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začlenenia občanov. V rámci tohto 
programu má obec záujem riešiť 
nepriaznivú situáciu občanov býva-
júcich v časti Horný Jatov. V prípade 
získania finančných prostriedkov OZ 
schválilo spolufinancovanie obce 
k projektu vo výške 5% z celkových 
nákladov projektu a uložilo komisii 
ŽP a výstavby preveriť možnosť 
vybudovania cyklistického chodníka 
vedľa cesty Horný Jatov - Trnovec 
nad Váhom. V ďalších bodoch  OZ  
schválilo štatút obecnej knižnice 
a termín konania obecných dní na 
24.júna 2006. 
V došlej pošte bolo  prerokované:  
- Podnet občanov tzv. Grécovej ulice 
terajší názov Nová ulica na výrub 
stromov a opravu chodníka. Po pre-
jednaní tohto podnetu OZ informáciu 
o požiadavke občanov uvedenej ulice 
na výrub stromov vzalo na vedomie.   
- Zámer obchvatu Šale a Trnovca nad 
Váhom na ceste I/75, ktorej účelom je 
zvýšiť kvalitu života a dopravnú si-
tuáciu v meste Šaľa, Veča a okolitých 
obciach. Občania cestou miestneho 
rozhlasu boli informovaní o možnosti 
nahliadnutia do zámeru na OcÚ. 
Predloženú informáciu poslanci OZ 
vzali na vedomie.  
- Riešenie opravy strechy telocvične 
pri ZŠ s MŠ. Prebieha verejné obsta-
rávanie na dodávateľa, boli predlože-
né cenové ponuky. Poslanci predlože-
né ponuky vyhodnotili a za dodávate-
ľa na uvedenú opravu  schválili firmu 
Vladislav Ševčík, Trnovec n/Váhom. 
V diskusii sa Ing.Hrabovský dotazo-
val na prevedenie kontroly verejného 
osvetlenia v obci, PaedDr.Kosztanko 
sa informoval ohľadne  jarnej výsadby 
stromčekov, p.Čerhák tlmočil sťaž-
nosť obyvateľov bytoviek súp.č.500-
502 na nízku kvalitu rozhlasu a ne-
funkčnosť verejného osvetlenia a na 
postup riešenia sťažnosti nájomníka 
obecného bytu p.Vetríka.  
Mgr.Boženík  sa dotazoval na názvy 
ulíc.  
 

   26.zasadnutie obecného zastupi-
teľstva sa konalo 27.marca 2006 za 
účasti 8 poslancov. 
   V prvom bode programu  bola 
prejednaná kontrola plnenia uzne-
senia z predchádzajúceho zasad-
nutia, ktoré plnenie poslanci vzali na 
vedomie  a uložili komisii fi-
nančno-plánovacej, hospodársko-
podnikateľskej pripraviť VZN pre 
určenie prevádzkových hodín v po-
hostinských zariadeniach, vo všet-
kých predajniach a prevádzkach slu-
žieb do najbližšieho zasadnutia OZ. 
   V ďalšom bode bolo prejednané 
riešenie územného plánu obce v sú-
lade so zmenou zákona č.50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a staveb-
nom poriadku, ktorá nadobudla 
účinnosť 01.11.2005. Obce s  viac 
ako 2000 obyvateľmi sú povinné 
mať vypracovaný územný plán 
obce. V zmysle § 141 ods.10 sta-
vebného zákona  územno-pláno-
vacia dokumentácia schválená do 
01.augusta 2000, ktorá nebola do 
31.07.2006 aktualizovaná alebo 
preskúmaná stráca od l. augusta 
2006 záväznosť. Riešenie územného 
plánu obce OZ vzalo na vedomie 
a uložilo komisii ŽP a výstavby 
preskúmať územno-plánovaciu do-
kumentáciu a predložiť ju na 
preschválenie na ďalšie zasadnutie  
OZ.  V nasledujúcom bode OZ  
schválilo zoznam pamätihodností 
obce nasledovne:l Rímsko-katolický 
kostol, 2. Zvonica, 3. Socha sv. 
Floriána, 4. Pomník antifašistickej 
manifestácie, 5. Pamätník padlých 
obyvateľov. Na  pamätihodnosti, 
ktoré majú obecný význam  je 
možnosť získania finančných 
prostriedkov. Na základe ďalších 
návrhov aj z radov občanov bude 
zoznam pravidelne aktualizovaný.  
Ako ďalší bod obecné zastupiteľstvo 
prejednalo Projekt podpory a roz-
voja komunitných sociálnych slu-
žieb v časti Horný Jatov, ktorý je 
zameraný  na  zlepšenie  sociálneho 

Zberný dvor  
vytriedeného odpadu 

pre  obyvateľov  obce 
ZDARMA 

pondelok, streda, piatok a sobota 
od 13,oo do 18,oo hod. 

Bezplatne sa prevezmú komodity, ktoré sú 
už vytriedené  ako napr. plasty, PET fľaše, 
fólie, polystyrén, sklo, železo, textil, 
elektronický odpad, zelený odpad zo záhrad 
a pod. 

 

O Z N A M Y 
 

Obvodná organizácia Slovenského 
rybárskeho zväzu oznamuje širokej 
verejnosti, že dňa 6. mája 2006 so 
začiatkom o 7,oo hodine usporiada 
rybárske preteky na rybníku 
Amerika III. 

* 

Krajské osvetové stredisko v Nitre, 
Miestne kultúrne stredisko a Farský 
úrad v Trnovci nad Váhom organi-
zujú dňa 7. mája 2006 o 15,oo hodine 
VI. ročník Prehliadky speváckych 
zborov  v Rímskokatolíckom kostole 
v Trnovci nad Váhom. 

* 

Pri príležitosti Dňa matiek  ZŠsMŠ  
a MKS v Trnovci nad Váhom Vás 
srdečne pozývajú na kultúrny prog-
ram, ktorý sa uskutoční dňa 14.mája 
2006 vo veľkej sále  Miestneho kul-
túrneho strediska. 

* 

Voľby do Národnej rady SR sa bu-
dú konať 17. 06. 2006,  t.j. sobotu od 
7,oo do 22,oo hod. 
Budú vytvorené 3 okrsky: 
Okrsok č. 1 – veľká sála MKS. Voliči 
od č.d. 1–502; 918; 974; 976; 977; 
980; 982; 987; 992; Nový Dvor. 
Okrsok č. 2 – veľká sála MKS. Voliči 
od č.d. 503 – 853; Nový stavebný 
obvod;  966 – 968, 906, 907, 911 – 
917, 969 – 973, 983, 985; 986; 991. 
Okrsok č. 3 – budova bývalej ZŠ – 
Horný Jatov.  
Voliči: Horný Jatov a Kľučiareň.Vo-
liči, ktorí sa zo zdravotných dôvodov 
nemôžu dostaviť do volebnej miest-
nosti, môžu požiadať o hlasovanie do 
prenosnej volebnej schránky. 
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      Podľa čoho boli určené názvy ulíc v obci 
 
 

Mnoho obyvateľov  sa  pýta,  
podľa čo a  prečo sa tak  ale- 
bo onak nazvali ulice v obci. 
Podľa zákona Slovenskej ná- 
rodnej rady č.  369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení sa názvy  
ulíc a iných verejných pries- 
transtiev určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné 
nežijúce osobnosti, na veci a podobne. Neprípustné sú názvy po 
žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, 
náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a 
názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.   
Na 8. zasadnutí obecného zastupiteľstva predseda komisie, 
športu, kultúry, vzdelávania, mládeže, sociálnych vecí a 
zdravotníctva informoval o návrhoch komisie na označenie ulíc. 
S týmito predbežnými návrhmi boli všetci občania obce 
informovaní prostredníctvom obecných novín. Mohli sa 
k predloženému návrhu vyjadriť, v prípade podať ďalšie návrhy 
na anketových lístkoch. Niektorí sa aj vyjadrili formou návratky, 
prispeli svojimi návrhmi a tak dali podnet na nové  názvy ulíc. 
 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 
 
 

MAREC – APRÍL 
 

Narodili sa: 
Tamara Mandáková 
Bianka Lavová 
Diana Dančová 
 

60. výročie svadby–diamantový sobáš: 
Ján Kriška a Gizela Hajdinová 

 

 

Jubilanti: 
70 rokov: Kárász František 
 Lidajová Mária 
 Očadlíková Anna 
 Patácsová Margita 
 Rehák František 
75 rokov:  Antalecz Peter 
 Hlavatá Etela 
 Kurucová Anna 
 Marčeková Viola 
 Novotná Valéria 
80 rokov:  Hlavatý Emil 
85 rokov:  Galbavá Anna  (HJ) 
 Komrhel Štefan 
 Kováčová Mária 
 Miškolciová Mária 
  

Opustili naše rady: 
Veronika Konderková – 70 ročná 

Štefan Gubiš – 70 ročný 
Jozef Rábek – 69 ročný 

Jozef Chrenko – 62 ročný 
Klára Zelenická – 58 ročná 

 

Zongorová ulica – bol tu reformátsky 
kostol  z 18. storočia.  Zongor  bol 
učiteľom 
v 1. reformátskej škole a  bol aj 
majiteľom väčšej výmery pôdy –
Zongorove table.  
Sőtérová ulica – mons. Ferenc Sőtér bol 
správcom farnosti rímsko-katolíckej cirkvi 
v Trnovci nad Váhom, člen rádu Svätého 
Adalberta, ktorý na miestnej farnosti pôsobil 
32 rokov. Zomrel 12. decembra 1912 vo 
veku 82 rokov a je pochovaný v miestnom 
cintoríne. Počas jeho požehnanej činnosti, 
asi v roku 1902, sa pričinil o vyvŕtanie prvej 
artézskej studne v obci.  
Dolná ulica – tzv. Alvég – zmienka na 
zápisných hárkoch z roku 1869. 
Mlynárska ulica -  na konci 17 vodných 
mlynov na Váhu. 
Majerská ulica – Hunyadi veľkostatok –
kaštieľ. 
U Floriána – tu je osadený pomník sv. 
Floriána, ktorý bol vybudovaný v roku 1922 
z milodarov obyvateľstva na 50. výročie 
založenia miestneho Dobrovoľného požiar-
neho zboru v Trnovci nad Váhom. 
 

            Brigáda našich rybárov 
   V rámci spoločne organi- 
zovaných brigád organizo- 
vala  dňa 22.4.2006Obvod- 
ná  organizácia  Slovenské- 
ho rybárskeho  zväzu v na- 
šej obci brigádu na  rybní- 
koch   AMERIKA   III   a  
VERMEK.    Za  krásneho   
jarného počasia sa brigády 
zúčastnilo 30 členov našej  
organizácie. 
   Náplňou brigády  bolo vyčistenie okolia rybníkov od odpadu, 
odstraňovanie suchých konárov, kríkov, kosenie a vyhrabávanie su-
chej trávy. 
Počas brigády sa v okolí týchto dvoch rybníkov vyzbieralo 30 ks 60 
litrových vriec plastových fliaš, konzervových plechoviek, plecho-
viek od piva, papierových a igelitových sáčkov všetkého druhu, kto-
ré sa odviezli na dvor triedeného odpadu na ďalšie zhodnotenie, 
zneškodnenie. Okrem toho sa vyzbierali z okolia rybníkov suché ko-
náre, ktoré sa taktiež vyviezli na skládku separovaného odpadu. 
Aj cestou tohto článku chce výbor OO SRZ poďakovať všetkým čle-
nom, ktorí sa zúčastnili brigády za ich aktívny prístup a odvedenú 
prácu. 
   Záverom článku chceme požiadať všetkých, ktorí sa venujú 
rybolovu alebo sa radi zdržujú v okolí týchto rybníkov, aby dbali na 
čistotu okolia a nezanechávali odpad v ich okolí a nebáli sa 
upozorniť ani svoje okolie, keď to vidia. 
   Na jednej strane spisujeme petície proti výstavbe spaľovne odpadu 
v našom regióne a na druhej strane robíme smetisko v prírode, kde si 
môžeme všetci oddýchnuť a relaxovať. 
   Kultúra prostredia je kultúrou ľudí, ktorí v tomto prostredí žijú. 
                                     Brigádny referent OO SRZ Ing.Jozef Belovič 
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nad Váhom M.K., že pri železničnom moste videl dym 
a šľahať vysoko plamene. Hliadka OcP vo veci okam-
žite konala a zistila, že požiar suchej trávy, povedľa 
hrádze a svahu pri koľajniciach pri prechode pri želez-
ničnom moste, sa rýchlo rozširuje smerom k obci. 
Okamžite boli  privolaní požiarnici  zo Šale.  Zásahové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vozidlo bolo po oznámení na mieste požiaru do 3 mi-
nút. Vtedy už plamene na svahu pod koľajnicami boli 
vysoké ako elektrické vedenie a hrozilo, že bude po-
trebné odstaviť aj vlakovú dopravu. Vďaka rýchlemu 
zásahu požiarnikov a príslušníkov obecnej polície bol 
požiar uhasený do 15,15 hodine na celom úseku. Po 
uhasení požiaru bolo zistené, že zhorela suchá tráva na 
ploche cca 150 m x 300 m v tvare písmena L. Obecná 
polícia ďakuje občanovi M.K. za urýchlené oznámenie 
udalosti, vďaka čomu sme mohli rýchlo konať 
a zabrániť tomu, aby sa oheň rozšíril ďalej a tak 
spôsobil ešte väčšiu škodu. Zároveň upozorňujeme 
občanov na zákaz spaľovania a vypaľovania suchej 
trávy v zmysle VZN, aby nedošlo k zbytočným ško-
dám a poškodeniu prírody a majetku občanov. 
-Hliadka obecnej polície počas obchádzkovej služby 
písomne upozornila 17 občanov, aby z verejného 
priestranstva odložili stavebný materiál do určitého 
termínu, čo následne kontroluje. Ďalej v 7 prípadoch 
zistili nové, nelegálne skládky odpadu. Už v 5. prípa-
doch boli zistení páchatelia, ktorým bude uložená 
bloková pokuta.  
   Časté sú priestupky v doprave, konkrétne na úseku 
nerešpektovania dopravných značiek, ako napríklad 
zákaz vjazdu do objektu zdravotného strediska; zákaz 
zastavenia, státia (parkovania) na chodníkoch – najmä 
pred predajňou Potraviny Jednota, ale aj inde. Obecná 
polícia rieši tieto priestupky v zmysle VZN obce, resp. 
upozornením alebo odstúpením na Políciu do Šale. 
   Hliadka OcP na tomto mieste žiada občanov, aby 
nezakladali nové skládky odpadu, resp. nevyhadzovali 
vrecia s domovým odpadom na ulicu a podobné 
miesta, ale využili zber triedených komodít 
organizovaný obcou alebo vytriedený odpad odviezli 
na to určené miesto zv. SEPARÉ, kde sa ekologicky 
spracuje a zhodnocuje. Občania tu môžu odovzdávať 
doma vytriedené zložky (plasty, papier, železo, sklo, 
polystyrén, biologický – zelený odpad zo záhrad, fólie, 
PET fľaše, textil, elektronický odpad a pod.). 
  Záverom ďakujeme občanom, ktorí na základe pred-
chádzajúceho článku volajú na obecnú políciu, ozna-
mujú rôzne udalosti, najmä poškodenie a výrub stro-
mov bez patričného povolenia, vyhadzovanie odpadu 
na ulicu, ale aj rôzne krádeže a podobne. Z našej strany 
naďalej platí heslo z prvej časti „SLÚŽIME A CHRÁ-
NIME“.               Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. 

 Zo zápisníka Obecnej polície Trnovec nad Váhom 
 

   Za obdobie od 15.2.2006 do 15.4.2006 eviduje OcP cel-
kom 47 oznámení – zistených udalostí na území obce. 
Z uvedeného počtu oznámení a zistených udalostí na mies-
te bolo vybavených 31, buď pohovorom, upozornením ale-
bo uložením blokovej pokuty. Ostatné udalosti sú evidova-
né v protokoloch OcP Trnovec nad Váhom, resp. boli 
odovzdané v zmysle vecnej príslušnosti k realizovaniu na 
políciu v Šali. Pre zaujímavosť a informovanosť občanov 
uvádzame niektoré udalosti podrobnejšie.  
- Dňa 24.2.2006 o 11,oo hod. oznámil občan A.G., že nez-
námy páchateľ im v presne nezistenom čase poškodil –
zhodil náhrobný kameň v miestnom cintoríne. Prípad na 
mieste prevzali príslušníci OO PZ Šaľa a vo veci sa koná 
vyšetrovanie. 
- Dňa 28.2.2006 hliadka obecnej polície zistila na ulici Píš-
ťalová výrub 4 ks briez bez vydania patričného povolenia 
obce na výrub drevín. Prípad po zadokumentovaní bol 
v zmysle vecnej príslušnosti odstúpený na Obvodný úrad 
životného prostredia v Šali – orgán ochrany prírody na 
riešenie. 
- Dňa 6.3.2006 o 8,oo hod oznámil občan D.K. odcudzenie 
antény na príjem TV signálu ZOBOR. Príslušníci OcP prí-
pad po oznámení objasnili a zistili, že odcudzená anténa sa 
nachádza už namontovaná u občana A.R. v Trnovci nad 
Váhom. Odcudzenú anténu menovaný vydal a bola vrátená 
majiteľovi. Páchateľovi skutku bola uložená bloková 
pokuta.  
- Dňa 6.3.2006 bolo na OcP oznámené, že vedľa objektu 
zvané SEPARÉ v medzihrádzovom priestore sa nachádza 
ilegálna skládka odpadu v množstve cca. náklad traktorovej 
vlečky. Príslušníci OcP udalosť zadokumentovali a v spo-
lupráci s vedením OcÚ objasnili. Bolo zistené, že občan 
mesta Šaľa – časť Veča pri rekonštrukcii rodinného domu 
dal vyviesť domový odpad, čím vytvoril nelegálnu skládku 
na území obce. Menovanému bola uložená bloková pokuta 
v sume 1.000,- Sk, a okrem toho triedenie a odvoz odpadu 
zamestnancami obce do objektu SEPARÉ mu bola vyfak-
turované a musel ju uhradiť.  
- Dňa 16.3.2006 hliadka zistila na Lipovej ulici, že došlo 
k nepovolenému výrubu, resp. odrezaniu celej koruny stro-
mov, briez bez patričného povolenia na výrub stromov. 
Majiteľ domu uviedol, že nevedel o tom, že na výrub treba 
vyžiadať od obecného úradu povolenie. Prípad bol tiež po 
zadokumentovaní odstúpený na Obvodný úrad Šaľa. 
- Dňa 18.3.2006 oznámila na OcP V.F. odcudzenie dám-
skej kabelky s dokladmi v miestnej reštaurácii POHODA 
PUB. Prípad je v šetrení a preverovaní.  
- Dňa 21.3.2006 hliadka OcP počas obchádzkovej služby 
zistila v blízkosti železničného prejazdu nelegálnu skládku 
odpadu vo vreciach. Bolo zistené, že odpad patrí osobe 
D.B. z obce Trnovec nad Váhom. Menovanému bola ulo-
žená bloková pokuta v sume 1.000,- Sk a ilegálnu skládku 
musí odstrániť na vlastné náklady. 
- Dňa 31.3.2006 hliadka OcP zistila na Jatovskej ulici, že 
občan J.S. odstavil nepojazdné motorové vozidlo na ulici, 
upozornenie hliadky OcP ignoroval, prípad je v riešení pre 
porušenie VZN obce za osobitné užívanie verejného 
priestranstva. 
 - Dňa 10.4.2006 o 13,38 hod. oznámil občan z Trnovca 
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                                                Futbal – na góly bohaté derby 
 

 
Zlé terény sa postarali o to, že niekoľko jar-
ných zápasov preložili. Medzi ne patril aj zá-
pas 14. kola Jarok – Trnovec II.A tr. Nitra 
– Šaľa 2005/2006. 
15. kolo: Kynek – Trnovec 1:1 (1:1) 
Hostia pod vedením trénera Petroviča L. hrali 
v zostave – Szitás, Meleg, Klincko, Kormoši, 
Ölvecký M., Puskás Sz., Žigárdi, Boženík, 
Doboš, Puskás T., Janáč, Turian, Lencsés, 
Bartuš, Bíroczi, Legner K. 
Domáci sa ujali vedenia gólom z 25 m. Ešte 
do prestávky vyrovnal Doboš. 
16. kolo: Trnovec – V.Zálužie 1:2 (1:2) 
Už v 7. min dal vedúci gól Puskás Sz. a zdalo 
sa, že body zostanú doma. Útlm však privodil 
obrat a hostia otočili výsledok Márna snaha 
aspoň o vyrovnanie nepriniesla ovocie ani 
v nadstavenom čase, keď Klincko nepremenil 
pokutový kop. 
17. kolo: Lužianky – Trnovec 2:2  (0:0) 
Za daždivého počasia sa hral priemerný fut-
bal. Skórovať mohol Lencsés, ale jeho strela 
zastavila žrď. Hneď po prestávke išli do vede-
nia domáci, ale po akcii Puskása Sz. vyrovnal 
hlavou Janáč. Po hodine opäť vyhrávali do-
máci. V 85. min vyrovnal Puskás T. Záve-
rečná snaha vyšla naprázdno a tak sa body 
delili. 
18. kolo: Trnovec – Selice 7:4 (2:2) 
Za pekného počasia pred peknou kulisou sa 
hralo pravé derby. Sled gólov: 3 min – Gyulai 
M. 0:1, 23 -  min Doboš 1:1, 33 min – Doboš 
2:1, 43 min – Tóth 2:2, 49 min. – Janáč 3:2, 
55 min – vlastný 4:2, 60 min – Janáč 5:2, 62 
min – Gyulai M 5:3, 78 min – Gyulai M. 5:4, 
90 + PuskásSz. 6:4, 90 + Klincko 7:4 
V zostave kola – Ölvecký M., Puskás T. 
 

1. Jarok 17 13 2 2 59:13 41 
2. Kráľová n/V 18 11 2 5 61:23 35 
3. Lužianky 18 11 2 5 62:32 35 
4. Hájske 18 11 1 6 45:38 34 
5. Trnovec n/V. 17 9 4 4 46:22 31 
6. Kynek 18 9 4 5 48:29 31 
7. V. Zálužie 18 8 4 6 42:46 28 
8. Svätoplukovo 18 7 5 6 33:39 26 
9. Selice 18 8 1 9 60:54 25 
10.Alekšince 18 8 0 10 35:48 24 
11.Poľný Kesov 18 5 3 10 34:45 18 
12.Šurianky 18 5 1 12 39:67 16 
13.Báb 18 4 1 13 29:63 13 
14.D.Lefantovce 18 0 2 16 23:97  2 
Alekšinciam odrátajú 3 b. 
 

Dorast: Tréner Molnár E. má k dispozícii 
hráčov – Mitlík, Horvát, Dymák, Stojka M., 
Lehnert, Gál, Stojka R., Takács, Šišlák, Bar-
tuš T., Sztojka R.,Stojka M,Kysučan, Balogh. 
Trnovec – V.Zálužie   0:1; Neded – Trnovec 
2:0 (1:0); Jarok – Trnovec 9:0 (3:0); Trnovec 
– Selice 2:2 (1:1) – Takács, Stojka M. 
 

1. Hájske 18 14 2 2 98:22 44 
2. Jarok 18 14 1 3 74:19 43 
3. Dlhá n/V. 18 12 2 4 48:16 38 
4. Neded 18 9 2 7 65:36 29 
5. Svätoplukovo 18 9 2 7 48:48 29 
6. Žihárec 18 9 0 9 43:48 27 
7. Alekšince 18 9 0 9 55:64 27 
8. Kynek 17 9 0 8 41:50 27 
9. V.Zálužie 18 7 2 9 41:31 23 
10.Selice 18 6 5 7 59:52 23 
11.P.Močenok 18 5 0 13 44:83 15 
12.Tešedíkovo 18 5 0 13 36:75 15 
 

13.P.Kesov 18 4 3 11 28:78 15 
14.Trnovec n/V. 17 2 3 12 19:87 9 
 

Žiaci KS – juh:  
Tréner Rotek R., hráči – Gál O., Keszeli, 
Dymák, Jaroš, Vincze, Sztojka R., Mada-
rász, Surányi, Čerhák, Gál M., Horváth, 
Motolík, Stojka M., Sztojka P., Rotek, 
Špánik, Današ. 
Zl. Klasy – Trnovec 1:2 (0:1)- Sztojka R., 
Gál 
Neded – Trnovec 1:4 (0:3) Sztojka R.- 4 
Trnovec – ELDUS Močenok 5:0 (2:0) 
Stojka -2, Horváth – 2, Gál. 
M.Dvorníky – Trnovec 2:2 (2:2) – Surányi, 
Sztojka R. 
Pata – Trnovec 1:7 (0:4) Sztojka R. – 5, 
Surányi, Madarász. 
 

1. Zl.Klasy 19 5 0 4 48:20 45 
2. D.Štál 20 15 0 5 61:28 45 
3. Trnovec n/V. 20 13 2 5 58:36 41 
4. Topoľčianky 20 13 1 6 51:29 40 
5. M.Dvorníky 20 10 3 7 41:36 33 
6. Šoporňa 20 11 0 9 41:44 33 
7. H.Kráľová 20 9 4 7 46:34 31 
8. Vlčany 20 8 3 9 55:52 27 
9. Neded 20 7 4 9 38:42 25 
10.ELDUS 20 7 4 9 38:43 25 
11.Ivánka 20 7 4 9 33:38 25 
12.Zbehy 19 7 2 10 41:35 23 
13.Trstice 19 7 2 10 35:39 23 
14.Sládkovičovo 20 5 3 12 41:83 18 
15.N.Sady-Čab 19 5 2 12 31:54 17 
16.Pata 20 2 0 18 23:103  6 
FK ďakuje p. Ševčíkovi za sponzorský dar – 
krásne dresy. 
                                     Spracoval Š. Kočiš 
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V stolnom tenise už všetky súťaže v ročníku 
2005/2006 sú ukončené. 
„A“ mužstvo v 1. lige skupina západ obsadi-
lo 5. miesto, čo je pomerne dobrý výsledok. 
V druhej polovičke sme odohrali 11 zápasov. 
Z toho 4 výhry:  Trnava 11:3; Rača „B“ 8:6; 
Ister Bratislava 8:6; Trenč. Teplá 8:6. 
2 remízy: Piešťany 7:7; P. Bystrica 7:7. 
5 prehier: N.Zámky 6:8; Senec 6:8; Galanta 
6:8; Domino Nitra 4:10; Tovarníky 6:8. 
 

Tabuľka 1. ligy: 
1. Galanta          61 b. 7. Senec            39 b. 
2. Domino Nitra60 b. 8. Rača „B“      39  b. 
3. Nové Zámky 57 b. 9. Tovarníky     38 b. 
4. Trenč. Teplá  45 b. 10.Piešťany      37 b. 
5. Trnovec n/V. 40 b. 11.P. Bystrica   37 b. 
6. Trnava           40 b. 12.Ister Bratislava35b. 
Galanta bude hrať kvalifikáciu s víťazom  
1. ligy skupina východ o extraligu. 
Z 1. ligy vypadáva Ister Bratislava. 
„B“ mužstvo   v 3.  lige  obsadilo  7.  miesto. 
Konečná tabuľka 3. ligy: 
1.UKF Nitra „C“   -   postupuje  do  2.  ligy; 
2.Hontianske Trsťany;   3.Komárno – Šahy B  
4. Vráble;   5.N.Zámky „B“;    6. Nová Baňa –
Podlužany;  7.Trnovec n/V „B“;  8.Topoľčany 
„B“;    9.Volkovce;    10. Domino Nitra „B“; 
11.Krušovce;   12.Výčapy – Opatovce –
zostupujú do 4. ligy 
 

Tabuľka je bez bodov, nakoľko sa posledné 
kolá hrali vo forme play off, vždy o určité 
umiestnenie. Napr. Trnovec n/V „B“ hrali 2 
zápasy s Topolčanmi „B“ o 7. miesto. 
Nakoľko Trnovec n/V B vyhral oba zápasy, 
obsadil 7. miesto. 
 

„C“ mužstvo v 4. lige obsadilo až 15. miesto. 
Konečná tabuľka 4. ligy: 
1. ŠOG Nitra – postupuje do 3. ligy 
2. UKF Nitra      10.Šaľa 
3. Tovarníky „B“     11.Zlaté Moravce 
4. Dlhá n/V     12.Topolčany „C“ 
5. Vráble „B“     13. Čierne Klačany 
7. Kynek      14. Lehota „A“ 
8. Domino Nitra „C“  15. Trnovec n/V „C“ 
9. Mojmírovce     16. Lehota „B“ 
 
 

13. až 16. miesto zostupuje do nižšej súťaže – 
do okresnej súťaže. Aj táto tabuľka je bez 
bodov, nakoľko aj tu posledné kolá sa hrali 
play off o umiestnenie.  
 

Naše „C“ mužstvo hralo 2 zápasy s Lehotou 
„B“ o 15. miesto. Nakoľko Trnovec nad 
Váhom oba zápasy vyhralo doma 10:8 
a vonku taktiež 10:8, obsadilo 15. miesto. 
 

„D“ mužstvo v okresnej súťaži od poslednej 
informácie odohralo 3 zápasy, všetky 
víťazne:  
Trnovec n/V „D“ – Močenok „B“ 11:7; 
 

 

TJ Dynamo Trnovec nad Váhom – oddiel stolného tenisu 
  

Neded – Trnovec n/V „D“ 4:14; Trnovec 
n/V „D“ – Vlčany 17:1. 
Tým sme splnili náš predpoklad a postúpili 
na 7. miesto v súťaži. 
 

Konečná tabuľka okresu Šaľa: 
1. Mix Šaľa    50 b.  6. Močenok „B“ 33 b. 
2. Dlhá n/V B 50b.   7. Trnovec „D“  31 b. 
3. Šaľa „B“     48 b.  8. Lipama Šaľa  27 b.  
4. Močenok A 44b   9. Neded            22 b. 
5. Šaľa „C“    36b.  10.Vlčany          19 b. 
 

1. má postup do 4. ligy. Z tejto súťaže nik 
nevypadá. 
V stolnom tenise v jednom zápase sa 
rozdeľujú 4 body nasledovne: 
za víťazstvo 3 body  
za remízu 2 body 
za prehru 1 bod 
 

V roku 2006 budú MSV – majstrovstvá 
sveta veteránov v stolnom tenise 
v Nemecku v meste Brémy. Zo Slovenska 
sa zúčastní okolo 50 hráčov . Z našej obce 
je prihlásený Kozár Štefan do kategórie 40 
až 49 ročný a Ing.Kukan Jozef do kategórie 
60 až 69 ročný. Očakáva sa, že v Nemecku 
bude účasť až 3000 hráčov. Bude sa hrať 
v šiestich halách na 130 stoloch. Dátum 15. 
až 20. mája 2006. 
                                          Ing. Kukan Jozef 
 


