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nitné centrum v Hornom Jatove a poukázal na 
niektoré nedostatky v rámci akcie. V druhom 
bode  bol prejednaný a schválený odmeňovací 
poriadok zamestnancov, volených funkcioná-
rov a členov komisií. Ďalej bol prejednaný  a 
schválený návrh na zmenu rozpočtu a zmena 
zásad obce Trnovec n/V určujúce pravidlá náj-
mu a prenájmu bytových a nebytových pries-
torov a obecných pozemkov. V rámci tohoto 
bodu bolo uložené kontrolórke a fin. komisii 
v termíne do 30.4.2007 spätne preveriť nájom-
né zmluvy  prenájmu nebytových priestorov. 
V bode rôzne  bola prejednaná príprava 
obecných dní, ktoré sa uskutočnia 16.06.2007 a 
návrh programu, ktorý poslanci udobrili;  
- ponuka manž. Mäsiarových bytom Trnovec 
nad Váhom o odpredaj pozemku pri areály ZŠ, 
ktorú ponuku OZ vzalo na vedomie. Ďalej 
predsedajúci informoval o doručených žiados-
tiach o uvoľnenie nájomných  bytov, žiadostí o 
predĺženie nájmu k bytom a doporučil bytovej 
komisii ich prejednanie a riešenie ich preobsa-
denia. Prednostka úradu informovala o končení 
nájmu na vývoz TKO s firmou Brantner Nové 
Zámky, kde je potrebné rozhodnúť o postupe 
ďalšieho vývozu ako i s obdržanými cenovými 
ponukami na dopravné značky, informačné ta-
bule a vybrať dodávateľa  na ich vyhotovenie. 
V diskusii Ing.Hrabovský navrhol termín za-
sadnutia komisie pre dohľad nad udržiavaním 
ustanovení zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov na 16.4.2007, ktorá prezrie ma-
jetkové priznanie starostu obce;  p.Láng:- do-
poručil  chodník v Novom Trnovci rozšíriť 
o cyklistický chodník, -či je niekde zakotvené, 
že voľne pohybujúci psy musia mať náhubok 
a vodítko, a doporučuje dať zvýraznene do o-
becných novín túto povinnosť držiteľov psov,  
-upraviť cestu na konci Vážskej ulici po násyp 
a tiež i cestu v Hornej ulici k rybníku Amerika, 
časti chodníkov kde stojí voda podľa možnosti 
zahrnúť do rekonštrukcie,- tlmočil požiadavku 
dôchodcov na zabezpečenie autobusu, ktorý by 
sa mohol využiť i pre žiakov ZŠ a športovcov; 
p.Čerhák:- navrhuje aktuálne dianie v obci zve-
rejniť na internete, - pred pohostinstvom Met-
ropol, zastávkou SAD, kultúrnym domom, pre-
dajňou Jednota chodníky a parkovisko by pot-
rebovali rekonštrukciu;  RNDr.Belovičová:- 
navrhla vyzvať vlastníkov menovaných nehnu-
teľností o vyjadrenie sa k plánovanej rekon-
štrukcii; p.Čelítko:- tlmočil dotaz zamestnan- 
cov ZOS na pracovnú dobu a možnosť stravo-
vania sa; PaedDr.Kosztanko: -návrh na riešenie 

4.zasadnutie obecného zastupiteľstva sa ko-
nalo 2.apríla 2007 za 100% účasti poslancov 
a kontrolórky obce Ing. Fülöpovej. V prvom 
bode  bola prerokovaná kontrola plnenia uz-
nesenia z predchádzajúceho zasadnutia:  
- zaslanie výzvy Sagris spol.s r.o. na odo-
vzdanie prenajatej ornej pôdy parc.č.1339  a 
1340/1 v celosti v zmysle zmluvy medzi Ob-
cou Trnovec nad Váhom a Sagris spol. s r.o. 
zo dňa 16.10.1997. Opakovaná výzva bola 
zaslaná s termínom odovzdania predmetných 
nehnuteľností najneskôr do 27.02.2007. Dňa 
2.3.2007 obec obdržala odpoveď Sagris spol. 
s .r. v tom zmysle, že predmetné parcely spo-
ločnosť neužíva. Zo strany poslancov bolo 
starostovi obce  doporučené zvolať rokovanie 
so Sagrisom vo veci dohody k vráteniu uží-
vaných pozemkov v roku 2007 a prednostke 
úradu bolo uložené požiadať Obvodný po-
zemkový úrad v Nových Zámkoch o vydanie 
uvedenej poľn. pôdy v čo najkratšom termí-
ne. Ďalej bola prejednaná správa kontrolórky 
obce, ktorej bolo uložené preveriť správnosť 
a zákonnosť nakladania s verejnými pros-
triedkami vo veci rekonštrukcie telocvične. 
Pri kontrole zistené nedostatky  navrhla riešiť 
nasledovnými opatreniami: vyhotovovať zá-
pisnice z pracovného zasadnutia OZ, návrhy 
finančného charakteru zapracovať do rozpoč-
tu a schváliť ich OZ  formou úpravy rozpoč-
tu, pred zahájením prác odovzdať stavenisko 
odovzdávajúcim protokolom, po ukončení 
stavebných prác odovzdať objednávateľovi 
kópiu stavebného denníka, vykonávať pred-
bežnú finančnú kontrolu  či finančná operácia 
je v súlade s rozpočtom a zmluvami, vypra-
covať vnútornú normu na aplikáciu zákona 
o verejnom obstarávaní , dbať aby zmluvne 
podchytené výdavky boli kryté rozpočtom 
a nedošlo k porušeniu rozpočtových pravi-
diel. Ing. Hrabovský mal výhrady k správe 
hlavnej kontrolórky týkajúcich sa nezrovna-
lostí v dokumentoch k danej akcii, najmä vo 
výške preinvestovaných finančných pros-
triedkov, dodatky k zmluve o dielo neboli 
poskytnuté v čase kontroly finančnou komi-
siou, hoci kontrolórka ich mala k dispozícii, 
skutočne vykonané práce a dodávky neboli 
potvrdené odberateľom, ale boli uhradené 
v plnej výške, stavebný denník sa dodatočne 
dopĺňal. Ing. Hrabovský ďalej prehlásil, že 
osobne trvá na výberových konaniach na 
všetky stavby realizované obecným úradom 
v budúcnosti. Dotazoval sa ďalej na pod-
mienky výberu dodávateľa na stavbu Komu- 

O Z N A M Y 
 

Bytová komisia vyzýva občanov, ktorí 
majú podanú žiadosť o pridelenie 
obecného bytu, aby sa v termíne 
do 10.5.2007 dostavili na Obecný úrad 
v Trnovci nad Váhom – sekretariát za 
účelom aktualizácie svojej žiadosti. 
V prípade neaktualizácie žiadosti bude 
žiadateľ vyradený z evidencie uchá-
dzačov o pridelenie bytu. Občania sa 
môžu dostaviť na OcÚ v pracovné dni 
od 7,30 do 15,30 hod, prípadne dohod-
núť iný termín na tel.č. 031/ 77 81 496. 

# 
Upozorňujeme držiteľov psov, že ak 
berú psa na verejné priestranstvo, sú 
povinní opatriť psa náhubkom a vodiť 
ho na vodítku. Vodiť psa môže len 
osoba, ktorá je fyzicky a psychicky 
spôsobilá ho ovládať v každej situácii, 
pričom je povinná predchádzať tomu, 
aby pes útočil alebo iným spôsobom 
ohrozoval človeka alebo zvieratá, a za-
braňovať vzniku škôd na majetku, prí-
rode a životnom prostredí, ktoré by pes 
mohol spôsobiť. 

# 
Obec Trnovec nad Váhom vypisuje 
výberové konanie na pozíciu : 

Príslušník obecnej polície. 
Požaduje sa: 
- vek nad 21 rokov;  - bezúhonnosť; 
- osobnostné a morálne predpoklady; 
- ukončené úplné stredné vzdelanie 
s maturitou. 
Ďalšie podmienky: 
- získanie odbornej spôsobilosti  a 
zbrojného preukazu  možnosť absolvo-
vania počas trvania pracovného pome-
ru, do 31.12.2007. 
Prihlášky na výberové konanie sa 
predkladajú na sekretariát Obecného 
úradu v Trnovci nad Váhom, najneskôr 
do 21.05.2007 do 15,00 hod. 
Požadované doklady:  profesný životo-
pis; doklad o maturitnej skúške; odpis 
z registra trestov ( prípadne  doklad o 
odbornej spôsobilosti  a zbrojný preu-
kaz, ak ste držiteľom ). 
 

 

otváracích hodín počas sezóny na dvo-
re separovaného zberu  v sobotu v do-
obedňajších hodinách; starosta obce: 
- je potrebné sa rozhodnúť, či sa bude 
prevádzať rekonštrukcia kultúrneho 
domu, aby sme predtým neinvestovali 
do opravy chodníkov pred KD, ktoré 
by sa mohlo v dôsledku rekonštruk-
čných prác zničiť príp. poškodiť.  
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 
 

MAREC - APRÍL 
 

Narodili sa : 
 

Matej Jamrich 
Eliška Kurucová 
Kevin Kulina 
Renáta Novosadová 
František Brand 
Patrik Šmátrala 
Rebeka Suba 
 

Jubilanti : 
 

70 rokov:  Anton Brenkus 
  Mária Krkošková 
  Zuzana Króliková 
  MVDr.Kružlík Alexander 
  Irena Ladičová 
75 rokov:  Valéria Dobročková 
  Valéria Horváthová 
  Keszeli Ladislav 
  Mária Kováčová 
  Klotilda Kupková 
  Gabriela Mesárošová 
  Helena Rapcová 
  Magdaléna Székháziová 
80 rokov: Tibor Marček (HJ)  
  Irena Oťáziková 
 

Uzavreli manželstvo: 
 

Tomáš Belovič a Zuzana Járošiová 
 

50. výročie uzavretia manželstva: 
 

Jozef Mihalovič  
a Rozália Szatmáriová 

 

Opustili naše rady : 
 

Margita Keszeliová – 84 ročná 
Helena Lángová – 80 ročná 

Ján Mésároš – 68 ročný 
Miroslav Doboš – 58 ročný 

 

Marec – mesiac knihy 
 

     Vrhnem rýchly pohľad na obal, nedočkavo otváram a oči sa už mihajú po písmenkách... 
Pozná to každý, kto rád číta. Kniha. Predmet, ktorý otvára bránu do fantastického sveta 
rozprávok, príbehov a osudov. Stránka sa obracia za stránkou, až kým sa nedozvieme, aký 
koniec pre nás autor vymyslel. Usmejeme sa, prikývneme, alebo si vytvárame vlastný, 
podľa toho, či sa príbeh vyvíjal podľa našich predstáv. Hrdinovia sú našimi priateľmi, 
druhmi, s ktorými putujeme neznámymi končinami, zažívame neuveriteľné dobrodružstvá. 
Kniha. Práve jej je zasvätený tretí mesiac roka. 
     Už staroveké národy nám zachovali prekrásne príbehy. Sumeri na hlinených tabuľkách, 
Egypťania na papyruse. Gréci, Rimania, Číňania, Indiáni, ba aj bojovní Vikingovia, tí všet-
ci poznali čarovný svet mýtov a rozprávaní. Mnoho sa nám zachovalo z múdrosti týchto 
národov, počas storočí existencie ľudstva vzniklo množstvo kníh. Pre každého čitateľa je 
zážitkom vojsť do kníhkupectva, nadýchať sa vône nových kníh, poobzerať sa okolo seba 
a premýšľať: kúpiť tú, alebo túto? Alebo radšej túto? Denne vychádza obrovské množstvo 
noviniek, ktoré nás okrem príbehov zahŕňajú množstvom informácií – od beletrie a  kníh 
pre deti po encyklopédie a slovníky. Našťastie existujú aj knižnice, takže náruživý čitateľ 
si z početných zväzkov vždy nájde tú svoju „drogu“. Pravdaže, dnes je doba počítačových 
hier, televízie a play-station, ale stále sa nájdu deti i dospelí, ktorí uprednostňujú písané 
slovo. Okrem tých známych klišé, že nás knihy poučia, rozvíjajú slovnú zásobu, zlepšujú 
náš písomný prejav, atď., sú aj výborným spoločníkom, ktorý nás zavedie tam, kde sa deje 
niečo zaujímavé, veselé, hrozné, jednoducho do sveta, ktorý nám otvárajú práve knihy. 
Možno preto sú verným a milovaným priateľom. 
     Dovolím si pri tejto príležitosti poďakovať sa  pani Mgr. I. Batykovej a Ing. A. Vološi-
novi za opakované darovanie kníh do miestnej knižnice. Ďakujem Vám za mnohé príjemné 
chvíle.                                                                           

Čitateľka I.M. 
 

 
Dobré počasie 
umožnilo, aby 

v prvých 
mesiacoch roka 

zamestnanci 
Obecného úradu 

zhotovili 
chodníky 

v Novom Trnovci 
pri podjazde 

aj pri závorách 
 

Dvor separovaného odpadu bude v sobotu 
otvorený aj doobeda 

 

Otváracie hodiny: 
pondelok:  14,oo – 18,oo hod. 
streda:  14,oo – 18,oo hod. 
piatok:  14,oo – 18,oo hod. 

sobota: 09,oo – 12,oo hod. a 14,oo – 18,oo hod. 
 

Z domácností sa naďalej berie každý 1. pondelok v mesiaci pa-
pier, sklo, textil a PET fľaše v na to určených vreciach. Na sepa-
rovaný dvor treba odpad dôsledne roztriediť do vriec alebo pria-
mo pri vývoze na separovaný dvor. Inak sa tento odpad nepre-
berie. 
Komodity zbierané v rámci separovaného zberu: 
Papier – noviny, kartóny, zošity, korešpondencia, lepenka. 
Tetrapakové obaly – stlačené tetrapakové obaly od mlieka, džú-
sov, vína. 
Plastové fľaše, obaly – fľaše od minerálok a džúsov, oleje s ozna-
čením PET, plastové fľaše od aviváží, čistiacich prostriedkov, 
šampónov 
Fólie – neznečistené záhradné a obalové fólie. 
Plastové tégliky – kelímky od jogurtov, smotany, masla, ramy 
s označením PS alebo PP. Musia byť však čisté a je potrebné 
z nich odstrániť staniol.  
 

 
Iné plasty – plastový nábytok, kvetináče, prepravky, hračky 
z plastov a iné plastové odpady. Plasty musia byť čisté. 
Znečistené plasty od zeminy a chemikálii nezbierame!  
Penový polystyrén – neznečistený od zeminy, betónu. 
Sklo – fľaše, poháre, okenné sklo.; Železný šrot, kovové obaly. 
Elektronický šrot – televízory, rádia, chladničky atď. 
Pneumatiky;  Káble;  Bioodpad – konáre, pokosená tráva atď. 
 

Zamestnanci úseku zeleň pri úprave cintorína 
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Prvá jarná turistika 
   Prebúdzanie prírody zažili naši žiaci z turistického krúžku l. 
apríla 2007 na celodennej túre. Trasa bola zaujímavá – farma 
Humanita a priehrada v Kráľovej nad Váhom. Počasie nám prialo 
od rána. Cesta po násype ubiehala v družnom rozhovore medzi 
deťmi. Jarná príroda, povodie Váhu a hlavne zvieratá na farme boli 
veľkým magnetom. 
Potom kŕmenie, pohladkanie koníkov, somárikov, ovečiek, či 
kozičiek bolo naozaj zážitkom. Na farme je vždy čosi nového. 
Možnosť poznať, ako sa treba každodenne starať a pomaznať sa 
s mačičkami, psíčkami... Škoda, že veľa detí zostáva sedieť doma. 
Tie, ktoré ráno v sobotu vstanú, robia dobre a veľa aj pre svoje 
zdravie. Dýchajú čerstvý vzduch a pestujú si zdravé návyky pešej 
turistiky. Samozrejme, poznávajú nové. Vždy v dobrej nálade 
a s úsmevom, hoc aj unavené, sa vracajú domov, navyše 
s množstvom krásnych zážitkov.     
                                                                          Mgr. Mária Marčeková 
 
 
 

Naši recitátori 
     Tak ako každoročne aj tento školský rok sa na našej základnej 
škole uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy – tradičný 
Hviezdoslavov Kubín. Tentokrát sa súťaž konala pri príležitosti 
„Dňa detskej knihy“ (2.apríl). Súťažilo sa v troch kategóriách, 
v poézii aj v próze. Súťažiacich bolo spolu 29. Boli to žiaci od 
druhého po deviaty ročník. Porotkyňami boli p. učiteľky Mgr. Soňa 
Boženíková, Mgr. Mária Marčeková a Mgr. Ingrid Garčárová. Na 
všetko dozerala aj p. riaditeľka PaedDr. Eva Klincková. Naši žiaci 
sa na recitáciu dobre pripravili a predviedli naozaj dobré výkony. 
Výsledky a umiestnenie: 
POÉZIA 
1. kategória:  
1. Natália Švihoríková 2.roč. 
2. Tibor Petréč 2 roč. 
3. Bianka Tóthová 4.A 
2. kategória:  
1. Kristína Margetová 7.roč. 
2. Kristián Szabo 5.roč. 
3. Lenka Majtánová 7.roč. 
3. kategória:  
1. Lucia Gofjarová 8.roč. 
2. Veronika Petríková 9.roč. 
3. Szilvia Csizmadiová 9.roč. 
Žiaci boli ocenení diplomami a vecnými cenami. Všetci, ktorí sa 
umiestnili vo svojich kategóriách, budú reprezentovať našu ZŠ na 
okresnom kole HK v Šali.                                         Mgr. I. Garčárová 
 

JARNÝ JARMOK DOBREJ NÁLADY 
   Jar je ročným obdobím, ktoré prináša radosť, 
svetlo, teplo a najmä chuť do života.    
   S prebúdzajúcou sa prírodou sa aj naša materská 
škola zaodela do pestrých jarných farieb. 
Zorganizovali sme tradičné tvorivé dielničky pod 
názvom „Jarné všeličo“ a v dňoch 28. 4. – 30. 4. 
2007 sme otvorili náš tradičný Jarmok dobrej 
nálady II. v priestoroch našej MŠ. 
   Našli sme na ňom všetko, čo dokázali vytvoriť 
šikovné ruky detí, mamičiek, ockov, babičiek, ale 
aj súrodencov. 
   Aranžovali krásne jarné ikebany, maľovali veľ-
konočné kraslice, vyskúšali zdobenie veľkonoč-
ných medovníkov, zdobili papierové vajíčka rôz-
nymi technikami, maľovali, vyšívali ... 
   Jarmok dobrej nálady sa prezentoval šikovnos-
ťou detí a dobrou spoluprácou rodičov so školou, 
ale aj kreativitou a vynaliezavosťou učiteliek. 
    Dobrú a tú pravú atmosféru Veľkej noci navodili 
deti svojim spevom ozývajúcim sa z jednotlivých 
tried. Rodičia, starí rodičia, zamestnanci, ba aj nez-
námi ľudia si pre potešenie kúpili rôzne jarné ozdo-
by a zaujímavé drobnosti. 
   Pre nás učiteľky bol „Jarmok“ odmenou za prácu 
s deťmi, za ich šťastné a usmiate tváričky, za krás-
nu spoluprácu s rodičmi, ktorí sa aktívne zapájajú 
do ponúkaných akcií a nezanedbateľnou odmenou 
boli finančné prostriedky, ktoré sa vyzbierali  a 
použili na zakúpenie pomôcok a hračiek pre naše 
deti. 
 

  Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli svojimi 
nápadmi, materiálom, ale hlavne svojim srdiečkom 
k úsmevu našich detí.          
                                          za kolektív MŠ  B. Kováčová   

 
 

Jarná dielňa 
   V jedno aprílové popoludnie – 2.4.2007 sa naša 
škola zmenila na nepoznanie. Pri príležitosti sviat-
kov jari sa tu uskutočnila JARNÁ TVORIVÁ 
DIELŇA. Všetci sme pracovali ako včeličky. Vy-
rábali sme rôzne zvieratká, kvietky, obrázky, ma-
ľovali sme vajíčka a plietli korbáče. Podarilo sa 
nám to naozaj znamenite! 
   Na záver sme spoločne urobili nádhernú výstav-
ku, ktorá dodnes skrášľuje chodbu našej školy. 
Tvorivého popoludnia sa zúčastnili žiaci 1.- 4. roč-
níka s p. učiteľkami Srňánekovou, Novosadovou 
a Migrovou.  
 

PRÓZA 
1. kategória:  
1. Július Rábek 4.B 
2. Nikolas Slíška.A 
3. Kristián Paľo 2.roč. 
2. kategória:  
1. Adrian Farkaš 6.roč. 
2. Kristína Herencsárová 6.roč. 
3. Radko Gofjar 7.roč. 
3. kategória:  
1. Veronika Hlaváčiková 9.roč. 
2. Nóra Pallerová 9.roč. 
 

 

 
deti z turistického 

krúžku 
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  Futbal – Jar bez bodov           
 
 

 

TJ Dynamo Trnovec  
nad Váhom  –  stolný tenis 

rozhodoval Prepelica. 
18. kolo: V. Zálužie – Trnovec 3:0 (2:0) 
Za pekného počasia sa hral jednoznačný zápas. 
V 27. min. po vyrazenej strele od brankára 
Szitása otvoril skóre Vindiš  a po rozohraní skazu 
hostí spoza šestnásky zatĺkol Laktiš. Snahu 
trnovčanov zastavila 11-ka, ktorú Bíro premenil. 
V závere sa hralo vabank, ale bez gólového 
efektu. Zo strany hostí to bol ďalší bezkrvný 
a bezbodový zápas.  
1. Selice 18 14 1 3 72:26 43 
2. Hájske 18 11 0 7 57:38 33 
3. Alekšince 18 8 5 5 42:33 29 
4. Mojmírovce 18 9 2 7 34:41 29 
5. Lužianky 18 8 4 6 48:37 28 
6. Ivánka 18 8 3 7 36:32 27 
7. Svätoplukovo 18 9 0 9 46:45 27 
8. Rišňovce 18 7 4 7 45:39 25 
9. Poľ. Kesov 18 8 1 9 33:31 25 
10.V.Zálužie 18 7 8 8 44:48 24 
11.Kráľ.n/v. 18 7 3 8 36:46 24 
12.Trnovec 18 6 1 11 28:33 19 
13.Kynek 18 6 2 11 24:56 17 
14.Šurianky 18 3 3 12 35:72 12 
Dorast: 
14. kolo: Mojmírovce – Trnovec 3:2 (1:2) 
Zverenci trénera Roteka viedli už 0:2. 
Góly – R.Stojka -2. 
15. kolo: Kynek – Trnovec 3:2 (3:0) 
R. Stojka, Š. Horváth 
16. kolo: Trnovec – Svätoplukovo 6:1 (3:1) 
R. Stojka – 3, M. Stojka I., M. Stojka II.,  
Ľ. Kesely 
17. kolo: V. Zálužie – Trnovec 8:1 (5:1)  
M. Stojka 
1. Tešedíkovo 17 11 3 3 66:26 36 
2. Kynek 17 11 3 3 62:31 36 
 

V príprave na jarnú časť II.A tr. NITRA - 
ŠAĽA 2006/2007 dosiahli futbalisti výsledky: 
Pusté Sady – Trnovec 0:3; Trnovec – Diakov-
ce 3:4; Trnovec- Pusté Sady 5:3; Kráľov Brod 
– Trnovec 0:2; Trnovec – Poľ. Močenok 0:0; 
Žihárec – Trnovec 1:4; Trnovec – Žihárec 4:1. 
V marci sa uskutočnila výročná členská schô-
dza. Do výkonného výboru boli zvolení: Kele-
men, Boženík,Janáč,Čerhák,Kočiš,Bartuš Z st. 
Ako prví začali súťaž žiaci v KS SŽ, v Slád-
kovičove prehrali 3:0 po polčase 2:0. 
Áčko začalo 1.apríla 15. kolom 
MOJMÍROVCE – TRNOVEC 2:1 (1:0) 
Hosťom chýbali viacerí hráči zo základu. Do-
máci otvorili skóre v 19. min. Po obrátke po 
rohu vyrovnal Ölvecký. V 65.min kopali Ur-
mínčania pok. kop, ktorý zlikvidoval výborný 
Žilinský J. V 86 min. sa podarilo domácim 
streliť víťazný gól. V zostave kola–Žilinský J. 
16. kolo: Kynek – Trnovec 2:1 (1:0) 
Aj v druhom zápase vonku sa hosťom nepo-
darilo bodovať. Opäť dostali gól v 19. min. Po 
hodine hry vyrovnal Turian. V 77. min. sa do-
máci ujali vedenia. V samom závere ešte Ži-
linský J. zneškodnil pok. kop. V šlágri kola 2. 
Hájske podľahlo lídrovi zo Selíc 2:3 (2:2). 
17. kolo: Trnovec – Svätoplukovo 0:2 (0:1) 
 Domáci v zostave – Žilinský (46.Szitás), 
Jamrich, Klincko, Vričan, Ölvecký, Legner, 
Puskás T. Bliznák (70. Varga), Doboš, Bartuš 
Z. (60. Turian), Obycký, Vančík, Klimo nepo-
dali očakávaný výkon a po góloch Škoblu ne-
čakane prehrali a v tabuľke pravdy majú mí-
nus päť bodov. Pred 80. sklamanými divákmi 
 

3. V. Zálužie 17 10 3 4 65:36 33 
4. P. Kesov 15 10 2 3 51:25 32 
5. Neded 17 10 1 6 52:29 31 
6. Žihárec 16 8 1 7 42:40 25 
7. Alekšince 16 7 1 8 91:41 22 
8. Dlhá n/V. 16 7 1 8 31:42 22 
9. Trnovec 17 6 1 10 52:56 19 
10.Selice 16 5 3 8 37:47 18 
11.Poľ. Močenok 17 5 1 11 37:101 16 
12.Svätoplukovo 16 4 0 12 22:76 12 
13.Mojmírovce 17 3 0 14 18:76 9 
Žihárcu odrátajú 3 body. 
 

Žiaci KS SŽ  juh 
Sládkovičovo – Trnovec 3:0 (2:0) 
Trnovec – Tešedíkovo 1:1  - Vincze 
Ivanka – Trnovec 6:0 (3:0) 
Šoporňa – Trnovec 3:0 (1:0) 
Trnovec – Trstice 2:2 (0:1) – Surányi, vlastný 
ŠK ELDUS – Trnovec 0:0 
1. Trstice 21 17 2 2 82:21 53 
2. Hor. Kráľová 21 17 1 3 73:27 52 
3. Šoporňa 21 15 0 6 56:24 45 
4. Pata 21 14 0 7 97:29 42 
5. M. Dvorníky 21 12 2 7 47:29 38 
6. H.Saliby 21 10 2 9 54:40 32 
7. Neded 21 10 2 9 51:49 32 
8. ŠK ELDUS 21 10 1 10 55:49 31 
9. Vlčany 21 8 3 10 58:69 27 
10.Topolčianky 21 7 5 9 37:31 26 
11.Cabaj-Čápor 21 7 4 10 44:62 25 
12.Ivánka 21 6 2 13 38:86 20 
13.Sládkovičovo 21 6 1 14 39:108 19 
14.Trnovec 21 5 3 13 51:64 18 
15.Dolný Štál 21 5 0 16 38:93 15 
16.Tešedíkovo 21 3 4 14 27:66 13 
FK Dynamo Trnovec nad Váhom ďakuje fi. 
SAMSUNG-SEONG JI za sponzorský dar dresy. 

Spracoval: Š. Kočiš 

Hráči stolného tenisu už majú za sebou súťažný 
ročník 2006/2007. Pre našich reprezentantov to 
nebol dobrý ročník. Jednoducho preto, že sme 
obstáli horšie ako rok predtým. 
„A“ mužstvo v 1. lige od poslednej informácie 
odohralo 87 zápasov so striedavými výsledka-
mi. 6 zápasov skončilo našou prehrou.  
Holíč – Trnovec n/V.  14:0 
Trnovec – Domino Nitra  6:8 
N.Zámky – Trnovec  9:5 
Tovarníky – Trnovec   8:6 
Trnovec – Bratislava Rača“B“   4:10 
Trnovec – Senec  0:14 
Jeden zápas skončil remízou 7:7 s ŠKUKF 
Nitra„B „ a jeden sme vyhrali 8:6 s Piešťanmi. 
I. liga skupina západ konečné poradie: 
1. Holíč 65 
2. Galanta 53 
3. Dom. Nitra  50 
4. Rača B 49 
5. Tr. Teplá 47 
6. UKF Nitra B 47 
 

 

Holíč bude hrať kvalifikáciu o postup do extra-
ligy s víťazom I. ligy východ Vojčicami. Do II. 
ligy zostupujú Piešťany, Trnava a v prípade, že 
Holíč nepostúpi aj Trnovec. 
„B“ mužstvo v ročníku 2006/2007 v 3. lige obsa-
dilo posledné miesto. Po skončení základnej časti 
ešte sa nám naskytla posledná možnosť záchrany, 
kde sme hrali 2 zápasy s Bánovom o udržanie sa 
v súťaži. Bánov vyhral oba zápasy v Trnovci n/V 
aj Bánove a tak nám neostalo nič iné, len s treťou 
ligou sa rozlúčiť a zostúpiťdo 4. ligy. 
3. liga konečné poradie:  
1. ŠOG Nitra(post.do II.lig)   7. Volkovce 
2. Vráble  8.H. Trsťany 
3. Zemné    9. STK N. Zám.B 
4. Komárno – Šahy   10. Bánov B 
5. Nová Baňa   11.Topoľčany 
6. Domino NR B               12. Trnovec B 
                                          (zost.do IV.ligy sever) 
 

„C“ mužstvo v okresnej súťaži za celý ročník ani 
raz neprehralo. Po základnej časti obsadilo 1. 
miesto. Potom sa hrala nadstavba, kde už 1. až 4. 
odohrali medzi sebou 2 zápasy  (doma – vonku) 
Trnovec „C“ – Šaľa B   13:5  a  11:7 
Močenok „A“ – Trnovec C  6:12  a  2:16 
Mix Šaľa – Trnovec „C“      6:12  a  9:9 
 

Tabuľka okresu Šaľa: 
o 1. – 4. miesto 
1. Dynamo Trnovec C 20 18 2  0 262:98  58 
2. Mix Tatran Šaľa C 20 16 2  2 236:124  54 
3. Tatran Šaľa B 20 10 1  9 193:167  41 
4. Druž. Močenok A 20  9 1 10 187:173  39 
o 5. – 8. miesto 
5. Druž. Močenok B 20 12 0  8 222:138  44 
6. STO Neded 20  4 1 15  95:265  29 
7. STO Vlčany 20 4 0 16 136:224  28 
8. Lip. Tatran Šaľa D 20 3 1 16 109:251  27 
 

V Trnovci nad Váhom sa uskutoční  
mimoriadny turnaj veteránov v stolnom tenise. 
Dátum: 16. VI. 2007 
Miesto: Telocvičňa základnej školy 
Čas: začiatok o 10,oo hod. Ukončenie plánuje- 
me o 14,oo hod. 
Bude sa hrať v 4. kategóriách: 
 prvá kategória 65 až 69 ročný 
 druhá kategória 70 až 74 ročný 
 tretia kategória 75 rokov a starší 
 štvrtá kategória hostia starší ako 50 rokov 
Očakávame okolo 40 hráčov,  príďte  sa poz- 
rieť  a uvidíte,  že  aj  v pokročilom  veku  sa  
ešte športuje  na slušnej úrovni.  Hráči,  ktorí 
sa  umiestnia na 1. až 3. mieste, obdržia  dip- 
lom a vecné ceny.      Ing. Jozef Kukan 
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7. STN N.Zám. 46 
8. Senec 42 
9. Tovarníky 39 
10.Trnovec 35 
11.Trnava 28 
12.Piešťany 27 
 


