
v zmysle zákona navrhli kandidátov na zvo-
lenie prísediacich na Okresný súd Galanta na 
obdobie rokov 2009 – 2013. Poslanci navr-
hovali ponechať predchádzajúcich prísedia-
cich, ale nakoľko tí už nemajú záujem, na-
vrhli p. Alžbetu Kružlíkovú a p. Alexandra 
Harmatha. 
 

Starosta obce informoval poslancov, že zá-
stupcovia Dusla a.s. vyvolali stretnutie, na 
ktorom boli zúčastnení za Duslo: technický 
riaditeľ p. Zatlukaj, vedúca odboru manaž-
mentu p. Bučková, p. Német a Ing. Mako, za 
obec : PaedDr. Kosztanko a starosta obce. 
Zástupcovia Dusla informovali o základných 
veciach, akým smerom sa uberá výroba, 
ukončenie prevádzky odkaliska, RSTO, 
Amerika I. Po výmene informácií a názorov 
na znečistenie životného prostredia starosta 
obce navrhol ďalšie stretnutie a to zástupcov 
Dusla a poslancov obce. 
 

Ďalej poslanci schválili odpredaj podielu 
z pozemku p. Karolovi Andrášikovi.  
Marek Bobor a manželka Tajana, podali žia-
dosť o odkúpenie 1m2 obecného pozemku 
parcela č. 668/8 z dôvodu, že novým geomet-
rickým plánom bolo dodatočne zistené, že 
existujúca prístavba zasahuje do obecného 
pozemku. Poslanci schválili odpredaj po-
zemku. 
 

Mgr. Boženík predložil žiadosti o poskytnu-
tie dotácie, ktoré boli prejednané komisiou 
športu, kultúry, vzdelávania, mládeže, sociál-
nych vecí a zdravotníctva. Ing. Fülöpová, 
kontrolórka obce, pripomenula, že učebné 
pomôcky, materiálne vybavenie a údržba sa 
podľa zákona má čerpať z rozpočtu školy. 
Rozprúdila sa diskusia, aby peniaze išli zá-
sadne na aktivity, nie na údržby, pretože veľ-
ké projekty aj tak robí obec. V tomto duchu 
poslanci následne schválili 12 žiadostí 
a uložili kontrolórke obce určiť žiadosti, kto-
ré v zmysle VZN by mohli byť financované 
obcou. 
Diskusia - Ing. Motolíková predniesla otázku 
spracovania územného plánu. Na obec prišli 
2 ponuky, ktoré poslanci prehodnotili a nás-
ledne vybrali dodávateľa na územný plán -
AŽ projekt Bratislava. 
- Starosta informoval o ponuke na riešenie 
vykurovania MŠ, ktoré je treba modernizo-
vať a rekonštruovať. Ing. Petrovič podal ce-
novú ponuku na montáž, demontáž 
a realizáciu diela vo výške 14.614,16 €. Pos-
lanci s predloženým riešením a ponukou sú-
hlasili. 
- Ďalej starosta oboznámil poslancov so sta-
vom rozpracovanosti projektu pripravované-
ho na podanie v rámci regionálneho operač-
ného programu na regeneráciu sídiel (treba sa 
vyjadriť či riešiť aj vstupy k jednotlivým 
domom, umiestnenie autobusovej zastávky,  

O Z N A M Y 
Obvodná organizácia Slovenského rybár-
skeho zväzu  v Trnovci nad Váhom organi-
zuje rybárske preteky,  ktoré  sa  budú  ko-
nať dňa  8.   mája   2009  (piatok) od 7,oo 
hod. na  rybníku  AMERIKA III.  O  rybár-
ske špeciality  a  bohatú tombolu  je posta-
rané.  
Každého srdečne pozýva výbor SRZ 

* 
Daňový referát Obecného úradu v Trnovci 
nad Váhom oznamuje všetkým daňovní-
kom obce, že v pokladni obecného úradu 
môžu uhradiť daň z nehnuteľností za rok 
2009. Daň je splatná do 31.5.2009. 
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22. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa kona-
lo 20. apríla 2009 za účasti všetkých poslancov 
a viedol ho starosta obce Ing. Július Rábek.  
 
 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bolo ulože-
né finančnej komisii pripraviť podklady k ďal-
šiemu využitiu budovy požiarnej zbrojnice. Na 
pracovnom stretnutí poslancov dňa 23.2.2009
padol návrh prestavať budovu požiarnej zbroj-
nice na bytový dom s malometrážnymi byto-
vými jednotkami. Preto boli oslovení susedia
a bolo od nich žiadané vyjadrenie sa k zámeru 
prestavby. Vlastníci susednej nehnuteľnosti dňa
17.3.2009 písomne oznámili, že s tým zámerom 
nesúhlasia. Poslanci sa následne vyjadrili, že
potom ostáva len predaj alebo prenájom a od-
hlasovali predaj. 
Ďalej prednostka obecného úradu mala za úlohu 
rokovať s prevádzkovateľom káblovej televízie 
ohľadom ponuky programov. Prednostka úradu
rokovala s prevádzkovateľom KTV v obci -
CARISMA, spol. s r.o. garantuje nasledovné
TV programy: STV1, STV2, Markíza, TA3, TV
JOJ, ČT1, ČT2, M2, Duna TV, Discovery, RTL 
klub, VIVA, JOJ+, M1, STV3. Program tele-
víznej stanice PRIMA nemožno na území Slov.
republiky vysielať. Spoločnosť CARISMA po-
núkla rozšírenie programovej ponuky vysielania
KTV,  doporučila však vybrať programy tak,
aby mesačný poplatok  nestúpol o viac ako 1 €.
Poslanci vybrali 3 programy na rozšírenie vy-
sielania: Animal Planet – dokumentár-
ny/zvieratá,príroda; Hallmark - filmový kanál 
a Minimax – kreslené detské rozprávky. 
 

Na predchádzajúcom zasadnutí bol prejednaný
záverečný účet obce a hlavná kontrolórka poda-
la k nemu odborné stanovisko. Následne
v dňoch 1. a 2. apríla 2009 bol vykonaný audit
Ing. Szekeresom. Poslanci záverečný účet
schválili. Zároveň poslanci v súlade 
s pravidlami rozpočtového hospodárenia obce
schválili vytvorenie rezervného fondu vo výške
10% z prebytku rozpočtového hospodárenie
bežného rozpočtového roka, čo činí 42.750 € 
(1.287.900,- Sk). Rezervný fond schválili pou-
žiť na akcie: kamerový systém 20.000 € a na 
prestavbu MŠ 22.750 €. 
 

Obec pripravuje žiadosť o dotáciu na zberný
dvor separovaného odpadu. Obecné zastupiteľ-
stvo v Trnovci nad Váhom schválilo predlože-
nie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z operačného programu životné prostredie na
projekt Zberný dvor separovaných zložiek od-
padu. Spolufinancovanie projektu bude vo výš-
ke 5% z vlastných zdrojov z rozpočtu obce. 
 

Okresný súd Galanta prípisom zo dňa 4.2.2009
oznámil, že prísediacim, ktorí boli zvolení 
Obecným zastupiteľstvom v Trnovci nad Vá-
hom dňa 25.4.2005 (Margita Chrenková a Mar-
gita Baloghová), skončí volebné obdobie
k 1.5.2009.    Z toho  dôvodu žiadajú,  aby  sme 

 Z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom

parkovanie pozdĺž hlavnej cesty, chodník pred a 
vedľa kaviarne, obnovenie zelene, dvor kultúrne-
ho domu, prípadne podľa finančných prostriedkov 
zahrnúť Lipovú ulicu a zdravotné stredisko).  
- p. Čerhák – či nemôže obec zakúpiť malotraktor 
pre potreby občanov (starosta obce – je to parketa 
pre Vás SHR/samostatne hospodáriaci roľník/, 
pretože obec nemá živnosť a nemôže vykonávať 
takéto služby) 
- p. Čerhák - bytovky Sagrisu na Nitrianskej ceste 
– niekto tam vynáša stavebný odpad;  v cintoríne 
treba opraviť plot – na niektorých miestach chýba-
jú dielce; či sa nevysádzajú zbytočne stromy 
v cintoríne, keď sa tam pochováva 
- p. Čelitko – či sa nemôžu prijať brigádnici na 
kosenie v obci a či budú nejaké stavebné pozemky
- Ing Hrabovský -  často vypadáva elektrina na 
Zongorovej ulici; obyvatelia Okružnej ulice sa 
sťažujú, že sú veľmi vysoké brezy v areáli MKS; 
na lúke pred zdravotným strediskom by sa mal vy-
sadiť živý plot a tak oddeliť od cesty. 
Na záver poslanci svojimi návrhmi určili 25,5 % 
odmenu starostovi za I.Q 2009, ktorú aj schválili. 
 
 
 

INFORMÁCIA 
   Obec Trnovec nad Váhom v roku 2009 pripra-
vuje projekt v rámci výzvy Regenerácia sídiel ob-
lasť podpory  - samostatne dopytovo orientované 
projekty, za účelom získania nenávratného finanč-
ného prostriedku z eurofondov. Hodnota investič-
ného zámeru je cca 800.000,00 €. V rámci projek-
tu sa bude riešiť časť zastavaného územia obce: 
centra obce – námestia s vyústením do ulíc Hlav-
nej, Zongorovej, časť ul. Hornej a Lipovej, vráta-
ne úpravy verejných priestranstiev s prvkami ve-
rejnej zelene, výstavby a rekonštrukcie chodníkov 
s prvkami drobnej architektúry a to: lavičiek, 
osvetlenia, autobusovej zastávky, s riešením par-
kovísk pozdĺž severo-západnej steny kultúrneho 
domu  a nových spevnených plôch, zelene a pódia 
vo dvore kultúrneho domu. Návrh štúdie projektu 
je k  nahliadnutiu na sekretariáte obecného úradu 
v pracovné dni od 8,00 do 15,30 hod. Svoje pri-
pomienky si občania môžu uplatniť najneskôr do 
15.mája 2009. 
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   Po privítaní starostom obce,  príhovore predsedu vlády a slávnostnom prestrihnutí zelenej stuhy, ako 
symbolu otvorenia multifunkčného ihriska, sa odohralo priateľské futbalové stretnutie medzi družstvom
predsedu vlády a domácimi starými pánmi. 
Kultúrny program spestrili svojim vystúpením mažoretky základnej školy. 
   Celé popoludnie sa nieslo v znamení priateľskej a dobrej nálady. Pri svojom odchode predseda vlády 
prisľúbil svoju ďalšiu návštevu našej obce. 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 
marec – apríl  

 

Narodili sa : 
Martin Durza 

Samuel Mäsiar 
 

Jubilanti : 
70 rokov: Valéria Gubišová 

 Jozefína Lobodášová (HJ)
 Jozef Tóth 
 Ján Végh 

75 rokov: Terézia Mezeiová 
80 rokov: Mária Kvasňovská 
                 Helena Miškolciová 
                 Mária Molnárová 
85 rokov: Michal Molnár (HJ) 
                 Irena Székháziová 
                 Anna Vániková 
90 rokov: Justína Kaňová 
 

 

Opustili naše rady : 
Helena Balková - 97 ročná 

Gejza Kuruc - 56 ročný 
Ladislav Patuc - 57 ročný 

 

Verejná súťaž 
 

OBEC Trnovec nad Váhom 
 

vypisuje 
 

verejnú súťaž na predaj obecného majetku: 
 

BUDOVA Požiarnej zbrojnice  
súp.č. 318 spolu s pozemkom 

 

Budova je vedená na LV č. 1781 parcela 
číslo 105/1 o výmere 86 m2 a parcela číslo 

107/2 o výmere 5 m2   
( poznámka: parcela číslo 107/2 je vo vlast-
níctve fyzických osôb susedných nehnuteľ-
ností, majetko-právne vysporiadanie tohto 

pozemku treba s vlastníkmi )  
 

   Podmienky súťaže: 
 

1. Návrh do súťaže účastník predkladá pí-
somne v zalepenej obálke s     
s označením : „ Predaj budovy Požiarnej 
zbrojnice – súťaž – neotvárať “ 
Adresa: Obecný úrad, 925 71 Trnovec nad 
Váhom č. 587 

Termín predloženia: 
do 15.05.2009 do 15,00 hod. 

 

2. Návrh musí obsahovať:  
• presné označenie účastníka FO aj PO 
• podpísaný súhlas so spracovaním osob-
ných údajov v rámci súťaže 
• návrh kúpnej ceny s možnosťou úhrady 
• účel využitia budovy s popisom zámeru 
v súlade s územným plánom obce 
• predpokladaný termín uskutočnenia zá-
meru 
 

3. Návrh, ktorý nebude obsahovať požado-
vané údaje, nebude do súťaže  
     zaradený. 
4. Predkladateľ bude  viazaný  návrhom až 
do výberu najvhodnejšieho návrhu. 
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť 
podmienky súťaže, alebo odmietnuť všetky 
predložené návrhy a ukončiť súťaž ako ne-
úspešnú alebo zrušiť súťaž, v prípade že sa 
vyskytnú nezrovnalosti v súťaži, nepredví-
dané okolnosti, alebo nevhodné návrhy.  
6. Účastníci súťaže nemajú nárok na náhra-
du nákladov spojených s účasťou  
v súťaži. 
7. Výber víťaza súťaže uskutoční komisia  
obecného zastupiteľstva. S víťazným uchá-
dzačom obec pristúpi k rokovaniu o pod-
mienkach kúpnej zmluvy. 

 
Deň narcisov 
17. apríl 2009 

   S prebúdzajúcou  jarou  zobudil sa aj žltý nenápadný kvietok
– narcis. Je malý, ale jeden deň v roku má neuveriteľnú silu.
Teraz to bol 17. apríl. Deň, ktorý slovenská organizácia Liga
proti rakovine vyhlásila za Deň narcisov. 
     Je to kampaň, ktorou sa bojuje proti najzákernejšej chorobe
– rakovine. 
Preto žiaci našej ZŠ pod vedením pani učiteľky Mgr. Marče-
kovej, Mgr. Boženíkovej, pani učiteľky Gbúrovej a pani riadi-
teľky PaedDr. Klinckovej v tento deň rozdávali narcisy. 
Všetkým Vám, ktorí ste svojou finančnou účasťou podporili
tento program, patrí vďaka. 
    Napriek nepriazni počasia sa nám podarilo vyzbierať 580
EUR. 
   Narcis v tento deň rozkvitol v srdciach všetkých. Stal sa
symbolom porozumenia, nádeje a pomoci.  
   Ešte raz všetkým ďakujeme.   
                                                                Mgr. Soňa Boženíková
 

DEŇ ZEME NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE 
     Každý rok si na našej škole dňa 22. apríla pripomíname
významný deň – DEŇ ZEME. V tomto roku sme uskutočnili
celoškolský projekt, ktorý prebiehal súčasne v každej triede na 
posledných hodinách. Žiaci pracovali v každej triede na inej 
akti-vite. 
Prehľad aktivít : 
1. ročník            výtvarné aktivity        ( 3., 4. hodina ) 
2. ročník            výtvarné aktivity        ( 4., 5. hodina ) 
3. ročník            sadenie kríčkov, čistenie priestranstva školské
                          ho dvora  ( 4. hodina ) 
4. ročník            sadenie kríčkov, čistenie priestranstva školské
                          ho dvora  ( 4. hodina ) 
5. ročník            Plastúšik – výroba z plastových fliaš 
6. ročník            práca s encyklopédiami, beseda 
7. ročník            beseda o Zemi 
8. ročník            relácia v školskom rozhlase, ekoplagáty 
9. ročník            nástenka na dolnej chodbe školy 
5. špec. trieda    výtvarné aktivity 
9. špec. trieda   výtvarné aktivity                                      
                                                                Mgr. Ingrid Garčárová 

 
Prezidenta sme volili vo dvoch kolách

 

l. kolo voľby prezidenta sa uskutočnilo 
21.marca 2009.  
Poradie kandidátov podľa počtu platných 
hlasov: 
Radičová Iveta,prof.PhDr.PhD – 506; 
Gašparovič Ivan,doc.JUDr.CSc.- 281; 
Martináková Zuzana - 41; Sidor Mi-
lan,PhDr,PhD. - 22; Mikloško Franti-
šek,RNDr. – 12; Melník Mi-
lan,prof.RNDr.DrSc.-11; Bollová Dagma-
ra,PaedDr.- 6. 
Do druhého kola postúpili Ivan Gašparo-
vič, doc.JUDr.CSs. a Iveta Radičová, 
prof.PhDr.PhD. Celkový počet zapísa-
ných voličov v 2 kole bol 2177, z ktorých 
svoj hlas prišlo odovzdať 1020 voličov čo 
je 46,85%. 
Poradie kandidátov podľa počtu platných 
hlasov: 
Gašparovič Ivan, doc. JUDr. CSc.- 343; 
Radičová Iveta, prof. PhDr. PhD - 674 
platných hlasov. 

Voľby do  Európskeho parlamentu 
sa uskutočnia v sobotu 6.júna 2009 od 
7.00 do 22.00 hodiny. 
V našej obci sú zriadené 3  volebné 
okrsky a to:  
Volebný okrsok č.l v Miestnom kultúr-
nom stredisku  pre voličov bývajúcich od 
č.d.1-512, 918, 974, 976, 977, 980, 981,
986, 987, 992, Nový Dvor a prihlásených 
na  OBEC. 
Volebný okrsok č.2 v Miestnom kultúr-
nom stredisku pre voličov bývajúcich od 
č.d.515-850, 906-907, 910-917, 919-964,
966-969, 971-973, 982, 985, 988, 989,
991, 993-995a 997. 
Volebný okrsok č.3 Komunitné centrum 
Horný Jatov pre voličov bývajúcich na 
Hornom Jatove a Klučiarni. 
 

Športové popoludnie 
Naša obec bola 19. apríla 2009 poctená návštevou 
predsedu vlády, kedy bolo slávnostne otvorené
multifunkčné ihrisko, ktoré sa vybudovalo aj vďa-
ka výraznej podpore Úradu vlády SR a nadácie 
SPP.    V sprievode pána predsedu vlády boli mi-
nister vnútra p. Róbert Kaliňák, splnomocnenec
vlády SR pre mládež a šport p. Dušan Galis, pos-
lanec NR SR a NSK p. Tibor Glenda, poslanci NR 
p. Pavol Goga, Ján Richter, Vladimír Matejička,
Jozef Valocký, okresný predseda Smeru v Šali 
Stanislav Šimko a členovia okresného a miestneho 
výboru SMER. 
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Pomôž životnému prostrediu,  SEPARUJ ! 

Zo zápisníka 
obecnej polície 

 

- Dňa 22.2.2009 hliadka OP zistila 
nepovolený výrub stromu, ktorého 
skutku sa dopustil miestny občan. 
Prípad bol po zadokumentovaní 
udalosti odstúpený na správne  ko-
nanie. 
- Dňa 24.2.2009 hliadka OP zistila, 
že vo dvore neobývaného domu 
z vodovodnej prípojky silno uniká 
voda. Na miesto boli privolaní pra-
covníci Vodárne zo Šale. 
- Dňa 25.2.2009 vo večerných ho-
dinách oznámil člen OHZ, že spo-
zoroval silno horiaci komín rodin-
ného domu, po oznámení spolu 
s majiteľom domu pomáhal a do 
príchodu požiarnikov zo Šale oheň 
uhasili. 
- Dňa  2.3.2009 o 16.45 hod. hliad-
ka OP zistila, že na dvore rodinné-
ho domu je požiar. Následne bolo 
zistené, že miestny občan pálil  ha-
luze. Bola mu uložená bloková po-
kuta. 
- Dňa 25.3.2009 hliadka OP bola 
privolaná na miestnu Poštu, kde 
občan sa neslušne správal a nadával 
personálu. Prípad prevzala hliadka 
OO PZ Šaľa. 
- Dňa 27.3.2009 o 19.50 hod. ozná-
mila miestna obyvateľka nezves-
tnosť  druha. Pátraním a šetrením 
bolo zistené, že menovaný sa na-
chádzal na MsP v Šali, kde pod 
vplyvom alkoholu  nevedel pove-
dať ani svoje meno. 
- Dňa 28.3.2009 o 22.05 hod. hliad-
ka OP bola upozornená na neprí-
stojné konania mladého muža, kto-
rý pred MKS vykonával na chod-
níku malú potrebu. Menovanému 
bola uložená bloková pokuta. 
- Dňa 1.4.2009 bolo na OP ozná-
mené, že sú poškodené dvere na 
prízemí MKS. Prípad je riešený 
ako priestupok, bol už zistený pá-
chateľ skutku. 
- Dňa 1.4.2009 hliadka OP zistila 
vyhodené vrecia s odpadom do le-
sa. Ešte ten deň bol zistený pácha-
teľ skutku, prípad je evidovaný ako 
priestupok a bude riešený v bloko-
vom konaní. 
- Dňa 1.4.2009  o 15.00 hod. hliad-
ka OP zistila, že miestna obyvateľ-
ka na dvore pálí staré ošatenie 
a odpad. Prípad bol zadokumento-
vaný ako priestupok a taktiež bude 
riešený v blokovom konaní. 
- Dňa 3.4.2009 o 16.40 hod. hliad-
ka OP bola privolaná k dopravnej 
nehode, kde bola nápomocná až do 
príchodu  polície. 
- Dňa 3.4.2009 o 22.25 hod. hliad-
ka OP bola privolaná do pivnice 
obytného domu, kde miestny občan 
v silno podnapitom stave rušil noč-
ný kľud. Prípad  riešený ako prie-
stupok.    
 
           Štefan Macky, obecná polícia 

 

POĎAKOVANIE 
 

Ďakujeme obecnému policajtovi a predsedovi Asociácie policajtov vo výslužbe z miestnej organizácie Šaľa 
pánovi Deziderovi Marčekovi, ktorý dňa 25.4.2009 zabezpečil pátraciu akciu po nezvestnej Nikolete Tiro-
lovej. Ohlásil Špeciálnu kynologickú záchrannú službu Slovakia, ktorí pohotovo a rýchlo dali dokopy svoj 
tím a za pár minút boli na mieste v obci Trnovec nad Váhom. Pátrania sa zúčastnil aj Obecný hasičský zbor 
a Obecná polícia v Trnovci nad Váhom, ako aj mnohí občania z našej obce.  
 
Touto cestou obec a aj predseda MO APVV ďakuje všetkým, ktorí nehľadeli na svoj voľný čas, zapojili sa 
do pátrania a napomohli prehľadať väčšiu časť v okolí; ďalej pánovi Lángovi, ktorý zabezpečil občerstve-
nie na mieste pátrania.  

   Naša obec je členom Združenia obcí pre trvalo u-
držateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi, kde 
spoločne úzko spolupracuje na separácii a hľadá no-
vé možnosti triedenia a ďalšieho spracovania sepa-
rovaných zložiek odpadu. 
Obec podala žiadosti na finančné prostriedky
z fondov  a obci sa podarilo získať nemalú čiastku na
vybudovanie časti kompostárne od Ministerstva ži-
votného prostredia SR vo výške 397.476,11 €. Cel-
kové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Pro-
jektu predstavujú sumu 418.395,91 € a výstavba sa 
zaháji ešte v tomto roku. V súčasnosti sa spracováva 
ďalší projekt na zberný dvor. 
   V uplynulých dňoch pracovníci obecného úradu
rozmiestnili  po obci farebné nádoby, ktoré sú určené 
na triedenie odpadu. 
Do kontajnera, ktorý je MODRÝ a je na ňom nápis 
PAPIER, patria: noviny, časopisy, reklamné letáky,
papierové obaly, zošity, krabice a kartóny, ktoré pro-
síme pred vhodením stlačiť !!!  Nevhadzuje sa: mok-
rý, mastný alebo znečistený papier, použité plienky
a hygienické potreby. 
Do ZELENÝCH kontajnerov je potrebné vhodiť:
sklenené fľaše, sklenené črepy a pod. Nevhadzuje sa: 
autosklo, zrkadlá, TV obrazovky a pod. 
Do  ŽLTÝCH  kontajnerov je  potrebné vhodiť:  
PET fľaše (prosíme zošliapnúť!!!),
číre a farebné fólie, tašky, vrecká, tégliky od jogur-
tov, poháriky z automatov a pod. 
Nevhadzujú sa: PET fľaše znečistené od oleja
a benzínu, nádoby od tekutých pracích a čistiacich 
prostriedkov, viacvrstvové obaly napr. od kávy,  
kakaa. 
Do ČERVENÝCH kontajnerov patria: kovové obaly, 
konzervy, alobal, nápojové plechovky a pod. Nevha-
dzujú sa: hrubo znečistené kovové obaly.                   
Ďalšou možnosťou, ako separovať je, že každá do-
mácnosť dostala 3 ks vriec  na plasty, papier a sklo. 
 

Po naplnení týchto vriec si môžu občania prvý pon- 
delok v mesiaci vyložiť naplnené vrecia pred domy,
ktoré sú bezplatne pozbierané. 
Obec za účelom triedeného zberu zriadila zberný 
dvor, kde obyvatelia  môžu sami priniesť separova-
né komodity. V  jeho priestoroch sú umiestnené 
kontajnery na zber nasledovných komodít: skla fa-
rebného a číreho, kovového  šrotu, plastových pre-
praviek, polystyrénu, elektronického odpadu, auto-
batérii, motorové oleje. Prosíme občanov, aby tieto 
komodity boli vytriedené a zbavené hrubých nečis-
tôt v opačnom prípade nebudú prevzaté. Drobný 
stavebný odpad  prevezmeme, ale len v malom 
množstve, t.j. za káričku. 
Tí občania, ktorí nemajú možnosť doma komposto-
vať zelený odpad zo záhrad, si môžu tento odpad 
vyniesť na zberný dvor. Je nutné, aby tento biood-
pad  bol vytriedený. To znamená: pokosená tráva, 
lístie a drobné kusy oddelené od veľkých konárov, 
ktoré  sa pred kompostovaním musia ešte podrviť. 
Ten, kto má väčšie množstvo bioodpadu,  nech sa 
najprv informuje na separačnom dvore. 
Je možnosť si požičať drvičku konárov a taktiež, 
keď sa jedná o veľké množstvo konárov, pracovníci 
obecného úradu Vám ho podrvia  doma. Treba si 
uvedomiť, že  sú to služby pre občanov, ale obecné 
kompostovisko má tiež len svoju kapacitu. Preto nie 
je možné prevziať bioodpad z rolí a veľkých po-
zemkov. Je tu možnosť domáceho kompostovania, 
každý si doma môže kompostovať. Na požiadanie 
vieme občanom poskytnúť  propagačný materiál, 
ako správne kompostovať. 
Otváracia doba dvoru separovaného odpadu : ponde-
lok, streda a piatok :  14,00 h – 18,00 h a sobota : 
9,00 h- 12,00 h a 14,00 h-18,00h 
Separácie v obciach sa osvedčili a ľudia sa sami pre-
svedčujú, že triedenie pre naše životné prostredie je 
obrovským prínosom. 
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                               Futbal    -   ako     jarné     počasie                  
                 ten istý hráč ukončil strelecký účet. R.Galo 70 

divákov. V zost.  kola – Klincko V., Puskás Sz. 
 

1. Kráľová n/V 17 14 2 1 50:15 44 
2. Selice 18 12 2 4 37:26 38 
3. Ivanka 18 12 1 5 70:31 37 
4. Lužianky 18 12 1 5 41:28 37 
5. Hájske 17 11 2 4 47:24 35 
6. Cabaj-Čápor 18 9 2 7 45:27 29 
7. Mojmírovce 18 9 2 7 36:32 29 
8. Svätoplukovo 18 7 3 8 43:33 24 
9. Trnovec 18 6 4 8 27:32 22 
10.Rišňovce 18 5 3 10 42:42 18 
11.H.Lefantovce 18 4 4 10 29:60 16 
12.P.Kesov 18 4 1 13 28:50 13 
13.Kynek 18 2 4 12 30:60 10 
14.Diakovce 18 2 1 15 13:78 7 
Lužiankam odrátajú 9 b., Trnovcu a H. Lefan-
tovciam 3 b.  
Okresná asociácia telovýchovných jednôt
a klubov okresu Šaľa ocenila Ľuboša Janáča za
dlhodobú futbalovú činnosť. GRATULUJEME !
 

Dorast – 1. C. trieda 
11. kolo: Cabaj-Čápor – Trnovec n/V  0:3 
(0:1) 
R. Stojka, Ľ. Keszely, M. Dymák 
12. kolo: V. Zálužie – Trnovec n/V 2:4 (1:1) 
J. Vričan 2, M. Farkaš, R. Stojka 
13. kolo: Močenok – Trnovec n/V 1:0 (0:0) 
 
1 Nové Sady 14 11 2 1 61:17 35 
2. Trnovec 13 9 2 2 62:15 29 
3. Ivanka 14 9 2 3 51:24 29 
4. Vlčany 15 8 2 5 59:25 26 
5. Neded 14 7 3 4 52:21 24 

Generálkou na odvetnú časť súťaže II.A tr. Nitra –
Šaľa bol zápas v Hájskom. Domáci vyhrali 4:2 (1: 0 
14. kolo: Cabaj-Čápor  - Trnovec n/V  3:0 (0:0) 
Za neustáleho dažďa mali hostia v prvom polčase 
viac šancí. Cabaj – Čápor  trestal po hodine hry, a tu 
sa blysol peknými zákrokmi brankár Kriško. Prehra 
o tri góly bola krutá. Rozhodca Galo 40 divákov; 
Kriško, Bartuš, Žigárdi, Obycký, Ölvecký, Puskás
Sz., Puskás T., Doboš, Legner, Ács, Janáč, Turian,
Székházi, Bartuš T.  
15. kolo: Diakovce – Trnovec n/V   0:1 (0:1) 
Hostia boli v prvom polčase aktívnejší a v 14. min. 
Puskás T. hlavičkou otvoril skóre. Ďalšie príležitosti 
zostali nevyužité. Diakovce  po prestávke pridali,
ale body brali trnovčania.  V zostave kola Z. Legner, 
Pintér. 70 divákov. 
16. kolo: Trnovec n/V – Lužianky 2:2 (1:1) 
Za pekného počasia sa hral vyrovnaný zápas. Skóre
otvoril v 10 min. z 11–ky Janáč.  Rýchlonohý  Neža-
tický do prestávky vyrovnal. Po zbytočnom Z. Bar-
tušovom  vylúčení mali  navrch hostia a ujali sa ve-
denia 1 : 2. Po faule na Žigárdiho ratoval z druhej 
11-ky bod Janáč. Pintér 80 divákov.    V zostave ko-
la L. Janáč. 
17. kola:  Hájske – Trnovec n/V  5 : 2 (2:1) 
V otvorenom stretnutí sa  ujali domáci dvojgólového 
vedenia. Po strele a tyči znížil T. Bartuš. Po prestáv-
ke vyrovnal Ács. V závere domáci strhli víťazstvo 
na svoju stranu.               Bachratý 100 divákov. 
18. kolo: Trnovec n/V – Svätoplukovo 3:0 (1:0) 
Za neprijemného veterného počasia v 16. min stre-
lou Puskása st. skončilo len na tyči. 21. minúta už
priniesla gól, strelcom bol Doboš D. Hneď po pre-
stávke upokojil domácich Puskás Sz. 2:0. V závere  

6. Dražovce 14 7 1 6 33:37 22
7. Močenok 13 7 0 6 24:24 21
8. Cabaj-Čapor 14 5 2 7 31:36 17
9. Mojmírovce 14 2 1 11 17:68 7 
10. V.Zálužie 14 2 1 11 18:75 7 
11. Selice 13 1 0 12 11:77 3 
Diakovce a Svätoplukovo odstúpili od súťaže. 
 

Žiaci KS  SŽ  Juh. 
14. kolo:  Tešedíkovo – Trnovec nad Váhom 0:1 
(0:0) Kulina 
15. kolo:  Trnovec nad Váhom – Neded  2:0 
(2:0) Rotek 2 
16. kolo:  Pata – Trnovec nad Váhom  4:0 (1:0) 
17. kolo:  Trnovec nad Váhom – Trstice 0:2 
(0:2) 
18. kolo:  Jelka – Trnovec nad Váhom 3:0  (1:0) 
             

1.  Ivanka 18 14 3 1 86:20 45
2. Trstice 18 13 2 3 108:22 41
3. Gabčíkovo 18 13 2 3 42:13 41
4. T. Mlyňany 18 12 2 4 59:21 38
5. V. Uľany 18 11 2 5 46:17 35
6. Jelka 18 11 1 6 78:25 34
7. Tešedíkovo 18 9 2 7 27:25 29
8. Neded 18 6 2 10 27:44 20
9. Sládkovičovo 18 6 1 11 34:59 19
10.Mojmírovce 18 5 0 13 18:84 15
11. Pata 18 4 2 12 29:92 14
12. Trnovec 18 4 1 13 12:59 13
13. Vlčany 18 4 0 14 33:65 12
14. H. Kráľová 18 3 2 13 27:80 11
      FK ďakuje – A mužstvo dresy p. Vološin 
                           Dorast dresy p. Čerhák 
                                            Spracoval: Š. Kočiš 

Stolní tenisti ukončili súťažný ročník 2008/2009. 
„A“ mužstvo v I. lige obsadilo 8. miesto. 
 

Konečná tabuľka I. ligy západ: 
1. Stavoimpex Holič B 22 21 1 0 259:49 65 
2.MSK Malacky A  22 20 1 1 257:51 63 
3. ŠK ŠOG Nitra A  22 17 1 4 193:115 57 
4. STK Nové Zámky A  22 9 3 10 138:170 43 
5. ŠK ŠOG Nitra B 22 9 2 11 142:166 42 
6. TJ Gasto Galanta A 22 7 5 10 137:171 41 
7. Ivanka pri Dunaji A  22 8 1 13 119:189 39 
8. TJ Trnovec A  22 6 3 13 128:180 37 
9. STK Senec A  22 6 3 13 126:182 37 
10.PK Komárno Šahy A  22 4 6 12 121:187 36 
11.Druž.Hont.Trsťany A  22 5 3 14 120:188 35 
12.Slav. Sládkovičovo A  22 4 3 15 108:200 33 
 

Úspešnosť jednotliv. hráčov vo dvojhre je nasledovná: 
                                    hral   vyhral   prehral    % úsp. 
1. Óvary Peter      29 25  4  86,21 
2. Šabík Juraj    66    39     27    59,09 
3. Polcik Vladimír   27  12  15     44,44 
4. Škuril Michal  55 16   39    29,09 
5. Bízik Peter      47  13  34     27,66 
6. Slováčik Juraj    36   6   30    16,67 
 

„B“ mužstvo sa v tretej lige umiestnilo na 3. mies-
te. Na základe reorganizácie súťaží o možný postup
do druhej ligy sa mužstvo stretne  v baráži s muž-
stvom, ktoré obsadilo 3 miesto v Trenčianskom
kraji. Táto baráž je ale podmienená výhrou druhého
mužstva z Trenčianskeho kraja  nad druhým muž-
stvom druhej ligy Trnavského kraja.      

 III. liga muži 
1. Zem. Olča A  22 21 0 1 270:126 64 
    

2. Nitra C 22 19 0 3 295:101 60 
3. Trnovec B 22 14 1 7 237:159 51
4. Topolčany B 22    12 2 8 204:192 48 
5. N.Baňa/Podl. A 22    10 5 7 205:191 47 
6. N.Zámky B 22 7 5 10 181:215 41 
7. Bánov B 22 5 7 10 187:209 39 
8. Levice B 22 5 5 12 164:232 37 
9. Hont. Trsťany B 22 6 3 13 170:226 37 
10.Komárno/Šahy B 22 5 5 11 150:237 36 
11.Vráble B 22 6 1 15 157:239 35 
12. Volkovce A  22 5 0 17 147:249 32 
 

Úspešnosť hráčov  vo  dvojhre je nasledovná: 
                                    hral  vyhral  prehral   % úsp. 
1. Machálik Marián     78 58 20 74,36    
2. Polcik Vladimír  11 8  3  72,73 
3. Slováčík Juraj  7 5  2  71,43 
4. Kriško Juraj 59 41  18  69,49 
5. Karas Róbert 65 43  22  66,15 
6. Ševčík Miroslav 71 36  35  50,70 
7. Slamka Peter 8  1  7  12,50 
8. Jaroš Jozef 14 0  14   0,00 
9. Gašpierik Peter 9  0  9   0,00 
10.Kozár Štefan 4  0  4   0,00 
 

„C“ mužstvo sa v štvrtej lige umiestnilo na 13
mieste. Od novej sezóny 2009/2010 sa štvrtá liga 
delí na tri súťažné skupiny a t.j. IV liga A (okr.
Topoľčany  a Nitra), IV liga B (okr. Levice a
Zlaté Moravce) a   IV liga C (okr. Nové Zámky, 
Komárno a Šaľa).       

  IV. liga muži sever 
1. Topoľčany C 22 19 2 1 261:135 62 
2. Tovarníky B 22 14 5 3 236:160 55 
3. Ludanice A  22 14 4 4 236:160 54 
 

 

4. Čab A  22 13 4 5 232:164 52 
5. Nitra E 22 13 3  6  227:169 51 
6. Nitra D 22 11 4  7  211:185 48 
7. Č.Kľačany A  22 11 3  8  225:171 47 
8. Dlhá n/V A  22 10 4  8  211:185 46 
9. Žirany A  22 10 2 10 212:184 44 
10.Zl.Moravce A  22 9 3 10 199:197 43 
11.Šaľa A  22 8 3 11 193:203 41 
12.Mojmírovce A  22 5 6 10 185:211 37 
13.Trnovec C 22 5 2 15 148:248 34
14.Lehota A  22 5 1 16 151:245 33 
15.V.Cetín A  22 4 2 16 146:250 32 
16.Žitavany A  22 0 2 20 95:301 24 
 
 

Úspešnosť hráčov  vo  dvojhre je nasledovná: 
                                hral  vyhral  prehral   % úsp 
1. Kriško Juraj       28 28 0 100,00
2. Ševčík Miroslav     26 24 2 92,31    
3. Jaroš Jozef           79 29 50 36,7      
4. Gašpierik Peter       80 29 51 36,25    
5. Slamka Peter     46 12 34 26,09    
6. Kozár Štefan          27 3 24 11,11    
7. Žilinský Peter      44 4 40 9,09      
8. Žilinský Jozef       22 2 20 9,09      
 

„D“ mužstvo v okresnej súťaži Šaľa obsadilo 
predposledné 9. miesto.    
 

Tabuľka Okres Šaľa: 
1. Šaľa B 53               6. Mix Šaľa D    35 
2. Močenok A  46     7. Šaľa C    32 
3. Močenok B 44               8. Neded    29 
4. Vlčany A  40               9. Trnovec D    25 
5. Dlhá n/V B 38               10.Vlčany B    18                  

           Miroslav Ševčík, oddiel stolného tenisu 
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tására a 2009-2013 –as évekre. 
A képviselők javasolták meghagyni az előző ül-
nököket, de mivel ők már nem tanúsítottak ér-
deklődést, Kružlíková  Alžbetát és  Harmath 
Alexander urat javasolták. 
 

A község polgármestere tájékoztatta a képvi-
selőket, hogy a Duslo a.s.képviselői találkozót 
kezdeményeztek, amelyen résztvettek a Duslo 
részéről:   Zatlukaj úr , mint technikai igazgató, 
a managment szakmi vezetője  Bučková , Né-
met és   Ing. Mako urak, a község nevében:  Pa-
edDr. Kosztanko és a polgármester. A Duslo 
képviselői tájékoztattak az alapdolgokról, mily-
en irányban folyik a termelés, a szennyvíztároló 
befejezéséről, RSTO, Amerika I. Az informá-
ciók  és a környezetszennyezéssel kapcsolatos 
nézetek kicserélése után  a község polgármeste-
re újabb találkozót javasolt a Duslo képviselői 
és a község képviselői között.  
 

Továbbá a képviselők jóváhagyták Karol Andrášik 
úrnak a földtelek hányadának eladását.  
 

Marek Bobor és felesége  Tajana,  kérvényt adtak 
be a 668/8 számú parcellán  1m2 községi terület 
megvételére abból az okból, hogy az új geometria 
tervvel  utólag meg lett állapítva, hogy a már létező 
építmény behatol a községi területbe. A képviselők 
jóváhagyták a földterület eladását. 
 

Mgr. Boženík benyújtotta kérvényét 
a támogatá-sok nyújtására, amelyet a sport-, 
kulturális-, művelődési-, szociális és egészségü-
gyi bizottság tárgyalt meg.  Fülöpová mérnök-
nő, a község főellenőre megjegyezte, hogy 
a tansegédeszközöket, a tárgyi eszközöket  és 
a karbantartási dolgokat a törvény értelmében 
az iskola költségvetéséből kell meríteni.  Heves 
vita kezdődött, hogy a pénzeszközök alapvetően 
csak az aktivitásokra menjenek,  ne a kar-
bantartásra, mivel a nagyobb  tervezeteket úgyis 
a község csinálja meg. Ebben a a szellemben 
a képviselők 12 kérvényt hagytak jóvá  és  a fő-
ellenőrnek adták meghatározni a kérvényeket, 
amelyek az általánosan érvényű rendeletek ér-
telmében  a község által lehetnének finanszíroz-
va.  

Vita 
-  Motolíková  mérnöknő  előterjesztette a terü-
letrendezési  terv kidolgozásának kérdését. 
A községhez 2 ajánlat érkezett, amelyeket a 
képviselők átértékeltek  és  kiválasztották 
a területren-dezési terv kivitelezőjét- ami az AŽ 
projekt Bratislava.   
 

- A polgármester tájékoztatott az óvoda fűtése 
megoldásának ajánlatáról, amit modernizálni és 
felújítani  kell. Petrovič mérnök  árajánlatot tett 
a szerelés, leszerelés, és a mű megvalósítására 
14.614,16 € nagyságban. A képviselők a beter-
jesztett megoldásba és árajánlatba beleegyeztek.
 

- Továbbá a polgármester  tájékoztatta a képvi-
selőket  a tervezet kidolgozottságával kapcso-
latban , amely a regionális operációs program 
keretében készül (véleményt kell adni, hogy 
meg kell oldani-e az egyes házakhoz  a belé-
pést,  a  buszmegálló   elhelyezését,   a   főúttal 

ÉRTESÍTÉS 
 

A Szlovák Halászszervezet Területi Szerveze-
te Tornócon halászversenyt szervez, amelyre 
2009 május 8- án( pénteken)   kerül sor az 
Amerika III. halastón  7.00 órai kezdettel. 
Halspecialitásokról és gazdag tomboláról 
gondoskodva van. 
Mindenkit szívesen vár a halászszervezet ve-
zetősége. 

* 
A Tornóci Községi Hivatal Adóosztálya érte-
síti a község adózó polgárait, hogy a községi 
hivatal pénztárában meg lehet téríteni a 2009 
–es évre járó ingatlanadót. Az adó  megtéríté-
sének határideje 2009. május 31. 

 

T  O   R    N   Ó  C    I         H    Í   R    E   K 
TORNÓC KÖZSÉG KÉTHAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 
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A községi  képviselőtestület 22. ülése 2009. április
20 –án  zajlott az összes képviselő jelenlétében  és
a község polgármestere, Rábek Gyula mérnök ve-
zette.  
Az előző képviselőtestületi ülésen  feladatul volt
adva  a pénzügyi bizottságnak elkészíteni a tűzol-
tószertár épülete további felhasználásával kapcso-
latos anyagokat. A képviselők a 2009. február 23 
án megtartott munkaülésükön  javaslatot tettek
a tűzoltószertárat átépíteni  kisebb lakóegységeket 
tartalmazó lakóházra. Ezért meg voltak szólítva
a szomszédok, és vélemény volt tőlük kérve az
átépítéssel kapcsolatban.  A szomszédos ingatlan
tulajdonosai 2009. március 17- én írásban jelezték, 
hogy ezzel a tervezettel nem értenek egyet.  A 
képviselők erre kifejtették, hogy ebben az esetben
marad csak az eladás vagy  a bérbeadás, és az ela-
dás mellett szavaztak.  
 

Továbbá a község elöljárónőjének feladatul volt
adva tárgyalni a kábeltévéhálózat működtetőjével
a műsorok  kínálatával kapcsolatban. A község 
elöljárónője tárgyalt   a községben KTV-t működ-
tető  - CARISMA, kft- vel, aki garantálja a követ-
kező  TV müsorokat: STV1, STV2, Markíza, TA3, 
TV JOJ, ČT1, ČT2, M2, Duna TV, Discovery,
RTL klub, VIVA, JOJ+, M1, STV3. A  PRIMA te-
levizióállomás adását Szlovákia területén nem le-
het sugározni. A CARISMA  társaság felajánlotta 
a KTV program kínálatának bővitését, ajánlotta
viszont a programokat kiválasztani úgy, hogy
a havi illeték ne  növekedjen többre  1 eurónál.
A képviselők 3 programot választottak ki az adá-
sok bővítésére: Animal Planet – dokumentumfil-
mek/állatok, természet, Hallmark - filmes csatorna 
és Minimax -  gyermekrajzfilmek. 
Az előző képviselőtestületi ülésen megtárgyalták
a község zárszámláját és a főellenőr szakmai hoz-
záállást  fűzött hozzá. Ezzel egyidejűleg 2009. áp-
rilis 1.és 2 –án megtörtént Ing Szekereš által az
audit is. A képviselők a zárszámlát jóváhagyták.
Végezetül a képviselők a község költségvetési elő-
írásaival összhangban jóváhagyták  a tartalékalap 
kialakítását 10 % nagyságban a folyó  költségveté-
si év  költségvetési gazdálkodásának többletéből, 
ami  42.750 €- t tesz ki.   (1.287.900,- Sk). 
A tartalékalapot a következő akciók felhasználásá-
ra hagyták jóvá: Kamerarendszer 20.000 €  és 
a helyi óvoda átépítésére MŠ 22.750 €. 
A község kérvényt készít  támogatásra az osztá-
lyozott hulladékgyűjtőudvarra. A tornóci községi 
képviselőtestület jóváhagyta a kérvényt visszatérí-
tetlen pénzeszköz nyújtására  a környezetvédelmi 
operációs programból Az osztályozott anyagok 
gyűjtőudvara Tervezetre. A tervezet közös finan-
szirozása 5 % lesz  a község  költségvetéséből sa-
ját forrásból. 
 

A Galántai Járási Bíróság 2009. február 4 –
i levelében értesíti, hogy az ülnököknek, akiket
a Tornóci Községi Képviselőtestület  választott 
meg 2005. április 25- én  (Margita Chrenkovát
és Margita Baloghovát), 2009. május 1- én lejár 
a választási idejük. Ebből az okból kifolyólag ké-
rik, hogy a törvény értelmében javasoljunk jelölte-
ket a  Galántai  Járási  Bíróság  ülnöke  megválasz-

             A  községi  képviselőtestület  22.  üléséről 

hosszában parkolást, a kávéház előtt és mellett a jár-
dát, a zöldterület felujítását, a kultúrház udva-
rát,esetleg a pénzeszközöktől függően belevenni 
a Hársfa utcát és az egészségügyi központot). 
 -  Čerhák úr –   a község nem vehetne-e kistraktort 
a lakosság  részére(a község polgármestere  – ez 
a dolog a Čerhák úr asztala, mint önálló gazdálkodó/, 
mert  a községnek nincs vállalkozói  engedélye és 
nem végezhet ilyen szolgáltatásokat) 
-  Čerhák úr – A nyitrai úton a Sagris lakásoknál  –
valaki oda hordja ki az építkezési hulladékot; 
a temetőben meg kell javítani a kerítést- némely rés-
zek hiányoznak , nem ültetnek –e ki  feleslegesen fá-
kat a temetőbe, ha oda temetnek.  
- Čelitko  úr – nem lehet - e brigádosokat felvenni 
a községben kaszálásra és lesznek-  e valamilyen 
építkezési telkek. 
- Hrabovský  mérnök -  gyakran kiesik a villany-
szolgáltatás  a Zongor utcában; A Körúton lakók pa-
naszkodnak, hogy nagyon magasak   a fűzfák 
a kultúrház  területén ,  az egészségügyi központ 
előtti réten   élősövényt kellene kiültetni és így elvá-
lasztani az úttól.  
 

Végezetül  a képviselők javaslataikkal meghatározták 
a polgármester  jutalmát  25,5 %-ban a 2009 –es év 
I. negyedévére, amit jóváhagytak. 
 
 

Tájékoztatás 
 

Tornóc község  a 2009-es évben A székhelyek felújí-
tása felhívás keretén belül  a régió támogatása – önál-
ló keresletü projektek fejezetében az eurofondokból 
vissza nam térítö anyagi támogatás  megszerzése cél-
jából tervezetet készít. A beruházási szándék értéke  
cca 800.000,00 €. A tervezeten belül megoldható 
a község beépített területeének a következö része: 
a falu központja – tér a Fö utcára való kijárással, 
Zongor utca, Felsö és a Hársfa u.része, a közterü-
letek és a zöldövezetek megújítása, a járdák és utak 
felújítása és építése apró építészeti elemekkel : pa-
dok, világítás, autóbuszmegálló, parkolóhelyek me-
goldása a kultútház  falának az észak-nyugati oldalán 
és új megerösített felületek, zöldövezet és a pódium 
a kultúrház udvarában. A tervezet javaslata  megte-
kinthetö a községi hivatal titkárságán munkanapokon 
8.00 órától 15.30 óráig. Hozzászólásaikat a lakosság 
legkésöbb 2009.május 15 –ig érvényesítheti. 
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   A község polgármesterének üdvözlése, a miniszterelnök ünnepi beszéde és a zöld szalag ünnepélyes átvágá-
sa után, ami a multifunkcionális játszótér megnyitását jelenti,  lezajlott a miniszterelnöke csapatának és a hazai 
öregfiúk csapatának baráti labdarúgó találkozója.   
A műsort fellépésükkel az alapiskola mazsorettjei tették színesebbé.  
   Az egész délután baráti és jó hangulatban zajlott le. A kormány elnöke távozásakor megígérte, hogy közsé-
günket szívesen újra megllátogatja.  
 

TÁRSADALMI   ROVAT 
március – április  

 

Születtek : 
Durza Martin 

Mäsiar Samuel 
 

Jubilánsok : 
70 éves:    Gubiš Valéria 

 Lobodáš Jozefína (FJ) 
 Tóth József 
 Végh János 

75 éves:    Mezei Teréz 
80 éves:    Kvasňovsky Mária 
                 Miškolci Ilona 
                 Molnár Mária 
85 éves:    Molnár Mihály (FJ) 
                 Székházi Irén 
                 Vánik Anna 
90 éves:    Kaňa Justína 
 

 

Elhunytak : 
Balko Rudolfné - 97 éves 

Kuruc Géza - 56 éves 
 Patuc László - 57 éves 

Nyilvános  pályázat 
 

Tornóc Község nyilvános pályázatot  
    hirdet ki    

a község tulajdonának az eladására: 
 

A    TÜZOLTÓSZERTÁR   
épülete  telekkel 

 

Az épület  az 1781-es sz.t.lapon van ve-
zetve,p.sz.105/1 86m2 terület és 

p.sz.107/2  5m 
(megjegyzés: a 107/2-es sz.p a szomszédos 

ingatlanok tulajdonosainak a 
tulajdona, a  terület vagyon-jogi rendezését 

ezekkel a tulajdonosokkal kell 
elintézni) 

A pályázatra kiírt feltételek: 
1. A résztvevö a javaslatot a pályázatra írás-
ban adja be, beragasztott borítékban 
a követkzö felirattal: „Predaj budovy 
Požiarnej zbrojnice – súťaž - neotvárať“ 
Cím :      Obecný úrad              
   925 71 Trnovec nad Váhom č.587 

Benyújtási határidö : 
2009.05.15-e  15.00 óráig 

2. A javaslatnak tartalmaznia kell : 
-a résztvevö kilétét 
-alulírott beleegyezését személyi adatainak 
a felhasználásával a pályázat során 
-az árjavaslatot és annak a térítésének 
a lehetöségével 
-az épület kihasználásának a célja és 
a tervezet leírása a falu területi tervével ös-
szhangban 
-a terv végrehejtásának a feltételezett idö-
pontja 
3. Az a javaslat, amely nem fogja tartalmaz-
ni a kívánt adatokat,  a versenyböl ki lesz  
zárva. 
4. Az elöterjesztö kötve van a javaslathoz 
mindaddig, amíg a legmegfelelöbb terv nam 
lesz kiválasztva. 
5. A kihirdetö fenntartja magának a jogot 
a verseny feltételeinek a megváltoztatására, 
vagy elutasítani az összes javaslatot és 
a pályázatot befejezni mint sikertelen, akkor, 
ha elöre nem látott okok állnak elö,vagy  al-
kalmatlan javaslatok esetén. 
6. A résztvevök nem igénylehetik 
a pályázattal  kapcsolatos költségeik megté-
rítését. 
7. A győztesről a község képviselőtestületé-
nek a bizottsága dönt. A nyertes pályázóval 
a község tárgyalásba lép az adóvevő szerző-
dés feltételeiről. 

 
Nárciszok napja  
2009 április 17. 

 

    Az újjáéledő tavasszal felébredt ez a kevésbé feltűnő virág -
a nárcisz is. Kicsi, de az év egyik napján hihetetlen ereje van. Ez
most április 17. volt. Ez az a nap, amit a Szlovák Rákellenes Li-
ga szervezete a Nárciszok napjának jelölt ki.. 
     Ez az a kampány amely a legalattomosabb  betegség -  a rák 
ellen harcol.  
Az alapiskola tanulói ezért Mgr. Marčeková, Mgr. Boženíková,
Gbúrová tanitónő és PaedDr. Klincková igazgatónő vezetésével
ezen a napon  nárciszokat osztottak a falunkban.  
Mindenkinek, akik anyagi hozzájárulásukkal támogatták ezt
a programot, hála jár. 
A kedvezőtlen időjárás ellenére 580,- eurot sikerült összegyűjte-
niük. 
    A nárcisz ezen a napon kinyílt mindannyiunk szívében.
A megértés, remény és a segitség  jelképe lett.  
    Még egyszer mindenkinek köszönjük.                                      
                                                               Mgr. Soňa Boženíková 
 

A Föld napja az alapiskolában  
 

     Minden évben iskolánkban április 22 –én   megemlékezünk 
e jelentős napról – a FÖLD  NAPJÁRÓL.  Ebben az évben ös-
sziskolai tervezetet készítettünk, amely egyszerre zajlott minden
osztályban az utolsó órákon. A tanulók minden osztályban más
tevékenységgel foglalkoztak.  
Az aktivitások áttekintése  : 
1. évfolyam          képzőművészeti aktivitások           ( 3., 4.óra ) 
2.évfolyam           képzőművészeti aktivitások           ( 4., 5. óra )
3. évfolyam          bokrok ültetése, az iskolai udvar  területének   
                             tisztítása                                        ( 4.óra ) 
4. évfolyam          bokrok ültetése, az iskolai udvar területének   
                             tisztítása                                        ( 4.óra )) 
5.évfolyam           Plastúšik –  plasztüvegekből alkotások létre- 
                             hozása  
6.évfolyam           enciklopédiával való munka, beszélgetés 
7.évfolyam           beszélgetés a Földről 
8. évfolyam          adás az iskolai hangosbemondón, ekoplakátok  
9.évfolyam           faliújság készítése az iskola folyosóján  
5.spec. osztály      képzőművészeti aktivitások                     
9. spec. osztály     képzőművészeti aktivitások           
                                                                    Mgr. Ingrid Garčárová 
 

 
Két fordulóban választottuk 

a köztársaság elnökét 
 

   A köztársági elnök választásának I. fordu-
lója 2009. március 21 –én zajlott le.  
A jelöltek sorrendje a leadott érvényes sza-
vazatok alapján: 
Radičová Iveta, prof. PhDr. PhD – 506; 
Gašparovič Ivan, doc.J UDr. CSc.- 281; 
Martináková Zuzana - 41; Sidor Milan,
PhDr, PhD. - 22; Mikloško František,
RNDr. – 12; Melník Milan, prof. RNDr.
DrSc.-11; Bollová Dagmara, PaedDr.- 6. 
A második fordulóba  Ivan Gašparovič, doc.
JUDr. CSs. és  Iveta Radičová, prof. PhDr.
PhD. jutott be.  A választások 2. fordulójába 
beírt választók összlétszáma 2177 volt, ame-
lyből  1020 választó adta le szavazatát, ami 
46,85 %  - ot tett ki. 
A jelöltek sorrendje az  érvényes szavazatok 
alapján: 
Gašparovič Ivan, doc. JUDr. CSc.- 343; Ra-
dičová Iveta, prof. PhDr. PhD - 674 érvény-
es szavazat. 

Választások az Európai  
Parlamentbe 

2009. június 6 –án zajlanak majd 7.00 órá-
tól 22.00  óráig 
Községünkben 3 választási körzet van kiala-
kítva a következőképpen:  
1-es számú választási körzet: a helyi kul-
túrházban  a következő házszámokon élő vá-
lasztók számára: 1-512, 918, 974, 976, 977,
980, 981, 986, 987, 992, Új Major és a köz-
ségbe bejelentkezettek számára. 
2-es számú választási körzet : a helyi kul-
túrházban  a következő házszámokon élő 
választók számára:.515-850, 906-907, 910-
917, 919-964, 966-969, 971-973, 982, 985,
988, 989, 991, 993-995, és 997. 
3 - as számú választási körzet:   Felső Ja-
tón  a Közösségi Központban Felső Jató és 
Kulcsár lakosai számára.  
 

Sportdélután 
 Községünket 2009 április 19- én látogatásával megtisz-
telte  kormányunk elnöke, amikor ünnepélyesen meg lett 
nyitva a multifunkcionális játszótér, amely  a Szlovák 
Köztársaság Kormányának Hivatala és az SPP Alapitvá-
nya jelentős támogatatásának  köszönhetően épült ki.
A miniszterelnök kíséretében voltak még Róbert Kaliňák 
belügyminiszter úr, Dušan Galis úr, a Szlovák Köztársa-
ság kormányának fiatalságért  és sportért megbízott tagja, 
a Nemzeti Tanács és NSK képviselője Tibor Glenda úr, 
a Nemzeti Tanács képviselői  Pavol Goga, Ján Richter, 
Vladimír Matejička, Jozef Valocký urak, a Smer sellyei 
járási elnöke Stanislav Šimko és a SMER járási valamint 
helyi bizottságának tagjai.   
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Segíts az életkörnyezetednek, OSZTÁLYOZZ ! 

A községi rendőrség 
naplójából 

 

- 2009. február  22- én a községi ren-
dőrség járőrszolgálata nem engedély-
ezett fakivágást észlelt, amelyet egy 
helyi lakos követett el. Az esemény 
feljegyezése után, közigazgatási eljá-
rásra  lett bocsátva. 
 

- 2009. február  24- én a  községi ren-
dőrség járőrszolgálata észlelte, hogy 
egy nem lakott ház udvarán  erősen 
folyik el a víz a vízvezetékből. 
A helyszínre kihívták  Sellyéről a 
Vízszolgáltató vállalat munkásait. 
 

- 2009. február  25- én  az esti órák-
ban jelentette a tűzoltóság tagja, hogy 
erősen füstölő kéményt észlelt  egy 
családi házon, a bejelentés után a  ház 
tulajdonosával együtt segített a sel-
lyei tűzoltók megérkezéséig, akik 
a tüzet eloltották. 
 

- 2009. március 2- án  16.45 órakor a 
községi rendőrség járőrszolgálata   
észlelte, hogy  egy családi ház udva-
rán tűz van. Ezzel egyidőben meg lett 
állapítva, hogy  helyi lakos ágakat tü-
zelt. Pénzbírságot szabtak ki neki. 
 

- 2009. március 25 –én  a községi 
rendőrség járőrszolgálatát  a Postára 
hívták, ahol egy lakos illetlenül vi-
selkedett és az alkalmazottakat szi-
dalmazta. Az esetet átvette a Sellyei 
Körzeti Rendőrség. 
 

- 2009. március 27 –én  19.50 órakor 
jelentette egy helyi lakos élettársa el-
tűnését.  Nyomozással és kivizsgálás-
sal megállapították, hogy az illető 
Sellyén tartózkodott  és alkohol hatá-
sa alatt még a nevét sem tudta meg-
mondani. 
 

- 2009. március 28 –án   22.05  óra-
kor  egy fiatalember nem megfelelő 
viselkedésére figyelmeztették a köz-
ségi járőrszolgálatot, aki a helyi kul-
túrház előtt kisdolgát végezte. A ne-
vezettnek pénzbírságot szabtak ki. 
 

- 2009. április 1–én  jelentették a 
községi rendőrségnek, hogy meg van 
rongálva a kultúrház földszintjén az 
ajtó. Az esetet mint kihágást vizsgál-
ják, és már meg van az elkövető sze-
mélye.  
 

- 2009. április 1–én a járőrszolgálat 
az erdőbe kidobott zsákokat észlelt. 
Még azon a napon meg lett állapítva 
az elkövető, az eset mint kihágás van 
bejegyezve, és pénzbírság útján lesz 
elintézve. 
 

- 2009. április 1- én 15.00 órakor 
a járorszolgálat észlelte, hogy egy he-
lyi lakos az udvaron öreg ruhákat és 
szemetet éget. Az esetet mint kihá-
gást jegyezték fel és szintén pénzbír-
ság útján lesz elintézve.  
 

- 2009. április 3–án  16.40 órakor a 
helyi járorszolgálatot közlekedési ba-
lesethez hívták ki, ahol a Rendőrség 
megérkezéséig  segítséget nyújtott. 
 

- 2009. április 3–án  22.25 órakor a 
helyi járőrszolgálatot egy lakóház 
pincéjébe hívták ki, ahol egy helyi la-
kos erősen ittas állapotban  zavarta az 
éjszakai nyugalmat. Az esetet mint 
kihágást jegyzik.       

 

Köszönet 
Köszönet jár a község rendőrének és a  Nyugalmazott Rendőrök Szövetsége járási alapszervezetének az el-
nökének Marček Dezider úrnak, aki 2009. áprílis 24-én bebiztosította a nyomozást  Tirolová Nikoleta el-
tünt személyért. Segítségül hívta a Különleges Kinológiai Mentőszolgálat Szlovakia tagjait, akik rövid időn 
belül a helyszínre érkeztek. A nyomozáson részt vettek a község  tűzoltótestület  tagjai és a községi rendőr-
ség tagjai, valamint sokan a lakosság sorabóll is. 
 
Ezúton  szeretne köszönetet mondani Tornóc Község és a NyRSz alapszervezetének az elnöke mindenki-
nek, akik szabadidejüket feláldozva bekapcsolódott a nyomozásba, segítettek átfésülni a környéket, továb-
bá Láng úrnak, aki frissítöt biztosított be a nyomozás helyszinén. 

   Községünk tagja azon Községek Társulásának, amely
a közhulladékkal való elbánás  tartósan  megtartható ál-
lapotát fogja egybe, és szorosan együttműködik az osz-
tályozásban és új lehetőségeket keres az osztályozásra
és az egyes osztályozott anyagok feldolgozására.  
 

A község kérvényt adott be pénzügyi támogatásra az 
Alapokból és sikerült nem kis összeget megszereznie a
Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumá-
tól a komposztáló egy részének kiépítésére  397.476,11
€ nagyságban. Az összes  jogos  költség a Tervezet ak-
tivitásainak megvalósítására  418.395,91 €  -t tesz ki  és 
a kiépítése még ez évben megkezdődik. Jelenleg újabb
tervezet van feldolgozásban  a gyűjtőudvarra.  
 

  Az elmúlt hetekben községünk munkásai széthelyezték
a községben a színes szemétgyűjtő edényeket, amelyek 
az osztályozott  hulladékra szolgálnak. 
 

A konténerbe, amely kék színű, és Papír felirat van raj-
ta, ide tartoznak: újságok, folyóiratok,  reklámröplapok,
papírcsomagolóanyagok, füzetek, dobozok és kartónok,
amelyeket bedobásuk előtt kérünk összenyomni!!! Nem
dobálunk bele: nedves, zsíros, szennyezett papírokat, 
használt pelenkát és higiéniai betéteket. 
A zöld konténerekbe lehet dobni: üvegeket, üvegcsere-
peket és hasonló. Nem dobálunk bele: autóüveget, tük-
röt, Tv képernyőt és hasonlót.  
A sárga konténerekbe ajánlatos dobni: petüvegeket, 
amit előtte összenyomunk, színtelen és színes fóliadara-
bokat,  táskákat, zsákokat, jogurtos dobozkákat, poha-
rakat automatából és hasonló. Nem dobálunk bele: olaj-
tól és benzintől szennyezett petüvegeket, folyékony mo-
sóporok- és tisztítószerek tartódobozait, többrétegű do-
bozokat pl, kávétól, kakaótól. 
A piros konténerekbe tartoznak: fémdobozok, konzer-
vesdobozok,  alobal, italoktól származó dobozok, és ha-
sonló. Nem dobálunk bele : vastagon szennyezett fém
dobozokat. A következő lehetőség, ahogy osztályozha-
tunk, hogy minden háztartás kapott 3 zsákot a plaszt-
anyagokra, papírra és üvegre. Ezen zsákok megtöltése 
után a lakosok minden hónap első hétfőjén kitehetik   
 

a megtöltött zsákokat a házaik elé, amelyeket  ingyene-
sen összeszednek.  
A község az osztályozott gyűjtésre hulladékgyűjtőud-
vart létesítettt, ahová a lakosok  saját maguk vihetik el 
az osztályozott  hulladékot. Az udvar területén konténe-
rek vannak elhelyezve a következő fajta hulladékra: 
színes és színtelen üvegre, fémhulladékra, plaszt szállí-
tótartókra, polisztirénre, elektromos hulladékra, autó 
batériára, motorolajakra. Kérjük a lakosokat, hogy ezek 
az anyagok legyenek oszályozva és mindenféle szen-
nyezettségtől eltávolítva, ellenkező esetben  nem veszik 
át őket. Apróbb építkezési hulladékot átveszünk, de 
csak kisebb mennyiségben, pl egy kis kocsira valót. 
Azok a lakosok, akiknek nincs lehetőségük otthon kom-
posztálni  a kertekből a zöld hulladékot, azt elvihetik 
a hulladékgyűjtőudvarba. Fontos, hogy ez a biohulladék 
osztályozva legyen. Ez azt jelenti, hogy a lekaszált fű, 
levelek, és apróbb darabok elkülönítve legyenek a na-
gyobb ágaktól, amelyeket a komposztálás előtt még ös-
sze kell zúzni.  Az, akinek nagyobb mennyiségű biohul-
ladékja van, először tájékozódjon a hulladékgyűjtő-
udvarban.  
Lehetőség van még az ágzúzót is kikölcsönözni, vagy 
szintén ha nagyobb mennyiséű ágról van szó, a községi 
hivatal alkalmazottai otthon is lezúzzák azt. Tudatosí-
tani kell, hogy ez a lakosság számára nyújtott szolgálta-
tás, de a községi komposztálónak is meg van a saját ka-
pacitása. Ezért nem lehet átvenni a földekről és nagy-
obb területekről származó biohulladékot. Itt lehetőség 
nyílik a hazai komposztálásra, otthon mindenki kom-
posztálhat. Kérésre propagációs anyagot tudunk nyújta-
ni a lakosságnak, hogy miként kell helyesen komposz-
tálni. 
A hulladékgyűjtőudvar nyitvatartási ideje: héfő, szerda, 
és péntek:  14,00 órától – 18,00 óráig és szombaton:
9,00 órától - 12,00 óráig és  14,00 órától -18,00 óráig.  
A hulladék osztályozása községünkben bevált és a la-
kosok saját maguk győződnek meg arról, hogy az osz-
tályozással nagy mértékben hozzájárulhatnak   életkör-
nyezetünk védelméhez.  
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                                Labdarúgás mint a tavaszi időjárás                      
                 A II.A osztály  Nitra – Šaľa  versenye visszavágó rés-
zének főpróbája  a Hájsken megvalósult mérkőzés volt.  
 A hazaiak nyertek :  4:2 (1:0) 
14. forduló:  Cabaj-Čápor  - Tornóc  3: 0 (0:0) 
Állandó eső mellett az első félidőben a vendégeknek 
több esélyük volt. Cabaj – Čápor  egy órai játék után
büntetett és itt  csillogtatta meg tudását  Kriško kapus. 
A három gólos vereség kegyetlen volt. Galo bíráskodott 
40 néző előtt. Kriško, Bartuš, Žigárdi, Obycký, Ölvec-
ký, Puskás Sz., Puskás T., Doboš, Legner, Ács, Janáč,
Turian, Székházi, Bartuš T.  
15. forduló: Diakovce – Tornóc   0:1 (0:1) 
A vendégek az első félidőben aktívabbak  voltak és 
a 14. percben  Puskás T. fejessel megnyitotta az állást. 
A következő lehetőségek kihasználatlanok maradtak.
A deákiaiak a szünet után belehúztak, de a pontot Tor-
nóc vitte el. A forduló felállásában Z. Legner.  
Pintér- 70 néző. 
16. forduló:  Tornóc – Lužianky     2:2 (1:1) 
Szép időjárás mellett kiegyensúlyozott mérkőzés folyt.
Az állást a 10. percben  Janáč nyitotta meg tizenegyes-
ből. A gyorslábú   Nežatický a szünidőig kiegyenlített.
Z. Bartuš felesleges kiállitása után   a vendégek voltak 
a túleröben  és meg is szerezték a vezetést 1 : 2 -ra.  Ži-
gardira  való szabálytalanság után   tizenegyesből  Ja-
náč szerzett pontot.  Pintér 80- néző. 
A forduló felállásában  L. Janáč. 
17. forduló:  Hájske – Tornóc    5 : 2 (2:1) 
A nyílt  találkozón a hazaiak kétgólos vezetést szerez-
tek meg. A lövés és a kapufa után  T. Bartuš csökken-
tette az állás arányát. A szünet után  Ács egyenlített ki.
A végén a hazaiak a győzelmet  saját oldalukra fordítot-
ták.  Bachratý - 100 néző. 
18. kolo:  Tornóc – Svätoplukovo   3:0  (1:3) 
Mindkét csapat küzdött a kellemetlen széllel. Az állást   

Doboš nyitotta meg, és a hazaiakat Puškáš cseleke-
detei nyugtatták meg. A vendégek kifejezték 
a bíróval szembeni abszolút elégedetlenségüket. R. 
Galo  - 70 néző. 
 

1. Kráľová n/V 17 14 2 1 50:15 44 
2. Selice 18 12 2 4 37:26 38 
3. Ivanka 18 12 1 5 70:31 37 
4. Lužianky 18 12 1 5 41:28 37 
5. Hájske 17 11 2 4 47:24 35 
6. Cabaj-Čápor 18 9 2 7 45:27 29 
7. Mojmírovce 18 9 2 7 36:32 29 
8. Svätoplukovo 18 7 3 8 43:33 24 
9. Tornóc 18 6 4 8 27:32 22 
10.Rišňovce 18 5 3 10 42:42 18 
11.H.Lefantovce 18 4 4 10 29:60 16 
12.P.Kesov 18 4 1 13 28:50 13 
13.Kynek 18 2 4 12 30:60 10 
14.Diakovce 18 2 1 15 13:78 7 
Lužiankinak leszámítanak 9 p., Tornócnak és H.
Lefantovcenak 3 p. 
Sellye járás Testnevelő Egyesületei  és Klubjai Já-
rási Asszocációja  Ľuboš Janáčot  elismerte hosszú-
éves labdarúgói tevékenységéért.  
GRATULÁLUNK ! 
 

Serdülők – 1. C. osztály 
11. forduló: Cabaj-Čápor – Tornóc  0:3 (0:1) 
R. Stojka, Ľ. Keszely, M. Dymák 
12. forduló: V. Zálužie – Tornóc 2:4 (1:1) 
J. Vričan 2, M. Farkaš, R. Stojka 
13. forduló: Močenok – Tornóc 1:0 (0:0) 
 

1 Nové Sady 14 11 2 1 61:17 35 
2. Tornóc 13 9 2 2 62:15 29 
3. Ivanka 14 9 2 3 51:24 29 

4. Vlčany 15 8 2 5 59:25 26 
5. Neded 14 7 3 4 52:21 24 
6. Dražovce 14 7 1 6 33:37 22
7. Močenok 13 7 0 6 24:24 21
8. Cabaj-Čapor 14 5 2 7 31:36 17
9. Mojmírovce 14 2 1 11 17:68 7 
10. V.Zálužie 14 2 1 11 18:75 7 
11. Selice 13 1 0 12 11:77 3 
Deáki és Svätoplukovo visszaléptek a versenyből
 

Tanulók KS  SŽ  Dél 
 

14. forduló:  Tešedíkovo – Tornóc 0 : 1   ( 0 : 0 ) 
Kulina 
15. forduló  Tornóc – Neded  2 : 0  ( 2 : 0 ) Rotek 2
16. forduló:  Pata – Tonróc   4 : 0   ( 1 : 0 ) 
17. forduló:  Tornóc – Trstice  0 : 2 ( 0 : 2 ) 
             

1.  Ivanka 18 14 3 1 86:20 45
2. Trstice 18 13 2 3 108:22 41
3. Gabčíkovo 18 13 2 3 42:13 41
4. T. Mlyňany 18 12 2 4 59:21 38
5. V. Uľany 18 11 2 5 46:17 35
6. Jelka 18 11 1 6 78:25 34
7. Tešedíkovo 18 9 2 7 27:25 29
8. Neded 18 6 2 10 27:44 20
9. Sládkovičovo 18 6 1 11 34:59 19
10.Mojmírovce 18 5 0 13 18:84 15
11. Pata 18 4 2 12 29:92 14
12. Tornóc 18 4 1 13 12:59 13
13. Vlčany 18 4 0 14 33:65 12
14. H. Kráľová 18 3 2 13 27:80 11   

FK köszöni – A csoport  dresszek  Vološin úr 
                        Serdülők dresszek  Čerhák úr 
                                           Feldogozta: Š. Kočiš 

Az asztaliteniszezők befejezték a  2008/2009-es verse-
nyévadot. „A“ csapat az I. ligában a  8. helyet szerezte 
meg.  
I. liga nyugat végső táblázata: 
 

1. Stavoimpex Holič B 22 21 1 0 259:49 65 
2.MSK Malacky A  22 20 1 1 257:51 63 
3. ŠK ŠOG Nitra A  22 17 1 4 193:115 57 
4. STK Nové Zámky A  22 9 3 10 138:170 43 
5. ŠK ŠOG Nitra B 22 9 2 11 142:166 42 
6. TJ Gasto Galanta A 22 7 5 10 137:171 41 
7. Ivanka pri Dunaji A  22 8 1 13 119:189 39 
8. TJ Tornóc A  22 6 3 13 128:180 37 
9. STK Senec A  22 6 3 13 126:182 37 
10.PK Komárno Šahy A  22 4 6 12 121:187 36 
11.Druž.Hont.Trsťany A  22 5 3 14 120:188 35 
12.Slav. Sládkovičovo A  22 4 3 15 108:200 33 
 

Az egyes játékosok sikeres szereplése a kettős játsz-
mákban a  következő: 
                                 játszott   nyert  vesztett   % siker. 
1. Óvary Peter      29 25  4  86,21 
2. Šabík Juraj    66    39     27    59,09 
3. Polcik Vladimír   27  12  15     44,44 
4. Škuril Michal  55 16   39    29,09 
5. Bízik Peter      47  13  34     27,66 
6. Slováčik Juraj    36   6   30    16,67 
 

„B“ csapat a 3. ligában a  3. helyen végzett.  
A verseny átszervezése alapján  a 2.ligába való jutás ér-
dekében a csapat összecsap a trencséni kerület  3. hely-
en végzett  csapatával. Ez  a játszma azonban feltétel-
hez kötött - a trencséni járás 2.csapatának  le kell győz-
nie a  trnavai kerület II. Liga 2. csapatát.      

 III. liga férfiak 
1. Zem. Olča A  22 21 0 1 270:126 64 
    

2. Nitra C 22 19 0 3 295:101 60 
3. Tornóc B 22 14 1 7 237:159 51
4. Topolčany B 22    12 2 8 204:192 48 
5. N.Baňa/Podl. A 22    10 5 7 205:191 47 
6. N.Zámky B 22 7 5 10 181:215 41 
7. Bánov B 22 5 7 10 187:209 39 
8. Levice B 22 5 5 12 164:232 37 
9. Hont. Trsťany B 22 6 3 13 170:226 37 
10.Komárno/Šahy B 22 5 5 11 150:237 36 
11.Vráble B 22 6 1 15 157:239 35 
12. Volkovce A  22 5 0 17 147:249 32 
 

A játékosok sikeres szereplése a kettős játszmákban 
a  következő : 
                            játszott   nyert  vesztett   % siker. 
1. Machálik Marián     78 58 20 74,36    
2. Polcik Vladimír  11 8  3  72,73 
3. Slováčík Juraj  7 5  2  71,43 
4. Kriško Juraj 59 41  18  69,49 
5. Karas Róbert 65 43  22  66,15 
6. Ševčík Miroslav 71 36  35  50,70 
7. Slamka Peter 8  1  7  12,50 
8. Jaroš Jozef 14 0  14   0,00 
9. Gašpierik Peter 9  0  9   0,00 
10.Kozár Štefan 4  0  4   0,00 
 

A „C“ csapat a 4. ligában  a 13. helyet szerezte 
meg. A  2009/2010-es új szezontól  a 4. liga  három 
versenycsoportra oszlik szét: vagyis . IV liga A  (.
Topoľčany  és  Nitra járások), IV liga B ( Levice és
Zlaté Moravce járások ) a   IV liga C (Nové Zámky,
Komárno és  Šaľa járások)    

  IV. liga férfiak észak 
1. Topoľčany C 22 19 2 1 261:135 62 
2. Tovarníky B 22 14 5 3 236:160 55 
3. Ludanice A  22 14 4 4 236:160 54 

 

4. Čab A  22 13 4 5 232:164 52 
5. Nitra E 22 13 3  6  227:169 51 
6. Nitra D 22 11 4  7  211:185 48 
7. Č.Kľačany A  22 11 3  8  225:171 47 
8. Dlhá n/V A  22 10 4  8  211:185 46 
9. Žirany A  22 10 2 10 212:184 44 
10.Zl.Moravce A  22 9 3 10 199:197 43 
11.Šaľa A  22 8 3 11 193:203 41 
12.Mojmírovce A  22 5 6 10 185:211 37 
13.Tornóc C 22 5 2 15 148:248 34
14.Lehota A  22 5 1 16 151:245 33 
15.V.Cetín A  22 4 2 16 146:250 32 
16.Žitavany A  22 0 2 20 95:301 24 
 
 

A játékosok sikeres szereplése a kettős játszmákban 
a  következő : 
                              játszott   nyert  vesztett   % siker.
1. Kriško Juraj       28 28 0 100,00
2. Ševčík Miroslav     26 24 2 92,31    
3. Jaroš Jozef           79 29 50 36,7      
4. Gašpierik Peter       80 29 51 36,25    
5. Slamka Peter     46 12 34 26,09    
6. Kozár Štefan          27 3 24 11,11    
7. Žilinský Peter      44 4 40 9,09      
8. Žilinský Jozef       22 2 20 9,09      
 

„D“ csapat a sellyei járási versenyben az utolsó 
előtti  9. helyet szerezte meg.     
 

Sellye járás táblázata   
1. Šaľa B 53               6. Mix Šaľa D    35 
2. Močenok A  46     7. Šaľa C    32 
3. Močenok B 44               8. Neded    29 
4. Vlčany A  40               9. Tornóc D    25 
5. Dlhá n/V B 38               10.Vlčany B    18                  

               Miroslav Ševčík, Asztalitenisz szakosztály 
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