať veslársky trenažér a zasúťažili si 
vo veslovaní. Dúfame, že aspoň niektorým 
veslovanie učaruje a privítame ich v našich 

Sezóna 2021 vo Veslárskom klube Šintava
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radoch. Radi by sme sa v klube zamerali aj 
na väčšie posádky (štvorky, osemveslice...), 
ale na zostavenie takýchto posádok potre-
bujeme mládež v rovnakej vekovej kategórii. 
Okrem toho potrebujeme získať modernej-
šiu párovú štvorku, ktorú však nedokážeme 
z vlastných zdrojov zaplatiť (cena použitých, 
ale schopných lodí sa pohybuje nad 10 000 
eur). Určite však budeme hľadať finančné 
zdroje na jej zakúpenie, možno aj prostred-
níctvom verejnej zbierky.
Podarilo sa nám však do klubu získať dračiu 

loď, ktorá už absolvovala prvú jazdu s naši-
mi členmi – veslármi aj neveslármi. Túto loď 
je možné si za poplatok prenajať a podporiť 
tak činnosť nášho klubu. V zime nás čakajú 
prvé kolá v  Slovenskom pohári na veslár-
skych trenažéroch a radi by sme absolvova-
li aj tradičné zimné sústredenie v  Tatrách. 
S  postupným zverejňovaním budúcoroč-
ných pretekov začneme plánovať nastávajú-
cu sezónu a možno pribudnú aj nové súťaže 
v  nových destináciách. Od leta pomáhame 
s tréningami v novovzniknutom Veslárskom 

klube Šaľa, ktorého športovci aj vďaka nám 
absolvovali svoje prvé preteky na tohtoroč-
ných Majstrovstvách Slovenska na Zlatých 
pieskoch. Na záver chceme poďakovať všet-
kým našim pretekárom, trénerom a členom 
klubu, ako aj obci Šintava a ostatným priaz-
nivcom za celoročnú podporu. A nezabudni-
te na nás myslieť aj s podporou prostredníc-
tvom darovania 2 % z vašich daní.

Peter Šipeky, Mgr. Barbora Nosková

Šintavania boli opäť prví
Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska Galanta zorganizovala v rámci 2. kola projektu 
ÚNSS Kolkársky turnaj. Druhú augustovú sobotu sa zišlo 
v piešťanskej kolkárni 32 hráčov a ich asistentov (podáva-
čov). Počas celého dňa vládla dobrá nálada a hráči si me-
dzi sebou postupne vymieňali spoločné zážitky zo svo-
jich výkonov. Po záverečnom kole predseda Marián Tóth 
a hlavná rozhodkyňa Anna Strížová vyhlásili výsledky 
kolkárskeho turnaja. V kategórii B1 (nevidiaci) 1. miesto 
Ľudmila Šišáková s výkonom 660 bodov, 2. miesto Ma-
rián Tóth 623 bodov a na 3. mieste sa umiestnil Michal 
Ondruška 605 bodov. V 
kategórii B2 ženy  (prak-
tická slepota) 1. miesto 
výkonom 745 bodov 
získala Anna Pauluso-
vá, 2. miesto Jana Med-
veďová 705 bodov a na 
3. mieste sa umiestnila 
Viera Bulková s výko-
nom 693 bodov. V tej 
istej kategórií, ale muži 
na 1. mieste sa umiest-
nil s počtom bodov 727 
Róbert Sliva, 2. miesto 
Peter Bujna 685 bodov 
a 3. miesto František 

Kráľovič 670 bodov. V kategórii B3 ženy (slabozrakí) na 
1. mieste sa umiestila Anna Strížová s výkonom 711 bo-
dov a na 2. mieste získala Magdaléna Kollerová s výko-
nom 665 bodov. Mužská kategória B3, 1. miesto získal 
Roman Ondrejkovič s výkonom 700, 2. miesto Miroslav 
Červenák 658 bodov a na 3. mieste s výkonom 651 bo-
dov sa umiestnil Peter Koller. Šintavské družstvo s výko-
nom 2019 bodov získalo prvé miesto, na druhom mieste 
sa umiestnili hráči z Nitry s výkonom 1904 bodov a na 
treťom mieste sa umiestnili hráči z Martina s 1899 bodmi. 

Robo Sliva
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V Šintave si gynekológ MUDr. Dušan Heriban otvoril súkromnú prax
Obec sa opäť posunula smerom k lepšiemu. Najmä dámy sa od leta 
2021 môžu tešiť na to, že priamo v centre Šintavy nájdu špeciálne zdra-
votnícke služby. MUDr. Dušan Heriban tu totiž začal svoju súkromnú 
gynekologickú prax. Tento Seredčan už v mladom veku inklinoval k 
medicíne. „To, že chcem byť lekárom, som vedel už na strednej ško-
le, špecializácia v odbore gynekológia sa vyprofilovala až neskôr, keď 
som medicínu začal študovať,“ priblížil začiatky  doktor. Vysokú školu 
absolvoval na Karlovej univerzite, Lekárskej fakulte v Hradci Králové. 
Po jej skončení nastúpil do Fakultnej nemocnice v Nitre, kde pôsobil 
rok na cievnej chirurgii. „Na gynekológii vtedy nebolo voľné miesto, 
ale počkal som si, veril som, že to časom príde. Vydržal som tam osem 
rokov, ale prišiel čas na zmenu. Otvorili sme ambulanciu a súčasne 
pôsobím aj v galantskej nemocnici,“ pokračuje doktor Heriban. Ako 
hovorí, každá pracovná skúsenosť mu priniesla niečo zaujímavé. To, 
že sa venuje gynekológii, neľutuje. Keďže sa chcel začať realizovať sám 
a mať aj čas pre seba a svoju rodinu, potreboval byť flexibilnejší. Na-
pokon sa rozhodol, že pohľadá miesto pre svoju gynekologickú am-
bulanciu. V Seredi nenašiel vhodné priestory, ktoré by spĺňali prísne 
hygienické normy, náhoda ho priviedla len pár kilometrov od svojho 
bydliska, do Šintavy. Ambulancia funguje od 1. júla 2021 v centre obce. 
„Pacientky dnes majú voľbu lekára, takže k nám dochádzajú aj moje 
niekdajšie pacientky z Bratislavy, z Nitry, vlastne odvšadiaľ, kde som 
pôsobil plus veľa známych, ktorí sa už nevedeli dočkať, kedy otvorím 
brány novej ambulancie,“uviedol gynekológ. Spolu s vyštudovanou 
pôrodnou asistentkou Mgr. Luciou Kukučiarovou poskytujú všetky 
služby pre tehotné od štandardnej diagnostiky, cez 4D morfologický 
ultrazvuk, venujú sa prevencii i špeciálnym vyšetreniam, poskytujú 
poradenstvo pri poruchách neplodnosti. Vedia ísť s pacientkou až k 
pôrodu, keďže doktor Heriban pracuje aj v nemocnici. „Som rád, že 
viem dokonale skĺbiť prácu v ambulancii s prácou v nemocnici. Toto 
je fajn, pretože moje pacientky, ktoré mi dôverujú, sa cítia lepšie, keď 
problém vyriešime spolu, od diagnostiky cez liečbu až po prípadnú 
operáciu či pôrod,“ dodal. V Šintave majú nadštandardné vybavenie - 
dva ultrazvuky, kolposkop, robia CTG monitoring a pod. Oplatí sa ich 
navštíviť aj pre to, že pán doktor si zakladá na dôkladnej komunikácií, 

venuje pacientke dostatok času, aby prišlo k porozumeniu na oboch 
stranách. Na prehliadku sa možno objednať od 15 rokov a dá sa tak 
urobiť aj elektronicky. Aktuálne nevyžaduje žiadne testy ani potvrde-
nia. Jedna návšteva trvá približne 20-30 minút a počas prehliadky uro-
bí komplexné vyšetrenie. Femigyn je zmluvným partnerom všetkých 
zdravotných poisťovní. O svoje zdravie sa, podľa doktora Heribana, 
ženy starajú. Väčšina pacientok chodí na prehliadky pravidelne, ale 
nájdu sa aj také, ktoré neprídu celé roky. A čo pre doktora znamená 
jeho profesia? „Tým, že som v tomto odbore vždy chcel pôsobiť, som 
spokojný tam, kde som. Práca ma teší, napĺňa a neľutujem svoj výber,“ 
vyhlásil. Nežije však len prácou, voľný čas venuje deťom a partnerke. S 
nimi rád vybehne na túry k chatám, hradom alebo aj do vinohradskej 
porondy. Jeho veľkou vášňou sú aj motorky a štvorkolky, na ktorých si 
riadne vyčistí hlavu. Ambulanciu FemiGyn nájdete na Mierovom ná-
mestí č.6 v Šintave. Ordinujú každý deň okrem pondelka. V utorok 
a stredu od 7.00 do 15.00 hod., vo štvrtok od 7.00-17.00 a v piatok 
od 7.00 do 14.00 hod.

- r -

MUDr. Dušan Heriban, Mgr. Lucia Kukučiarová,  
gynekologická ambulancia Šintava

Dvaja mladí Šintavčania si uctili svojich otcov „Sumčiarskymi pretekmi“

Priatelia Miloš Hracho a Ondrej Šuhay si 
zaumienili zorganizovať parádnu vec s prí-
chuťou nostalgie. Keďže ich otcovia boli roky 
zanietenými rybármi, rozhodli sa vzdať im 
úctu zaujímavým spôsobom. Majú totiž ry-
bárske lístky a tak si vyhútali preteky, v kto-
rých budú loviť ich kamaráti.  „Že to bude 
prvý ročník-Memoriál môjho otca Mirosla-
va Hracha a Milana Šuhaya, napadlo v hla-
vách nám obom, “uviedol organizátor Miloš 
Hracho. Celá paráda vypukla 24. septembra 
2021 o 14.00 hod. V pretekoch nešlo o dra-
vé súťaženie, ale o pohodu a dobrú náladu. 
V Lodenici pri Váhu sa rozložilo svoje ry-
bárske náčinie dokopy dvanásť tímov: Pre-
dátor Team Sereď, NASA Team, TECTUM 

Siluro, Oklaj Team, Fishon Team, Team Zele-
ný blesk, Team Black Cat Šintava, Bob&Bo-
bek-team, MiMasu cat, Siluro Veteran team a 
MOKACARP team. Ako každá správna súťaž 
i táto mala svoje pravidlá. „Miesto lovu získa-
li súťažiaci podľa prihlásenia. V jednom tíme 
boli traja rybári. Každý mohol chytať na dve 
udice. Sumec aj ostatné ryby, ktoré skončili 
na udici, však museli spĺňať isté parametre. 
Všetky úlovky aj tak putovali späť do vody,“ 
uviedol Miloš Hracho. Podľa organizáto-
rov podujatia mohol súťažiaci za uloveného 
sumca nad 50 cm získať 1 bod. Bonusom boli 
úlovky ako zubáč a šťuka. Samozrejmosťou 
bolo lovenie na udice podľa rybárskeho zá-
kona. Člny museli byť vybavené záchrannou 
vestou. Sumčiarske preteky napokon skonči-
li tak, že sa rybárom podarilo uloviť sumca, 
ktorý, kvôli poddimenzovaným parametrom, 
putoval späť do vážskych vôd. „Sumca chytiť 
je už dnes rarita, pretože ich vo Váhu nie je 
toľko ako kedysi. Máme ponaučenie, že to 
nabudúce musíme inak vyšpekulovať. Na rok 
urobíme preteky už na jar, keď sú sumce ak-
tívnejšie,“ prezradil organizátor Miloš Hra-
cho. Plánujú, že využijú aj vábničky, ale len 
mimo ich lovného úseku. Keďže sa tento rok 
sumcom nepáčilo vyskočiť na udice, Miloš s 

Ondrejom sa rozhodli, že tohtoročné parád-
ne ceny rozdelia medzi víťazov memoriálu 
na budúci rok. Dajú aj priestor verejnosti ale-
bo to opäť bude ich priateľská akcia? „To ešte 
nevieme, ako to urobíme. Možno ešte v roku 
2022 budeme chytať so súčasnými tímami a 
o rok potom už bude môcť prísť aj verejnosť. 
Dajte sa prekvapiť,“ uzatvoril rybár Miloš.



Ferdinand Pazúr, Dušan Sokol, Kristián Valovič. Traja chalani 
zo Serede a Trnavy, ktorých spojila láska k jedlu a jeho výrobe

Oni hovoria: „Na ceste ukazovať našu 
gastro vášeň z prevádzky v Šintave. 
Naším cieľom je podávať pridanú hod-
notu k jedlu. Ako zvykneme hovoriť 
“Najesť sa môžete hocikde, ale pocítiť 
s jedlom radosť a zážitok len málok-
de.” Z tohto konceptu vychádza naša 
kuchyňa. Bavia nás kombinácie, zau-
jímavé chute, čerstvé suroviny a práca 
s nimi, baví nás sledovať , ako sa dá 
vyčariť úsmev na perách jedlom, kto-
ré bolo vyrobené s láskou. Veríme, že 
ak ho človek pripraví so starostlivos-
ťou , záujmom a nasadením, odrazí sa 
to v chuti. “Gastro-mániu” sme v  nás 
začali pestovať už roky dozadu. Ako 
malí chalani sme si často varili sami, 
zišli sme sa k vyrobenému jedlu a po-
pri vychutnávaní sme ho rozoberali 
do poslednej ingrediencie. Klasické 
domáce jedlo sa čoskoro stalo zvy-
kom a začali sme pátrať po niečom, u 
nás neobvyklom, zaujímavom. Objavili sme 
sushi. Pracovali sme v rôznych sushi baroch. 
Od Hlohovca, Piešťan až po vrcholový Brati-
slavský IASAI, do ktorého sa dostal náš člen 
teamu Feri Pazúr. Pracoval po boku uzná-
vaného slovenského kuchára, sushimajsta a 

majiteľa prevádzky Iasai, Tomáša Lisého. V 
niektorých sushi prevádzkach sme našli chy-
by, ktoré sme videli, že sa dajú zlepšiť a ten 
najlepší nám posunul veľmi veľa skúseností. 
Popri zbieraní nových skúseností sme už v 
domácich podmienkach vydávali a testovali 

sushi a jedlá, ktoré by sme chceli po-
dávať ľuďom. Mnohí nás budú poznať 
pod značkou “Sušiferi”, pod ktorou sme 
fungovali. Prišiel čas posunúť sa. Keď-
že sa  všetci traja poznáme veľmi dlhú 
dobu, prakticky už od útleho veku, cí-
time sa ako bratia, ktorým koluje v ži-
lách jedna krv. Sme rovnako “uderení” 
a máme podobné, až rovnaké záujmy,  
prišla myšlienka na vytvorenie nového 
mena - “DYNASTY”. 
Z pojmu dynastia - rad panovníkov 
jedného rodu. Keď si vymeníme pa-
novníkov za milovníkov jedla, cítime, 
že je to to, čo nás vystihuje. Pod týmto 
menom môžete čakať prevádzku v Šin-
tave, ktorá sa už čoskoro chystá otvoriť. 
Nechceme uvádzať presný dátum (ten 
si necháme pre seba ;) ). Budeme fun-
govať ako donáška a “take-away” pre-
vádzka sushi a ázijského jedla . Môžete 
sa tešiť aj na  nejaký dezert. Priorita 

pre nás je nemať jedálny lístok postavený na 
kvantite, ale na kvalite. Takže ich spočiatku 
nebude veľa, ale budú stáť za to. Pozývame 
vás, aby ste sa o tom presvedčili sami :). Pre  
ľudí, ktorí si po jedlo zbehnú osobne, bude-
me čakať na mierovom námestí v Šintave.“ 
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 II. ročník Šintavského kotlíka bol v znamení skvelých gulášov aj dobrej nálady

Veselé gurmánske podujatie začína mať v obci svoju tradíciu. 
Jeho nultý (štartovací) aj prvý ročník zorganizovali členovia 
kultúrnej komisie v obecnom úrade. Vlani súťaž pre korona-
krízu odpadla. Teraz si už ale usporiadatelia povedali, že im 
nič nezabráni, aby zabavili svojich priateľov a spoluobčanov, 
najmä v tejto neveselej dobe. Do organizovania II. ročníka Šin-
tavského kotlíka sa pustili spontánne, samozrejme, s ohľadom 
na protipandemické opatrenia. Podujatie si pod krídla zobrali 
pracovníci Obecného úradu v Šintave a miestnej GM Caffé. Pr-
votná myšlienka kedysi skrsla v poslancovi Martinovi Polákovi, 
neskôr ju do reálnej podoby rozvinul Peter Šona. Jeden z or-
ganizátorov Tomáš Javor prezradil:„Nekonali sa u nás žiadne 
obecné podujatia, ľudia nemali možnosť vybehnúť ani na ob-
ľúbené hody. Tak sme rýchlo zorganizovali Šintavský kotlík v 
sobotu 4. septembra 2021.“ Prihlásiť sa mohol každý, kto mal 
záujem. Súťaž sa teší mimoriadnej obľube. Dokazuje to fakt, že 

kapacita účastníkov bola naplnená v priebehu týž-
dňa. Spomedzi päťdesiatky súťažiacich vytvorili 10 
družstiev. Osem z nich bolo domácich-šintavských, 
pričom v jednom družstve boli 3-5 členovia. Všet-
ko vypuklo napoludnie príhovorom starostky obce 
Šintava Stanislavy Režnákovej. Keďže žijeme ťažkú 
dobu, súčasťou tohto podujatia boli protipandemic-
ké opatrenia a nechýbala dezinfekcia kvôli ochrane 
zdravia účastníkov. „Súťaž prebiehala na ceste medzi 
obecným úradom a základnou školou. Podmienkou 
pre účasť bolo, že si každý musel priniesť vlastné su-
roviny- mäso vcelku, korenie. My, organizátori, sme 
dodali príbory, taniere, servítky, kotlíky,“argumen-
toval Tomáš Javor. Spomedzi družstiev súťažili po-
etické zoskupenia ako Sojky, Šisako (Šintavské sacie 
komando), Učiteľky, Šintavanka, Grófovci, Amandy, 
Dubákovci, Dinkovi, Hasiči, Mor ho! Famózni ku-
chári všetko krájali priamo počas päťhodinovej sú-
ťaže. Ako prvé podpaľovalo pod kotlíkom družstvo 
Hasičov. Tento bod plánujú usporiadatelia zmeniť. 
Zistili totiž, že súťažiaci by chceli mäso doma už aj 

marinovať, čo sa vcelku nedá, takže to nabudúce zrejme umož-
nia. V rámci šintavského „gastroošiaľu“ sa v kotlíkoch varilo ho-
vädzie mäso, dve družstvá prichystali kotlíkový guláš z diviny. 
„Na priebeh prípravy aj varenie dohliadala i porota v zložení 
Vladislav Javor, Terézia Šonová a Ladislav Režnák. Uvarené 
guláše ochutnávali anonymne,“ dodali organizátori. Súťažia-
cim sa všetko páčilo, až pokiaľ porota nezačala hodnotiť. Vte-
dy vraj trošku kuchári vystrkovali rožky, prečo nevyhral práve 
ich guláš. Všetko však prebiehalo v pohodovej atmosfére, ktorú 
dotvoril aj DJ Hugo. „O guláše bol veľký záujem, rozchytali sa 
za okamžik. Už teraz plánujeme ďalší ročník aj s viacerými vy-
lepšeniami, avšak dopredu ich nebudeme prezrádzať,“ vyhlásil 
Tomáš Javor. A kto zvíťazil v II. ročníku Šintavského kotlíka? Na 
prvom mieste skončili Sojky, druhé bolo družstvo Hasiči a tretí 
sa umiestnili Mor ho! Víťazom aj zúčastneným srdečne gratu-
lujeme!



Talentovaná Šintavčanka Henrieta Bobuľová 
naplno žiari v Superstar!

Sympatická, príjemná, veselá 
mladá slečna má len 20 rokov a 
vyzerá to tak, že sudičky jej do 
kolísky pričarovali veľkú náruč 
talentu a príjemného vyžarova-
nia. Momentálne študuje druhý 
ročník psychológie na Univerzi-
te J.A.Komenského v Bratislave 
a zároveň brigáduje v advokát-
skej kancelárii. Tancuje, spieva, 
hrá na ukulele a práve teraz 
prežíva euforické obdobie. Svo-
jím talentom totiž očarila po-
rotu speváckej súťaže Superstar. 
Trošku sme ju teda vyspovedali. 
Henrieta, priznajte sa, k spevu 
ste inklinovali odmalička alebo 
to prišlo neskôr? „So spevom 
som začala ešte v škôlke. Prišla 

pani učiteľka Vojtechová, ktorá nás mala mať ako prvákov. Vypoču-
la si nás a vytipovala tých, v ktorých videla potenciál. Začala sa nám 
venovať, brala nás na vystúpenia a súťaže. Na strednej škole som tiež 
mala šťastie na pani učiteľku Andreu Ruczovú a Mariannu Krčmári-
kovú, ktoré mi umožnili vystupovať,“priblížila Henrieta. Neskôr si 
mladá slečna naplno uvedomila, že spieva rada, ale chce sa zdokonaliť. 
Tri roky chodila na spev do Nitry k veľmi dobrej pani učiteľke Danici 
Matuščinovej. Henrieta hovorí, že hudobné gény mohla zdediť po ma-
mine, ktoré hrávala na harmonike. Tatino sa vraj nikdy umelecky ne-
prejavil. A čo doviedlo usmievavú Šintavčanku do Superstar? „Ja som 
bola odjakživa fanúšičkou tejto súťaže, vždy som ju s radosťou pozera-
la. Naši mi stále hovorili, že keď budem staršia, mám sa prihlásiť. Čo-
raz viac ma podnecovali aj kamaráti, keď videli videá alebo ma počuli 
spievať. Povedala som si teda, prečo nie, skúsim a do Superstar som 

poslala prihlášku s videovizitkou, ale bez nejakých očakávaní,“ uviedla 
Henrieta. A, vyšlo jej to! Odpísali jej, že si urobia online pohovor. Ten 
sa však kvôli pandémii uskutočnil asi až po polroku. Pozvali ju potom 
na oficiálny kasting, kde boli  od 8.00 a ona vystupovala o 17.00 hod. 
„Snažila som sa držať v dobrej nálade, spievali sme si spolu s ostatnými. 
Kým čakáte pred dverami, je tam tréma, ale, keď ste už vnútri, opadne. 
Je to tak vždy, keď začnem spievať na vystúpeniach,“ ozrejmila. Pred 
porotou sa Henrieta cítila fajn, veľmi sa na jej členov tešila, pretože, do-
vtedy nikto odborne nezhodnotil jej spev. Najviac sa obávala a zároveň 
aj tešila práve na „prísneho porotcu“ Pavla Haberu, chcela vedieť, čo 
povie na jej vystúpenie. A splnilo sa jej to do bodky. Na „horúcom pó-
diu“ sa nad jej zjavom, talentom a pôvabným slovenským priezviskom 
Bobuľová rozplýval práve on. Príjemná spätná väzba Henrietu dojala a 
verí, že sa jej bude v súťaži dariť. Spevu sa chce venovať aktívnejšie, jej 
snom je presadiť sa v umeleckej sfére. Každopádne účasť v Superstar 
berie ako super skúsenosť. Okrem toho veľmi rada tancuje hip-hop, 
dancehall a jej súčasnou hlavnou náplňou je vysokoškolské štúdium. 
Ako 16-ročná účinkovala v slovenských seriáloch. S učiteľkou Maricou 
Šiškovou sa v Nitre aktívne venovala hraniu, spevu aj tancu a chcela 
vyšliapnuť na hereckú dráhu. Fascinovalo ju to a na základe poznatkov 
z hereckej práce začala uvažovať aj nad psychológiou. Henrieta sa  veľ-
mi rada rozprávala s ľuďmi, ktorí sa jej zdôverovali a ona ich počúvala. 
Rozmýšľala teda nad týmto odborom. Bála sa však, že by psychológiu 
príliš aplikovala do osobného života, tak od nej upustila. Napokon však 
zasiahol osud a na prijímačkách na herectvo neuspela. Naplno sa vrhla 
na psychológiu. Herectva sa ale nevzdáva a ktovie, možno z nej napo-
kon bude slávna speváčka. „Mňa stále ťahá ten umelecký smer a dúfam, 
že sa mu budem v živote venovať. Uvidíme, ako bude po Superstar, či 
ma to niekam posunie. Doštudovať však iste plánujem, psychológiu si 
nechávam ako zadné vrátka,“ dodala na záver šikovná mladá Šintav-
čanka.  

- r -

Šintavčanovi Davidovi Virágovi vyšiel jeho prvý singel MAYBE
Mladý sympatický chalan má 22 rokov. Po štúdiu na konzervatóriu po-
kračuje na VŠMU, v hre na klavíri. David Virág má jednoducho lásku 
k hudbe v génoch. Nedávno svetlo sveta uzrela jeho „prvotina“ singel 
Maybe a nás zaujímalo, ako sa mu darí a, čo zaujímavé chystá. Ako pre-
zradil, od vyše štyroch rokov sa venuje hre na klavíri. Páčilo sa mu, ako 
na ňom hrá jeho otec, a tak sa tohto okúzľujúceho nástroja chopil aj on. 
Od šiestich-siedmich rokov k hre pridal aj spev. „Spieval som doma, 
iba pre seba, prezentoval som sa len klavírom. Potom však s pubertou 
prišla zmena hlasu a ja som sa hanbil spievať. Hovoril som každému, 
že som klavirista,“priblížil David. Počas jeho hry na klavíri často vzni-
kali rôzne skladby, väčšinu si však nezapísal, prileteli spontánne a, ako 
prišli, tak aj odišli. Po čase mu, ale napadlo, že sa vráti zase k spevu. A 
zobral to „od podlahy“, rovno napísal prvú spevácku skladbu s názvom 
Maybe (Možno). S ňou mu pomohla sestra Katrin, ktorá študuje herec-
tvo a doma si spolu s Davidom parádne muzicírujú. Keď už mali refrén, 
potrebovali k nemu aj melódiu. „Aj keď som dlho rozmýšľal, inšpirácia 
neprichádzala. Zatvoril som teda klavír, ľahol do postele, opäť si hmkal 
refrén a vtedy to prišlo,“ prezradil mladý umelec. Melódiu nahral do 
telefónu a zapísal si ju. Text piesne Maybe potom vraj vznikol spontán-
ne spolu s hudbou a naspievaný je v angličtine. Singel s klaviristom 
Milošom Bihárym nahrával v šopornianskom štúdiu svojho deda-zná-
meho speváka Ľuba Virága, ktorý mu aktívne pomáhal svojimi rada-
mi a cennými skúsenosťami. Že je David talentovaný, dokazuje aj fakt, 
že sa na nahrávanie špeciálne nepripravoval. Pieseň nahral na ostro, 
hneď na prvý šup. „Textom chcem vyjadriť, ako chlapec vyznáva lásku 
dievčaťu. Ono ho však nechce. Ide tu o záujem o dievča,“priblížil Da-
vid Virág. A aké sú vlastne jeho hudobné vzory, inklinuje k nejakým? 
„Vzorom mi je otec, aj iní interpreti klasickej hudby. Mám rád všetky 
hudobné štýly, napríklad Stinga i Stevieho Wondera,“uviedol hudob-
ník. Radí tu aj starého otca Ľuba Virága, ktorého si David váži ako 
muzikanta. „Dedo spravil veľa skvelej hudby. Milujem aj jeho cimba-
lovku, reggae a tiež ho považujem za svoju inšpiráciu,“vyznal sa. Podľa 
Davida má každá hudba, čo ponúknuť. Popri muzicírovaní myslí aj na 

zadné vrátka. Chce si do-
končiť hudobné vzdelanie. 
Samotné konzervatórium 
podľa neho nemá zmysel 
aj keď sú i umelci bez hu-
dobného vzdelania. On sa 
tomu venuje odmalička, 
takže chce byť na profesio-
nálnej úrovni. V budúcnosti 
by chcel hrať na klavíri aj 
spievať. Aktuálne je kore-
petítorom na Tanečnom 
konzervatóriu, kde sprevá-
dza najmä balet. Takto spá-
ja prácu so záľubou. A čo 
chystá pre fanúšikov? „Pra-
cujem na ďalších singloch, 
ideálne sa mi píše aj spieva 
v angličtine, ale chcem sa 
venovať slovenskému pub-
liku. Moja hudba je určená 
každému, komu sa páči. Budem rád, keď si ju vypočuje päť alebo aj 
osemdesiatročný človek. Snažím sa, aby sa to páčilo čo najväčšiemu 
spektru ľudí,“reaguje. Aktuálne informácie sa o Davidovi dozviete aj 
v aplikácii-instagram.com/davidviragg/. Má tento všestranný mláde-
nec voľný čas? „Samozrejme, trávim ho najmä s priateľkou Vanessou. 
Chodíme spolu na koncerty, divadelné predstavenia a veľmi radi do 
kina na horory. Často chodíme aj väčšia partia na výlety, kávu či dobrý 
obed s rodičmi, alebo aj s chlapcami z kapely,“ prezradil David Virág. 
My môžeme už teraz prezradiť, že David s Vanessou plánujú naspievať 
vianočný duet. Na ňom už teraz intenzívne pracujú a v éteri by sme ho 
mali počuť v polovici novembra.

- r -
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Sme hrdí na našich mladých hasičov
Začiatkom roka 2018 začal pri Dob-
rovoľnom hasičskom zbore Šintava 
pracovať oddiel mladých hasičov. Do 
oddielu sa nám prihlásilo päť detí. Po 
krátkej príprave sme sa „vybrali na sku-
sy“, teda na branný pretek do Malinova, 
kde ako úplní a neskúsení začiatočníci 
sme obsadili 7. miesto. Po dvoch týž-
dňoch (28.4.2018) na brannom preteku 
mladých hasičov v Gáni sme už získali 
1. miesto.  V septembri 2018 sme zača-
li spolupracovať so základnou školou s 
materskou školou kráľa Svätopluka Šin-
tava, ako hasičský krúžok, na ktorý sa 

prihlásilo 12 detí.  Krúžok a aj trénin-
gy máme raz do týždňa po dve hodiny.  
V roku 2019 sme sa zúčastnili s dvomi 
družstvami v kategórii mladší žiaci na 
brannom preteku v Malinove (6.4.), 
kde deti získali krásne 1. a 3. miesto. 
O tri týždne neskôr sa konala súťaž v 
brannom preteku aj v Gáni, kde sa nám 
podarilo obhájiť minuloročné víťazstvo. 
Po dvoch mesiacoch letných prázdnin a 
leňošenia, 7.9.2019, sme sa po prvýkrát 
zúčastnili okresného kola Hry Plameň v 
Mostovej. Bolo to veľmi zaujímavé, pre-
tože sme vôbec neboli na to pripravení. 
Deti tam súťažili v požiarnom útoku, 
kde skončili na 6. mieste a v štafete + 
CTIF skončili na 8. mieste.
V školskom roku 2019/2020 sa na hasič-

ský krúžok prihlásilo 18 detí.  28.9.2019 
v Blatnom súťažili na brannom preteku 
dve družstvá a priniesli si deti domov 1. 
a 3. miesto. 6. októbra 2019 sme ukon-
čili detskú sezónu branných pretekov v 
Sládkovičove. Opäť sme mali dve druž-
stvá, jednému sa horšie darilo, kde ob-
sadilo 5. miesto. Druhé skončilo na 1. 
mieste. Každý týždeň sme trénovali a 
pripravovali sa na novú sezónu detských 
súťaží, ale škrt cez rozpočet narobil ko-
ronavírus, tak sme sa nemohli stretávať, 
ale s deťmi sme boli v kontakte stále. 

Rok 2020 bol poznačený pandémiou, 
boli zrušené všetky podujatia v rámci 
DPO SR (Dobrovoľná požiarna ochra-
na) ako sú cvičenia, športové súťaže,...
Keď sa opatrenia uvoľnili, tak sme opäť 
začali s tréningmi.  V lete (18.7.2020) 
sme sa zúčastnili len jednej súťaži vo Vá-
hovciach. Súťažilo sa v štafete a požiar-
nom útoku, kde naše deti obsadili krásne 
3. miesto. V školskom roku 2020/2021 
bolo prihlásených 15 detí do hasičské-
ho krúžku. V septembri sme stihli štyri 
tréningy, ale zabrzdil nás opäť Covid 19, 
boli zakázané krúžky a aj stretávanie sa. 
Mali sme takzvanú „nútenú pauzu“. Ale 
ani to nás neodradilo, s deťmi sme boli 
v online  kontakte. Keď sa opatrenia po-
volili, tak sme neváhali a hneď sme sa 

stretli. Trénovali 
sme a pripravo-
vali na ďalšie sú-
ťaže. 17. júla 2021 
sme boli na súťa-
ži vo Váhovciach, 
kde deti súťažili 
v dvoch kategó-
riách - chlapci 
a dievčatá (Šin-
tava+Váhovce). 
Súťažilo sa opäť 
v štafete a útok s 
vodou. V oboch 
kategóriách sme 

obsadili druhé miesta.  
2.10.2021 sa mladí hasiči zúčastnili sú-
ťaže Hry Plameň (Územné kolo). Súťa-
žilo sa CTIF + štafeta a požiarny útok s 
vodou. Naše deti: Samuel J., Johanka K., 
Matúš D., Simonka D., Martin M., San-
dra J., Vaneska M., Sofi S. a Matúš B. si 
vybojovali a vyhrali dve krásne 2.miesta.  
V súčasnosti máme na krúžku prihlá-
sených 13 detí.  V rámci tréningov sa s 
deťmi  zabávame. Robievame im via-
nočné večierky, karneval, MDD, opekač-
ky a veľa iných akcií. Okrem súťaží sa s 
deťmi zúčastňujeme na rôznych akciách 

(MDD, tábory) a robíme ukážky ostat-
ným deťom.  Naším cieľom je pripravo-
vať mladých hasičov a hasičský dorast 
v súlade s rozpracovanou koncepciou 
činnosti a zásadami ochrany pred po-
žiarmi na školách a v obci, viesť mladých 
hasičov k rozširovaniu získaných vedo-
mostí z krúžkovej činnosti medzi ostat-
nú mládež, spolupracovať s ostatnými 
mládežníckymi organizáciami, viesť deti 
k poznávaniu a ochrane prírody. Naše 
zásady s mládežou sú: prehlbovať svoje 
znalosti a schopnosti v oblasti ochra-
ny pred požiarmi, spoznávať a chrániť 
prírodu, spoznávať históriu našej vlasti, 
históriu DPO SR a históriu DHZ, byť 
čestným, vzorným a kamarátskym, ak-
tívne pracovať v kolektíve mladých ha-
sičov a pomáhať tam, kde je to potrebné, 
sústavne sa starať o svoje zdravie a ce-
loročne systematickou činnosťou zvyšo-
vať svoju fyzickú i psychickú kondíciu, 
overovať ju na súťažiach. Myslím si, že 
nám sa toto všetko s deťmi darí a som 
veľmi hrdá na našich mladých hasičov a 
ďakujem im za príkladnú reprezentáciu 
nášho DHZ, našej obci a našej školy. Že-
lám im veľa úspechov. Chcela by som sa 
ešte poďakovať Martinovi Tóthovi, ktorý 
spolu so mnou trénuje mladých hasičov, 
nášmu DHZ-tku, obci a našej škole.

Stanislava Nováková, vedúca mládeže 
DHZ Šintava

Hasičský karneval

Váhovce 2021

Súťaž vo varení gulášu MDD v škole
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Narodili sa
Dávid Németh, Tomáš Holbík, Júlia Hrachová, 
Larissa Nováková, Juraj Baďura, Viliam Šuhay,
Martin Otovič, Sára Miháliková, Sára Rigová

Spoločenská kronika obce 
apríl - september 2021

NOVINKA – zber tetrapakov spred 
rodinných domov občanov

Opustili nás...
Veronika Jašíková (1931)
Vladimír Troják (1962)
Kamil Chmelár (1951)
Viliam Klokner (1935)

Antónia Holičková (1947)
Juraj Hričovský (1945)

OBEC BUDE ROZDÁVAŤ ZÁHRADNÉ KOMPOSTÉRY

VHODNÉ SUROVINY:  NEVHODNÉ SUROVINY:
Kvety, tráva, seno, slama, lístie Veľké množstvá varenej stravy
Menšie množstvá rastlinných jedál a chleba Zvyšky z mäsa a výrobky z neho
Vypletá burina, pozberové zvyšky  z pestovania Ryby a výrobky z nich
Zhnité ovocie a zelenina Mlieko a mliečne výrobky
Zvyšky z čistenia a spracovania zeleniny  Nerozložiteľný materiál (napr. sklo,
a ovocia (aj citrusov) plasty, kovy, textil)
Nasekané konáre z krovín  a stromov Piliny a zvyšky z drevotriesky  
Nasekané kukuričné stonky a klasy Farebne potlačený papier
Piliny, hobliny, drevná štiepka Uhynuté zvieratá a zvyšky zo zabíjačky
Škrupiny z vajec a orechov, kôstky a makovice Lakované a natierané drevo
Hnoj z chovu hospodárskych zvierat Popol z uhlia a koksu
Studený popol z čistého dreva Výkaly mäsožravých  a chorých zvierat
Papierové vreckovky a obrúsky ...                                                                                                                                       - Obec Šintava -

Kompostéry Obec Šintava získala v rámci projektu „KOMPOS-
TOVANIE V OBCI ŠINTAVA“ z dotácie z environmentálneho 
fondu, oblasť: rozvoj odpadového hospodárstva a obehového 
hospodárstva z pohľadu odpadov.  Tento projekt má prispieť k 
zníženiu množstva skládkovaného biologického odpadu.
V otázke kuchynského odpadu obec podporuje kompostova-
nie. Ide o najefektívnejší a najprirodzenejší spôsob ako mini-
malizovať množstvo komunálneho odpadu.
Približne 40% hmotnosti obsahu smetných nádob predstavujú 

kompostovateľné zložky – biologicky rozložiteľné odpady, ktoré 
tak zbytočne končia na skládke odpadov.
Každá domácnosť obdrží v mesiaci december kompostér, spolu 
s ním aj návod na správne kompostovanie, lebo to je alfou a 
omegou k zabezpečeniu dostatočne rýchleho rozkladu organic-
kého materiálu v kompostéroch, čím si zabezpečia dostatočnú 
kapacitu a kompostér si nezaplnia. V jarných mesiacoch obec 
zorganizuje pre občanov seminár o kompostovaní.

Domáce kompostovanie má niekoľko výhod:
• používaním kompostérov dochádza k odstráneniu biologického  

odpadu zo zmesových košov, čo má za následok zníženie tvorby skládkových  
plynov,

• ide o likvidáciu odpadu na mieste vzniku, čo je považované  
za najekologickejšie riešenie, keďže nie je potrebné odpad prevážať,

• správnym kompostovaním nám vzniká veľmi kvalitný kompost, ktorý  
po zapracovaní do pôdy, pôsobí ako hnojivo.

Na základe požiadavky občanov budú pracovníci obce zbierať  v 
termínoch pri zbere plastov a papiera aj odpady z viac-vrstvových 
kombinovaných materiálov na báze lepenky, tzv. TETRAPAKY – t.j. 
obaly z džúsov, mlieka, nápojov a podobne. Tieto musia byť stlačené 
a zviazané v balíku. Môžete ich vyložiť v termínoch zberu v dňoch 
15.10., 12.11., 10.12.2021 pred rodinný dom spolu  s vrecami plastov 
a papiera. Stále zostáva v platnosti, že  tetrapaky sa vkladajú do kon-
tajnerov ORANŽOVEJ FARBY na zberných miestach v obci: vo dvo-
re obecného úradu a v areáli školy. Taktiež pripomíname a žiadame 
občanov o stláčanie PET-fliaš, najlepšie pošliapať a následne zazát-
kovať, aby sa ich do vreca zmestilo čo najviac a odovzdávať treba iba 
plné vrecia. Papierové krabice rozoberajte, resp. rozrežte a minimali-
zujte ich objem tak, aby sa neskladoval vzduch.  Poctivým triedením 
odpadov každý z nás prispieva k šetreniu prírodných zdrojov a k 
ochrane životného prostredia.                                         - Obec Šintava -

Čo do kompostérov patrí a čo nie?
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