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Rok 2021 bol náročný rok. Pandémia spôsobila mno-
ho problémov v ekonomike, ale aj v bežnom ľud-
skom prežívaní. V krátkom prehľade ponúkame 
stručnú, ale pestrú leopoldovskú štatistickú mozaiku 
s presahom do tohto roka.
* V našom meste v súčasnosti žije 3939 obyvateľov, 

z toho 1942 mužov a 1997 žien. V roku 2021 sa 
narodilo 45 detí (18 chlapcov a 27 dievčat). 
Zomrelo 65 ľudí (39 mužov, 26 žien). Do mesta sa 
prisťahovalo 72 obyvateľov (36 mužov a 36 žien). 
Odsťahovalo sa 81 ľudí (39 mužov, 42 žien). V 
roku 2021 sa v Leopoldove uskutočnilo 5 
civilných a 5 cirkevných sobášov. Najstarší občan 
v našom meste má 95 rokov. Priemerný vek 
obyvateľstva je 43 rokov, v meste žije 742 
občanov nad 65 rokov.

* Leopoldovský Nový park bol zaradený medzi 14 
najúspešnejších projektov na medzinárodnej 
architektonickej súťaži BigMat International 
Architecture Award'21.

* Napriek tomu, že pandémia zasiahla kultúru 
nielen v našom meste, v roku 2021 sa podarilo 
uskutočniť niekoľko vydarených podujatí: 
Filmové noci pod hviezdami, leopoldovské hody, 
výlet na bicykloch, súťaž vo varení guláša a 
šarkaniádu.

* Mesto v roku 2021 založilo facebookový profil 
Mesto Leopoldov, ktorý má 650 sledovateľov.

* Vďaka fotografickej súťaži, do ktorej sa zapojilo 
18 súťažiacich, mesto koncom roka vydalo 
kalendár s fotografiami prírody a architektúry 
Leopoldova.

* Do knižnice v roku 2021 pribudlo 526 kníh (513 
kúpa, 13 dar) v hodnote 4904,91 eur (odborná 
literatúra pre dospelých – 71 kusov, krásna 
literatúra pre dospelých – 245 kusov, odborná 
literatúra pre deti – 36 kusov, krásna literatúra pre 
deti – 174 kusov). Z Fondu na podporu umenia 
sme získali 4500 eur.

* Na realizáciu opráv výtlkov v roku 2021 
zastupiteľstvo vyčlenilo viac ako 70 000 eur. 
Opravovali sa na Gojdičovej, Hurbanovej, 
Štúrovej, Murgašovej, Gucmanovej, Nádražnej a 
Hviezdoslavovej ulici.
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* Po náročných rokovaniach na mestskom zastupiteľstve poslanci schválili aj rekonštruk-
ciu cesty na Štrkovku vo výške viac ako 100 000 eur. Na začiatku roka 2022 sa navyše 
podarilo úspešnými rokovaniami zabezpečiť aj opravu cesty okolo Štrkovky, ktorú 
realizoval Slovenský rybársky zväz.

* Z nadačného fondu Slovenských elektrární z Nadácie Pontis mesto získalo dotáciu na 
vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu Cyklotrasa Leopoldov, SO 01.1 
kataster Leopoldov vo výške 5 880 eur. Zmluva na poskytnutie dotácie bola podpísaná v 
máji 2021.

* Pracovníci mestského úradu sa v lete presťahovali do novej budovy úradu a začala sa 
rekonštrukcia starého úradu, v ktorom bude sídliť mestská knižnica.

* Na školskom dvore pribudla nová odpočinková a výučbová záhrada, ktorá predstavuje 
prírodnú učebňu s edukačnými prvkami a inovatívnym priestorom na hru. V záhrade 
pribudla zeleň, jazierko, rôzne pohybové a výučbové prvky, vďaka ktorým vznikol 
unikátny priestor na prepojenie vyučovania, pobytu v prírode a pohybu.

* V miestnej materskej škole sa na dvore vybudovalo drevené prestrešenie, ktoré bude 
slúžiť ako pódium počas vystúpení škôlkarov, ale aj ako exteriérová trieda na vyučovanie 
vonku. Občiansky participatívny projekt bol financovaný zo zdrojov VÚC, Mesta 
Leopoldov a sponzorov. Rekonštrukcia dvora bude pokračovať v roku 2022. Poslanci na 
tento účel vyčlenili 35 000 eur.

* Vďaka dotácii z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu 
vojnových hrobov sa za 2000 eur opravil pomník Jarolíma Gucmana.

* V schválenom rozpočte Trnavského samosprávneho kraja na rok 2022 sú vyčlenené 
finančné prostriedky na rekonštrukciu ďalšej časti vozovky na ulici Hlohovská cesta. V 
roku 2020 mesto žiadalo Trnavský samosprávny kraj o opravu časti cesty III/1319 
(Hlohovská cesta od poslednej rekonštrukcie po autobusovú zastávku na námestí, km 
2,86 – 3,187), ktorá mala byť realizovaná v rozsahu odstránenia vrchných vrstiev asfaltu a 
následnej pokrývky cesty novou asfaltovou vrstvou. Mesto plánuje súčasne s rekonštruk-
ciou časti cesty realizovať súbežne aj opravu okraja vozovky, resp. napojenia na teleso 
cesty. Mesto žiadalo aj o vybudovanie vsaku dažďovej vody v križovatke pred budovou 
mestského úradu, keďže ten súčasný je nefunkčný a preto počas dažďov pravidelne 
dochádza k zaplavovaniu cesty, zákruta je neprejazdná a nebezpečná.

Leopoldovské š tatistiky:
rok 2021 v skratke

Leopoldovské š tatistiky:
rok 2021 v skratke
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* Vymenil sa zadný plot za tréningovým ihriskom v športovom areáli MTK (pri Novom 
parku).

* Mesto zrealizovalo evidenciu smetných nádob na komunálny odpad, ktorá je potrebná 
na uskutočnenie plánovaného čipovania smetných nádob pre zefektívnenie nakladania 
s odpadmi v našom meste.

* Mesto v minulom roku pridelilo na činnosť mestským spoločenským a športovým 
organizáciám 42 000 eur.

* Mesto vypracovalo nový komunitný plán sociálnych služieb.
* Poslanci v roku 2022 vyčlenili financie napríklad na rekonštrukciu domu smútku (95 000 

eur) a prípravu projektovej dokumentácie aj samotnú realizáciu novej hrobovej, resp. 
urnovej sekcie (50 000 eur).

* Z rozpočtu sa tento rok investuje 20 000 eur na zriadenie nového zberného dvora.
* Poslanci schválili spolufinancovanie intenzívnej modernizácie odborných učební a 

knižnice v základnej škole, na ktorú mesto získalo 105 983 eur z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a zo 
štátneho rozpočtu SR. Modernizácia sa bude týkať učebne fyziky – školského laboratória, 
polytechnickej učebne – dielne a jazykovej učebne (pôjde o nákup vybavenia alebo 
stavebné práce).

* V Novom parku, v požiarnej zbrojnici a v areáli MTK pri workoutovom ihrisku pribudol 
kamerový systém.

* Mesto zrušilo nelegálne skládky za priecestím smerom na Štrkovku a za stolnotenisovou 
halou.

* Zrekonštruovala sa spevnená plocha a zriadil sa podklad pre kontajnerové stojisko pre 
dva bytové domy na Gojdičovej a Štúrovej ulici.

* Mesto vysúťažilo projektovú dokumentáciu na inžinierske siete a cesty pre lokality 
individuálnej bytovej výstavby Piešťanská a Emila Skákalu.

* Opravila sa vodáreň v areáli MTK a sprchy v stolnotenisovej hale.
* Opravili sa mantinely na ihrisku v základnej škole.
* Mesto získalo realizačné projekty na rekonštrukciu kina.
* Mesto podalo žiadosť o finančný príspevok na vybudovanie jaslí.
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Prehľ ad projektov mesta Leopoldov
financovaných z fondov EÚ a Š R SR za rok 2021
Prehľ ad projektov mesta Leopoldov
financovaných z fondov EÚ a Š R SR za rok 2021
1. Názov projektu: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Cyklotrasa Leopoldov, SO 
01.1 kataster Leopoldov
Projekt bol riadne ukončený v roku 2021. Dotáciu poskytol Nadačný fond Slovenských elek-
trární v Nadácii Pontis vo výške 5 880 eur.
2. Názov projektu: Oprava a údržba pamätníka Jaroslava Gucmana
Projekt bol riadne ukončený v roku 2021. Dotáciu poskytol Úrad vlády Slovenskej republi-
ky vo výške 2 000 eur.
3. Názov projektu: Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami v meste 
Leopoldov/2021
Projekt bol riadne ukončený v roku 2021. Dotáciu poskytol Úrad Trnavského samosprávne-
ho kraja vo výške 3 000 eur.
4. Názov projektu: Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 
31, Leopoldov - 302021J766
Projekt sa začal realizovať v septembri 2021 a prebehli elektroinštalačné práce v učebniach 
ZŠ Leopoldov. V roku 2022 budú zrealizované ďalšie časti projektu – kúpa nábytkového vy-
bavenia, IKT, vybavenie učební, knižničný fond. Dotáciu poskytol Sprostredkovateľský or-
gán pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorý je na Úrade Trnavského sa-
mosprávneho kraja. Výška schválenej dotácie je 98 234,66 eur.
5. Názov projektu: Dom sociálnych služieb Leopoldov
Projekt je schválený, momentálne sa nachádza vo fáze realizácie procesu verejného obsta-
rávania na stavebné výdavky súvisiace s výstavbou. Poskytovateľ nenávratného finančného 
príspevku je Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorý 
je na Úrade Trnavského samosprávneho kraja. Výška dotácie je 1 400 993,76 eur.
6. Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v meste Leopoldov
Projekt sa nachádza v zásobníku projektov z dôvodu nedostatočnej alokácie na výzvu. Ak 
dôjde k navýšeniu alokácie, dôjde k schváleniu projektu a jeho realizácii. Poskytovateľ ne-
návratného finančného príspevku je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky. Výška dotácie je 71 890 eur.
7. Názov projektu: Budovanie vodozádržných opatrení v meste Leopoldov
Projekt sa nachádza vo fáze odborného hodnotenia žiadosti. Verejné obstarávanie bude rea-
lizované až v prípade schválenia žiadosti. Poskytovateľom je Ministerstvo životného 
prostredia SR. Výška dotácie je 101 260,49 eur.
8. Názov projektu: Podpora udržateľnosti a odolnosti Mestskej knižnice v Leopoldove v 
súvislosti s pandémiou COVID-19
Aktuálne prebieha administratívna kontrola žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP). 
Verejné obstarávanie na žiadané oprávnené výdavky bolo zrealizované. Ide vlastne o získa-
nie dotácie na stavebné výdavky súvisiace s budovaním novej knižnice. Výdavky teda 
vzniknú aj bez schválenia žiadosti. Žiadosť o NFP bola podaná na Ministerstvo kultúry SR. 
Výška požadovaného NFP je 168 454,79 eur.
9. Názov projektu: Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v meste 
Leopoldov
Aktuálne prebieha administratívna kontrola žiadosti o NFP. Verejné obstarávanie bude reali-
zované až v prípade schválenia žiadosti. Žiadosť o NFP bola podaná na Sprostredkovateľský 
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V ostatnom čase sa obyvatelia okolia Hlohovca na oboch stranách Váhu desia predstavy z 
uzavretého mosta cez Váh, ktorý si už vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu. Trnavský sa-
mosprávny kraj už vo februári začal s prípravnými prácami a samotná oprava potrvá 18 me-
siacov. Most bude uzavretý pre automobily pol roka a pre chodcov tri týždne. Na prvé do-
pravné obmedzenia sa šoféri musia pripraviť už po veľkonočných sviatkoch, presnejšie v no-
ci z 19. na 20. apríla. Vtedy most uzavrú pre motorovú dopravu a malo by sa po ňom opäť 
jazdiť až v októbri. Obmedzenia sa dotknú aj chodcov – od 2. do 22. mája bude most uza-
vretý aj pre chodcov. V tom čase budú môcť chodci a cyklisti využiť lávku, ktorá je súčasťou 
železničného mosta. Mesto Hlohovec zároveň začína budovať cyklochodník medzi cest-
ným a železničným mostom, aby mali cyklisti a chodci možnosť využívať aj túto alternatív-
nu trasu.
Rekonštrukcia bude stáť 5,4 milióna eur a zrealizuje ju Združenie SMS – Kovo-Sklo 
Hlohovec. Prvé práce na spodnej konštrukcii mosta začali už v polovici februára a zatiaľ pre-
mávku mosta neovplyvnia. Technicky najnáročnejšia fáza rekonštrukcie sa bude realizovať 
počas dopravnej uzávery. „Počas troch májových týždňov nebude možné prejsť po moste 
ani pešo. Urobíme všetko pre to, aby práce išli plynulo a za dodržania všetkých termínov, 
ku ktorým sme sa zaviazali,“ povedal vedúci projektu David Čáp.
Počas dopravnej uzávery budú môcť vodiči využiť šesť navrhnutých obchádzkových trás. 
Pre cestujúcich bude posilnená vlaková doprava a župa v spolupráci s mestom Hlohovec 
pripravuje aj záchytné parkoviská na obidvoch brehoch Váhu. 
Pontóny nebudú, cestu si predĺžite o 44 minút
Tých, ktorí predsa len budú musieť ísť do Hlohovca autom, nepoteší informácia, že najkrat-
šia trasa povedie cez Horné Zelenice, Sereď a Dvorníky alebo severnou stranou cez 
Madunice, Piešťany a Ratnovce. Na tejto stránke budú postupne doplnené aj grafikony po-
silnených vlakov a upravené cestovné poriadky prímestských autobusov. Viac informácií prí-
padne získate na stránke www.holohoveckymost.sk alebo na e-mailovej adrese hlohovec-
kymost@trnava-vuc.sk.

Rekonš trukcia mosta:
pre motoristov ho uzavrú 20. apríla

Rekonš trukcia mosta:
pre motoristov ho uzavrú 20. apríla
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orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorý je na Úrade Trnavského sa-
mosprávneho kraja. Výška požadovaného NFP je 562 129,25 eur.
10. Názov projektu: Interiérové vybavenie mestskej knižnice v Leopoldove
Projekt bol schválený. Aktuálne sa čaká na podpis Zmluvy o poskytnutí dotácie a prebieha 
proces verejného obstarávania na schválené výdavky – 33 kusov stoličiek. Poskytovateľ do-
tácie je Fond na podporu umenia. Výška poskytnutej dotácie je 5 000 eur.
11. Názov projektu: LTC - Leopoldovský tenisový klub
Aktuálne prebieha administratívna kontrola žiadosti o NFP. Projekt sa aktuálne nachádza 
vo fáze realizácie procesu verejného obstarávania na stavebné výdavky súvisiace s vý-
stavbou zázemia pre LTC. Žiadosť o NFP bola podaná na Fond na podporu športu. Výška 
dotácie je 174 510,54 eur.
12. Názov projektu: Zlepšenie kvality ovzdušia obstaraním komunálneho vozidla na čiste-
nie plôch
Aktuálne prebieha administratívna kontrola žiadosti o NFP. Verejné obstarávanie bude rea-
lizované až v prípade schválenia žiadosti. Žiadosť o NFP bola podaná na Environmentálny 
fond. Výška dotácie je 145 920 eur.

Pripravila Magdaléna Hlavatá

Ak sa nedovoláte lekárovi,
k dispozícii je web ž upy

Župa prosí, aby pacienti v prípade potreby predpisu liekov telefonicky alebo e-mailom 
kontaktovali svojho lekára a neohrozovali ostatných pohybom v zdravotníckom zaria-
dení. Všeobecní i odborní ambulantní lekári v Trnavskom kraji v najmä v zimnom a jar-
nom období v súvislosti s rýchlo sa šíriacim variantom Covidu-19 omikron poskytujú 
starostlivosť vo svojich ambulanciách až do 16.00 h. Malo by to podľa predsedu kraja 
Jozefa Viskupiča pomôcť predísť preťaženiu zdravotníckeho systému a najmä urgent-
ných príjmov nemocníc, ako to bolo aj v predchádzajúcej vlne pandémie nového koro-
navírusu.
Okrem toho kraj prichádza s možnosťou elektronického objednania liekov pre tých pa-
cientov, ktorým sa nepodarí najmenej dva dni telefonicky svojho lekára skontaktovať. 
Na webovej stránke zdravazupa.sk/korona je požiadavka na recept. Po jej vyplnení ju 
kraj sprostredkuje konkrétnemu lekárovi. „Lekári boli požiadaní, aby v maximálnej mie-
re využívali elektronický recept. Ak sa pacientovi nepodarí svojho lekára skontaktovať, 
môže sa obrátiť na župu. On-line formulár sme vytvorili špeciálne na tento účel,“ 
uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva úradu kraja Lucia Šmidovičová. Odbor zdra-
votníctva informáciu potom zašle lekárovi, ktorý ho overí a predpíše lieky. Pacient bu-
de informovaný, kde a kedy si môže lieky vyzdvihnúť. Web zdravazupa.sk tiež dáva 
možnosť občanom vyhľadať si informácie o prípadnej aktuálnej neprítomnosti svojho 
lekára. Je tam ďalej možnosť elektronického objednania na vyšetrenie, do ktorého je za-
pojených 79 lekárskych pracovísk. Rovnako aj informácia o najbližšej lekárni, nemoc-
nici a pohotovosti, ale tiež v prípade ochorenia a práceneschopnosti aj odkaz na elek-
tronickú žiadosť o nemocenské a o dávky na ošetrovanie člena domácnosti od 
Sociálnej poisťovne. „Aby sme predišli preťaženiu zdravotníckeho systému, pripravili 
sme praktické rady pre obyvateľov vo forme letákov distribuovaných do schránok. 
Dočítajú sa v ňom, ako zvládnuť variant omikron v domácom prostredí,“ doplnil Jozef 
Viskupič.

(maju)
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Technický stav 343-metrového mosta, ktorý tvorí súčasť cesty II/513, je zlý, keďže jeho kon-
štrukcia sa naposledy výraznejšie opravovala v 80. rokoch minulého storočia. V roku 2006 
bol na ňom obnovený asfalt, to však nevyriešilo problém s poškodenou konštrukciou. V ro-
ku 2018 prebehla diagnostika mosta, ktorá odhalila jeho zlý technický stav. Nasledovala vý-
luka nákladnej dopravy nad 12 ton v roku 2019. Tento krok mal spomaliť degradáciu mosta 
a zabrániť ďalším obmedzeniam. K zužovaniu jazdných pruhov, znižovaniu rýchlosti jazdy 
či dokonca k uzavretiu mosta napokon doteraz nedošlo. 
Na moste vzniknú aj cyklochodníky
Súčasná rekonštrukcia je nevyhnutná a jej cieľom je stabilizovať statiku, zmodernizovať 
konštrukciu mosta a predĺžiť tak jeho životnosť. Most bude navyše rozšírený a po obidvoch 
stranách vzniknú chodníky a cyklochodníky. Pribudne aj nové osvetlenie a kompletne sa 
vymení vozovka. Keďže mnohí Leopoldovčania dochádzajú do Hlohovca denne, táto in-
vestícia zasiahne aj obyvateľov nášho mesta. Primátorka Leopoldova Terézia Kavuliaková 
vyzýva k trpezlivosti: „Je to veľká a náročná rekonštrukcia, ktorá zasiahne mnohých z nás. 
Skomplikuje cestovanie do práce, do škôl, na úrady, na nákupy... Ale jej výsledkom bude 
bezpečnejší most. Buďme preto trpezliví, ohľaduplní a zhovievaví. Verím, že realizátori re-
konštrukcie urobia všetko pre to, aby sme výluku dopravy pocítili čo najmenej.“
Najdôležitejšie termíny:
Výluka automobilovej a autobusovej dopravy:
od 20. apríla 2022 do polovice októbra 2022.
Uzavretie mosta pre chodcov:
od 2. mája 2022 (od 6.00 h) do 22. mája 2022 (do 22.00 h).

(jh, mk)

Slovensko a celý svet sa spája kvôli pomoci Ukrajine. Pripravili sme pre vás prehľad spo-
ľahlivých organizácií, prostredníctvom ktorých môže pomôcť každý z nás, a to nielen fi-
nančne, ale aj materiálne či poskytnutím ubytovania utečencom. 
Všetky organizácie koordinujú dary podľa toho, čo aktuálne potrebujú. Pomoc bude po-
trebná a vítaná dlhodobo, preto je nevyhnutné ju usmerňovať a korigovať. Prosíme, riaďte sa 
pokynmi charitatívnych organizácií. 
Momentálne organizuje pravidelnú zbierku miestna fara, ktorá dlhodobo spolupracuje s 
Trnavskou arcidiecéznou charitou. Časť tejto zbierky poputuje aj na Ukrajinu. Ak by mal 
niekto záujem zapojiť sa, môže svoj dar vhodiť do koša pri vchode do kostola. V prípade 
väčšieho množstva je potrebné dohodnúť sa pred alebo po svätej omši s pánom farárom.  

V susednom Hlohovci zbierku pre Ukrajinu organizuje občianske združenie Samaria. 
Prijímajú trvanlivé potraviny, hygienické potreby, plienky. Momentálne im najviac chýbajú 
instantné polievky, konzervy, paštéty, plienky, kaše, dojčenské mlieka. 
Zbierka prebieha v sklade materiálnej pomoci OZ SAMARIA v Hlohovci oproti železničnej 
stanici na ulici Železničná pondelok 28. 2. a v utorok 1. 3. v čase od 14.00 h do 16.00 h. 
Zbierka sa realizuje v spolupráci s Caritas Slovakia - Slovenská katolícka charita.

V posledných dňoch sa veľmi intenzívne rozšírili možnosti, ako pomôcť obyvateľom 
Ukrajiny. Vybrali sme pre vás niekoľko z nich.

Ako pomôcť  UkrajineAko pomôcť  Ukrajine

Trnavská arcidiecézna charita – podporuje obete vojny priamo v ich krajine v spolupráci s 
tamojšou Caritas Donetsk. Zberné miesta sú na viacerých miestach Trnavského kraja, naj-
bližšie v Hlohovci OZ Samaria.

Magna – finančné dary pomôžu zdravotnej starostlivosti na Ukrajine, kde má organizácia 
aktuálne zásoby liekov a zdravotníckeho materiálu.

Kto pomôže Ukrajine – výzvu organizujú viaceré slovenské mimovládne organizácie, vaše 
peniaze pomôžu zabezpečiť hlavne pitnú vodu, potravinové a hygienické balíčky či lieky a 
iné zdravotnícke potreby. Zároveň sa môžete prihlásiť do databázy Slovákov ochotných po-
skytnúť utečencom ubytovanie.

UNICEF – finančná podpora putuje na základné potreby pre deti a ich rodiny: jedlo, lieky, 
ubytovanie.

Úsmev ako dar – pomoc je určená ukrajinským matkám, deťom a seniorom.

Nadácia Integra - svojím darom pomôžete ľuďom na úteku priamo na Ukrajine alebo v oko-
litých štátoch, najmä v Poľsku a na Slovensku.

Človek v ohrození – finančná pomoc zabezpečí pitnú vodu, jedlo, psychosociálnu podpo-
ru či ubytovanie pre utečencov.

Sme spolu – UkraineSlovakiaSOS - zdravotnícky materiál, spacie vaky či hygienické potre-
by pre obyvateľov Ukrajiny.

Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku - na webovej stránke new.malns.sk/saveli-
ves-sk sa môžu zapísať tí, ktorí môžu pomôcť s ubytovaním, lekárskou pomocou, vedia po-
môcť s deťmi alebo získať štatút utečenca.

Tí, ktorí chcú poskytnúť utečencom ubytovanie, sa môžu zaregistrovať na webovej stránke 
www.pomocpreukrajinu.sk.

Začíname separovať kuchynský odpadZačíname separovať kuchynský odpad

Okrem kompostovania, vďaka ktorému biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) z 
našich domácností nekončí spolu s iným komunálnym odpadom na skládke, sa od nového 
roka v našom meste začal triediť aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 
(kuchynský BRO). Podobne ako separujeme napríklad papier či tetrapaky, budeme separo-
vať aj odpad z kuchyne, teda vaječné škrupiny, šupy zo zeleniny, kosti či pokazené surovi-
ny. V prvej etape sa separovanie kuchynského odpadu bude týkať občanov, ktorí žijú v byto-
vých domoch. Na 25 kontajnerových stojiskách v Leopoldove už pribudlo 34 hnedých
240-litrových nádob na biologický kuchynský odpad. Nádoby na kuchynský BRO sa budú 
vyvážať od marca do novembra najmenej dvakrát za 7 dní a v období od decembra do 
februára minimálne raz za 7 dní. Nádoby na kuchynský bioodpad sa budú pravidelne čistiť, 
aby sa zabránilo zápachu a rozmnožovaniu drobného hmyzu či plesní a baktérií. Zoznam 
všetkých stojísk, kde sa nachádzajú tieto nádoby, nájdete na internetovej stránke mesta.
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Technický stav 343-metrového mosta, ktorý tvorí súčasť cesty II/513, je zlý, keďže jeho kon-
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Na moste vzniknú aj cyklochodníky
Súčasná rekonštrukcia je nevyhnutná a jej cieľom je stabilizovať statiku, zmodernizovať 
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Najdôležitejšie termíny:
Výluka automobilovej a autobusovej dopravy:
od 20. apríla 2022 do polovice októbra 2022.
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(jh, mk)
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Čo patrí do kuchynského bioodpadu
Do kuchynského BRO patria tepelne upravené aj neupravené zvyšky potravín rastlinného a 
živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky, vajcia a výrobky z nich, po-
traviny po záručnej dobe, znehodnotené potraviny, nedojedená strava, resp. zvyšky z ta-
niera, šupy z ovocia a zeleniny. Nepatria sem plastové, sklenené, kovové a iné obalové ma-
teriály, použité jedlé oleje a tuky (tie odovzdávame pri zbere použitého kuchynského ole-
ja), zmesový komunálny odpad, nebezpečný odpad (oleje, farby a iné), zelený odpad zo zá-
hrad, trus domácich zvierat, obsah vysávača či zvyšky z cigarety. Zodpovedné triedenie je 
veľmi dôležité ako v prípade ostatných typov odpadov, ktoré separujeme. Ak totiž do nádo-
by na kuchynský BRO vhodíme surovinu, ktorá tam nepatrí, celý obsah nádoby znehodno-
tíme a napokon skončí na skládke, takže celá snaha o separovanie vyjde na zmar.  
Prečo triediť rozložiteľné odpady?
Biologicky rozložiteľný odpad a kuchynský odpad tvoria až 40 % komunálneho odpadu, 
ktorý končí v smetiakoch. Jeho separovaním znížime objem komunálneho odpadu, ktorý 
končí na skládke. Skládky s odpadom sú čoraz drahším spôsob, ako nakladať s odpadmi, 
popritom patria k najväčším znečisťovateľom ovzdušia. Pri skládkovaní BRKO vzniká 
skládkový plyn, ktorého najvýznamnejšou zložkou je metán. Ten je z hľadiska globálneho 
otepľovania 21-krát horší ako oxid uhličitý. Pritom kompostovaním BRKO dokážeme vyro-
biť kvalitné komposty, ktorých používanie má pozitívny vplyv na kvalitu pôdy a jej schop-
nosť zabezpečiť udržateľnú výrobu zeleniny, ovocia a iných produktov. Komposty môžu 
byť vhodnou náhradou za používanie rašeliny, ktorá sa získava ťažbou vo vzácnych bioto-
poch. Zhodnocovaním tohto typu odpadov navyše môžeme vyrobiť tzv. zelenú energiu a 
znižovať závislosť od fosílnych palív.
Každý krok v úsilí o separovanie a recykláciu odpadu smeruje predovšetkým k znižovaniu 
množstva vyprodukovaného odpadu v zmysle štýlu ZERO WASTE (teda bez odpadu):1. 
Odmietni to, čo nepotrebuješ. 
2. Zredukuj to, čo potrebuješ.
3. Znovu použi a oprav.
4. Recykluj to, čo nemôžeš odmietnuť, zredukovať ani znovu použiť.
5. Zvyšok skompostuj.

Foto: brko

S cieľom zvýšiť recykláciu plastových fliaš a plechovíc spustilo Slovensko od začiatku tohto 
roka systém zálohovania nápojových obalov (PET fliaš a plechoviek). Tento spôsob recyklá-
cie môže množstvo vyzbieraných plechoviek a PET fliaš zvýšiť až takmer na 90 %, postup-
ne k nim možno pribudnú aj tetrapaky. Povinnosť mať zálohomat majú predajne s predaj-
nou plochou väčšou ako 300 metrov štvorcových. V Leopoldove možno zatiaľ použiť len zá-
lohomat v predajni Terno, no nie je vylúčené, že k nej pribudnú aj ďalšie.
Za nápoje budeme síce platiť o 15 centov viac, túto sumu však po vrátení plastovej fľaše či 
plechovky dostaneme späť. Ide teda o systém zálohovania, ktorý poznáme zo zálohovania 
sklených fliaš. Dnes sa už v predajniach na Slovensku do obehu dostávajú PET fľaše s výraz-
ným označením písmenom Z. Pri nákupe nápoja so symbolom Z zaplatíte v predajni zálohu 
15 centov a cenu nápoja uvidíte v predajni bez poplatku za zálohovanie. Tá sa pripočíta až 
pri pokladni a bude na potvrdení o nákupe uvedená samostatne.
Kde môžeme vrátiť fľašu či plechovku?
Zálohované obaly môžete vrátiť na ktoromkoľvek označenom odbernom mieste bez ohľadu 
na to, kde ste zálohovaný nápoj kúpili. Obchody odoberajú zálohované obaly cez tzv. zálo-
homaty a v menšej predajni používajú ručný skener pri pokladni. Zálohu dostanete naspäť 
po vrátení obalu na odbernom mieste. Zálohomat alebo predavač/ka vám vydá potvrdenku 
s výškou zálohy za obaly, ktoré ste vrátili, a potvrdenku si potom uplatníte pri pokladni tej is-
tej predajne.
Fľaša alebo plechovka sa vždy vracia nepokrčená, v pôvodnom tvare a bez zostatkovej teku-
tiny. Pokrčenú či zdeformovanú fľašu alebo plechovku automat, ktorý kontroluje jej tvar aj 
čiarový kód, odmietne prevziať. Ani čiarový kód teda nemôže byť poškodený. Automat po 
„prečítaní“ údajov a ich kontrole nápojový obal zdeformuje tak, aby zaberal čo najmenej 
miesta, a v tejto podobe sa potom posiela na ďalšie spracovanie.
Zálohujú sa všetky jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov s objemom 0,1 až 3 
litre vrátane, v ktorých sa predávajú napríklad minerálne vody, sladené nápoje, ovocné šťa-
vy, ľadové čaje, energetické nápoje, pivo, víno či miešané alkoholické nápoje. Nezálohujú 
sa obaly od mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s obsa-
hom alkoholu viac ako 15 percent. Až do 1. júla tohto roka sa v predajniach môžu ešte do-
predávať aj nápoje v PET fľašiach bez symbolu Z, ktoré sa nezálohujú. Takéto fľaše automat 
neprevezme, treba ich vyhadzovať do vriec, ktoré sa zbierajú priamo spred domov alebo do 
žltých zberných nádob, ako sme to robili doteraz. 
Kto zálohový systém riadi?
Správcom zálohového systému je nezisková organizácia, vytvorená konzorciom štyroch 
subjektov – Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, 
Slovenského združenia výrobcov piva a sladu, Slovenskej aliancie moderného obchodu a 
Zväzu obchodu Slovenskej republiky. Tieto organizácie zastupujú výrobcov nealkoholic-
kých nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloob-
chodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov 
a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok. Zálohový systém reguluje Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky. Postupne k PET fľašiam a plechovkám môže pri-
budnúť aj sklo či tertrapakové obaly. 
Viac informácií: www.slovenskozalohuje.sk
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Leopoldovská základná škola patrí medzi tie kvalitné. Aj tak by sa dalo interpretovať jej 
umiestnenie v zverejnenom ratingu Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). 
Ten nedávno zverejnil rebríček najlepších škôl na Slovensku a naša základná škola sa v 
ňom umiestnila spomedzi 1399 zapojených slovenských základných škôl na 255. mieste. V 
Trnavskom samosprávnom kraji je 26. najlepšou školou (zo 151 škôl) a zo škôl v okrese 
Hlohovec jej patrí 5. miesto. V porovnaní so školským rokom 2019/2020 sa  posunula o 24 
miest vpred. 
INEKO v rámci metodiky hodnotenia v prípade základných škôl zohľadňuje najmä výsledky 
celonárodných testov v 5. a 9. ročníku (Testovanie 5, Testovanie 9) a mimoriadne výsledky 
žiakov vo vybraných súťažiach. V hodnotení dosiahla leopoldovská škola známku 7,1, pri-
čom za testovanie v piatom ročníku získala hodnotenie 9,1 a za testovanie v deviatom roč-
níku to bolo 7,6 a za mimoriadne výsledky 3,5. Tieto rebríčky teda predovšetkým informujú 
o výsledkoch žiakov, ktoré však „nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spô-
sobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a 
nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom ob-
dobí odovzdala svojim žiakom.“
Rebríčky tak môžu byť najmä pomocným ukazovateľom pri výbere školy, ale ako uvádzajú 
zostavovatelia rebríčkov, „najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o 
kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplat-
nenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh prá-
ce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vyba-
vení alebo o štruktúre predmetov.“
V novom vydaní školských rebríčkov sa najlepšie vo svojich kategóriách umiestnili ZŠ na 
Krosnianskej v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave a Škola pre mimoriadne nadané de-
ti – Gymnázium na Teplickej v Bratislave.

(mk)

Rebríč ek najlepš ích š kôl z dielne INEKORebríč ek najlepš ích š kôl z dielne INEKO
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V súčasnosti rýchliky v Leopoldove zastavujú podľa aktuálneho cestovného poriadku. 
Jednou z otvorených tém pre nasledujúci grafikon 2022/2023 je však aj zastavovanie 
rýchlikov začínajúcich sa na číslo 6 linky Košice – Bratislava na jednotlivých staniciach, tú 
leopoldovskú nevynímajúc. 
„Nakoľko aktuálne prebiehajú rokovania a konzultácie s Ministerstvom dopravy a výstavby 
SR a Ministerstvom financií SR a objednávka výkonov zo strany objednávateľa nebola na 
ZSSK doručená, aktuálne nevieme zaujať definitívne stanovisko. ZSSK ako národný doprav-
ca realizuje železničnú dopravnú obsluhu na základe objednávky Ministerstva dopravy a 
výstavby SR, vychádzajúcej z možností štátneho rozpočtu. Vzhľadom na obmedzené fi-
nančné prostriedky aktuálne prebieha reforma železničnej verejnej dopravy a objednávka 
dopravných výkonov je pripravovaná v kooperácii a na základe záverov vyplývajúcich z 
opatrení MDV SR a MF SR. Zmeny v polohách, zastavovaní a radení vlakov sú smerované k 
zvýšeniu efektivity železničnej dopravy na jednotlivých traťových úsekoch a najmä k dlho-
dobej udržateľnosti procesu zabezpečenia a financovania verejnej železničnej dopravy,“ čí-
tame v pomerne neurčitom stanovisku Železničnej spoločnosti Slovensko.
V praxi to znamená, že železnice predpokladajú zmeny v zastavovaní rýchlikov v leopol-
dovskej železničnej stanici. Súvisí to so zmenou štruktúrovania typov vlakov. Podľa neofici-
álnych informácií v aktuálnom návrhu sa predpokladá, že rýchliky premávajúce medzi 
Bratislavou a Košicami v Leopoldove už zastavovať nebudú. Cieľom je skrátiť jazdný čas sú-
prav a zvýšiť tak komfort pri cestovaní medzi východom a západom krajiny. Tieto rýchliky 
by mali zastavovať na staniciach ako doteraz IC vlaky, čiže na trati z Bratislavy len v Trnave 
a najbližšie až v Trenčíne. 
Rýchliky a iné typy spojov na trati Bratislava a Žilina budú v Leopoldove stáť ako doteraz, 
predpokladá sa, že každý takýto rýchly spoj by mal v Leopoldove zastaviť raz za hodinu, a 
to aj počas víkendov. Ak budete chcieť cestovať do Košíc, budete tak musieť najskôr vyces-
tovať do Trnavy alebo Trenčína a tam prestúpiť na rýchlik do Košíc. Malo by ísť o prípojné 
vlaky, aby cestujúci nemuseli dlho čakať na rýchlik na východ krajiny. O tom, ako sa prí-
padné zmeny zreálnia, budeme čitateľov informovať.

(jh)
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Na rozlúč ku s Vladom Vranákom
Mnohí z nás ho poznali ako vtipného a rázovitého milovníka hud-
by, ktorý sa zapájal aj do diania v našom meste. Hovoríme o 
Vladovi Vranákovi (1953 – 2022). Väčšinou sme ho však vnímali v 
súvislosti s pôsobením v zoskupení Mestečanka, ktorá po rokoch 
bola opäť kapelou, čo pravidelne spríjemňovala atmosféru na rôz-
nych kultúrnych a spoločenských podujatiach v Leopoldove.
S Vladom Vranákom sa na poslednej ceste rozlúčil jeho kolega hu-
dobník z Mestečanky Pavol Karaba. „Vlada sme všetci poznali ako 
nadaného hudobníka, ktorý miloval hudbu a celý život sa jej veno-
val. Už ako žiak základnej školy sa chcel naučiť hrať na akordeóne, 
ktorý dostal od svojho dedka. Sám sa prihlásil na Základnú umelec-

kú školu v Hlohovci. Keďže v tom čase škola nemala učiteľa hry na akordeóne, začal sa učiť 
hrať na klarinet. Naučil sa ho ovládať veľmi dobre.“
Po nástupe na základnú vojenskú službu, ktorú absolvoval vo Vojenskom umeleckom súbo-
re kpt. Jána Nálepku v Bratislave, hrával v kapele, ktorú si tam založili. Vtedy dostal aj ponu-
ku hrať v dychovej hudbe ministerstva vnútra, no napokon do nej nenastúpil. Po návrate z 
vojenčiny hral v dychovej hudbe Považanka, ktorá sa stala veľmi populárnou a patrila me-
dzi najlepšie dychovky vo vtedajšom Československu. „Na tieto časy Vlado vždy veľmi rád 
spomínal. Po rozpade Považanky si začal plniť svoj detský sen. Kúpil si akordeón a sám sa 
naň naučil hrať. Na akordeóne začal hrávať na rodinných akciách a svadbách, ale aj rôz-
nych spoločensko-kultúrnych podujatiach. Popritom všetkom stíhal vypomáhať dychovkám 
v okolí Leopoldova ako klarinetista. Pred ôsmimi rokmi sa stal jedným zo spoluzakladateľov 
hudobnej skupiny Mestečanka, v ktorej bol kapelníkom. Mestečanka sa pravidelne stretáva-
la a nacvičovala. Hrávala na rôznych spoločensko-kultúrnych podujatiach organizovaných 
mestom Leopoldov. Pravidelne tiež hrávala aj na stretnutiach Slovenského zväzu telesne po-
stihnutých a občianskeho združenia seniorov,“ doplnil Pavol Karaba.

Martin Jurčo

Synodálna cesta v LeopoldoveSynodálna cesta v Leopoldove
Mnohí z nás sa v týchto dňoch stretli s dote- he nejako to vybaviť, odškrtnúť si, poslať to 
raz neznámym pojmom synoda resp. syno- ďalej, mať to jednoducho za sebou. Skúsme 
dalita. Pápež František už v minulom roku sa ale krátko zamyslieť nad tým, čo by mo-
otvoril synodálny proces, ktorý v týchto týž- hol synodálny proces znamenať pre 
dňoch dorazil (škoda, že zasa s výrazným „obyčajného“ človeka, ktorý možno nikdy 
omeškaním) aj do našej diecézy a farnosti. nebol aktívny v náboženských veciach, kto-
Sám pápež tento proces opisuje ako spo- rý už možno vôbec nechodí do kostola ale-
ločné putovanie, v ktorom kresťania načú- bo tam chodí naozaj iba zo zotrvačnosti, 
vajú nielen Bohu, ale aj tým, ktorí s nimi alebo mu dokonca tieto veci vôbec nič ne-
kráčajú alebo ktorých na svojej ceste iba hovoria.
stretnú. Synodálny proces sa môže na prvý O čo teda v tomto procese ide? Pri bližšom 
pohľad javiť ako niečo, čo má ostro ohrani- zamyslení sa je zrejmé, že má ísť o prístup k 
čený priebeh a na konci čoho majú byť jas- spiritualite a kresťanstvu ako takému. Má ísť 
ne naformulované výstupy. A hneď tu leží o zmenu zmýšľania a konania, ktoré nebu-
prvá pasca, do ktorej sa môžeme chytiť. dú záležitosťou niekoľkých mesiacov a ani 
Zvlášť naša mentalita nás môže viesť k sna- rokov, ale trvalým transformačným pohybo-
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m, ktorý bude zásadný pre udržanie kres- sledných desaťročiach opakovane prešla.  
ťanstva ako súčasti postmoderného sveta. A Odpoveď je vlastne naznačená už v tom, 
prvou podmienkou takejto zmeny je dialóg. čo sme povedali. Kresťanstvo nie je primár-
Naša spoločnosť je na úplnom začiatku tej- ne „daným stavom“, ale procesom. Viera 
to cesty. Nielenže nevieme svoje myšlienky nie je zmocnením sa pravdy, ale vstupom 
jasne a zrozumiteľne vyjadrovať, ale nevie- do životného príbehu, do procesu nášho by-
me ani poriadne počúvať tých druhých. tia. Pápež František hovorí o svätosti a 
Naša predstava dialógu je zvyčajne spojená hriešnosti všedného dňa. Svätosť nie je otáz-
s tým, že „melieme“ to svoje a potom zo kou hrdinských činov, ale autentickosti kaž-
slušnosti dáme priestor aj tomu druhému. dodenného života. Života, ku ktorému patrí 
Ale bez toho, aby sme ho počúvali, bez to- hriešnosť a vlastná slabosť, ale aj túžba na-
ho, aby sme sa ho snažili pochopiť, bez to- praviť to zlé. V skutočnom obrátení nejde o 
ho, aby sme jeho pohľad konfrontovali so veľké gestá tak, ako ich poznáme z filmov a 
svojím pohľadom a možno aj zmenili svoj kníh, ale o spiritualitu všedného dňa. 
názor. Skutočné kresťanstvo je postupným získa-
Ak teda má byť synodalita kráčaním s ostat- vaním skúseností s Ježišom. Úzko s tým sú-
nými a s Ježišom, tak potom treba túto meta- visí aj výzva ku kreativite, s ktorou tiež pri-
foru vziať naozaj vážne. Kráčať na ceste sy- chádza súčasný pápež. Nie je možné iba 
nodality znamená vzdať sa všetkých hoto- lipnúť na tom, čo je staré, dobré a osvedče-
vých poučiek, konštruktov, schém a pred- né. Tradícia nie je konzerva. Tradícia zna-
stáv náboženského profesionalizmu. Musí mená chápať korene a súvislosti, ktoré je 
to byť proces hľadania svojej vlastnej iden- možné tvorivo, otvorene a bez predsudkov 
tity a spôsobov, ako žiť kresťanstvo v 21. sto- rozvíjať. Táto spirituálna kreativita je pre sy-
ročí a ako túto ponuku predkladať dnešné- nodálnu cestu kľúčová. Nejde o to nájsť jed-
mu človeku. Až keď budú mať kresťania sil- nu univerzálnu schému, ktorú by sme ná-
né povedomie toho, kým sú a k čomu sú po- sledne aplikovali na všetko a do ktorej by 
zvaní, stane sa naše posolstvo autentickým. sme všetkých vtesnali. Synodalita môže mať 
Boh sa v celom Starom zákone vyhýba to- rôzne prejavy a formy a určite bude viesť aj 
mu, aby sa ľuďom ukázal. Namiesto toho sa k praktickým podnetom a zmenám. Snáď aj 
im zjavuje skrze príbeh. A príbeh, to je nie- v našich končinách otvorí úplne legitímnu 
čo, pri čom nestačí, keď ho analyzuje ne- diskusiu o svätení ženatých mužov, 
stranný pozorovateľ. Príbeh treba prežiť a transparentnom financovaní cirkvi, odstrá-
potom interpretovať. Nie je to hotový fakt, není stále pretrvávajúceho klerikalizmu, 
ale niečo, čo sa nezaobíde bez osobnej skú- úlohe a postavení žien v cirkvi a ďalších pál-
senosti, odvahy a zmeny. Synodalita teda čivých problémoch. Ak by sme ale sledova-
znamená chápať Boha nie ako niečo dané, li iba tieto čiastkové ciele, bolo by to neau-
ale ako tajomstvo zjavujúce sa v príbehu. tentické, pretože by to znamenalo ob-
Preto možno súhlasiť s prof. Halíkom, ktorý medzenie vyššie spomenutej spirituálnej 
tvrdí, že základom synodálneho procesu kreativity.  Musíme sa naučiť sústrediť sa nie-
má byť kladenie si otázok o spiritualite. len na cieľ, hoci je tiež dôležitý, ale aj na sa-
Duchovná a spirituálna skúsenosť je to, čo motný proces, ktorý by mal ostať tým hlav-
nás spája. ným cieľom. Všetci v našom Mestečku sú v 
Stále ale ostáva otázka, čo má synodálny tomto čase pozvaní k dialógu, k vyjadreniu 
proces priniesť. Človek prirodzene túži, aby svojich názorov, snov, ale aj obáv. V tom bu-
sa napravilo to zlé a nedokonalé v cirkvi, de spočívať naše spoločné vykročenie a za-
aby sa veci dali do pohybu (konečne aj u čiatok novej cesty. Pretože bez tohto spo-
nás), aby zasa nešlo o premárnenú príleži- ločného vykročenia bude všetko márne.

Miroslav Karabatosť, skúsenosť, akou si naša cirkev v po-

Rozpohybujme znovu mesto
MESTO MREŽ Í BEŽ Í

Rozpohybujme znovu mesto
MESTO MREŽ Í BEŽ Í

Zapojte sa do výzvy určenej pre všetkých obyvateľov Leopoldova! Cieľom je rozhýbať sa, 
motivovať jeden druhého a porovnať svoje výkony.
Výzva je zameraná na dve pohybové aktivity (vybrať si môžete len jednu):

– beh,
Výzva trvá od 1. marca 2022 do 31. mája 2022 a je určená pre každého občana mesta, kto-
rý tu má trvalý alebo prechodný pobyt a má rád pohyb. V období od 1. 3. do 31. 5. zazna-
menajte svoju pohybovú aktivitu prostredníctvom smart zariadenia (fitness náramok, športo-
vé hodinky, mobilný telefón...). Zaregistrujte sa cez online formulár, ktorý nájdete na stránke 
mesta (https://www.leopoldov.sk/sk/potrebujem-vybavit/kultura-a-sport/mesto-mrezi-
bezi.html) a zdieľajte s nami váš výkon. Do výzvy sa môžete prihlásiť kedykoľvek počas trva-
nia výzvy.
Do 3 dní od uskutočnenia pohybovej aktivity nám zašlite printscreen o vykonanej aktivite 
na adresu: maria.kusa@leopoldov.sk. K tomu priložte: meno a priezvisko, dátum vykonania 
pohybovej aktivity, typ pohybovej aktivity (beh alebo chôdza), poradové číslo (pridelíme 
vám ho po registrácii), dĺžku aktivity (km a čas trvania). Minimálna dĺžka behu – 2 km. 
Minimálna dĺžka chôdze – 5 km. Prihlásením sa do výzvy účastník súhlasí so všetkými pra-
vidlami tejto výzvy.
Priebežné výsledky budú zverejňované a aktualizované na stránke mesta Leopoldov v sekcii 
potrebujem vybaviť – Kultúra a šport – Mesto mreží beží. Konečné výsledky vyhodnotíme 
najneskôr 10 dní po ukončení výzvy.
Odmena: 1. miesto – poukaz v športovom obchode v hodnote 60 eur, 2. miesto – poukaz v 
športovom obchode v hodnote 40 eur, 3. miesto – poukaz v športovom obchode v hodnote 
20 eur. Odmenu získajú prví traja najúspešnejší účastníci v každej kategórii.
Kategórie:
1. Beh muži.
2. Beh ženy.
3. Chôdza muži.
4. Chôdza ženy.
Okrem toho zo všetkých účastníkov (behu aj chôdze) vyžrebujeme troch ďalších výhercov 
poukazov v športovom obchode v hodnote 20 eur. Každý účastník výzvy dostane diplom.
Na symbolickú odmenu na konci výzvy sa môžu tešiť aj tí, ktorí dosiahnu nasledujúce zá-
chytné body:
BEH
 nad 80 km – tričko Mesto mreží beží,
 nad 120 km – proteínové tyčinky,
 nad 200 km – vitamíny,
 nad 300 km – iontový nápoj.
Výzva nie je súťažou v pravom zmysle slova, ide len o zábavnú a prínosnú aktivitu, kde sa 
môžu účastníci navzájom porovnávať, podporovať a motivovať. Podstata výzvy je zašporto-
vať si s radosťou a s nadšením.
Prosíme všetkých účastníkov, aby ceny vnímali ako bonus či odmenu za pohybovú aktivitu, 
nie ako cieľ výzvy. Veríme, že všetci účastníci dodržia stanovené pravidlá a podmienky. 
Nejde len o to, zachovať sa čestne voči ostatným účastníkom a organizátorom, ale predo-
všetkým voči sebe samým.

– chôdzu.

CHÔDZA
 nad 120 km – tričko Mesto mreží beží,
 nad 200 km – proteínové tyčinky,
 nad 400 km – vitamíny,
 nad 500 km – iontový nápoj.
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Zmena programu vyhradená. Viac informácií: www.leopoldov.sk, Facebook Mesto Leopoldov, Instagram nasemesto_leopoldov,
mobilná aplikácia Správy o meste Leopoldov, tel. č. +421910 863 986.
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na betónovú cestu pri Váhu až po napoje-Po oprave cesty na Štrkovku 
nie na novú asfaltovú cestu v južnej časti Štr-sa pokračuje s ďalšími
kovky. Samotnú úpravu realizoval zmenami v tejto lokalite
Slovenský rybársky zväz, mesto zabezpeči-

Keď sa v zastupiteľstve minulý rok zvažova-
lo súhlas s terénnou úpravou od spoločnosti 

lo, či investovať do opravy cesty vedúcej na 
Food Farm a koordinovalo dohodu všet-

Štrkovku, ukázalo sa, že to bol dobrý krok – 
kých účastníkov. Práce sa začať realizovať v 

cesta patrí počas slnečnejších dní medzi ob-
pondelok 17. januára a trvali štyri dni.

ľúbené miesta, ktoré využívajú mladé rodi-
Pre obyvateľov mesta to znamená ďalšie 

ny aj seniori na to, aby sa pohodlne dostali 
zlepšenie prístupu k Štrkovke. „Keď sme sa 

do prírody, prípadne ju používajú na pre-
začiatkom novembra stretli so všetkými zú-

chádzky či športovanie. A trocha to bol aj 
častnenými stranami, ani by mi nenapadlo, 

prozreteľný krok, pretože sa ukázala mož-
že už o niekoľko mesiacov sa výsledok na-

nosť, ako ešte viac uľahčiť prístup 
šich rokovaní pretaví do reality. Ďakujem 

Leopoldovčanov k jazeru či Váhu.
všetkým aktérom dohody. Teším sa, že sme 

Zástupcovia mesta Leopoldov sa ešte na za-
našli efektívnu spoločnú reč a dospeli k rie-

čiatku novembra 2021 stretli s členmi 
šeniu, ktoré prináša pozitíva aj pre obyvate-

Slovenského rybárskeho zväzu, so zástup-
ľov nášho mesta,“ uviedla primátorka mesta 

cami majiteľov záhradiek a spoločnosti 
Terézia Kavuliaková.

Food Farm, ktorá využíva poľnohospodár-
(mk, jh)

sku pôdu v okolí Štrkovky. Cieľom stretnutia 
bolo nájsť riešenie na zamedzenie prejaz-
dov cez poľnohospodársku pôdu v užívaní Nový plot aj úsek 
spoločnosti Food Farm a zároveň zlepšiť 

hlavnej cestykvalitu poľnej cesty, ktorú využívajú rybári, 
záhradkári, rekreanti a obyvatelia mesta Ešte pred koncom roka sa stihla zrealizovať 
Leopoldov. Na stretnutí sa teda hľadalo rie- výmena zadného plota za tréningovým ih-
šenie, ktoré by pomohlo všetkým zúčastne- riskom v športovom areáli MTK (pri Novom 
ným. parku). Ťažký betónový plot bol v zlom 
Výsledkom rokovaní bolo vybudovanie ka- technickom stave, a to nielen vizuálne, ale 
menistej cesty okolo Štrkovky od napojenia najmä z hľadiska svojej bezpečnosti. 

Priehľadné oplotenie priestor opticky zväč- dob – zničené kontajnery sú určitý čas ne-
šilo, je vzdušnejší a napohľad otvorenejší. funkčné a obyvatelia ich nemôžu používať. 
Súčasťou oplotenia je aj brána na vstup do V pondelok 13. decembra zachytili bezpeč-
areálu MTK. Vedľa plotu vznikol priestor na nostné kamery na Štúrovej ulici pri zdravot-
výsadbu zelene, prípadne parkovacie nom stredisku muža na bicykli, ako sa sna-
miesta. Cieľom je tak aj uľahčiť obyvateľom žil dostať sa do kontajnera na elektroodpad. 
pohyb medzi Novým parkom a športovým Pokúsil sa o to niekoľkokrát a vykradnutý 
areálom. kontajner svojou odhodlanosťou napokon 
V roku 2020 mesto žiadalo Trnavský sa- zničil. Spoločnosť ASEKOL SK, ktorá mestu 
mosprávny kraj o opravu časti cesty III/1319 bezplatne poskytuje vývoz elektroodpadu, 
(Hlohovská cesta od poslednej rekonštruk- kontajner musela stiahnuť z prevádzky. 
cie po autobusovú zastávku na námestí, km Obyvateľom kontajner hýbal niekoľko týž-
2,86 – 3,187), ktorá mala byť realizovaná v dňov. Podobný osud mali aj kontajnery na 
rozsahu odstránenia vrchných vrstiev asfal- oblečenie na Kukučínovej ulici. Vandali ich 
tu a následnej pokrývky cesty novou asfal- pri vyberaní šatstva úplne zničili. 
tovou vrstvou. Kontajnery na elektroodpad aj na oblečenie 
Cesta nadväzuje na okraj vozovky, priľahlé sú už vymenené a funkčné. Je však otázka, 
parkoviská a autobusové zastávky a tech- dokedy, keďže v posledných týždňoch sa aj 
nický stav jej prídlažby nie je vyhovujúci. v okolitých mestách rozmohlo ich rabova-
Preto mesto plánuje súčasne s rekonštruk- nie a ničenie. Doteraz bolo zničených 20 
ciou časti cesty III/1319 realizovať súbežne kontajnerov na elektroodpad. Mesto 
aj opravu okraja vozovky, resp. napojenia Leopoldov preto prosí o pomoc pri ich 
na teleso cesty. ochrane. Vyzýva občanov, aby sa nebáli na-
„Mesto zároveň žiadalo o vybudovanie vsa- hlásiť podozrivú činnosť, a to nielen pri 
ku dažďovej vody v križovatke pred budo- ochrane kontajnerov, ale aj ostatných verej-
vou mestského úradu, keďže existujúci vsak ných služieb.

(mk)je nefunkčný, a preto počas dažďov pravi-
delne dochádza k zaplavovaniu cesty, zá-
kruta je neprejazdná a nebezpečná. V 
schválenom rozpočte Trnavského sa-
mosprávneho kraja na rok 2022 sú na túto 
rekonštrukciu vyčlenené finančné prostried-
ky. Preto veríme, že sa oprava v tomto roku 
zrealizuje,“ vysvetľuje investičná referentka 
Kristína Bajtalová.

(jh, mk)

Vandali ničia
kontajnery

Azda každé mesto či obec sa stretáva s van-
dalizmom v súvislosti so smetnými nádoba-
mi na triedený odpad. Najčastejšie ide o ná-
doby na kov, elektroodpad či oblečenie. Aj 
v našom meste sa v poslednom období čo-
raz častejšie objavujú zničené kontajnery. 
Tento negatívny trend nemá len finančné ná-
sledky súvisiace s opravou či výmenou ná-
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Š achová partia pre zábavu i pouč enieŠ achová partia pre zábavu i pouč enie
Biely: Gorazd Kollárik
Čierny: Lucia Strišková
Turnaj: Medzinárodné majstrovstvá Slovenska jednotlivcov (mužov aj žien)
Miesto: Piešťany 17. 7. 2021 (8. kolo)
Otvorenie: Sicílska obrana (B92)

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 c:d4 4.J:d4 
Jf6 5.Jc3 a6 6.Se2 [6.g3 e5 7.Jde2 
Jbd7 (7. - b5 8.Sg2 Sb7 9.a3 Jbd7 
10.h3 Jc5 11.Sg5 Se7 12.S:f6 S:f6 
13.Jd5 Ja4 14.b3 Jb6 15.Je3 0-0 
Georgiev vs. Lautier, Belehrad 
1997) 8.a4 b6 9.Sg2 Sb7 10.h3 
Vc8 11.0-0 g6 12.Se3 Dc7 13.f4 
e:f4 14.J:f4 Sg7 15.g4 h6 Ivanov 
vs. Kosten, Reykjavík 1990] 6. - e5 
7.Jb3 Se6 [7. - Se7 8.Sg5 (8.g4 h6 
9.f4 e:f4 10.S:f4 Jc6 11.h3 Se6 
12.Dd2 d5 13.0-0-0 d:e4 14.De3 
Dc8 15.J:e4 J:e4 16.D:e4 0-0 
17.Kb1 f5 Širov vs. van Wely, 
Tilburg 1997) 8. - Se6 9.S:f6 S:f6 
10.Dd3 Sg5 11.Vd1 Jc6 12.a3 S:b3 
13.c:b3 Jd4 14.b4 Vc8 15.0-0 0-0 
16.Sg4! Carlsen vs. Dominges, 
Chanty - Mansijsk 2007] 8.Se3 (8.f4 
Dc7 9.g4 e:f4 10.g5 Jfd7 11.S:f4 Jc6 12.Dd2 Se7 13.0-0-0 Vc8 14.Vhf1 Jce5 15.Jd4 g6 
16.Kb1 0-0 17.Jd5 S:d5 18.e:d5 Jg6 19.c3 Jec4 20.S:c4 J:c4 +/=, 8. - Jc6 9.f5 S:b3 10.a:b3 
d5 11.e:d5 Jd4 12.0-0 Sb4 13.Sg5 Vc8 14.Sc4 b5 15.Sd3 Dd6 16.Je4 J:e4 17.S:e4 Sc5 
18.Kh1 b4 19.Dd3 Va8 20.f6 +/-) 8. - Se7 9.0-0 [9.f4 e:f4 (9. - Dc7 10.a4 Jbd7 11.Kh1 0-0 
12.f5 Sc4 13.Sg5 Vac8 14.S:c4 D:c4 15.a5 h6 Palac vs. Sadler, Luzern 1997) 10.S:f4 Jc6 
11.Dd2 0-0 12.0-0-0 Je5 13.Jd4 (13.Kb1 b5 14.h3 Dd7 15.g4 Db7 16.Dd4 Jg6 17.Sg3 h6 
18.Jd5 J:d5 19.e:d5 Sd7 20.h4 f5 Dolmatov vs. Árnason, Reykjavík 1990) 13. - Dd7 14.J:e6 
D:e6 15.Kb1 Vac8 Árnason vs. King, Reykjavík 1990] 9. - Jbd7 [9. - 0-0 10.Dd2 (10.Jd5 
J:d5 11.e:d5 Sf5 12.Dd2 a5 13.f4 e:f4 14.V:f4 Sg6 15.Va4 b6 Svidler vs. Geľfand, Tilburg 
1996) 10. - Jbd7 11.a4 Vc8 12.a5 Dc7 13.Vfd1 Jc5 14.J:c5 d:c5 15.Sf3 Vfd8 16.De1 V:d1 
17.D:d1 c4  18.Sb6 Dd6 19.De1 Db4 20.Db1 h6 Lautier vs. Geľfand, Tilburg 1996] 10.a4 
Vc8 Pozri diagram! 11.a5?! (11.Dd3! Jb6 12.Jd2 0-0 13.a5 Jc4 14.J:c4 S:c4 15.Dd2 d5 16.S-
b6 Dd6 17.S:c4 d:c4 18.D:d6 S:d6 19.Vfd1 Vc6 20.f3 Ve8 21.Jd5 J:d5 22.V:d5 Sc7 23.Sc5 
b6 24.a:b6 S:b6 25.S:b6 V:b6 26.Va4 V:b2 27.V:c4 Vb1+ 28.Kf2 Vbb8 29.Vc7 Vec8 
30.V:c8+ V:c8 +/=) 11. - V:c3!? 12.b:c3 J:e4 13.c4?! (13.Dd3! Sf5 14.Sg4 Sg6 15.Dc4 0-0 
16.Sf3 Jdf6 17.Jd2 d5 18.Db3 Dc8 19.J:e4 S:e4 20.Se2 Vd8 21.Sg5 h6 22.Sh4 Sf5 23.c4 Se6 
24.c:d5 J:d5 25.S:e7 J:e7 26.Db2 Jc6 27.c3 Dc7 28.Db6 D:b6 29.a:b6 f5 30.Vfd1 V:d1+ 
31.V:d1 Kf7 32.Vd6 +/=) 13. - Dc7 14.c5 Jd:c5 (14. - Jc3 15.Dd3 J:e2+ 16.D:e2 d:c5 17.Jd2 
0-0 18.Je4 Jf6 19.Sg5 J:e4 20.S:e7 Jc3 21.Df3 D:e7 22.D:c3 f6 23.Vfd1 Dc7 24.Vab1 Vf7 
25.Vb6 Vd7 26.Df3 e4 27.De2 V:d1+ 28.D:d1 De7 29.h3 +/=) 15.J:c5 J:c5 16.c4 f5 17.D-

Oznam
Žiadame občanov, ktorí ešte stále majú plechové smetné 
nádoby, aby si ich prišli vymeniť na mestský úrad. Ak si 
odvoz neviete alebo nemôžete zabezpečiť sami, prosím, 
kontaktujte nás na telefónnom čísle +421903 826 738 a 
s odvozom Vám pomôžeme. Týka sa to najmä starých a 
chorých občanov, ktorí žijú sami a nemá im kto s odvo-
zom pomôcť. 
Zároveň opätovne žiadame všetkých, ktorí ešte nemajú na smetnej nádobe na komu-
nálny odpad nálepku mesta, aby to ohlásili na mestskom úrade na telefónnom čísle 
+421903 826 738. Od februára budú pracovníci spoločnosti zabezpečujúcej odvoz 
komunálneho odpadu vysýpať len tie smetné nádoby, na ktorých bude nálepka mesta.

Ďakujeme za spoluprácu.

Meteorológovia v ostatnom čase zverejnili viacero výstrah pred silným vetrom. Výstrahu pr-
vého stupňa vydali aj na piatok 28. januára pre okres Hlohovec. Doterajším atakom vetra 
hala odolala, no 28. januára ju silný vietor premohol a v dopoludňajších hodinách spadla. 
Našťastie, v čase kolízie sa  v nej nikto nenachádzal. Miesto skontrolovali zamestnanci 
mestského úradu a primátorka, ktorí teraz budú musieť nájsť riešenie vzniknutej situácie.
Hala už má svoje najlepšie roky za sebou a podľa odborníkov nefunkčnú a poškodenú 
plachtu nie je možné ďalej používať. Keďže hala je poistená, zostala ležať na hracom povr-
chu, ktorý zároveň zakýva pred prípadným dažďom a snehom. Zamestnanci mestského úra-
du v spolupráci s jej staviteľom zisťovali možnosti na jej opravu a podľa investičnej refe-
rentky Kristíny Bajtalovej je však plachta v takom stave, že už ju nie je možné zaplátať. 
Nová plachta by si vyžadovala nemalú investíciu, preto je pravdepodobné, že v tejto zim-
nej sezóne už hala doslúžila a o jej ďalšom osude rozhodnú poslanci mestského zastupiteľ-
stva.
Pretlakovaná nafukovacia hala s rozlohou 1248 metrov štvorcových bola postavená v roku 
2008 za 165 970 €. Univerzálny umelý trávnik, určený na viaceré športy od futbalu až po 
tenis tu využívali rekreační športovci aj športové kluby v meste. Vzniknutou situáciou sa za-
oberali aj poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí s vedením mesta chcú športujúcej verej-
nosti zabezpečiť adekvátne podmienky namiesto zničenej haly. Výstavba pevnej haly, o kto-
rej sa uvažovalo aj pred 14 rokmi, sa aj dnes ukazuje ako nereálna, pretože mesto nemá vy-
hovujúce pozemky na jej umiestnenie. Rozhodli sa tak konzultovať so samosprávami, ktoré 
prevádzkujú podobné typy hál.  Zničenú nafukovaciu halu pravdepodobne vystrieda iná, 
ktorá by mohla mať aj vyhovujúcejšie ekonomické nároky ako tá pôvodná. Predstavitelia 
mesta by boli radi, ak by nová hala občanom slúžila už na jeseň tohto roka.

(jh)

Vietor znič il nafukovaciu haluVietor znič il nafukovaciu halu
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e:f4 14.J:f4 Sg7 15.g4 h6 Ivanov 
vs. Kosten, Reykjavík 1990] 6. - e5 
7.Jb3 Se6 [7. - Se7 8.Sg5 (8.g4 h6 
9.f4 e:f4 10.S:f4 Jc6 11.h3 Se6 
12.Dd2 d5 13.0-0-0 d:e4 14.De3 
Dc8 15.J:e4 J:e4 16.D:e4 0-0 
17.Kb1 f5 Širov vs. van Wely, 
Tilburg 1997) 8. - Se6 9.S:f6 S:f6 
10.Dd3 Sg5 11.Vd1 Jc6 12.a3 S:b3 
13.c:b3 Jd4 14.b4 Vc8 15.0-0 0-0 
16.Sg4! Carlsen vs. Dominges, 
Chanty - Mansijsk 2007] 8.Se3 (8.f4 
Dc7 9.g4 e:f4 10.g5 Jfd7 11.S:f4 Jc6 12.Dd2 Se7 13.0-0-0 Vc8 14.Vhf1 Jce5 15.Jd4 g6 
16.Kb1 0-0 17.Jd5 S:d5 18.e:d5 Jg6 19.c3 Jec4 20.S:c4 J:c4 +/=, 8. - Jc6 9.f5 S:b3 10.a:b3 
d5 11.e:d5 Jd4 12.0-0 Sb4 13.Sg5 Vc8 14.Sc4 b5 15.Sd3 Dd6 16.Je4 J:e4 17.S:e4 Sc5 
18.Kh1 b4 19.Dd3 Va8 20.f6 +/-) 8. - Se7 9.0-0 [9.f4 e:f4 (9. - Dc7 10.a4 Jbd7 11.Kh1 0-0 
12.f5 Sc4 13.Sg5 Vac8 14.S:c4 D:c4 15.a5 h6 Palac vs. Sadler, Luzern 1997) 10.S:f4 Jc6 
11.Dd2 0-0 12.0-0-0 Je5 13.Jd4 (13.Kb1 b5 14.h3 Dd7 15.g4 Db7 16.Dd4 Jg6 17.Sg3 h6 
18.Jd5 J:d5 19.e:d5 Sd7 20.h4 f5 Dolmatov vs. Árnason, Reykjavík 1990) 13. - Dd7 14.J:e6 
D:e6 15.Kb1 Vac8 Árnason vs. King, Reykjavík 1990] 9. - Jbd7 [9. - 0-0 10.Dd2 (10.Jd5 
J:d5 11.e:d5 Sf5 12.Dd2 a5 13.f4 e:f4 14.V:f4 Sg6 15.Va4 b6 Svidler vs. Geľfand, Tilburg 
1996) 10. - Jbd7 11.a4 Vc8 12.a5 Dc7 13.Vfd1 Jc5 14.J:c5 d:c5 15.Sf3 Vfd8 16.De1 V:d1 
17.D:d1 c4  18.Sb6 Dd6 19.De1 Db4 20.Db1 h6 Lautier vs. Geľfand, Tilburg 1996] 10.a4 
Vc8 Pozri diagram! 11.a5?! (11.Dd3! Jb6 12.Jd2 0-0 13.a5 Jc4 14.J:c4 S:c4 15.Dd2 d5 16.S-
b6 Dd6 17.S:c4 d:c4 18.D:d6 S:d6 19.Vfd1 Vc6 20.f3 Ve8 21.Jd5 J:d5 22.V:d5 Sc7 23.Sc5 
b6 24.a:b6 S:b6 25.S:b6 V:b6 26.Va4 V:b2 27.V:c4 Vb1+ 28.Kf2 Vbb8 29.Vc7 Vec8 
30.V:c8+ V:c8 +/=) 11. - V:c3!? 12.b:c3 J:e4 13.c4?! (13.Dd3! Sf5 14.Sg4 Sg6 15.Dc4 0-0 
16.Sf3 Jdf6 17.Jd2 d5 18.Db3 Dc8 19.J:e4 S:e4 20.Se2 Vd8 21.Sg5 h6 22.Sh4 Sf5 23.c4 Se6 
24.c:d5 J:d5 25.S:e7 J:e7 26.Db2 Jc6 27.c3 Dc7 28.Db6 D:b6 29.a:b6 f5 30.Vfd1 V:d1+ 
31.V:d1 Kf7 32.Vd6 +/=) 13. - Dc7 14.c5 Jd:c5 (14. - Jc3 15.Dd3 J:e2+ 16.D:e2 d:c5 17.Jd2 
0-0 18.Je4 Jf6 19.Sg5 J:e4 20.S:e7 Jc3 21.Df3 D:e7 22.D:c3 f6 23.Vfd1 Dc7 24.Vab1 Vf7 
25.Vb6 Vd7 26.Df3 e4 27.De2 V:d1+ 28.D:d1 De7 29.h3 +/=) 15.J:c5 J:c5 16.c4 f5 17.D-

Oznam
Žiadame občanov, ktorí ešte stále majú plechové smetné 
nádoby, aby si ich prišli vymeniť na mestský úrad. Ak si 
odvoz neviete alebo nemôžete zabezpečiť sami, prosím, 
kontaktujte nás na telefónnom čísle +421903 826 738 a 
s odvozom Vám pomôžeme. Týka sa to najmä starých a 
chorých občanov, ktorí žijú sami a nemá im kto s odvo-
zom pomôcť. 
Zároveň opätovne žiadame všetkých, ktorí ešte nemajú na smetnej nádobe na komu-
nálny odpad nálepku mesta, aby to ohlásili na mestskom úrade na telefónnom čísle 
+421903 826 738. Od februára budú pracovníci spoločnosti zabezpečujúcej odvoz 
komunálneho odpadu vysýpať len tie smetné nádoby, na ktorých bude nálepka mesta.

Ďakujeme za spoluprácu.

Meteorológovia v ostatnom čase zverejnili viacero výstrah pred silným vetrom. Výstrahu pr-
vého stupňa vydali aj na piatok 28. januára pre okres Hlohovec. Doterajším atakom vetra 
hala odolala, no 28. januára ju silný vietor premohol a v dopoludňajších hodinách spadla. 
Našťastie, v čase kolízie sa  v nej nikto nenachádzal. Miesto skontrolovali zamestnanci 
mestského úradu a primátorka, ktorí teraz budú musieť nájsť riešenie vzniknutej situácie.
Hala už má svoje najlepšie roky za sebou a podľa odborníkov nefunkčnú a poškodenú 
plachtu nie je možné ďalej používať. Keďže hala je poistená, zostala ležať na hracom povr-
chu, ktorý zároveň zakýva pred prípadným dažďom a snehom. Zamestnanci mestského úra-
du v spolupráci s jej staviteľom zisťovali možnosti na jej opravu a podľa investičnej refe-
rentky Kristíny Bajtalovej je však plachta v takom stave, že už ju nie je možné zaplátať. 
Nová plachta by si vyžadovala nemalú investíciu, preto je pravdepodobné, že v tejto zim-
nej sezóne už hala doslúžila a o jej ďalšom osude rozhodnú poslanci mestského zastupiteľ-
stva.
Pretlakovaná nafukovacia hala s rozlohou 1248 metrov štvorcových bola postavená v roku 
2008 za 165 970 €. Univerzálny umelý trávnik, určený na viaceré športy od futbalu až po 
tenis tu využívali rekreační športovci aj športové kluby v meste. Vzniknutou situáciou sa za-
oberali aj poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí s vedením mesta chcú športujúcej verej-
nosti zabezpečiť adekvátne podmienky namiesto zničenej haly. Výstavba pevnej haly, o kto-
rej sa uvažovalo aj pred 14 rokmi, sa aj dnes ukazuje ako nereálna, pretože mesto nemá vy-
hovujúce pozemky na jej umiestnenie. Rozhodli sa tak konzultovať so samosprávami, ktoré 
prevádzkujú podobné typy hál.  Zničenú nafukovaciu halu pravdepodobne vystrieda iná, 
ktorá by mohla mať aj vyhovujúcejšie ekonomické nároky ako tá pôvodná. Predstavitelia 
mesta by boli radi, ak by nová hala občanom slúžila už na jeseň tohto roka.

(jh)

Vietor znič il nafukovaciu haluVietor znič il nafukovaciu halu
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Šachové okienko
V tejto šachovej rubrike si pripomenieme nedožité 90. narodeniny a 5. výročie úmrtia 
bývalého stredoškolského učiteľa z Gymnázia v Trenčíne Miloša Sečkára (* 10. 12. 1931 
- 2. 12. 2016); prvotinu - dvojťažku mal uverejnenú ešte r. 1948 v šachovej rubrike den-
níka Práca. Uverejnil viacej ako 50 skladieb a medzi nimi aj viacero štúdií, z ktorých 
niektoré dostali v súťažiach tiež vy-
znamenanie. Zapísal sa do histórie 
slovenského kompozičného šachu 
hlavne ako ich skladateľ. Jednu z 
nich, ktorá bola uverejnená v ša-
chovej rubrike denníka Pravda 4. 
3. 1988, reprodukujeme na diagra-
me s výzvou: Biely ťahá a vynúti 
výhru! Ak biely začne: 1.a7 c2 
2.S:d5+ Kd4 3.a8D c1D 4.Da4+ 
K:d5? 5.D:d7+ Kc4 6.Dc6+ Kd3 
7.D:c1 tak vyhrá, ale po 4. - Kc5! 
5.Da7+ Kd6 6.Dd4 Kc7 7.De5+ 
Kc8 8.Dh8+ Kc7 9.Dd4 Dh6 len re-
mizuje. Vo variante: 1.S:d5+ Kb5 
2.a7 c2 3.a8D c1D 4.Db7+ Ka5 5.-
Da7+ Kb4 6.Db6+ Kc3 7.Dc5+ 
Kd2 8.Dd4+ Ke1 9.Dh4+ Kd2 
10.Dh6+ Kc2 11.Se4+ Kb2 12.D-
b6+ Ka3 tiež vznikne remíza. 
Treba nájsť v štúdiovej miniatúrke 
vyhrávajúci hlavný variant, ktorý 
sa skončí siedmym ťahom.
Z Milošovej kompozičnej tvorby 
sme ešte vybrali jeho trojťažku uve-
rejnenú v šachovej rubrike denníka Práca 1. 10. 1949 [biely: Kh7 De8 Ve2 Sg3 Pc2 d6 
g2 h2 (8), čierny: Kd1 Db1 Sa1 Ja2 Pb2 c3 f5 h4 (8), biely začne a dá mat najneskôr tre-
tím ťahom!].Riešenie: 1.Dh5! hrozí 2.Vf2+ a 3. Sf4 mat (3.De2 mat), 1. - h:g3 2.Df3 a 
3.Df1 mat, 1. - Kc1 2.D:f5 a 3.Df1 mat, 1. - Dc1 2.Vf2+ a 3.De2 mat, 1. - D:c2 2.Ve1+ a 
3.De2 mat, 1. - Jc1 2.Ve1+ a 3.Dd1 mat, 1. - Jb4 2.Vf2+ Kc1 3.Sf4 mat, 2. - Ke1 3.De2 
mat, 1. - f4 2.Dd5+ Ke2 3.Dd3 mat, 2. - Kc1 3.Sf4 mat.
Riešenie skladby zobrazenej na diagrame pošlite na e-adresu: casopis@leopoldov.  ale-
bo priamo na MsÚ v Leopoldove do 10. 4. 2022. Jeden vyžrebovaný riešiteľ bude fi-
nančne odmenený. Ako výherca za správne vyriešenie skladby č. 60 bol vyžrebovaný 
Ľuboš Kekely zo Snežnice. Blahoželáme!

Tesne pred Vianocami 2016 sa v šachovej rubrike Pravdy objavila smutná správa o úmrtí 
Miloša Sečkára. Chýbalo mu už len osem dní a bol by sa dožil nádherných 85 rokov. Pri 
tejto smutnej zvesti sa môžeme zamyslieť nad zdravotným stavom slovenských šacho-
vých skladateľov, z ktorých mnohí sa dožili alebo ešte sa aj dožívajú vysokého veku, čo-

sk

Skladba č. 61
Miloš Sečkár

Pravda 4. 3. 1988

Biely vyhrá (3 - 4)

c2 0-0 18.Vfc1 (17.S:c5 D:c5 18.Db3 Sc8 19.Vfb1 0-0 20.Db6 e4 21.D:c5 d:c5 22.Va2 
Vd8 23.Vbb2 f4 24.Kf1 Vd4 =) 18. - Vfc8 19.S:c5 D:c5 20.Dd2 h6 [20. - Sh4!? 21.Sf1 Vc7 
22.Vcb1 h6 23.g3 Sg5 24.Db4 S:c4?! (24. - Sc8 25.D:c5 V:c5 26.Vd1 Vc6 27.Va4 e4 
28.Sg2 Se6 29.Vb4 Sd8 30.V:b7 S:a5 31.Sf1 Sb6 32.Vb1 Sd4 33.Vd1 Sc5 34.Va1 Sc8 
35.Vb8 Kf7 =/+)  25.S:c4+ D:c4 26.D:d6 e4 27.Vb4 Df7 28.Vab1 e3 29.V4b2 (29.f:e3? 
S:e3+ 30.Kf1 Sc5 -+) 29. - Sf6 30.Ve2 e:f2+ 31.K:f2 Sc3 32.Kg1 S:a5 33.Ve5 Da2 34.Dd3 
g6 35.Dd8+ Kf7 36.Vd1 D:h2+ 37.K:h2 Vc2+ 38.Kh3 S:d8 +/-] 21.Vd1 Vc7 22.Va4 Sd7 
23.Va2 Se6 24.Va4 Sd7 25.Va2 Se6?! [25. - Sc6! 26.Db2 Se4 27.Db6 D:b6 28.a:b6 Vc5 
29.g3 Kf7 30.Vb2 Ke6 31.Kf1 g5 32.f3 Sc6 33.Kf2 h5 34.h3 Va5 35.Sd3 Va3 36.g4 f:g4 
37.h:g4! (37.f:g4? h4 38.Sf5+ Kf6 39.Vd3 V:d3 40.S:d3 e4 -+) 37. - h4 38.Vdd2 a5 39.Sf5+ 
Kf6 40.Vd3 V:d3 41.S:d3 d5 42.c:d5 S:d5 43.Vb5 Sc6 44.V:a5 Sd8 45.Kg2 S:b6 46.Va8 Ke7 
47.Se4 Se3 48.Vb8 Kd7 49.V:b7+ S:b7 50.S:b7 =] 26.Va4 remíza.
Argentínsky veľmajster poľského pôvodu Miguel Najdorf (* 1910 - 1995) spopularizoval po 
2. svetovej vojne variant: 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 a6, ktorý dostal po ňom 
pomenovanie ako Najdorfov systém v sicílskej obrane. Význam ťahu 5. - a6 spočíva nielen 
v príprave na možný postup čierneho pešiaka b7 - b5, ale súčasne predovšetkým chráni po-
le b5 pred ťahmi bielych jazdcov alebo strelca. Už v 6. ťahu mal leopoldovský šachista via-
cero možností na výber: 6.Sc4, 6.Se2, 6.Se3, 6.Sg5, 6.f4, 6.f3, 6.g3, ako ďalej pokračovať. 
Celkom iným spôsobom by sa bola hra vyvíjala po: 8.0-0 Jc6 9.Se3 Se7 10.Jd5 0-0 11.f3 
Vc8 12.Jb6 Vb8 13.De1 d5!? 14.e:d5 J:d5 15.J:d5 S:d5 16.Vd1 b5 17.Jc5 Jd4 18.S:d4 e:d4 
19.J:a6 Vb6 20.Jb4 Ve6 21.J:d5 D:d5 22.Dd2 D:a2 23.S:b5 D:b2 24.Sc4 Vc6 25.Sb3 Dc3 
26.Kh1 D:d2 27.V:d2 Sf6 28.Va1 d3 29.Va2 d:c2 30.Va:c2 Vfc8  s remízou. Biely v dueli za-
hral dva nepresné ťahy (11.a5 a 13.c4), a preto radšej po 26.Va4 reklamoval trojnásobné 
opakovanie pozície, lebo mohlo ďalej nasledovať: 26. - e4! 27.De3 Sf6 28.D:c5 d:c5 
29.Va3 Sd4 30.Vb3 Ve7 31.Kf1 Kh7 32.h4 f4 33.Vdb1 Sc8 34.h5 Kg8 35.Ve1 Kf7 36.Vd1 
Ke8 37.Vdb1 Kd8 38.Ke1 Ve5 39.Kf1 Kc7 40.Sd1 Ve8 s výhodou čiernej. 
Mladá 15-ročná Lucia (členka KŠN) prekvapila svojho súpera v otvorení (11. - V:c3) neča-
kanou a možno aj korektnou obeťou veže za jazdca a pešiaka. Buď bola dobre teoreticky 
pripravená alebo nebodaj na to prišla počas hry. Do koncovky mohla ísť s výhodou po 
správnom ťahu strelcom 25. - Sc6 (miesto 25. - Se6). Nakoniec zostalo podľa komentára v 
remízovom dueli veľa skrytých zaujímavých variantov. Z toho vyplýva, že nie je remíza ako 
remíza. Na piešťanských majstrovstvách sa objavil fenomén nástupu mladej generácie. Sú 
to účelovo vybratí žiaci už z 1. alebo aj 2. stupňa základnej školy, ktorí majú nadpriemerne 
vyvinuté logické myslenie a zmysel pre kombinovanie v hlave bez toho, aby museli pohy-
bovať kameňmi na šachovnici. Ak sa im venujú skúsení tréneri, tak môžu z nich neskôr vy-
rásť budúce šachové hviezdy. Mnohí z nich prišli aj z Klubu šachových nádejí (KŠN) v 
Bratislave. Ich podceňovanie znamenalo pre viacerých seniorov prehru partie. Takéto deti 
dosahujú aj v škole výborné výsledky. Preto by bolo potrebné zaviesť šach ako nepovinný 
predmet do učebných osnov všetkých základných škôl. 
Koncom minulého roka (27. až 30. 12.) sa v Novom Sade (Srbsko) konali už 20. 
Majstrovstvá Európy mládeže jednotlivcov v zrýchlenom a bleskovom šachu aj družstiev v 
zrýchlenom šachu z 29 štátov a celkovou účasťou 474 súťažiacich. V kategórii dievčat do 
16 rokov súťažila tiež Lucia Strišková, ktorá v zrýchlenom šachu (15 min. na partiu) jed-
notlivcov obsadila 8. priečku (5,5 b.) z 27 šachistiek a v bleskáči (3 min. na partiu) 16. 
priečku (8,5 b.). V Piešťanoch so ziskom 50% bodov (4,5) sa umiestnila na 47. priečke z 87 
účastníkov. Uvidíme, ako bude Lucia úspešná aj neskôr v kategórii žien, lebo nepatrí medzi 
žiadne „béčko“ v kráľovskej hre, čo som zistil aj počas nášho prvého duelu.

(GK)
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Šachové okienko
V tejto šachovej rubrike si pripomenieme nedožité 90. narodeniny a 5. výročie úmrtia 
bývalého stredoškolského učiteľa z Gymnázia v Trenčíne Miloša Sečkára (* 10. 12. 1931 
- 2. 12. 2016); prvotinu - dvojťažku mal uverejnenú ešte r. 1948 v šachovej rubrike den-
níka Práca. Uverejnil viacej ako 50 skladieb a medzi nimi aj viacero štúdií, z ktorých 
niektoré dostali v súťažiach tiež vy-
znamenanie. Zapísal sa do histórie 
slovenského kompozičného šachu 
hlavne ako ich skladateľ. Jednu z 
nich, ktorá bola uverejnená v ša-
chovej rubrike denníka Pravda 4. 
3. 1988, reprodukujeme na diagra-
me s výzvou: Biely ťahá a vynúti 
výhru! Ak biely začne: 1.a7 c2 
2.S:d5+ Kd4 3.a8D c1D 4.Da4+ 
K:d5? 5.D:d7+ Kc4 6.Dc6+ Kd3 
7.D:c1 tak vyhrá, ale po 4. - Kc5! 
5.Da7+ Kd6 6.Dd4 Kc7 7.De5+ 
Kc8 8.Dh8+ Kc7 9.Dd4 Dh6 len re-
mizuje. Vo variante: 1.S:d5+ Kb5 
2.a7 c2 3.a8D c1D 4.Db7+ Ka5 5.-
Da7+ Kb4 6.Db6+ Kc3 7.Dc5+ 
Kd2 8.Dd4+ Ke1 9.Dh4+ Kd2 
10.Dh6+ Kc2 11.Se4+ Kb2 12.D-
b6+ Ka3 tiež vznikne remíza. 
Treba nájsť v štúdiovej miniatúrke 
vyhrávajúci hlavný variant, ktorý 
sa skončí siedmym ťahom.
Z Milošovej kompozičnej tvorby 
sme ešte vybrali jeho trojťažku uve-
rejnenú v šachovej rubrike denníka Práca 1. 10. 1949 [biely: Kh7 De8 Ve2 Sg3 Pc2 d6 
g2 h2 (8), čierny: Kd1 Db1 Sa1 Ja2 Pb2 c3 f5 h4 (8), biely začne a dá mat najneskôr tre-
tím ťahom!].Riešenie: 1.Dh5! hrozí 2.Vf2+ a 3. Sf4 mat (3.De2 mat), 1. - h:g3 2.Df3 a 
3.Df1 mat, 1. - Kc1 2.D:f5 a 3.Df1 mat, 1. - Dc1 2.Vf2+ a 3.De2 mat, 1. - D:c2 2.Ve1+ a 
3.De2 mat, 1. - Jc1 2.Ve1+ a 3.Dd1 mat, 1. - Jb4 2.Vf2+ Kc1 3.Sf4 mat, 2. - Ke1 3.De2 
mat, 1. - f4 2.Dd5+ Ke2 3.Dd3 mat, 2. - Kc1 3.Sf4 mat.
Riešenie skladby zobrazenej na diagrame pošlite na e-adresu: casopis@leopoldov.  ale-
bo priamo na MsÚ v Leopoldove do 10. 4. 2022. Jeden vyžrebovaný riešiteľ bude fi-
nančne odmenený. Ako výherca za správne vyriešenie skladby č. 60 bol vyžrebovaný 
Ľuboš Kekely zo Snežnice. Blahoželáme!

Tesne pred Vianocami 2016 sa v šachovej rubrike Pravdy objavila smutná správa o úmrtí 
Miloša Sečkára. Chýbalo mu už len osem dní a bol by sa dožil nádherných 85 rokov. Pri 
tejto smutnej zvesti sa môžeme zamyslieť nad zdravotným stavom slovenských šacho-
vých skladateľov, z ktorých mnohí sa dožili alebo ešte sa aj dožívajú vysokého veku, čo-

sk

Skladba č. 61
Miloš Sečkár

Pravda 4. 3. 1988

Biely vyhrá (3 - 4)

c2 0-0 18.Vfc1 (17.S:c5 D:c5 18.Db3 Sc8 19.Vfb1 0-0 20.Db6 e4 21.D:c5 d:c5 22.Va2 
Vd8 23.Vbb2 f4 24.Kf1 Vd4 =) 18. - Vfc8 19.S:c5 D:c5 20.Dd2 h6 [20. - Sh4!? 21.Sf1 Vc7 
22.Vcb1 h6 23.g3 Sg5 24.Db4 S:c4?! (24. - Sc8 25.D:c5 V:c5 26.Vd1 Vc6 27.Va4 e4 
28.Sg2 Se6 29.Vb4 Sd8 30.V:b7 S:a5 31.Sf1 Sb6 32.Vb1 Sd4 33.Vd1 Sc5 34.Va1 Sc8 
35.Vb8 Kf7 =/+)  25.S:c4+ D:c4 26.D:d6 e4 27.Vb4 Df7 28.Vab1 e3 29.V4b2 (29.f:e3? 
S:e3+ 30.Kf1 Sc5 -+) 29. - Sf6 30.Ve2 e:f2+ 31.K:f2 Sc3 32.Kg1 S:a5 33.Ve5 Da2 34.Dd3 
g6 35.Dd8+ Kf7 36.Vd1 D:h2+ 37.K:h2 Vc2+ 38.Kh3 S:d8 +/-] 21.Vd1 Vc7 22.Va4 Sd7 
23.Va2 Se6 24.Va4 Sd7 25.Va2 Se6?! [25. - Sc6! 26.Db2 Se4 27.Db6 D:b6 28.a:b6 Vc5 
29.g3 Kf7 30.Vb2 Ke6 31.Kf1 g5 32.f3 Sc6 33.Kf2 h5 34.h3 Va5 35.Sd3 Va3 36.g4 f:g4 
37.h:g4! (37.f:g4? h4 38.Sf5+ Kf6 39.Vd3 V:d3 40.S:d3 e4 -+) 37. - h4 38.Vdd2 a5 39.Sf5+ 
Kf6 40.Vd3 V:d3 41.S:d3 d5 42.c:d5 S:d5 43.Vb5 Sc6 44.V:a5 Sd8 45.Kg2 S:b6 46.Va8 Ke7 
47.Se4 Se3 48.Vb8 Kd7 49.V:b7+ S:b7 50.S:b7 =] 26.Va4 remíza.
Argentínsky veľmajster poľského pôvodu Miguel Najdorf (* 1910 - 1995) spopularizoval po 
2. svetovej vojne variant: 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 a6, ktorý dostal po ňom 
pomenovanie ako Najdorfov systém v sicílskej obrane. Význam ťahu 5. - a6 spočíva nielen 
v príprave na možný postup čierneho pešiaka b7 - b5, ale súčasne predovšetkým chráni po-
le b5 pred ťahmi bielych jazdcov alebo strelca. Už v 6. ťahu mal leopoldovský šachista via-
cero možností na výber: 6.Sc4, 6.Se2, 6.Se3, 6.Sg5, 6.f4, 6.f3, 6.g3, ako ďalej pokračovať. 
Celkom iným spôsobom by sa bola hra vyvíjala po: 8.0-0 Jc6 9.Se3 Se7 10.Jd5 0-0 11.f3 
Vc8 12.Jb6 Vb8 13.De1 d5!? 14.e:d5 J:d5 15.J:d5 S:d5 16.Vd1 b5 17.Jc5 Jd4 18.S:d4 e:d4 
19.J:a6 Vb6 20.Jb4 Ve6 21.J:d5 D:d5 22.Dd2 D:a2 23.S:b5 D:b2 24.Sc4 Vc6 25.Sb3 Dc3 
26.Kh1 D:d2 27.V:d2 Sf6 28.Va1 d3 29.Va2 d:c2 30.Va:c2 Vfc8  s remízou. Biely v dueli za-
hral dva nepresné ťahy (11.a5 a 13.c4), a preto radšej po 26.Va4 reklamoval trojnásobné 
opakovanie pozície, lebo mohlo ďalej nasledovať: 26. - e4! 27.De3 Sf6 28.D:c5 d:c5 
29.Va3 Sd4 30.Vb3 Ve7 31.Kf1 Kh7 32.h4 f4 33.Vdb1 Sc8 34.h5 Kg8 35.Ve1 Kf7 36.Vd1 
Ke8 37.Vdb1 Kd8 38.Ke1 Ve5 39.Kf1 Kc7 40.Sd1 Ve8 s výhodou čiernej. 
Mladá 15-ročná Lucia (členka KŠN) prekvapila svojho súpera v otvorení (11. - V:c3) neča-
kanou a možno aj korektnou obeťou veže za jazdca a pešiaka. Buď bola dobre teoreticky 
pripravená alebo nebodaj na to prišla počas hry. Do koncovky mohla ísť s výhodou po 
správnom ťahu strelcom 25. - Sc6 (miesto 25. - Se6). Nakoniec zostalo podľa komentára v 
remízovom dueli veľa skrytých zaujímavých variantov. Z toho vyplýva, že nie je remíza ako 
remíza. Na piešťanských majstrovstvách sa objavil fenomén nástupu mladej generácie. Sú 
to účelovo vybratí žiaci už z 1. alebo aj 2. stupňa základnej školy, ktorí majú nadpriemerne 
vyvinuté logické myslenie a zmysel pre kombinovanie v hlave bez toho, aby museli pohy-
bovať kameňmi na šachovnici. Ak sa im venujú skúsení tréneri, tak môžu z nich neskôr vy-
rásť budúce šachové hviezdy. Mnohí z nich prišli aj z Klubu šachových nádejí (KŠN) v 
Bratislave. Ich podceňovanie znamenalo pre viacerých seniorov prehru partie. Takéto deti 
dosahujú aj v škole výborné výsledky. Preto by bolo potrebné zaviesť šach ako nepovinný 
predmet do učebných osnov všetkých základných škôl. 
Koncom minulého roka (27. až 30. 12.) sa v Novom Sade (Srbsko) konali už 20. 
Majstrovstvá Európy mládeže jednotlivcov v zrýchlenom a bleskovom šachu aj družstiev v 
zrýchlenom šachu z 29 štátov a celkovou účasťou 474 súťažiacich. V kategórii dievčat do 
16 rokov súťažila tiež Lucia Strišková, ktorá v zrýchlenom šachu (15 min. na partiu) jed-
notlivcov obsadila 8. priečku (5,5 b.) z 27 šachistiek a v bleskáči (3 min. na partiu) 16. 
priečku (8,5 b.). V Piešťanoch so ziskom 50% bodov (4,5) sa umiestnila na 47. priečke z 87 
účastníkov. Uvidíme, ako bude Lucia úspešná aj neskôr v kategórii žien, lebo nepatrí medzi 
žiadne „béčko“ v kráľovskej hre, čo som zistil aj počas nášho prvého duelu.

(GK)
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ho príčinou môže byť zvýšená duševná činnosť, ktorá ak je doplnená aj úmernou fy-
zickou aktivitou, tak vytvorí v ľudskom organizme pocit blaženosti s oddialením 
Alzheimerovej choroby.
Miloš sa okrem kompozičného šachu venoval aj korešpondenčnej hre. Podarilo sa 
nám nájsť jednu jeho partiu z finále VII. Majstrovstva Slovenska v r. 1985, ktoré sa hra-
lo ešte pomocou korešpondenčných lístkov, ktorú síce prehral, ale mohol aj vyhrať ale-
bo remizovať, lebo chyby sa vyskytli obojstranne.

Miloš Sečkár - Pavol Polakovič [Anglická hra (A28)]

1.c4 e5 2.Jc3 Jf6 3.Jf3 Jc6 4.e3 (Alebo 4.d3, 4.d4, 4.g3) Sb4 (4. - d5, 4. - Se7) 5.Dc2 
(5.Jd5, 5.Se2, 5.d4) S:c3 [5. - 0-0 6.Jd5 Ve8 7.Df5 (7.Sd3 g6 8.a3 Sf8 9.J:f6 D:f6 10.Se4 
d6 11.b4 Dd8 12.Sb2 Je7 13.h4 h5 14.Jg5 Sg7 15.Sf3 Jf5 Illescas vs. Ye Rongguang, 
Manila 1990) 7. - d6 8.Jf6 g:f6 9.Dh5 d5 10.c:d5 D:d5 11.Se2 Se6 12.0-0 c4 13.D:d5 
S:d5 14.Jh4 Vad8 15.f3 Se6 16.f:e4 Sd2 17.Sb5 Kg7 18.S:d2 V:d2 19.Vf2 Vd6 20.Vc1 
Sd7 21.J:f5 S:f5 22.S:c6 b:c6 23.e:f5 Ve3 24.Vfc2 = Korčnoj vs. Karpov, Amsterdam 
1987; 6.d3 Ve8 7.Sd2 d6 8.Se2 Sf5 9.0-0 e4 10.Je1 Sg6 11.Vd1 a5 12.Jd5 e:d3 13.S:d3 
Je4 14.Jf3 S:d2 15.J:d2 Jf6 Panno vs. Portisch, Petropolis 1973] 6.D:c3 De7 7.a3 (7.Se2 
0-0 8.d4 e:d4 9.J:d4 J:d4 10.D:d4 c5 11.Dh4 d5 12.c:d5 De5 13.Dg3 D:g3 14.h:g3 
Jd5 15.Sd2 Se6 Korčnoj vs. Timman, Hilversum 1982) 7. - a5 8.b3 d5 (Potiaľ kopírova-
li duel z Majstrovstiev Holandska 1981 - Grooten vs. Timman, lebo tam vyhral čierny 
a bolo treba niekde odbočiť.) 9.d4 (9.Se2 e4 10.Jd4 J:d4 11.D:d4 c5 12.Dc3 0-0 13.S-
b2 d:c4 14.b:c4 Vd8 15.0-0 Sf5 16.Dc2 b6 17.Sc3 Vd6 18.Vab1 Jd7 19.Vfe1 Dh4 
20.g3 +/=) 9. - e:d4 10.J:d4 J:d4 (10. - Je5 11.Sb2 d:c4 12.S:c4 J:c4 13.D:c4 0-0 14.0-0 
c6 15.Vac1 Vd8 16.Vfd1 h6 17.Dc3 Vd5 18.Je2 V:d1+ 19.V:d1 a4 20.b4 Se6 +/=) 
11.D:d4 c5 12.Df4 (12.Db2 0-0 13.Se2 Vd8 14.0-0 Sf5 15.c:d5 J:d5 16.Sd2 Df6 
17.Va2 b6 18.f3 Se6 19.Sc4 D:b2 20.V:b2 Je7 21.e4 h6 22.Sc3 Jc6 23.Vc1 Va7 24.Kf2 
Vad7 25.Sb5 Vc7 =) 12. -  g5?! 13.D:g5 Vg8 14.Df4 Jh5 15.Dh6 (15.Df3? Sg4 16.D:d5 
Vd8! -/+) 15. - De5 16.Vb1?! (16.Va2! Jf6 17.Df4 D:f4 18.e:f4 Se6 19.f3 0-0-0 20.c:d5 
S:d5 21.Vc2 b6 22.Sc4 Je8 23.S:d5 V:d5 24.b4 a:b4 25.a:b4 Jc7 26.b:c5 V:c5 27.V:c5 
b:c5 28.Kf2 Jd5 29.Vd1 Vd8 30.Se3 +/=) 16. - Df5 17.e4 d:e4 18.De3 Se6 19.h3 Jf6 
20.g4 Dg6 21.Sg2 b6 22.Sb2 0-0-0 23.b4? S:c4 24.S:f6 (24.b:a5 Jd5 25.Dc1 Sd3 
26.Va1 Dd6 27.Dd2 Jf4 28.Sf1 e3 29.f:e3 Je2 30.S:e2 Dg3+ 31.Kf1 Df3+ 32.Kg1 S:e2 
33.De1 V:g4+ -+) 24. - D:f6 25.b:a5 (Nepomohlo: 25.Vc1 Vd3 26.D:e4 Sd5 27.D:d3 
S:g2 28.De2 Sf3 29.Da6+ Sb7 30.De2 S:h1 31.b:c5 b5 32.D:b5 Sg2 33.De2 Sf3 34.-
De3 h5 35.Vc3 h:g4 36.h:g4 S:g4 37.c6 Dh8 38.Kd2 Ve8 39.Db6 Ve2+ 40.Kd3 Dh3+ 
-+) 25. - Vd3 26.Dc1 (26.D:e4?? Dc3+ 27.Ke2 Vd2+ 28.Ke1 Vd4 mat.) 26. - e3? (26. - 
Vc3! 27.Db2 e3! ...) 27.0-0 Vc3 28.Db2 S:f1 29.V:f1 Dd4 30.Db5 e:f2+ 31.Kh1 Kd8 
32.a:b6 (32.a6? V:a3 33.D:b6+ Ke7 34.a7 Va1 35.Dc7+ Kf6 36.Kh2 Kg7 37.Kg3 Ve8 
38.V:a1 D:a1 39.Df4 D:a7 40.Dg5+ Kf8 41.Dh6+ Ke7 42.Sf1 Db8+ 43.K:f2 Db2+ 
44.Kg1 Dd4+ 45.Kh1 c4 -+) 32. - V:a3 33.Dc6 Ke7 34.Dc7+ Kf6 35.b7 Vb3 36.Dc8 
Kg7 37.Df5 Vb2 38.Dg5+ Kh8 39.Df5 Kg7 40.Dg5+ Kh8 41.Df5 Ve2 42.D:f7 Vge8 
43.Sc6? V2e3! 44.Kg2 Dd6 45.Sf3 Vf8 46.Dd5 Df4 47.V:f2 c4 48.Dd2 c3 49.Dd1 h5 
50.g:h5?? Ve7 51.Dd5 Vg7+ 52.Kf1 c2 53.V:c2 D:f3+ 54.D:f3 V:f3 55.Ke2 Vb3 56.V-
c8+ Vg8  0:1

Rodák z Hlohovca, ktorý sa v r. 1976 sa odsťahoval z Mesta ruží do Bratislavy, seniorský 
medzinárodný majster v korešpondenčnom šachu i obetavý šachový funkcionár Pavol 
Polakovič (* 20. 1. 1944) označil 12. - g5 ako obeť pešiaka za náskok vo vývine, ale v 
skutočnosti ide skôr o psychologický ťah či chybu, ktorú mohol M. Sečkár neskôr pri 
správnej hre využiť vo svoj prospech a dokonca duel aj vyhrať po správnom ústupe veže 
v 16. ťahu: 16.Va2! Df5?! 17.c:d5 Vg6 18.D:h7 Jf6 19.Sb5+ Sd7 20.S:d7+ D:d7 21.D-
h8+ Jg8 22.e4 V:g2 23.f3 V:a2?! 24.D:g8+ Ke7 25.d6+ K:d6 26.D:a8 Kc6 27.Dh8 Dd3 
28.Df6+ Kb5 29.a4+ Kb4 30.Db6+, keď aj po lepšom ťahu vežou: 23. - Vg6 24.Se3 Dc7 
25.Vg1 V:g1+ 26.S:g1 0-0-0 27.Dc3 b6 28.b4 c:b4 29.D:c7+ K:c7 30.a:b4 Va8 31.Vc2+ 
Kd7 32.b5 a4 33.S:b6 Vb8 34.Vc7+ stojí čierny na pokraji priepasti. Biely sa čiernemu 
odvďačil chybou v 23. ťahu, lebo svoju výhodu mohol udržiavať po (miesto 23.b4): 23.-
Se5! Vde8 24.Sg3 Kb7 25.b4 a:b4 26.a:b4 S:c4 27.b:c5 Jd7 28.c:b6 Dc6 29.Sf1 Jc5 
30.S:c4 Jd3+ 31.Kf1 D:c4 32.Va1 Dc5 33.Dh6 Va8 34.Kg2 Dd4 35.Va7+ V:a7 36.b:a7 
K:a7 37.Dd2. Čierny sa zase revanšoval bielemu chybou 26. - e3. Je zaujímavé, že v 43. 
ťahu mohol biely remizovať: 43.Sf3! Ve1 44.Kg2 Dd6 45.V:f2 Vf8 46.Da2 De5 47.Db2 
Kg7 48.D:e5+ V:e5 49.Va2 Ve3 50.Va8 Ve:f3 51.b8D Vf2+ 52.Kg3 V2f3+ 53.Kh4 V:b8 
54.V:b8 Vf8 55.V:f8 K:f8 56.Kg5 Ke7 57.Kf5 c4 58.Ke4 Kf6 59.h4 c3 60.Kd3 Ke5 a tiež 
ešte aj v 50. ťahu: 50.Vf1! Vfe8 51.Kg1 h:g4 52.Sg2 Db4 53.Kh1 V3e5 54.Dd7 c2 55.D-
c6 V5e6 56.D:c2 g:h3 57.Sc6 Ve1 58.Df5 V:f1+ 59.D:f1 De1 60.D:e1 V:e1+.
Už v 9. ťahu odporúčal exmajster sveta M. Taľ postup bieleho pešiaka do stredu šachov-
nice (9.d4), ale v inom variante po výmene pešiakov mohla vzniknúť pozičná remíza s 
opakovaním ťahov: 9.c:d5 J:d5 10.Db2 0-0 11.Sb5 (11.d3 Sg4 12.Se2 f5 13.h3 Sh5 14.0-
0 f4 15.J:e5 S:e2 16.J:c6 b:c6 17.D:e2 f3 18.Db2 f:g2 19.K:g2 Dg5+ 20.Kh2 Vf3 Grooten 
vs. Timman, Leeuwarden 1981) 11. - Sg4 12.S:c6 S:f3 13.g:f3 b:c6 14.Vg1 Vfe8 15.Dc2 
Dh4 16.Sb2 D:h2 17.Ke2 Vad8 18.D:c6 Jf4+ 19.e:f4 e:f4+ 20.Kf1 Dh3+ 21.Vg2 Ve6 
22.D:c7 Vde8 23.D:f4 Ve1+ 24.V:e1 Dh1+ 25.Vg1 Dh3+. 
Komplikovaná pozícia v dueli po 12. - g5 bola ako stvorená pre korešpondenčný šach, 
čo však Miloš nevyužil. Možno niekoho prekvapilo, že sa vo finále vyskytlo viacero chý-
b, keď výsledok súboja dvoch mozgov bol na vážkach. Odporúčame bojovný duel na 
domácu analýzu.
Riešenie skladby č. 60 (Timman): 1.Va5! Sd8 2.c7 S:c7 3.Va7 Kb2+ 4.Kg2 Vg1+ 5.K:g1 
S:h2+ 6.K:h2 V:a7 7.Sc8 a1D 8.Vg1 Da5 9.Vg2+ Kc3 10.Vg3+ Kd4 11.Vg4+ Biely aj 
čierny sa snažia premeniť svojich voľných pešiakov na figúry, čo sa nakoniec podarí len 
čiernemu, ale biely sa zachráni obeťou pešiaka a pozičnou remízou večným šachom. 
Holanďan Jan Timman sa ako praktický šachista v kompozičnom šachu zameral na štú-
die, ktorých uverejnil asi 200 a niektoré z nich získali aj vyznamenania.

(GK)
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ho príčinou môže byť zvýšená duševná činnosť, ktorá ak je doplnená aj úmernou fy-
zickou aktivitou, tak vytvorí v ľudskom organizme pocit blaženosti s oddialením 
Alzheimerovej choroby.
Miloš sa okrem kompozičného šachu venoval aj korešpondenčnej hre. Podarilo sa 
nám nájsť jednu jeho partiu z finále VII. Majstrovstva Slovenska v r. 1985, ktoré sa hra-
lo ešte pomocou korešpondenčných lístkov, ktorú síce prehral, ale mohol aj vyhrať ale-
bo remizovať, lebo chyby sa vyskytli obojstranne.

Miloš Sečkár - Pavol Polakovič [Anglická hra (A28)]

1.c4 e5 2.Jc3 Jf6 3.Jf3 Jc6 4.e3 (Alebo 4.d3, 4.d4, 4.g3) Sb4 (4. - d5, 4. - Se7) 5.Dc2 
(5.Jd5, 5.Se2, 5.d4) S:c3 [5. - 0-0 6.Jd5 Ve8 7.Df5 (7.Sd3 g6 8.a3 Sf8 9.J:f6 D:f6 10.Se4 
d6 11.b4 Dd8 12.Sb2 Je7 13.h4 h5 14.Jg5 Sg7 15.Sf3 Jf5 Illescas vs. Ye Rongguang, 
Manila 1990) 7. - d6 8.Jf6 g:f6 9.Dh5 d5 10.c:d5 D:d5 11.Se2 Se6 12.0-0 c4 13.D:d5 
S:d5 14.Jh4 Vad8 15.f3 Se6 16.f:e4 Sd2 17.Sb5 Kg7 18.S:d2 V:d2 19.Vf2 Vd6 20.Vc1 
Sd7 21.J:f5 S:f5 22.S:c6 b:c6 23.e:f5 Ve3 24.Vfc2 = Korčnoj vs. Karpov, Amsterdam 
1987; 6.d3 Ve8 7.Sd2 d6 8.Se2 Sf5 9.0-0 e4 10.Je1 Sg6 11.Vd1 a5 12.Jd5 e:d3 13.S:d3 
Je4 14.Jf3 S:d2 15.J:d2 Jf6 Panno vs. Portisch, Petropolis 1973] 6.D:c3 De7 7.a3 (7.Se2 
0-0 8.d4 e:d4 9.J:d4 J:d4 10.D:d4 c5 11.Dh4 d5 12.c:d5 De5 13.Dg3 D:g3 14.h:g3 
Jd5 15.Sd2 Se6 Korčnoj vs. Timman, Hilversum 1982) 7. - a5 8.b3 d5 (Potiaľ kopírova-
li duel z Majstrovstiev Holandska 1981 - Grooten vs. Timman, lebo tam vyhral čierny 
a bolo treba niekde odbočiť.) 9.d4 (9.Se2 e4 10.Jd4 J:d4 11.D:d4 c5 12.Dc3 0-0 13.S-
b2 d:c4 14.b:c4 Vd8 15.0-0 Sf5 16.Dc2 b6 17.Sc3 Vd6 18.Vab1 Jd7 19.Vfe1 Dh4 
20.g3 +/=) 9. - e:d4 10.J:d4 J:d4 (10. - Je5 11.Sb2 d:c4 12.S:c4 J:c4 13.D:c4 0-0 14.0-0 
c6 15.Vac1 Vd8 16.Vfd1 h6 17.Dc3 Vd5 18.Je2 V:d1+ 19.V:d1 a4 20.b4 Se6 +/=) 
11.D:d4 c5 12.Df4 (12.Db2 0-0 13.Se2 Vd8 14.0-0 Sf5 15.c:d5 J:d5 16.Sd2 Df6 
17.Va2 b6 18.f3 Se6 19.Sc4 D:b2 20.V:b2 Je7 21.e4 h6 22.Sc3 Jc6 23.Vc1 Va7 24.Kf2 
Vad7 25.Sb5 Vc7 =) 12. -  g5?! 13.D:g5 Vg8 14.Df4 Jh5 15.Dh6 (15.Df3? Sg4 16.D:d5 
Vd8! -/+) 15. - De5 16.Vb1?! (16.Va2! Jf6 17.Df4 D:f4 18.e:f4 Se6 19.f3 0-0-0 20.c:d5 
S:d5 21.Vc2 b6 22.Sc4 Je8 23.S:d5 V:d5 24.b4 a:b4 25.a:b4 Jc7 26.b:c5 V:c5 27.V:c5 
b:c5 28.Kf2 Jd5 29.Vd1 Vd8 30.Se3 +/=) 16. - Df5 17.e4 d:e4 18.De3 Se6 19.h3 Jf6 
20.g4 Dg6 21.Sg2 b6 22.Sb2 0-0-0 23.b4? S:c4 24.S:f6 (24.b:a5 Jd5 25.Dc1 Sd3 
26.Va1 Dd6 27.Dd2 Jf4 28.Sf1 e3 29.f:e3 Je2 30.S:e2 Dg3+ 31.Kf1 Df3+ 32.Kg1 S:e2 
33.De1 V:g4+ -+) 24. - D:f6 25.b:a5 (Nepomohlo: 25.Vc1 Vd3 26.D:e4 Sd5 27.D:d3 
S:g2 28.De2 Sf3 29.Da6+ Sb7 30.De2 S:h1 31.b:c5 b5 32.D:b5 Sg2 33.De2 Sf3 34.-
De3 h5 35.Vc3 h:g4 36.h:g4 S:g4 37.c6 Dh8 38.Kd2 Ve8 39.Db6 Ve2+ 40.Kd3 Dh3+ 
-+) 25. - Vd3 26.Dc1 (26.D:e4?? Dc3+ 27.Ke2 Vd2+ 28.Ke1 Vd4 mat.) 26. - e3? (26. - 
Vc3! 27.Db2 e3! ...) 27.0-0 Vc3 28.Db2 S:f1 29.V:f1 Dd4 30.Db5 e:f2+ 31.Kh1 Kd8 
32.a:b6 (32.a6? V:a3 33.D:b6+ Ke7 34.a7 Va1 35.Dc7+ Kf6 36.Kh2 Kg7 37.Kg3 Ve8 
38.V:a1 D:a1 39.Df4 D:a7 40.Dg5+ Kf8 41.Dh6+ Ke7 42.Sf1 Db8+ 43.K:f2 Db2+ 
44.Kg1 Dd4+ 45.Kh1 c4 -+) 32. - V:a3 33.Dc6 Ke7 34.Dc7+ Kf6 35.b7 Vb3 36.Dc8 
Kg7 37.Df5 Vb2 38.Dg5+ Kh8 39.Df5 Kg7 40.Dg5+ Kh8 41.Df5 Ve2 42.D:f7 Vge8 
43.Sc6? V2e3! 44.Kg2 Dd6 45.Sf3 Vf8 46.Dd5 Df4 47.V:f2 c4 48.Dd2 c3 49.Dd1 h5 
50.g:h5?? Ve7 51.Dd5 Vg7+ 52.Kf1 c2 53.V:c2 D:f3+ 54.D:f3 V:f3 55.Ke2 Vb3 56.V-
c8+ Vg8  0:1

Rodák z Hlohovca, ktorý sa v r. 1976 sa odsťahoval z Mesta ruží do Bratislavy, seniorský 
medzinárodný majster v korešpondenčnom šachu i obetavý šachový funkcionár Pavol 
Polakovič (* 20. 1. 1944) označil 12. - g5 ako obeť pešiaka za náskok vo vývine, ale v 
skutočnosti ide skôr o psychologický ťah či chybu, ktorú mohol M. Sečkár neskôr pri 
správnej hre využiť vo svoj prospech a dokonca duel aj vyhrať po správnom ústupe veže 
v 16. ťahu: 16.Va2! Df5?! 17.c:d5 Vg6 18.D:h7 Jf6 19.Sb5+ Sd7 20.S:d7+ D:d7 21.D-
h8+ Jg8 22.e4 V:g2 23.f3 V:a2?! 24.D:g8+ Ke7 25.d6+ K:d6 26.D:a8 Kc6 27.Dh8 Dd3 
28.Df6+ Kb5 29.a4+ Kb4 30.Db6+, keď aj po lepšom ťahu vežou: 23. - Vg6 24.Se3 Dc7 
25.Vg1 V:g1+ 26.S:g1 0-0-0 27.Dc3 b6 28.b4 c:b4 29.D:c7+ K:c7 30.a:b4 Va8 31.Vc2+ 
Kd7 32.b5 a4 33.S:b6 Vb8 34.Vc7+ stojí čierny na pokraji priepasti. Biely sa čiernemu 
odvďačil chybou v 23. ťahu, lebo svoju výhodu mohol udržiavať po (miesto 23.b4): 23.-
Se5! Vde8 24.Sg3 Kb7 25.b4 a:b4 26.a:b4 S:c4 27.b:c5 Jd7 28.c:b6 Dc6 29.Sf1 Jc5 
30.S:c4 Jd3+ 31.Kf1 D:c4 32.Va1 Dc5 33.Dh6 Va8 34.Kg2 Dd4 35.Va7+ V:a7 36.b:a7 
K:a7 37.Dd2. Čierny sa zase revanšoval bielemu chybou 26. - e3. Je zaujímavé, že v 43. 
ťahu mohol biely remizovať: 43.Sf3! Ve1 44.Kg2 Dd6 45.V:f2 Vf8 46.Da2 De5 47.Db2 
Kg7 48.D:e5+ V:e5 49.Va2 Ve3 50.Va8 Ve:f3 51.b8D Vf2+ 52.Kg3 V2f3+ 53.Kh4 V:b8 
54.V:b8 Vf8 55.V:f8 K:f8 56.Kg5 Ke7 57.Kf5 c4 58.Ke4 Kf6 59.h4 c3 60.Kd3 Ke5 a tiež 
ešte aj v 50. ťahu: 50.Vf1! Vfe8 51.Kg1 h:g4 52.Sg2 Db4 53.Kh1 V3e5 54.Dd7 c2 55.D-
c6 V5e6 56.D:c2 g:h3 57.Sc6 Ve1 58.Df5 V:f1+ 59.D:f1 De1 60.D:e1 V:e1+.
Už v 9. ťahu odporúčal exmajster sveta M. Taľ postup bieleho pešiaka do stredu šachov-
nice (9.d4), ale v inom variante po výmene pešiakov mohla vzniknúť pozičná remíza s 
opakovaním ťahov: 9.c:d5 J:d5 10.Db2 0-0 11.Sb5 (11.d3 Sg4 12.Se2 f5 13.h3 Sh5 14.0-
0 f4 15.J:e5 S:e2 16.J:c6 b:c6 17.D:e2 f3 18.Db2 f:g2 19.K:g2 Dg5+ 20.Kh2 Vf3 Grooten 
vs. Timman, Leeuwarden 1981) 11. - Sg4 12.S:c6 S:f3 13.g:f3 b:c6 14.Vg1 Vfe8 15.Dc2 
Dh4 16.Sb2 D:h2 17.Ke2 Vad8 18.D:c6 Jf4+ 19.e:f4 e:f4+ 20.Kf1 Dh3+ 21.Vg2 Ve6 
22.D:c7 Vde8 23.D:f4 Ve1+ 24.V:e1 Dh1+ 25.Vg1 Dh3+. 
Komplikovaná pozícia v dueli po 12. - g5 bola ako stvorená pre korešpondenčný šach, 
čo však Miloš nevyužil. Možno niekoho prekvapilo, že sa vo finále vyskytlo viacero chý-
b, keď výsledok súboja dvoch mozgov bol na vážkach. Odporúčame bojovný duel na 
domácu analýzu.
Riešenie skladby č. 60 (Timman): 1.Va5! Sd8 2.c7 S:c7 3.Va7 Kb2+ 4.Kg2 Vg1+ 5.K:g1 
S:h2+ 6.K:h2 V:a7 7.Sc8 a1D 8.Vg1 Da5 9.Vg2+ Kc3 10.Vg3+ Kd4 11.Vg4+ Biely aj 
čierny sa snažia premeniť svojich voľných pešiakov na figúry, čo sa nakoniec podarí len 
čiernemu, ale biely sa zachráni obeťou pešiaka a pozičnou remízou večným šachom. 
Holanďan Jan Timman sa ako praktický šachista v kompozičnom šachu zameral na štú-
die, ktorých uverejnil asi 200 a niektoré z nich získali aj vyznamenania.

(GK)
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