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V poradí tretie voľby do Európskeho parlamentu 24. mája dopadli z hľadiska účasti voličov 
ešte horšie, ako sa očakávalo. Pomerne zaskočení zostali politici, politológovia aj prognos-
tici. Na predchádzajúcich dvojo eurovoľbách sa zúčastnilo takmer 17 a 20 percent voličov, 
na tých tohtoročných však len 13,05 percenta voličov. Prekvapujúci výsledok sme zazna-
menali aj v Leopoldove, kde štandardne účasť voličov zaznamenáva vyššie hodnoty, ako je 
celoslovenský priemer. Tentoraz prišlo v meste k urnám dokonca ešte menej voličov ako na 
Slovensku – len 13,01 %. Ak by sa účasť prerátala len na platné hlasy, bolo by to v našom 
meste dokonca len 12,66 %. Volilo sa štandardne v troch volebných okrskoch a troch vo-
lebných miestnostiach – v mestskej knižnici, v zasadačke mestského úradu a v základnej 
škole.

Okrsok č. 1 2 3 spolu 
Zapísaných voličov 1083 1037 1246 3366
Počet vydaných obálok 116 104 218 438
Počet platných hlasov 111 109 206 426

V Európskom parlamente bude zastupovať Slovensko trinásť kandidátov, zvolených zo sied-
mich slovenských politických strán. Medzi nimi má najväčšie preferencie Smer – sociálna 
demokracia, ktorý v EP budú reprezentovať Maroš Šefčovič, Monika Flašíková Beňová, 
Boris Zala a Vladimír Maňka. Druhú najsilnejšiu pozíciu má Kresťanskodemokratické hnu-
tie – to budú reprezentovať Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, a takisto Slovenská demo-
kratická a kresťanská únia – Demokratická strana s europoslancami Eduardom Kukanom, 
Ivanom Štefancom.
Po jednom kandidátovi bude mať päť zoskupení – NOVA, Konzervatívni demokrati 
Slovenska, Občianska konzervatívna strana do europarlamentu pošlú Janu Žitňanskú, Most 
– Híd bude reprezentovať József Nagy, Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti Branislav 
Škripek. Za Slobodu a Solidaritu si do lavíc europarlamentu sadne Richard Sulík a napokon 
za Stranu maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja Pál Csáky.
V Leopoldove viedli Smer a KDH
V porovnaní s celoslovenskými výsledkami Leopoldovčania neposunuli do Bruselu tri poli-
tické strany, ktoré v celoslovenskom meradle získali kreslo v europarlamente (SDKÚ, SMK a 

Most – Híd), ale nie nezaujímavo vyznieva skutočnosť, že Leopoldovčania by do 
Európskeho parlamentu dokonca na štvrtom mieste v celkovom počte hlasov poslali aj 
Slovenskú národnú stranu – hoci tu, ako ukazujú podrobnejšie výsledky SNS, ide skôr o 
osobné preferencie Dušana Tittla, ktorý túto politickú stranu v mestských výsledkoch výraz-
ne, ba priam existenčne podporil. Drobné rozdiely sú aj v preferenciách jednotlivých kan-
didátov. Deväť politických strán v Leopoldove neznamenali žiadnu odozvu.
V nasledujúcom prehľade uvádzame výsledky jednotlivých strán a zoskupení aj s počtom 
preferenčných hlasov, ktoré v meste získali jednotliví kandidáti. O posledné, trináste slo-
venské kreslo v europarlamente by sa pritom z hľadiska počtu preferenčných hlasov od 
Leopoldovčanov museli rozdeliť Miroslav Mikolášik (KDH) a Viera Dubačová (OĽaNO). 
Zoznam je zostavený podľa úspešnosti vo voľbách od najvyššieho poštu hlasov pre konkrét-
nu stranu alebo zoskupenie a tak isto postupujeme aj v prípade konkrétnych kandidátov, 
ktorí v meste získali aspoň jeden hlas. Tučne sú uvedení kandidáti, ktorých Leopoldovčania 
zvolili za europoslancov.

Okrsok č. 1 2 3       mesto
SMER – sociálna demokracia 31 28 56         115
Preferenčné hlasy: Marián Šefčovič 55, Monika Flašíková Beňová 44, Boris Zala 18, 
Vladimír Maňka 8, Monika Smolková 5, Ján Hrubý 5, Gabriela Kečkéšová 3, Božena 
Kováčová 3, Katarína Neveďalová 2, Jozef Štrba 2.

Kresťanskodemokratické hnutie 15 19 33 67
Preferenčné hlasy: Anna Záborská 43, Andrej Klapica 14, Martin Dilong 12, Miroslav 
Mikolášik 10, Lýdia Pilková 3, Ľuboš Fellner 3, Ján Hudacký 2, Ivan Šimko 2. 

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 17 16 24 57
Preferenčné hlasy: Jozef Viskupič 26, Branislav Škripek 17, Viera Dubačová 10, Veronika 
Remišová 9, Oto Žarnay 8, Michal Kravčík 5, Mária Raučinová 4, Maroš Paulini 4, Jakub 
Nvota 3, Vladimár Čaboun 2, Stanislav Daniel 1.

Slovenská národná strana 14 3 17 34
Preferenčné hlasy: Dušan Tittel 20, Andrej Danko 6, Jaroslav Paška 3, Marián Andel 2, 
Rafael Rafaj 1, Tomáš Zanovit 1, Jaroslav Ridoško 1.

NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska,
Občianska konzervatívna strana 6 5 20 31
Preferenčné hlasy: Jana Žitňanská 13, František Mikloško 9, Jozef Kollár 7, Ondrej Dostál 6, 
Martin Barto 3, Damián Kováč 2, Peter Geremeš 1.

Sloboda a Solidarita 6 5 9 20
Preferenčné hlasy: Lucia Nicholsonová 12, Richard Sulík 11, Ján Oravec 2, Martin Poliačik 2.

...a tí druhí...
SDKÚ – Demokratická strana 9 2 7 18
Preferenčné hlasy: Eduard Kukan 8, Ivan Štefanec 4, Milan Roman 3, Katarína Vibulková 2, 
Ján Greššo 2, Katarína Čižmárová 2, Adela Maxonová 1.
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Prvý Leopoldovský pivný festival
Zlatého moku bolo takmer málo

Národ a Spravodlivosť – naša strana 0 5 10 15
Preferenčné hlasy: Sergej Chelemendik 7, Andrej Janco 3, Miloš Zverina 2, Oskar 
Dobrovodský 2, Martina Slovíková 1, Martina Demová 1.

Strana TIP 0 7 4 11
Preferenčné hlasy: Michal Bubán 9, Ivana Augustínska 1, Oliver Domaracký 1, Adriana 
Horníková 1, Drahoslav Tkáč 1, Tomáš Pinka 1.

Most – Híd 5 2 2 9
Preferenčné hlasy: František Šebej 6, Zsolt Simon 3, József Nagy 1.

Právo a spravodlivosť 1 1 6 8
Preferenčné hlasy: Martin Daňo 8, Peter Puškár 1, Ján Muráň 1, Anna Kozaňáková 1, Jozef 
Kladný 1.

Ľudová strana Naše Slovensko 1 4 2 7
Preferenčné hlasy: Martin Beluský 4, Rastislav Schlosár 2, Marek Ďurán 1, Ivan Bielik 1, 
Martin Kotleba 1.

Slovenská ľudová strana 1 0 6 7
Preferenčné hlasy: Marian Mišún 5, Marian Magát 5, Miroslav Faktor 1, Roman Štrba 1.

Komunistická strana Slovenska 2 0 2 4
Preferenčné hlasy: Jozef Hrdlička 2, Jalal Suleiman 1, Peter Palko 1.

Magnificat Slovakia 0 0 4 4
Preferenčné hlasy: Marko Semeš 2, Pavol Kováč 2.

7 statočných regionálna strana Slovenska 2 0 1 3
Preferenčné hlasy: Bibiana Trubačová 3.

Strana demokratického Slovenska 0 2 0 2
Preferenčné hlasy: Sergej Kozlík 2, Irena Belohorská 1.

Strana zelených 0 0 2 2
Preferenčné hlasy: Ľubomír Schmida 1, Roman Malovec 1.

Kresťanská Slovenská národná strana 1 0 0 1
Preferenčné hlasy: Ján Slota 1, Stanislav Pánis 1.

Vzdor – strana práce 0 0 1 1
Preferenčné hlasy: Marián Červený 1.

Zostali bez záujmu
Až o deväť politických zoskupení sa voliči v Leopoldove vôbec nezaujímali, a teda nezíska-
li v meste ani jeden hlas. Boli medzi nimi Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – 
MKSz, Demokratická občianska strana, Európska demokratická strana, Nový parlament, 
Úsvit,  Strana občianskej ľavice, Strana moderného Slovenska, Priama demokracia, 
Kresťanská ľudová strana a Strana maďarskej komunity.

Text a ilustračné foto J. Hladký.
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Keď organizátori prvého ročníka Leopol- svoje príjemné prostredie na akúsi pivársku 
dovského pivného festivalu ešte len uvažo- takmer záhradnú párty, navyše podujatiu ži-
vali nad jeho realizáciou, zvažovali, či také- čilo aj vydarené počasie. Niektorí hostia po-
to podujatie nájde medzi Leopoldovčanmi sedeli hodinku, iní dve-tri hodiny a mali 
či obyvateľmi regiónu odozvu alebo nie. možnosť pri dobre vychladenom pivku 
Napokon sa hlavný organizátor Peter ochutnať aj pečené kurence, rebrá či klobá-
Pavlen a reštaurácia Nový Pranier predsa sy alebo cigánsku v žemli alebo typické piv-
len rozhodli Leopoldovčanom ponúknuť ko- né špeciality pubov či krčmičiek – utopence 
mornejšiu podobu takých podujatí, aké po- alebo nakladaný encián. V piatok večer sa o 
známe zo zahraničia, ale už aj zo hudobnú zábavu na festivale postarali Miňo 
Slovenska. Pozvánka na dvojdňový pivný Košťál a jeho hostia, v sobotu zasa obľúbe-
festival sľubovala možnosť ochutnať podľa ná kapela NaEx so svojimi hosťami. Kto mal 
vlastného gusta z dvanástich druhov piva, a chuť, si zaspieval, iní si zasa zatancovali na 
tak aj v piatok 9. a sobotu 10. mája na parkovej dlažbe. Vydarený úvodný ročník 
Námestí sv. Ignáca vskutku tieklo pivo poto- napokon prekonal očakávanie organizáto-
kom. Hoci nie skutočným, personál niekoľ- rov a hoci 50 sudov minulo skôr, ako pred-
kých pivných stánkov stíhal obsluhovať pokladali, návštevníci Prvého Leopol-
návštevníkov festivalu, aj keď na to svoje to- dovského pivného festivalu si to možno ani 
čené či orosené si predsa len každý musel nevšimli a nezostali sedieť takpovediac na-
chvíľu počkať. Návštevníci mohli ochutnať sucho, pretože Peter Pavlen promptne obno-
značky ako Bakalář, Černovar, Páter, vil dodávku čerstvého piva a príjemné pose-
Chlumec, Hogarden, Staropramen, Velvet, denie mohlo pokračovať nerušene ďalej. P. 
Grant či Leffe – svetlé, tmavé, nefiltrované, Pavlen plánuje zorganizovať o rok ďalší piv-
polotmavé pivá i medový špeciál; pivá rôz- ný festival, na ktorom plánuje dať priestor 
nych stupňov. Park na námestí tak ponúkol country a mladým hudobníkom.

Text a foto: jh
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V sobotu 7. júna aj podľa propozícií interne- Leopoldova. V tejto kategórii do cieľa naj-
tových slovenských bežeckých stránok sa rýchlejšie dobehol Dávid Škubla z Trakovíc 
Leopoldov stal miestom ďalšieho ročníka (15,6 s.), na druhom mieste o štyri desatiny 
Behu mestom Leopoldov. V tomto roku do sekundy za ním dobehol Tobias Čuvala z 
Leopoldova prišlo 118 bežcov, hoci v túto Brezovej pod Bradlom a tretie miesto obsa-
veľmi teplú sobotu nebol leopoldovský beh dil Norbert Adamča z Paty (20,4 s). Aj keď 
v regióne jediným bežeckým podujatím. omylom organizátori vyhlásili prvé dve mies-
Prvá časť bežeckých pretekov patrila ako ta v opačnom poradí, napokon si deti vyme-
vždy deťom. Oproti prvým ročníkom orga- nili medaily a budúci rok si azda pomerajú 
nizátori utvorili viacero kategórií, aby vý- sily na leopoldovskom ihrisku znovu a po-
sledky boli spravodlivejšie. Kategória tých tvrdia svoje umiestnenie. Zemiakovú me-
najmladších bola pomerne hojne zastúpe- dailu získal Leopoldovčan Marek Kuchta 
ná. (23,8 s).
Medzi štvorročnými a mladšími deťmi štar- Príjemné prekvapenie bolo, že na štart sa po-
tovalo dvanásť detí. V prvej trojici dievčat stavili aj dvojroční chlapci, hádam budúci 
skončili samé Leopoldovčanky – najrýchlej- pokračovatelia a reprezentanti leopoldov-
šia bola Emma Balážová s časom 18 se- skej bežeckej tradície, ktorí budú mesto za-
kúnd, na druhom mieste skončila ako pred stupovať na rôznych bežeckých zápole-
rokom Ema Špacírová (20,2 s) a bronzovú niach – medzi nimi Andrej Baláž, Martin 
medailu si napokon odniesla Nela Levčík a Timotej Brešťanský.
Pavlenová (21,2 s). Medzi prvými tromi Päťročné dievčatá zastupovali na 100-
chlapcami sa neumiestnil žiadny z metrovej trati len Leopoldovčanky a keďže 
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boli len tri, spravodlivo si rozdelili umiest- Medzi 7- až 9- ročnými dievčatami na 300-
nenie: na prvom mieste skončila Sofia metrovej trati najlepšie a jasne odprezento-
Kyjaci (11,4 s), striebornú medailu si od- vala svoj výkon mladá domáca bežkyňa 
niesla Kristína Smerigová (12,5 s) a ako tre- Tamara Švarcbacherová (1,01 min.), za ňou 
tia dobehla do cieľa Ema Konečná. skončila Klára Grňová z Bojničiek a bronzo-
Spomedzi chlapcov v tejto kategórii sa vú medailu, diplom a cenu si napokon od 
umiestnili na rebríčku víťazov len primátora mesta prevzala aj Megan Čuvalo-
Leopoldovčania – ako prvý Dominik vá z Brezovej pod Bradlom. Medzi chlapca-
Kamenár (12 s), na druhom mieste Max mi dominoval Ondrej Remiš z AŠK Trnava a 
Levčík (12,4 s), ktorý pred rokom skončil zopakoval si minuloročné prvenstvo (1,00 
ako malý bronzový bežec, a ako tretí Štefan min.), no vzápätí za ním do cieľa dobehol 
Mati (13,5 s). Leopoldovčan Andrej Golány (1,02 min.), 
Na štart sa postavili aj štyri 6-ročné dievčatá, ktorého v ten deň ešte čakal futbalový zá-
niektoré si pamätáme aj z predchádzajúcich pas, a na bronzový stupienok sa postavil 
ročníkov. Najrýchlejšie bežala ako pred ro- Nikolas Soboslay, takisto z Leopoldova 
kom Sofia Halásová (11,5 s), bezprostredne (1,03 min.). 
za ňou do cieľa dobehla Terézia Beláková Po sedem chlapcov a dievčat sa postavilo 
(11,6), obidve z Leopoldova, a tretia skonči- na štart 400-metrovej trate v kategóriách de-
la Agáta Adamčová z Paty (12,1 s). Chlapci sať- a jedenásťročných detí. Medzi dievčata-
súťažili len dvaja a napokon si zlatú medailu mi dobehla do cieľa prvá s časom 1,15 min 
cez Váh po roku opäť preniesol Hlohovčan Karin Macejková z AK Bojničky a o dve se-
Leo Habda (10,7 s) a strieborná medaila v tej- kundy neskôr ju nasledovala Leopol-
to kategórii zostala doma – ako vlani aj ten- dovčanka Lucia Šándorová, prenasledovaná 
toraz si ju odniesol Michal Kaiser (11,9 s). jednosekundovým meškaním Žofie 
Regionálne pestrejšie boli ďalšie kategórie. Matiovej (1,18 min.). V tejto kategórii neví-

ťazili leopoldovskí chlapci – na najvyšší stu- behu. „Aj na iných pretekoch vidíme, že 
pienok sa postavil Matúš Blšták zo Šulekova starší bežci majú početnejšie zastúpenie a 
(1,07 min.), na druhý stupienok Dominik omnoho lepšiu kondíciu ako tí mladší. Je to 
Macek z AK Bojničky (1,11 min.) a napokon určite daň aj za to, že mladí sa nehýbu, ale 
na treťom mieste skončil s časom 1,15 min. vďaka aj za tých, ktorí šport nepokladajú za 
Michal Remiš z AŠK Trnava. záťaž, ale za prirodzenú súčasť svojho živo-
S rastúcim vekom pretekárov geometricky ta. Tých mladých dokáže dobre motivovať 
klesal počet účastníkov – aj to je jeden z ne- rodina a škola, no ak sa na motiváciu nevy-
príjemnejších, ale realitu odrážajúcich po- užije tento detský vek, k športu sa už staršie 
znatkov z minuloročného aj tohtoročného deti dostávajú ťažšie, pretože to nie je ich 
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prirodzený návyk. Preto všade vyzývam pa- ako vlani postavil Michal Šantavý (3,24 
ni učiteľky zo škôlok a škôl: Priveďte deti, min.) a ako tretí skončil Tomáš Alušic (3,50 
žiakov, urobte si príjemnú zábavu, niečo min.). Svoje obligatórne primátorské kolo si 
pre zdravie a v dieťati možno vzbudíte záu- na záver detských kategórií odbehli aj 
jem o šport a o rok príde znovu, hoci aj sa- mestečskí dobrovoľní hasiči, ktorí organi-
mo. Kolektívny duch a obetavosť v tej naj- začne aj technicky popri niektorých poslan-
jednoduchšej forme sa akosi vytráca...,“ po- coch MsZ pomáhali pri zabezpečení trate a 
znamenal počas oceňovania dlhoročný aj pri iných činnostiach.
športový novinár Marián Pavlík, ktorý podu-
jatie aj tento rok vtipne i noblesne modero- Po vyhodnotení mladších kategórií na tré-
val. Jeho konštatovanie potvrdila aj kategó- ningovom futbalovom ihrisku, kde si deti na 
ria dvanásťročných a trinásťročných – na stupienkoch víťazov vychutnávali pocit me-
štart 600-metrovej trate sa postavili dve dailových víťazstiev a záujem fotoaparátov 
dievčatá z Leopoldova a z nich ako prvá do rodičov či organizátorov, sa už pred teniso-
cieľa dobehla minuloročná strieborná Ľubi- vými kurtmi začali zhromažďovať dospelí 
ca Danielová (2,29 min.) a striebornú me- bežci, na ktorých čakala pripravená 5800 
dailu s diplomom a cenou si odniesla Slávka metrov dlhá trať po Gucmanovej, Záhrad-
Hrašková (2,44 min.). V tejto kategórii na níckej, Kukučínovej ulici, Námestie sv. 
900-metrovej trati pretekali traja chlapci – Ignáca a opäť na Gucmanovu ulicu k cieľu 
zlato si odniesol s časom 2,24 min. domáci pri tenisových kurtoch.
Dominik Špacír, druhé miesto putovalo do V kategórii žien mladších ako 30 rokov 
Šulekova prostredníctvom Viliama Vachana Leopoldov reprezentovala Ľubica Sta-
(2,45 min.) a tretie miesto patrilo zasa neková, ktorá napokon aj vo svojej kategórii 
Leopoldovčanovi Tomášovi Kusému (2,46 zvíťazila s časom 27,47 min. O dve sekundy 
min.). si tak polepšila svoj minuloročný čas, ktorý 
Detské a mládežnícke kategórie uzavrela na jej vlani priniesol strieborné umiestnenie. 
900-metrovej trati kategória 14- až 15- Na druhom mieste skončila Zuzana 
ročných. V dievčenskej kategórii sa neštar- Hradická z Cedroň klubu (30,33 min.) a na 
tovalo, pretože sa neprihlásila ani jedna ako tretia do cieľa dobehla Jana Šlauková z 
účastníčka, a v chlapčenskej kategórii štar- Vrbového (35,20 min.). V kategórii žien nad 
tovali štyri chlapci z Leopoldova. Ako naj- 30 rokov štartovalo šesť bežkýň, no ani jed-
rýchlejší sa ukázal Michal Baranovič (3,20 na z Leopoldova. Na stupienky víťazov sa 
min.), ktorý vo svojej kategórii skončil pred napokon postavili Jana Kleskeňová z ŠK Pre 
rokom ako tretí, na striebornú priečku sa radosť (24,19 min.), Naďa Blštáková (Šule-

kovo, 25,14 min.) a Elena Svitková z Ivan zo Sliača (21,13 min.), na druhom mies-
Vrbového (26,16 min.). te skončil Ervin Páleník z Trenčína (21,23 
V kategóriách mužov sme mali možnosť vi- min.) a na treťom Ján Cvičela z AK Bojničky 
dieť známe aj nové tváre. V kategórii mužov (21,37 min.), ktorý v minuloročnom Behu 
narodených v roku 1975 a mladších bežali mestom sa umiestnil v menšej konkurencii 
medzi 15 účastníkmi traja bežci z bežcov v tejto kategórii na prvom mieste.
Leopoldova (T. Ondriga, M. Winkler, B. Naostatok ešte posledná kategória – kategó-
Gschwandtner), avšak na stupňoch víťazov ria bežcov nad 60 rokov. V nej Leopoldov 
napokon predseda prípravného výboru be- nemal svojho reprezentanta, zato medzi je-
hu Pavol Ondriga dekoroval neleopoldov- denástimi športovcami sme mali možnosť vi-
ských bežcov. Ako prvý do cieľa dobehol dieť účastníkov predchádzajúcich ročníkov, 
Imrich Magyar zo spoločnosti Marathon ktorí sa do Leopoldova pravidelne vracajú, 
Bratislava (19,20), za ním Ivan Urcikán z AK pretože sa stretávajú so svojimi starými ka-
Bojničky (20,42 min.) a na bronzovom stu- marátmi. Medzi nimi sa na prvom mieste 
pienku Andrej Zachar z Červeníka (22,20 umiestnil Stanislav Sviták z AK Trenčín s ča-
min.). Domáci bežec Tomáš Ondriga (22,29 som 23,01 min, ako druhý do cieľa dobehol 
min.) do cieľa dobehol ako štvrtý. Miroslav Kováč z Trenčína (23,07) a napo-
Svoju 5800-metrovú trať si prišli zabehnúť aj kon ako tretí Ján Kminiak z Ilavy (24,11).
šiesti bežci narodení v rozmedzí rokov 1965 Víťazov v Spolkovej záhrade po drobnom 
– 1974, medzi nimi aj Leopoldovčan Jozef občerstvení dekoroval Ing. Pavol Ondriga z 
Adamkovič, ktorý dosiahol čas 32,02 min. prípravného výboru behu, ktorý po viace-
Víťaznú trojicu tvorili Rastislav Karel zo Šúro- rých rokoch odmlky ako prvý presadzoval 
viec (20,55 min.), Peter Radič z Cífera myšlienku obnovenia leopoldovských be-
(21,11 min.) a Peter Horňáček z obce hov. Sami nadšenci behu však hovoria, že 
Rybník (21,36 min.). umiestnenie sa na stupienku víťazov je väč-
Muži narodení v rokoch 1955 – 1964 štarto- šinou len príjemným zavŕšením podobných 
vali desiati a aj v tejto kategórii sme mali podujatí, pretože beh je skôr o osobnej filo-
svojho reprezentanta – Petra Svečulu (33,31 zofii a hodnotách ako o víťazstvách. 

Pripravil J. Hladký, foto: jh, jm.min.). Na prvom mieste sa umiestnil Milan 
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Pripravil J. Hladký, foto: jh, jm.min.). Na prvom mieste sa umiestnil Milan 
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šéfom Vojenského umeleckého súboru. No on sa prejavil skôr ako výborný rozprávač a prí-
jemný spoločník. Jeho galantnosť mi bola veľmi sympatická. Krásne rozprával o tvorbe pre 
deti. A pri rozhovore sme vypili zopár becheroviek  (smiech).
* Hovoríte, že okrem stanice poznáte aj tunajšiu väznicu. Pravdepodobne sa spojila najmä 
s vašou novinárskou prácou.
- Možno sa začudujete, ale tento priestor poznám aj zvnútra. Našťastie, iba ako novinárka. V 
prvej polovici 90. rokov som aktívne prispievala článkami do mesačníka Fiškál, ktorý sa ve-
noval populárnym štýlom témam kriminalistiky, väzenstva a trestných činov z pohľadu histó-
rie i aktuálnej doby. Vtedy som navštívila ako reportérka niekoľko väzenských zariadení na 
Slovensku. Začala som v „justičáku“ v Bratislave, kde boli bo väzbe buď tí páchatelia trest-
ných činov, ktorí ešte na rozsudok čakali, alebo tzv. ľahšie prípady. Stretla som tam jednu 
mladú a veľmi peknú ženu. Obsluhovala počas obedov, priniesla nám kávu. Dostať sa ako vä-
zenkyňa v II. nápravnovýchovnej skupine k takejto práci bolo vyjadrením veľkej dôvery. 
Vyrozprávala mi svoj príbeh, z ktorého som pochopila, že z malej dedinky pravdepodobne 
odišla do Prahy, kde sa živila ako prostitútka a stala sa účastnou vraždy klienta spoluvinou. 
Dcéru nechala mame, a ona ju volala teta. Ako mamu vnímala vlastne svoju babku. Pre dob-
ré správanie ju po polovici trestu podmienečne napokon prepustili. Vydala sa za úspešného 
podnikateľa, narodilo sa im dieťa a kňaz, ktorý jej dodával silu vo väzbe, ich sobášil, aj dieťa 
im krstil. Keďže sa volala Mária, článok som nazvala Madona z väzenia. Medzi ďalšie väzen-
ské ústavy, ktoré som navštívila, patrili Nitra, Ilava, Trnava a tiež Leopoldov. Robila som roz-
hovory nielen s riaditeľmi či dozorcami, ale aj so samotnými väzňami.
* Neboli pre ženu takéto návštevy riskantné alebo rizikové?
- Som dosť dobrodružná povaha a pred dvadsiatimi rokmi som to veľmi neriešila. Vždy ma 
zaujímala kriminalistika, podmienky vo väzniciach z hľadiska dodržiavania ľudských práv 
a ľudia na okraji spoločnosti. V neposlednom rade nie každý sa ako novinár do takého 
prostredia mohol dostať a ten punc atraktivity a výnimočnosti ma nesmierne priťahoval.
* Ako si dnes spomínate na reportáž z leopoldovskej väznice?
- Prišla som sem pár rokov po väzenskej vzbure, ktorá mala, žiaľ, aj obete na životoch. 
Dokonca jeden príslušník väzenskej a justičnej stráže, ktorý vtedy zahynul, býval priamo
v meste, ako som sa neskôr dozvedela. Vtedy o pomeroch v tomto zariadení kolovali po-
merne nelichotivé informácie. Vraj tam chýbala disciplína a prakticky väznicu mali už dlh-
šie v rukách vplyvní odsúdení. Nemám však právo ani dostatok informácií na nejaké súdy. 
Vtedy som však vnímala skôr fakt, že niektorí odsúdení práve počas väzenia získali re-
meslo, ba dokonca, stali sa gramotní či venovali sa športu – obľúbený bol najmä stolný te-
nis alebo umeleckej tvorbe, maľovaniu a podobne. V tom období sa začínalo aj so slúže-
ním svätých omší v týchto zariadeniach.
* V tom čase ste zrejme netušili, že sa budete do nášho mesta vracať častejšie. V čom vní-
mate rozdiel za tie roky?
- Čaro Leopoldova, tichého a príjemného mestečka, som objavila pomerne nedávno. Veľmi 
príjemne ma prekvapila rekonštrukcia centra s útulným parčíkom, obchodmi a reštaurácia-
mi. Rada chodievam na obed či na kávu na námestie do reštaurácie nazvanej podľa histo-
rického praniera. Teraz mám vďaka môjmu pravidelnému cestovaniu cez toto mesto dôvod 
vystúpiť a pobudnúť tu dlhšie. Spoznala som krásne nové námestie, na rok chcem sa prísť 
pozrieť napríklad na festival harmonikárov či na výstavu gladiol. Som chovateľka mačiek a 
našla som u vás obchod s dobrou ponukou. Takže situácií, že vystúpim z vlaku práve v 
Leopoldove, napríklad len kvôli bežnému nákupu, bude zaiste oveľa viac.

Zhováral sa Martin Jurčo.
Foto: autor

Leopoldov: Oveľ a viac než  iba prestupná stanicaLeopoldov: Oveľ a viac než  iba prestupná stanica

Stretávali sme sa najskôr na chodbách istej bratislavskej re-
dakcie. Neskôr sme sa párkrát viezli rovnakým vlakovým 
spojom z Bratislavy do Leopoldova. Ona pokračovala o za-
stávku ďalej. Rodáčka z Bratislavy sa pred piatimi rokmi 
presťahovala do okresu Nové Mesto nad Váhom, pod 
Bezovec, do malebnej obce Nová Lehota. Prečo ju v našom 
meste vídať pravidelne a aký má k nemu vzťah? To mi novi-
nárka Iveta Pospíšilová ochotne porozprávala. Pri jednej z 
ciest vlakom vystúpila o zastávku skôr, teda v Leopoldove – 
aby porovnala svoje spomienky na mestečko spred rokov a 
svoju predstavu o dnešnom meste. Sadli sme si teda do ka-

viarne oproti novému parku na námestí a začal sa odvíjať rozhovor, ktorého stopy nájdeme 
kdesi v osemdesiatych rokoch.
Ivetu Pospíšilovú zaiste poznáte ako autorku zaujímavých a pútavých článkov ešte spred 
štvrťstoročia. V rokoch 1982-83 pracovala vo vtedajšej Československej televízii v 
Bratislave, potom písala o hudbe a filme v Smene, Populári, Mladých rozletoch a Filme a di-
vadle. Koncom 80. rokov sa nakrátko vrátila do Slovenskej televízie, keď ako dramaturgička 
a scenáristka hudobno-zábavných programov pripravovala relácie ako Aréna talentov či 
Rhytmick. Potom odišla do slobodného povolania a na medzinárodných filmových festiva-
loch mala na starosti médiá a novinárov. Po desaťročnej zastávke vo firemnom časopise 
Modrý plameň sa opäť vrátila aj k filmu. Pracuje pre filmovú spoločnosť Trigon a spolupra-
cuje aj s Rozhlasom a televíziou Slovenska. 
* Železničná stanica, no najmä centrum mesta – to sú lokality, kde sme sa neraz stretli. Čo 
vás pomerne pravidelne privádza do Leopoldova?
- Za prácou i súkromnými aktivitami sa presúvam takmer výlučne verejnými dopravnými 
prostriedkami. Cez Leopoldov cestujem z Piešťan do Bratislavy a späť najmenej raz do týž-
dňa. Donedávna som toto mesto vnímala ako dôležitú železničnú stanicu a tiež lokalitu s 
jednou z najstarších, najväčších a najprísnejších väzníc na Slovensku. Obe miesta som však 
spoznala už oveľa skôr, než som zmenila miesto bydliska. Pamätám sa, že ako dieťa som 
aspoň raz do roka cestovala s rodičmi a bratom vlakom do Ružomberka, neďaleko ktorého 
bývali starí rodičia. Môj otec bol novinár a textár (Vlado Pospíšil – písal texty k piesňam ako 
napr. Lístoček z brezy, Starý klaun či V skalickom hájičku – pozn.aut.) a chodievali sme si, 
najmä v letnom období prázdnin a dovoleniek, oddýchnuť na Liptov. V tých časoch, v 60. 
rokoch už minulého storočia, v Leopoldove zvykli „prepriahať“ lokomotívy, vlak tu dlhšie 
stál. Dobre som si zapamätala nielen učebnicovú informáciu, že je tu železničný dopravný 
uzol, kde sa križujú spoje na východ a juh Slovenska, ale aj pôsobivé priečelie železničnej 
stanice. Dodnes, aj keď si napríklad vo vlaku unavená zdriemnem a zrazu sa zobudím prá-
ve v Leopoldove a uvidím bordovo-smotanovú fasádu s nezameniteľnými štukami, hneď sa 
upokojím, že som nezaspala (smiech).
* Zaiste ste sa ako novinárka stretli aj s niektorými známymi leopoldovskými rodákmi.
- Mala som príležitosť ako novinárka, stretávať sa aj so slávnymi mestečskými rodákmi. 
Napríklad s novinárom Ivanom Szabóom, ale aj hudobným skladateľom Milanom 
Novákom. Veľmi dobre sa pamätám na stretnutie, keď som s ním robila ako mladá novinár-
ka rozhovor do denníka Smena. Stretli sme sa v klube Slovenského hudobného fondu v cen-
tre Bratislavy. Pána Nováka som si predstavovala ako prísneho vojaka, veď bol umeleckým 



1110

šéfom Vojenského umeleckého súboru. No on sa prejavil skôr ako výborný rozprávač a prí-
jemný spoločník. Jeho galantnosť mi bola veľmi sympatická. Krásne rozprával o tvorbe pre 
deti. A pri rozhovore sme vypili zopár becheroviek  (smiech).
* Hovoríte, že okrem stanice poznáte aj tunajšiu väznicu. Pravdepodobne sa spojila najmä 
s vašou novinárskou prácou.
- Možno sa začudujete, ale tento priestor poznám aj zvnútra. Našťastie, iba ako novinárka. V 
prvej polovici 90. rokov som aktívne prispievala článkami do mesačníka Fiškál, ktorý sa ve-
noval populárnym štýlom témam kriminalistiky, väzenstva a trestných činov z pohľadu histó-
rie i aktuálnej doby. Vtedy som navštívila ako reportérka niekoľko väzenských zariadení na 
Slovensku. Začala som v „justičáku“ v Bratislave, kde boli bo väzbe buď tí páchatelia trest-
ných činov, ktorí ešte na rozsudok čakali, alebo tzv. ľahšie prípady. Stretla som tam jednu 
mladú a veľmi peknú ženu. Obsluhovala počas obedov, priniesla nám kávu. Dostať sa ako vä-
zenkyňa v II. nápravnovýchovnej skupine k takejto práci bolo vyjadrením veľkej dôvery. 
Vyrozprávala mi svoj príbeh, z ktorého som pochopila, že z malej dedinky pravdepodobne 
odišla do Prahy, kde sa živila ako prostitútka a stala sa účastnou vraždy klienta spoluvinou. 
Dcéru nechala mame, a ona ju volala teta. Ako mamu vnímala vlastne svoju babku. Pre dob-
ré správanie ju po polovici trestu podmienečne napokon prepustili. Vydala sa za úspešného 
podnikateľa, narodilo sa im dieťa a kňaz, ktorý jej dodával silu vo väzbe, ich sobášil, aj dieťa 
im krstil. Keďže sa volala Mária, článok som nazvala Madona z väzenia. Medzi ďalšie väzen-
ské ústavy, ktoré som navštívila, patrili Nitra, Ilava, Trnava a tiež Leopoldov. Robila som roz-
hovory nielen s riaditeľmi či dozorcami, ale aj so samotnými väzňami.
* Neboli pre ženu takéto návštevy riskantné alebo rizikové?
- Som dosť dobrodružná povaha a pred dvadsiatimi rokmi som to veľmi neriešila. Vždy ma 
zaujímala kriminalistika, podmienky vo väzniciach z hľadiska dodržiavania ľudských práv 
a ľudia na okraji spoločnosti. V neposlednom rade nie každý sa ako novinár do takého 
prostredia mohol dostať a ten punc atraktivity a výnimočnosti ma nesmierne priťahoval.
* Ako si dnes spomínate na reportáž z leopoldovskej väznice?
- Prišla som sem pár rokov po väzenskej vzbure, ktorá mala, žiaľ, aj obete na životoch. 
Dokonca jeden príslušník väzenskej a justičnej stráže, ktorý vtedy zahynul, býval priamo
v meste, ako som sa neskôr dozvedela. Vtedy o pomeroch v tomto zariadení kolovali po-
merne nelichotivé informácie. Vraj tam chýbala disciplína a prakticky väznicu mali už dlh-
šie v rukách vplyvní odsúdení. Nemám však právo ani dostatok informácií na nejaké súdy. 
Vtedy som však vnímala skôr fakt, že niektorí odsúdení práve počas väzenia získali re-
meslo, ba dokonca, stali sa gramotní či venovali sa športu – obľúbený bol najmä stolný te-
nis alebo umeleckej tvorbe, maľovaniu a podobne. V tom období sa začínalo aj so slúže-
ním svätých omší v týchto zariadeniach.
* V tom čase ste zrejme netušili, že sa budete do nášho mesta vracať častejšie. V čom vní-
mate rozdiel za tie roky?
- Čaro Leopoldova, tichého a príjemného mestečka, som objavila pomerne nedávno. Veľmi 
príjemne ma prekvapila rekonštrukcia centra s útulným parčíkom, obchodmi a reštaurácia-
mi. Rada chodievam na obed či na kávu na námestie do reštaurácie nazvanej podľa histo-
rického praniera. Teraz mám vďaka môjmu pravidelnému cestovaniu cez toto mesto dôvod 
vystúpiť a pobudnúť tu dlhšie. Spoznala som krásne nové námestie, na rok chcem sa prísť 
pozrieť napríklad na festival harmonikárov či na výstavu gladiol. Som chovateľka mačiek a 
našla som u vás obchod s dobrou ponukou. Takže situácií, že vystúpim z vlaku práve v 
Leopoldove, napríklad len kvôli bežnému nákupu, bude zaiste oveľa viac.

Zhováral sa Martin Jurčo.
Foto: autor

Leopoldov: Oveľ a viac než  iba prestupná stanicaLeopoldov: Oveľ a viac než  iba prestupná stanica

Stretávali sme sa najskôr na chodbách istej bratislavskej re-
dakcie. Neskôr sme sa párkrát viezli rovnakým vlakovým 
spojom z Bratislavy do Leopoldova. Ona pokračovala o za-
stávku ďalej. Rodáčka z Bratislavy sa pred piatimi rokmi 
presťahovala do okresu Nové Mesto nad Váhom, pod 
Bezovec, do malebnej obce Nová Lehota. Prečo ju v našom 
meste vídať pravidelne a aký má k nemu vzťah? To mi novi-
nárka Iveta Pospíšilová ochotne porozprávala. Pri jednej z 
ciest vlakom vystúpila o zastávku skôr, teda v Leopoldove – 
aby porovnala svoje spomienky na mestečko spred rokov a 
svoju predstavu o dnešnom meste. Sadli sme si teda do ka-

viarne oproti novému parku na námestí a začal sa odvíjať rozhovor, ktorého stopy nájdeme 
kdesi v osemdesiatych rokoch.
Ivetu Pospíšilovú zaiste poznáte ako autorku zaujímavých a pútavých článkov ešte spred 
štvrťstoročia. V rokoch 1982-83 pracovala vo vtedajšej Československej televízii v 
Bratislave, potom písala o hudbe a filme v Smene, Populári, Mladých rozletoch a Filme a di-
vadle. Koncom 80. rokov sa nakrátko vrátila do Slovenskej televízie, keď ako dramaturgička 
a scenáristka hudobno-zábavných programov pripravovala relácie ako Aréna talentov či 
Rhytmick. Potom odišla do slobodného povolania a na medzinárodných filmových festiva-
loch mala na starosti médiá a novinárov. Po desaťročnej zastávke vo firemnom časopise 
Modrý plameň sa opäť vrátila aj k filmu. Pracuje pre filmovú spoločnosť Trigon a spolupra-
cuje aj s Rozhlasom a televíziou Slovenska. 
* Železničná stanica, no najmä centrum mesta – to sú lokality, kde sme sa neraz stretli. Čo 
vás pomerne pravidelne privádza do Leopoldova?
- Za prácou i súkromnými aktivitami sa presúvam takmer výlučne verejnými dopravnými 
prostriedkami. Cez Leopoldov cestujem z Piešťan do Bratislavy a späť najmenej raz do týž-
dňa. Donedávna som toto mesto vnímala ako dôležitú železničnú stanicu a tiež lokalitu s 
jednou z najstarších, najväčších a najprísnejších väzníc na Slovensku. Obe miesta som však 
spoznala už oveľa skôr, než som zmenila miesto bydliska. Pamätám sa, že ako dieťa som 
aspoň raz do roka cestovala s rodičmi a bratom vlakom do Ružomberka, neďaleko ktorého 
bývali starí rodičia. Môj otec bol novinár a textár (Vlado Pospíšil – písal texty k piesňam ako 
napr. Lístoček z brezy, Starý klaun či V skalickom hájičku – pozn.aut.) a chodievali sme si, 
najmä v letnom období prázdnin a dovoleniek, oddýchnuť na Liptov. V tých časoch, v 60. 
rokoch už minulého storočia, v Leopoldove zvykli „prepriahať“ lokomotívy, vlak tu dlhšie 
stál. Dobre som si zapamätala nielen učebnicovú informáciu, že je tu železničný dopravný 
uzol, kde sa križujú spoje na východ a juh Slovenska, ale aj pôsobivé priečelie železničnej 
stanice. Dodnes, aj keď si napríklad vo vlaku unavená zdriemnem a zrazu sa zobudím prá-
ve v Leopoldove a uvidím bordovo-smotanovú fasádu s nezameniteľnými štukami, hneď sa 
upokojím, že som nezaspala (smiech).
* Zaiste ste sa ako novinárka stretli aj s niektorými známymi leopoldovskými rodákmi.
- Mala som príležitosť ako novinárka, stretávať sa aj so slávnymi mestečskými rodákmi. 
Napríklad s novinárom Ivanom Szabóom, ale aj hudobným skladateľom Milanom 
Novákom. Veľmi dobre sa pamätám na stretnutie, keď som s ním robila ako mladá novinár-
ka rozhovor do denníka Smena. Stretli sme sa v klube Slovenského hudobného fondu v cen-
tre Bratislavy. Pána Nováka som si predstavovala ako prísneho vojaka, veď bol umeleckým 



12 13

Tohtoročná oslava Dňa detí v sobotu 31. má- ré robila Monika Juranová, alebo skôr špor-
ja nebola len veselá, ale aj poučná. Postarali tovo i súťažne ladené aktivity. Deti v troji-
sa o to predovšetkým členovia Hasičského a ciach si mohli vyskúšať zahrať fúkací hokej, 
záchranného zboru z Hlohovca v spoluprá- tradične veľký záujem bol o nafukovací 
ci s našimi dobrovoľnými hasičmi, ktorí z po- hrad, ktorý prirodzene ponúka veľa mož-
verenie svojho piešťanského veliteľstva pred- ností na vyjašenie sa, ale deti privítali aj 
stavili v športovom areáli Trolasky záchra- možnosť previezť sa na dvoch koníkoch 
nársky zásah pri havárii auta. Že pôjde o ne- sprevádzaných inštruktormi zo stajne 
obyčajný zásah, avizovalo aj húkanie šty- Leopoldovského jazdeckého klubu Okla-
roch hasičských áut na ihrisko. Pro- homa so sídlom v Červeníku. Ba tí trpezli-
fesionálny zásah predviedla posádka dvoch vejší sa po cvičnom futbalovom ihrisku 
vozidiel Hasičského a záchranného zboru. prišli previezť na tátošoch aj dva razy. V 
Jej úlohou bolo čo najrýchlejšie a najbez- Spolkovej záhrade si zasa mohli vyskúšať 
pečnejšie sa dostať k zranenému jazdcovi inovovanú podobu trojboja, v realizácii kto-
zakliesnenému v aute po dopravnej neho- rého pomohli mestskému referentovi kultú-
de. Deti aj mnohí dospelí mali teraz mož- ry Jankovi Markovi aj stolní tenisti Radomír 
nosť prvý raz vidieť, ako v skutočnosti takýto Pikna a Ján Mika. Súťažili vo viacerých dis-
zásah prebieha. So zvýšeným adrenalínom i ciplínach: hľadanie  tenisových loptičiek v 
strachom sledovali, ako hasiči rozbíjajú na nádobe na čas, navliekanie kuchynských 
havarovanom aute sklá na oknách, hydrau- drôteniek na tyč, hádzanie lopty oblúkom 
lické páčenie a strihanie plechu auta a stĺpi- do basketbalového koša a lovenie rybičiek s 
kov. Aj keď v aute nebol v skutočnosti žia- magnetom na udičku. Pretekári si užili ko-
den zranený človek ani figurína, záchranári pec humorných situácií a napokon sa na stu-
si počínali profesionálne a každý, kto videl pienok víťazov, ktorý sponzorsky vyhotovili 
tento zásah, si akiste povedal, že by ho ne- Viliam Blaško a Ján Mika, postavili Dominik 
chcel vidieť či zažiť ako divák v skutočnom Kotián s dvomi zlatými medailami, Sabína 
ohrození života. Deti si zároveň samy mohli Tomovičová s jednou zlatou a Samuel 
vyskúšať hasenie ohňa z prúdnic. Martinec s jednou striebornou a jednou 
Počas celého popoludnia svojich osláv moh- bronzovou medailou.

(jh, foto: jm)li deti využiť aj mnohé ďalšie zaujímavé 
atrakcie: či už to bolo maľovanie na tvár, kto-
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Staré prístroje mali dušu alebo Záplata na správnom mieste
V novom seriáli budeme postupne predstavovať rôzne subjekty, ktoré v Leopoldove rozvíja-
jú svoje podnikateľské aktivity v prospech jeho obyvateľov. V tomto čísle sa zhovárame s 
elektrotechnikom Markom Krasňanským. S rodinou síce býva v neďalekom Červeníku, no 
za manželku má Mestečanku Danku Černú a pracovne pôsobí najmä vo svojej tunajšej diel-
ni neďaleko námestia. Tu poskytuje služby svojho elektroservisu.
* Ste známy okrem iného aj tým, že často dokážete s entuziazmom opraviť i prístroje, kto-
ré mnohí vaši kolegovia zákazníkom vracajú ako neopraviteľné.
- O elektrotechniku som sa zaujímal odmalička. Beriem svoju prácu stále tak trochu ako ko-
níček. Som veru aj rád, keď mi do dielne prinesú staršie výrobky, lebo mi to pripomína det-
stvo. A moje začiatky v profesii v Hlohovci v prvej polovici deväťdesiatych rokov. Opravy 
starších výrobkov zaberú oveľa viac času. Často sa do dielne vrátim o deviatej večer. Už je 
pokoj, telefóny nezvonia, uvarím si kávu a ťahám do polnoci, aj do pol druhej, najmä keď 
sa nedarí a chcem to opraviť. Voľakedy sa televízory vyrábali s perspektívou desiatich-
-pätnástich rokov bezporuchovej prevádzky. Hoci tieto nové majú krajší obraz, farby, po-
skytujú 3 D... Je to prosto nostalgia. Kedysi vyrábali jednotlivé komponenty muži a ženy za 
pásom, ručne. Staré prístroje mali dušu. Tieto nové, to sú iba stroje. Výrobca počíta s tým, 
že zákazník o tri roky bude chcieť niečo nové, výkonnejšie, a preto ani ich životnosť nie je 
dlhá.-
* V začiatkoch ste pracovali v Hlohovci. Absolvovali ste elektrotechnickú školu?
- Áno, vyštudoval som v Trnave odbor automatizačnú a regulačnú techniku s maturitou. 
Najskôr som sa zamestnal v servise v Hlohovci. Potom som išiel na vojenčinu, kde som tiež 
opravoval – za opušťáky (smiech). Potom som sa znovu vrátil do servisu. Z toho, čo som sa 
v tých rokoch naučil, možno využijem v súčasnosti dvadsať percent. Každý rok absolvujem 
školenia, dopĺňam si vedomosti o nových prístrojoch.
* Kedy ste sa rozhodli otvoriť si vlastný servis, a práve v Leopoldove?
- Bolo to v roku 2002. Som rodený Pastuchovčan, ale s manželkou sme mali víziu, že bude-
me bývať v Leopoldove. Doma som mal pomerne veľkú klientelu, ale mesto je mesto. Tak 
som si povedal, že to skúsim. Najskôr som mal v parku takú malú búdku, kde kedysi predá-
vali vajíčka. Slušne sa to rozbehlo. Začali aj externé montáže antén, satelitných systémov...
* Chodievate priamo  k obyvateľom Leopoldova robiť aj menšie opravy?
- Áno, mám aj jednu kurióznu historku. Volala mi staršia pani z Leopoldova: Pán majster, 
mám v televízore vodu. Tak jej vravím: Televízor vypnite, vytiahnite zo zásuvky, ani sa ho 
nechytajte, aby sa voľačo nestalo. Myslel som si, že tam naliali vodu. Prišiel som, zapol som 
televízor a ten fungoval. Pýtam sa: Babka, kde máte tú vodu? Veď televízor vám ide. Zapol 
som satelit, ona si prepla z TV režimu na rádiorežim a objavil sa jej nápis s názvom českej 
rozhlasovej stanice Vltava. Takže občas sa pri práci aj zabavím... Starší ľudia ťažko zvládajú 
tieto nové programy, kedysi boli naučení na pár programov. Diaľkové ovládače majú malé 
písmenká, a to je chyba.
* S čím sa na vás obracajú zákazníci najčastejšie?
- Sú to najmä opravy LCD a plazmových televízorov. Kamaráti muzikanti bežne nosia com-
bá, zosilňovače, mixážne pulty, rôzne osvetľovacie systémy na diskotéky. Ale prevažne je to 
domáca elektronika. Televízory, CD prehrávače, domáce kiná. Občas nosia aj počítače, 
tam vymieňam väčšinou dosku, procesor. Občas sa stane, že mi chýba nejaká súčiastka, kto-
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-

-
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Dopravu ohrozovali aj pneumatiky
naukladané na železničnej trati
Ktosi povedal, že železnica je živý organizmus a vskutku železničiari denne riešia občas aj 
kuriózne, no občas aj smutné či ohrozujúce situácie. Presviedča nás o tom aj strohý pohľad 
do denníka života leopoldovskej železničnej stanice za ostatné dva mesiace.
15.4.2014 o 5:40 hod. v železničnej stanici Hlohovec vlakvedúca vlaku Os 5103 odovzda-
la výpravkyni zranenú cestujúcu, ktorá pociťovala nevoľnosť. Privolaná bola rýchla zdravot-
nícka pomoc a cestujúcu odviezla do Fakultnej nemocnice v Trnave. Zranenie ruky si spô-
sobila ešte pred nástupom do vlaku v železničnej stanici Leopoldov.
16.4.2014 o 19:57 hod. na úseku trate Veľké Kostoľany – Leopoldov prvý násled nákladné-
ho vlaku č. 41600 zrazil srnu.
26.4.2014 o 19:45 hod. na úseku trate Leopoldov – Trnava rušňovodič nahlásil, že pri od-
chode zo železničnej stanice Leopoldov spozoroval na 2. traťovej koľaji naukladané pneu-
matiky. Prípad bol nahlásený PZ Železničnej polície Trnava.
10. 5.2014 o 21:43 hod. na úseku trate Veľké Kostoľany – Leopoldov vlak opäť zrazil srnu. 
24.5.2014 o 15:35 hod. na úseku trate Brestovany – Leopoldov rušňovodič od vlaku ohlásil 
pootočené vzdialenostné upozorňovadlá na 1. a 2. koľaji.
1.6.2014 7:10 hod. na úseku trate Leopoldov – Siladice návestný majster zistil, že ktosi ukra-
dol prepojovacie lano stykových transformátorov.
3.6.2014 o 17:10 hod. na úseku trate Veľké Kostoľany – Leopoldov pred vchodovým  náves-
tidlom z 2. traťovej koľaji skupina detí naukladala štrk a kamene na železničnú trať. Cez ka-
menivo prešiel bez ujmy vlak R 608. 
2.6.2014 o 14:10 hod. na úseku Veľké Kostoľany – Leopoldov počas jazdy vlaku neznámy 
páchateľ rozbil sklo na okne vozňa. 
2.6.2014 vlak o 14:12 hod. zrazil a usmrtil muža, ktorý na odchodovom súbehu koľajníc v 
železničnej stanici Leopoldov skočil pod prichádzajúci vlak. Súhlas na ďalšiu jazdu vlaku 
bol vydaný o 15:16 h. Prípad vyšetruje PZ Železničnej polície Trnava. Z týchto dôvodov 4 
vlaky meškali celkovo 100 minút. Doprava v úseku Leopoldov - Brestovany v čase 14:12 až  
15:16 h bola realizovaná po 1 traťovej koľaji s obmedzením rýchlosti popri mieste nehody 
na 30 km/h.
14.6.2014 rušňovodič ohlásil, že medzi železničnou stanicou Siladice a Leopoldov mu po-
čas jazdy neznáma osoba kameňom rozbila pravé okno na zadnom stanovišti rušňa.
24.6. a 25.6.2014 výluka na trati Leopoldov – Hlohovec. Išlo o plánovanú výluku v sú-
vislosti s údržbou železničnej infraštruktúry. Uskutočňovali sa tu zváracie práce na hlavnej 
koľaji vykonávané  vlastnými kapacitami ŽSR.
V súčasnosti sa kompletizuje technicko-ekonomická štúdia stavby ŽSR, Elektrifikácia a opti-
malizácia trate Leopoldov – Nitra – Šurany. ŽSR predpokladajú jej spracovanie a odovzda-
nie od projektanta v najbližších týždňoch.

Zdroj: Tlačový odbor ŽSR

rú už nezoženiem, a tak musím prí-
stroj majiteľovi vrátiť.
* V dielni nevidím veľa rozrobeného. 
Stihnete opravu jedného prístroja vy-
konať počas jedného dňa?
-  Zvyčajne áno, opravy trvajú od pol 
do niekoľkých hodín. Ale niekedy to 
nejde. Vtedy nemá zmysel to siliť, tre-
ba zavrieť, vypnúť, ísť domov. Ráno si 
k tomu sadnem a mám to za pätnásť 
minút vyriešené. Teraz skúšam, čo vy-
hovuje zákazníkovi lepšie. Pol dňa 
chodievam po opravách k ním domo-
v. Hoci niekedy sa to v domácnosti 
nedá. Vtedy to vezmem do dielne. Je 
to lepšie, lebo napríklad starší ľudia 
zvyčajne pri odpájaní niečo odlomia, 
alebo nevedia znovu televízor zapo-
jiť, nastaviť si programy.
* Robíte si aj nejaké poznámky, aby 

ste na druhý deň vedeli, k čomu sa máte vrátiť?
- Väčšinou si všetko  držím v hlave. Nemá to ani zmysel  veľmi si robiť poznámky. Dnešný 
televízor bude o tri roky iný. Kedysi sme si archivovali schémy, robili záznamy, na čo sa tre-
ba sústrediť podľa poruchy.
* Umelcov kope múza, vás elektrina. Ako často? Zažili ste už nejakú väčšiu nepríjemnosť?
- Ako každý. Aj tesár či murár si klepnú kladivom po prstoch. Pracujem pod prúdom, me-
riam zapnuté prístroje, a keď sa napríklad pri rozhovore pozabudnem,  dostanem štípanec 
do prsta. Srdiečko zatiaľ poslúcha. Maximálne kúsok vypáleného mäsa v dvoch bodkách na 
ruke. Nerobím s vysokým napätím ako niektorí kolegovia. Klobúk dolu pred nimi.
* Okrem potreby neustáleho vzdelávania čo všetko si vaša práca vyžaduje, aké schopnosti 
a zručnosti?
V prvom rade trpezlivosť. Mali sme jedného dobrého učiteľa v škole, ktorý nám hovorieval: 
keď neplatia zákony, platí úvaha. Niekedy človek musí zapojiť aj fantáziu.
* V podnikaní sa vám darí, pravdepodobne ste aj zaplátali nejakú dieru v službách. Ako sa 
vám žije v Leopoldove?
- Kedysi bola iná ekonomická situácia a ľudia inak rozmýšľali, teraz to vidno aj pri opra-
vách. Veľmi premýšľajú, koľko investovať do opravy. Často si radšej kúpia nové na splátky. 
Vždy to riešim tak, že keď je v niečom útlm, treba pokračovať stále v elektronike, ale v inom 
odbore. Teraz kombinujem elektroinštalácie a servis. Veľa sa začínajú využívať alarmy. 
Elektronika ide dopredu, starší ľudia nosia náramky s alarmom, pomáha im to v prípadných 
náhlych situáciách pri zdravotnej nevoľnosti a podobne. Vždy teda svoje podnikanie riešim 
tak, aby bola záplata na správnom mieste.-
Marka Krasňanského mnohí v Leopoldove a okolí poznajú aj ako niekdajšieho člena skupi-
ny Atlantik a diskotekára. Hudbe sa už síce tak intenzívne nevenuje, no napriek pracovnej 
vyťaženosti mu ostáva čas aj na koníčky. Očarila ho Krajina tulipánov a po jej návšteve sa 
rozhodol seriózne sa učiť po holandsky. Už teraz sa chystá na letnú dovolenku a dáva do po-
riadku bicykel, aby svoju obľúbenú destináciu spoznával aj na dvoch kolesách.

Zhovárala sa a fotografovala Iveta Pospíšilová.

-

-

-

-

-
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Zdroj: Tlačový odbor ŽSR
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LEOPOLDOVSKÉ HODY
1. – 3. august 2014 
Sprievodné podujatia:
1. august (piatok)
hodová zábava v Spolkovej záhrade – organizátor: DHZ Leopoldov
2. august (sobota)
Hudobná promenáda (park na Námestí sv. Ignáca)
16:00 až 00:00 hod. –  vystúpenia hudobných formácií NaEx a Country bandu 
Neznámi  
hodová zábava v Spolkovej záhrade – organizátor: MTK Leopoldov
3. august (nedeľa)
Hudobná promenáda (park na Námestí sv. Ignáca)
16:00 až 18:00 hod. – vystúpenie hudobnej formácie Pohoda, 
18:00 až 20:00 hod. – vystúpenie hudobnej formácie AT BAND.

Počas hodov sa uskutoční výstava gladiol v priestoroch ZŠ Leopoldov a majstrovské 
futbalové zápasy na štadióne MTK Leopoldov.

29. august 2014 – súťaž vo varení gulášu
Obľúbené podujatie pri príležitosti výročia SNP s ďalšími sprievodnými súťažami (hod 
leopoldovskou mrežou, súťaž o zlatý klinec) a hudobným programom. 
Štartovné: 5 €. Organizátori si dovoľujú pripomenúť zmenu v propozíciách – suroviny 
na guláš si každý tím zaobstaráva sám a podľa svojho gusta!

6. september 2014 – VII. ročník podujatia Vráťme Slovensku harmoniku - prehliadka 
muzikantov hrajúcich na harmonike, chromatike a heligónke.

Bližšie informácie o týchto a ďalších pripravovaných podujatiach mesto Leopoldov 
zverejní včas prostredníctvom mestského rozhlasu, mestskej internetovej stránky a vý-
vesných plôch.

(ra)

Pozývame Vás...
Leto v Leopoldove 2014

Pozývame Vás...
Leto v Leopoldove 2014

V dňoch 14. a 15. júna 2014 sa na bratislavskej stanici Bratislava-východ uskutočnil už 16. 
celoslovenský zraz historických železničných vozidiel Rendez 2014. Na tomto podujatí si 
na svoje mohli prísť ako po iné roky návštevníci nielen v priestoroch historického depa, ale 
aj počas jázd mimoriadnych historických vlakov. Leopoldov ako dôležitá železničná križo-
vatka bola súčasťou tohto projektu, keďže práve z Leopoldova vychádzali niektoré historic-
ké vlaky. Nezvyčajnou trasou išiel motorový vlak z Prievidze cez stanice Nitra – Šurany – Ša-
ľa – Galanta, odkiaľ prešiel hore do Leopoldova a pokračoval smerom na Trnavu a Pezinok 
až do stanice Bratislava východ. V druhý deň zase exkluzívny parný vlak vychádzal priamo 
z Leopoldova do Trnavy až po Bratislavu východ. Pekne túto akciu charakterizoval jeden zo 
zanietencov z portálu vlaky.net, že tak ako v tenise Wimbledon alebo Roland Garros patria 
medzi štyri najvýznamnejšie grandslamové turnaje, tak aj Rendez tvorí každoročne jedno 
zo štvorice najväčších železničných podujatí na Slovensku. Samozrejme,  tomu  
inak ani tento rok. A to nielen kvôli počtu historických železničných vozidiel, ktoré sa na 
ňom zúčastnili, ale aj množstvu ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na mašinky prababičky, ktoré si 
mnohí pamätajú len z obrázkov a čiernobielych filmov pre pamätníkov. Tak ako každý rok, 
aj tentoraz sme zaznamenali viacero zvedavcov, ktorí sa prišli pozrieť na našu železničnú 
stanicu zamávať odchádzajúcim historickým vlakom. Tí, ktorí išli priamo na Rendez 2014, 
cestovali bezplatne.

Text a foto -mj-.

nebolo

Na Rendez cez LeopoldovNa Rendez cez Leopoldov

Struč ne z hasič ských diárov:
10. mája 2014 približne o 11.00 hod. bolo ohlásené dymenie z osobného motorového vo-
zidla značky VW Polo na ceste II/507 v Leopoldove. V tomto prípade išlo o skrat na elektro-
inštalácii vozidla pod palubnou doskou. Hasiči vykonali na vozidle protipožiarne opatre-
nia, poučili majiteľa vozidla a automobil mu odovzdali.
21. mája 2014 tesne po 13. hod. bol ohlásený požiar stromu na cintoríne v Leopoldove. Išlo 
o požiar topoľa v spodnej časti kmeňa. Na likvidáciu požiaru hasiči použili jeden vysoko-
tlakový prúd.
24. mája 2014 približne o 12.30 hod. bol ohlásený požiar odpadu v montážnej jame v uhol-
ných skladoch v Leopoldove. Hasiči na likvidáciu požiaru nasadili jeden vysokotlakový 

prúd. Príčina vzniku požiaru bola stanovená ako nedbalosť a neopatrnosť dospelých.
12. júna 2014 približne o 13.00 hod. bola ohlásená dopravná nehoda dvoch osobných mo-
torových vozidiel na ceste II/513 pri Leopoldove. V čase dopravnej nehody sa vo vozidlách 
nachádzali dve osoby (vodiči), z ktorých jedna osoba utrpela ľahšie zranenia. Hasiči po-
skytli zranenému vodičovi predlekársku prvú pomoc a asistovali pri jeho transporte do vo-
zidla Záchrannej zdravotnej služby. Na havarovaných vozidlách vykonali protipožiarne 
opatrenia a zachytili uniknuté prevádzkové kvapaliny. 
Pri všetkých udalostiach v Leopoldove zasahovali hasiči z Hlohovca.

(ra)
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program, v ktorom sa deti predstavili v sku- Barbora Rafajdusová, viceprezidentka pre 
pinkách, no svoje nadanie prezentovali aj in- Akademické aktivity ELSA Trnava
dividuálne. Rozprávanie i spomínanie oslá- (krátené; Universitas Tyrnaviensis, č.2, 
venkýň napokon spríjemnila pásmom piesní 2014, s. 21)
aj Folklórna skupina z Modranky. Aj keď 
vonku práve intenzívne pršalo, o dobrú nála-
du v posedení pri malom občerstvení sa po- Pozor
starala aj jedna z členiek folklórnej skupiny 
rozprávaním svojich príhod z družstva. na sťaženú (jh, foto: jm)

M o n i t o r dopravu pred 
Inštitucionálna návšteva Ústavu na výkon 
trestu odňatia slobody v Leopoldove železničnou 
V záujme rozšírenia obzorov študentov prá-
va zorganizovala Katedra trestného práva a stanicou!
kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej 

Mesto Leopoldov 18. júna 2014 odovzda-univerzity v súčinnosti so študentskou orga-
lo stavenisko na realizáciu stavby s ná-nizáciou ELSA Trnava inštitucionálnu 

návštevu Ústavu na výkon trestu odňatia slo- zvom Rekonštrukcia miestnej komuniká-
body a Ústavu na výkon väzby v cie Murgašova ulica, Leopoldov, stavby 
Leopoldove. Návšteva najstaršej väznice na Rekonštrukcia miestnej komunikácie Štú-
Slovensku sa uskutočnila 26. marca za účas- rova ulica, Leopoldov a stavby Stavebné 
ti 40 študentov Právnickej fakulty vrátane úpravy a udržiavacie práce – prístupová 
troch študentov z Omska (Rusko) a pedagó- cesta na Nádražnej ulici. Predmetom stav-
gov Právnickej fakulty doc. JUDr. Tomáša by bude rekonštrukcia miestnej komuni-
Strémyho, PhD., a JUDr. Mgr. Daniela kácie, zriadenie chodníkov a odstavných 
Krošláka, PhD., LL.M. parkovacích miest na Murgašovej ulici 
Naša exkurzia sa začala vo vnútorných (časť od Holubyho ulice smerom k želez-
priestoroch objektu Hrad, kde sa vykonáva ničnej stanici s napojením na Štúrovu uli-
trest odňatia slobody. V budove sme mali 

cu), s pokračovaním po Štúrovej ulici, tra-
možnosť prezrieť si možnosti, v ktorých pre-

sa po už zrekonštruovaný úsek komuniká-
biehajú kontaktné i bezkontaktné návštevy, 

cie (pri autobusovej zástavke) a stavebné 
taktiež vidieť cely na vykonávanie discipli-

úpravy a udržiavacie práce na prístupovej 
nárnych trestov, cely, kde sú umiestnení od-

ceste k bytovým domom na Nádražnej u. súdení na doživotie, ako i cely pre odsúde-
č. 484, 485, 486, 487, 488.ných, ktorí majú nariadený bezpečnostný re-
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti žim stráženia. Ďalšou našou zastávkou bola 
upozorňujeme občanov na sťažené pod-historická budova – tzv. stará väzba. V sú-
mienky a možné prípadné problémy v časnosti sa využíva iba prízemie tejto budo-
uvedenej lokalite, keďže po začatí výko-vy, ktoré slúžilo na potreby orgánov činných 
pových prác sa uvedené cestné úseky sta-v trestnom konaní. Súčasne tento priestor slú-
nú neprejazdné, nebude na nich možné ži na celoštátny zvoz eskort. O činnosti na 
parkovať vozidlá a prístup do nehnuteľ-tomto úseku nám porozprával vedúci väzby, 

ktorý tiež odpovedal na naše zvedavé otáz- ností bude sťažený. Prosíme preto o zvý-
ky. Návštevu sme ukončili  v priestoroch šenú opatrnosť dospelých, ale hlavne detí 
ústavu na výkon väzby – tzv. nová väzba, pri pohybe v mieste staveniska.

(ra)ktorá je určená pre obvinených.

Pohľadnica z Jalšového Pozdravili mamy 
Ani tento rok fanúšikovia pešej turistiky ne-

a staré mamyzabudli na 8. máj, ktorý sa už 32 rokov v na-
šom meste spája s turistickým pochodom do Poďakovať sa všetkým leopoldovským ma-
Jalšového. Spred mestského úradu 39 účast- mám i starým mamám sa prišli pri príleži-
níkov do Jalšového odviezol autobus a od tosti ich sviatku predstavitelia mesta v spo-
jalšovskej chaty sa už každý účastník musel lupráci s mestskou organizáciou Slo-
spoľahnúť len a len na svoje nohy. Túru za venského Červeného kríža na príjemnom 
vydareného, príjemného počasia po osved- posedení 8. mája v priestoroch jedálne zá-

kladnej školy. Podujatie moderovala kroni-čenej trase vedúcej cez Sv. Peter pri Váhu a 
kárka mesta Emília Harsányiová. Po sláv-železničný most s dvomi krátkymi prestáv-

kami vydržali bez väčších problémov do- nostných príhovoroch mamy a staré mamy 
pozdravili deti z materskej školy a predsta-konca aj tí najmladší. Účastníci turistického 
vili niektoré piesne a básne, venované prá-pochodu sa tak napokon stretli v Spolkovej 
ve mamám. Pani učiteľky Miriam Joštová a záhrade, kde ich čakal príjemný a zaslúžený 
Katarína Antalová spolu so svojimi malými oddych a účastnícke diplomy.

(jh, foto: jm) zverencami tak pripravili pekný kultúrny 
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Little Boy a Fat Man
Atómový vek dostal 6. a 9. augusta 1945 konkrétnu po-
dobu. Hirošima, Nagasaki, Little Boy, Fat Man aj Enola 
Gay sa stali synonymami hrôzy a utrpenia nevinných 
obetí a príkladom bezbrehej nezmyselnosti akejkoľvek 
vojny. Týmto konštatovaním by sme mohli začať aj skon-
čiť. Ako sme ale vnímali túto udalosť počas bezmála se-
demdesiatich rokov sami na sebe?
Studená vojna a antagonistický postoj dvoch nezmieri-
teľných blokov dáva tušiť, ako využívala propaganda tú-
to tragédiu, ktorá znamenala bodku za 2. svetovou voj-
nou. Bola to, bohužiaľ, tá najhoršia bodka, ktorú mohli 
víťazi udeliť civilizácii. Tak to chápal a dlhé roky využí-
val nespochybniteľný a bezprecedentný akt násilia na ci-
vilnom obyvateľstve pri vykresľovaní imperialistického 
strašiaka aj minulý režim. Nebolo argumentu na ospra-
vedlnenie barbarských činov, demonštrujúcich silu, kto-
ré si podľa rôznych zdrojov dodnes vyžiadali okolo 260 
tisíc obetí. Tajný americký projekt Manhattan na výrobu 
atómovej bomby dostal dve testovacie možnosti na stále 
otvorenom bojisku v Japonsku. O militantnom a fanatic-
kom Japonsku sme, okrem kamikadze, vtedy vedeli iba 
málo a akosi podvedome sme ho vnímali skôr ako neza-
interesovaný štát, ktorý sa stal terčom amerického násilia 
vlastne už po vojne v Európe.
U nás nastal prevrat a otvorenými hranicami k nám zača-
lo prúdiť všetko, čo sme zatiaľ videli iba z jednej strany. 
Doteraz masírovaní argumentmi z východu sme dostá-
vali – a dostávame – masáž zo západu. Zrazu sa u nás za-
čali objavovať dokumentárne snímky s iným, menej zná-
mym pohľadom na vojnové Japonsko aj na zvrhnutie pr-
vých atómových bômb. Musím priznať, že z tejto propa-
gandy, ktorá sa ak nie priamo, tak určite skryto snažila 
vyvolať dojem opodstatnenosti a ospravedlnenia atómo-
vého bombardovania, som bol rozčarovaný. Ukazujú 
nám fanaticky sa brániace Japonsko, ktoré útokom na 
Pearl Harbor v roku 1941 vyprovokovalo Spojené štáty 
americké k vstupu do 2. svetovej vojny. Legendárny film 
Most cez rieku Kwai ukazuje krutosť japonskej armády, 
rovnajúcu sa krutosti nemeckých fašistických hôrd. 
Poznanie, ktoré sa ťažko konfrontuje s dnešnými úsluž-
nými, až nadmieru pokornými obyvateľmi Japonska. Z 
pohľadu amerického vojaka, zdolávajúceho samovra-
žedný odpor japonských vojakov na ostrove Iwó-džima, 
bolo ukončenie vojny odstrašujúcim atómovým hríbom 

Včera, dnes a zajtra (4)Včera, dnes a zajtra (4)
vykúpením. Je otázne, či rýchlejšiu kapituláciu Japonska spôsobil iba atómový nátlak. 
Možno svoju úlohu zohrala aj „blitzkrieg“ (blesková vojna) Červenej armády v Mandžusku, 
ktorá mala podľa spojeneckých dohôd záujem o južnú časť polostrova Sachalin, Kurilské 
ostrovy a v hre bol dokonca aj ostrov Hokkaidó. Nech už to bolo akokoľvek, z pohľadu 
umierajúcich obyvateľov Hirošimy a Nagasaki to bolo nepochopiteľné zverstvo proti ľud-
skosti.
Na posudzovanie tejto temnej stránky ľudského pokroku si svoj názor musí urobiť každý
sám. Mňa argumenty o záchrane amerických životov nepresvedčili. Tak, ako je osúdenia-
hodné, ak armáda postupuje proti nepriateľovi so štítom zloženým zo žien a detí, je odsú-
deniahodné aj zabíjanie civilných obyvateľov kvôli záchrane vojakov akejkoľvek armády 
Ak by som posudzoval tento akt súčasným slovníkom, jediný výraz, ktorým by som to cha-
rakterizoval jedným slovom ja, je terorizmus...

Poznámka
Do výročia, ku ktorému vznikla táto úvaha, zostáva ešte niekoľko týždňov. Teraz vychádza 
nielen preto, že vojny nepretržite pokračujú ďalej, ale aj na pripomenutie, že k niektorým 
začíname byť prekliato blízko aj my.

Vojtech Moravčík
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Dnes sa budeme venovať sluchovo postihnutým obča-
nom. Nové Občianske združenie (OZ) Poradensko-
rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých 
Trnavského kraja so sídlom na Novosadskej ulici 4, 
917 01 Trnava (vo dvore Katolíckej  jednoty oproti sta-
rej polikliniky) ponúka záujemcom poskytovanie špe-
ciálneho sociálneho poradenstva, ktoré sa týka slu-
chového postihnutia, sociálnej rehabilitácie a artiku-
lačného tlmočenia pre nedoslýchavých a nepočujú-

cich (neovládajúcich posunkový jazyk) klientov. Záujemcovia o tieto služby môžu o ne 
požiadať v sídle OZ. 
Kontakty: Novosadská 4, 917 01 Trnava, telefón: 0917 648731, e-mailová adresa: pora-
denstvo.trnava@zoznam.sk. 
Pracovníci vykonávajú práce v teréne a preto je vhodné dohodnúť si stretnutie vopred. 
Služby poskytujú v pondelok až štvrtok v rozmedzí 8,00 – 15,00 hod. a v piatok od 08,00 
do 12,00 hod.
Zdarma sú poskytované tieto služby:
- sprostredkovanie komunikácie – artikulované tlmočenie,
- špecializované sociálne poradenstvo,
- poskytovanie sociálnej rehabilitácie,
- základné sociálne poradenstvo,
- sprostredkovanie služieb osobnej asistencie pre osoby so sluchovým postihnutím.
- poradenstvo pri výbere kompenzačných pomôcok,
- pomoc pri vybavovaní kompenzačných pomôcok,
- výmena batérií do načúvacích aparátov,
- výmena hadičiek do načúvacích aparátov, 
- výmena oliviek do načúvacích aparátov. 

Mgr. Viera Lietavová
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Aktuálne z futbalu
Žiaci sú prví v tabuľke, darí sa aj prípravke a dorastu
Posledné zápasy sezóny 2013/2014 sú už za nami. Futbalisti si vychutnávajú krátke prázd-
niny a ako už býva zvykom, od augusta začnú novú sezónu. Premenou počas júlovej 
prestávky prešlo aj hlavné ihrisko, na ktoré ihneď po vychladnutí trávy od posledného zápa-
su pribudol nový automatický zavlažovací systém. Veríme, že skvalitnenie jeho povrchu 
prispeje aj ku kvalitným futbalovým výkonom našich športovcov. Tí počas sezóny odohrali 
nejeden kvalitný duel. Činili sa hlavne žiaci, ktorí pod vedením Jozefa Beka zaslúžene po-
stúpili do oblastných majstrovstiev. Pred posledným zápasom im zástupca Oblastného fut-
balového zväzu Trnava rozdal medaily a pohár. Tento si chalani za svoje výkony určite za-
slúžili. So skvelým skóre 121:11, ktoré si vylepšili i v zápase so Šulekovom po výhre 7:1, ob-
sadili prvú priečku. Mládeži sa túto sezónu darilo, čo nás veľmi teší. Niektorí fanúšikovia 
označili ich výkony prívlastkom treťoligové. Uvidíme, či sa o rok pohár opäť dostane do ich 
rúk. V tíme zažiaril aj Tomáš Žemla, ktorý sa stal s 38 gólmi najproduktívnejším hráčom, čo 
by však nedosiahol bez pomoci celého tímu.
V novovzniknutej súťaži prípraviek tá leopoldovská nezostala svojej povesti nič dlžná a pod 
vedením Juraja Pobjeckého obsadila krásne tretie miesto. Juraj dostal na rozlúčku od chala-
nov aspoň vodnú sprchu, tá gólová sa totižto v poslednom zápase nekonala. No i tak ho prí-
pravkári vyhrali 2:1, čím si nenechali ujsť víťazstvo nad Zelenčom. Najvyššie víťazstvo 21:0 
zaznamenali nad Hrnčiarovcami. Takéto výsledky nie sú však u prípravkárov ničím výni-
močným, o čom napokon hovorí aj skóre 165:27. Chalani obsadili 3. miesto a už teraz sa te-
šia na novú sezónu s nemalými ambíciami pod vedením nového trénera, ktorého meno za-
tiaľ nie je známe, obsadiť prvé miesto.
Dorast v spojení so Siladicami pod vedením Richarda Slováka obsadil 5. miesto. Do ďalšej 
sezóny však zväz prijal novú smernicu, ktorá zakazuje spájanie tímov. Problémy a trápenie 
s užším kádrom by sa na budúcu sezónu mohli vyriešiť príchodom hráčov zo žiakov. Žiaci 

P Názov V R P Skóre B 

1 Cífer 18 0 0 216:04 54 
2 Zeleneč 15 0 3 102:22 45 

3 Leopoldov 14 0 4 165:27 42 

4 Križovany 11 1 6 95:61 34 

5 Zavar 9 0 9 57:66 27 

6 Bučany 7 1 10 35:74 22 

7 ŠK Šúrovce 6 0 12 35:103 18 

8 Majcichov 5 1 12 43:104 16 

9 Brestovany 2 0 16 27:158 6 

10 Hrnčiarovce 1 1 16 18:52 4 

 

P Názov V R P Skóre B 

1 MTK Leopoldov 23 1 2 121:11 70 
2 TJ Slovan Červeník 17 2 7 78:43 53 

3 OTJ - Banka 17 1 8 74:28 52 

4 TJ Družstevník Chtelnica 16 3 7 61:33 51 

5 TJ Slovan Veľké Orvište 16 3 7 70:36 51 

6 TJ Madunice 13 0 13 56:43 39 

7 TJ Družstevník Pastuchov 11 4 11 77 : 70 37 

8 OFK - Drahovce 10 3 13 49 : 71 33 

9 TJ Klas Dolné Trhovište 9 3 14 37:57 30 

10 FK Šulekovo 9 3 14 53 : 80 30 

11 TJ Družstevník Dolný Lopašov 9 2 15 58 : 76 29 

12 OFK Kľačany 8 4 14 57 : 86 28 

13 OŠK Prašník 5 2 19 40 : 100 17 

14 TJ Bojničky 2 3 21 24 : 121 9 

 

P Názov V R P Skóre B 

1 TJ Družstevník Trakovice 19 0 5 135:34 57 
2 OFK Malženice 18 1 5 137:34 55 

3 TJ Madunice 17 3 4 104:34 54 

4 TJ Slovan Veľké Orvište 15 3 6 82:56 48 

5 MTK Leopoldov 15 1 8 102:39 46 

6 OFK Trebatice 11 1 12 75 : 70 34 

7 TJ Sokolovce 10 3 11 69 : 74 33 

8 OFK - Drahovce 10 0 14 68 : 96 30(-3) 

9 OFK Bučany 9 2 13 58 : 85 29(-3) 

10 OŠK Veselé 8 2 14 54 : 113 26 

11 OŠK Horné Otrokovce 6 2 16 56 : 108 20(-3) 

12 TJ Bojničky 4 4 16 50 : 102 16 

13 FK Šulekovo 2 2 20 47 : 192 8 

14 OFK Ratnovce  (odstúpené) 0 0 0 0:00 0 

 

P Názov V R P Skóre B 

1 OFK Malženice 26 3 1 151:26 81 

2 TJ Družstevník Siladice 18 6 6 74:37 60 

3 ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové 19 3 8 84:47 60 

4 OŠK Dolná Krupá 16 6 8 75:45 54 

5 OFK - Drahovce 15 3 12 54:47 48 

6 TJ Slovan Veľké Orvište 15 2 13 68:58 47 

7 TJ Družstevník Horná Krupá 15 2 13 65:49 47 

8 OŠK Zavar 13 5 12 60:46 44 

9 ŠK Slávia Zeleneč 12 6 12 49:57 42 

10 ŠK Rapid Hrnčiarovce nad Parnou 12 4 14 50 : 68 40 

11 FK Šulekovo 12 3 15 74 : 92 39 

12 ŠK Cífer - Futbalový oddiel 12 3 15 54 : 74 39 

13 MTK Leopoldov 10 3 17 50 : 68 33 

14 ŠK Dvorníky 8 1 21 48 : 101 25 

15 TJ Družstevník Brestovany 6 1 23 37 : 99 19 

16 OFK Kľačany 5 1 24 51 : 130 16 

 

Tabuľka žiaci Tabuľka prípravka

Tabuľka dorast Tabuľka muži
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odohrali skvelú sezónu, z ktorej výkony si sem so sebou určite prinesú. Treba však povedať, 
že i napriek piatemu miestu hral dorast pekný futbal, no zápasy sa ťažko vyhrávajú s men-
ším počtom hráčov, ako má súper.
Takéto problémy však spôsobil aj striedavý štart niektorých chalanov za mužov. Tam nabe-
rali skúsenosti do ďalšej sezóny, v ktorej budú plnohodnotnou súčasťou nového tímu. Muži 
s jedným z najmladších tímov v lige sa postarali o nejeden kvalitný zápas, ktorý si mohli di-
váci v Leopoldove vychutnať. Krásny výkon ukázali za upršaného počasia proti 
Malženiciam. Ten, komu sa nelenilo prísť v nehostinnom počasí na ihrisko, určite neľutoval. 
Za výkon na ihrisku sa nemusí hanbiť ani jeden z hráčov. Presné prihrávky, kombinačná 
hra, ktorá však bola obmedzená rozbahneným terénom, a kolektívny výkon sa však nepo-
darilo pretaviť do dobrého výsledku. Zverenci Richarda Slováka ešte 10 minút pred koncom 
prehrávali len 2:1 a aktivitou sa blížili vyrovnaniu. Všetko má však svoju cenu a otvorenie 
hry zo strany Leopoldova prinieslo tri rýchle zásahy. Muži sa so svojimi “húpačkovými” vý-
konmi umiestnili na 13. miesto, čo je pre fanúšikov sklamaním, avšak do novej sezóny sa 
tím poctivo pripravuje a robí si zálusk na popredné priečky.

Pripravil Filip Zlámala.

Na ť ahu je prezident SŠ ZNa ť ahu je prezident SŠ Z
Slovenskí šachisti majú tiež svoj vrcholný orgán. Súčasný prezident Slovenského šachové-
ho zväzu Martin Huba (* 1965) z Prievidze poskytol pre náš časopis krátke interview, v kto-
rom nám porozpráva o problémoch svojej práce:

Kedy ste nastúpili do funkcie prezidenta SŠZ a aké ciele ste si 
určili pri nástupe do nej?
Do funkcie prezidenta som bol zvolený prvýkrát na Konferencii 
Slovenského šachového zväzu (SŠZ) v roku 2009. Prakticky od 
1.6.2009 som vo funkcii. V roku 2012 som bol zvolený znovu a mo-
je pôsobenie sa bude končiť v máji roku 2015. Pri nástupe do funk-
cie v čase finančnej krízy sme sa museli vyrovnať s nedostatkom pe-
ňazí a aj bolestivým spôsobom obmedziť výdavky slovenského ša-
chu. Finančná podvýživa nielen šachu na Slovensku trvá aj dnes. 
Druhým strategickým cieľom je rozvoj šachu či už prostredníctvom 
šachu v školách, šachových akadémií, lepšej práce s mládežou a 
efektívnejšej podpory reprezentantov na turnajoch.

l



22

Aktuálne z futbalu
Žiaci sú prví v tabuľke, darí sa aj prípravke a dorastu
Posledné zápasy sezóny 2013/2014 sú už za nami. Futbalisti si vychutnávajú krátke prázd-
niny a ako už býva zvykom, od augusta začnú novú sezónu. Premenou počas júlovej 
prestávky prešlo aj hlavné ihrisko, na ktoré ihneď po vychladnutí trávy od posledného zápa-
su pribudol nový automatický zavlažovací systém. Veríme, že skvalitnenie jeho povrchu 
prispeje aj ku kvalitným futbalovým výkonom našich športovcov. Tí počas sezóny odohrali 
nejeden kvalitný duel. Činili sa hlavne žiaci, ktorí pod vedením Jozefa Beka zaslúžene po-
stúpili do oblastných majstrovstiev. Pred posledným zápasom im zástupca Oblastného fut-
balového zväzu Trnava rozdal medaily a pohár. Tento si chalani za svoje výkony určite za-
slúžili. So skvelým skóre 121:11, ktoré si vylepšili i v zápase so Šulekovom po výhre 7:1, ob-
sadili prvú priečku. Mládeži sa túto sezónu darilo, čo nás veľmi teší. Niektorí fanúšikovia 
označili ich výkony prívlastkom treťoligové. Uvidíme, či sa o rok pohár opäť dostane do ich 
rúk. V tíme zažiaril aj Tomáš Žemla, ktorý sa stal s 38 gólmi najproduktívnejším hráčom, čo 
by však nedosiahol bez pomoci celého tímu.
V novovzniknutej súťaži prípraviek tá leopoldovská nezostala svojej povesti nič dlžná a pod 
vedením Juraja Pobjeckého obsadila krásne tretie miesto. Juraj dostal na rozlúčku od chala-
nov aspoň vodnú sprchu, tá gólová sa totižto v poslednom zápase nekonala. No i tak ho prí-
pravkári vyhrali 2:1, čím si nenechali ujsť víťazstvo nad Zelenčom. Najvyššie víťazstvo 21:0 
zaznamenali nad Hrnčiarovcami. Takéto výsledky nie sú však u prípravkárov ničím výni-
močným, o čom napokon hovorí aj skóre 165:27. Chalani obsadili 3. miesto a už teraz sa te-
šia na novú sezónu s nemalými ambíciami pod vedením nového trénera, ktorého meno za-
tiaľ nie je známe, obsadiť prvé miesto.
Dorast v spojení so Siladicami pod vedením Richarda Slováka obsadil 5. miesto. Do ďalšej 
sezóny však zväz prijal novú smernicu, ktorá zakazuje spájanie tímov. Problémy a trápenie 
s užším kádrom by sa na budúcu sezónu mohli vyriešiť príchodom hráčov zo žiakov. Žiaci 

P Názov V R P Skóre B 

1 Cífer 18 0 0 216:04 54 
2 Zeleneč 15 0 3 102:22 45 

3 Leopoldov 14 0 4 165:27 42 

4 Križovany 11 1 6 95:61 34 

5 Zavar 9 0 9 57:66 27 

6 Bučany 7 1 10 35:74 22 

7 ŠK Šúrovce 6 0 12 35:103 18 

8 Majcichov 5 1 12 43:104 16 

9 Brestovany 2 0 16 27:158 6 

10 Hrnčiarovce 1 1 16 18:52 4 

 

P Názov V R P Skóre B 

1 MTK Leopoldov 23 1 2 121:11 70 
2 TJ Slovan Červeník 17 2 7 78:43 53 

3 OTJ - Banka 17 1 8 74:28 52 

4 TJ Družstevník Chtelnica 16 3 7 61:33 51 

5 TJ Slovan Veľké Orvište 16 3 7 70:36 51 

6 TJ Madunice 13 0 13 56:43 39 

7 TJ Družstevník Pastuchov 11 4 11 77 : 70 37 

8 OFK - Drahovce 10 3 13 49 : 71 33 

9 TJ Klas Dolné Trhovište 9 3 14 37:57 30 

10 FK Šulekovo 9 3 14 53 : 80 30 

11 TJ Družstevník Dolný Lopašov 9 2 15 58 : 76 29 

12 OFK Kľačany 8 4 14 57 : 86 28 

13 OŠK Prašník 5 2 19 40 : 100 17 

14 TJ Bojničky 2 3 21 24 : 121 9 

 

P Názov V R P Skóre B 

1 TJ Družstevník Trakovice 19 0 5 135:34 57 
2 OFK Malženice 18 1 5 137:34 55 

3 TJ Madunice 17 3 4 104:34 54 

4 TJ Slovan Veľké Orvište 15 3 6 82:56 48 

5 MTK Leopoldov 15 1 8 102:39 46 

6 OFK Trebatice 11 1 12 75 : 70 34 

7 TJ Sokolovce 10 3 11 69 : 74 33 

8 OFK - Drahovce 10 0 14 68 : 96 30(-3) 

9 OFK Bučany 9 2 13 58 : 85 29(-3) 

10 OŠK Veselé 8 2 14 54 : 113 26 

11 OŠK Horné Otrokovce 6 2 16 56 : 108 20(-3) 

12 TJ Bojničky 4 4 16 50 : 102 16 

13 FK Šulekovo 2 2 20 47 : 192 8 

14 OFK Ratnovce  (odstúpené) 0 0 0 0:00 0 

 

P Názov V R P Skóre B 

1 OFK Malženice 26 3 1 151:26 81 

2 TJ Družstevník Siladice 18 6 6 74:37 60 

3 ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové 19 3 8 84:47 60 

4 OŠK Dolná Krupá 16 6 8 75:45 54 

5 OFK - Drahovce 15 3 12 54:47 48 

6 TJ Slovan Veľké Orvište 15 2 13 68:58 47 

7 TJ Družstevník Horná Krupá 15 2 13 65:49 47 

8 OŠK Zavar 13 5 12 60:46 44 

9 ŠK Slávia Zeleneč 12 6 12 49:57 42 

10 ŠK Rapid Hrnčiarovce nad Parnou 12 4 14 50 : 68 40 

11 FK Šulekovo 12 3 15 74 : 92 39 

12 ŠK Cífer - Futbalový oddiel 12 3 15 54 : 74 39 

13 MTK Leopoldov 10 3 17 50 : 68 33 

14 ŠK Dvorníky 8 1 21 48 : 101 25 

15 TJ Družstevník Brestovany 6 1 23 37 : 99 19 

16 OFK Kľačany 5 1 24 51 : 130 16 

 

Tabuľka žiaci Tabuľka prípravka

Tabuľka dorast Tabuľka muži

23

odohrali skvelú sezónu, z ktorej výkony si sem so sebou určite prinesú. Treba však povedať, 
že i napriek piatemu miestu hral dorast pekný futbal, no zápasy sa ťažko vyhrávajú s men-
ším počtom hráčov, ako má súper.
Takéto problémy však spôsobil aj striedavý štart niektorých chalanov za mužov. Tam nabe-
rali skúsenosti do ďalšej sezóny, v ktorej budú plnohodnotnou súčasťou nového tímu. Muži 
s jedným z najmladších tímov v lige sa postarali o nejeden kvalitný zápas, ktorý si mohli di-
váci v Leopoldove vychutnať. Krásny výkon ukázali za upršaného počasia proti 
Malženiciam. Ten, komu sa nelenilo prísť v nehostinnom počasí na ihrisko, určite neľutoval. 
Za výkon na ihrisku sa nemusí hanbiť ani jeden z hráčov. Presné prihrávky, kombinačná 
hra, ktorá však bola obmedzená rozbahneným terénom, a kolektívny výkon sa však nepo-
darilo pretaviť do dobrého výsledku. Zverenci Richarda Slováka ešte 10 minút pred koncom 
prehrávali len 2:1 a aktivitou sa blížili vyrovnaniu. Všetko má však svoju cenu a otvorenie 
hry zo strany Leopoldova prinieslo tri rýchle zásahy. Muži sa so svojimi “húpačkovými” vý-
konmi umiestnili na 13. miesto, čo je pre fanúšikov sklamaním, avšak do novej sezóny sa 
tím poctivo pripravuje a robí si zálusk na popredné priečky.

Pripravil Filip Zlámala.

Na ť ahu je prezident SŠ ZNa ť ahu je prezident SŠ Z
Slovenskí šachisti majú tiež svoj vrcholný orgán. Súčasný prezident Slovenského šachové-
ho zväzu Martin Huba (* 1965) z Prievidze poskytol pre náš časopis krátke interview, v kto-
rom nám porozpráva o problémoch svojej práce:

Kedy ste nastúpili do funkcie prezidenta SŠZ a aké ciele ste si 
určili pri nástupe do nej?
Do funkcie prezidenta som bol zvolený prvýkrát na Konferencii 
Slovenského šachového zväzu (SŠZ) v roku 2009. Prakticky od 
1.6.2009 som vo funkcii. V roku 2012 som bol zvolený znovu a mo-
je pôsobenie sa bude končiť v máji roku 2015. Pri nástupe do funk-
cie v čase finančnej krízy sme sa museli vyrovnať s nedostatkom pe-
ňazí a aj bolestivým spôsobom obmedziť výdavky slovenského ša-
chu. Finančná podvýživa nielen šachu na Slovensku trvá aj dnes. 
Druhým strategickým cieľom je rozvoj šachu či už prostredníctvom 
šachu v školách, šachových akadémií, lepšej práce s mládežou a 
efektívnejšej podpory reprezentantov na turnajoch.

l



24

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Ako sa vám darí tieto ciele plniť?
Podarilo sa vytvoriť určitú finančnú rezervu a systém financovania je nastavený tak, že 
SŠZ  je schopný prežiť bez cudzej pomoci, samozrejme, okrem reprezentácie Slovenska, 
ktorá je vecou štátu. Vo finančnej oblasti už veľké rezervy nie sú, šetrí sa prakticky všade 
a na všetkom. Možné zlepšenie je v oblasti rozvojových projektov, hlavne v Šachu na ško-
lách, ktorý sa nerozbehol tak, ako by som si želal, a v prípade úspechu by mal priniesť 
viac členov, a tým aj viac financií na chod našej organizácie.

S akými problémami najviac  zápasíte pri vašej práci? Kde hľadáte skryté rezervy?
Pri mojej práci sa stretávam s bežnými problémami, ako napríklad logický odpor voči za-
vádzaným zmenám a prirodzenej opozície jednotlivcov, ktorým som niekedy v niečom 
nebol povôli. V manažérskej pozícii sa nedá vyhovieť každému vo všetkom. Nové nápa-
dy čakám od mladých členov SŠZ, ktorým sa snažím dávať priestor na realizáciu. Myslím 
si, že slovenský šach sa nemusí obávať o svoju budúcnosť.

Ste spokojný s úspechmi slovenských šachistov a šachistiek v zahraničných súťa-
žiach jednotlivcov i družstiev?
Som realista, asi nebudeme mať majstra sveta, v našich zemepisných podmienkach ša-
chisti a šachistky študujú na vysokých školách a popritom hrajú šach. Uživiť sa šachom 
dokážu len niektorí a aj z nich nie sú milionári. Každý úspech a medaila mládeže alebo 
slušné umiestenie dospelých poteší a, samozrejme, dodá novú energiu v našej práci. 
Minulý rok ma napríklad potešilo víťazstvo našich žien na Mitrope a v tomto roku bron-
zová medaila našich seniorov na ME seniorov družstiev.

Ako je na tom slovenský ženský šach?
Ženský šach má na Slovensku problémy. Po našich súčasných reprezentantkách je vý-
konnostná medzera a potrebujeme pomerne rýchlo dve-tri mladé šachistky schopné re-
prezentovať. Problémom je aj malý počet dievčat, čo hrajú šach. Snažíme sa situáciu 
zvrátiť zavedením povinnej ženskej šachovnice, ale výsledok bude reálne závisieť od prá-
ce zainteresovaných klubov.

Na Slovensku v posledných rokoch zanikol šachový časopis. Akým spôsobom ste na-
hradili jeho absenciu?
Tri roky som vydával zo svojich prostriedkov šachový časopis, ktorý sa však na Slovensku 
nedokázal uživiť. Myslím si, že by sme mohli ísť do budúcnosti cestou elektronického ča-
sopisu, čo by bolo lacnejšie, a mohol by sa distribuovať na potrebné miesta rýchlo a efek-
tívne. Myslím si, že naša webová stránka do určitej miery nahrádza časopis v súčasnosti.

Ako pokračuje rozbehnutý program Šach v škole?
Už ho financujeme bez pomoci FIDE a bude záležať na ľuďoch v regiónoch, či sa uchytí 
alebo po čase zanikne napriek tomu, že je to zaujímavá a potrebná aktivita. Vidím to tak 
„pol na pol“.

V čom vidíte význam zakladania šachových rubrík v lokálnej i regionálnej tlači?
Každá propagácia šachu je dobrá a prospešná.

Akým spôsobom by ste im mohli pomôcť z pozície predsedu SŠZ?
Regionálne šachové akadémie majú finančnú podporu od SŠZ na rôzne aktivity aj na in-
formovanie v regionálnej tlači. Otázkou je, ako túto podporu využijú.

Nájdete si popri vašej náročnej práci čas aj na šachovú partiu alebo vyriešenie ša-
chovej skladby?
Žiaľ, moja šachová energia sa „funkcionárčením“ vyčerpala a naozaj neviem, ako to bu-
de s mojím hraním šachu po skončení vo funkcii na budúci rok. Pekný šachový obrat ma 
poteší aj dnes, ale hlavne ako konzumenta šachovej krásy.

Za rozhovor ďakuje Gorazd Kollárik.

Š achová partia pre zábavu i pouč enie:Š achová partia pre zábavu i pouč enie:
Biely: Victor Ciocaltea (16. 1. 1932 – 10. 9. 1983)
Čierny: Ján Šefc (10. 12. 1924 – 17. 5. 2014)
Drážďany 1956

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 (Hra dvoch jazdcov v obrane je otvorenie známe od 19. storo-
čia.) 4.Jg5 (V minulosti veľmi populárne pokračovanie, čo nútilo čierneho obetovať pešiaka; 
iné možnosti bieleho sú: 4.d3 alebo 4.d4) 4. - d5 (Alebo Traxlerov variant: 4. - Sc5 5.J×f7 
De7 6.J×h8 Df8 7.d4 S×d4 8.0-0 D×h8 9.c3 Sb6 10.Jd2 d6 11.h3 Sd7 12.b4 Je7 13.a4 a5 
14.Sb2 0-0-0 s útokom bieleho, ale v koreš. p. Estrin vs. Nun sa stalo: 5. - S×f2+! 6.Kf1 De7 
7.J×h8 d5! 8.e×d5 Jd4 9.h3 Sg3 10.c3 Jf5 11.d4 Sd7 12.De2? Sh2! 13.Kf2 Jg3 14.De1 Jfe4+! 
15.Kf3 Jd2+! 16.J×d2 Df6+ a biely sa vzdal.) 5.e×d5 b5 (5. - Ja5 6.Sb5+ c6 7.d×c6 b×c6 8.-
Se2 h6 9.Jf3 e4 10.Je5 Dd4 11.f4 Sc5 12.Vf1 Se7 13.c3 Db6 14.Da4 Sd7 15.Ja3 a6 16.J×d7 
J×d7 17.D×e4 Jf6 18.De3 D×e3 19.d×e3 S×a3  a biely má výhodu v dvojici strelcov.) 6.Sf1 
(Po braní bieleho strelca zostane čierny pešiak na poli c4 veľmi silný: 6.d×c6 b×c4 7.Jc3 
Se7 8.0-0 h6 9.Jge4 J×e4 10.J×e4 0-0 11.De2 Dd4 12.De3 Se6 13.d3 c×d3 14.D×d4 e×d4 
15.c×d3 Vb8 16.b6 Vb617.Sb2 Vd8 =; aj po: 6.S×b5 D×d5 7.Jc3 D×g2 8.Df3 D×f3 9.J×f3 
Sd7 10.d3 Sb4 11.0-0 Sd6 12.S×c6 S×c6 13.J×e5 S×e5 14.Ve1 Je4 15.J×e4 0-0 16.f4 Sd4+ 
17.Se3 Sxb2 18.Vb1 Vfb8 udrží čierny rovnováhu s dvojicou strelcov.) 6. - Jd4 7.c3 J×d5 
(Šachová teória pozná aj iné pokračovanie: 7. - h6 8.c×d4 h×g5 9.S×b5+ Sd7 10.S×d7+ 
D×d7 11.d×e5 J×d5 atď.) 8.c×d4 D×g5 9.S×b5 Kd8 10.Df3 Sb7 11.Jc3 e×d4 12.Je2 Vb8 
13.D×f7 Jf6 14.Dc4 Sd5 15.Dd3 c5 16.Sc4 Dxg2 17.Vg1 S×c4 18.D×c4 Dd5 19.D×d5 
J×d5 20.d3 Kd7! 21.Jg3 Ve8+ 22.Kd2 g6 23.b3 Sh6+ 24.Kd1 Jc3+ 25.Kc2 S×c1 26.Va×c1 
Vhf8 27.Vgf1 Vf3 28.Kd2? (28.Va1 Vef8 29.Je4 J×e4 30.d×e4 V×f2+ 31.V×f2 V×f2+ 32.Kd3 
Vh2 33.b4 c×b4 34.K×d4 a5 35.Ke5 Vf2 36.Vd1+ Ke8 37.Va1 Kf7 -+) 28. - V×g3 a biely sa 
vzdal.
Ján Šefc, rodák z Prešova, ale neskôr býval v Bratislave, kde aj umrel, bol slovenský šachový 
majster, autor viacerých učebníc a príručiek o šachu. Jeho Moderná učebnica šachu vydaná 
r. 1987 patrí medzi najlepšie učebnice na Slovensku. Za víťazstvo v hlavnom turnaji v 
Banskej Bystrici r. 1944 získal titul majstra šachu. Vyrastal v Košiciach, ale po ich obsadení 
Maďarskom r. 1938 sa s rodičmi presťahoval do Prešova. Po otcovej smrti r. 1949 musel na-
stúpiť do práce v Bratislave, a tak nedokončil štúdium medicíny. V r. 1953 sa stal profesio-
nálnym šachovým trénerom. Po bronze na majstrovstvách ČSR r. 1954 sa stal majstrom ČSR 
r. 1955. Dvakrát reprezentoval Československo na olympiádach (r. 1956 a 1958 ako druhý 
Slovák po Ujtelkym) a na ME družstiev r. 1957, keď ČSR skončila na 3. mieste. Obsadil aj 6. 
miesto na medzinárodnom turnaji v Mariánskych Lázňach r. 1956 (Steinitzov memoriál). K 
jeho žiakom patrili napr. veľmajstri Ftáčnik a Štohl, IM Tibenský, Franzen a Vavrák. Už v 
mladosti sa prejavil aj ako talentovaný šachový skladateľ. Svoju prvotinu uverejnil ešte ako 
16-ročný, ale už ako 15-ročný pripravoval šachovú rubriku v prešovskej Slovenskej slobo-
de. Bol veľmi korektným človekom so zmyslom pre  čestnosť i spravodlivosť a patril medzi 
obľúbených členov ŠK Slovan Bratislava. Jeho rýchlu výhru s rumunským šachovým veľmaj-
strom Victorom Ciocalteom (reprezentoval Rumunsko na jedenástich šachových olympiá-
dach a neskôr porazil s bielymi figúrami v sicílskej obrane na ŠO vo Varne r. 1962 aj legen-
dárneho amerického šampióna Roberta Fischera) sme uverejnili ako tichú spomienku na 
iba nedávno zosnulého nestora slovenského šachu, keď odišiel do „šachového neba“ tak-
mer 90-ročný.
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Ako sa vám darí tieto ciele plniť?
Podarilo sa vytvoriť určitú finančnú rezervu a systém financovania je nastavený tak, že 
SŠZ  je schopný prežiť bez cudzej pomoci, samozrejme, okrem reprezentácie Slovenska, 
ktorá je vecou štátu. Vo finančnej oblasti už veľké rezervy nie sú, šetrí sa prakticky všade 
a na všetkom. Možné zlepšenie je v oblasti rozvojových projektov, hlavne v Šachu na ško-
lách, ktorý sa nerozbehol tak, ako by som si želal, a v prípade úspechu by mal priniesť 
viac členov, a tým aj viac financií na chod našej organizácie.

S akými problémami najviac  zápasíte pri vašej práci? Kde hľadáte skryté rezervy?
Pri mojej práci sa stretávam s bežnými problémami, ako napríklad logický odpor voči za-
vádzaným zmenám a prirodzenej opozície jednotlivcov, ktorým som niekedy v niečom 
nebol povôli. V manažérskej pozícii sa nedá vyhovieť každému vo všetkom. Nové nápa-
dy čakám od mladých členov SŠZ, ktorým sa snažím dávať priestor na realizáciu. Myslím 
si, že slovenský šach sa nemusí obávať o svoju budúcnosť.

Ste spokojný s úspechmi slovenských šachistov a šachistiek v zahraničných súťa-
žiach jednotlivcov i družstiev?
Som realista, asi nebudeme mať majstra sveta, v našich zemepisných podmienkach ša-
chisti a šachistky študujú na vysokých školách a popritom hrajú šach. Uživiť sa šachom 
dokážu len niektorí a aj z nich nie sú milionári. Každý úspech a medaila mládeže alebo 
slušné umiestenie dospelých poteší a, samozrejme, dodá novú energiu v našej práci. 
Minulý rok ma napríklad potešilo víťazstvo našich žien na Mitrope a v tomto roku bron-
zová medaila našich seniorov na ME seniorov družstiev.

Ako je na tom slovenský ženský šach?
Ženský šach má na Slovensku problémy. Po našich súčasných reprezentantkách je vý-
konnostná medzera a potrebujeme pomerne rýchlo dve-tri mladé šachistky schopné re-
prezentovať. Problémom je aj malý počet dievčat, čo hrajú šach. Snažíme sa situáciu 
zvrátiť zavedením povinnej ženskej šachovnice, ale výsledok bude reálne závisieť od prá-
ce zainteresovaných klubov.

Na Slovensku v posledných rokoch zanikol šachový časopis. Akým spôsobom ste na-
hradili jeho absenciu?
Tri roky som vydával zo svojich prostriedkov šachový časopis, ktorý sa však na Slovensku 
nedokázal uživiť. Myslím si, že by sme mohli ísť do budúcnosti cestou elektronického ča-
sopisu, čo by bolo lacnejšie, a mohol by sa distribuovať na potrebné miesta rýchlo a efek-
tívne. Myslím si, že naša webová stránka do určitej miery nahrádza časopis v súčasnosti.

Ako pokračuje rozbehnutý program Šach v škole?
Už ho financujeme bez pomoci FIDE a bude záležať na ľuďoch v regiónoch, či sa uchytí 
alebo po čase zanikne napriek tomu, že je to zaujímavá a potrebná aktivita. Vidím to tak 
„pol na pol“.

V čom vidíte význam zakladania šachových rubrík v lokálnej i regionálnej tlači?
Každá propagácia šachu je dobrá a prospešná.

Akým spôsobom by ste im mohli pomôcť z pozície predsedu SŠZ?
Regionálne šachové akadémie majú finančnú podporu od SŠZ na rôzne aktivity aj na in-
formovanie v regionálnej tlači. Otázkou je, ako túto podporu využijú.

Nájdete si popri vašej náročnej práci čas aj na šachovú partiu alebo vyriešenie ša-
chovej skladby?
Žiaľ, moja šachová energia sa „funkcionárčením“ vyčerpala a naozaj neviem, ako to bu-
de s mojím hraním šachu po skončení vo funkcii na budúci rok. Pekný šachový obrat ma 
poteší aj dnes, ale hlavne ako konzumenta šachovej krásy.

Za rozhovor ďakuje Gorazd Kollárik.

Š achová partia pre zábavu i pouč enie:Š achová partia pre zábavu i pouč enie:
Biely: Victor Ciocaltea (16. 1. 1932 – 10. 9. 1983)
Čierny: Ján Šefc (10. 12. 1924 – 17. 5. 2014)
Drážďany 1956

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 (Hra dvoch jazdcov v obrane je otvorenie známe od 19. storo-
čia.) 4.Jg5 (V minulosti veľmi populárne pokračovanie, čo nútilo čierneho obetovať pešiaka; 
iné možnosti bieleho sú: 4.d3 alebo 4.d4) 4. - d5 (Alebo Traxlerov variant: 4. - Sc5 5.J×f7 
De7 6.J×h8 Df8 7.d4 S×d4 8.0-0 D×h8 9.c3 Sb6 10.Jd2 d6 11.h3 Sd7 12.b4 Je7 13.a4 a5 
14.Sb2 0-0-0 s útokom bieleho, ale v koreš. p. Estrin vs. Nun sa stalo: 5. - S×f2+! 6.Kf1 De7 
7.J×h8 d5! 8.e×d5 Jd4 9.h3 Sg3 10.c3 Jf5 11.d4 Sd7 12.De2? Sh2! 13.Kf2 Jg3 14.De1 Jfe4+! 
15.Kf3 Jd2+! 16.J×d2 Df6+ a biely sa vzdal.) 5.e×d5 b5 (5. - Ja5 6.Sb5+ c6 7.d×c6 b×c6 8.-
Se2 h6 9.Jf3 e4 10.Je5 Dd4 11.f4 Sc5 12.Vf1 Se7 13.c3 Db6 14.Da4 Sd7 15.Ja3 a6 16.J×d7 
J×d7 17.D×e4 Jf6 18.De3 D×e3 19.d×e3 S×a3  a biely má výhodu v dvojici strelcov.) 6.Sf1 
(Po braní bieleho strelca zostane čierny pešiak na poli c4 veľmi silný: 6.d×c6 b×c4 7.Jc3 
Se7 8.0-0 h6 9.Jge4 J×e4 10.J×e4 0-0 11.De2 Dd4 12.De3 Se6 13.d3 c×d3 14.D×d4 e×d4 
15.c×d3 Vb8 16.b6 Vb617.Sb2 Vd8 =; aj po: 6.S×b5 D×d5 7.Jc3 D×g2 8.Df3 D×f3 9.J×f3 
Sd7 10.d3 Sb4 11.0-0 Sd6 12.S×c6 S×c6 13.J×e5 S×e5 14.Ve1 Je4 15.J×e4 0-0 16.f4 Sd4+ 
17.Se3 Sxb2 18.Vb1 Vfb8 udrží čierny rovnováhu s dvojicou strelcov.) 6. - Jd4 7.c3 J×d5 
(Šachová teória pozná aj iné pokračovanie: 7. - h6 8.c×d4 h×g5 9.S×b5+ Sd7 10.S×d7+ 
D×d7 11.d×e5 J×d5 atď.) 8.c×d4 D×g5 9.S×b5 Kd8 10.Df3 Sb7 11.Jc3 e×d4 12.Je2 Vb8 
13.D×f7 Jf6 14.Dc4 Sd5 15.Dd3 c5 16.Sc4 Dxg2 17.Vg1 S×c4 18.D×c4 Dd5 19.D×d5 
J×d5 20.d3 Kd7! 21.Jg3 Ve8+ 22.Kd2 g6 23.b3 Sh6+ 24.Kd1 Jc3+ 25.Kc2 S×c1 26.Va×c1 
Vhf8 27.Vgf1 Vf3 28.Kd2? (28.Va1 Vef8 29.Je4 J×e4 30.d×e4 V×f2+ 31.V×f2 V×f2+ 32.Kd3 
Vh2 33.b4 c×b4 34.K×d4 a5 35.Ke5 Vf2 36.Vd1+ Ke8 37.Va1 Kf7 -+) 28. - V×g3 a biely sa 
vzdal.
Ján Šefc, rodák z Prešova, ale neskôr býval v Bratislave, kde aj umrel, bol slovenský šachový 
majster, autor viacerých učebníc a príručiek o šachu. Jeho Moderná učebnica šachu vydaná 
r. 1987 patrí medzi najlepšie učebnice na Slovensku. Za víťazstvo v hlavnom turnaji v 
Banskej Bystrici r. 1944 získal titul majstra šachu. Vyrastal v Košiciach, ale po ich obsadení 
Maďarskom r. 1938 sa s rodičmi presťahoval do Prešova. Po otcovej smrti r. 1949 musel na-
stúpiť do práce v Bratislave, a tak nedokončil štúdium medicíny. V r. 1953 sa stal profesio-
nálnym šachovým trénerom. Po bronze na majstrovstvách ČSR r. 1954 sa stal majstrom ČSR 
r. 1955. Dvakrát reprezentoval Československo na olympiádach (r. 1956 a 1958 ako druhý 
Slovák po Ujtelkym) a na ME družstiev r. 1957, keď ČSR skončila na 3. mieste. Obsadil aj 6. 
miesto na medzinárodnom turnaji v Mariánskych Lázňach r. 1956 (Steinitzov memoriál). K 
jeho žiakom patrili napr. veľmajstri Ftáčnik a Štohl, IM Tibenský, Franzen a Vavrák. Už v 
mladosti sa prejavil aj ako talentovaný šachový skladateľ. Svoju prvotinu uverejnil ešte ako 
16-ročný, ale už ako 15-ročný pripravoval šachovú rubriku v prešovskej Slovenskej slobo-
de. Bol veľmi korektným človekom so zmyslom pre  čestnosť i spravodlivosť a patril medzi 
obľúbených členov ŠK Slovan Bratislava. Jeho rýchlu výhru s rumunským šachovým veľmaj-
strom Victorom Ciocalteom (reprezentoval Rumunsko na jedenástich šachových olympiá-
dach a neskôr porazil s bielymi figúrami v sicílskej obrane na ŠO vo Varne r. 1962 aj legen-
dárneho amerického šampióna Roberta Fischera) sme uverejnili ako tichú spomienku na 
iba nedávno zosnulého nestora slovenského šachu, keď odišiel do „šachového neba“ tak-
mer 90-ročný.
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Spoloč enská kronika
Naši jubilanti Magita JavorskáApríl - jún

Mária Martinkovičová Katarína KanckováNarodili sa
Marta Gucmanová

Vivienne Petrovičová
Alžbeta Ondrigová

Lenka Mrnková Opustili nás
Anna Kadlecová

Jakub Tanáč Filoména JeškováOtília Lipová
Tomáš Vančo Angela KoleníkováPaulina Sporinská

Alexandra Sahulová Emília Adamkovičová František Bereš
Boris Petkov Pavlina Benková Stanislav Grajciar

Hana Fischerová Antónia Marcinková
Mária Kučáková

Michal Adamkovič Júlia Vančo
Nina Hlavatá Ignác Vavrovič
Juraj Synak Štefan Klíma

Dňa 27.06.2014 spracovala Juraj Mička Bernard Lackovič

Dominik Kollár Zuzana Išky-Pristáš Mgr. Viera Lietavová.

časopis obyvateľov Leopoldova
Roèník: 28. Vydáva: Mesto Leopoldov. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Hlohovská cesta 2, 920 
41 Leopoldov; IČ O: 00312703. Redakèná rada: Juraj Hladký � predseda, Mária Moravèíková, 
Kristína Bajtalová, Martin Jurč o. Asistentka: Marieta Patajová. Telefón: 033/734 22 07. Fax: 
033/734 23 88, casopis@leopoldov.sk. Vychádza �es�krát roène. Inzercia v redakcii. Cena 
výtlaèku: 0,33 EUR. (10 Sk) Náklad: 499 ks. Tlač : VM-print Leopoldov. Distribúcia: Roz�iruje sie� 
domácich predajcov. Evidenč né èíslo: EV 4016/10, ISSN 1339-4290.Vyš lo: júl 2014

Originálnou skladbou pre náš časopis sa na diagrame predstavuje našim riešiteľom ša-
chový skladateľ, ktorý nám o sebe napísal: „Som 55-ročný obyvateľ Galanty, manžel, 
otec dvoch synov, profesiou stavebný inžinier. Ku kompozičnému šachu som sa dostal 
popri šachu praktickom; pomohli tomu hlavne roky vysokoškolského štúdia, keď som 
sa v Košiciach stretol so silnou skupinou skladateľov, ktorí sa tiež venovali praktickému 
šachu. Boli to Ladislav Salai jr., začínajúci Emil Klemanič, Michal Hlinka, Marián 
Križovenský, Oto Mihalčo... Dodnes som zložil relatívne málo skladieb, len okolo 200. 
Z nich približne štvrtinu tvoria skladby spoločné; najčastejším spoluautorom je Emil 
Klemanič. Môžem sa však pochváliť pomerne vysokou úspešnosťou, lebo väčšina skla-
dieb získala vyznamenanie a 20 skladieb získalo prvú cenu alebo prvé miesto v zápa-
soch. Za najväčšie osobné úspechy považujem prvé miesto dvojťažky z medzištátneho 
stretnutia ČSFR - Izrael v roku 1992 a prvú cenu pomocného matu z Wertheimovho me-
moriálu 1994. Pri oboch skladbách bol spoluautorom Emil Klemanič, aj keď pri 
dvojťažke to oficiálne nie je uvádzané. Okrem skladania som sa párkrát zúčastnil aj na 
riešiteľských súťažiach, ale to považujem skôr za doplnkový šport. Za najväčší úspech 
považujem 22. miesto v súťaži jednotlivcov na MS v Bratislave r. 1992 a 10. miesto v 
open turnaji na kongrese v Bonne roku r. 1992.“
Pozícia je typu „biely na ťahu“, čo znamená, že po každom ťahu čierneho zo základné-
ho postavenia je pripravený mat. Zdanlivé hry (keby začínal čierny): 1. - Jd1 ľub.,Jf2 
ľub. 2.Je3, Se2 mat. Biely nemá vyčkávajúci ťah, aby pozíciu udržal; napr. 1.Sh5? Jg4!, 
1.Sa5? Jc3! Biely ťahá a dá mat druhým ťahom. Dvojťažka je už piata originálna skladba 
v našej šachovej rubrike. Riešenie pošlite na e-adresu: casopis@leopoldov.sk alebo pria-
mo na MsÚ v Leopoldove do 5. augusta 2014. Jeden vyžrebovaný riešiteľ bude finanč-
ne odmenený. 
Riešenie skladby č. 14 (Jarolín): Zdanlivé hry: 1...b4 2.Jf8 
mat, 1...Jd5~ 2.Jf4 mat,   1...Vd1 2.Df5 mat, zvodnosť: 1.-
Da3? hr. 2.D:d5 mat, 1...b4 2.Ve7 mat, 1...Vd1 2.Jf4 mat, 
1...Dd6!, riešenie: 1.Dc5! hrozí 2.D:d5 mat,     1...b4 
2.Dd6 mat, 1...Jd5~ 2.Ve7 mat, 1...Vd1 2.Jf8 mat. Ak si 
obrany označíme malými písmenami a, b, c, maty veľký-
mi A, B, C a jednotlivé fázy uložíme pod seba, zapíšeme, 
dostaneme uvedenú tabuľku.
Varianty vyznačené veľkými písmenami A, B, C a malými 
a, b, c predstavujú jednu z najzaujímavejších novostrate-
gických tém, tzv. kolotočovú zámenu, v ktorej sa obrany 
menia v cykle a,b–c,a–b,c a maty v cykle A,B-B,C-C,A. 
Táto téma je v zdanlivej fáze a v riešení rozšírená ešte o 
jeden variant, keď po jednej z tematic-
kých obrán (c, resp a) vychádza netema-
tický mat, napísal vo svojom riešení Juraj 
Brabec z Bratislavy.
Ako výherca za vyriešenie skladby č. 14  
bol zo správnych riešiteľov vyžrebovaný 
Karol Mlynka z Bratislavy. Blahoželáme!

(GK)

Skladba č. 15
Ladislav Packa

Originál

Mat 2. ťahom (5 - 4)

Gitku zaujalo...Šachové okienko
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Bohom bolo Slovo.“ 
Misia sv. Cyrila a Metoda patrí k najvýznamnejším v ranokresťanskej Európe. Ich vplyv 
na celú strednú a východnú Európu je viditeľný dodnes a ich liturgia sa používa v tak-
mer nezmenenej forme v mnohých krajinách tejto oblasti. Naši vierozvestcovia nám pri-
niesli predovšetkým kresťanskú vieru v reči ľudu, ale aj mravnú obrodu našich predkov. 
Pomohli pretvoriť ich tvrdé zvyklosti a zaviesť ľudskejší právny poriadok. Dedičstvo ot-
cov si dnes vyžaduje, aby sme ďakovali Pánovi za dobrodenia, ktoré udelil Slovensku. 
Koľko Božích darov nám udelil a neustále udeľuje? Koľko dobra sa bez kriku deje? Toto 
dedičstvo si však dnes vo zvýšenej miere vyžaduje, aby sa všetci veriaci zomkli okolo 
Ježiša Krista a okolo svojich pastierov a uznali aj podporili ich ťažkú a mnohorakú úlo-
hu. Ide o starostlivosť o dušu národa: o rodiny, ohrozené takzvanými novými modelmi, 
nezamestnanosťou, rozdelením; o inteligenciu, ktorá si nenašla vždy srdečný vzťah k 
Bohu a Cirkvi; o neprestajnú formáciu kňazov, aby rástli v obetavej horlivosti; o svet kul-
túry a médií, aby vedeli šíriť pravdu, spravodlivosť a krásu. Ďakujme Bohu za dar viery, 
za „dedičstvo otcov“, za všetky dobrodenia a zároveň vyprosujme Božiu pomoc pre pas-
tierov, pre veriacich a vôbec pre všetkých obyvateľov na Slovensku.

Zdroje: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20070702010
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20070613001

Pripravila Gitka Bayerová
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