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V kultúrnom programe sa predstaví aj populárny slovenský nevidiaci 

spevák Marián Bango

Karikaturista, autor komiksov Fero Mráz   

Svetlo sveta uzrel v mesiaci ap-
ríl, čo však nie je pre jeho horos-
kop smerodatné, ani ho nevysti-
huje. Narodil sa v Žiline v zna-
mení Barana, čo je vzhľadom na 
jeho tvrdohlavosť priliehavejšie. 
Štúdiá ukončil na Pedagogickej fa-
kulte v Banskej Bystrici, aprobáciu

slovenský jazyk a výtvarná výcho-
va. Po štyridsiatich rokoch peda-
gogického pôsobenia na základnej 
škole v Sihelnom na Orave a Zák-
ladnej umeleckej škole vo Fiľako-
ve, kde posledných pätnásť rokov 
dokonca „riaditeľoval“, sa vlani 
odobral do dôchodku, ktorý si as-

poň zatiaľ užíva, doslova vychut-
náva a venuje sa aktivitám, na kto-
ré počas učiteľského života príliš 
veľa času nezostávalo (napr. ma-
ľovanie a tvorba diorám malých 
bojovníčkov, hory - teda turistika, 
vnúčatá, ktorým robí ofi ciálneho 
Deda Mráza... a občas krásne dô-
chodcovské „ničnerobenie“.)

František Mráz je stále aktív-
nym i napriek tomu, že už je na za-
slúženom dôchôdku. V rámci svo-
jej tvorivej práci sa venuje, okrem 
karikatúry, ktorá je u neho domi-
nujúcou, aj voľnej grafi ke, maľbe 
a komiksu, ktorý je jeho takpove-
diac srdcovou záležitosťou. 

Ako povedal, cíti sa v akejsi 
čudnej konštelácii hviezd, pre-
tože kým odjakživa inklinoval k 
humoru a ku kresleniu komiksov, 

doba a priestor v ktorom tvorí ne-
korešponduje s jeho výtvarnými 
žánrami. 

Spomína si, že prvú karikatúru 
mal uverejnenú ako šestnásťročný 
v Kultúrnom živote Žiliny a odvte-
dy dosiahol fantastické číslo, ktoré 
prevyšuje počet vyše štyritisíc ob-
rázkov (!)

Karikaturista a humorista Fran-
tišek Mráz je presvedčený, že jeho 
generácia karikaturistov pozdvihla 
výtvarné i duchovné hodnoty slo-
venskej karikatúry značne vysoko 
(predovšetkým vďaka bývalému 
„socialistickému“ Roháču, ktorý 
sa karikatúre a humoru venoval 
cieľavedome a profesionálne). On 
bol i v súčasnosti je, takpovediac, 
pri tom. Ako autor získal doteraz 
mnoho ocenení doma i na medzi-
národných satiricko-humoristic-
kých podujatiach, ako sú výstavné 
salóny, súťaže prác karikaturistov, 
sám niektoré výstavy inicioval 
a organizoval. Slovenským karika-
turistom sa darí i v medzinárodnej 
konkurencii, ako nám povedal 
majster Mráz, i napriek tomu, že 
slovenská karikatúra stojí predo 
dvermi ofi ciálne uznávaných inšti-
túcií a štátu ako garancie a podpo-
rovateľa umeleckých snáh autorov, 
mimo záujmu kritiky, mimo zá-
ujmu vydavateľov. Žiaľ: „prekliata 
londýnska hmla, či čo...“ povedal 
by klasik. 

(Pokračovanie na str. 7)

Stalo sa už tradíciou, že na zá-
ver roka sa každoročne uskutoční 
v miestnom kostole Cyrila a Me-
toda v Radave Vianočný koncert. 
Jeho organizátorom je Občianske 
združenie Za krajšiu Radavu, kto-
rému šéfuje Judr. Martin Vreštiak. 
No pozornosť a pochvalu si zasa-
lúžia aj - starosta obce Ing. Marián 
Chrenko ako i organizátori a spon-
zori podujatia A v neposlednom 
rade miestny farár vdp. Imrich 
Kováč, ktorý má pochpenie aby sa 
koncerty mohli konať v priestoroch 
kostola sv. Cyrila a Metoda. Pozo-
ruhodné na tejto sviatočnej uda-
losti je, že sa z roka na rok na nej 
zúťastňuje čoraz viac výnamných 
osobností nášho kultúrneho, poli-

tického a spoločenského života, a aj 
čo sa týka programu má stúpajúcu 
tendenciu smerom ku kvalite.

Aj tohoročný Vianičný kon-
cert, ktorý je vrcholom celoročnej 
činnosti združenia Za krajšiu Ra-
davu, sa ponesie v znamení boha-
tého kultúrneho progamu. Budú 
v nom účinkovať poprední slo-
venskí umelci, známi nielen doma 
ale i v zahraničí - nevidiaci spevák 
Marián Bango a sólista opery Slo-
venského národného divadla Ivan 
Ožvát. K nim sa pridružia - spe-
vácky talent Maťko Rodný a akéže 
by to bolo slávnostné podujatie, 
na ktorom by sa nepredstavil do-
máci spevácky súbor Radavanka. 
K znamným osobnostiam, ktoré 

sa doteraz zúčastnili na koncerte 
sú - podpredseda vlády Slovenskej 
republiky a minister fi nancií Ing. 
Peter Kažimír, guvernér Národnej 
banky Slovenska Doc. Ing. Jozef 
Makúch, PhD., vedúci úradu Mi-
nisterstva fi nancií SR Ing. Jaroslav 
Mikla, exminister kultúry Ing. Ivan 
Hudec, podpredseda Nitrianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Ladislav 
Marenčák, plk. Mons. Th Dr. Fran-
tišek Bartoš, PhD., biskupský vikár 
Ministerstva vnútra SR, ako i sta-
rostovia priľahlých obcí. 

Na záver sa bude konať v obec-
nom kultúrnom dome slávnostná 
recepcia. Bližšie sa k podujatiu 
vrátime v januárovom čísle našich 
novín. Milan Kupecký

Vianočný koncert v Radave patrí k stálym 

a významným aktivitám 

Silvester je každoročne sviatkom humoru
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(dokončenie zo str. 1) 
mal korekciu v rodinnej výchove. 
A tak som sa postupne prepracoval 
k vedomej kresťansko-katolíckej 
viere a k dielam takých básnikov, 
spisovateľov a mysliteľov, ktorí vy-
trvali v pravde, opierajúc sa o stáro-
čiami preverené normy a hodnoty 
(etické aj estetické).

Myslím si, že môžeme smelo 
povedať, že svojou tvorbou ste sa 
prihlásili k odkazu slovenskej kato-
líckej moderny. Ako vidíte postave-
nie náboženskej poézie v súčasnom 
svete? Je o ňu záujem?

-Nebránim sa takémuto zatrie-
deniu, básnici katolíckej moder-
ny sú mi svojím dielom blízki, no 
musím dodať, že písanie nábožen-
skej poézie nie je mojím prvotným 
zámerom. Človek je (povedané  
s Ladislavom Hanusom) „kom-
plexnou jednotou tela a ducha“, je 
zaviazaný mravnou normou – teda 
duchovný či náboženský rozmer by 
malo mať všetko, čo z neho vzíde. 
Žiaľ, žijeme v časoch silno pozna-
čených ľahostajnosťou, povrchnos-
ťou a cynizmom, a z toho vyplýva 
aj odstrkovanie dobrej poézie na 
okraj záujmu. Výnimky potvrdzujú 
pravidlo.

Jedna vec je osobná viera, druhá 
vec je poézia. Henri Bremond však 
hovorí, že je úzka väzba medzi ná-
boženským cítením a básnickou 
inšpiráciou. Básnika dokonca zrov-
náva s mystikom. Ako vy vnímate 
hranicu medzi básňou a modlit-
bou?

- Územie poézie vnímam ako 
členité a rozľahlé. Hraničí nielen 
s ostatnými oblasťami literatúry a 
umenia, ale tiež s filozofiou a nábo-
ženstvom. Ide o spôsoby hlbšieho 
prežívania, ponor do hlbín bytia, 
prekonávanie každodennosti, kto-
rá by nás rada nalomila a zostrihla 
podľa práve prevládajúceho vku-
su. Lenže človek má rozum a vôľu, 
hádam nechce žiť iba zvykovo, 
konzumne, živočíšne. Väzba me-
dzi dobrou básňou a modlitbou 
je zrejmá, tak ako je zrejmá väzba 
medzi krásou, pravdou a dobrom. 
V ich spojení vidím vznešený spô-
sob existencie.

Milan Rúfus v básni A čo je 

krása? píše: „...dotknúc sa jej ner-
vu znamená v hĺbkach pohnúť ži-
votom.“ Chce sa súčasný človek 
dotýkať nervu krásy? A opäť rúfu-
sovsky: „Dá sa tu ešte niečo so slo-
vom?“ Potrebuje súčasný svet ešte 
básnika?

- Bez básne sa svet nerozpadne, 
no bez poézie bude na dne. Krása 
naozaj dokáže pohnúť životom. 
Človek nebol stvorený na to, aby 
strávil (obrazne povedané) celý 
život v montérkach. Má právo aj 
povinnosť žiadať si viac, žiť kom-
plexnejšie – v rovine telesnej, du-
ševnej i duchovnej. Veľmi dobre 
to vystihuje starobylé heslo: Ora et 
labora et lege – Modli sa a pracuj a 
čítaj! A či sa chceme dotýkať ner-
vu krásy? Pravdaže chceme, ibaže 
niekedy hľadáme na nesprávnom 
mieste. Nečudo, že potom stretne-
me namiesto krásky pobehlicu.

Okrem poézie sa venujete aj li-
terárnej kritike. Ako hodnotíte sú-
časnú literárnu kritiku na Sloven-
sku? Je vôbec ešte nejaká? Čo robí 
dobrú kritiku dobrou kritikou?

- Rád si tu pomôžem myšlienka-
mi dvoch osobností, velikánov lite-
rárnej (umeleckej) kritiky. Franti-
šek Xaver Šalda zdôrazňoval okrem 
iného potrebu metódy a kritérií. 
Kritika v plnom význame slova 
je vyvážené posúdenie záporov aj 
kladov, predpokladá zodpovednosť 
a primeranú znalosť problematiky. 
Jozef Kútnik-Šmálov zas pripo-
mína: „Pravá kritika neoddeľuje 
od seba to, čo Boh spojil: tvar a 
ducha.“ A dokladá, že interpretá-
cia je iba prvým stupňom kritiky, 
druhým stupňom je hodnotenie, a 
to hodnotenie v mene čohosi, teda 
postavené na nejakých zásadách.

Vo svetle predchádzajúcich slov 
sa naša súčasná kritika javí dosť 
biedne – akoby jej chýbali krité-
riá, úprimná snaha o objektívnosť 
a najmä zdravé zásady. Uznajme 
však, že literárny kritik to má ťaž-
ké. Dnes chce byť každý autor a 
vydavateľ úspešný (v niektorých 
prípadoch za každú cenu), chce byť 
chválený a propagovaný. A poctivý 
kritik musí zvádzať neraz donki-
chotský zápas. Kto ho podporí? Kto 
sa ho zastane?!

Asi sa dá povedať, že osud sloven-
ských recenzií je podobný osudu 
kritiky v tom zmysle, že v podstate 
chýbajú vážnejšie recenzie. Podľa 
uverejňovaných recenzií na Sloven-
sku vlastne vychádzajú len knihy, 
ktoré „musíte“ mať, „musíte“ si ich 
prečítať. V mnohých prípadoch 
vznikajú recenzie ako kamarátska 
služba autorovi. Kde vidíte príčinu 
tohto javu? Alebo si to recenzenti 
nechcú „rozhádzať“ s autormi?

- Áno, je to tak – vo väčšine 
periodík dostávajú priestor skôr 
reklamné články o knihách než 
vážnejšie recenzie. O filozofických 
otázkach sa ľuďom akosi odnech-
celo premýšľať. A čo je ešte horšie, 
ľudia sa tuším prestali zaujímať  
o pravdu. Väčšina si povie, že to 
nie je problém, ktorý by ich mal 
ťažiť. Keď si však uvedomíme sú-
vislosti, zbadáme prepojenie medzi 
filozofiou, morálkou a praktickým 
životom, medzi literatúrou, kultú-
rou a kultúrnosťou. Ide o spojené 
nádoby. Žalostný stav kultúry sa 
prenáša aj do ekonomickej oblas-
ti, ktorú mnohí (mylne) považujú  
za prvoradú.

Nielen z chleba žije človek. Zdá 
sa však, že sa v súčasnosti na po-
krm pre dušu akosi zabúda. Prejavy 
tejto diéty začínajú byť až desivé. 
Ako vnímate kultúru a kultúrnosť 
človeka 21. storočia (storočia rea-
lity šou, ale aj úžasných ľudských 
príbehov, osudov, konverzií...)? 
Kam smeruje človek, ľudstvo? Je 
riešenie? Je nádej?

- Človek mnoho vydrží, všeličo 
znesie. Dokáže prežiť bez strechy 
nad hlavou, bez rodiny či priateľov, 
naučí sa žiť trebárs bez ruky alebo 
bez nohy, dočasne hádam aj bez 
viery a lásky. Ale ani chvíľu nevydr-
ží, neudrží sa bez nádeje. Bez náde-
je padá do ničoty.

Netrúfam si predkladať spôsoby 
riešenia spoločenských problémov. 
Isté je, že do konca vekov bude pre-
biehať zápas medzi dobrom a zlom. 
Frontová línia tohto dejinného zá-
pasu prechádza vnútrom každého 
ľudského jedinca. A kto by mal  
v tomto boji obstáť, ak nie kresťan?! 
Veď kresťanská nádej sa opiera  
o Krista. Z druhej strany, Ježiš nie 
bezdôvodne nastolil otázku, či náj-
de vieru na zemi, keď sa vráti.

Internet sa stal moderným a do 

istej miery aj účinným médiom. 
Prevádzkujete portál PriestorNet. 
Čo vás viedlo k jeho založeniu? 
(Nebáli ste sa existencie podobne 
ladených portálov?)

- Internetový portál PriestorNet 
vznikol pred niekoľkými rokmi 
ako obyčajný blog, akých sú na Slo-
vensku tisíce. Postupom času som  
v ňom začal uverejňovať aj príspev-
ky iných autorov a texty zacielené 
na náročnejšieho čitateľa. Jeho 
podoba sa formuje takpovediac  
za pochodu, no už na samom za-
čiatku som si povedal, že ho zame-
riam na glosovanie spoločenského 
diania a formovanie kresťanského 
životného štýlu.

Väčšinu svojho doterajšieho ži-
vota som bol bez internetu. Udr-
žiavam si od tohto média určitý 
odstup. Nepodlieham ilúziám. 
Viem, že nie všetko je na webe, zato 
je tam až neuveriteľné množstvo 
marasu a balastu. Považujem preto 
za potrebné pracovať na tom, aby  
v priestore internetu neprevažovali 
sily zla. Chcem k tomu prispieť svo-
jou troškou, bez ohľadu na úspech 
alebo neúspech v očiach sveta.

PriestorNet prináša úvahy, glosy, 
rozhovory, a to v zmysle tradičných 
kresťanských hodnôt. Spĺňa či na-
pĺňa portál vaše pôvodné predsa-
vzatia? Čo by ste privítali zo strany 
návštevníkov portálu? Plánujete 
nejaké zmeny po formálnej či ob-
sahovej stránke?

- Ako som už naznačil, interneto-
vý občasník PriestorNet sa formuje 
postupne, aj v závislosti od mojich 
skúseností s touto prácou. Dôležitý 
je tiež zástoj hosťujúcich autorov 
a vôbec ľudí ochotných pomôcť. 
Pevná pritom zostáva jeho ideová 
línia (bez bulváru, bez komercie,  
s úctou k pravde a tradičným hod-
notám). Ostatné je v pohybe. Čoraz 
viac som ale presvedčený o tom, že 
vzhľadom na súčasné spoločenské 
pohyby a prehlbujúci sa odklon  
od kresťanského hodnotového sys-
tému je správne a žiaduce ísť proti 
prúdu.

Samozrejme, zmysel napísa-
ného sa napĺňa čítaním, teším sa  
z každého nárastu návštevnosti, ale 
nemienim preto klamať sám seba a 
zrádzať svoje presvedčenie.

Zhováral sa: 
Pavol Prikryl

Bez nádeje sa padá do ničoty

Rozhovor s Jánom Maršálkom

Slovenská akadémia pôdohos-
podárskych vied, Vysoká škola 
ekonómie a manažmentu verejnej 
správy v Bratislave, Stavropolská 
štátna agrárna univerzita v Stavro-
pole, ALMAMER Szkoła Wyższa, 
Warszawa, Tavrijská národná uni-
verzita Vladimíra Vernadského 
v Kyjeve, Institut manažerské eko-
nomie, z.s. v Litoměřicích, Muka-
čevská štátna univerzita v Muka-
čeve, Žilinská univerzita v Žiline, 
Slovenská poľnohospodárska uni-
verzita v Nitre a Agrorent, a.s. 
v Nesvadoch uskutočnili v týchto 
dňoch v Agrorente, a.s. v Nesva-
doch medzinárodnú vedeckú kon-
ferenciu.

Zúčastnili sa na nej špičkoví 
odborníci na problematiku poľno-
hospodárskej prvovýroby, vedy 
a techniky z Česka, Poľska a Ukra-
jiny a Slovenska. Nosným bodom 
tejto medzinárodnej vedeckej kon-
ferencie bola problematika ekono-
mických a sociálnych účinkov ma-
lého a stredného podnikania a jeho 
rozvoj v poľnohospodárstve. Kon-
krétne, jej tematickým zameraním 
bolo riešenie problémov malého 
a stredného podnikania, zvyšo-
vanie podielu slovenských výrob-
cov na domácom a zahraničnom 
trhu, ako i zvyšovanie konkuren-
cieschopnosti a ekonomickej se-

bestačnosti malých a stredných 
podnikov v špecifi ckom prostredí 
tohto rezortu. Hlavným garantom 
tohto významného medzinárodné-
ho podujatia bola bratislavská Vy-
soká škola ekonómie a manažmen-
tu verejnej správy.

Konferenciu otvoril Dr.h.c. prof.
mpx.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozo-
ra, PhD. MBA, ktorí zároveň pri-
vítal zúčastnených, zvlášť zahranič-
ných hostí a celé podujatie mode-
rovala prof.h.c. doc. Ing. Monika 
Hudáková, PhD. MBA. Vladimí-
rovi Gozorovi okrem privítacieho 
prejavu patrilo aj úvodné slovo 
v rozsiahlej prednáške k hlavnej 
téme Ekonomické a sociálne efek-
ty malého a stredného podnikania 
v špecifi ckom prostredí a zároveň 
prezentoval výsledky projektu me-
dzinárodnej vedecko - výskumnej 
spolupráce zameranej na rozvoj 
euroregiónov Karpatského, Tatry 
a Beskydy.

Potom sa ujal slova Dr.h.c. prof. 
Dr. hab. Stanislaw Sosnowski, 
PhD., ktorý o tejto problematike 
hovoril v podmienkach podnika-
nia Západokarpatského kraja. Ná-
sledne o technologických a ekono-
mických aktivitách v spomínaných 
podmienkach hovorili akademik 
prof. Dr. Artúr J. Horbovyy, DrSc. 
z Kyjeva a akademik prof. Maryna 

Resler, DrSc. z Mukačeva. Pred-
nášku na tému Sieťovanie podnika-
teľských subjektov a tvor-ba strate-
gických aliancií mal prof. Ing. Jozef 
Hudák, PhD. 

O úlohách priamych a zahra-
ničných investícií a regionálnych 
disparitách na Slovensku hovo-
rila prof. Ing. Judita Táncošová, 
CSc., ktorého spoluautorkou bola 
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hu-
dáková, PhD. MBA. O vplyve re-
gulačných systémov na udržanie 
rovnovážneho stavu podnikových 

ekonomík hovoril doc. Ing. Peter 
Serenčeš, CSc. Príspevok k rozvo-
ju malého a stredného podnikania 
v podmienkach Poľskej republiky 
predniesli Dr. hab. Grzegorz Wilk 
Jakubowski a Dr. hab. Radoslav Ha-
rabin. Po diskusii k danej proble-
matike prvú časť programu zavŕšil 
svojim vystúpením hostiteľ, majiteľ 
nesvadského Agrorentu, a.s. Ing. 
Ján Šimunek, PhD. MBA. 

V rámci konferencie sa konalo 
plenárne zasadnutie a popolud-
ní nasledovali rokovania v dvoch 
sekciách. Po rokovaniach, ktoré sa 
uskutočnili v sekciách nasledova-
lo odovzdávanie ocenení členom 
Odboru ekonomiky a manažmentu 
Slovenskej akadémie pôdohospo-
dárskych vied (SAPV) pri príle-
žitosti ich životných jubileí, ako 
i ocenenie víťaza medzinárodnej 
súťaže mladých vedeckých pracov-
níkov o najúspešnejšiu vedeckú 

Medzinárodná vedecká konferencia

EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY 

MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA

� Priebeh konferencie moderova-
la prof.h.c. doc. Ing. Monika Hu-
dáková, PhD. MBA

� Dr.h.c. prof.mpx.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. MBA. pri prejave

� Vystúpenie prof. Ing. Judity Táncošovej, CSc.
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Mesiac, ktorý nám na „svojich bedrách“ 

prináša jeseň
(dokončenie zo str. 1) Medzinárod-
ný deň demokracie, Medzinárodný 
deň ochrany ozónovej vrstvy, Sveto-
vý deň Alzheimerovej choroby, Sve-
tový deň vďačnosti, Medzinárodný 
deň mieru, Deň soft vérovej slobody, 

Svetový deň bez áut, Medzinárodný 
deň nepočujúcich, Medzinárodný 
deň proti sexuálnemu zneužívaniu 
a obchodu so ženami a deťmi, Eu-
rópsky deň agrobiodiverzity, Sveto-
vý deň mlieka v školách, Európsky 

deň jazykov, Svetový deň cestovného 
ruchu, Deň železničiarov, Svetový 
deň besnoty, Svetový deň za právo 
vedieť, Medzinárodný námorný deň 
(IMO), Sviatok sv. Michala, patróna 
chorých, Svetový deň srdca, Medzi-
národný deň prekladateľov. Na záver 
dovoľte jednu pranostiku: V septem-

bri sa má jesť a piť všetko, čo Pán 
Boh požehnal. A popri telesnej obži-
ve nezabúdajme ani na tú duchovnú. 
Poprosme našu Matičku známou 
prosbou: „Mária, Panna bolestná, 
patrónka nášho Slovenska, ty poznáš 
všetky úzkosti, buď s nami v žiali i 
v radosti.“ Jana Slobodníková

prácu v roku 2017 v Odbore eko-
nomika a manažment, ktorou sa 
stala Dr. Sylvia Pelc. Uskutočnil sa 
tiež krst vysokoškolskej učebnice 
Krízový manažment podniku, kto-
rej autorom je Dr.h.c. prof.mpx.h.c. 
prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. 
MBA. Medzinárodná vedecká kon-
ferencia bola ukončená závermi 
a odporúčaniami pre prax. Koope-
rujúcimi pracoviskami boli Poľno-
hospodár Nové Zámky, a.s. a Peká-
reň Juraj Oremus, s.r.o.

Text a foto Milan Kupecký

Končí leto a začína sa príprava na zimuVýsledky zamerané 

na využitie 

v podnikateľslej sfére

� Záverečné slovo v prvej časti konferencie mal domáci usporiadateľ 
Ing. Ján Šimunek, PhD. MBA

� doc. Ing. Peter Serenčéš, CSc. od-
povedal aj na otázky a pripomien-
ky diskutujúcich

Príležitosť vo Valčianskej doline na relax 
po celý rok 

Súper výhodná inzertná

ponuka do júna roku 2018!

Aktivity 
Občianskeho 
združenia 
Vzdelávanie, 
veda a výskum

Vyskúšajte nás a uvidíte...

Vážení podnikatelia a živnostníci! Vážení starostovia a primátori! V re-
gionálnych novinách CHÝRNIK- HÍRNÖK, ktoré sú na mediálnom trhu 
od roku 2009 Vám ponúkame maximálne celostranovú inzerciu A4 for-
mát za neuveriteľne nízku cenu 300 eur do júna roku 2018, čiže v šiestich 
číslach, Inzerát (v slovenskom prípadne maďarskom jazyku) nám môžete 
dodať v elektronickej podobe, alebo vám ho z dodaných materiálov, ako 
návrh vyhotovíme grafi cky bezplatne (text i obrázok). Pritom na vašu po-
žiadavku, ak si budete želať vám inzerát aktuálne postupne v každom čísle 
budeme obmienať. Na požiadanie (pozvánka) urobíme s vami rozhovor, 
fotoreportáž z každej akcie, ktorá sa bude konať u vás. Každý výtlačok po-
šleme na vašu mailovú adresu. Informácia o vás, respektíve vaša reklama 
sa dostane aj na web - stránky: www.izamky.sk, www.watson.sk, www.
priestornet.com, www.milankupecky.eu, ďalej k všetkým 32 starostom
a primátorom v regióne i mimo neho, keďže navyše noviny rozpošleme 
v elektronickej podobe na vyše 3000 adries rôznym osobám, najmnä pod-
nikateľom, ktoré máme uložené v databáze. Dajte vedieť, ak máte záujem 
na mailovú adresu: humorista@milankupecky.eu, alebo spojte sa s nami 
telefonicky na čísle: 0907 905 537. 

Bratislavské Občianske združe-
nie Vzdelávanie, veda a výskum, 
ktorého je predsedom Ing. Michal 
Grell CSs, úzko spolupracuje na 
úseku vedecko-výskumnej spolu-
práce s Ekonomickou univerzitou 
v Bratislave. Združenie sa nedáv-
no zúčastnilo v poradí už na dru-
hom vedeckom veľtrhu, ktorý sa 
uskutočnil na námestí EUROVEA 
v Bratislave. Predmetom prezentá-
cie aktivít občianskeho združenia 
boli výsledky dosiahnuté v oblas-
ti vedecko-výskumnej spolupráce 
s Katedrou podnikových fi nancií, 
Fakulty podnikového manažmentu 
Ekonomickej univerzity v Bratisla-
ve, pod vedením vedúceho katedry 
a projektu VEGA doc. Ing. Edu-
arda Hyránka, PhD. Výsledkom 
riešenia je syntetický ukazovateľ 
(SU) modelu HGN na meranie 
výkonnosti podniku, ktorý mož-
no úspešne využiť aj ako nástroj 
tvorby fi nančného plánu. Ďalšie 
poznatky o aplikácii modelu HGN 
možno získať na mailovej adrese: 
grell@r15.roburnet.sk. Výsledky 
možno využiť njmä v podnikateľ-
skej sfére. (Podrobnejšie sa dočítate 
na strane číslo 5.) Milan Kupecký

Rekreačné Stredisko SNOW-
LAND YETI leží vo Valčianskej 
doline a je vzdialené od mesta 
Martin 12,5 kilometrov. Je zame-
rané na rodinné lyžovanie s vyso-
kou úrovňou doplnkových služieb. 
Je to architektonicky moderne po-
ňaté prímestské lyžiarske stredisko 
s bezproblémovým prístupom mo-
torovým vozidlám s bezplatnými 
parkovacími plochami. Priaznivo 
položený severo-východný svah 
vytvára dobré podmienky na ly-
žovanie a snowboardovanie od 
decembra až do marca. Na zasne-
žovaných lyžiarskych svahoch je 
osem zjazdoviek s dĺžkou 5600 
metrov Stredisko SNOWLAND 
návštevníkom ponúka modernú 
4-sedačkovú lanovku pre 2000 
osôb a šesť lyžiarskych vlekov s cel-
kovou kapacitou 5700 osôb. Pre 
najmenších a začínajúcich lyžiarov 
je k dispozícii minivlek s lyžiarskou 
školou. Novinkou je YETI PARK 
s detským vlekom, dopravníko-
vým pásom a rôznymi zábavnými 
doplnkami. Letná sezóna v tomto 
rekreačnom stredisku bola mimo-
riadne vydarená. O nej nám viac 
porozprávala marketingová mana-
žérka Katarína Špaková: "V našom 
rekreačnom stredisku bolo každý 
deň veľmi rušno. Všetko to od-
štartovalo úspešným dvojdňovým 
2. ročníkom Valčianskeho fol-
klórneho festivalu, ktorý prilákal 
množstvo návštevníkov a milovní-
kov tradičných slovenských piesní 
a tancov a odohrával vo výbornej 

nálade. Návštevníci si mohli po-
zrieť vystúpenia súborov zo Slo-
venska, Ukrajiny a Gruzínska. 
V horúcich letných mesiacoch sme 
zorganizovali dvojdňové prekáž-
kové preteky SPARTAN RACE, 
na ktorých štartovalo takmer 5000 
súťažiacich z 30 krajín sveta (!). 
Možno povedať že počas celého 
letného obdobia služby nášho stre-
diska navštívilo veľa rekreantov, 
ktorí využili širokú ponuku služieb. 

Veď k dispozícii im boli - golfová 
akadémia, tenisové kurty, paint-
ball, volejbalové a futbalové ihris-
ko, novo vybudovaná korčuliarska 
in-line dráha a mnoho ďalších 
možností. Novinkou tohto leta 
bola možnosť adrenalínovej jazdy 
na terénnych buginách alebo pred-
vádzacia jazda na elektromobile 
Tesla. 

(pokračovanie na strane 4.)
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Touto krátkou rekapituláciou 
možno konštatovať, že nášmu 
okresnému mestu, mestu Nové 
Zámky sa darí! Zrekonštruované 
sú školy, revitalizovaná centrál-
na mestská zóna, skrášlený Park 
na Bernolákovom námestí, oprave-
né chodníky, zdigitalizované kino 
Mier, vybudovaný skate a fi tness 
park v rekreačnej časti mesta Sihoť 
Sv. Alžbety, Novozámocké hradné 
hry... 

To sú zároveň príklady úspeš-
ných projektov, ktoré boli fi nanco-
vané z fondov EÚ a iných grantov 
a ušetrili prostriedky z mestské-
ho rozpočtu. Smerovanie mesta 
do budúcnosti usmerňujú strate-
gické dokumenty mesta – Priority 
rozvoja mesta, Územný plán mesta 
a ďalšie. Aké ale bude naše mesto 
v budúcnosti, to záleží aj na kaž-
dom z nás.

Mesto žije kultúrnymi, spolo-
čenskými a športovými poduja-
tiami. Novozámocký jarmok Por-

ciunkula, Oberačkové slávnosti, 
letecký deň, Novozámocké hradné 
hry, výnimočné koncerty. Z tých-
to tradičných akcií si iste vyberie 
každý bčan mesta. Možnosti kaž-
dodenného vyžitia sú nemenej 
bohaté. Návšteva Galéria umenia 
Ernesta Zmetáka, množstvo pod-
ujatí uskutočnených v Múzeume 
Jána Th aina, rôzne športoviská, 
detské ihriská, exteriérový fi tness a 
skatepark, 3D kino Mier. Ale život 
v meste nie je len o zábave, ale aj 
o doprave, parkovaní, zdravotníc-
tve. O dianí v meste sa aktuálne do-
zviete aj z týždenníka Castrum No-
vum, Televízie Nové Zámky, web 
stránky www.watson.sk, i z našich 
regionálnych novín Chýrnik. Verí-
me, že pričinením občanov sa bude 
naše mesto Nové Zámky naďalej 
úspešne rozvíjať. Prvým krokom 
bolo odovzdanie hlasov vo voľbách 
poslancom mestského zastupiteľ-
stva a jeho primátorovi. (-cký-) 

ako lovný rybník, kde po zakúpení 
povolenky môžete chytať ryby. Je to 
prevažne kaprovitý revír, ale po po-
užití vhodnej návnady môže rybára 
prekvapiť aj úlovok v podobe krás-
nej šťuky, karasa, zubáča, šťukyy, 
pleskáča a sumca. Miestne pravidlo 
rybníka je, že ryby do 4 kg si môže 

rybár kedykoľvek odkúpiť, zatiaľ čo 
ryby nad 4 kg sa považujú za tro-
fejný úlovok, ktorý treba vrátiť späť 
do rybníka. K rybolovu je povole-
ný iba háčik bez proti hrotu. Pre 
rybárov začiatočníkov je možnosť 
zapožičasť si základnú rybársku 
výbavu. Pri rybníku je bezplatné 
parkovisko. Rybári ktorý nechcú 
byť pri rybolove sledovaní, je tu po 
vzájomnej dohode možnosť noč-
ného rybolovu, s priestorom 
na rozloženie stanov, s možnosťou 
stanovania, športových aktivít či 
grilovania. Chytať môže každý, ne-
treba rybársky preukaz. Hĺbka vody 
sa pohybuje do 1,7 metra. Na Me-
derčine je tiež bufet s reštauráciou, 
kde si môžete dať pripraviť úlovok, 
ktorý ste si práve ulovili, a pre tých 
menej úspešných rybárov je v po-
nuke množstvo jedál a rybacích 

pochúťok, ktoré im šikovní kuchári 
pripravia na počkanie. Nazabudlo 
sa ani na fanúšikov dobrého piva, 
originál kofoly, palaciniek, či nanu-
kov. Každý rok sa tu konajú rybár-
ske preteky ako i rôzne športové a 
kultúrne podujatia, na ktorých sa 
môže zúčastniť každý. Konajú sa tu 

aj súťaže vo varení guláša, spojené 
s vystúpením nejakej známej spe-
váckej celebrity či súboru, ako i 
športovými súťažiami, a ak treba 
aj do skorého rána. Je tu možnosť 
udskutočniť rôzne súkromné pod-

ujatia, aj pre zamestnancov rôznych 
podnikov. V zimnom období sú k 
dispozícii dve vykurované miest-
nosti a v lete veľká terasa s výhľa-
dom na rybník. Veľa toho doku-
mentujú aj naše snímky.

Text a foto: Milan Kupecký

Nášmu okresnému mestu sa vcelku a v rámci možností darí

Aké bude naše sídlo, záleží aj od nás

Rybník Mederčina, funguje 
od roku 2005 ako súkromný pod-
nik. Od tohto roku jeho majitelia 
postupne vytvárali miesta pre ob-
ľúbené športové aktivity a zároveň 
miesta, kde je možné tráviť voľ-
ný čas s rodinou, alebo priateľmi. 
Okrem možnosti chytania rýb je 
Rybník Mederčina príjemné pro-
tredie pre všetky vekové kategórie, 
od najmenších až po najstarších. 

Pre deti je tu vytvorený priestor 
v podobe krásneho detského ih-
riska, pre nadšencov športu sú k 
dispozícii dve volejbalové ihriská a 
multifunkčné ihrisko s trávnatým 
povrchom. Pre romantické povahy 
je možnosť zapožičania vodných 
bicyklov a možnosť vychutnať si zá-
pad slnka z hladiny rybníka s chla-
deným pivkom v ruke. Rybník Me-
derčina slúži samozrejme prioritne 

Možnosť aktívneho oddychu a relaxu

Rybník Meďerčina...V súvislosti s potravinovými 
škandálmi sa čoraz viac otvára 
diskusia o tom, z akých surovín 
sa varí v jedálňach, kde sa stravu-
jú naše deti, prípadne aké jedlo sa 
podáva vo verejných stravovacích 
zariadeniach, v ktorých sa možno 
stravujeme aj my. Tým, že domá-
ce potraviny prechádzajú prísnou 
kontrolou, sú zárukou kvality 
a bezpečnosti. Preto Slovenská 
poľnohospodárska a potravinár-
ska komora, Odbor poľnohospo-
dárstva a služieb vydal Národný 
potravinový katalóg, ktorý má 
napomôcť tomu, aby sa dostali 
čerstvé produkty vo vysokej kva-
lite, s garantovanými výživovými 
hodnotami, s vysokou fl exibilitou 
dodávok a za primerané ceny do 
našich verejných jedální. Vypra-
covali ho na základe odborných 
dokumenov a podkladov Klaudia 
Gregová a Ing. Katarína Žúžio-
vá. Tento projekt je pod gesciou 
Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej re-
publiky a pod priamou koordi-
náciou Výskumného ústavu po-
travinárskeho, ktorý je súčasťou 
Národného poľnohospodárskeho 
a potravinárskeho centra. Ako 
nás informovala jedna z autoriek 

katalógu Ing. Katarína Žúžiová, 
úvodná fáza projektu odštartovala 
už v druhej polovici augusta toh-
to roku. Pred spustením projektu 
do pilotnej prevádzky prebieha 
aktívne realizovanie objednávok 
zo strany odberateľa. Minister-
stvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR mapuje trh, aby získal 
informácií o všetkých potenciál-
nych dodávateľoch, odberateľoch 
a aj o produktoch s ktorými sa 
bude obchodovať. A tak Slovenská 
poľnohospodárska a potravinár-
ska komora oslovila prostredníc-
tvom svojich vysunutých praco-
vísk potenciálnych dodávateľov 
v regiónoch, aby postupne napĺň-
li databázy uvedené v Národnom 
potravinárskom katalógu. Okrem 
naplnenia databázy a mapovania 
trhu je cieľom aj verifi kácia systé-
mu uvedeného v katalógu, v praxi, 
a tiež identifi kácia potenciálnych 
technických a odborných nedo-
statkov a ich následné odstraňo-
vanie. Ako to dosiahnúť? Na túto 
ďalšiu otázku nám odpovedala 
Klaudia Gregorová. - Pre napĺ-
ňanie týchto stanovených bodov 
sme zriadili na ústredí webstrán-
ku: www.npkinfo.sk, ktorá slúži 
na úvodné zoznámenie sa s ob-

sahom sortimentu a formulárom 
produktového listu. Pre prípad-
né otázky na informácie uvedené 
v katalógu nájdu záujemcovia 
odpovede na mailovej adrese 
helpdesk@npkinfo.sk, alebo na tele-
fonickej linke Call Centra 0800 
700 706 prípadne priamo na jed-
nom z 30 - tich kontaktných bo-
doch zriadených v regiónoch Slo-
venska. Spomínaný katalóg má
potenciál zabezpečiť kvalitné po-
traviny pre milión stravníkov nie-
len v školských jedálňach - v ma-
terských a na základných a stred-
ných školách, ale aj vo všetkých 
inštitúciách, ktoré nakupujú po-
traviny za verejné zdroje, ako sú 
zdravotnícke a sociálne zariade-
nia, ďalej zariadenia týkajúce sa 
bezpečnostných a obranných zlo-
žiek štátu, ústavov na výkon tres-
tu, stravovacích zariadení pre 
fi remných pracovníkov ako i za-
mestnancov verejnoprávnych in-
štitúcií a podobne. Stravovacie 
zariadenia majú takto povinnosť 
pri nákupe potravín (aj elektro-
nickou formou) za verejné zdro-
je (do výšky zákonom určeného 
limitu) realizovať prieskum trhu, 
zdokumentovať ho a nákupovať 
potraviny verejným obstaráva-

Kvalitné potraviny nielen do predajní, 

ale aj do našich verejných jedální

Príležitosť vo Valčianskej 
doline na relax po celý rok 

(dokončenie zo strany 3.)

Pre tých najmenších bolo jedno 
obrovské prekvapenie v podobe 
veľkokapacitného nafukovacieho 
hradu, ktorý sa tešil veľkému záuj-
mu detí. A tak z celkového hľadiska 
môžeme hodnotiť tohtoročnú letnú 
sezónu, ktorá pokračuje aj v ďalších 
mesiacoch, ako úspešnú. Prispelo 
k tomu aj veľa fi remných akcií, 
svadieb, osláv a najmä veľa pek-
ných a slnečných dní. Čo sa týka 
zimnej sezóny, naše stredisko sa 
opäť bude môcť spoľahnúť na mo-
dernú technológiu zasnežovania, 
ktorá umožní, pri dobrom počasí, 
privítať prvých lyžiarov v priebehu 
niekoľkých dní. Pracovníci stredis-
ka rozširujú osvetlenie zjazdoviek, 

pribudne ďalší vlek a vylepšujú sa 
technológie na turniketoch a v pre-
dajni lístkov aby zákazníci mali čo 
najväčší komfort. Snažíme sa aj 
o skvalitnenia ďalších služieb,. Na-
príklad v reštaurácii Humno pri-
pravujeme originálny jedálny lístok 
a zadná reštaurácia FAST FOOD, 
ktorá doteraz fungovala formou 
rýchleho občerstvenia sa mení na 
luxusnú reštauráciu s moderným 
dizajnom a exkluzívnou ponu-
kou špecialít a nápojov. Veríme, 
že proaktívny prístup strediska 
k zdokonaľovaniu služieb ocenia aj 
návštevníci, na ktorých sa už teraz 
nedočkavo tešíme."

Zaznamenal Milan Kupecký, 
snímka archív

Vyšiel Národný potravinový katalóg        

ním. Katalóg však môže poslúžiť 
všetkým, čo majú záujem o naku-
povanie bezpečných a kvalitných 
potravín za zodpovedajúce ceny. 
Nakupujúcim môže byť aj fyzická 
osoba - nepodnikateľ. Pre dodá-
vateľa aj odberateľa je zaregistro-
vanie sa a využívanie Národného 
potravinového katalógu dobro-
voľné. Tento jedinečný projekt 
umožňuje príslušným subjektom 
v predstihu pripraviť sa na zákon-
nú povinnosť, ktorá bude platiť 
časom pre všetky členské krajiny 
Európskej únie. Prostredníctvom 
tohto Národného potravinárske-
ho katalógu (NPK) sa zvýši podiel 
kvalitných slovenských výrobkov 
na trhu, zjednoduchšia, zrýchlia 
a stransparentnia sa všetky proce-
sy v rámci nákupu a dodávok po-
travín. A v neposlednom rade sa 
zlepší komunikácia medzi dodá-
vateľmi a kupujúcimi na miestnej 
úrovni. Katalóg bude mať aj envi-
ronmentálny prínos pre zníženie 
odpadového zaťaženia.

Milan Kupecký
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„Rendvanská“ základná škola 
je neveľkou prízemnou budovou, 
nachádzajúca sa niekde v strede 
obce. Stojí na miernom svahu kop-
ca v strede dediny a bola postave-
ná v roku 1913. Je to malotriedka 
a navštevujú ju žiaci od 1. po 4. 
ročník. Žiakov je vždy v každom 
školskom roku nemej ako 30. Sú 
ako veľká rodina. Učiteľky dohlia-
dajú na deti akoby boli ich mat-
ky. Všetci sa navzájom poznajú a 
pomáhajú si v ťažkostiach i počas 
plnenia školských povinností i 
v čase zábavy. 

Žiaci prichádzajú do školy s ra-
dosťou a vzhľadom na neprítomný 
dopravný ruch bez doprovodu ro-
dičov. Ročníky sa do tried spájajú 
podľa počtu detí. Často bývajú 

spojené - prvý a štvrtý ročník a 
druhý s tretím ročníkom. Učenie 
v spojených ročníkoch žiakom 
nerobí starosti. Rýchlo si zvyknú 
na seba i systém práce. Niekedy si 
starší žiak zopakuje vedomosti z 
nižších ročníkov a opačne. Stáva 

sa i to, že prvák sa zaujíma o vedo-
mosti z vlastivedy či prírodovedy. 
Počas výchovy je to pestré. Na Hu-
dobnej výchove starší pomáhajú 

Súčasnú budovu materskej školy 
v Semerove sprevádzkovali v roku 
1984. Je to jednoposchodová, mo-
derne riešená budova, s dvoma 
triedami, kuchyňou a miestnou 
knižnicou. Obklopená je veľkým, 
trávnatým dvorom s množstvom 
zelene a miest na hranie. Vlastní-
kom budovy je obec Semerovo. 

Výchovno-vzdelávací proces 
v Materskej školy v Semerove sa 
uskutočňuje podľa Programu vý-
chovnej práce pre deti predškolské-
ho veku. V roku 2002 prešla zriaďo-
vateľská funkcia materskej školy na 
obec Semerovo a v roku 2006 bola 
urobená rekonštrukcia interiéru a 
maľovka. Materská škola sa tak sta-
la pútavým miestom pre celodenný 
pobyt detí v kultúrnom, čistom a 
estetickom prostredí. V súčasnosti 
škola poskytuje celodennú a podľa 
záujmu rodičov aj poldennú sta-
rostlivosť.

Vytvára podmienky na zaško-
lenie detí s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou a detí, ktoré 
majú v nasledujúcom roku začať 
plniť povinnú školskú dochádzku. 

Pre zdravý duševný a telesný roz-
voj detí sa realizujú prvky zdravej 
školy a pracuje s metodikou Krok 
za krokom. Vedenie školy spo-

lupracuje so školskou jedálňou, 
rodičmi, Základnou školou Seme-
rovo, obcou, detským lekárom, sto-
matológom a logopédom.

V spolupráci s rodičmi organizu-
jú v tomto predškolskom zariade-
ní kultúrne podujatia, prednášky, 
spoločné výlety a súťaže v rámci 
spolupráce materských škôl sused-
ných obcí.

Na pôde materskej školy trá-
via všetci spoločne Vianoce, Deň 
matiek, Deň detí. Zúčastňujú sa 
kultúrnych akcií organizovaných 
Maticou slovenskou, stavajú máje 
a oslavujú fašiangy, májú posede-
nie s členkami Slovenského zväzu 
invalidov.

Mnohé ich aktivity propagujú 
formou káblovej televízie. Materi-
álne zabezpečenie a dopĺňanie po-
môcok realizujú za pomoci rodičov 
a vo veľkej miere za pomoci obec-
ného úradu.

Ich cieľom je umožniť deťom 
všestranne sa rozvíjať, čo najlep-
šie ich pripraviť na vstup do zák-
ladnej školy a to všetko pomocou 
individuálneho, citlivého prístupu 
zo strany učiteliek a všetkých pra-
covníkov školy k maximálnej spo-
kojnosti rodičov.                      (int.)

mladším, počas telesnej výchovy 
mladší chcú dokázať to, čo vedia 
starší a na hodine výtvarnej vý-
chovy chce každý vytvoriť niečo 
zaujímavé. Učiteľky sa starajú nie-
len o kvalitné vzdelávanie, ale aj 
o záujmy, zábavu a aktívny oddych 
žiakov. Vedomosti si žiaci rozširu-

jú najmä zapájaním sa do rôznych 
súťaží. Pravidelne riešia matema-
tickú olympiádu, tzv. pytagoriádu 
a to na školskej i okresnej úrovni. 
Práce z výtvarnej výchovy učiteľ-
ky zasielajú do rôznych súťaží, ako 
sú - Európa v škole, Vesmír očami 
detí, Slovensko moje. Doteraz sa 
zapojili do každého ročníka súťaže 
„Prečo mám rád slovenčinu, prečo 
mám rád Slovensko“. Súťažili aj na 
podujatiach ako Šaliansky Maťko, 
Rozprávkové vretienko a ďalšie. 
Súťažia aj vo vybíjanej – zmiešané 
družstvo, olympijský beh. 

Nakoľko všetci žiaci navštevujú 
náboženskú výchovu, každoroč-
ne na jeseň vytvoria obraz z plo-
dov zeme na výstavku do kostola, 
na Vianoce nacvičia krátku scénku 
o narodení Ježiška. Pretože chcú 
zdravo žiť plnia projekt – Škola 
podporujúca zdravie. Organizujú 
týždeň zdravej výživy, Jabĺčkovú 
desiatu, Týždeň bez pozerania te-
levízie. Viac pohybu na čerstvom 
vzduchu, Mliečny týždeň spojený 
s ochutnávkou mliečnych výrob-
kov. Ku dňu nefajčiarov vyhotovili 
nástenku do vestibulu Kultúrneho 
domu o škodlivosti fajčenia a uží-
vania drog. Žiaci sa prezentujú i 
na verejnosti. Pre občanov a naj-
mä rodičov pripravujú program 
na deň Mikuláša a ku Dňu matiek. 
Dvakrát v roku vystavujú svoje 
práce, vždy v októbri pripravu-
jú darčeky pre starých rodičov a 
v máji venujú kvety matkám. Kaž-
dý rok sa tešia na fašiangový kar-
neval, kde po dobrej zábave sa ob-
čerstvia šiškami a čajom. 

 V popoludňajšom čase sa v ško-
le vyučuje cudzí jazyk. Vytvorili si 

dva krúžky – práca s počítačom 
a šikovné ruky. V rámci Zdra-
vej pohybovej výchovy chodia 
do plavárne v Nových Zámkoch. 
Organizujú i podujatia mimo 
obce. Navštívili divadlo v Nitre, 
Mestskú knižnicu v Šuranoch, 
Hvezdáreň v Hurbanove, Poľov-
nícke dni v Leviciach, kúpalisko 
v Podhájskej. Pravidelne ku koncu 
školského roka idú na výlet, v pod-
titule Za krásami Slovenska. 

Viac razy v škole zorganizovali 
Európsky deň rodičov a detí, vždy 
s iným námetom, podľa ročného 
obdobia. Prvky environmentálnej 
výchovy sa premietajú i do separo-
vaného zberu druhotných surovín, 
ktorý prebieha v obci a na ktorom 
sa podieľajú i žiaci. Ku Dňu Zeme 
si skrášľujú okolie školy výsadbou 
okrasných kríkov. Ekologická vý-
učba prebieha v prírodnom pro-
stredí, konkrétne v areáli Vodný 
mlyn Kolárovo, kde získali okrem 
vedomostí i vzťah k prírode. 

Hoci sú málotriedkou, získa-
li rôzne ocenenia na súťažiach. 

Napríklad na 11. ročníku celo-
slovenskej súťaže „Prečo mám 
rád slovenčinu, prečo mám rád 
Slovensko“ získali Čestné uzna-
nie a za prácu z výtvarnej výcho-
vy „Naša obec očami detí“ získali 
v rámci okresu 1. miesto. V rámci 
okresu získali aj ocenenia v lite-
rárnej tvorbe, v prednese i v súťaži 
hliadok mladých zdravotníkov. 

Ak náhodou navštívite ich škol-
ské zariadenie, všade vôkol vládne 
čistota, poriadok, steny sú vkusne 
vyzdobené. O čistotu a hygienu 
priestorov školy sa stará školníč-
ka, ktorá pomáha i pri rôznych 
akciách organizovaných školou. 
Na výchovu a vzdelávanie žia-
kov dohliadajú učiteľky. Škola 
nie je právny subjekt, patrí pod 
obec Radava, ktorá pomáha škole 
po stránke materiálnej i fi nančnej. 

-sz-

História materskej školy v Semerove
Celodenná starostlivosť o žiakov

Všetci žiaci navštevujú náboženskú výchovu v duchu tradícií obce

Vsadili na súdržnosť kolektívu



CHÝRNIK 7

DEDO MRÁZ

Kedysi

Vracal som sa takto podvečerom z roboty domov. A že už riadne prituh-
lo, zastavil som sa, len tak, na stojáka, na čaj s rumom. Stojím tam, podup-
kávam, rumík s čajom vychutnávam. Keď tu zrazu, zdá sa mi, že ma oči 
klamú. Veď hneď vedľa mňa známa postava poldeci s pivom chlípe. Dlhý, 
červený kožuch, brada a fúzy, na hlave baranica s brmbolcom.

Nie ste vy, reku, Dedo Mráz – prihovoril som sa mu bez okolkov.
Ba veru hej, ja som to – odvetil ten v ošúchanych zvrškoch. Lebo, to som 

zabudol poznamenať, nevyzeral najvábnejšie.
Niečo sa v tej chvíli vo mne pohlo. Spomienka na časy, keď sme vítali 

Deda Mráza, čo k nám z Čukotky na saniach sobmi ťahanými s darčekmi 
zavítal. Na jolku, na chorovod...

Uľútilo sa mi chlapíka. Začali sme si dávať. Ja čaje s rumom, on vodky 
s pivom. Za moje, samozrejme, lebo nemal ani cent. Vieš ty čo, - hovorím 
mu, lebo sme si hneď aj potykali, - tento rok nám opäť ty donesieš darčeky 
! Našej famílii, nášmu paneláku, celému sídlisku ! Bude oslava, ako kedysi 
! Ľudia sa potešia, zaspomínajú na staré, dobré časy ... A pobrali sme sa ku 
mne, domov. Žena zalomila rukami a pribuchla nám dvere pred nosom. 
Skúsili sme po susedoch. Že im šancu ponúkneme. Vyzváňali sme, ale 
márne. Hromžili, inzultáciou sa vyhrážali. Skúsili sme im na city zahrať. 
Déduška Maróz, jólku nam priňos – zanôtili sme precítene. Nezabrala ani 
Kalinka, Večerný zvon ani Suliko. Na ulicu nás vyhnali. Veru tak, - pove-
dali sme si smutne, - ľudia sú nevďační a ľahko zabúdajú. A stratili zmysel 
pre romantiku – dodal Dedo Mráz.   Ján Heinrich

Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave

HUMORESKA

� Kedysi sme bojovali za socializmus. Dnes o prežitie.
� Kedysi sme sa nemohli dotýkať ani len spadnutých drôtov. 
 Dnes nesmieme vysloviť ani len slovo holokaust.
� Kedysi si ľudia pri práci pospevovali. Dnes nadávajú.
� Kedysi sme po žobračenku chodili do práce, dnes nám ju poštár 
 prinesie domov.
� Kedysi drôtovať. Dnes dotovať.
� Kedysi Jánošík bral iba bohatým, dnes exekútor nerobí žiadne 
 rozdiely.                        
� Kedysi nás príroda lákala, dnes laká.
� Kedysi nad našimi hlavami lietali vtáky, dnes popolček.
� Kedysi bolo viac smutných vŕb ako dnes ľudí!
� Kedysi voda bola tekutina bez chuti, farby a zápachu.
� Kedysi sme mali hlad po slobode, dnes máme normálny hlad.
� Kedysi sme si nahovárali dievčatá, dnes, že sa máme dobre.
� Kedysi stáli húfy ľudí pred obchodom na banány, dnes na úradoch  
 práce.
� Kedysi sa prebaľovali iba bábätká. Dnes aj potravinové výrobky.
� Kedysi nás para tlačila, dnes výška poplatkov za elektrinu.
� Kedysi sme sa hrbili od práce, dnes od poklonkovania.
� Kedysi malo remeslo zlaté dno. Dnes sme na dne.
� Kedysi sme štrngali klúčmi a vyšli bojovať za spravodlivosť 
 a slobodu. Mnohí sme žiaľ na tej ulici zostali.
� Kedysi nám komunisti nám nedovolili ani len žobrať. Žobreme vďaka 
 demokracii.
� Kedysi čakali dievčatá princa na bielom koni, dnes čakajú tunelára 
 na mercedese.
� Kedysi bolo všetko pekné, ale drahé, dnes je to také drahé, že to až nie 
 je pekné.
� Kedysi sa táralo dve na tri, dnes sa tára ostošesť.

(Dokončenie zo str. 1)
Po tzv. nežnej, či zamatovej re-

volúcii sa aj jemu konečne otvorili 
dvere dovtedy hermeticky uza-
tvorenej trinástej komnaty, najmä 
čo sa týka možnosti realizovať sa 
v oblasti komiksovej tvorby. Uvítal 

tieto možnosti ako umelecký šum, 
dúfajúc, že sa bude môcť realizo-
vať aj v tomto žánri. Počiatočný 
komiksový ošiaľ zo strany tlačo-
vých médií však zakrátko opadol, 
pretože tak ako veľa ďalších vecí, 
aj toto prestalo na Slovensku fun-
govať. Komiks doslova vykapal, 
hoci prvé pokusy o jeho etablo-
vanie sa boli úspešné a znamenali 
kvalitatívny posun vpred. Podob-
ne je to aj s karikatúrou, ktorá 
veľmi pokrivkáva, doslova živorí. 
Avšak - to sú ďalej slová Františ-
ka Mráza - tak ako beznohý pilot 
Meresjev, aj slovenský humorista 
je dôkazom toho, že dobrá zelina 
(to ako zopár nás, nenormálnych 
fanatikov, humoristov) ani v tých-
to najslovenskejších „prvotnoka-
pitalistických“ podmienkach a po-
meroch, just nevykape a bude sa 
plaziť a plaziť...!

Vytvoril a uverejnili mu vyše 
šesťdesiat komiksov, ktoré veľmi 
podrobne zmapovali českí auto-

ri v tisícstránkovej biblii „Dejiny 
československého komiksu 20. 
století“. Posledným veľkým ko-
miksovým počinom bolo opä-
tovné vdýchnutie života pôvodne 
samizdatovej zbierke komiksov 
„Drakulovo oko“, ktoré vytvoril 
Mráz a zopár autorov podľa tex-
tových predlôh spisovateľa Juraja 
Šípoša, ktorý nás náhle predčasne 
opustil... a tak si príbehy aspoň 
vo virtuálnom svete môžu priaz-
nivci komiksu vychutnávať až do 
skonania internetu.

V tejto biede je absolútnym zá-
zrakom, že s prestávkami sa mu 
darí ešte stále (už vyše dvadsať 
rokov) držať pri živote osudy 
somráka a bezdomovca Serváca, 
v ktorom spojil svoje dve tvorivé 
lásky: karikatúru i komiks. Prvý-
krát sa objavil vo vtedajšej Smene 
na nedeľu začiatkom deväťdesia-
tych rokov (1993), a odvtedy sa 
pretĺka stránkami viacerých peri-
odík až po stránky časopisu Bu-
merang (momentálne dvojtýždňo-
vá príloha denníka Šport zásluhou 
bratov Vicovcov), ktorý mu mo-
mentálne poskytuje teplo domova 
– vlastne „bezdomova“. 

I napriek všetkému sa František 
Mráz, popri ďalších aktivitách, 
venuje aj kresleniu karikatúr. Na-
priek vyčerpávajúcemu kritic-
kému zhodnoteniu celej situácie 
v tejto oblasti. Nateraz je defi ni-
tívne zmierený s tým, že mu bolo 
predurčené v umeleckom živote 
najmä komiksovať a karikovať 
a tvorba sa mu čím ďalej, tým viac 
stáva predovšetkým koníčkom...

Pripravil: Milan Kupecký,
karikatúry Fero Mráz

Silvester je každoročne 

sviatkom humoru

Kresba: Vlado Pavlík
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Lekár radí
Prekyslený organizmus - časovaná bomba!

Človek sa rodí s telom naprogra-
movaným na dlhovekosť – približ-
ne na 130 rokov. Od spôsobu, ako 
so svojím telom zaobchádza, závisí, 
či zostane v zdraví, alebo ochorie 
a predčasne umrie. Každý hnev, 
každý stres, neprimeraná strava, 
každé neprirodzené, čiže životu ne-
priateľské správanie ,odpisuje niečo 
z konta nášho života, až napokon 
ostane len malý zlomok pôvodné-
ho programu. Tu pramenia príčiny 
chorôb a utrpenia. Je však potešu-
júce, že toto dodatočné negatívne 
presmerovanie svojho vývoja mô-
žeme zvrátiť. Ak človek urobí čosi 
v záujme toho, aby žil čo najdlhšie, 
zdravý a vitálny, je to dôkaz, že ve-

del prijať dar života. Nikdy nie je 
neskoro plne oceniť tento dar a dať 
mu možnosť, aby sa naplno preja-
vil. Nevyžaduje si to veľké úsilie a 
v prípade každého človeka to vedie 
k potešiteľnému výsledku: oveľa 
dlhšie ostane mladý a až do vyso-
kého veku si môže udržať zdravie 
a vitalitu. Existuje nespočetne veľa 
chorôb, ale len jedna jediná príčina: 
neprirodzený spôsob života, ktorý 
nerešpektuje jeho princípy. Keď člo-
vek nie je zdravý a necíti sa dobre, 
je to signál, že v jeho živote sa deje 
niečo nesprávne. Sú dve základné 
príčiny neprirodzeného spôsobu 
života: nevedomosť a nedbalosť. 
Obe sú odstrániteľné. A jediným 
účinným liekom je poznanie. Mno-
hí ľudia však iba užijú nejaký pro-
striedok na potlačenie bolesti, a 
keď bolesť zmizne, vsugerujú si, že 
sú zdraví. Prekyslenie organizmu 
(acidóza) sa dnes pokladá za jed-
nu z najnebezpečnejších civilizač-
ných chorôb, pretože zdravie bez-
prostredne závisí od acidobázickej 
rovnováhy v našom tele. Prekys-

lenie je základom väčšiny chorôb, 
preto dôkladná očista od kyselín 
a opätovné doplnenie minerálov 
sú základom každej liečby. Deje sa 
to predovšetkým prostredníctvom 
prirodzenej výživy, bohatej na zá-
sady. Dnes sa veľa hovorí o umie-
raní lesov a o kyslých dažďoch. Ale 
tie isté škodliviny, pre ktoré nám 
hynú lesy, útočia aj na naše zdravie. 
Najprv zomrie les, potom človek. 
Kyslý dážď spôsobuje prekyslenie 
pôdy a kyselinotvorná strava zasa 
prekyslenie ľudského organizmu. 
Toto neprirodzené prekyslenie 
organizmu človeka vedie čoskoro 
k ochoreniu a k predčasnému star-
nutiu. Prvý krok k zmene spočíva 
v poznaní a pochopení týchto fak-
tov. Druhým krokom je urobiť to, 
čo je NEVYHNUTNE potrebné, 
čiže akceptovať všetko prirodzené 
a eliminovať zdraviu neprospešné 
návyky. Skôr či neskôr sa musí kaž-
dý z nás zapodievať svojím zdra-
vím. Čím skôr s tým začneme, tým 
prekvapivejšie a úžasnejšie bude to, 
čo môžeme dosiahnuť. Je dôležité 
začať čo najskôr. Podľa možnosti už 
za mlada. Ale nikdy nie je neskoro: 
ešte aj osemdesiatnik môže totiž 
v priebehu niekoľkých hodín vý-
razne zlepšiť svoje zdravie.

Kroky k optimálnemu zdraviu sú 
všeobecne známe a jednoznačne sa 
ukazuje, že choroba aj predčasné 
starnutie sú dôsledkom nespráv-
nych návykov v živote. Medicínsky 
výskum v poslednom čase dospel 
doslova k revolučným poznatkom, 
ktoré viedli k prelomu na ceste 
k dokonalému zdraviu a vitalite 
až do vysokého veku. Žijeme v in-
formatickej ére, no napriek tomu 
niektoré dôležité informácie, často 
dokonca aj tie životne dôležité, sú 
nám neznáme. Sú etniká a prírod-
né národy, v ktorých je úplne nor-
málne dožiť sa vyše sto rokov bez 
chorôb. A to je dostatočný dôkaz, 
že v zásade to možné je. Pritom 
je prekvapujúce, aké jednoduché 
kroky a aký krátky čas stačia na to, 
aby sa zdravie človeka priam neu-
veriteľne zlepšilo. Najdôležitejším 
krokom, základom každej liečby a 
predpokladom vyliečenia i zacho-
vania zdravia až do vysokého veku 

(pokračovanie na str. 10)
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Reforma
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sa rieši byrokratickými metódami.

Byť, či nebyť (fi lozofom)
Mnohí by radi boli Sokratom,

žiť so Xantipou však odmietajú.

Zrnká
Zbierajme zrnká múdrosti,

lebo bez nich sa nedá rozsievať.

Genetický kód?
Demokracia je u nás poznačená

tými nedostatkami, 
ktorými sa vyznačoval aj socializmus.

Pohrobkovia
Ešte nie všetci,

ktorí mali niekoho za sebou,
to už majú za sebou. 

Deľba práce
Jedni robia čo môžu,
iní môžu to, čo robia.

Zlyhanie
Úlohu hrdinu nezvládol.
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Nestačí byť svetlom,

treba byť jeho zdrojom. 

Nevyhnutnosť
Hlavným predpokladom nesmrteľnosti

je smrť .

Macocha múdrosti
Opakovanie v neskorších rokoch

už býva spravidla matkou sklerózy.
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Dieťa sa rodí ťažko,

ešte ťažšie sa rodí človek.
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U nás prevládajú workalkoholici.

Pijú aj v práci.

Odrobinky z vianočného a silvestrovského stola

Opitý vracajúci sa zo silvestrovskej zá-
bavy sa dá zaviesť taxíkom domov.
– Kam to bude presne? – pýta sa taxi-
kár.
Opitý na to:
– Do obývačky.

- - - - - - - - -
Zo silvestrovskej zábavy sa vracia opi-
tý vodič s vysokým promile alkoholu 
v krvi. Zastavia ho plicajti a pýtajú sa 
ho:
– Kedy ste sa tak opili?
– Ajajaj, to bolo dávno. Ešte vlani.

- - - - - - - - -
Na súde
– Ako ste sa mohli tak do nemoty opiť 
a potom riadiť auto, pán Mrkvička?
– Viete, počas silvestrovskej zábavy 
som bol v zlej spoločnosti. Boli sme 
štyria na liter slivovice a všetci, okrem 
mňa boli abstinenti.

- - - - - - - - -
Opitého, po rušnom silvestrovskom 
fl áme spiaceho na lavičke budia po-
licajti:
– Vstávajte, čo je tu nocľaháreň!?
Opitý sa preberie a vraví:
– A čože ja som informátor?

- - - - - - - - -
Silvestrovský horoskop na dnešný deň 
pre vás:
„Celý deň vás budú ospevovať, vynášať 
do nebies a obsypávať kvetmi. Nuž čo, 
pohreb je už taký.“

- - - - - - - - -
Ako blondínka zabíja vianočného 
kapra?
– Snaží sa ho utopiť vo vani.

- - - - - - - - -
Boli ste už na Štrbskom plese?
– Nie. My chodíme iba na silvestrovský.

- - - - - - - - -
Čo znamená, ak uvidíme na budove 
fi rmy čiernu zástavu?
–To, že sa tam uvoľnilo jedno pracov-
né miesto.

- - - - - - - - -
Vypočuté z náhodného rozhovoru:
– Krátko pred vianočnými sviatkmi 

sme odcestovali na dovolenku lyžovať.
– A kde ste ju celú strávili?
– So zlomeninami v nemocnici.

- - - - - - - - -
Sťažuje sa jeden chlap druhému:
– My muži to máme nielen na Sil-
vestra ťažké. Pri ceste do krčmy 
máme slintačku, cestou späť krívačku 
a po príchode domov nás čaká šialená 
krava.
- - - - - - - - - 
Policajti zastavia vodiča, ktorý po Sil-
vestri ponáhľajúc sa domov prekročil 
rýchlosť:
– Vážený nevideli ste dopravnú značku?
– Videl.
– Tak prečo ste neznížili rýchlosť?
– Pretože vás som nevidel.

- - - - - - - - -
– Kde si vlani oslavovali Silvestra?
– V Čiernom Balogu.
– A ako tam bolo?
– Ani sa nepýtaj. Chuligáni ma zbili 
a manželku znásilnili.
– A kam sa chystáš tento rok?
– Do Čiernaho Balogu.
– Ale, vravíš, že ťa tam zmlátili...
– Áno. Ale manželke sa tam zapáčilo.

- - - - - - - - -
– Čo si to dovoľujete? – pýta sa roz-
horčený mladík, ktorý drží v parku na 
lavičke v náručí ženu.
– Nehnevajte sa, – vraví nesmelo muž, 
ktorý si k nim prisadol. Chcem iba, aby 
mi manželka dala kľúče od bytu. 

- - - - - - - - -
Pri silvestrovskom stole:
– Slečna, vy ste po tom koňaku úžasná.
– Dovoľte, ja som žiadny koňak ne-
pila!
– Vy nie, ale ja áno.

 - - - - - - - - -
Vraví lekár pacientovi pri návšteve or-
dinácie deň pred Silvestrom:
– Žiadne ženy, žiaden alkohol, žiadne 
cigarety...
– Pán doktor a čo mi z tých mužských 
záležitostí zostane?
– Holenie.

Čo znamená, ak uvidíme na budove 
fi rmy čiernu zástavu?
– To, že sa tam uvoľnilo jedno pracov-
né miesto.

- - - - - - - - -
Pýta sa učiteľka žiaka:
– Janko, kde leží kapské mesto?
Janko odpovie:
– To bude asi niekde u nás, pretože 
u nás všetko kape.

- - - - - - - - -
Zhovárajú sa dvaja priatelia:
– Som unesený dnešnou demokraciu?
– Súhlasím, len si dávaj pozor, aby ťa 
neuniesla mafi a.

- - - - - - - - -
Zdôveruje sa priateľka priateľke: 
– Predstav si, včera ako som sa vracala 
zo silvestrovskej zábavy ma pokutoval 
policajt za prekročenie päťdesiatky...
– Dočerta, to už aj za prekročenie veku 
pokutujú?!

- - - - - - - - -
– Peter, vieš aký rozdeil je medzi pod-
vodom a politkou?
– Nie.
– Ak ťa oklame súkromník, je to pod-
vod a keď poslanec, to je politika.

- - - - - - - - -
Odpočutý dialóg počas jazdy:
– Preboha, – vraví plicajt – ako ste 
vôbec takto opitý moholi sadnúť si za 
volant?
– Nemohol. Kamaráti mi pomohli.

Z vianočnej policajnej zápisnice: 
„Priznávam sa, že som namiesto 
kapra ukradol akvárium, pretože aj 
malá ryba je ryba.“
Policajt príde k dopravnej nehode, kde 
sa zrazilo auto s koňským poťahom. 
Policaj vidí, že kôň má zranenú nohu, 
vytiahne pištol a koňa jediným výstre-
lom utratí. Vzápätí sa otočí s pištoľou 
v ruke k posádke auta a vraví: – Je tu 
ušte niekto zranený?!

- - - - - - - - -
Policajt hlási nadriadenému:
– Pán veliteľ, poslušne hlásim, že v no-
ci sa mi narodil syn.
– Dobre, – registruje veliteľ – a máte 
na niekoho podozrenie?

- - - - - - - - -
Príde ľudožrút do reštaurácie a posadí 
sa. Príde k nemu čašník a osloví ho:
– Prejete si niečo?
– Áno. Zoznam hostí, – odvetí ľudožrút.

- - - - - - - - -
– Chcel by som kúpiť manželke na 
Vianoce bicykel, – hovorí zákazník 
predavačovi.
– Chcete ju prekvapiť však? 
– Áno. Ona totiž čaká, že jej kúpim auto.

- - - - - - - - -
Zhovárajú sa dvaja policajti:
– Jano, prečo si dnes taký smutný?
– Ale, včera som sa zúčastnil na ve-
domostnej súťaži a hoci som bol sám, 
skončil som tretí.

Milan Kupecký, karikatúra František Bojničan

Kresba: Fero Bojničan  
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Lekár radí
Prekyslený organizmus - časovaná bomba!

Človek sa rodí s telom naprogra-
movaným na dlhovekosť – približ-
ne na 130 rokov. Od spôsobu, ako 
so svojím telom zaobchádza, závisí, 
či zostane v zdraví, alebo ochorie 
a predčasne umrie. Každý hnev, 
každý stres, neprimeraná strava, 
každé neprirodzené, čiže životu ne-
priateľské správanie ,odpisuje niečo 
z konta nášho života, až napokon 
ostane len malý zlomok pôvodné-
ho programu. Tu pramenia príčiny 
chorôb a utrpenia. Je však potešu-
júce, že toto dodatočné negatívne 
presmerovanie svojho vývoja mô-
žeme zvrátiť. Ak človek urobí čosi 
v záujme toho, aby žil čo najdlhšie, 
zdravý a vitálny, je to dôkaz, že ve-

del prijať dar života. Nikdy nie je 
neskoro plne oceniť tento dar a dať 
mu možnosť, aby sa naplno preja-
vil. Nevyžaduje si to veľké úsilie a 
v prípade každého človeka to vedie 
k potešiteľnému výsledku: oveľa 
dlhšie ostane mladý a až do vyso-
kého veku si môže udržať zdravie 
a vitalitu. Existuje nespočetne veľa 
chorôb, ale len jedna jediná príčina: 
neprirodzený spôsob života, ktorý 
nerešpektuje jeho princípy. Keď člo-
vek nie je zdravý a necíti sa dobre, 
je to signál, že v jeho živote sa deje 
niečo nesprávne. Sú dve základné 
príčiny neprirodzeného spôsobu 
života: nevedomosť a nedbalosť. 
Obe sú odstrániteľné. A jediným 
účinným liekom je poznanie. Mno-
hí ľudia však iba užijú nejaký pro-
striedok na potlačenie bolesti, a 
keď bolesť zmizne, vsugerujú si, že 
sú zdraví. Prekyslenie organizmu 
(acidóza) sa dnes pokladá za jed-
nu z najnebezpečnejších civilizač-
ných chorôb, pretože zdravie bez-
prostredne závisí od acidobázickej 
rovnováhy v našom tele. Prekys-

lenie je základom väčšiny chorôb, 
preto dôkladná očista od kyselín 
a opätovné doplnenie minerálov 
sú základom každej liečby. Deje sa 
to predovšetkým prostredníctvom 
prirodzenej výživy, bohatej na zá-
sady. Dnes sa veľa hovorí o umie-
raní lesov a o kyslých dažďoch. Ale 
tie isté škodliviny, pre ktoré nám 
hynú lesy, útočia aj na naše zdravie. 
Najprv zomrie les, potom človek. 
Kyslý dážď spôsobuje prekyslenie 
pôdy a kyselinotvorná strava zasa 
prekyslenie ľudského organizmu. 
Toto neprirodzené prekyslenie 
organizmu človeka vedie čoskoro 
k ochoreniu a k predčasnému star-
nutiu. Prvý krok k zmene spočíva 
v poznaní a pochopení týchto fak-
tov. Druhým krokom je urobiť to, 
čo je NEVYHNUTNE potrebné, 
čiže akceptovať všetko prirodzené 
a eliminovať zdraviu neprospešné 
návyky. Skôr či neskôr sa musí kaž-
dý z nás zapodievať svojím zdra-
vím. Čím skôr s tým začneme, tým 
prekvapivejšie a úžasnejšie bude to, 
čo môžeme dosiahnuť. Je dôležité 
začať čo najskôr. Podľa možnosti už 
za mlada. Ale nikdy nie je neskoro: 
ešte aj osemdesiatnik môže totiž 
v priebehu niekoľkých hodín vý-
razne zlepšiť svoje zdravie.

Kroky k optimálnemu zdraviu sú 
všeobecne známe a jednoznačne sa 
ukazuje, že choroba aj predčasné 
starnutie sú dôsledkom nespráv-
nych návykov v živote. Medicínsky 
výskum v poslednom čase dospel 
doslova k revolučným poznatkom, 
ktoré viedli k prelomu na ceste 
k dokonalému zdraviu a vitalite 
až do vysokého veku. Žijeme v in-
formatickej ére, no napriek tomu 
niektoré dôležité informácie, často 
dokonca aj tie životne dôležité, sú 
nám neznáme. Sú etniká a prírod-
né národy, v ktorých je úplne nor-
málne dožiť sa vyše sto rokov bez 
chorôb. A to je dostatočný dôkaz, 
že v zásade to možné je. Pritom 
je prekvapujúce, aké jednoduché 
kroky a aký krátky čas stačia na to, 
aby sa zdravie človeka priam neu-
veriteľne zlepšilo. Najdôležitejším 
krokom, základom každej liečby a 
predpokladom vyliečenia i zacho-
vania zdravia až do vysokého veku 

(pokračovanie na str. 10)
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HÍRNÖK

Komárňanská cesta 13, Nové Zámky

� 0948 028 487

Rozvoz jedál zdarma.
od 2,80 €od 2,80 €

DennéDenné
menumenu

CATERING 
a PARTY SERVIS
• sála s kapacitou 150 osôb •
• salónik s kapacitou 20 osôb • 
• svadby • oslavy • plesy •
• stužkové • recepcie • 
• bankety • fi remné akcie •
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Nábrežná ulica . 24 (Sídlo v budove Matice Slovenskej)
940 01 Nové Zámky, tel.: 0907 561 122

Pri výrobe jedál dôkladne dbáme na energetické a kalorické hodnoty jedál a prísne dodržiavanie hygienických predpisov 
HACCP. Všetky jedlá, ktoré varíme sú vyrobené z kvalitných a erstvých surovín, ktoré sú dostupné na trhu a garantujeme 

ich zdravotnú nezávadnos  a kvalitu. Varíme okrem polievok aj hlavné jedlá, pri om ve kú pozornos  venujeme zostavovaniu 
jedálneho lístka tak, aby sa jednotlivé jedlá týždne neopakovali. Naše denné menu obsahuje mäsité, mú ne a zeleninové jedlá 
a tiež jedlá pre vegetariánov. Na požiadanie ich balíme do prepravných varníc. Ponúkame tiež služby výdaja a dovozu stravy 

na dohodnuté miesto napríklad do ur ených priestorov podnikov a inštitúcií. 
V aka dodržiavaniu týchto zásad naša  rma zaznamenáva nárast po tu stravníkov.

Sme spolo nos  so zameraním na donášku hotových jedál 
formou obedového menu pre  rmy, ktoré poskytujú stravu 
svojim pracovníkom vo vlastných priestoroch.

Zabezpe íme pre vás organizáciu a dodávku stravy 
pre spolo enské udalosti akými sú recepcie, bankety, svadby, 
oslavy a stužkové aj mimo našich prevádzkových priestorov. 
Zabezpe ujeme kompletný cateringový servis aj individuálne, 
pod a priania zákazníka.
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„Rendvanská“ základná škola 
je neveľkou prízemnou budovou, 
nachádzajúca sa niekde v strede 
obce. Stojí na miernom svahu kop-
ca v strede dediny a bola postave-
ná v roku 1913. Je to malotriedka 
a navštevujú ju žiaci od 1. po 4. 
ročník. Žiakov je vždy v každom 
školskom roku nemej ako 30. Sú 
ako veľká rodina. Učiteľky dohlia-
dajú na deti akoby boli ich mat-
ky. Všetci sa navzájom poznajú a 
pomáhajú si v ťažkostiach i počas 
plnenia školských povinností i 
v čase zábavy. 

Žiaci prichádzajú do školy s ra-
dosťou a vzhľadom na neprítomný 
dopravný ruch bez doprovodu ro-
dičov. Ročníky sa do tried spájajú 
podľa počtu detí. Často bývajú 

spojené - prvý a štvrtý ročník a 
druhý s tretím ročníkom. Učenie 
v spojených ročníkoch žiakom 
nerobí starosti. Rýchlo si zvyknú 
na seba i systém práce. Niekedy si 
starší žiak zopakuje vedomosti z 
nižších ročníkov a opačne. Stáva 

sa i to, že prvák sa zaujíma o vedo-
mosti z vlastivedy či prírodovedy. 
Počas výchovy je to pestré. Na Hu-
dobnej výchove starší pomáhajú 

Súčasnú budovu materskej školy 
v Semerove sprevádzkovali v roku 
1984. Je to jednoposchodová, mo-
derne riešená budova, s dvoma 
triedami, kuchyňou a miestnou 
knižnicou. Obklopená je veľkým, 
trávnatým dvorom s množstvom 
zelene a miest na hranie. Vlastní-
kom budovy je obec Semerovo. 

Výchovno-vzdelávací proces 
v Materskej školy v Semerove sa 
uskutočňuje podľa Programu vý-
chovnej práce pre deti predškolské-
ho veku. V roku 2002 prešla zriaďo-
vateľská funkcia materskej školy na 
obec Semerovo a v roku 2006 bola 
urobená rekonštrukcia interiéru a 
maľovka. Materská škola sa tak sta-
la pútavým miestom pre celodenný 
pobyt detí v kultúrnom, čistom a 
estetickom prostredí. V súčasnosti 
škola poskytuje celodennú a podľa 
záujmu rodičov aj poldennú sta-
rostlivosť.

Vytvára podmienky na zaško-
lenie detí s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou a detí, ktoré 
majú v nasledujúcom roku začať 
plniť povinnú školskú dochádzku. 

Pre zdravý duševný a telesný roz-
voj detí sa realizujú prvky zdravej 
školy a pracuje s metodikou Krok 
za krokom. Vedenie školy spo-

lupracuje so školskou jedálňou, 
rodičmi, Základnou školou Seme-
rovo, obcou, detským lekárom, sto-
matológom a logopédom.

V spolupráci s rodičmi organizu-
jú v tomto predškolskom zariade-
ní kultúrne podujatia, prednášky, 
spoločné výlety a súťaže v rámci 
spolupráce materských škôl sused-
ných obcí.

Na pôde materskej školy trá-
via všetci spoločne Vianoce, Deň 
matiek, Deň detí. Zúčastňujú sa 
kultúrnych akcií organizovaných 
Maticou slovenskou, stavajú máje 
a oslavujú fašiangy, májú posede-
nie s členkami Slovenského zväzu 
invalidov.

Mnohé ich aktivity propagujú 
formou káblovej televízie. Materi-
álne zabezpečenie a dopĺňanie po-
môcok realizujú za pomoci rodičov 
a vo veľkej miere za pomoci obec-
ného úradu.

Ich cieľom je umožniť deťom 
všestranne sa rozvíjať, čo najlep-
šie ich pripraviť na vstup do zák-
ladnej školy a to všetko pomocou 
individuálneho, citlivého prístupu 
zo strany učiteliek a všetkých pra-
covníkov školy k maximálnej spo-
kojnosti rodičov.                      (int.)

mladším, počas telesnej výchovy 
mladší chcú dokázať to, čo vedia 
starší a na hodine výtvarnej vý-
chovy chce každý vytvoriť niečo 
zaujímavé. Učiteľky sa starajú nie-
len o kvalitné vzdelávanie, ale aj 
o záujmy, zábavu a aktívny oddych 
žiakov. Vedomosti si žiaci rozširu-

jú najmä zapájaním sa do rôznych 
súťaží. Pravidelne riešia matema-
tickú olympiádu, tzv. pytagoriádu 
a to na školskej i okresnej úrovni. 
Práce z výtvarnej výchovy učiteľ-
ky zasielajú do rôznych súťaží, ako 
sú - Európa v škole, Vesmír očami 
detí, Slovensko moje. Doteraz sa 
zapojili do každého ročníka súťaže 
„Prečo mám rád slovenčinu, prečo 
mám rád Slovensko“. Súťažili aj na 
podujatiach ako Šaliansky Maťko, 
Rozprávkové vretienko a ďalšie. 
Súťažia aj vo vybíjanej – zmiešané 
družstvo, olympijský beh. 

Nakoľko všetci žiaci navštevujú 
náboženskú výchovu, každoroč-
ne na jeseň vytvoria obraz z plo-
dov zeme na výstavku do kostola, 
na Vianoce nacvičia krátku scénku 
o narodení Ježiška. Pretože chcú 
zdravo žiť plnia projekt – Škola 
podporujúca zdravie. Organizujú 
týždeň zdravej výživy, Jabĺčkovú 
desiatu, Týždeň bez pozerania te-
levízie. Viac pohybu na čerstvom 
vzduchu, Mliečny týždeň spojený 
s ochutnávkou mliečnych výrob-
kov. Ku dňu nefajčiarov vyhotovili 
nástenku do vestibulu Kultúrneho 
domu o škodlivosti fajčenia a uží-
vania drog. Žiaci sa prezentujú i 
na verejnosti. Pre občanov a naj-
mä rodičov pripravujú program 
na deň Mikuláša a ku Dňu matiek. 
Dvakrát v roku vystavujú svoje 
práce, vždy v októbri pripravu-
jú darčeky pre starých rodičov a 
v máji venujú kvety matkám. Kaž-
dý rok sa tešia na fašiangový kar-
neval, kde po dobrej zábave sa ob-
čerstvia šiškami a čajom. 

 V popoludňajšom čase sa v ško-
le vyučuje cudzí jazyk. Vytvorili si 

dva krúžky – práca s počítačom 
a šikovné ruky. V rámci Zdra-
vej pohybovej výchovy chodia 
do plavárne v Nových Zámkoch. 
Organizujú i podujatia mimo 
obce. Navštívili divadlo v Nitre, 
Mestskú knižnicu v Šuranoch, 
Hvezdáreň v Hurbanove, Poľov-
nícke dni v Leviciach, kúpalisko 
v Podhájskej. Pravidelne ku koncu 
školského roka idú na výlet, v pod-
titule Za krásami Slovenska. 

Viac razy v škole zorganizovali 
Európsky deň rodičov a detí, vždy 
s iným námetom, podľa ročného 
obdobia. Prvky environmentálnej 
výchovy sa premietajú i do separo-
vaného zberu druhotných surovín, 
ktorý prebieha v obci a na ktorom 
sa podieľajú i žiaci. Ku Dňu Zeme 
si skrášľujú okolie školy výsadbou 
okrasných kríkov. Ekologická vý-
učba prebieha v prírodnom pro-
stredí, konkrétne v areáli Vodný 
mlyn Kolárovo, kde získali okrem 
vedomostí i vzťah k prírode. 

Hoci sú málotriedkou, získa-
li rôzne ocenenia na súťažiach. 

Napríklad na 11. ročníku celo-
slovenskej súťaže „Prečo mám 
rád slovenčinu, prečo mám rád 
Slovensko“ získali Čestné uzna-
nie a za prácu z výtvarnej výcho-
vy „Naša obec očami detí“ získali 
v rámci okresu 1. miesto. V rámci 
okresu získali aj ocenenia v lite-
rárnej tvorbe, v prednese i v súťaži 
hliadok mladých zdravotníkov. 

Ak náhodou navštívite ich škol-
ské zariadenie, všade vôkol vládne 
čistota, poriadok, steny sú vkusne 
vyzdobené. O čistotu a hygienu 
priestorov školy sa stará školníč-
ka, ktorá pomáha i pri rôznych 
akciách organizovaných školou. 
Na výchovu a vzdelávanie žia-
kov dohliadajú učiteľky. Škola 
nie je právny subjekt, patrí pod 
obec Radava, ktorá pomáha škole 
po stránke materiálnej i fi nančnej. 

-sz-

História materskej školy v Semerove
Celodenná starostlivosť o žiakov

Všetci žiaci navštevujú náboženskú výchovu v duchu tradícií obce
Vsadili na súdržnosť kolektívu

HÍRNÖK
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Touto krátkou rekapituláciou 
možno konštatovať, že nášmu 
okresnému mestu, mestu Nové 
Zámky sa darí! Zrekonštruované 
sú školy, revitalizovaná centrál-
na mestská zóna, skrášlený Park 
na Bernolákovom námestí, oprave-
né chodníky, zdigitalizované kino 
Mier, vybudovaný skate a fi tness 
park v rekreačnej časti mesta Sihoť 
Sv. Alžbety, Novozámocké hradné 
hry... 

To sú zároveň príklady úspeš-
ných projektov, ktoré boli fi nanco-
vané z fondov EÚ a iných grantov 
a ušetrili prostriedky z mestské-
ho rozpočtu. Smerovanie mesta 
do budúcnosti usmerňujú strate-
gické dokumenty mesta – Priority 
rozvoja mesta, Územný plán mesta 
a ďalšie. Aké ale bude naše mesto 
v budúcnosti, to záleží aj na kaž-
dom z nás.

Mesto žije kultúrnymi, spolo-
čenskými a športovými poduja-
tiami. Novozámocký jarmok Por-

ciunkula, Oberačkové slávnosti, 
letecký deň, Novozámocké hradné 
hry, výnimočné koncerty. Z tých-
to tradičných akcií si iste vyberie 
každý bčan mesta. Možnosti kaž-
dodenného vyžitia sú nemenej 
bohaté. Návšteva Galéria umenia 
Ernesta Zmetáka, množstvo pod-
ujatí uskutočnených v Múzeume 
Jána Th aina, rôzne športoviská, 
detské ihriská, exteriérový fi tness a 
skatepark, 3D kino Mier. Ale život 
v meste nie je len o zábave, ale aj 
o doprave, parkovaní, zdravotníc-
tve. O dianí v meste sa aktuálne do-
zviete aj z týždenníka Castrum No-
vum, Televízie Nové Zámky, web 
stránky www.watson.sk, i z našich 
regionálnych novín Chýrnik. Verí-
me, že pričinením občanov sa bude 
naše mesto Nové Zámky naďalej 
úspešne rozvíjať. Prvým krokom 
bolo odovzdanie hlasov vo voľbách 
poslancom mestského zastupiteľ-
stva a jeho primátorovi. (-cký-) 

ako lovný rybník, kde po zakúpení 
povolenky môžete chytať ryby. Je to 
prevažne kaprovitý revír, ale po po-
užití vhodnej návnady môže rybára 
prekvapiť aj úlovok v podobe krás-
nej šťuky, karasa, zubáča, šťukyy, 
pleskáča a sumca. Miestne pravidlo 
rybníka je, že ryby do 4 kg si môže 

rybár kedykoľvek odkúpiť, zatiaľ čo 
ryby nad 4 kg sa považujú za tro-
fejný úlovok, ktorý treba vrátiť späť 
do rybníka. K rybolovu je povole-
ný iba háčik bez proti hrotu. Pre 
rybárov začiatočníkov je možnosť 
zapožičasť si základnú rybársku 
výbavu. Pri rybníku je bezplatné 
parkovisko. Rybári ktorý nechcú 
byť pri rybolove sledovaní, je tu po 
vzájomnej dohode možnosť noč-
ného rybolovu, s priestorom 
na rozloženie stanov, s možnosťou 
stanovania, športových aktivít či 
grilovania. Chytať môže každý, ne-
treba rybársky preukaz. Hĺbka vody 
sa pohybuje do 1,7 metra. Na Me-
derčine je tiež bufet s reštauráciou, 
kde si môžete dať pripraviť úlovok, 
ktorý ste si práve ulovili, a pre tých 
menej úspešných rybárov je v po-
nuke množstvo jedál a rybacích 

pochúťok, ktoré im šikovní kuchári 
pripravia na počkanie. Nazabudlo 
sa ani na fanúšikov dobrého piva, 
originál kofoly, palaciniek, či nanu-
kov. Každý rok sa tu konajú rybár-
ske preteky ako i rôzne športové a 
kultúrne podujatia, na ktorých sa 
môže zúčastniť každý. Konajú sa tu 

aj súťaže vo varení guláša, spojené 
s vystúpením nejakej známej spe-
váckej celebrity či súboru, ako i 
športovými súťažiami, a ak treba 
aj do skorého rána. Je tu možnosť 
udskutočniť rôzne súkromné pod-

ujatia, aj pre zamestnancov rôznych 
podnikov. V zimnom období sú k 
dispozícii dve vykurované miest-
nosti a v lete veľká terasa s výhľa-
dom na rybník. Veľa toho doku-
mentujú aj naše snímky.

Text a foto: Milan Kupecký

Nášmu okresnému mestu sa vcelku a v rámci možností darí
Aké bude naše sídlo, záleží aj od nás

Rybník Mederčina, funguje 
od roku 2005 ako súkromný pod-
nik. Od tohto roku jeho majitelia 
postupne vytvárali miesta pre ob-
ľúbené športové aktivity a zároveň 
miesta, kde je možné tráviť voľ-
ný čas s rodinou, alebo priateľmi. 
Okrem možnosti chytania rýb je 
Rybník Mederčina príjemné pro-
tredie pre všetky vekové kategórie, 
od najmenších až po najstarších. 

Pre deti je tu vytvorený priestor 
v podobe krásneho detského ih-
riska, pre nadšencov športu sú k 
dispozícii dve volejbalové ihriská a 
multifunkčné ihrisko s trávnatým 
povrchom. Pre romantické povahy 
je možnosť zapožičania vodných 
bicyklov a možnosť vychutnať si zá-
pad slnka z hladiny rybníka s chla-
deným pivkom v ruke. Rybník Me-
derčina slúži samozrejme prioritne 

Možnosť aktívneho oddychu a relaxu
Rybník Meďerčina...

HÍRNÖK

www.hykemont.sk 
Považská 18, 940 01 Nové Zámky

Tel.: +421 911 055 007
e-mail: hykemont@hykemont.sk

Charakteristika činnosti fi rmy:
Spoločnosť sa zameriava na výrobu oceľových výrobkov vyrábaných strihaním, 

ohýbaním, zváraním a povrchovou úpravou lakovaním najmä oceľových kontajnerov 
a kooperáciu vo výrobe kontajnerov. 

Okrem toho vykonáva:
zámočníctvo, kovoobrábanie, výrobu kovových konštrukcií a obchodnú činnosť.

HYKEMONT - spoločnosť s ručeným obmedzením je slovenská výrobná spoločnosť, 
ktorá sa špecializuje na tvárnenie veľkorozmerných oceľových plechov a zváranie 

oceľových konštrukcií. Spoločnosť má zavedenú certifi káciu systému riadenia kvality. 
Jej cieľom je kontinuálna produkcia vysoko kvalitného výrobku zodpovedajúceho 

tým najvyšším štandardom a očakávaniam zákazníka. 
Spoločnosť trvale zamestnáva priemerne 50 až 60 pracovníkov.
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Mesiac, ktorý nám na „svojich bedrách“ 

prináša jeseň
(dokončenie zo str. 1) Medzinárod-
ný deň demokracie, Medzinárodný 
deň ochrany ozónovej vrstvy, Sveto-
vý deň Alzheimerovej choroby, Sve-
tový deň vďačnosti, Medzinárodný 
deň mieru, Deň soft vérovej slobody, 

Svetový deň bez áut, Medzinárodný 
deň nepočujúcich, Medzinárodný 
deň proti sexuálnemu zneužívaniu 
a obchodu so ženami a deťmi, Eu-
rópsky deň agrobiodiverzity, Sveto-
vý deň mlieka v školách, Európsky 

deň jazykov, Svetový deň cestovného 
ruchu, Deň železničiarov, Svetový 
deň besnoty, Svetový deň za právo 
vedieť, Medzinárodný námorný deň 
(IMO), Sviatok sv. Michala, patróna 
chorých, Svetový deň srdca, Medzi-
národný deň prekladateľov. Na záver 
dovoľte jednu pranostiku: V septem-

bri sa má jesť a piť všetko, čo Pán 
Boh požehnal. A popri telesnej obži-
ve nezabúdajme ani na tú duchovnú. 
Poprosme našu Matičku známou 
prosbou: „Mária, Panna bolestná, 
patrónka nášho Slovenska, ty poznáš 
všetky úzkosti, buď s nami v žiali i 
v radosti.“ Jana Slobodníková

HÍRNÖK

ZIMNÁ KRÁSA ORAVSKEJ HORÁRNE 2017   
Rozprávkové ticho, pokoj majestátnych hôr, krištáľovo čistý 

vzduch a NOVÁ prístupová cesta 

Dokonalý relax na 5 dní/ 4 noci iba za 
100.- EUR / 1 osoba s polpenziou !!!

Osoby nad 55 rokov majú zľavu vo výške 10 % z ceny pobytu !!!

Cena zahŕňa

1x uvítací aperitív
4x pohodlné ubytovanie s vlastným   
 sociálnym vybavením
4x bohaté bufetové raňajky
4x trojchodová večera 
 (polievka, hlavné jedlo, dezert)
1x folklórny večierok s domácimi koláčikmi
 BONUS pre Hostí Oravskej horárne : 
 1 x vstup do welnes centra (fitnes,
 sauna, vírivka - grátis 2 hodiny)

Bezplatná WIFI

zóna, parkovanie, stolný tenis

Voľné termíny

MožnostiKONTAKT
Oravský Podzámok č. 396,
Hruštín – lokalita Zábava

Mobil:  (+421) 918 494 494
Telefón:  043/5524 746
E-mail:  recepcia@oravskahoraren.sk  
 www.oravskahoraren.sk

POBYT JE VHODNÝ AKO 
DARČEK!

o čistýoo čis

16.1  -  20.1.2017             
23.1  -  27.1.2017
30.1  -   3.2.2017
6.2  -  10.2.2017
13.2  -  17.2.2017
13.3 -  17.3.2017
20.3 -  24.3.2017
27.3 -  31.3.2017

prihlásiť sa na spoločné výlety za skvostami 
ORAVY dokúpiť si obedy v reštaurácii
turistika, lyžovanie v blízkom okolí, biliard

Pobyt sa začína v pondelok večerou 
a končí v piatok raňajkami.

AKCIA!

www.slovaktual.sk

3. sklo bez príplatku

3. sklo 
bez príplatku

NOVÉ ZÁMKY
P. Blahu 19
(na rohu pri reštaurácii Ajax)
tel.: 035/640 8840
mobil: 0908 713 576 
novezamky@slovaktual.sk

za mimoriadne ceny
a 3. sklo bez príplatku!

zlavy na okná
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(dokončenie zo str. 1) 
mal korekciu v rodinnej výchove. 
A tak som sa postupne prepracoval 
k vedomej kresťansko-katolíckej 
viere a k dielam takých básnikov, 
spisovateľov a mysliteľov, ktorí vy-
trvali v pravde, opierajúc sa o stáro-
čiami preverené normy a hodnoty 
(etické aj estetické).

Myslím si, že môžeme smelo 
povedať, že svojou tvorbou ste sa 
prihlásili k odkazu slovenskej kato-
líckej moderny. Ako vidíte postave-
nie náboženskej poézie v súčasnom 
svete? Je o ňu záujem?

-Nebránim sa takémuto zatrie-
deniu, básnici katolíckej moder-
ny sú mi svojím dielom blízki, no 
musím dodať, že písanie nábožen-
skej poézie nie je mojím prvotným 
zámerom. Človek je (povedané  
s Ladislavom Hanusom) „kom-
plexnou jednotou tela a ducha“, je 
zaviazaný mravnou normou – teda 
duchovný či náboženský rozmer by 
malo mať všetko, čo z neho vzíde. 
Žiaľ, žijeme v časoch silno pozna-
čených ľahostajnosťou, povrchnos-
ťou a cynizmom, a z toho vyplýva 
aj odstrkovanie dobrej poézie na 
okraj záujmu. Výnimky potvrdzujú 
pravidlo.

Jedna vec je osobná viera, druhá 
vec je poézia. Henri Bremond však 
hovorí, že je úzka väzba medzi ná-
boženským cítením a básnickou 
inšpiráciou. Básnika dokonca zrov-
náva s mystikom. Ako vy vnímate 
hranicu medzi básňou a modlit-
bou?

- Územie poézie vnímam ako 
členité a rozľahlé. Hraničí nielen 
s ostatnými oblasťami literatúry a 
umenia, ale tiež s filozofiou a nábo-
ženstvom. Ide o spôsoby hlbšieho 
prežívania, ponor do hlbín bytia, 
prekonávanie každodennosti, kto-
rá by nás rada nalomila a zostrihla 
podľa práve prevládajúceho vku-
su. Lenže človek má rozum a vôľu, 
hádam nechce žiť iba zvykovo, 
konzumne, živočíšne. Väzba me-
dzi dobrou básňou a modlitbou 
je zrejmá, tak ako je zrejmá väzba 
medzi krásou, pravdou a dobrom. 
V ich spojení vidím vznešený spô-
sob existencie.

Milan Rúfus v básni A čo je 

krása? píše: „...dotknúc sa jej ner-
vu znamená v hĺbkach pohnúť ži-
votom.“ Chce sa súčasný človek 
dotýkať nervu krásy? A opäť rúfu-
sovsky: „Dá sa tu ešte niečo so slo-
vom?“ Potrebuje súčasný svet ešte 
básnika?

- Bez básne sa svet nerozpadne, 
no bez poézie bude na dne. Krása 
naozaj dokáže pohnúť životom. 
Človek nebol stvorený na to, aby 
strávil (obrazne povedané) celý 
život v montérkach. Má právo aj 
povinnosť žiadať si viac, žiť kom-
plexnejšie – v rovine telesnej, du-
ševnej i duchovnej. Veľmi dobre 
to vystihuje starobylé heslo: Ora et 
labora et lege – Modli sa a pracuj a 
čítaj! A či sa chceme dotýkať ner-
vu krásy? Pravdaže chceme, ibaže 
niekedy hľadáme na nesprávnom 
mieste. Nečudo, že potom stretne-
me namiesto krásky pobehlicu.

Okrem poézie sa venujete aj li-
terárnej kritike. Ako hodnotíte sú-
časnú literárnu kritiku na Sloven-
sku? Je vôbec ešte nejaká? Čo robí 
dobrú kritiku dobrou kritikou?

- Rád si tu pomôžem myšlienka-
mi dvoch osobností, velikánov lite-
rárnej (umeleckej) kritiky. Franti-
šek Xaver Šalda zdôrazňoval okrem 
iného potrebu metódy a kritérií. 
Kritika v plnom význame slova 
je vyvážené posúdenie záporov aj 
kladov, predpokladá zodpovednosť 
a primeranú znalosť problematiky. 
Jozef Kútnik-Šmálov zas pripo-
mína: „Pravá kritika neoddeľuje 
od seba to, čo Boh spojil: tvar a 
ducha.“ A dokladá, že interpretá-
cia je iba prvým stupňom kritiky, 
druhým stupňom je hodnotenie, a 
to hodnotenie v mene čohosi, teda 
postavené na nejakých zásadách.

Vo svetle predchádzajúcich slov 
sa naša súčasná kritika javí dosť 
biedne – akoby jej chýbali krité-
riá, úprimná snaha o objektívnosť 
a najmä zdravé zásady. Uznajme 
však, že literárny kritik to má ťaž-
ké. Dnes chce byť každý autor a 
vydavateľ úspešný (v niektorých 
prípadoch za každú cenu), chce byť 
chválený a propagovaný. A poctivý 
kritik musí zvádzať neraz donki-
chotský zápas. Kto ho podporí? Kto 
sa ho zastane?!

Asi sa dá povedať, že osud sloven-
ských recenzií je podobný osudu 
kritiky v tom zmysle, že v podstate 
chýbajú vážnejšie recenzie. Podľa 
uverejňovaných recenzií na Sloven-
sku vlastne vychádzajú len knihy, 
ktoré „musíte“ mať, „musíte“ si ich 
prečítať. V mnohých prípadoch 
vznikajú recenzie ako kamarátska 
služba autorovi. Kde vidíte príčinu 
tohto javu? Alebo si to recenzenti 
nechcú „rozhádzať“ s autormi?

- Áno, je to tak – vo väčšine 
periodík dostávajú priestor skôr 
reklamné články o knihách než 
vážnejšie recenzie. O filozofických 
otázkach sa ľuďom akosi odnech-
celo premýšľať. A čo je ešte horšie, 
ľudia sa tuším prestali zaujímať  
o pravdu. Väčšina si povie, že to 
nie je problém, ktorý by ich mal 
ťažiť. Keď si však uvedomíme sú-
vislosti, zbadáme prepojenie medzi 
filozofiou, morálkou a praktickým 
životom, medzi literatúrou, kultú-
rou a kultúrnosťou. Ide o spojené 
nádoby. Žalostný stav kultúry sa 
prenáša aj do ekonomickej oblas-
ti, ktorú mnohí (mylne) považujú  
za prvoradú.

Nielen z chleba žije človek. Zdá 
sa však, že sa v súčasnosti na po-
krm pre dušu akosi zabúda. Prejavy 
tejto diéty začínajú byť až desivé. 
Ako vnímate kultúru a kultúrnosť 
človeka 21. storočia (storočia rea-
lity šou, ale aj úžasných ľudských 
príbehov, osudov, konverzií...)? 
Kam smeruje človek, ľudstvo? Je 
riešenie? Je nádej?

- Človek mnoho vydrží, všeličo 
znesie. Dokáže prežiť bez strechy 
nad hlavou, bez rodiny či priateľov, 
naučí sa žiť trebárs bez ruky alebo 
bez nohy, dočasne hádam aj bez 
viery a lásky. Ale ani chvíľu nevydr-
ží, neudrží sa bez nádeje. Bez náde-
je padá do ničoty.

Netrúfam si predkladať spôsoby 
riešenia spoločenských problémov. 
Isté je, že do konca vekov bude pre-
biehať zápas medzi dobrom a zlom. 
Frontová línia tohto dejinného zá-
pasu prechádza vnútrom každého 
ľudského jedinca. A kto by mal  
v tomto boji obstáť, ak nie kresťan?! 
Veď kresťanská nádej sa opiera  
o Krista. Z druhej strany, Ježiš nie 
bezdôvodne nastolil otázku, či náj-
de vieru na zemi, keď sa vráti.

Internet sa stal moderným a do 

istej miery aj účinným médiom. 
Prevádzkujete portál PriestorNet. 
Čo vás viedlo k jeho založeniu? 
(Nebáli ste sa existencie podobne 
ladených portálov?)

- Internetový portál PriestorNet 
vznikol pred niekoľkými rokmi 
ako obyčajný blog, akých sú na Slo-
vensku tisíce. Postupom času som  
v ňom začal uverejňovať aj príspev-
ky iných autorov a texty zacielené 
na náročnejšieho čitateľa. Jeho 
podoba sa formuje takpovediac  
za pochodu, no už na samom za-
čiatku som si povedal, že ho zame-
riam na glosovanie spoločenského 
diania a formovanie kresťanského 
životného štýlu.

Väčšinu svojho doterajšieho ži-
vota som bol bez internetu. Udr-
žiavam si od tohto média určitý 
odstup. Nepodlieham ilúziám. 
Viem, že nie všetko je na webe, zato 
je tam až neuveriteľné množstvo 
marasu a balastu. Považujem preto 
za potrebné pracovať na tom, aby  
v priestore internetu neprevažovali 
sily zla. Chcem k tomu prispieť svo-
jou troškou, bez ohľadu na úspech 
alebo neúspech v očiach sveta.

PriestorNet prináša úvahy, glosy, 
rozhovory, a to v zmysle tradičných 
kresťanských hodnôt. Spĺňa či na-
pĺňa portál vaše pôvodné predsa-
vzatia? Čo by ste privítali zo strany 
návštevníkov portálu? Plánujete 
nejaké zmeny po formálnej či ob-
sahovej stránke?

- Ako som už naznačil, interneto-
vý občasník PriestorNet sa formuje 
postupne, aj v závislosti od mojich 
skúseností s touto prácou. Dôležitý 
je tiež zástoj hosťujúcich autorov 
a vôbec ľudí ochotných pomôcť. 
Pevná pritom zostáva jeho ideová 
línia (bez bulváru, bez komercie,  
s úctou k pravde a tradičným hod-
notám). Ostatné je v pohybe. Čoraz 
viac som ale presvedčený o tom, že 
vzhľadom na súčasné spoločenské 
pohyby a prehlbujúci sa odklon  
od kresťanského hodnotového sys-
tému je správne a žiaduce ísť proti 
prúdu.

Samozrejme, zmysel napísa-
ného sa napĺňa čítaním, teším sa  
z každého nárastu návštevnosti, ale 
nemienim preto klamať sám seba a 
zrádzať svoje presvedčenie.

Zhováral sa: 
Pavol Prikryl

Bez nádeje sa padá do ničoty
Rozhovor s Jánom Maršálkom

HÍRNÖK

www.snowland.sk
YETI .s.r.o. 
SNOWLAND 
Valčianska dolina 1054
tel.: +421 903 11 22 11
e-mail: snowland@snowland.sk

Stredisko SNOWLAND je zamerané na rodinné lyžovanie s vysokou 
úrovňou doplnkových služieb, od mesta Martin je vzdialené 12,5 km. 
Architektonicky moderne poňaté lyžiarske stredisko bolo budované ako 
prímestské stredisko s bezproblémovým prístupom motorovými vozidla-
mi. Bezplatné parkovacie plochy sú pripravené pre 1200 osobných vo-
zidiel a 10 autobusov.

Priaznivo položený severo-východný svah vytvára dobré podmienky 
pre lyžovanie a snowboardovanie od decembra až do marca. Upravo-
vané a technickým snehom zasnežované lyžiarske svahy sú položené 
v nadmorskej výške 510 až 830 m, na ktorých je 8 zjazdoviek s celkovou 
dĺžkou 5600 m a obtiažnosťou od ľahkých cez turistické a mierne.

Snowland návštevníkom ponúka modernú 4-sedačkovú lanovku s ná-
stupným pásom a dĺžkou 1320 m, prevýšením 330 m a prepravnou 
kapacitou 2000 osôb za hodinu a 6 lyžiarskych vlekov s celkovou ka-
pacitou 5700 osôb za hodinu. Pre najmenších a začínajúcich lyžiarov je 
pripravený minivlek s lyžiarskou alebo snowboardovou školou. Novinkou 
v našom stredisku je YETI PARK s detským vlekom, dopravníkovým pá-
som a rôznymi zábavnými doplnkami, určený predovšetkým pre našich 
najmenších.

Návštevníkom je k dispozícii novozrekonštruovaná reštaurácia HUMNO, 
rýchle občerstvenie Fastfood, SKi bar s krbom, bufety, SKI-servis, lyžiarske 
a snowboardové školy, turisticko-informačná kancelária, požičovňa
a úschovňa. Umelé osvetlenie návštevníkom umožňuje vychutnávať 
lyžovanie či snowboardovanie aj vo večerných hodinách. Na svoje si 
prídu aj priaznivci bežeckého lyžovania v okolí lyžiarskeho areálu, kde 
sa nachádzajú bežecké trate v celkovej dĺžke 12 km.
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Nemzeti konzultáció
Végre megtudhatjuk, mi az igazság erről a nemzeti konzultációról Ma-

gyarországon, a SME megírta. Pontosabban Soros elvtárs mondta meg, s 
ő csak tudja, mit mondott, dehogy kételkednénk benne. Igaz, kissé más-
képp magyarázta legutóbbi nyilatkozatában, mit mondott, de hát azok a 
régebbi fölvételek, úgy látszik, nem egészen pontosak, vagyis utólag némi 
módosításra volt szükség.

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság és a XX. Szá-
zad Intézet Magyarország kormányának nemzetpolitikai stratégiájáh
oz igazodva lehetővé tette a történelmi Magyarország területein lévő, 
I. világháborús áldozatoknak emelt emlékművek, emlékjelek, szobrok 
felújítását.

A SME cikkéből az is kiderül, 
hogy a Sorost szapuló magyarorszá-
gi diktatúra mennyire hamis képet 
fest az emberszerető spekuláns bá-
csiról. Csak éppen nem magyarázza, 
mi olyan jó az ő tevékenységében, 
s egyáltalán, miért gondolja végte-
len jóságában, hogy szabadalma van 
arra, hogy minket boldoggá tegyen. 
Meg aztán honnan tudja, mitől érzik 
majd jól magukat az emberek erre-
felé Európában, Magyarországot és 
Szlovákiát beleértve?

Ráadásul az sem derül ki a cikk-
ből, miért olyan jó, ha olyan szél 
fúj Brüsszelből, mint annak idején 
Moszkvából. Lényeges különbsé-
get nehéz volna ugyanis fölfedez-
ni: mindegyik a magáét mondta/
mondja, éspedig ellentmondást 
nem tűrően. A hasonlóság – mit is 
mondok: egyezés! – abban a csekély 
részletben is megvan, hogy ezeknek 
a szocialista gyepűre tartozó orszá-
goknak a polgárai nem választották 
meg annak idején a Szovjetunió 
kommunista pártjának központi bi-
zottságát, csakúgy, mint a brüsszeli, 
önmagukat tévedhetetlen demok-
rata szerepében láttató diktátorokat 
sem. A különbség csupán abban 
észlelhető, hogy mi itt tudjuk, mert 
tapasztaltuk, milyen, ha parancsszél 
fúj Moszkvából. Azok ott, Brüsszel-
ben meg nemigen tudják azt, inkább 
jótékonykodásnak tekintik.

Nem mellékes az sem, ahogy 
a szlovák-magyar meg nem értést 
érzékenyen támogató cikk a dolgo-
kat „igazságosan helyre teszi” (ne-
hogy már pozitív hír jelenjen meg 
Magyarországról): egy Magyaror-
szágon élő szlovák nő mondja el, 
miféle csúnya dolog ez a nemzeti 
konzultáció, amit ezek a diktatóri-
kus magyarok csinálnak, minden-

kit megtévesztve (értsd: csúsztat-
va, hazudozva). Mert ugye, miféle 
demokrácia az, ha megkérdezik 
a népet, mit gondol erről-arról, most
nevezetesen a Soros-tervről, amely 
állítólag nem létezik, merthogy már 
átnevezték. Ilyen kérdést föltenni 
egyértelmű diktatúra, az csak vilá-
gos.

A szlovák olvasó persze nem tud-
ja, hogy az érvelés, amit ennek a ma-
gyarországi szlovák nőnek a szájába 
adnak, egy az egyben ugyanaz, amit 
a magyarországi törpe pártocskák 
és különböző izgága, önmagukat 
ellenzéknek tartó emberkék min-
denfajta érvelést mellőzve szajkóz-
nak. Ugyanis sajnálatos módon az 
a helyzet, hogy a Sorosnak tulajdo-
nított állítások bizonyíthatók, az el-
lenzék viszont kizárólag tagadásból 
él, mindennemű pozitív alternatíva 
nélkül.

A lényeg persze a migráció körül 
forog – s arról a tőlünk nyugatabb-
ra élő lakosok is másképpen véle-
kednek, s ezért mást is mondanak, 
mint a neoliberális sajtó meg a nyu-
gati politikusok zöme. De ezek ter-
mészetesen rasszisták, populisták, 
antidemokraták, mi több: fasiszták. 
Szlovákia polgára, aki magyarul is 
tud és a magyarországi híreket is 
nyomon követi, meg tudja ítélni, 
mennyi félrebeszélés van e témában, 
s hogy igazából nem egyszerűen 
emberségről van szó, ami szerint 
akkor vagyunk jófi úk, ha segítünk 
a szegény menekülteken, hanem 
sokkal többről.

Egyrészt maga ez a kiindulópont 
hamis (csak az ide özönlők töredéke 
nevezhető háborús menekültnek), 
másrészt az is kiderült már, hogy 
olyan hal ez, amely nagyon bűzlik 
a sok pénztől. S habár az is kiderült, 

a multikulti nem működik, tovább-
ra is csúnya nacionalista az, aki in-
kább a nemzeti nyelvet, kultúrát, 
hagyományt őrizné, a bevándorlók 
pátyolgatása helyett. Ezzel szemben, 
miként a cikkből is érezhető, nyil-
ván sokkal szebb volna, ha rende-
sen összekeverednénk, mindnyájan 
a közös angol nyelvet használnánk, 
egyelőre legalább, míg a kínait nem 
fogjuk…

Addig viszont nyissunk ajtót, tár-
juk ki mindenki előtt, válogatás nél-
kül, jöjjenek csak népes kíséretben 
a sorosok. Bizonyára sikerül elspe-
kulálniuk szerény bankbetétünket 

is, hogy legyen miért megdicsérni 
őket. A bombakészítőket viszont 
ne lássuk, azok úgyis csak kivételek, 
a háborúban sokkal többen haltak 
meg, mint most ezekben a merény-
letekben. Végül is béke van, ugyebár, 
háború nincsen, dehogy. Háború 
csak akkor lesz, ha majd Brüsszel-
ben a tévedhetetlenek megmond-
ják. Addig viszont Orbán a diktátor, 
a magyarok és a hozzájuk hasonló 
„vénégyek” a fekete bárány. Na, és 
szabadság mindenekelőtt, dicsértes-
sék a neoliberalizmus mai brüsszeli 
verziója.

(Felvidék ma)

Szőgyénben 1924-ben állíttatott 
a község emlékművet a 114 szőgyé-
ni áldozat tiszteletére, mely emlék-
mű 93 év után megújult a Bethlen 

Gábor Alap által meghirdetett tá-
mogatásnak köszönhetően, amihez 
csatlakozott a községi önkormány-
zat is.

A község központjában, a Nagy-
boldogasszony-templom mellett ál-
ló emlékmű a Hősök szobra néven 
került be a köztudatba, ahol sok-
szor és sokan megálltak emlékezni. 
A Hősök szobra öt méter magas 

emlékmű, mely terméskő talpaza-
ton nyugszik, rajta két márványtábla 
őrzi Magyarszőgyén felől az 58 ma-
gyarszőgyéni, Németszőgyén felől 
pedig az 54 németszőgyéni áldozat 
nevét. A 160 cm magas terméskő 
talpazat tartja a homokkőből készült 
másfél méter magas szobrot, mely 
egy elesett katonát ábrázol, amint az 
őrangyal karjaiba hanyatlik. A szo-
bor fölött a két méter magas fekete 
márványkő kereszt emelkedik a ma-
gasba, erre sok év után visszakerült 
a korpusz másolata, mely a kommu-
nizmus évei alatt nyomtalanul el-
tűnt. A felújítás alkalmával megújult 
az a dombormű is, mely az árván 
maradt családot ábrázolja, amint 
a halott katonaruhás apát siratja, fö-
löttük a Megváltó őrködik.

A felújított emlékmű Baracska 
Árpád restaurátor munkáját dicséri, 
de az emlékmű környéke is megú-
jult. A tereprendezést, a kovácsolt-
vas kerítés felújítását és a parkosítás 
költségeit az önkormányzat vállalta.

(Felvidék ma)

Megújult az első világháború

áldozatainak emlékműve 

Szőgyénben
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