
Ono sa to ľahko povie, že elektro-
nizácia verejnej správy je zname-
ním pokroku, ale keď sa dostanete 
do reálnej situácie, že sa príslušný 
pracovník nepreklikne cez okien-
ko  v systéme, ste, ako sa povie, 
v háji.
Stalo sa mi to pri prihlasovaní 
auta. „Nemáte žiadne trvalé by-
dlisko, systém ma nepustí ďalej,“ 
povedal policajt na dopravnom 
inšpektoráte. „Choďte si to preve-
riť na oddelenie občianskych pre-
ukazov.“ Tak začala obľúbená hra 
od Annáša ku Kajfášovi. Na od-
delení občianskych preukazov je 
všetko v poriadku. Na oddelení 
evidencie vozidiel je kolónka 
prázdna. Pán policajt začal riešiť 
situáciu. Po pol hodine vyšiel 
a povedal, že chyba je na úrade 
v Trnave, kde nie sme evidovaní 
ako rezidenti v Hviezdoslavove. 
Topiaci sa aj slamky chytá, a tak 
som aj v nestránkový deň zavolal 
k nám na obecný úrad. Zdvihla 
mi pani Ivana Feketeová, preverila 
svoje registre a povedala, že požia-
dala na úrade, aby nás zapísali.
Napriek stratenému dňu som sa 
nehneval. Ďakujem ako policaj-
tom, tak aj pani Feketeovej za na-
ozaj angažovanú snahu pomôcť. 
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Odpoveď na túto otázku nie je ta-
ká jednoduchá, ako by sa na prvý 
pohľad mohlo zdať. Podchvíľou sa 
objaví správa, že voda v okolitých 
obciach je kontaminovaná nejakou 
chemickou látkou, ktorej prítom-
nosť sa pri bežných testoch pre 
stanovenie kvality pitnej vody ne-
stanovuje. To najhoršie sa k nám ale 
blíži rýchlosťou 3 až 4 m za deň. 

Otrávime sa z vlastnej studne?

V ankete na našej stránke www.hvi-
ezdoslavovskyspolok.sk ste ako jednu 
z dvoch najdôležitejších tém uviedli 
kvalitu pitnej vody. Začal som teda zis-
ťovať podrobnejšie informácie a sám 
som zostal naozaj v šoku. Zistil som, že 
mestská časť Bratislava Vrakuňa vydala 
od 31. 5. 2002 všeobecný zákaz pou-
žívania podzemných vôd, čerpaných 
z vlastných studní na jednotlivých ne-
hnuteľnostiach na pitie, kúpanie aj po-
lievanie zeleniny a ovocných stromov 
určených na konzum do odvolania. 
Tento zákaz nebol odvolaný dodnes 
a rozšíril sa aj na zákaz konzumácie 
vlastného ovocia a zeleniny. Dôvodom 
je vyše 20-ročná kontaminácia zo 
skládky po bývalom CHZJD (pre ne-
skôr narodených – Chemické závody 
Juraja Dimitrova, ľudovo Dimitrovka).

Ekocída Žitného ostrova
„Nebojím sa použiť toto slovo,“ ho-
vorí Ing. Milan Šindler, poslanec MZ 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 
a od roku 2016 predseda dočasnej ko-
misie na dohľad nad sanáciou skládky 
CHZJD Bratislava – Vrakuňa. „Rozsah 
ekologických škôd je z hľadiska uni-
kátneho zdroja pitnej vody neopísa-
teľný. S touto témou som sa podrobne 
zoznámil ako predseda Dozornej rady 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 
(BVS). Zobral som na vedomie interný 
materiál Prevádzkové riziká vodných 
zdrojov Šamorín a Kalinkovo, pre ktoré 
bolo zdôraznené potenciálne riziko zo 
skládky CHZJD vo Vrakuni. Uvedená 
skládka pozostáva zo 120 tis. ton pre-
važne tekutých chemikálií, ktoré boli 
zaliate do oceľových sudov a od 1965 
do 1979 postupne uskladnené v úseku 
jedného kilometra na dne vyschnuté-
ho koryta Malého Dunaja. 
Po napustení Vodného diela Gabčí-
kovo v roku 1993 sa zdvihla hladina 
podzemnej vody asi o 3 m a zaliala su-
dy v skládke, ktoré následne zhrdza-
veli a nebezpečné chemikálie začali 
štrkovo-pieskovým podložím voľne 
vytekať v smere generálneho prúdenia 
podzemných vôd do stredu Žitného 
ostrova. Kontaminácia sa takto nevidi-
teľne pod zemou šíri minimálne od r. 
1997 rýchlosťou 3 až 4 metre za deň, 
pričom nezvratne zničí cca 300 litrov 
pitnej vody za sekundu. Slovensko 
má pritom spotrebu pitnej vody 9 tis. 
litrov za sekundu. Podľa posledného 
prieskumu sa v skládke nachádza 
440 druhov rôznych nebezpečných 
chemikálií z produkcie CHZJD, ale i ne-
známeho pôvodu. Ide o látky, kde sú 
prekročené limitné hodnoty: benzén, 
toulén, xylén, etylbenzén, arzén, olo-
vo, meď, 2,4-DDD, 2,4-DDT, 4,4-DDD, 
PCB a ďalšie rôzne pesticídy a lindany. 

František Kavecký Pokračovanie na ďalšej strane



Potichu odstavené zdroje pitnej 
vody
Príslovie hovorí, že človek si zvykne aj 
na šibenicu. My sme celkom otrlí a už 
nás neprekvapí okrídlené vyjadrenie 
„Skutok sa nestal“. V prípade zdrojov 
pitnej vody na Žitnom ostrove je iné 
okrídlené, všeobjímajúce vyjadrenie: 
„Testy nepreukázali“.
„Situáciu ako vo Vrakuni už majú 
od júna 2017 písomne potvrdenú 
od ministerstva životného prostredia 
aj obyvatelia mestských častí Ružinova 
a Podunajských Biskupíc a na pozo-
re sa majú mať aj občania Mostu pri 
Bratislave, Rovinky, Dunajskej Lužnej 
a Miloslavova, “ hovorí Milan Šindler. 
„Občania sa ma ako poslanca pýtajú, 
načo teda majú záhradu, keď z nej nič 
nesmú konzumovať a čo majú robiť. 
O škodlivosti látok, ktoré sú vo vode 
zo studní na stále väčšej ploche Žitné-
ho ostrova niet pochybností. Normy 
na pitnú vodu ale ich prítomnosť 
nevyžadujú testovať. Pre trvalo zlú 
kvalitu pitnej vody bol napríklad od-
stavený Vodný zdroj  BVS v Moste pri 
Bratislave. Od roku 2002 sa vystriedalo  
niekoľko strán vo vedení Ministerstva 
životného prostredia SR. Ani jeden 
z ministrov aj napriek informovanosti 
o masívnej havárii skládky vo Vrakuni 
nezačal reálne konať a podnikať účin-
né kroky na záchranu neoceniteľného 
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zdroja pitnej vody. Podľa posledného 
prieskumu od Dekonta Slovensko 
spracovaného pre MŽP sa do pod-
zemnej vody permanentne vyplavujú  
vysoko karcinogénne a mutagénne 
chemické látky. Slovensko patrí v ob-
lasti onkologických ochorení na špičku 
v rámci krajín EÚ a južným okresom 
Trnavského kraja prináleží absolútne 
svetové prvenstvo v rakovine hrubého 
čreva. Dokázať priamu súvislosť by 
bolo veľmi náročné a pre neochotu 
kompetentných orgánov je to prak-
ticky nemožné. Test na prítomnosť 
najnebezpečnejších látok zo skládky 
vo Vrakuni stojí viac ako 2500 eur. Pre 
našich občanov vo Vrakuni sme sa 
v zastupiteľstve rozhodli urobiť kom-
plexný test znečistenia. V rámci verej-
nej súťaže sme vybrali dodávateľa pre 
chemický rozbor pôdy, koreňovej zele-
niny a ovocia zo záhrad našej mestskej 
časti. Rozpočet umožní vykonať test 
na desiatich parcelách. Naši obyvatelia 
sa budú môcť dobrovoľne na tento 
test prihlásiť a vyžrebujeme parcely, 
na ktorých sa test vykoná. Potom bu-
deme mať aspoň v rámci našej mest-
skej časti potrebné informácie.“ 
Pritom je nutné zdôrazniť, že na tomto 
kontaminovanom území poľnohospo-
dári zavlažujú výhradne podzemnou 
vodou a plody odtiaľ končia na stole 
nás všetkých. O výsledkoch týchto 
testov vás, samozrejme, budeme 
informovať.

Trestné oznámenie
„Dňa 10. januára 2018 som na Gene-
rálnej prokuratúre SR podal oznáme-
nie o skutočnostiach nasvedčujúcich 
tomu, že bol spáchaný trestný čin. 
Z dôkazov totiž podľa mňa a práv-
nych expertov jednoznačne vyplýva, 
že žiadny z orgánov verejnej správy, 
ktorý bol povinný vykonávať štátnu 
správu, týkajúcu sa ochrany zdravia 
a života obyvateľov územia, ktoré boli 
a sú zasiahnuté nebezpečnými látkami 
pochádzajúcimi zo skládky vo Vrakuni, 
nekonal tak, ako mu to ukladali právne 
predpisy týkajúce sa ochrany život-
ného prostredia, ale aj ochrany oby-
vateľov, čím doposiaľ neznáme osoby 
ako riadiaci a výkonní pracovníci 
Ministerstva životného prostredia SR, 
Inšpekcie ŽP, ako aj odboru starostli-
vosti o ŽP Okresného úradu Bratislava 
v čase od mája 2002 do roku 2014, te-
da viac ako 12 rokov konali v rozpore 
so všeobecne záväznými predpismi 

na ochranu vôd a ovzdušia, keď neza-
bránili zväčšeniu rozsahu poškodenia 
podzemných vôd v lokalite mestských 
častí Bratislavy Vrakuňa, Ružinov a Po-
dunajské Biskupice,“ povedal Milan 
Šindler.

Kde sú podrobnejšie informácie?
Aj vás tieto informácie šokovali? Milan 
Šindler sa celé roky nebojí bojovať 
s byrokratickým aparátom. Na strán-
ke www.milansindler.sk nájdete veľké 
množstvo dokumentov, ktoré doka-
zujú, že s konštatovaním „Testy nepre-
ukázali“ sa síce zaspáva ľahšie, ale iba 
nevedomým. Vo svetle sústredených 
informácií sa teda vôbec nečudujem, 
že téma kvality pitnej vody vás v našej 
ankete veľmi zaujímala.

Treba však pripomenúť, že v prípade 
ťažkých kovov a pesticídov ide o látky, 
ktoré v životnom prostredí pretrvávajú 
navždy a nemožno očakávať, že sa pri 
prenikaní do Žitného ostrova rozložia.“

Pokračovanie z predchádzajúcej strany

Ing. Milan Šindler

Rozsah kontaminácie v roku 2013
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Škody, ktoré nevidíme
Voľný pohyb psa síce v našej ob-
ci upravuje VZN č. 3/2009, ale 
mnoho chovateľov sa správa 
tak, akoby o ňom nikdy nepočuli 
a nerešpektujú ani vlastnícke, ani 
poľovné právo. Prečo to prekáža 
susedom, poľnohospodárom 
a poľovníkom?

Predmetné VZN sa nachádza na strán-
kach našej obce na adrese http://www.
hviezdoslavov.sk/docs/05/vzn-2009_3.
pdf. Okrem ľudského rozmeru, keďže 
nastalo niekoľko incidentov medzi 
psami aj psami a ľuďmi, chceli by sme 
chovateľov upozorniť na niekoľko mo-
mentov, ktoré nie sú na prvý pohľad 
zrejmé.

Obyčajný strach
Nielen deti, ale aj mnoho dospelých 
má pred psom rešpekt a nezriedka 
strach. Voľne pohybujúci sa pes, ktorý 
v najlepšom úmysle pribehne k dieťa-
ťu, môže u neho vyvolať šok. Márne sa 
bude majiteľ snažiť upokojiť situáciu 
volaním: „Nebojte sa, on nič neurobí.“ 
Ak mu nie je zrejmý pomer veľkosti 
medzi psom a malým dieťaťom, nech 
sa skúsi postaviť pred rozbehnutý 
nákladiak.

na mnou obhospodarovaný pozemok. 
Pošliapaná tráva sa skosiť nedá a každý 
kopec, ktorý pes vyhrabe, je poten-
ciálne prekážkou pre kosačku. Nôž 
do traktorovej kosačky ma stojí 20 €. 
Keď som ich na necelom hektári zlomil 
šesť, povedal som si dosť.“ Tento poľ-
nohospodár si neželal byť menovaný.

Bez zlého úmyslu
„Okrem nerešpektovania vlastníckych 
práv, keď neoplotené plochy ľudia 
akosi považujú za  niečo spoločné, 
spôsobuje voľný pohyb psa veľké ško-
dy najmä u drobnej zveri,“ konštatuje 
Tibor Kőszeghy, člen Poľovníckeho 
združenia, do ktorého revíru patrí aj 
časť katastra obce Hviezdoslavov. „Dr-
vivá väčšina chovateľov psa si podľa 
mňa vôbec neuvedomuje dosah, aký 
má na drobnú zver voľne sa pohybujú-
ci pes. Začnem pozitívnymi javmi, 
ktoré dokazujú, že ľudia majú k prí-
rode stále zodpovednejší prístup. Pri 
obchôdzkach v revíre stretávame ľudí, 
ktorí pri prechádzke zbierajú odpadky, 
predovšetkým plasty. Spevavé vtáctvo 
má v zime k dispozícii veľa kŕmidiel pri 
rodinných domoch... 
Rapídne ale ubúda drobnej zveri. 
Okrem intenzívneho poľnohospo-
dárstva má na tom najväčší podiel prá-

snažíme separovať odpad a znížiť náš 
negatívny vplyv na životné prostredie, 
môžeme po prečítaní týchto riadkov 
viesť psov na dlhej vôdzke, aby ne-
vbehli nekontrolovane do húštin, ktoré 
poskytujú úkryt hniezdiacej zveri. 
Urobme tak, aby sme sa aj v budúcnos-
ti mohli tešiť spevu hradujúceho ba-
žanta a videli, že krajina okolo nás je 
plná života. Zver je už dosť vystreso-
vaná intenzitou dopravy a poľnohos-
podárstvom. Nepridávajme im preto 
strach z prirodzeného predátora.“

Priame škody
Niektoré plochy v obci sú nepokosené, 
aj na tento stav je vydané VZN, naria-
ďujúce kosenie. Pri rozhovore s majiteľ-
mi niektorých takýchto pozemkov som 
sa dozvedel zaujímavú informáciu. 

„Nasial som trávu, aby som mal seno 
pre svoje zvieratá. Je to síce na hrane 
rentability, ale kosil som ju pravidelne. 
Po náraste počtu obyvateľov sa situá-
cia stala neúnosnou. Každú lúku ľudia 
považujú za mestský park a divia sa, 
že od nich žiadam, aby nevstupovali 

ve voľný pohyb psov. Pes má vrodený 
inštinkt nasledovať stopu. Práve teraz 
vyrušuje hniezdiace bažanty, jarabice 
a králiky v norách. Zajac poľný je už 
veľmi vzácny. Sliepka bažanta v prí-
pade nebezpečenstva opustí hniezdo 
a vracia sa k nemu až po dlhšom čase. 

Znáška tak často zachladne, alebo sa 
do vajec pustia straky, prípadne sa 
sliepka nevráti vôbec. Ak sme si vybrali 
vidiecke bývanie, myslím, že sa každý 
rád pokochá pohľadom na bažantie-
ho kohúta, zajaca alebo pasúceho sa 
srnca. Som presvedčený, že tak ako sa 
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Nie sme prví, hádam ani poslední
Na prvý pohľad je naša obec z his-
torického hľadiska nezaujímavá. 
Hviezdoslavov vznikol v rámci 
prvej pozemkovej reformy v roku 
1936 a v rokoch 1938 – 45 v rámci 
Viedenskej arbitráže pripadol Ma-
ďarsku. Dejiny si ale vedia zašpáso-
vať a na území našej obce sa našli 
pamiatky z čias starších ako trójska 
vojna.

Do polovice 19. storočia sa Homé-
rove eposy Ilias a Odysea pokladali 
za poklad klasickej gréckej literatúry, 
ohromné básnické dielo a samotná 
trójska vojna za výmysel. Heinrich 
Schliemann, jeden z najbohatších 
finančníkov svojej doby, však už 
od chlapčenských čias túžil objaviť 
Tróju. Veril Homérovi ako očitému 
svedkovi a napriek výsmechu vedec-
kých kapacít svojej doby investoval 
nemalé prostriedky do archeologic-
kého prieskumu. Svet zažil šok, keď 
v roku 1873 vykopal hradby Tróje 
a poklad kráľa Priama.

Bronzový prsteň
Trójska vojna je podľa vykopávok da-
tovaná do obdobia okolo roku 1160 
pred Kristom. Jeden z najvzácnejších 
archeologickej nálezov v našej obci je 
bronzový prsteň z rokov 1500 – 1200 
pred Kristom. V dobe bronzovej sa 
scenéria chotára obce Hviezdoslavov 
výrazne líšila od dnešnej panorámy. 
Namiesto rovinatých políčok poľ-
nohospodárov sa v hustom poraste 
lužných lesov Podunajskej nížiny týčili 
pohrebné návršia.
Pomenovanie „mohylová kultúra“ 
vzniklo na základe rituálnych praktik, 
ktoré boli v tom období rozšírené 
v strednej a západnej Európe. Regi-
onálne varianty výzdoby šperkov, 
vzhľad úžitkových predmetov a zbraní 
ako aj rozdiely v praktikách pocho-
vávania umožnili rozčleniť kultúru 
na menšie celky. Názov stredodunaj-
ská mohylová kultúra reprezentuje 

histórie Vojtecha Zamarovského – Ob-
javenie Tróje.

Na rad prichádzajú Rimania
Krátky výlet do doby bronzovej určite 
nepodáva dostatočný pohľad na bo-
hatosť nálezov. V budúcom čísle sa ale 
už musíme pozrieť na pamiatky z an-
tického Ríma, ktoré sa našli na území 
Hviezdoslavova. Pripravujeme aj 
výstavu, kde vás s výsledkami arche-
ologického prieskumu oboznámime 
podrobne.

operátor 
DIGITáLNyCH 

TLAčIARNí 

Ponúkame  PRacOVNú POZíciu 
v Kvetoslavove

Náplň práce, 
právomoci
a zodpovedNosti
w príprava stroja k tlači
w obsluha digitálnych tlačiarní 
w výstupná kontrola 
w zodpovednosť za kvalitu tlače 
w dodržiavanie technologických  
 postupov
w vedenie evidencie o výrobe

iNformácie o výberovom koNaNí
Životopis v slovenskom jazyku nám prosím zašlite e-mailom 

na doleuvedenú adresu. Kontaktovať budeme len záujemcov, ktorí budú 
spĺňať požiadavky na uvedenú pozíciu a budú pozvaní na osobný pohovor. 

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. 
Údaje, ktoré nám poskytnete starostlivo posúdime a spracujeme v súlade 
so zákonom o ochrane osobných údajov.          

Ďakujeme za porozumenie.

požiadavky Na zamestNaNca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:  stredoškolské bez maturity
 stredoškolské s maturitou

vzdelaNie v odbore  polygrafické, strojnícke, technické

osobNostNé predpoklady a zručNosti
Hľadáme odborníkov s praxou. Technické myslenie a manuálna zručnosť 
podmienkou. Znalosť PC na užívateľskej úrovni, zodpovednosť, 
samostatnosť a ochota učiť sa nové veci. Prax v odbore polygrafia výhodou.

   koNtakt aGENas s.r.o. , Kvetoslavov 181
 Peter Timko 0905 305 380 ,  peter.timko@agenas.sk

ľudí žijúcich 
počas strednej 
doby bronzovej 
(t.j.1500 - 1200 
p.n.l) v oblasti 
stredného Podu-
najska od JZ vý-
bežkov Karpát, 
približne po rie-
ku Váh. Presnú 
lokalizáciu nále-
zov s ohľadom 
na bezpečnosť 
artefaktov, bo-
hužiaľ, nemôže-
me zverejniť.

súťažná otázka
Aké múzeum
dnes sídli 
v Schliemanno-
vej vile v Até-
nach?
Odpovede píšte 
na e-mailovú 
adresu francek@
hviezdoslavov-
skenoviny.sk. 
Kto ako prvý 
správne odpo-
vie, získa jeden 
výtlačok knihy 
fenomenálneho 
popularizátora 
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Príďte na Juniáles 2018
Na našej webovej stránke sme vás 
už informovali, že Hviezdoslavov-
ský spolok získal do prenájmu areál 
na Športovej ulici. V sobotu 16. 6. 
2018 sme pre vás pripravili podu-
jatie, ktoré otvára využívanie tohto 
priestoru pre spoločenské a kultúr-
ne aktivity.

ste nepremenili na sku-
točnosť, môžete si svoju 
mušku vyskúšať v čase 
14:00 – 19:00. Budú sa 
vám venovať certifiko-
vaní tréneri lukostreľby 
a dostanete základné 
rady o spôsobe streľby 
a výstroji.

Športové aktivity
V čase 14:40 – 15:00 
na vás čaká krátka ukážka tréningu 
thajského boxu. Podľa ohlasu na ne-
te sa vás tam zíde niekoľko, čo ste 
prejavili záujem o pravidelné tréningy. 
S Majom Figurom ste už v mailovom 
kontakte, takže sa nám už asi vytvorí 
prvá tréningová skupina. Pre ostat-
ných, ktorí ste sa zaujímali, či je tré-
ning vhodný aj pre deti, prezradím, že 
Majo bude trénovať so svojím synom.

Ukážkovú hodinu cvičenia STRONG 
si pre vás pripravila trénerka Barbora 
čubíková. Spolu s hudbou sa tak bu-
dete môcť zbaviť prebytočnej energie. 
Buďte ale pripravení na to, že cvičenie 
svoj názov nenesie len tak náhodou.

Jazda na poníkoch
Svet vraj vyzerá najkrajšie z konské-
ho chrbta, vravia skúsení nadšenci 
jazdeckého športu. Pre deti sme zvolili 
bezpečnejšiu alternatívu, a tak budú 
vidieť svet z menšej výšky, teda z chrb-
ta poníka. O tento krásny zážitok sa 
postarajú priatelia zo sveta www.po-
nikovo.sk.

sokoliari
Dravce sa nikdy nedajú skrotiť, ale so-
koliarstvo je umenie, ktoré už po stá-
ročia umožňuje človeku spolupraco-
vať s dravými vtákmi. Ukážky sokoliar-
skeho umenia skupiny Peregrinus, 

ktorá svoje meno odvodila od sokola 
sťahovavého – Falco peregrinus, mô-
žete vidieť v čase od 16:00-17:00.

Nábor do šachového krúžku
Náš sused Karol Rückschloss je ochot-
ný venovať sa záujemcom o šach. 
Táto kráľovská hra mu učarovala 
veľmi skoro a jeho kariéra šachového 
majstra je úctyhodná. Je držiteľom 
šachového medzinárodného titulu FM 
(FIDE Majster) a momentálne má me-
dzinárodný rating 2216. V roku 1971 
bol Akademickým majstrom česko-
slovenska a na tejto súťaži bol viackrát 
druhý. Má za sebou viacero účastí 
na  Majstrovstvách československa, 
Slovenska a Bratislavy. Patrí mu viace-
ro titulov Majster Slovenska seniorov 
(2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2013, 
2014, 2016, 2018). Pôsobí ako šachový 
tréner mládeže, je členom Výkonného 
výboru ŠK Slovan Bratislava, ktorý je 
najväčším šachovým klubom na Slo-
vensku. Je aj webmasterom interne-
tovej stránky www.slovan-bratislava.
com.
Svoje šachové schopnosti si môžete 
prísť otestovať v čase od 15:00-17:00.

country hudba
Od 17:00 až do záveru podujatia sa 
o pohodu postará hudobná skupina 
Grajciar, ktorá vám zahrá na počúva-
nie aj do tanca podľa nálady. Jej obľú-
bený hudobný štýl je country.

Nenechajte nás v tom
Ako vidíte, dali sme si s Juniálesom 
celkom dosť roboty. Nenechajte nás 
v tom teda samých a prijmite naše 
pozvanie. Možno sa na seba budeme 
častejšie usmievať :-). Tešia sa na vás 
susedia z Hviezdoslavovského spolku.

Premiérou bude tohtoročný Juniáles, 
ktorý sme pripravili ako pestrú zmes 
aktivít a výkladnú skriňu toho, čo chce 
naše občianske združenie poskytnúť 
obyvateľom našej obce.

Základný rozbor vody
Chcete vedieť, akú máte vodu v stud-
ni? Zabezpečili sme bezplatne základ-
ný rozbor, ktorý sa bude robiť v čase 
14:00-18:00. Treba priniesť vzorku 
vody (max 0,5 l) v čistej fľaši, označiť 
ju a odovzdať laborantke.

Gastronomické špeciality
Hoci som v Dunajskej Strede videl 
inzerát v znení „Už máš dosť perkel-
tu od starej mamy? Príď na kebab!“, 
myslím, že dolnozemské špeciality 
a grilované jedlá k Žitnému ostrovu 
neodmysliteľne patria. O občerstvenie 
návštevníkov sa postará spoločnosť 
Big Brother, ktorá si pre vás pripravila 
širokú ponuku pochúťok pre deti aj 
dospelých. 

DJ Jump
O dobrú náladu sa v čase 13:00 – 
16:30 postará DJ Jump, ktorého 
obyvatelia Hviezdoslavova ako svojho 
suseda určite poznajú. Poďte sa teda 
pozrieť, či sa trafí do noty aj vám.

Dobrodružná cesta
V čase 14:00 – 19:00 je pre deti pri-
pravená dobrodružná cesta pozostá-
vajúca zo siedmich stanovíšť, na kto-
rých deti preukážu svoju šikovnosť. 
Po absolvovaní všetkých pripravených 
atrakcií, o čom dostanú potvrdenie, 
získajú malú vecnú odmenu, ale aj po-
cit víťazstva nad prekonaním všetkých 
prekážok. Všetko sa bude diať pod do-
hľadom skúsených animátorov.

Lukostreľba
Už ste držali v ruke luk? Ak ste túžili 
byť v detstve Indiánom, alebo legen-
dárnym Robinom Hoodom a tieto sny 
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Rady a záhrady
ako rastlinu mesiaca júna by sme 
chceli odporúčať hortenziu (Hyd-
rangea). Radi by sme vám dali 
do pozornosti túto mnohým veľmi 
dobre známu rastlinu. Hortenzie sa 
stávajú neodmysliteľnou súčasťou 
našich záhrad, a to nielen z estetic-
kého hľadiska,  ale aj ako vďačný 
druh na pestovanie. 

Hortenzie sú ideálnou voľbou nielen 
do vidieckych záhrad, ale aj v súčasnej 
modernej architektúre. Skrášľujú 
záhony dlhým obdobím kvitnutia 
a mnohé z nich sú nenáročné a vhod-
né do našich podmienok. Zahŕňajú 
veľké množstvo druhov, stačí si len 
vybrať, pretože každý si nájde svoju 
srdcovú, obľúbenú. 

Pozor na podmienky
Hortenzia kalinolistá (Hydrangea ma-

crophylla) zahŕňa veľké množstvo 
kultivarov s bohatou farebnou šká-
lou kvetov, ktoré sú dekoratívne aj 
po odkvitnutí a vhodné aj na sušenie. 
Ideálnym je pre ne miesto s priamym 
slnkom len v dopoludňajších hodi-
nách, prípadne tienisté stanovište. Vy-

žadujú však výraznú úpravu pH pôdy 
pri sadení. Vhodný substrát vytvoríme 
použitím rašeliny a ich dobrý stav a vi-
talitu zabezpečíme pravidelným hno-
jením pre ne určeným hnojivom.  
Naopak kultivary druhu Hortenzia 
metlinatá (Hydrangea paniculata) sú 
v našich podmienkach veľmi nenároč-
né. Nevyžadujú takú výraznú úpravu 
pôdneho podložia, stačí použiť sub-
strát na okrasné dreviny a výborne 
znášajú slnečné stanovište. Rovnako 
nás odmenia dlhým kvitnutím do kon-
ca jesene, pričom kvety sú vhodné 
na sušenie a dekorácie.
Čo ešte možno vysádzať? 
Okrem spomenutých hortenzií je jún 
stále vhodným obdobím na výsadbu 
okrasných drevín, krov, trvaliek, ale aj 
drobného ovocia ako ríbezle, egreše, 
maliny, čučoriedky a v neposlednom 
rade veľmi nenáročný muchovník. 
Nielen vďaka veľmi dobrým chuťovým 
vlastnostiam plodov, ale aj nádher-
nému kvitnutiu získava čoraz väčšiu 
obľubu. Máme možnosť vysadiť si ho 
v tvare kríka alebo aj stromu a tešiť sa 
z neho počas celého roka. 

Zbavte sa vošiek
V rámci starostlivosti a ochrany rastlín 
nezabúdame na ošetrovanie proti 
škodcom, túto sezónu hlavne veľmi 
rozšíreným voškám. Ich veľké kolónie 
možno pozorovať na ovocných stro-
moch, okrasných drevinách, letnič-
kách aj zelenine. 

www.floracentrum.sk

P O Z V Á N K A

23. jún 2018
Turnaj v minifutbale 

o Pohár Hviezdoslavovského 
spolku

od 10:00 do víťazného konca 

Multifunkčné ihrisko pred 
Obecným úradom

Prihlášky družstiev: 
Marián Németh, poslanec OZ Hviezdoslavov 
e-mail: maros@hviezdoslovovkyspolok.sk 



Hviezdoslavov — dobré miesto pre život     jún  2018      7

Za 5 minút viete, na čom ste
V ambulancii praktickej lekárky pre 
dospelých MuDr. Milady Gábrišovej 
pribudol v našom regióne ojedinelý 
diagnostický prístroj. Veľmi jed-
noducho, rýchlo a presne dokáže 
vyhodnotiť ischemickú chorobu 
dolných končatín.

Ambulancia MUDr. Gábrišovej vo 
Štvrtku na Ostrove je k Hviezdosla-
vovu najbližšie. Príjemné prostredie, 
lekáreň hneď pri ambulancii a par-
kovisko s dostatočnou kapacitou sú 
prvé veci, ktoré na pacienta robia 
dobrý dojem. Automatický systém 
registrácie pacientov zabezpečuje, že 
sú do ambulancie pozývaní v poradí, 
v akom prišli. To všetko je vo väčšine 
preplnených bratislavských zdravot-
ných stredísk iba nedosiahnuteľným 
snom.
 
Vyhnite sa infarktu
„Periférne artériové ochorenie dol-
ných končatín je dôležitým preja-
vom systémovej aterosklerózy. Jej 
výskyt  nielen znižuje kvalitu života 
postihnutého jedinca,  ale môže viesť 
k amputácii končatiny. Pri ateroskle-
róze je časté súčasné postihnutie 
koronárnych a mozgových tepien, 
s následkom infarktu myokardu, ná-
hlej cievnej mozgovej príhody, ktoré 
môžu mať fatálne následky. Nedo-
statočný transport krvi k príslušným 
tkanivám má rôzne príčiny, artériová 
hypertenzia, cukrovka, zvýšená hla-
dina tukov v krvi, obezita, fajčenie 
a často sa vyskytuje aj u jedincov nad 
50 rokov. Vyše 70% pacientov o svojej 
chorobe nevie, pretože necítia alebo 
nerozpoznajú príznaky, kým sa ne-
vyskytnú vážne komplikácie. Včasné 
stanovenie diagnózy je v rámci pri-
márnej zdravotnej starostlivosti kľúčo-
vé. Všeobecná zdravotná poisťovňa 
vychádza v ústrety svojim poistencom 
a ABPI vyšetrenie plne hradí pri pre-
ventívnych prehliadkach raz za 2 roky 
pacientom nad 50 rokov s prejavmi 
ischémie dolných končatín a s hore 
uvedenými rizikovými faktormi, zá-
roveň všetkým pacientom nad 60 
rokov. Pre poistencov iných poisťovní 
stojí vyšetrenie 10 eur.“
 
stačí si ľahnúť
Prístroj MESI ABPI MD porovnáva 

krvný tlak v ramenách 
a nohách. Vyšetrenie je ne-
invazívne a bezbolestné. 
Pacient si ľahne na lôžko, 
nasadia sa mu manžety 
so snímačmi a prístroj 
v priebehu 1 minúty 
vykoná meranie. Celé vy-
šetrenie aj s vytlačením 
výsledkov merania trvá 
približne 5 minút. Pri od-
halení prítomnosti aterosklerotického 
postihnutia ciev DK prístrojom ABPI je 
pacient podľa štádia ochorenia lieče-
ný konzervatívne edukáciou a nasa-
dením medikamentóznej liečby, alebo 
ho priamo odosielam na vyšetrenie 
k angiológovi, prípadne cievnemu 
chirurgovi. Dokážeme výrazne znížiť 
všetky riziká, medzi ktoré patrí aj tak 
obávaný srdcový infarkt. Dôležitá je 
včasná diagnostika, takže všetci zod-
povední ľudia môžu za veľmi krátky 
čas zistiť, či im hrozí zdravotné riziko 
a následne sa zamerať na intenzívnej-
šiu prevenciu,“ hovorí MUDr. Milada 
Gábrišová.
 
Využite voľné kapacity
Ambulancia je eš-
te schopná prijať 
nových pacientov. 
Dostupnosť zdravot-
nej starostlivosti je 
v dnešných podm-
ienkach stále kom-
plikovanejšia. Prečo 
si teda nevybrať 
najbližšiu, moderne 
a dobre vybavenú 
ambulanciu?
„Som obyvateľkou 
obce Hviezdoslavov,“ 
hovorí MUDr. Gábri-
šová. „Priestory vo 
Štvrtku na Ostrove 
boli najvyhovujú-
cejšie v okolí, takže 
som pomerne blízko 
k pacientom z našej 
obce. Ambulanciu 
všeobecného lekára 
prevádzkujem už 
takmer päť rokov. 
Pred tým som pra-
covala na internej 
klinike a neskôr 
na centrálnom príj-

me. Hektický charakter na oddelení 
urgentnej medicíny ma priviedol 
k pokojnejšiemu povolaniu praktic-
kého lekára. Toto povolanie je oveľa 
osobnejšie a vyžaduje si dôveru 
medzi pacientom a lekárom. Keďže 
moji pacienti sú z Hviezdoslavova, 
Štvrtku na Ostrove a blízkeho okolia, 
mám s nimi nielen profesionálny, ale 
aj susedský a priateľský vzťah. Je to 
oveľa bližší vzťah ako pri pacientoch 
v nemocnici. Niekedy ordinujem aj 
na ulici, keď sa ma pýtajú na radu 
pacienti alebo ich rodinní príslušníci. 
Máme k sebe jednoducho bližšie ako 
vo väčších mestách.“
 

MUDr. Milada Gábrišová




