
Do tretice všetko dobré. Prvé dva 
pokusy o prenájom Kultúrneho 
domu pre náš spolok nedopadli 
najlepšie. Žiadosť o prenájom na
pravidelné cvičenie bola zamietnu-
tá, lebo KD nespĺňa hygienické 
normy. Nedá mi nespomenúť, že 
sme podali žiadosť na prenájom 
podľa platného cenníka. Za rok 
to mohlo do obecnej pokladnice 
priniesť takmer 6 000 EUR, 
prípadne 3 000 EUR po zľave. Pri 
organizovaní futbalového turnaja 
sme si mesiac vopred objednali KD 
ako priestor na prezlečenie a pre 
prístup na toalety.
Namiesto odpovede z OÚ sme sa 
na facebooku dočítali, že sa tam
má konať susedská burza. (Na-
koniec bola zrušená.) Na otázku, 
kedy si organizátori susedskej 
burzy podali žiadosť o prenájom, 
sme dostali protinávrh, že obec 
poskytne súčinnosť a poskytne 
nám priestory multifunkčného 
ihriska a v KD poschodie na 
prezlečenie hráčov a prístup na 
toalety zadarmo. Turnaj sa vydaril. 
Nič dramatické sa nedeje, lebo keď 
sa chce, dá sa dohodnúť.
Dňa 22. 7. 2018 som pre Hviezdo-
slavovský spolok podal žiadosť o 
prenájom KD na 21. - 22. 9. 2018. 
Chystáme pre vás prekvapenie.
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Aj keď nevyriešime celý problém 
s kapacitou a umiestnením detí 
v základnej škole, našli sme v 
Hviezdoslavovskom spolku mož-
nosť, ako umiestniť aspoň niekoľko 
žiakov do školy dostupnej vlakom 
z Hlavnej stanice v Bratislave.

Škola, kam môžu deti chodiť vlakom

Demografi a 
je neúprosná. 
Detí ubúda 
a staršie loka-
lity a sídliská 
obýva stále viac 
dôchodcov a je 
v nich stále me-
nej detí. Preto 
nejedna rodina 
z Hviezdoslavo-
va, kde rodičia 
pracujú v Bra-
tislave, nemá problém s vozením detí 
do bratislavských škôl, kde sú títo žiaci 
vítaní. Sú to inštitúcie s tradíciou a jas-
ne čitateľnými výsledkami. Rovnako 
sú na týchto školách aj široké mož-
nosti voľnočasových aktivít. Pokiaľ ste 
si zvykli na cestovanie do Bratislavy 
vlakom, Základná škola Dr. Ivana Dé-
rera na Jelenej ulici č. 16 v Bratislave 
– Starom Meste je od konečnej stanice 
Regio Jetu peši dostupná do 5 mi-
nút. Školský klub tu funguje od 6:30 
do 17:00.
Riaditeľka RNDr. Naděžda Točená bola 
ochotná sa s nami stretnúť aj teraz 
cez prázdniny a hľadať možnosti, ako 
umiestniť deti z našej obce v tejto 
škole. 

Predstavenie školy
ZŠ Dr. Ivana Dérera je moderná ško-
la rodinného typu. „Pre školský rok 
2018/2019 otvárame 20 tried,“ hovorí 
Naděžda Točená. „Ako riaditeľka 
poznám krstné meno každého nášho 

žiaka a veľmi úzko spolupracujeme 
s rodičmi. Využívame elektronickú 
triednu knihu aj žiacku knižku, takže 
rodič môže vidieť, či jeho dieťa prišlo 
do školy, vie, čo sa na hodine prebe-
ralo, aké sú domáce úlohy, okamžite 
má prehľad o známkach a môže ko-

munikovať s pedagógmi. Integrujeme 
žiakov s intelektovým nadaním, ale 
máme aj triedy prípravného ročníka 
pre žiakov s narušenou komunikačnou 
schopnosťou bez narušenia intelektu. 
Na aktuálne potreby žiakov reagujeme 
úpravou učebných plánov. 

Pre prijatie kontaktujte riaditeľku
Pokiaľ by ste chceli využiť možnosť 
zapísať deti do tejto ZŠ, kontaktujte 
pani riaditeľku na e-mailovej adrese: 
riaditel@zsjeleniaba.edu.sk. Pre prija-
tie žiaka je potrebný osobný pohovor 
s rodičmi. Aj počas prázdnin sa môžete 
s pani riaditeľkou stretnúť v úradných 
hodinách vždy v pondelok v čase 
9:00 – 12:00. Hraničný dátum pre 
zápis do nového školského roku 
je 15. september. 
V každom ročníku možno umiestniť asi 
4 deti.             
Viac informácií o škole nájdete 
na stránkach: www.zsjeleniaba.edu.sk.

František Kavecký
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Dedičstvo Marca Aurelia
Hoci u nás v Hviezdoslavove 
nemáme Dunaj, čo by „dunel a 
luna za vlnou by sa v ňom valila“, 
ani pevný hrad, „čo by svietil na 
vysokom brali“, nemôžeme sa 
sťažovať. Lebo u nás Riman – cár 
zastal si táborom a beleli sa rady 
šiatrov ďalekým priestorom.

V období, keď sa v Ríme budovalo 
Koloseum, žili na našom území 
germánske kmene, ktoré napriek 
dobre organizovanej spoločnosti, 
žili v drevozemných obydliach a 

dokonale sa prispôsobili aj tvrdým 
životným podmienkam v hornatých 
oblastiach. Územím západného 
Slovenska prechádzala dôležitá 
obchodná komunikácia, tzv. Jantárová 
cesta, ktorá spájala Pobaltie s juhom 
Európy. Práve na trase tejto cesty 
sídlili kmene Kvádov a Markomanov, 
ktorí napriek skutočnosti, že boli v 
područí Rimanov a platili im dane, 
profi tovali z obchodných kontaktov. 
Svedčí o tom aj postupne narastajúci 
prísun rímskeho tovaru do barbarika. 
Zlepšujúce sa životné podmienky 
vďaka rozkvitajúcemu obchodu a 
výmene poznatkov a skúseností v 
oblasti výroby a hospodárstva prispeli 
k nárastu obyvateľstva a mocenskej 
sily Germánov. Germánske kmene 
Sarmatov, Markomanov a Kvádov 
napokon v roku 165 vtrhli na územia 
Rímskej ríše a až v roku 172 sa ich 
Marcovi Aureliovi podarilo poraziť. 

Tábor v Hviezdoslavove
Do tohto búrlivého obdobia 
markomanských vojen sa datuje 

výstavba a využívanie rímskeho 
poľného tábora v Hviezdoslavove. 
Tieto drevozemné dočasné opevnené 
areály slúžili pre pochodujúce vojsko 
na území nepriateľa. Po vyhĺbení 
priekopy použili navŕšenú zeminu na 
vybudovanie valu po celom obvode 
tábora. Ďalším obranným prvkom 
boli nastoknuté drevené koly v 
strede priekopy. Vo vnútri tábora sa 
nachádzali pravdepodobne stany 
a jednoduchšie drevené stavby. Do 
tábora viedli 4 brány: Porta Principalis 
(Hlavná brána), Porta Decumena, 

Porta 
Sinistra 
a Porta 
Dextra, 
ktoré chrá-

nila predsunutá priekopa tzv. Titulum.

Pozrite si svet z rímskych čias
Zaujíma vás antický Rím? Nemusíte 
preto ísť až do Forum Romanum k 
nultému míľniku. Stačí ísť na výlet 
do Rakúska. V obciach Petronell-Car-
nuntum a Bad Deutsch-Altenburg 
nájdete nielen ruiny pôvodných 
stavieb, ale aj rekonštruované budovy. 
V rímskej mestskej štvrti boli v rokoch 
2006 až 2013 na pôvodnom mieste 
sprístupnené štyri zrekonštruované 
budovy v stavebnom štýle 4. stor. n. l.: 
meštiansky dom (Dom kupca Lucia), 
elegantná mestská vila (Villa urbana), 
rímske kúpele a jediná zachovaná 
mozaika Carnunta, chránená v domus 
quarta. Podlahové kúrenie celoročne 
pohládza príjemným teplom, v 
kuchyni rozvoniavajú čerstvé byliny 
a lahodné pokrmy a v luxusne 
vybavených obývacích miestnostiach 
sa ponúkajú misky s čerstvým ovocím.

Súťažná otázka
Približne v poslednom desaťročí svoj-

ho života Marcus Aurelius po grécky 
napísal 12 kníh fi lozofi ckých meditácií 
(Ta eis heauton – Myšlienky k sebe), 
časť z nich vznikla na území dnešné-
ho Slovenska. Pri akej rieke ich písal? 
Odpovede píšte na e-mailovú adresu 
francek@hviezdoslavovskenoviny.sk. 
Kto ako prvý správne odpovie, získa 
jeden výtlačok knihy fenomenálneho 
popularizátora histórie Vojtecha Za-
marovského – Dejiny písané Rímom.
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Turnaj o Pohár Hviezdoslavovského spolku
Multifunkčné ihrisko pred Obec-
ným úradom v Hviezdoslavove 
sa 23. júna 2018 stalo dejiskom 
futbalového turnaja. Atmosféra 
bola poznačená konaním Maj-
strovstiev sveta vo futbale v Rusku, 
takže zápasy sa prežívali s veľkými 
emóciami. Bol to nádherný deň 
plný športu.

Futbalový turnaj ako svoju srdcovú 
záležitosť pripravoval poslanec Obec-

ného zastupiteľstva Marián Németh. 
Pri otvorení nezabudol zdôrazniť, že 
toto podujatie sa v našej obci koná 
pravidelne a robí našej obci dobré 
meno medzi športovými nadšencami 
v okolí.

Atmosféra ako na majstrovstvách
Na turnaji sa zúčastnilo celkovo osem 
družstiev. O rozruch v pozitívnom 
zmysle slova sa postaralo mužstvo 
Regal, ktoré už na prvý pohľad dalo 
tušiť, že jeho exotickí hráči na turnaj 
neprišli iba pre zábavu. Naopak, 
o veľmi dobrú náladu sa postarali 
počas celého dňa  chlapci z družstva 
Hviezdoslavovskí vlci. Pre nich bol 
tento futbalový deň predovšetkým 
sviatkom športu, a hoci skončili na 

predposlednom 7. mieste, patrí im 
titul Fair Play. Hrali ako skutoční 
gentlemani, ale s dostatočným nasa-
dením, takže na ich zápasy sa veľmi 
dobre pozeralo. Priatelia a rodinní 
príslušníci hráčov si vychutnali 
nielen šport, ale aj krásny deň pod 
otvoreným nebom.

Nedostatok úcty k súperom
Družstvo Green Team zo Štvrtka na
Ostrove po štyroch zápasoch odstú-

pilo z turnaja, 
čím spôsobilo 
zbytočné kompli-
kácie ďalším 
súťažiacim. 
Kontumačne 
získané body a 
ušetrená únava 
z neodohraného 
zápasu však 
neovplyvnili 
konečné poradie, 
takže s verdiktom 

organizačného výboru a konečným 
poradím súhlasili všetci hráči.

Nasadenie do poslednej sekundy
Nevieme, či športové nadšenie, alebo 
vypísané odmeny pre víťazné mužstvá 
hráčov vyburcovali k mimoriadnym 
výkonom, ale v niektorých zápasoch 
šli hráči až na hranice svojich síl.
Vyskytli sa aj napäté situácie, ale 
všetkým nech slúži ku cti, že všetko sa 
vždy vyriešilo korektne a v športovom 
duchu. Našťastie, nik z hráčov nemu-
sel dokazovať svoju zdatnosť tak, ako 
v rugby, kde občas pokračujú hráči aj 
so zlomenou rukou.

Pohostenie prišlo vhod
Pre divákov a hráčov bol
k dispozícii mobilný bufet
s občerstvením. Hviezdo-
slavovský spolok zabezpe-
čil pre všetkých držkový 
perkelt, ktorý sme servíro-
vali priamo z kotlíka. 
Ďakujeme pánovi Arpádovi 
Bognárovi za túto lokálnu 
kulinársku pochúťku. Pre 
hráčov sme nezabudli ani 
na pitný režim.

Obec pomohla
Obec Hviezdoslavov nám 

na tento turnaj poskytla multifunkčné 
ihrisko, mobilné stoly s lavicami a 
technické zázemie v Kultúrnom dome, 
za čo sa chceme na tomto mieste 
poďakovať. 

Celkové poradie
1. Regal
2. Bodega
3. Sport Cafe
4. The Shadows
5. Young Boys
6. FC Kvetoslavov
7. Hviezdoslavovskí vlci
8. Green Team
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Aký bol Juniáles 2018?
Máme za sebou zatiaľ najväčšie 
podujatie, ktoré náš spolok pre 
obyvateľov Hviezdoslavova zorga-
nizoval. Poprosili sme vás, aby ste 
ho zhodnotili v ankete na našich 
webových stránkach a napísali k 
nemu svoje komentáre. Všetkým za 
spätnú väzbu ďakujeme.

Podľa nášho sčítania sa na podujatí 
v priebehu dňa zúčastnilo približne 
500 ľudí. Program ste hodnotili veľmi 
pozitívne a prejavili ste záujem o 
niečo podobné aj v budúcnosti. 
Organizácia bola pomerne náročná, 
pretože v centre pozornosti bol 
program pre deti, a tak sme museli 
myslieť predovšetkým na bezpečnosť.

Dobrodružná cesta
Veľmi pekne sa chceme aj vo vašom 
mene poďakovať našim priateľom 
animátorom. Dobrodružná cesta 

zamestnala deti na dlhý čas a mnoho 
rodičov si odnášalo so svojimi 
ratolesťami zaujímavé výrobky z 
kreatívnych dielní. Fascinujúci bol 
pohľad na malého chlapca, ktorý asi 
dve hodiny intenzívne lovil ryby v 
bazéniku a tešil sa každému úlovku 
asi viac, ako skúsený rybár naozaj 
kapitálnej rybe. 
Trpezlivosť detí otestoval aj presný 
hod na cieľ. Niektoré deti hádzali 
trpezlivo, iné to vzdali po dvoch–troch 
pokusoch. Každému však nakoniec 
pomohol rodič, alebo animátor. Veď 
cieľom nebolo vybrať najšikovnejších, 
ale spríjemniť deň všetkým 
prítomným.

Zaslúžená strava
Sokoliarske vystúpenie bolo tiež hod-

častejšie. Spolupráca človeka a 
dravého vtáka je založená na veľmi 
krehkom pute. Kúsok mäsa, ktorý 
po svojich kúskoch lietajúci „umelci“ 

dostanú, je naozaj zaslúžený.

Poníky
Ponosiť sa na chrbte poníka mohli 
deti do sýtosti. Veľké množstvo atrak-
cií a dostatok priestoru zabezpečili, 
že na jazdu bol dostatok času a 
nikto sa nemusel dožadovať, že aj 
on by sa chcel ponosiť. „Poníkovo“ 
jednoducho vytvorilo svoj vlastný 
kútik. A komu sa už nechcelo hojdať 
na koni, pokračoval na skákacom 
nafukovacom hrade.

Lukostreľba
O tento šport bol prekvapivo živý 
záujem. Bez rozdielu veku ste čakali v 
rade na niekoľko výstrelov. Inštruktor 
Jozef Rovňan mal dostatok trpezlivos-
ti a jeho prístup ste si viacerí pochva-
ľovali. Lákadlom boli aj terče v tvare 
poľovnej zveri a fakt, že miesto nebo-
lo príliš na očiach. Nik sa teda neostý-
chal, a aj keď šíp letel nepredvídaným 
spôsobom, nikomu to neprekážalo. 

notené veľmi dobre. Tu si ale na svoje 
prišli aj dospelí. Krása dravých vtákov, 
vtipný komentár sokoliara a možnosť 
vidieť týchto vládcov oblohy pri lete 
a simulovanom love bol zážitok aj pre 
tých, čo takéto vystúpenia absolvujú 
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Testovanie vody
Po článku o ohrození pitnej vody na 
celom Žitnom ostrove ste hojne
využili možnosť základného testo-
vanie kvality vody z vašich studní. 
Test sa uskutočnil na viac ako 80-tich 
vzorkách a pre niektorých z vás bola 
správa nie veľmi potešujúca. Základné 
kvalitatívne parametre však spĺňala 
väčšina prinesených vzoriek. Pre 
niekoľko nevyhovujúcich vzoriek 
bol odporúčaný podrobný rozbor 
vody. Téme pitnej vody sa budeme 
venovať po ukončení prázdnin, aby 
ste sa viacerí mohli zúčastniť na 
pripravovanom stretnutí. 

nia cien v bufete. Podľa niektorých sa 
organizátorom naplnili vrecká. Nuž, 
nenaplnili, a ani prevádzkovateľovi 
bufetu. 
Pre nás ako organizátorov bolo pod-
statné, že sme našli partnera, ktorý 
bol ochotný do takéhoto podujatia ísť 
a poskytnúť potrebné technické zá-
zemie. Spoločnosť Big Brother zabez-
pečila „párty stan“, miesta na sedenie 
pre cca 300 ľudí a catering. Celý výnos 
z predaja patril jej. Nesmiete zabúdať, 
že stan a sedenia musel prevádzkova-
teľ bufetu nielen priviezť, ale aj strážiť 
deň pred akciou a noc po akcii. Čiže o 

prevádzku bufetov sa staralo viac ako 
tucet ľudí. Navyše zabezpečili surovi-
ny, ich hygienické uskladnenie a chla-
denie. Hoci cena cigánskej pečienky 
bola podľa komentárov „vyššia ako na 
Vianočných trhoch v Bratislave“, musí-
me skonštatovať, že výnosy nepokryli 
náklady. 

Poučenie
Na kvalitu podávaných jedál sa nikto 
nesťažoval, skôr sme počuli vyjadrenia 
typu: „drahé, ale veľmi dobré“. Pre nás 
ako organizátorov bolo dôležité, že 
bol zabezpečený vysoký hygienický 
štandard a kvalita. Spomeňte si naprí-
klad na dovolenku v Egypte, kde na 
vás čakala tzv. „faraónová pomsta“ v 
podobe hnačkového ochorenia. 
Mnohí z vás na túto dovolenkovú 
destináciu nedá dopustiť, napriek 
žalúdočným a črevným problémom. 
V tejto súvislosti verte, že sme radšej, 
ak sa sťažujete na vysoké ceny, ako by 
ste mali mať hromadné ochorenie. 
V každom prípade vám ďakujeme 
za spätnú väzbu. Pri príprave ďalších 
podujatí budeme pozorne rokovať s 
dodávateľmi služieb o ich cenách pre 
verejnosť. Sortiment bude možno 
chudobnejší, ale dobrá nálada určite 
zostane.

Šach
Karol Rückschloss je aktuálny šacho-
vý majster Slovenska seniorov. Na 
Juniáles sa dostavil v klubovom saku
a poskytol možnosť viacerým z vás
zahrať si partiu tejto kráľovskej hry.
Na šachový krúžok sa síce dosť záujem-
cov nenazbieralo, ale ak by vás táto 
hra lákala a máte chuť sa v nej zdoko-
naľovať, napíšte nám do redakcie a 
spolu s pánom Rückschlossom sa 
pokúsime pre vás nájsť to najlepšie 
riešenie.

Spokojnosť s akciou?
Ak sa človek cíti dobre, nepociťuje 
veľkú potrebu o tom rozprávať. Jed-
noducho si užíva príjemné okamihy. 
Ak sa mu však niečo nepáči, má ten-
denciu dať to najavo. Je to prirodzené 
a preto nás veľmi tešia vaše príspevky 
a komentáre na našej stránke www.
hviezdoslavovskyspolok.sk, alebo na 
Facebooku, kde vyjadrujete svoju spo-
kojnosť a svoje názory.
Mnoho príspevkov sa týkalo nastave-
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Pokiaľ hľadáte pre svoju záhradku 
rastliny, ktoré by okrem estetickej 
úlohy prinášali aj úrodu zaujíma-
vých plodov, chcem dnes vašu po-
zornosť upriamiť na tento nenároč-
ný krík, ktorý má aj liečivé účinky.

Lieska obyčajná (Corylus avellana) je 
pomerne vysoký ker, ktorý môžeme 
pestovať aj ako nízky strom. Poznáme 
niekoľko ušľachtilých odrôd, ktoré sa 
pri výsadbe vzájomne dopĺňajú ako 
vhodné opeľovače. Na pestovanie je 
nenáročná.

Charakteristika
Lieska je jednodomá rastlina. Dorastá 
do výšky 5 – 7 m, je to krajinotvorná 
a hospodársky užitočná drevina. Už v 
lete na nej vyrastajú jahňady, ktoré sa 
na jar rozvíjajú a opeľujú na pohľad 
nevýrazné pupencovité súkvetia. Hoci 
dobre znáša aj suchšie miesta, opti-
málne rodí na miestach s dostatkom 
vlahy. Môže sa vysádzať ako vetrolam, 
zdroj tyčoviny, drevnej štiepky a pali-
vového dreva. Zabraňuje pôdnej eró-
zii a slúži ako prvá pastva pre včely. 

Oriešky
Obsahujú 60 % oleja, ktorý je zväčša 
tvorený nenasýtenými mastnými 
kyselinami, čo priaznivo vplýva na 
zdravie pokožky, pečene a slizníc. Pre 
vysoký obsah vitamínov skupiny B, 
vitamínu E a minerálnych látok, najmä 
horčíka, vápnika a fosforu, sa orechom 
hovorí potrava pre mozog. Veľmi vý-
razne podporujú dobrú krvotvorbu v 
kostnej dreni, majú pomerne vysoký 
obsah síry, preto zlepšujú látkovú pre-
menu a vylučovanie toxínov pečeňou.
Postrúhané sú vhodné pre chorých 
na cukrovku. Sú veľmi účinné pri 
neurózach, nervovom a fyzickom 

Neobyčajná Lieska obyčajná
vyčerpaní a na upokojenie. Používajú 
sa ako posilňujúci prostriedok pre 
chorých, rekonvalescentov a športov-
cov. Odporúča sa konzumovať ich pri 
srdcových a obehových chorobách. 
Maximálna odporúčaná denná dávka 

je 20 orieškov.

Listy
Podstatnú zložku účinných 
látok listov tvorí silica a fl avo-
noidy. Obsahujú éterický olej 
a glykozid myricitrín, z cukrov 
hlavne sacharózu. Pripravuje-
me z nich chutný čaj s močo-
pudným účinkom. Dávkujeme 
voľne podľa chuti. Možno ho 
použiť aj pri kŕčových žilách, 
periférnych obehových poru-
chách, hnisavých ranách a pri 

hemoroidoch. Listy zberáme len zdra-
vé a zelené, sušíme ich prirodzeným 
spôsobom na vzdušnom mieste. 
V jarných me-
siacoch môže-
me zberať aj 
kôru. Pripisuje 
sa jej podobné 
terapeutické 
využitie ako 
listom.

Pestovanie 
a rozmnožo-
vanie
Od tretieho 
roku po vysa-
dení je nutné 
pravidelné 
odstraňovanie 
výmladkov a 
presvetľovanie 
kríka, inak bu-
de krík málo 
plodiť. Ak chce-
me zachovať 
charakteristiky 
odrody, roz-
množujeme ju 
vegetatívne. 
Niektoré z kraj-
ných vetiev na 
jar skrátime 
nad zemou a 
zahrnieme sub-
strátom. Zo zre-
zaných koncov 
vetiev sa pod 

násypom substrátu začnú vytvárať 
jemné korienky a vyrastú nové rastliny. 
Na jeseň zeminu opatrne odhrabeme, 
uvoľníme korienky a odstrihneme od 
pôvodne orezaných bočných vetiev. 
Nové rastlinky zasadíme. 

Nájdete pod lieskou poklad?
Liesky naberajú na popularite aj v 
rámci intenzívneho poľnohospo-
dárstva. Okrem úrody orieškov sa totiž 
z lieskového sadu môže stať doslova 
zlatá baňa. Jednou z húb, ktoré s lies-
kami vytvárajú mykorízu (symbióza 
húb a koreňového systému vyšších 
rastlín) je hľuzovka. Za jednu hľuzovku 
bielu v Maďarsku utŕžil jej nálezca 
4 000 EUR. Bežne však môžete počítať 
s cenou 300 EUR za kg hľuzoviek. Je to 
teda skôr rarita pre pestovateľa, ako 
podnikateľský projekt. Nuž, ale jeden 
nikdy nevie...

OPERÁTOR 
DIGITÁLNYCH 

TLAČIARNÍ 

Ponúkame  PRACOVNÚ POZÍCIU 
v Kvetoslavove

NÁPLŇ PRÁCE, 
PRÁVOMOCI
A ZODPOVEDNOSTI
 príprava stroja k tlači
 obsluha digitálnych tlačiarní 
 výstupná kontrola 
 zodpovednosť za kvalitu tlače 
 dodržiavanie technologických  
 postupov
 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  polygrafi cké, 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 polygrafi a výhodou.

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



Hviezdoslavov — dobré miesto pre život     júl  2018      7

Kamerový systém: áno či nie?
Téma inštalácie kamerového sys-
tému v našej obci pomerne inten-
zívne rezonuje vo verejnej diskusii. 
Niekto prezentuje veľké výhody 
takéhoto kroku, iným zasa prekáža 
strata súkromia. Aké sú s takýmito 
systémami skúsenosti?

Obec Tomášikovo má takýto systém 
v prevádzke viac ako štvrť roka, takže 
skúsenosti s jeho spúšťaním do pre-
vádzky sú tu pomerne čerstvé. Po-
rozprávali sme sa preto so starostom 

obce PhDr. Zoltánom Horváthom o 
jeho skúsenostiach. „Pred rozhodnu-
tím o inštalácii kamerového systému 
sme v obecnom zastupiteľstve veľmi 
podrobne hodnotili možné prínosy 
a nevýhody. Dospeli sme k zhode, 
že výhody výrazne prevyšujú možné 
riziká.“

Veľký význam pre prevenciu 
„Ak môžem zhodnotiť obdobie, počas 
ktorého u nás funguje kamerový sys-
tém, jeho najväčší prínos je v oblasti 
prevencie,“ hovorí Zoltán Horváth. 
„Na vstupoch do obce je informácia, 
že obec je monitorovaná kamerovým 
systémom. Jednoznačne sa zlepšila 
situácia v oblasti vandalizmu mládeže, 
vodiči sa správajú ohľaduplnejšie a my 
máme oveľa jednoduchšie objasňova-
nie priestupkov.

Legislatívne podmienky
Zákon o ochrane osobných údajov 

veľmi striktne určuje, kto môže mať 
prístup k záznamu z kamerového sys-
tému. Stanovuje priestory, ktoré môžu 
a, naopak, nesmú byť snímané. Vy-
hodnocovanie je teda náročné nielen 
časovo, ale aj personálne. Na druhej 
strane, záznam môže veľmi efektív-
ne pomôcť objasniť trestnú činnosť 
alebo nehody. „Záznam veľmi uľahčil 
vyšetrovanie dopravnej nehody v 
našej obci, pri ktorej došlo ku kolízii 
dieťaťa a osobného motorového vo-
zidla. Záznam ukázal, že dieťa v čase 
nehody manipulovalo s telefónom a 
prechádzalo cez cestu,“ hovorí Zoltán 
Horváth. „Vysadili sme v obci niekoľko 
tisíc kvetov, takže kamerový systém 
nám pomáha, aby nepokúšali van-
dalov, prinášali radosť obyvateľom a 
návštevníkom a zostali na mieste.“

Systém je náročný 
na vyhodnocovanie
„Naša obec má kamerový systém na-
inštalovaný niekoľko rokov,“ hovorí 
starosta obce Hubice Jozef Hanic. 
„Jeho najvýznamnejší prínos je určite 
v oblasti prevencie. Spolu s bdelos-
ťou samotných obyvateľov pomáha 
znížiť počet krádeží a poškodzovania 
majetku.  S ohľadom na GDPR je veľ-
mi časovo náročné vyhodnocovanie 
záznamu. Pri bližšom určení časového 
úseku, kedy sa mala udalosť stať, však 
dokážeme veľmi efektívne zistiť prie-
beh udalostí.“

Áno či nie?
„Kamerový systém je pre našu obec 
významným prínosom,“ hodnotí 
Zoltán Horváth z Tomášikova. „Systém 
je veľmi dobrý prostriedok prevencie,“ 
uzatvára Jozef Hanic. „Pre páchateľov 
krádeží je preto jednoduchšie zame-
rať sa na obce, kde kamerový systém 
nie je.“

Vnímanie súkromia sa mení
Pri nedávnej návšteve Berlína som si 
našiel čas a navštívil múzeum STASI, 
východonemeckej obdoby ŠTB. 
Množstvo techniky a armáda agentov 
mala za úlohu sledovať ľudí, aby o 
nich získali intímne informácie. Ľudia, 
ktorí zažili socialistický režim aspoň 
v pubertálnom veku, vedia, čo je to 
„dávať si pozor na ústa“. Digitalizácia 
dostupnosť informácií všetkého dru-

hu veľmi uľahčila. Sociálne siete ale 
spravili s vnímaním súkromia hotové 
zemetrasenie. 
Ľudia zdieľajú svoje návyky, intímnos-
ti, pobyt, záľuby, emocionálny stav 
a názory celkom otvorene. Možno si 
neuvedomujú, že takto zanechávajú 
trvalú digitálnu stopu, ktorú môžu v 
budúcnosti trpko oľutovať. Nič to však 
nemení na fakte, že niekomu môže 
byť nepríjemné, ak by ho mali vidieť 
cudzí ľudia v spodnej bielizni, inému 
je jeho nahota ľahostajná. Systém mô-
že pomôcť odhaliť, kto vám pošliapal 
kvety pred domom, alebo ktorý cho-
vateľ neodprace po svojom psíkovi. V 
prípade dvojnásobnej vraždy vo 
Veľkej Mači ale zatiaľ kamerový sys-
tém k jej objasneniu nepomohol. 
Predstavte si však, čo by sa stalo, ak by 
si za riadiaci pult systému sadla voľa-
jaká zvedavá „stará Blašková“. Vravieť, 
že všetko o ochrane rieši zákon, je 
prinajmenšom naivné. Ak si vezmeme 
štatistiku kriminality, tak sociálnou 
skupinou s najvyššou mierou nebez-
pečnej kriminality, ktorú štatistiky za-
znamenávajú, sú paradoxne policajti.

Anketa
Kamerový systém je dvojsečná zbraň. 
Veľmi nás preto zaujíma váš názor. 
Chceli by ste v našej obci jeho inštalá-
ciu, alebo nie? Odpovedzte prosím v 
ankete na stránkach nášho občianske-
ho združenia www.hviezdoslavovsky-
spolok.sk.



Prvý tréning zadarmo

Pre všetkých je určite zaujímavý 
pravidelný týždenný tréning Nordic 
Walking, ktorý sa koná každú nedeľu 
od 7:00 hod. V letných mesiacoch 
sa športovci stretávajú na ihrisku vo 
Štvrtku na Ostrove, odkiaľ vyrážajú do 
prírody v okolí. Tento druh športu je 
nenáročná bežná chôdza za pomoci 
špeciálnych paličiek, ktoré dajú do 
pohybu 90 % všetkých svalov tela 
súčasne. Je vhodný pre všetky veko-
vé kategórie, štíhlych či obéznych, 
kondične menej zdatných ale aj ako 
doplnok tréningu aktívneho športov-
ca. Aktivita je vhodná pre všetkých, čo 
sa chcú hýbať na čerstvom vzduchu v 
každom počasí (s výnimkou intenzív-
neho dažďa).

Nordic walking
Ružena Hamarová odporúča: „Ak sa 
chcete udržať zdraví a v dobrej kon-
dícii, začnite chodiť! Nordic walking 
je bezpečná, jednoduchá, efektívna 
a zábavná cesta k zdokonaleniu 
kondície. Pracujú nielen svaly vašich 
nôh, ale aj chrbta a hrude, ktoré do 
činnosti uvádza intenzívny pohyb rúk. 
Pri správnej technike, ktorú vás rých-
lo naučím, posilníte vnútorné svaly 

Stanovisko nášho Obecného úradu, 
že Kultúrny dom sa nedá prenajať 
na cvičenie, preniklo do širšieho 
okolia. Jednu možnosť na rozhý-
banie tela pre všetky vekové kate-
górie nám sama ponúkla trénerka 
Ružena Hamarová zo Štvrtka na 
Ostrove.

okolo chrbtice a 
oveľa účinnejšie 
zapojíte krvný 
obeh a pľúca.
Výdaj energie pri 
severskej chôdzi 
je oveľa vyšší 
ako pri bežnej 
chôdzi, pritom 
je to aktivita 
zvládnuteľná i v 
pokročilejšom 
veku či pri vyššej 
váhe, kedy sú iné 
pohybové aktivity obmedzené.“ 

Prečo v nedeľu ráno?
„Tento čas sa nám vykryštalizoval ako 
najvhodnejší po viacerých pokusoch,“ 
hovorí Ružena Hamarová. „Veľa ľudí 
má pohyblivú pracovnú dobu a tak sa 
nás vždy najviac zíde práve v nedeľu 
ráno. V teplom počasí je to, ostatne, 
oveľa príjemnejšie, ako sa prechádzať 
za slnečného úpeku.“
Napriek pre mňa skorej rannej hodine 
som v nedeľu 22. júla na trase pocho-
du našiel asi desiatku nadšencov, ktorí 
okrem samotnej chôdze absolvovali 
aj krátke rozcvičky. 
Priznám sa, že som 
dostal chuť sa pridať 
s plným nasadením 
aspoň na jeden skú-
šobný tréning. Pre-
važnú časť skupiny 
tvorili dámy. Jediný 
prítomný muž spre-
vádzal svoju man-
želku, ale vôbec sa 
nesťažoval. 

Úvodná hodina 
zadarmo
Milí obyvatelia 
Hviezdoslavova, 
pokiaľ chcete takýto 
tréning vyskúšať, 
dohodli sme sa s 
pani Hamarovou, že 
prvú hodinu kaž-
dému občanovi s 
trvalým pobytom 
v Hviezdoslavove 
náš spolok preplatí. 
Ceny sú inak stano-
vené na 3 € za jeden 
tréning. Pre tých, čo 
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si chcú severskú chôdzu najprv vyskú-
šať, sú k dispozícii paličky na zapožiča-
nie za poplatok 1€ na tréning.

Kontakt
Okrem uvedeného tréningu sa konajú 
posiľňovacie tréningy vždy v utorok a 
štvrtok na ihrisku vo Štvrtku na 
Ostrove. Začínajú o 19:00 hod. a viac 
sa o nich dozviete na facebookovom 
profi le NaturalFit Nordic Walking 
Štvrtok na Ostrove. Tu môžete položiť 
svoje otázky a získať podrobné infor-
mácie. Telefonický kontakt na Ruženu 
Hamarovú je 0903 500 933. 


