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na Rekonštrukciu spaľovne nebezpeč-
ných odpadov v Duslo Šaľa, ktoré sa 
uskutočnilo 17.7.2006  na MsÚ Šaľa. 
Za našu obec sa prerokovania zúčast-
nili  starosta obce, zástupca starostu p. 
Láng a RNDr. Belovičová.  
Ďalej v diskusii starosta obce informo-
val o odpredaji tzv. hydrostaváckeho 
dvora, či sa zaoberať kúpou.  
p.Čerhák: - tlmočil požiadavku Petro 
Romana  na ostrihanie živého plota pri  
jeho rodinnom dome, požiadavku p. 
Boháča na osadenie spomaľovačov na 
Okružnej ulici, vyčistenie a úpravu 
jarkov  v Hornej ulici,  kde sa zasiala 
tráva, ošetrená nebola a teraz je zabu-
rinená. 
p.Láng:  - poukázal na problém výsky-
tu túlavých psov, ktoré sú premnožené  
(prevádzajú sa opatrenia cestou obecnej 
polície, reláciou v miestnom rozhlase). 
 
                    DIOXÍNY 

nie sú cítiť, nie sú vidieť, 
patria však k najtoxickejším chemickým 

látkam na Zemi. 
 

  Vážení občania, určite ste z viacerých 
lokálnych i celoslovenských médií za-
chytili informácie o monitoringu dioxí-
nov v slepačích vajíčkach, ktorý sa rea-
lizoval v okrese Šaľa. Vajíčka z okolia 
Šale sa nesmú predávať pre vysoký ob-
sah dioxínov. Ten sa dá znížiť v priebe-
hu piatich až desiatich rokov, ale cho-
vatelia musia dodržiavať všetky opatre-
nia, ktoré im odporučila veterinárna a 
potravinová správa. 
  Chovatelia by mali sliepky držať len v 
krytých voliérach, aby neprišli do kon-
taktu s pôdou, kde boli v posledných 
dvanástich rokoch spaľované odpady z 
domácností. Toľko trvá polčas rozpadu 
dioxínov. Veterinári odporúčajú chova-
teľom obnoviť chov mladými a ľahký-
mi plemenami - dioxíny sa totiž ukla-
dajú v tuku a  mladé  plemená  ho majú 
málo. Na zvýšený  obsah  dioxínov v o- 
kolí Šale poukázala mimovládna or-
ganizácia  Priatelia  Zeme  ešte  v máji, 

   28. zasadnutie obecného zastupiteľ-
stva sa konalo 17. júla 2006 za l00 % 
účasti poslancov. 
   V prvom bode programu  bola pre-
jednaná kontrola plnenia uznesenia 
z predchádzajúceho zasadnutia, ktoré 
plnenie poslanci vzali na vedomie.  
V rámci tohto bodu bolo schválené 
Všeobecne záväzné nariadenie obce 
č.3/2006 o určení pravidiel času pre-
daja v obchodoch a času prevádzky 
služieb na území obce Trnovec nad 
Váhom, ktoré VZN je vyvesené na 
úradnej tabuli obce a zverejnené na 
internetovej stránke. V ďalšom bode 
bol prejednaný rozbor hospodárenia 
obce a plnenie rozpočtu za I. polrok 
2006, ktoré OZ vzalo na vedomie a 
schválilo návrh zmeny rozpočtu  
v zmysle predložených návrhov. 
Ďalej OZ vzalo na vedomie žiadosti 
o uvoľnenie bytu súp.č.303 a súp.č.79  
a prejednalo ich preobsadenie rodinou 
Petréčovou a p. Ladislavom Petrovi-
čom.  
   V došlej pošte bolo  prerokované:  
- žiadosť o predĺženie nájomnej 
zmluvy p.Ivana Legnera nájomníka 
bytovky súp.č.304, ktorej  žiadosti sa  
vyhovelo a nájom sa predĺžil do 
30.06.2007.  
- schválenie  odkúpenia nehnuteľností 
súp.č. 349 od vlastníkov Alžbety 
Borkovej a spol.  
V rámci tohto bodu OZ  schválilo 
odmenu starostovi obce za II. štvrť-
rok 2006.  
   V diskusii starosta obce informoval 
poslancov s obdržanými prípismi na 
vydanie stanovísk týkajúcich sa roz-
širovania výroby v Duslo a.s. Šaľa –
skladu umelých hnojív, intenzifikácie 
výrobne  močoviny, rekonštrukcie 
existujúcej spaľovne a ďalších. 
S uvedenými výstavbami sú občania 
oboznámení cestou miestneho rozhla-
su, aby mohli podať svoje námietky, 
čo však nevyužívajú.  
Ďalej informoval o uskutočnenom ve-
rejnom prerokovaní žiadosti o súhlas 

ktorá zistila dvojnásobné prekročenie 
limitov. Za jeden z možných zdrojov 
znečistenia označili Priatelia Zeme 
výrobu v Dusle Šaľa, hlavne chlórovú 
chémiu. Duslo si následne objednalo 
ďalší monitoring, pri ktorom Národné 
referenčné centrum pre dioxíny potvr-
dilo, že miestami je limit dioxínov 
prekročený až mnohonásobne. Vo 
vzorkách Trnovca nad Váhom bolo 
namerané prekročenie 11-násobne, 
v Hornej Kráľovej 14-násobne a v ob-
ci Močenok 24-násobne. Na základe 
zistení majú drobnochovatelia zákaz 
predávať na trhu slepačie vajíčka. 
Dlhodobé konzumovanie vajíčok s vy-
sokým obsahom dioxínov by podľa 
úradu verejného zdravotníctva mohlo 
ohroziť zdravie ľudí. 
  Dioxíny nie sú vyrábané zámerne, 
vznikajú ako nechcený „vedľajší” pro-
dukt spaľovacích procesov a chemic-
kého priemyslu, ak je prítomný chlór, 
chlórované zlúčeniny. Vedecké štúdie 
ukazujú, že dioxíny vznikajú v prí-
tomnosti chlóru a organických látok, 
pričom vysoké teploty ich tvorbu zvy-
šujú. Za najväčších, alebo význam-
ných producentov emisií dioxínov sú 
štúdiami v mnohých krajinách vyhod-
notené spaľovne odpadov, potom vý-
roba a spracovanie kovov, ďalej pro-
dukcia pesticídov, domáce spaľovanie 
odpadov, cementárne, spaľovacie mo-
tory, požiare. Najviac chlóru končí v 
PVC a to tvorí aj najväčší podiel chló-
ru v spaľovniach odpadov  PVC je z 
uvedených dôvodov pravdepodobne 
najväčším prvotným zdrojom dioxí-
nov. 
  Vo všeobecnosti je platný zákaz pá-
lenia odpadov, vypaľovanie suchej 
trávy a buriny. Z toho dôvodu sa v ob-
ci prísne zakazuje spaľovanie zele-
ného odpadu zo záhrad, komunálneho 
odpadu, umelých hmôt, fólii, PET 
fliaš v záhradách, na voľných pries-
transtvách a v domácnostiach. 
 
 

    Je najvyšší čas konať – bráňme sa ! 
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maličkosťou pod holým nebom. Tí me- 
nej odvážliví sa utiahli do stanu a roz-
ľahlo sa upokojivé ticho detského spán- 
 

 
ku. Každý z nás vedel, i keď si to v kú-
tiku srdca nechcel pripustiť, že piatok 
bude tým posledným dňom. Body rozde-
lené za súťaž „Skupina baví skupinu“, 
v ktorej sme sa znova len čudovali vý-
borným hereckým schopnostiam detí, 
boli záverečné. Nasledovalo celkové vy- 
hodnotenie. A čo by to bolo za deň bez 
odmeny. Tou piatkajšou bola diskotéka. 
So smutnými tvárami pre ukončený týž-
deň sme sa rozišli, ale iskierky v det-
ských srdiečkach zostávajú – veď nabu-
dúce leto si to zopakujeme. 

 
   V poslednom rade patrí zopár poďako-
vaní: 
- manželom Horváthovým za návštevu 
strelnice Hubert a hlavne pani Valérii 
Horváthovej za jej milú prítomnosť 
- pánovi Alojzovi Čelítkovi za finančnú 
podporu 
- manželom Rábekovým za umožnenie 
kúpania sa  
- pánovi učiteľovi Trčkovi a pani učiteľ-
ke Tóthovej za úžasnú schopnosť viesť 
deti a za nájdenie si času v období ich 
oddychu 
- a posledná vďaka patrí právom deťom 
– účastníkom tábora. Dokázali znova 
presvedčiť, že sú tí správni nástupcovia 
staršej generácie. Svojou poslušnosťou, 
samostatnosťou a aktivitou presvedčili, 
že lepšie deti si nemôžeme ani v Trnovci 
želať.  
Ďakujeme                       Nora Lovászová 
 

    A deti samozrejme ďakujú Norike za 
jej prítomnosť, za jej prispôsobivosť sa 
v každej situácii, za pomoc pri opekaní 
a hlavne za jej úžasné rozprávanie príbe-
hov počas stanovania a noci pod holým 
nebom.  
 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 
 

JÚL – AUGUST 
Narodili sa : 
Stojka Róbert 
Bičan Marián 
Hlavatá Simona 
Molnár Martin 
 

Uzavreli manželstvo : 
Tibor Blaho a Andrea Trecáková 
Ing.Alexander Schober  
a  Ulrika Baloghová 
 

50. výročie svadby : 
Ladič Tibor a Kónyová Irena 
 

Jubilanti : 
70 rokov: Halásová Rozália                                                                                                                                                                          
75 rokov:  Holos Karol 
 Vaníková Viktória 
80 rokov:  Bérešová Mária 
 Glodjaková Zlatica 
 Krišková Juliana 
85 rokov:  Hanzlíková Júlia 
 Szökeová Edita 
 Wetzlerová Helena 
90 rokov:  Varga Ladislav 
 

 Opustili naše rady : 
Belovič Ferdinand – 77 ročný 

Hanzlík Michal – 92 ročný 
Parák František – 78 ročný 
Kováč František – 85 ročný 

Zubek Peter – 69 ročný 

 

   Letný 
 

   tábor 
 

   Tak ako po uplynulé roky sa i tento 
krát, počas slnečných dní letných 
prázdnin, konal pod záštitou obecného 
úradu letný tábor pre deti. V prvý 
zoznamovací deň s menšími športovými 
súťažami sa deti rozdelili do skupiniek, 
aby fungovala súperivosť v 40 člennom 
kolektíve. Názvy, ako aj logá si svojou 
úžasnou tvorivosťou vymýšľali sami. 
Karibskí piráti, Cenarg, Adidas, 
Hviezdy, Divoké kočky a Múmie boli 
jednotlivé teamy. Potom nasledovali dva 
namáhavé dni s túrami. Jednou cestou 
bola turistika k strelnici Hubert, kde sa 
deti znova aktívne zúčastňovali hier pod 
zámienkou získania čo najviac bodov pre 
svoju skupinu. Neskoršie opekanie 
a vyčerpávajúca cesta späť do kultúrneho 
domu ukončili ďalší deň letného tábora. 
V stredu ráno nás viedli znova naše 
nohy, no druhým smerom z Trnovca. 
Vybrali sme sa do Šale na minigolfové 
ihrisko. Doobedňajší minigolf bol 
zaujímavým nielen pre detských 
účastníkov tábora. Obed s lákavým 
názvom „bageta“, nedal na seba dlho 
čakať a sladká odmena v podobe 
zmrzliny, taktiež nie. Návrat vlakom sa 
zdal byť najväčším zážitkom na žiaria-
cich detských tvárach. Po dňoch aktív-
neho pochodu patrila pochvala hlavne 
menším účastníkom tábora. Zvládli to na 
jednotku. Vo štvrtok nasledoval atletický 
viacboj, kde sme sa znova stretli s viac-
násobnou súťaživosťou detí pod zámien-
kou nahromadiť čo najviac bodov pre 
svoj team. Chladivým ocenením v tento 
horúci deň bolo poobedné kúpanie. A to 
nehovoriac o chutných marhuľových ko-
láčoch, ktoré tam čakali na deti. Takto 
by malo vyzerať ukončenie ďalšieho 
dňa. Každý však vedel, že ešte nasleduje 
vytúžená stanovačka v areáli kultúrneho 
domu. O 19,oo hodine  sme sa znova 
stretli a úsmevy detí hovorili za všetko.  

 
 

Opekačka a spev s gitarou pri ohni, i keď 
zaujímavejším sa zdala naháňačka medzi 
stanmi,  či  schovávačka v  tme,  ukončili 
deň. Odvážlivci sa rozhodli spať s mojou 

     

    Oprava školskej telocvične 
 

  Obec Trnovec nad Váhom počas prázd-
nin prevádza opravu školskej telocvične 
pri základnej škole. Všetky objekty ško-
ly sú v zlom stave. Finančné možnosti 
zatiaľ umožnili opravu len jedného ob-
jektu a preto sa začalo s opravou teloc-
vične, kde hrozilo preborenie stropu. 
Zároveň s opravou stropu a výmenou 
strešnej krytiny sa previedla aj výmena 
okien, zateplenie budovy, výmena a o-
prava podláh, rekonštrukcia sociálnych 
zariadení a následne maľovka. V záujme 
skvalitnenia pracovného prostredia na-
šich detí sme pristúpili aj na opravu a 
údržbu školskej družiny. 
   Na týchto prácach sa okrem dodáva-
teľskej firmy podieľali aj pracovníci 
obecného úradu a obyvatelia evidovaní 
na úrade práce, ktorí v obci pracujú 
v rámci aktivačnej činnosti. 
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   Zo zápisníka Obecnej polície 
- Dňa 15.6.2006 oznámila na OcP p. 
M.B., že susedia, najmä ich deti rušia 
ich klud hlučným správaním a búcha-
ním na stenu. Udalosť bola vybavená . 
- Dňa 22.6.2206 oznámil občan I.S., že 
neznámy páchateľ im poškodil oplote-
nie záhrady a to niekoľko občanom 
v jeho susedstve. Prípad je v riešení  a 
zo strany hliadky OcP  je venovaná 
stála pozornosť tomuto prípadu. 
- Dňa 3.7.2006 vo večerných hodinách 
oznámil telefonicky anonym, že p. F.V. 
páli burinu na konci záhrady. Hliadka 
OcP prikázala na mieste oheň uhasiť, 
priestupcovi bola uložená bloková po-
kuta, ktorú zaplatil. 
- Dňa 4.7.2006 oznámil p. D.V. odcu-
dzenie záťaže (tvarované železo) zo 
spodnej časti oplotenia záhrady. Prípad 
je vedený zatiaľ ako neznámy priestu-
pok a vo veci sa naďalej koná – pátra. 
- Dňa 8.7.2006 oznámila p. L.E., že su-
sed založil na dvore ohnisko a páli starý 
papier. Hliadka OcP na mieste činu za-
kročila, dala uhasiť oheň a priestupcovi 
sme uložili blokovú pokutu, ktorú 
zaplatil. 
- Dňa 10.7.2006 oznámil p. L.M., že 
popri hlavnej ceste na úseku Horný 
Jatov (Remízka) našiel dámsku peňa-
ženku s dokladmi. Uvedené veci boli 
odovzdané na OO PZ Šaľa a vrátené 
majiteľke, ktorá sa telefonický poďa-
kovala za vrátenie dokladov. 
- Dňa 16.7.2006 telefonicky oznámil 
anonym na OcP, že na Jatovskej ulici 
behá veľký čierny pes a útočí na deti. 
Nakoľko majiteľ psa nebol zistený,  
OcP cez reláciu v rozhlase upozornila 
občanov na tento problém. 
- Dňa 17.7.2006 oznámila p. M.B., že 
manžel ju v podnapitom stave ohrozuje,
vyháňa z domu. Prípad bol na mieste 
vybavený pohovorom.  
- Dňa 20.7.2006 oznámila na sekretariát 
OcP Trnovec n/V. p. K.H., že pred ich 
domom sa zdržuje neznámy pes  a ohro-
zuje občanov. Hliadka OcP psa odviezla 
do útulku v Šali. 
- Dňa 17.7.2006 oznámili telefonicky, 
že v záhrade domu č. 330 sa páli burina. 
Hliadka OcP na mieste vykonala opat-
renia na uhasenie ohňa, majiteľovi do-
mu bola uložená bloková pokuta, ktorú 
aj zaplatil. 
- Dňa 20.7.2006 v nočnej dobe hliadka 
OcP našla neuzamknutý dámsky bicy-
kel pred predajňou potravín Jednota. 
Bicykel sa nachádza na OcP v Trnovci 
nad Váhom. Po predložení dokladov  a 
po kontrole výrobného čísla bude bicy-
kel vrátený majiteľovi.  
- Dňa 24.7.2006 opätovne oznámila p. 
M.B., že manžel ju v podnapitom stave  

znovu  ohrozuje.  Hliadka  na  mieste  činu 
vykonala patričné opatrenia. Udalosť do-
kumentovala a odstúpila na riešenie 
v zmysle vecnej príslušnosti. 
- Dňa 25.7.2006 oznámila p. R.M., že 
neznámy páchateľ odcudzil neuzamknutý 
horský bicykel (dámsky). OcP udalosť 
dokumentovala, po páchateľovi skutku sa 
pátra. 
- Dňa 25.7.2006 oznámil na OcP telefonic-
ky anonym, že na dvore rodinného domu č. 
823 je požiar. Hliadka OcP zistila, že sa 
nejedná o požiar, ale o pálenie buriny. Bol 
vydaný príkaz na uhasenie a bola uložená 
bloková pokuta. Dôrazne upozorňujeme 
občanov, aby nepálili burinu v záhradách 
a aby postupovali v zmysle platnej VZN 
obce a suchú trávu – burinu odviezli na ur-
čené miesto. 
- Dňa 30.7.2006 v nočných hodinách ozná-
mili občania telefonicky, že v parku, ako je 
detské ihrisko a hojdačky, sa bijú mláden-
ci, hlasným revom rušia nočný klud. 
Hliadka OcP vykonala zákrok. Bolo ziste-
né, že sa bijú bratia M. a ich bratranec. 
Prípad bol vybavený pohovorom za prí-
tomnosti rodičov, priestupcom bola ulože-
ná bloková pokuta. Upozorňujeme obča-
nov, že hojdačky sú určené pre maloleté 
deti do 12 rokov, aby toto rešpektovali, 
inak priestupcom bude uložená bloková 
pokuta. 
- Dňa 3.8.2006 o 00:10 hod oznámil ano-
nym telefonicky na OcP, že na dvore ro-
dinného domu č. 305, niekto ruší nočný 
klud hlučným správaním. Hliadka OcP 
priestupcovi uložila blokovú pokutu.  
- Dňa 3.8.2006 bolo na OcP oznámené, že 
občan z Trnovca nad Váhom prehodil cez 
uzamknutú bránu objektu SEPARE vrecia. 
Hliadka OcP priestupcu upozornila, že tre-
ba dodržať stanovený čas, kedy pracovníč-
ka preberá triedené komodity (pondelok, 
streda, piatok a sobota od 13,oo do 18,oo 
hodiny v letných mesiacoch). 
- Dňa 6.8.2006 oznámila čašníčka z reš-
taurácie Nitranka, že sa tam bijú občania 
z Trnovca nad Váhom. Prípad prevzala 
hliadka OO PZ Šaľa, nakoľko sa jednalo 
o zranenie osoby nad 7 dní PN. 
- V dňoch 5. - 7. augusta (HODY 2006) 
hliadka OcP musela zasahovať 17-krát, 
vážnejšie v 4 prípadoch. Priestupcom boli 
uložené blokové pokuty, ale boli riešené aj 
upozornením – pohovorom na mieste. 
- Dňa 11.8.2006 oznámil p. P.A. z Trnovca 
nad Váhom odcudzenie „elektromeru“ 
z neobývaného rodinného domu. Udalosť 
je t.č. v riešení v spolupráci OO PZ Šaľa. 
- Dňa 15.8.2006 oznámil p. Š.S., že nezná-
my páchateľ sa mu vlámal do neobývané-
ho rodinného domu, odkiaľ odcudzil rôzne 
veci, ako napr. chladničku, sporák na pev-
né palivo. Prípad prevzala hliadka OO PZ 
Šaľa v zmysle vecnej príslušnosti.  
 

   Vážení občania 
   V poslednej dobe sa často stretávame s tým
že na verejnom priestranstve občania uklada-
jú, skladujú dlhšiu dobu stavebný materiál, 
ako napr. štrk, piesok, zeminu, kvádre a pod., 
čím sa dopúšťajú priestupku – porušení VZN 
obce. Tým, že ukladajú aj na cesty a chodní-
ky, vytvárajú prekážku a nebezpečnú situáciu 
najmä pre chodcov a starších ľudí. Tiež do-
chádza k zničeniu zelene a ak je to v jarkoch, 
tak aj odtoku dažďovej vody. Preto si treba 
uvedomiť, že je to nesprávne, protiprávne 
konanie. Na osvieženie pamäti, dovoľte nám 
citát z VZN obce na rok 2006. 
   V zmysle VZN č. 1/2006 čl. III ods. 1 
„Predmetom dane za užívanie verejného 
priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva a dočasné parkovanie moto-
rového vozidla na vyhradenom priestore 
verejného priestranstva.  
Odst. č. 2:  Verejným priestranstvom pre úče-
ly tohto VZN sú verejnosti prístupné pozem-
ky vo vlastníctve obce (chodníky, miestne 
komunikácie, verejné priestranstvá). 
Odst. č. 3:  Sadzba dane za užívanie verej-
ného priestranstva sa stanovuje vo výške 2,-
Sk za aj začatý štvorcový meter a deň oso-
bitne užívaného verejného priestranstva. 
Odst. č. 6:  Daňovník je povinný osobne, 
prípadne písomne oznámiť Obecnému úradu 
v Trnovci nad Váhom osobitné užívanie 
verejného priestranstva vopred, najneskôr 
v deň začatia užívania.  
Odst. č. 7: Daňovník je tiež povinný oznámiť 
Obecnému úradu skutočnosť, že osobitné 
užívanie verejného priestranstva skončilo a 
verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvod-
ného stavu.  
Odst. č. 8: Vyrubená daň je splatná do pok-
ladne Obecného úradu, prípadne na účet obce.
   V prípade, že stavebný materiál je uložený 
na základe platného stavebného povolenia 
stavby, postupuje sa v zmysle stavebného 
zákona.  
   Ďalej Vás upozorňujeme, že pri uložení 
stavebného materiálu, na verejné priestran-
stvo, dbajte na to, aby vzniknutá prekážka 
bola viditeľne (aj v noci) označená – ohra-
dená, aby nedošlo k dopravnej nehode, úrazu 
osôb, hlavne detí. Tiež dbajte na čistotu ciest 
okolo staveniska, hlavne pri vychádzaní 
nákladného auta, traktora na cestu – miestnu 
komunikáciu, ktorú po znečistení vodič alebo 
zodpovedná osoba, je povinný riadne očistiť. 
    

V prípade nejasnosti môžete zavolať na tel.č. 
OcP 77 81 575, alebo na mobil č. 0905 
479 859 alebo nás môžete osobne navštíviť 
v kancelárii OcP. 
   Ďakujeme Vám za pochopenie! 
            Príslušníci OcP Trnovec nad Váhom 

 
Dôverou a úzkou spoluprácou s príslušníkmi 
obecnej polície môžeme prispieť k zlepšeniu 
podmienok a potrieb obyvateľov obce. 
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TJ Dynamo Trnovec nad Váhom – stolný tenis 
 

18.júla začala príprava na nový ročník 
II.Atr. Nitra – Šaľa 2006/2007. 
V prvom kole v hodovom zápase nastúpili 
naši proti vypadnutému nováčikovi. 
TRNOVEC – MOJMÍROVCE 4:0 (1:0) 
Pred 150 divákmi otvoril skóre z priameho 
kopu Ölvecký M. Aj po prestávke si 
vypracovali šance a po dvoch góloch 
Puskása Sz. viedli už 3:0. Na konečných 
4:0 upravil striedajúci Vančík M. 
V zostave kola – Ölvecký M. a Puskás Sz. 
Káder tvorili: Szitás, Doboš, Klincko (k), 
Vričan, Ölvecký, Puskás Sz., Žigárdi, 
Boženík, Petrovič, Holata, Janáč (20 rokov 
aktívnej činnosti), Klimo, Varga, Vančík, 
Lencsés, Kormoši. 
2.kolo: TRNOVEC – KYNEK 6:0 (4:0) 
Aj v druhom domácom zápase ostali body 
doma, keď už do polčasu po góloch 
Puskása Sz., Boženíka hlavou, peknej 
strele Petroviča a Janáča bolo 4:0. Po 
obrátke tempo upadlo, ale Janáč dovŕšil 
svoj hetrik na konečných 6:0. V zostave 
kola –Puskás Sz, Janáč Ľ. 
3.kolo: SVÄTOPLUKOV -TRNOVEC 
2:1 (1:0) 
Hostia prišli do Šalgova ako líder tabuľky, 
no vedenia sa ujali domáci. Vyrovnať 
mohol Vančík a v druhom polčase spálil 
dve šance Janáč. Z protiútoku sa presadil 
domáci kanonier Mokráš. Klinckova pekná 
strela už len korigovala výsledok. 
1. Ivanka 3 3 0 0  8:5 9 
 

2. Lužianky 3 2 1 0  5:3 7 
3. Trnovec 3 2 0 1 11:2 6 
4. Rišňovce 3 2 0 1 10:4 6 
5. P.Kesov 3 2 0 1  8:3 6 
6. Svätoplukovo 3 2 0 1  7:4 6 
7. Alekšince 3 1 1 1  6:7 4 
8. Kynek 3 1 1 1  4:8 4 
9. Selice 3 1 0 2 10:9 3 
10.Hájske 3 1 0 2  7:9 3 
11.V.Zálužie 3 1 0 2  8:13 3 
12.Mojmírovce 3 0 2 1  1:5 2 
13.Kráľová n/V 3 0 1 2  2:8 1 
14.Šurianky 3 0 0 3  4:11 0 
DORAST 1.tr. sk. B. 
1. kolo: TRNOVEC – MOJMÍROVCE 
5:0 (2:0) 
T.Bartuš 2, N. Mészaros, M.Hajdu, 
M.Stojka. 
Káder tvorili – Stojka M., Horváth, Dymák, 
Flessler, Farkaš, Mészaros, Keszeli, Takács, 
Stojka M., Bartuš T. (k), Kántor, Hajdu. 
2. kolo: TRNOVEC – KYNEK 2:2 (2:2) 
M.Farkaš, I.Novák. 
3.kolo: SVÄTOPLUKOVO – TRNOVEC 
1:8 (1:2) 
R. Stojka, M. Dymák, P. Kántor. 
Dorast sa dostal na čelo súťaže. 
1. Trnovec 3 2 1 0 15:3 7 
2. Kynek 3 2 1 0 13:3 7 
3. Dlhá n/V 3 2 1 0  7:2 7 
4. V.Zálužie 3 2 1 0 10:7 7 
5. Tešedíkovo 3 1 2 0  6:5 5 
6. P.Kesov 2 1 1 0  7:2 4 
7. Neded 3 1 1 1  7:6 4 
8. Selice 2 1 0 1  8:4 3 
 

9. Žihárec 3 1 0 2  9:9 3 
10.P.Močenok 3 1 0 2  4:12 3 
11.Alekšince 2 0 0 2  5:8 0 
12.Mojmírovce 3 0 0 3  2:15 0 
13.Svätoplukovo  3 0 0 3  2:19 0 
Žiaci – KS SŽ juh 
1. kolo: TRNOVEC – Sládkovičovo 
6:2 (2:2)   Madarász 2, Izsóf 2, Špánik, 
Sztojka.     Káder tvorili – Kysučan, 
Izsóf,  Dymák,  Janoš,  Vincze, Surányi, 
Motolík Martin, Madarász, Čerhák (k), 
Sztojka P., Baricza, Rotek, Farkas, 
Kurucz, Špánik, Párnický 
2. kolo: TEŠEDÍKOVO – TRNOVEC 
4:2 (2:2)     Madarász, Surányi. 
3. kolo: TRNOVEC – IVANKA 13:2 
(6:0)           Dymák 4, Surányi 3, 
Sztojka 3, Čerhák, Janoš, Janáč. 
1. Pata 3 3 0 0 25:2 9 
2. Šoporňa 3 3 0 0 15:2 9 
3. Trstice 3 2 1 0 20:2 7 
4. Trnovec 3 2 0 1 21:8 6 
5. H.Kráľová 3 2 0 1  8:3 6 
6. D.Štál 3 2 0 1 15:13 6 
7. M.Dvorníky 3 2 0 1  4:4 6 
8. ŠK Eldus 3 1 0 2  8:8 3 
9. H.Saliby 3 1 0 2  5:7 3 
10.Topolčianky 3 1 0 2  3:5 3 
11.Tešedíkovo 3 1 0 2  5:11 3 
12.Neded 3 1 0 2 12:20 3 
13.Ivanka 3 1 0 2  7:17 3 
14.Cabaj-Čápor 3 1 0 2  5:20 3 
15.Vlčany 3 0 1 2  5:11 1 
16.Sládkovičovo  3 0 0 3       2:26 0 
   

                                     spracoval: Š. Kočiš 
 

Naše A mužstvo v 1. lige skupina západ 
začína svoju súťaž v ročníku 2006/2007 
30.9.2006 zápasom v Galante. Galanta ako 
víťaz tejto súťaže v ročníku 2005/2006 
v baráži so Žilinou – víťaz 1. ligy skupina 
východ. Prvý zápas bol v Žiline, ktorý 
skončil 8:6 pre Žilinu. Aj v Galante vyhra-
la Žilina 8:6 a postúpila do Extra-ligy, čo 
je najvyššia súťaž na Slovensku v stolnom 
tenise. „A“ mužstvo svoje zápasy doma 
bude hrať nasledovne. 

dátum            čas       hostia 
28.10.06     10,oo     Holič 
28.10.06     16,oo     Trnava 
25.11.06     10,oo     N.Zámky 
25.11.06     16,oo     Tovarníky 
20.01.07     10,oo     Galanta 
10.02.07     10,oo     Trenčianska Tepla 
10.02.07     16,oo     Piešťany - Moravany 
17.03.07     10,oo     ŠK UKF Nitra „B“ 
17.03.07     16,oo     Domino Nitra 
14.04.07     10,oo     Rača „B“ 
14.04.07     16,oo     Senec 

Vylosovanie ostatných súťaží ešte nebolo. 
Stolný tenis je šport, ktorému sa možno 
venovať aj vo vyššom veku. Keď hráč 
v danom roku dosiahne 40 rokov svojho 
 

života, stáva sa veteránom. 
V mnohých štátoch sveta majú svoje organi-
zácie a pritom aj súťaže. V rámci Slovenska 
je to SKVST, čo znamená Slovenský klub 
veteránov stolného tenisu. Od roku 1982 sa 
organizujú aj majstrovstvá sveta a Európy 
veteránov. Posledné MEV – majstrovstvá 
Európy veteránov boli v Bratislave vlani 
20.-25.júna 2005. Posledné MSV – maj-
strovstvá sveta veteránov boli v Nemecku 
v meste Brémy 15.05.-20.5.2006. Zúčastnilo 
sa ich 3700 aktívnych hráčov zo 60 štátov 
sveta. Medzi nimi aj dvaja hráči z nášho od-
dielu z Trnovca nad Váhom: Kozár Štefan 
v kategórii 40-49 ročný a Ing. Kukan Jozef 
v kategórii 65-69 ročný. Obaja dosiahli aj 
primerané výsledky, keď vo svojich skupi-
nách nejaké zápasy aj vyhrali, či už v dvoj-
hre alebo v štvorhre. Zo Slovenska sa zú-
častnilo 58 hráčov. Niektorí cestovali autami 
a niektorí spoločne autobusom – Mercedes, 
ktorý je klimatizovaný, takže cesta, ktorá 
trvala 13 hodín, bola príjemná, niekedy až 
veselá. V roku 2007 bude MEV v Holand-
sku v meste Roterdam a v roku 2008 budú 
MSV v Brazílii v meste Rio de Janeiro.  

V Nemecku na MSV sa z okolitých štá-
tov zúčastnilo hráčov: Česká republika -
98 hráčov, Rakúsko - 77, Slovensko –
58, Ukrajina – 46, Poľsko – 35, Maďar-
sko – 18. Najviac bolo Nemcov až 1500 
hráčov, Japonsko 419 hráčov. Málopo-
četné krajiny mali svojich zástupcov 
nasledovne: Arménsko 2 hráčov, Barba-
dos 1, Bosna-Hercegovina 1, Canada 2, 
Estonsko 5, Indonézia 1, Iran 2, Korea 
1, Lotišsko 2, Macedonia 2, Mexico 1, 
Namíbia 3, Portugalsko 1, Rumunsko 2, 
Škóti 4, Srbsko 3, Slovinsko 3, Južná 
Afrika 3, Srí Lanka 1, Uzbekistan 1, 
Vanuatu 1. 
  Hracie stoly boli rozložené: 
    1. hala   30 stolov   len na tréning 
    2. hala   24 stolov   len na súťaž 
    3. hala  130 stolov   len na súťaž 
Bolo to veľkolepé športové stretnutie 
v rôznych národov sveta. Každý sa teší 
na ďalší ročník, len aby mu zdravie 
slúžilo a mohol sa pripraviť tak, aby 
sám bol svojou hrou spokojný. Nie je 
dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa, to je 
akoby olympiáda stolného tenisu 
veteránov.                 Ing. Kukan Jozef 
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