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Ako hodnotíte uplynulé volebné obdobie?
Posledné štyri roky boli náročné pre celú spoločnosť. Dva roky sme žili obmedzene, ne-
mohli sme organizovať kultúrne podujatia a pandémia sa odzrkadlila aj v podobe zvyšova-
nia cien. Viaceré verejné obstarávania sme museli realizovať znovu kvôli neaktuálnym roz-
počtom. Ceny ešte vyskočili po ruskej invázii na Ukrajine a samosprávam situáciu skompli-
kovali aj niektoré vládne nariadenia a zmeny. Som však rada, že napriek všetkým prekáž-
kam bolo toto volebné obdobie pre naše mesto podľa môjho názoru úspešné. Podarilo sa 
nám dokončiť viaceré projekty, ktoré sme rozbehli ešte v predchádzajúcom volebnom ob-
dobí, a úspešní sme boli aj v žiadostiach o dotácie, ktoré výrazne pomáhajú nášmu rozpoč-
tu, vďaka čomu si môžeme dovoliť realizovať aj investície, na ktoré by sme nedokázali nájsť 
financie z vlastných zdrojov.
Čo konkrétne považujete za najdôležitejšie úspechy tohto volebného obdobia?
Dokončili sme výstavbu novej hasičskej zbrojnice, oddychovej zóny Nový park, rekon-
štrukciu časti vnútrobloku Gojdičova-Štúrova ulica, opravili sme cestu na Štrkovku a v spo-
lupráci so Slovenským rybárskym zväzom aj úpravu cesty okolo Štrkovky. Azda najväčším 
projektom uplynulých štyroch rokov bola výstavba nového mestského úradu a prestavba 
starej budovy na knižnicu. Zrekonštruovali sme školskú telocvičňu, revitalizovali školský 
dvor a park vybudovali novú kmeňovú triedu v základnej škole. Nezanedbateľný bol aj ná-
kup kompostérov do rodinných domov, kontajnerové stojisko na Gojdičovej a Štúrovej uli-
ci, nová autobusová zastávka pri čerpacej stanici Slovnaft, oprava plota v areáli MTK či re-
konštrukcia tribúny v športovom areáli. Darilo sa nám aj v získavaní financií z rôznych dotá-
cií. Za štyri roky sme takto získali takmer 2 000 000 eur. Už v tomto roku začíname realizo-
vať výstavbu domova sociálnych služieb, na ktorý sme získali dotáciu 1,4 milióna eur. 
Takmer 180 000 eur sme dostali na výstavbu zázemia na tenisových ihriskách, s ktorou tiež 
začneme tento rok. A napokon tretím veľkým projektom sú vodozádržné opatrenia, na kto-
ré do rozpočtu mesta pribudne 78 000 eur.

Aká bola situácia napr. v oblasti miestnych komunikácií a individuálnej bytovej výstavby?
Vybudovali sme chodník v smere na Šulekovo, zrekonštruovali Strečanského ulicu, realizo-
vali prekládku vzdušného vedenia NN na Kukučínovej ulici a výstavbu nového chodníka, 
zrealizovali nový asfaltový koberec na Štúrovej ulici pri garážach. Každý rok priebežne 
opravujeme výtlky v meste. Posunuli sme sa ďalej v rámci mnohých ďalších plánovaných re-
konštrukcií ulíc. Napriek tomu, že túto časť našej práce občania nevidia, je často rovnako 
náročná ako samotné budovanie. Preto som rada, že posun nastal v súvislosti s prípravou 
dokumentácie na rekonštrukciu Kukučínovej, Dlhej, Hurbanovej, Štefánikovej, 
Hviezdoslavovej či Moyzesovej ulice. Takže sme o ďalší krok ďalej a verím, že v najbližších 
štyroch rokoch sa postupne dočkajú opravy aj tieto ulice. Nezabúdame ani na ulicu Ivana 
Krasku a Jilemnického, kde je potrebné doriešiť odvodnenie komunikácií. Pevne verím, že 
po mnohých rokoch sa zrealizuje odvodnenie zákruty pri mestskom úrade.
Čo vnímate ako neúspech?
Nenazvala by som to priamo neúspechom, ale niektoré plány nám, bohužiaľ, z rôznych dô-
vodov nevyšli. Mali sme napríklad v pláne ešte koncom minulého roka rekonštruovať cestu 
na Kukučínovej ulici a vyriešiť jej odvodnenie, pretože počas dažďov sa tam hromadí voda, 
ktorá komplikuje obyvateľov prechod. Realizovali sme verejné obstarávanie a na rekon-
štrukciu ulice sme vyčlenili finančné prostriedky. Ceny sa však prudko zvýšili a preto sme 
spolu s poslancami hľadali inú alternatívu na vyriešenie tohto problému (v súčasnosti už pro-
jektantka dokončuje návrh nového spôsobu odvodnenia, ktorý bude rovnako funkčný, ale o 
niečo lacnejší) a verím, že čoskoro sa nám podarí opravu uskutočniť, pretože máme v pláne 
realizovať aj rekonštrukciu tejto ulice za priecestím.
Komplikácie nám spôsobila víchrica, ktorá zničila nafukovaciu halu. Spolu s poslancami 
mestského zastupiteľstva sme venovali veľa úsilia tomu, aby sme zhodnotili, ako ďalej po-
kračovať. Vzhľadom na to, že leopoldovskí športovci halu veľmi potrebujú, sme sa napokon 
rozhodli vybudovať novú. Je to nemalá investícia (425 000 eur), s ktorou sme nepočítali, tak-
že sme museli opätovne prehodnotiť rozpočet mesta a nájsť finančné prostriedky.
Úspešne sme ukončili projekt jednoduchých pozemkových úprav na ulici Piešťanská a 
Emila Skákalu. Momentálne pracujeme na projektovej dokumentácii pre cesty a siete, spo-
malí nás potrebný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a vyhotovenie hluko-
vej štúdie, ktorá je už v procese spracúvania.
V prípade cyklostojiska na železničnej stanici termín realizácie oddialilo čakanie na vy-
jadrenie od účastníkov konania – majiteľov pozemkov, na ktorých má cyklostojisko vznik-
núť. Napokon spomeniem projekt cyklotrás, z ktorého sme sa veľmi tešili a prostredníctvom 
jeho realizácie sme chceli zrekonštruovať aj problematickú cestu z Prechodného smerom 
na Hlohovec. Projekt však nebol podporený. Sú to situácie, ktoré sa stávajú, a my sa s nimi 
musíme vyrovnať najlepšie, ako vieme, a každú komplikáciu sa usilovať prekonať, čo aj robí-
me, pretože hľadáme nové a ďalšie riešenia.
Ako hodnotíte spoluprácu s mestským zastupiteľstvom?
Som rada, že sme počas celého obdobia nemuseli riešiť žiadne veľké spory a mohli sme všet-
ku našu energiu spoločne venovať práci pre Leopoldov. A verím, že naša dobrá spolupráca 
je aj vidieť, že sa nám za tie štyri roky naozaj podarilo zrealizovať veľa nových projektov a 
vidíme výsledok úsilia predošlých rokov, keď sme pripravovali riešenia a podklady pre pro-
jekty, ktoré v tomto volebnom období už realizujeme alebo na ne postupne prichádzajú pe-
niaze z externých zdrojov vďaka tomu, že sme sa zapájali do rôznych výziev. Zodpovedný 
a uvážlivý postup s dlhodobejším plánovaním sa nám vypláca a som vďačná za to, že sme s 
poslancami mestského zastupiteľstva vždy našli spoločnú reč.

Zhovárala sa Mária Kusá.

Na konci volebného obdobia
s primátorkou T. Kavuliakovou
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Možno si obyvatelia mesta všimli, že jedna z vlajok umiestnených pri mestskom úrade je od 
mája vytiahnutá len do pol žrde. Je to starý symbol núdze a smútku a v tom roku aj vyjadre-
nie nespokojnosti obcí a miest s opatrenia vlády, ktoré smerujú k výraznému poklesu finan-
cií, s ktorými obce a mestá budú reálne nakladať. Upozorniť na problémy, ktoré občan bude 
zažívať v reálnom živote, malo aj protestné zhromaždenie Za stabilné a zdravé mestá a ob-
ce, ktoré zorganizovali Združenia miest a obcí Trnavského samosprávneho kraja v ponde-
lok 22. augusta o 11. hodine na Trojičnom námestí v Trnave. Vstup do štrajkovej pohoto-
vosti schválili delegáti ZMOS-u už v máji, no žiadne z nasledujúcich rokovaní so štátnou 
mocou neviedli k zárukám, ktoré by viedli k stabilizovaniu verejných financií samospráv. 
Protest ako ďalšie iné, ktoré organizovali obce a mestá, bol reakciou na viaceré vládne roz-
hodnutia s výrazne negatívnym vplyvom na rozpočty miest a obcí. Zároveň sa usilovali pou-
kázať na neochotu vládnych predstaviteľov hľadať rozumné a kompromisné riešenia. Ide naj-
mä o legislatívne opatrenia súvisiace s daňovým bonusom, ktoré vláda schvália bez 
adekvátnej kompenzácie. Na pokrytie rastu výdavkov spôsobeného zvyšovaním platov vo 
verejnej sfére a v školstve, ale i rekordnou infláciou obce potrebujú primerané zvýšenie príj-
mov. Finančná situácia samosprávy je vážna a znižovaním príjmov miestnej samosprávy 
hrozí, že sa v niektorých obciach aj výraznejšie  zníži štandard a zabezpečovanie služieb, 
ktoré sú poskytované občanom – či už ide o materské školy, základné školy, opatrovateľské 
služby, infraštruktúru ako vodovody, kanalizácie, cesty a chodníky, ale aj kultúru a šport. 
Situáciu ešte zdramatizovala avizovaná energetická kríza a mnohé samosprávy stoja napr. 
pred otázkou, či budú mať za čo zabezpečovať také elementárne služby ako verejné 
osvetlenie.

(jh, red.)
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Leopoldov získal štatút mesta v roku 1971. Notársky úrad, miestny úrad, miestny národný 
výbor, mestský národný výbor, mestský úrad... – všetky tieto inštitúcie s rovnakým poslaním 
sa postupne vystriedali v budove pri zákrute na Hlohovskej ceste, ktorá vznikla na začiatku 
20. storočia ako notársky úrad. Za storočie neprestajnej prevádzky verejnoprospešná budo-
va vidieckeho typu začala trpieť mnohými chorobami a postupne s narastajúcimi kompe-
tenciami samosprávy prestávalo vyhovovať aj jeho zázemie. Už vyše roka má leopoldovská 
samospráva nový úrad. Čakalo sa však na dokončenie rekonštrukcie pôvodného úradu, kto-
rý okrem vizuálu a vnútorného riešenia priestoru zmenil aj svoje poslanie – už natrvalo sa 
doň presťahovala mestská knižnica. Slávnostným dňom otvorenia nového úradu a knižnice 
sa stal piatok 15. júla.
Na slávnostnom podujatí pred budovou nového a zároveň i starého úradu primátorka 
Terézia Kavuliaková privítala všetkých, čo sa na jeho výstavbe podieľali: bývalého primáto-
ra, poslancov mestského zastupiteľstva, architektov, dodávateľov, predstaviteľov samospráv 
a  obyvateľov mesta. Podujatím krátkymi vstupmi sprevádzala muzika Heskovci z Červení-
ka.
S víziou stavby nového mestského úradu prišiel predchádzajúci primátor Leopoldova Milan 
Gavorník a architektonická súťaž naň bola vyhlásená ešte v roku 2014. Odborná porota vy-
berala spomedzi 51 návrhov. Bývalý primátor vo svojom príhovore spomínal i na dôvody vý-
stavby nového úradu a na vyhodnocovanie na ten čas originálnej architektonickej súťaže, z 
ktorej potom odborníci z Leopoldova a predstavitelia samosprávy vybrali ten, ktorý sa reali-
zoval: „Ja osobne som preferoval iný architektonický návrh, no napokon som rád, že sa rea-
lizoval práve tento,“ uviedol  okrem iného vo svojom príhovore. Za architektov, ktorí sa zú-
častnili na riešení a koncepcii výstavby budovania novej budovy mestského úradu, sa pri-
hovoril člen predstavenstva Slovenskej komory architektov Imrich Pleidel, ktorý zastrešoval 
aj architektonickú súťaž: „Leopoldov bol prvolezcom v architektonických súťažiach. 
Enormný počet návrhov možno pripísať i tomu, že boli výborne nadstavené podmienky súťa-
že, ktoré zaujali architektov. Isto si do Leopoldova nájdu cestu ľudia, ktorí fandia modernej 
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(jh, red.)
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architektúre.“ Dodal, že Leopoldov sa stal minimálne na Slovensku ukážkovým príkladom 
toho, čo je to architektonická súťaž a ako by mala byť dovedená do konca.
Vo veľkej konkurencii architektonických návrhov zvíťazil ateliér ZeroZero z Prešova pod ve-
dením hlavného architekta Irakliho Eristaviho. Výstavba s rozpočtom takmer 2,4 milióna 
eur, ktorá zahrnovala výstavbu nového a rekonštrukciu pôvodného úradu, sa začala v janu-
ári 2021. Po dohotovení nového úradu a presťahovaní starého do nových priestorov sa za-
čala rekonštrukcia starej úradnej budovy na knižnicu. Špecifiká projektu verejnosti v prího-
vore predstavil hlavný architekt Irakli Eristavi. Prihovoril sa aj Jozef Bachratý z dodávateľ-
skej firmy Invex, realizujúcej stavbu. S úsmevom dodal: „Mali sme veľké problémy s vašou 
primátorkou, pretože ona je tak vyprecizovaná osoba, že mi niekedy veľmi liezla na nervy. 
Ale pochopil som, že to preto, aby budova bola taká, ako ste si ju predstavovali,“ a zároveň 
sa poďakoval za korektnú spoluprácu s mestom.
Na záver stavbu a prvé skúsenosti s jej používaním zhodnotila a všetkým zainteresovaným 
odovzdala ďakovné listy primátorka Terézia Kavuliaková. Po priťuknutí si pohárom sektu a 
slávnostnom prestrihnutí pásky všetkými účastníkmi projektu poprosila leopoldovského fa-
rára Patrika Bacigála o modlitbu a posvätenie priestorov a zároveň pozvala všetkých hostí 
na prehliadku priestorov.

(jh)

Kniž nica v nových
priestoroch
a s novou víziou

Kniž nica v nových
priestoroch
a s novou víziou

Mesto má novú knižnicu – verejnosť ju využíva od 18. júla. Situovaná je do zrekonštruova-
nej budovy starého mestského úradu, ktorý pôvodne vznikol ako notársky úrad na začiatku 
20. storočia. Knižnica pôsobí veľkorysým a moderným dojmom, opatrená je novým nábyt-
kom, je vzdušná, prehľadná a klimatizovaná, ba získala si už a nových čitateľov.
„Sťahovanie starej knižnice bolo naplánované na dva dni, no vďaka pracovníkom mestské-
ho úradu, poslancom a dobrovoľníkom, ktorí prišli pomôcť, sa to stihlo za jeden deň, a tak 
1. júla bol knižný fond presťahovaný do týchto priestorov,“ vysvetľuje knihovníčka 
Nadežda Masárová. Časť z neho sa podarilo ešte v ten deň s dobrovoľníkmi usporiadať do 
nových regálov, resp. modulov, časť postupne zaraďovala s dobrovoľníčkou Dianou Čiefo-
vou. Niekoľko dní pred otvorením knižnice sa ešte montovali skrinky na čelné steny, aj do 
nich do otvorenia knižnice ešte stihli knihy zaradiť. 
Príjemný vizuál knižnice utvára aj pravidelné rozmiestnenie modulov. „Čitatelia boli dote-
raz zvyknutí orientovať sa podľa miestností – každý typ literatúry bol umiestnený v inej. 
Knižný fond sme sa pokúšali rozmiestniť tak, aby vyhovoval zvyklostiam čitateľov,“ vy-
svetľuje knihovníčka. Naľavo od pracoviska knihovníčky je umiestnená beletria, knihy z edí-
cie Stopy a tzv. povinná literatúra (poézia aj próza), ktorú vyhľadávajú študenti. Na konci 
knižničnej haly pre čitateľov postupne pribudnú tri počítače s pripojením na internet. 
Napravo sú uložené kriminálky podľa krajín, ako na to boli čitatelia zvyknutí, historické ro-
mány, romány z lekárskeho prostredia a romantická literatúra a na samom konci odborná li-
teratúra. Tá potom pokračuje podľa jednotlivých odborov na horných policiach čelnej ste-
ny. Tie spodného moduly čelnej steny sú určené pre detskú literatúru, aby si deti mohli po-
hodlne knihy vytiahnuť a vrátiť späť. No a na samom konci nechýba detský kútik s knižkami 
pre najmenších – leporelami, ozvučenými knihami, ale aj hračkami a hrami na rozvoj inte-
lektu, ktoré knižnici darovala jedna z čitateliek. „A teším sa, že prostredie nám spríjemnili aj 
čitateľky črepníkovými kvetmi, ktoré samy dopestovali,“ teší sa knihovníčka Nadežda. 
Vyplýva to isto i z toho, že knižnica aj vďaka prístupu a osobnostnému nastaveniu pani kni-
hovníčky nie je len administráciou a výmennou stanicou kníh, ale aj kultúrny a sociálny 
priestor, kde si môžu čitatelia posedieť, pozhovárať sa, zazdieľať svoje pocity a kde sa môžu 
cítiť ako doma či medzi svojimi.
K tomu smerujú aj ďalšie aktivity, ktoré Nadežda Masárová plánuje usporadúvať v knižnici. 
„Všetko potrebuje ešte čas. V knižnici vznikli nové priestory a záleží na vedení mesta, ako 
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„Navzájom sa stretnúť v popandémiovom období s bývalými hráčmi MTK, pripomenúť si 
ťažké, ale úspešné časy, načerpať z nich motiváciu a poďakovať sa im za ich prácu a pripo-
menúť si tak 110 rokov s kľukatou perspektívou, to bol náš cieľ,“ povedal na margo osláv vý-
ročia leopoldovského futbalu moderátor celého podujatia a zároveň tajomník MTK Jozef 
Krilek.
Organizátorom jednoduchých, ale dobre zorganizovaných osláv v sobotu 16. júla boli 
Mestský telovýchovný klub Leopoldov a mesto, ktoré na nich reprezentovala primátorka 
mesta T. Kavuliaková. Program sa začal o 10,30 v jedálni základnej školy programom s pri-
liehavým názvom MTK Leopoldov – 100 + 10 rokov. Sprevádzal ním Jozef Krilek a hosťom, 
hlavne bývalým hráčom, z ktorých niektorí už ani v Leopoldove nežijú, pripomenul v podo-
be prezentácie tie najzávažnejšie dejinné etapy klubu. Predstavil aj súčasnosť klubu a jeho 
perspektívy, pretavené do jednotlivých družstiev. Hosťom sa prihovorila aj primátorka 
mesta, poďakovala sa bývalým aj súčasným funkcionárom klubu za jeho vedenie, trpezli-
vosť a napokon aj spoluprácu pri jeho zveľaďovaní v posledných rokoch a súčasným alebo 
nastupujúcim futbalovým generáciám zaželala entuziazmus a motiváciou v dobrej repre-
zentácii leopoldovského futbalu. Vedenie klubu sa poďakovalo bývalým aktívnym futbalis-
tom klubu Čestným uznaním za rozvoj futbalu v Leopoldove, ktoré odovzdali všetkým za-
slúžilým futbalistom či futbalistickým funkcionárom. Dopoludňajší spomienkový program 
sa začal symbolickou minútou ticha za všetkých, čo sa osláv nedožili a zavŕšený bol spo-
ločnou spomienkou fotografiou a slávnostným obedom v jedálni školy.

Futbalisti si
pripomenuli
110. výroč ie

sa budú ďalej využívať. Dnes je v nich umiestnená výstava k 140. výročiu vzniku hasičské-
ho zboru, niektorí občania už aj navrhujú, aké aktivity by v nich prijali. Budem rada, keď 
obnovíme tradíciu besied so zaujímavými spisovateľmi, medzigeneračné čítania, kde sa bu-
dú môcť stretávať najmladší napríklad aj so seniormi, tvorivé dielne – prosto aktivity, ktoré 
rozvíjajú ducha a prežívanie človeka,“ dodáva.
V ostatných rokoch knižnicu využívalo priemerne asi 200 pravidelných čitateľov, najmä 
spomedzi starších, po presťahovaní do nových priestorov ich počet narástol do dnešného 
dňa na 223. „Som rada, že v období pandémie sme si udržali ich priazeň. Kým niektoré 
knižnice prišli aj o polovicu čitateľov, tí naši sa do knižnice vrátili,“ – isto aj preto, že keď to 
aktuálne opatrenia dovoľovali, knižnica fungovala cez „výdajné okienko“ alebo v ob-
medzenom režime. Knihovníčka sa ani v tom čase nenudila – ešte pred pandémiou spustila 
akciu, keď občania mohli z rodinných knižníc mestskej do knižnice priniesť zaujímavé, 
avšak už ťažko dostupné, ale neopotrebované knihy, ktoré by si radi požičali aj iní 
Leopoldovčania. Nazhromaždilo sa vyše 40 veľkých škatúľ kníh, ktoré postupne reparovala 
a zaraďovala do fondu. Časť z tých, čo boli duplicitné alebo viac poškodené či menej aktu-
álne, sú stále uložené v bývalej knižnici a možno časom nájdu svojich čitateľov v podobe 
voľne dostupných verejných knižných poličiek napríklad pri knižnici. Kým sa nerozhodne 
o ich ďalšom osude, knižnica prijímanie nových darov odloží. Aj napriek tomu minulý rok, 
ktorý sprevádzalo protipandemické zatvorenie podobných zariadení, knižnica zaregistro-
vala dvetisíc návštev.
Knižnicu rady navštevujú aj deti, len počas našej návštevy sa tu vystriedalo okolo dvadsať 
čitateľov, medzi nimi aj mamičky s deťmi. „Som rada, že celá naša leopoldovská knihomil-
ná komunita máme záujem, aby knižnica bola svojou ponukou na pulze doby a očakávaní 
čitateľov. Každý rok dopĺňame 200 až 500 úplne nových titulov detskej, dospeláckej aj od-
bornej literatúry, a to na základe rebríčkov vydavateľstiev, recenzií, knižných fór, ale aj od-
porúčaní našich čitateľov. Za ne som osobitne vďačná,“ vysvetľuje knihovníčka. Nákup no-
vých kníh dotuje mesto, ale o verejné granty na rozširovanie fondu sa úspešne usiluje aj kni-
hovníčka. Knižnica, samozrejme, poskytuje aj ďalšie štandardné služby, stále vyhľadávaná 
je medziknižničná výpožičná služba, prostredníctvom ktorej sa čitateľ dostane aj k málo 
dostupným publikáciám z fondov iných, často aj špecializovaných knižníc. Jedným z ďal-
ších cieľov je spustiť aj online katalóg knižnice, ktorý by čitateľom umožnil ľahšie vyhľadá-
vať knihy z fondu knižnice, prípadne nájsť iné vhodné, ale napríklad aj si ich zarezervovať. 
Nezostáva nič iné, len zaželať knižnici veľa stálych i nových spokojných čitateľov.

J. Hladký

Otváracie hodiny knižnice:
Pondelok: 10,00 – 12,00 a 13,00 – 18,00
Utorok: 8,30 – 12,00 a 13,00 – 16,30
Streda: 8,30 – 12,00 a 13,00 – 16,30
Štvrtok: 10,00 – 12,00 a 13,00 – 18,00
Piatok: 8,30 – 12,00 a 13,00 – 16,30
Telefón: 0911 734 170
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ťažké, ale úspešné časy, načerpať z nich motiváciu a poďakovať sa im za ich prácu a pripo-
menúť si tak 110 rokov s kľukatou perspektívou, to bol náš cieľ,“ povedal na margo osláv vý-
ročia leopoldovského futbalu moderátor celého podujatia a zároveň tajomník MTK Jozef 
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Futbalisti si
pripomenuli
110. výroč ie
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J. Hladký
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Aj tohtoročné leopoldovské hodové trojdnie na prelome júla a augusta malo čo poskytnúť 
domácim i návštevníkom. Duchovné pookriatie, koncerty, folklór, výstava, kolotoče, púťové 
atrakcie a športové podujatia – vhodne namixované pre všetky vekové kategórie aj s podpo-
rou Trnavského samosprávneho kraja.
Hody otvoril tradičný piatkový zápas leopoldovských starých pánov, ktorí na trávnikoch v 
areáli MTK 29. júla hostili starých pánov z Červeníka a večerný program pokračoval v 
Spolkovej záhrade tanečnou zábavou, ktorú pripravili naši dobrovoľní hasiči. V sobotu o 9. 
hodine sa uskutočnil hodový tenisový turnaj (štvorhra) v areáli LTC a o 16. hodine primátor-
ka mesta v priestoroch mestského úradu otvorila výstavu s názvom Spomienky na Milana 
Nováka. Jej súčasťou bola aj prezentácia knižky od Ivana Šipkovského Milan Novák : 
Symfónia jedného života (o nej píšeme v samostatnom článku). Otvorenie výstavy vhodne 
dotváral koncert komorného súboru AD Libitum, ktorý prezentoval výber skladieb národné-
ho umelca Milana Nováka, ktorý v Leopoldove prežil časť svojho života. Výstava bola otvo-
rená počas hodov od 16. do 20. hodiny a takisto aj 1. augusta.
Tí, čo radšej preferujú športové podujatia, mohli využiť pozvanie na futbalový zápas 1. kola 
Bestrent cup medzi MTK Leopoldov a FK Šulekovo, ktorý sa odohral na štadióne MTK. 
Podvečerné a večerné námestie patrilo hudbe – o 18. hodine na ňom vystúpila skupina 
MaloMalo  a o 20. si celé námestie získala na svojom hodinovom koncerte Zuzana 
Smatanová. Vtedy sa zároveň už v Spolkovej záhrade pomaly rozbiehala tanečná zábava, 
ktorú zabezpečil MTK Leopoldov. 

Popoludní sa futbalisti premiestnili do areálu MTK, kde sa o 15. hodine začal futbalový zá-
pas medzi starými pánmi MTK Leopoldov a OFK, ktorý sa skončil s výsledkom 3:3. Úvodný 
výkop mala na starosti primátorka mesta. Časť zo starých pánov sa ako v minulosti prizerala 
na symbolický futbalový z tribúny MTK, časť zasa spomínala v zasadačke na to, s akými am-
bíciami sa hral futbal voľakedy. Nenadarmo, vtedy chlapci vedeli, že vo futbale sa dá len ťa-
hať jeden za všetkých a všetci za jedného, že súdržnosť znamenala zodpovednosť a fyzická 
kondícia bola o tréningu tela i ducha.
Po skončení futbalového zápasu prišli na rad guláš a tombola a po nej sa pokračovalo v roz-
hovoroch a spomínaní v Spolkovej záhrade, kde sa podával výročný guláš. My len pripo-
meňme, že prvý známy futbalový zápas odohrali mestečskí futbalisti na začiatku mája 
1912 v Seredi s výsledkom 2:2 a zmienka o ňom sa zachovala v regionálnej tlači. Za počia-
tok organizovaného futbalu v meste sa pokladá rok 1920, keď bol založený Športový klub 
Mestečko.

(jh)

Folklór, Smatanová i Kandráč ovci

 –  hody na výbornú
Na hodoch sa prezentovala kniha o živote Milana Nováka

10 11
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O osobnosti hudobného skladateľa Milana Nováka sme toho na stránkach Leopoldova popí-
sali veľa. Aj keď nebol leopoldovský rodák, v našom mestečku strávil veľa času a hlásil sa 
rovnako k Trakoviciam aj k Leopoldovu. Spolu s Emilom Kunovičom patrili k reprezentan-
tom nášho mesta, ktorí reprezentovali leopoldovské farby najmä v oblasti populárnej i ko-
mornej, symfonickej a filmovej hudby. Milan Novák patril azda k najaktívnejším hudobným 
skladateľom svojej generácie vo všetkých hudobných žánroch. A intenzívne skladal aj v ča-
se, keď bol umeleckým šéfom Vojenského umeleckého súboru. Spomienkovú knihu na 
Milana Nováka napísal Ivan Šipkovský a prezentovalo ju mesto počas hodových slávností v 
sobotu 30. júla o 16. hodine spolu s výstavou fotografií Milana Nováka.
Naposledy navštívil Milan Novák Leopoldov, keď oslavoval deväťdesiatku. Vtedy sa usku-
točnila premiéra jeho diel na pôde Domu umenia v Piešťanoch v podaní Slovenskej filhar-
mónie. A aj keď v jeho popradskom byte takmer denne vítal návštevy aj zo svojho rodného 
kraja, pomaly mu sily ubúdali, až sme sa dozvedeli smutnú správu, že odišiel do hudobné-
ho neba. V roku 2020 mu Slovenský ochranný zväz autorský udelil Veľkú cenu SOZA za ce-
loživotné dielo v oblasti hudobnej kultúry.
Ľudské kvality i veľké hudobné dielo, ktoré Milan Novák zanechal, je inšpiráciou aj pre 
Trakovičana Ivana Šipkovského. Poznáme ho z iných oblastí, napríklad aj ako zanieteného 
fotografa a milovníka umenia, tiež ako odborníka na zeleň, o ktorú sa stará aj v našom 
meste. „Milan Novák bol náš významný rodák, ktorého život bol nadmieru zaujímavý a in-
špiratívny. Posledný tvoriaci národný umelec-skladateľ by sa práve v auguste by dožil 95 ro-
kov. Zaujímam sa o všetky významné osobnosti pochádzajúce z môjho rodiska a naštarto-

V nedeľu sa od 9. hodiny v areáli LTC začali hrať finálové duely 
hodového tenisového turnaja. Duchovný význam hodov si oby-
vatelia pripomenuli na slávnostnej svätej omši. Nedeľné hodo-
vé popoludnie bolo zamerané na staršiu generáciu a milovní-
kov folklóru – o 16. hodine sa v Spolkovej záhrade začal mimo-
riadne vydarený hodový minifestival s názvom Folklórne 
Mestečko, ktorý na pozvanie leopoldovských folkloristov pod 
vedením Milana Klačka prijali viaceré folklórne zoskupenia. 
Vystúpili na ňom Folklórny súbor Ripín, Folklórna skupina Šule-
kovo, Hlohoveckí fujaristi, folklórny súbor Akademik, bývalí 
členovia folklórneho súboru Akademik no, samozrejme, hosťu-
júci Klub slovenského folklóru Mestečko. Vyvrcholením hodo-
vého trojdnia bol mimoriadne energický koncert hudobnej sku-
piny Kandráčovci, ktorý sa začal na námestí o 19. hodine a pri-
lákal do mesta návštevníkov z celého okolia. Publikum oceni-
lo, že aj Kandráčovci ako v sobotu aj Zuzana Smatanová 
ochotne podstúpili aj autogramiádu či fotenie sa s fanúšikmi.

(jh)

Nová kniha približ uje Milana Nováka
vo vzť ahu k jeho koreň om
Nová kniha približ uje Milana Nováka
vo vzť ahu k jeho koreň om
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árom sa predstavil pred množstvom fanúšikov a priaznivcov aj v Leopoldove, keď famózne 
uzavrel nedeľný večerný kultúrny program leopoldovských hodov. Dlhý čas aj po vystúpení 
strávil Ondrej Kandráč s Leopoldovčanmi pri rozhovoroch, spoločnom fotografovaní i auto-
gramiáde.
Aby podpisovanie a čas strávený s fanúšikmi prežil aspoň trochu autenticky, od pódia zašiel 
k pranieru, kde sa aj s Leopoldovčanmi spoločne fotografoval. Ako aj nám povedal, vďaka 
hudbe spoznáva aj západné Slovensko a takto spoznal i Leopoldov. My sme sa ho spýtali aj 
na to, či mu neprekáža toľká pozornosť publika. Napríklad aj to, že sa s ním priaznivci foto-
grafovali asi tak dlho ako trval koncert. „Klamal by som, ak by som povedal, že to nie je prí-
jemné. Všetko má však svoje plusy, aj mínusy. Obrovská výhoda je, že úspech prichádzal 
postupne. Aj v hudbe platí, čím pomalšie stúpaš, tým pomalšie padáš. A čo je zdrojom úspe-
chu? Nuž, tých faktorov je naozaj množstvo, od hudobného nadania, až po veľkú dávku 
šťastia. Zabudnúť však nemôžem ani na ľudí, ktorí nám od začiatku fandili,  kúpili si naše 
platne alebo lístok na koncert. Bez nich by sme boli iba garážovou kapelou,“ hovorí Ondrej 
Kandráč, ktorý oslávil už pätnásť rokov na slovenskej profesionálnej hudobnej  scéne. „V ro-
ku 2003 som začal pracovať ako hudobný redaktor v Slovenskom rozhlase v Košiciach. 
Vtedajší riaditeľ Vlado Puchala navrhol, aby vzniklo zoskupenie ľudovej hudby. Tak  
vznikla Ľudová hudba Ondreja Kandráča. Kedže sa mi po čase zdal tento názov príliš dlhý, 
skrátil som to na jednoduchší, teda Kandráčovci.“
Aj keď Ondrej strávi väčšiu časť roka na koncertných pódiách, nezabúda aj oddychovať. Pri 
mori, ale aj na Slovensku. „More však nie je podmienka. Obľubujem kraj v Levočských vr-
choch. To je miesto, kde dokážem absolútne vypnúť. Veľmi sme si s rodinou obľúbili aj jed-
nu malú rybársku dedinku na ostrove Hvar v Chorvátsku. Pre mňa je dovolenka a relax vša-
de tam, kde som so svojou manželkou Erikou a dvomi deťmi.“ To nie je jediný spôsob rela-
xu pre Ondreja Kandráča. „Možností je veľa. Overené formy relaxu, ktoré využívam aj ja, 
sú príroda či šport. Veľmi rád však čas od času ochutnám víno, tradičné syry či všelijaké kuli-
nárske dobroty manželky.“ A čo by odkázal Ondrej Kandáráč čitateľom? „Aby sa snažili ob-
klopiť takými osobami a situáciami, ktoré im prinášajú radosť a robia ich šťastnými.  Netreba 
za tým hľadať nič veľké, často sú to maličkosti, ktoré dokážu zmeniť život. A potom možno 
prídu na to, na čo som pred istým časom prišiel aj ja. Šťastie je vraj to, keď míňate obchody, 
lebo všetko máte, lebo ste zdraví a ponáhľate sa domov, lebo doma na vás čakajú.“

(maju); foto Martin Jurčo
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val ma dosť veľký nezáujem oficiálnych kruhov o tohto nášho velikána. V podstate od jeho 
vynúteného odchodu do dôchodku ho naše kultúrne centrum ignorovalo. Štvalo ma a aj 
štve,  že centrálne médiá sú plné braku a o objektívne významných ľuďoch sa mlčí. 
Niekoľko rokov som čakal, že snáď sa niekto povolaný podujme na opísanie jeho života v bi-
ografii. Nestalo sa to. Preto som si našiel k nemu cestu, ale je škoda, že už dosť neskoro. Na 
biografiu to nevydalo, iba na knihu spomienok,“ hovorí Ivan Šipkovský a pripomína, že kni-
ha nemá byť nejakou odbornou prácou, ktorá by rozoberala jeho dielo, skôr hovorí o 
Milanovi Novákovi ako skladateľovi, ktorý po celý život nestratil kontakt so svojimi koreň-
mi. „Trakovice a Leopoldov ho tak poznačili, že ich vždy nezabudol v rozhovoroch spome-
núť, hoci väzby už boli spretŕhané a nemal možnosti venovať sa koreňom. Aj preto mňa a p. 
Žemlovú z Trakovíc poprosil o úpravu hrobu jeho starých rodičov, ktorý sa nachádza v 
Trakoviciach,“ hovorí I. Šipkovský a pripomína, kedy vznikla myšlienka na napísanie mono-
grafie. „Pohrával som sa s ňou od roku 2015. Odvtedy sme boli v osobnom, ale častejšie v pí-
somnom kontakte. Pri prehŕňaní sa v množstve získaného materiálu o jeho živote som zistil, 
že veľa údajov chýba, je nepresných, či úplne chybných. To bola aj skladateľova chyba, pre-
tože pri viacerých rozhovoroch používal nepresné údaje zo svojho života a novinári ich ko-
pírovali bez overovania,“ hovorí a pripomína koncepciu knihy.
„Kniha je rozdelená do viacerých kapitol, z ktorých časť tvoria spomienky niektorých 
významných hudobníkov, s ktorými sa národný umelec niekedy dostal do kontaktu. 
Väčšinou ich zohnala jeho najstaršia dcéra  Kristína Obžerová. Potom sú to kapitoly ako 
Rodisko, Detstvo, Štúdiá, Profesionálna dráha, Rodina, Ocenenia a podobne,“ hovorí I. Šip-
kovský, ktorý síce pripravoval knihu dlhší čas, ale chcel stihnúť prichádzajúce výročie. 
„Všetko sa to zbehlo veľmi rýchlo a, priznám sa, že som prežíval muky od samého začiatku 
až po zabezpečenie peňazí. Mesto Leopoldov ma neuveriteľným spôsobom podržalo, a to 
vnímam ako ich príspevok k oslave nášho slovenského velikána. Plánoval som vydanie kni-
hy k jeho 95. narodeninám, bohužiaľ, Milan Novák sa tohto výročia nedožil, no sľub som 
chcel dodržať, hoci to bolo pre mňa nesmierne ťažké. Pevne verím, že útla knižka  pomôže 
vzbudiť väčší záujem o tohto nášho rodáka, a že na ňu nadviaže ďalšia kniha - už odborná - 
o jeho diele, ktorú pripravuje univerzita v Prešove,“ pripomenul I. Šipkovský. 

Martin Jurčo, reprofoto red.

Nepísaným programom Ondreja Kandráč a
bola aj autogramiáda 
„Šťastie je, keď na vás doma čakajú.“

Ondreja Kandráča ako hudobníka, speváka a skladateľa nemusíme špeciálne predstavovať. 
Pochádza z Krásnej Lúky na východe Slovenska a v roku 2004 založil Ľudovú Hudbu 
Ondreja Kandráča, neskôr sa premenovali na hudbu Kandráčovci. Ondrej bol pôvodne re-
daktorom Slovenského rozhlasu v Prešove, neskôr v Košiciach a napokon pôsobil ako hu-
dobník na voľnej nohe. So svojou kapelou sa predstavil aj v rámci hodových vystúpení v 
Leopoldove. Ako hudobník najmä vo svojom komerčnom období získal mimoriadnu popu-
laritu, čo mu prinieslo štyrikrát aj platinovú platňu v kategórii tzv. ľudovej hudby.
Kandráčovcov tvoria kmeňoví muzikanti: kontrabasista Martin Leško, akordeonista Milan 
Maťaš, na cimbale, gitare, perkusiách hrá Ľubomír Šebej a lídrom kapely je huslista a mode-
rátor Ondrej Kandráč. Ondrej je interpretom slovenských ľudových i rusínskych piesní, ale 
veľkú časť jeho repertoáru tvoria i autorské skladby v štýle ľudovej hudby. A s týmto reperto-
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Dávid víťazil dvakrát
Ochutnať súťažné guláše i ten mestský mali možnosť všetci víkendujúci Leopoldovčania i 
obyvatelia regiónu počas 16. ročníka súťaže vo varení guláša, ktorý sa uskutočnil už tradič-
ne v Spolkovej záhrade mesta 27. augusta v predvečer sviatku SNP. 
Gulášová výzva do Spolkovej záhrady prilákala desať už tradičných aj nových či inovova-
ných súťažných družstiev, ktoré medzi sebou súperili o najlepší guláš. Hoci pravda, každé-
mu z nich isto išlo skôr o spoločné pobavenie, relax pri príjemnej hudbe a napokon i o uva-
renie chutného guláša. V závese nezostalo ani mesto – pod vedením šéfkuchárky Dalimíry 
Štitákovej pripravovali dobrovoľníčky, poslankyne a poslanci a sympatizantky mesta výbor-
ný guláš, ktorý zožal medzi hosťami veľkú pochvalu. Príjemnú sobotnú atmosféru dotvárala 
kapela FOUR, takže príprava a varenie guláša, ako sme videli, všetkým išlo, ako sa hovorí, 
od ruky. O 16. sa na pódiu stretla inovovaná porota, ktorá mala za cieľ posúdiť vzorky gulá-
šov jednotlivých družstiev. Posudzovali ich Dalimíra Štitáková, ktorá sa pravidelne stará o 
prípravu mestského guláša, bývalý primátor Milan Gavorník, spevák kapely FOUR, inak 
Leopoldovčan Mikuláš Szita, moderátor Dano Kabát a profesionálny kuchár Marek Vančo. 
Kým družstvá dovárali guláše a porota ich hodnotila, deti mohli využiť čas a nechať si nama-
ľovať na tvár svoje obľúbené motívy, prípadne si nechať zapliesť vrkôčiky, zakrátko využili 
aj opekačku a podvečer si mohli užiť autom na trabante po okolí MTK. Hostia si zatiaľ po-
chutnávali na mestskom guláši a okolo piatej boli jasné výsledky súťažnej prehliadky.

Primátorka T. Kavuliaková sa najskôr poďa-
kovala tým družstvám, ktoré od poroty ne-
získali dostatočný počet bodov na to, aby 
sa prebojovali do prvej trojice – kuchárom 
z družstiev Vanderteam, Bučovci, RPM, 
Klub slovenského folklóru Mestečko, 
Majoropa (inak viacnásobnú víťazi podu-
jatia), Buckovo, Fazuľová so slížikmi. 
Družstvá získali potlesk s poďakovaním a 
na pamiatku reprezentačné predmety mes-
ta a potom už primátorka ocenila druž-
stvá, ktoré porotu presvedčili najviac. Na 
treťom mieste sa umiestnilo družstvo 
Impreza, tesne pred nimi družstvo Hladné 
prasce a na rok sa držiteľom gulášovej pu-
tovnej misy s vygravírovaným ročníkovým 
víťazstvom stalo družstvo Dávidovci (Dá-
v id  Marg i ta i  a  Dávid  Uherč ík ) .  
Umiestnenie Dávidovcov na prvom mies-
te sprevádzala ešte jedna milá náhoda: 
Dávid Margitai s manželkou Zuzanou si 
práve pripomínali prvé výročie sobáša, a 
tak Dávid Zuzane do mikrofónu adresoval 
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svoje vyznanie a poďakovanie a kapela FOUR im  na želanie. Pre viacerých 
sa tak začal príjemný a romantický sobotňajší večer a jeho atmosféru zvýraznila i vatra, kto-
rú pod dohľadom dobrovoľných hasičov zapálila primátorka.

Organizátori ďakujú hlavnej kuchárke Dalimíre Štitákovej, ktorej rôznym spôsobom počas 
celého dňa asistovali Magdaléna Horská, Emília Beťáková, Mirka Máliková, Vierka 
Lietavová, Zuzana Luhová, Zlatica Žihlavská, Zuzana Šompláková, Lýdia Ďurišová, Mária 
Gažíková a Nadežda Masárová, Stanislav Piovarči, Matej Jančár, Tomáš Kamenár, Pavel 
Zlámala.

(jh)

zahrala slaďák

Za Alojzom Pestúnom
Staršie generácie si isto spomenú na saleziánskeho kňaza Alojza Pestúna, rodáka zo Šuleko-
va, ktorý vďaka rodinným prepletencom na svojich cestách na Slovensko zavítal aj do 
Leopoldova, najčastejšie do domu Antona Kaisera, brata neskoršieho provinciála sloven-
ských saleziánov Jozefa Kaisera. Počas svojich návštev tu zvyčajne aj odslúžil sv. omšu. 
Takmer celý život prežil v emigrácii v USA. Keď sa chcel občas dostať domov, pochopil, že 
je persona grata. Napriek tomu na svoju vlasť nezanevrel a častejšie sa do nej vracal po páde 
železnej opony. Don Alojz zomrel 22. júla po krátkej chorobe vo Fakultnej nemocnici v San 
Franciscu vo veku 93 rokov.
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svoje vyznanie a poďakovanie a kapela FOUR im  na želanie. Pre viacerých 
sa tak začal príjemný a romantický sobotňajší večer a jeho atmosféru zvýraznila i vatra, kto-
rú pod dohľadom dobrovoľných hasičov zapálila primátorka.

Organizátori ďakujú hlavnej kuchárke Dalimíre Štitákovej, ktorej rôznym spôsobom počas 
celého dňa asistovali Magdaléna Horská, Emília Beťáková, Mirka Máliková, Vierka 
Lietavová, Zuzana Luhová, Zlatica Žihlavská, Zuzana Šompláková, Lýdia Ďurišová, Mária 
Gažíková a Nadežda Masárová, Stanislav Piovarči, Matej Jančár, Tomáš Kamenár, Pavel 
Zlámala.

(jh)

zahrala slaďák

Za Alojzom Pestúnom
Staršie generácie si isto spomenú na saleziánskeho kňaza Alojza Pestúna, rodáka zo Šuleko-
va, ktorý vďaka rodinným prepletencom na svojich cestách na Slovensko zavítal aj do 
Leopoldova, najčastejšie do domu Antona Kaisera, brata neskoršieho provinciála sloven-
ských saleziánov Jozefa Kaisera. Počas svojich návštev tu zvyčajne aj odslúžil sv. omšu. 
Takmer celý život prežil v emigrácii v USA. Keď sa chcel občas dostať domov, pochopil, že 
je persona grata. Napriek tomu na svoju vlasť nezanevrel a častejšie sa do nej vracal po páde 
železnej opony. Don Alojz zomrel 22. júla po krátkej chorobe vo Fakultnej nemocnici v San 
Franciscu vo veku 93 rokov.
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Otec Alojz Pestún sa narodil 28. 
októbra 1928. Vždy chcel slúžiť 
Bohu a pracovať s mládežou, aj 
preto ho kroky privideli v roku 
1947 k saleziánom. Počas štúdia v 
Šaštíne ho zastihla Akcia K, zame-
raná na likvidáciu reholí a interná-
ciu kňazov. Dostal sa do sústreďo-
vacieho tábora v Podolínci. 
„Jedinou spomienkou na rehoľné 
sľuby bolo malé čierne srdiečko, 
ktoré sme dostali všetci. Don 
Sandtner povedal, nech ich čert be-
rie a zo zvyškov reverend vyrobil 
malé čierne srdiečka. Tie sme si pri-
pevnili zozadu na viazanky,“ spo-
mínal si pred takmer 20 rokmi v 
Leopoldove na návšteve u svojho 
priateľa Antona Kaisera, ináč býva-
lého učiteľa v Šulekove, na pohnu-
té obdobie.
Keď sa vrátil z krátkodobej interná-
cie domov, zamestnal sa a zostal v tajnom kontakte so saleziánmi. Spolu s bl. Titusom 
Zemanom sa usilovali dostať sa cez rieku Moravu, až sa im to napokon podarilo v deň jeho 
23. narodenín. Dostal sa do Talianska, začal študovať filozofiu a teológiu, ktorú napokon 
dokončil v Kalifornii a 13. júna 1959 ho vysvätili za kňaza. Spočiatku pôsobil ako knihov-
ník a učiteľ na saleziánskych stredných školách a od roku 1996 ako farský vikár v Kostole 
Božieho Tela v San Franciscu v multikultúrnej farskej komunite. Tu pracoval aj so sloven-
skými emigrantmi. Lojzko, ako ho na Slovensku familiárne volali, a Al, ako ho volali v USA, 
miloval život, Boha a humor. Hoci útlej postavy, zato širokého, otvoreného srdca, ochotné-
ho prijať človeka takého, aký bol, aj s jeho slabosťami. Nech odpočíva v pokoji.

(jh)

Vo väznici možno postavia nový kostol
Priniesli relikviu Metoda D. Trčku

Každoročne si bývalí politickí väzni alebo mnoho ráz už len ich potomkovia na konci au-
gusta pripomínajú tichý protest väzňov z roku 1955 proti podmienkam, ktoré vládli vo vte-
dajších väzniciach, osobitne v Leopoldove. Tento rok sa spomienkové stretnutie česko-
slovenských politických väzňov uskutočnilo 20. augusta. Program sa začal liturgiou v 
Kostole sv. Ignáca z Loyoly a pokračoval pri pamätnej tabuli pred západnou bránou väzni-
ce. Členovia jednotlivých delegácií položili vence k tabuli a takisto na bývalom väzenskom 
cintoríne, ktorý bol umiestnený na súčasnom mestskom cintoríne, a tu aj dcéry politických 
väzňov predniesli básne o umieraní vo väznici a väzenskom cintoríne. 
Mesto na ceremoniáli zastupovala primátorka T. Kavuliaková. Hosťom sa prihovorili cirkev-
ní predstavitelia, medzi nimi aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyzna-

nia na Slovensku Ivan Eľko, a bývalí politickí väzni. Asi dva roky sa hovorí o tom, že v pries-
toroch väznice by mal opäť vzniknúť kostol, ktorý k areálu pevnosti patril od jej samého po-
čiatku, no na začiatku 50. rokov minulého storočia bol barbarsky zbúraný. Syn politického 
väzňa Igor Chovan preto prečítal list adresovaný predsedovi vlády SR a končiacej minister-
ke spravodlivosti SR na podporu iniciatívy ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka na 
postavenie kostola vo väznici. Protoihumen CSsR Metod Lukačik pri tejto príležitosti odo-
vzdal väzenskému kaplánovi otcovi Rastislavovi Firmentovi relikvie blahoslaveného 
Metoda Dominika Trčku, ktorý zomrel vo väznici, a tie budú uložené vo väzenskej kaplnke. 

(jh)

Mesto dostane 78 tisíc eur na vodozádrž né opatrenia

Z krajiny sa stráca voda. Aj to je dôsledok klimatických zmien, ktoré zabraňujú pravidel-
ným zrážkam, v dôsledku čoho krajina sa pomaly vysúša. Mohli sme to výrazne registrovať 
aj v tomto roku, keď aj kvôli horúcemu počasiu a dlhodobému suchu vyschli viaceré vodné 
toky na Slovensku, medzi nimi napríklad aj trnavská Trnávka. Ekológovia upozorňujú, že 
jedným z riešení je realizácia vodozádržných opatrení, keď napr. dažďovú vodu dokážeme 
udržať a využiť v krajine. Zároveň je to ochrana pred povodňami a zmiernenie ich negatív-
nych dôsledkov na majetok, ľudské zdravie, životné prostredie a hospodársku činnosť a 
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predstavujú zmiernenie ďalších negatívnych dôsledkov zmeny klímy zadržiavaním vody v 
krajine. Napokon, o tom, že krátke, ale intenzívne letné búrky môžu napáchať škody, sa pre-
sviedčame v ostatných rokoch aj my. Aj preto vedenie mesta vypracovalo projekt, v rámci 
ktorého dôjde k zníženiu rizika lokálnych povodní spôsobujúcich škody na majetku obce a 
jej obyvateľov. Cieľ sa má naplniť realizáciou cielene navrhnutých vodozádržných opatrení 
v intraviláne mesta. 
Ministerstvo životného prostredia naň v rámci programu Kvalita životného prostredia 
schválilo nenávratný finančný príspevok 78 058,63 eur a mesto sa na ňom podieľať ďalšími 
piatimi percentami. V rámci projektu sa bude realizovať viacero vodozádržných opatrení: 
zriadenie dažďovej záhrady z dažďových zvodov v areáloch materskej a základnej školy, 
vpustu z parkoviska a návrh dažďovej záhrad, riešenie cestnej vpuste pred MsÚ s odvede-
ním do dažďovej záhrad. V rámci všetkých opatrení ide o vybudovanie dažďových záhrad 
vrátane terénnych úprav a výsadby rastlín.
V týchto dňoch projektant aktualizuje rozpočet projektu a mesto čaká na vyzvanie na po-
skytnutiu súčinnosti k príprave zmluvy a začne s prácami na verejnom obstarávaní. 
Opatrenia sa budú realizovať asi v prvom štvrťroku 2023. Apropos: vodozádržné opatrenia 
môžu realizovať aj obyvatelia rodinných domov. Tým najjednoduchším spôsobom je zve-
denie dažďových vôd napríklad do veľkoobjemových nádob a vodu z nich môžu používať 
na zavlažovanie, prípadne jej zvedenie do trávnatých alebo stromových porastov, kde sa 
voda dlhšie udrží v pôde, no zároveň zlepší aj mikroklímu v bezprostrednom okolí.

(jh)

Do zimy by mala byť  nafukovacia hala realitou
Po tom, čo na konci januára víchrica zničila nafukovaciu halu, sa vedenie mesta a mestské 
zastupiteľstvo viac ráz zaoberalo výberom vhodného riešenia na zabezpečenia celoročné-
ho športovania v meste. V hre bolo viacero možností, v ktorých sa prísne prihliadalo jednak 
na kvalitu riešenia a aj na zníženie prevádzkových nákladov. 
Nakoniec sa poslanci rozhodli pre kúpu novej nafukovacej haly, v ktorej vznikne nové roz-
šírené ihrisko s rozmermi 44 x 30 m. Ihrisko bude celoročne prekryté pretlakovou dvojpláš-
tovou halou, ktorej technológia pozostáva z hlavnej ventilačnej-vykurovacej jednotky, nú-
dzovej dieselovej ventilačnej jednotky a troch rozvodných skríň. Umelý povrch bude tvoriť 
10 mm hrubý EPDM povlak červenej farby. Bielou farbou budú v pozdĺžnom smere ihriska 
vedľa seba vyznačené dva tenisové dvorce. Hala bude trojplášťová, teda k hlavnej nosnej 
plachte je zvnútra privarená druhá ľahšia plachta, vďaka čomu pri !nafúknutí“ haly medzi 
oboma plachtami vznikne vzduchová medzera, ktorá slúži ako tepelná izolácia. Medzi von-
kajšou a vnútornou membránou bude vložená ešte obojstranná termoreflexná fólia 
SUNFLEX, ktorá ešte zvýši tepelno-izolačné vlastnosti kupoly. Mesto Leopoldov už rozbeh-
lo verejné obstarávanie na dodávateľa a ak bez ťažkostí prebehne, v priebehu mesiaca bude 
možné začať s osádzaním haly. Samotná inštalácia potrvá asi tri týždne a dá sa predpokla-
dať, že do konca tohto roka by mohla športová hala začať slúžiť svojmu účelu.

(jh)

Nový asfalt až  po MájovkuNový asfalt až  po Májovku
Na začiatku augusta začala Správa a údržba ciest TTSK opravovať problematický úsek štát-
nej cesty na Hlohovskej ceste približne od kostola po Ulicu M. R. Štefánika. Dôvodov re-
konštrukcie, ktorej sa mesto viac ráz domáhalo, bolo viacero, medzi nimi aj to, že už pred 
niekoľkými rokmi upravovaný, resp. zbrúsený povrch nebol pre premávku ideálny a vo vnú-
tornej časti zákruty sa aj počas slabého dažďa tvorili veľké a nebezpečné kaluže vody. Za zá-
krutou boli zasa problematické okraje ciest, kde postupne začali doasfaltované časti po kla-
dení kanalizácie sadať a praskať okraje asfaltového koberca. 
Počas prvých augustových dní si tak vodiči možno pošomrali na obmedzenia, keď cestári 
striedavo púšťali len vodičov v jednom pruhu, ale výsledok stojí za to. Primátorka mesta po 
rokovaniach so Správou a údržbou ciest TTSK oznámila, že Trnavský samosprávny kraj má 
záujem opraviť cestu až po križovatku s Ulicou 1. mája a podnikol kroky na odstránenie pre-
kážok, ktoré to doteraz neumožňovali. Momentálne prebieha verejné obstarávanie a výber 
firmy, ktorá rekonštrukciu uskutoční. Mala by sa zrealizovať do konca tohto roka.
V najbližšom čase sa má odvodniť aj zákruta na štátnej ceste pri mestskom úrade. 
Odvodnenie bude pozostávať z presmerovania nazhromaždenej vody na opačnú stranu do 
parku, kde bude zrealizovaná príprava pre vybudovanie vodozádržného dažďového záho-
na. Záhon sa bude financovať z prípadnej podpory z NFP, o ktorú mesto žiadalo už v minu-
lom roku.

(jh, mk)

Leopoldov bude mať  znovu jasle
Mesto na ne získalo vyše pol milióna eur
Pred časom mesto vypracovalo projekt na vytvorenie služieb starostlivosti o deti vo veku do 
troch rokov, ktorý mal pomôcť mamičkám vrátiť sa skôr do práce a preklenúť obdobie medzi 
zaradením dieťaťa do škôlky. Takéto využitie schválilo mestské zastupiteľstvo budove, ktorú 
mesto kúpilo v súvislosti so stavbou nového úradu od predchádzajúceho majiteľa, a necha-

lo vypracovať dokumentáciu na jej no-
vý účel. V predchádzajúcej výzve pro-
jekt podporený nebol, v ďalšom posu-
dzovaní však uspel a mesto na realizá-
ciu projektu v septembri získalo tak-
mer 562 tisíc eur z Ministerstva inves-
tícií, regionálneho rozvoja a informati-
zácie SR. Projektu sa budeme podrob-
nejšie venovať v jednom z ďalších čí-
sel časopisu.

(jh)
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(jh)
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SUNFLEX, ktorá ešte zvýši tepelno-izolačné vlastnosti kupoly. Mesto Leopoldov už rozbeh-
lo verejné obstarávanie na dodávateľa a ak bez ťažkostí prebehne, v priebehu mesiaca bude 
možné začať s osádzaním haly. Samotná inštalácia potrvá asi tri týždne a dá sa predpokla-
dať, že do konca tohto roka by mohla športová hala začať slúžiť svojmu účelu.

(jh)

Nový asfalt až  po MájovkuNový asfalt až  po Májovku
Na začiatku augusta začala Správa a údržba ciest TTSK opravovať problematický úsek štát-
nej cesty na Hlohovskej ceste približne od kostola po Ulicu M. R. Štefánika. Dôvodov re-
konštrukcie, ktorej sa mesto viac ráz domáhalo, bolo viacero, medzi nimi aj to, že už pred 
niekoľkými rokmi upravovaný, resp. zbrúsený povrch nebol pre premávku ideálny a vo vnú-
tornej časti zákruty sa aj počas slabého dažďa tvorili veľké a nebezpečné kaluže vody. Za zá-
krutou boli zasa problematické okraje ciest, kde postupne začali doasfaltované časti po kla-
dení kanalizácie sadať a praskať okraje asfaltového koberca. 
Počas prvých augustových dní si tak vodiči možno pošomrali na obmedzenia, keď cestári 
striedavo púšťali len vodičov v jednom pruhu, ale výsledok stojí za to. Primátorka mesta po 
rokovaniach so Správou a údržbou ciest TTSK oznámila, že Trnavský samosprávny kraj má 
záujem opraviť cestu až po križovatku s Ulicou 1. mája a podnikol kroky na odstránenie pre-
kážok, ktoré to doteraz neumožňovali. Momentálne prebieha verejné obstarávanie a výber 
firmy, ktorá rekonštrukciu uskutoční. Mala by sa zrealizovať do konca tohto roka.
V najbližšom čase sa má odvodniť aj zákruta na štátnej ceste pri mestskom úrade. 
Odvodnenie bude pozostávať z presmerovania nazhromaždenej vody na opačnú stranu do 
parku, kde bude zrealizovaná príprava pre vybudovanie vodozádržného dažďového záho-
na. Záhon sa bude financovať z prípadnej podpory z NFP, o ktorú mesto žiadalo už v minu-
lom roku.

(jh, mk)

Leopoldov bude mať  znovu jasle
Mesto na ne získalo vyše pol milióna eur
Pred časom mesto vypracovalo projekt na vytvorenie služieb starostlivosti o deti vo veku do 
troch rokov, ktorý mal pomôcť mamičkám vrátiť sa skôr do práce a preklenúť obdobie medzi 
zaradením dieťaťa do škôlky. Takéto využitie schválilo mestské zastupiteľstvo budove, ktorú 
mesto kúpilo v súvislosti so stavbou nového úradu od predchádzajúceho majiteľa, a necha-

lo vypracovať dokumentáciu na jej no-
vý účel. V predchádzajúcej výzve pro-
jekt podporený nebol, v ďalšom posu-
dzovaní však uspel a mesto na realizá-
ciu projektu v septembri získalo tak-
mer 562 tisíc eur z Ministerstva inves-
tícií, regionálneho rozvoja a informati-
zácie SR. Projektu sa budeme podrob-
nejšie venovať v jednom z ďalších čí-
sel časopisu.

(jh)
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Silná búrka lámala Krátke správy
stromyPodarilo sa vybojovať 

Búrka, ktorá v popoludňajších hodinách v 
sobotu 23. júla vznikla neďaleko Trnavy a ústupky
mimoriadne zosilnela pri Leopoldove, napá-Počas leta mnohí občania Leopoldova pod-
chala v Leopoldove veľké škody. písali petíciu, ktorú iniciovala primátorská 
Sprevádzaná bola silným vetrom, v dôsled-dvojica M. Koller a T. Kavuliaková, aby sa v 
ku čoho sfúklo strechu na rodinnom dome Hlohovci zachoval daňový úrad, v ktorom 
a spôsobila poškodenie viacerých ďalších sa zároveň nachádza aj spoločný obecný 
striech. V meste vietor spôsobil spadnutie úrad pre 22 obcí v okrese. Napriek asi 2300 
niekoľkých stromov, z nich dva pri želez-podpisom bolo rozhodnutie prezidenta 
ničnej stanici spadli na odparkované autá. Finančnej správy nezvratné a osud 13 daňo-
Niektoré stromy v záhradách vietor doslova vých úradov spečatený. Primátorom sa však 
vytrhol aj s koreňmi zo zeme. Búrka sa na podarilo získať ústupok – daňový úrad v 
rôznych miestach mesta prejavovala rôzne marci bude do Hlohovca vysielať pracov-
– pri stanici padali veľké krúpy, ktoré po-níčky, ktoré budú preberať daňové prizna-
škodili skleníky, na Kopaniciach zasa sil-nia. Zároveň sa podarilo vyrokovať, že  spo-
ným vetrom a lejakom. Úhrny zrážok nebo-ločný obecný úrad zostane v doterajších 
li extrémne vysoké, na Kopaniciach dosiah-priestoroch a ak o budovu neprejaví záu-
li 32 mm, no keďže padli vo veľmi krátkom jem iná štátna inštitúcia, bude sa o ňu uchá-
čase, spôsobili zaplavenie miestnych komu-dzať mesto Hlohovec.

2322

nikácií, parkovísk i niektorých pivníc. Autá na moste
Mimoriadne zásluhy na zvládnutí situácie 
mali leopoldovskí dobrovoľní hasiči, ktorí od novembra
celé hodiny do neskorej noci odčerpávali Už v júni sa pri rekonštrukcii mosta pokra-
vodu z najakútnejších priestorov, sprejazd- čovalo v spevňovaní jeho základov a zabe-
ňovali cesty a odpratávali spadnuté stromy. tónovali sa piliere mosta, aby sa zlepšila je-

ho statika. Práce na spevňovaní základov po-
kračovali aj v ďalšom období. Začalo sa s bú-
raním na hornej časti mosta, kde majú Cyklovýlet potešil
vzniknúť cestné aj cyklistické chodníky. 

aj deti Postupne sa z mosta demontovali zábradlia, 
Aj tohtoročný letný cyklovýlet sa vydaril. starý odvodňovací systém a urobili sa prípra-
Uskutočnil sa v sobotu 13. augusta a jeho vy na rozšírenie mosta. V druhej polovici jú-
cieľom boli Piešťany so zastávkou na Siesta la a v auguste bola odstránená pôvodná vo-
pláži. Tam účastníkov čakala opekačka a ob- zovka, opravovala sa spodná časť konštruk-
čerstvenie, ktoré zabezpečil mestský úrad. cie mosta a zosilňoval sa mostný kĺb vo vnú-
Ráno o 9. od mestského úradu vyštartovalo tornej konštrukcii. Nainštalované boli tech-
9. hodine asi 80 účastníkov, medzi ktorými nické zariadenia, ktoré budú sledovať kon-
nechýbali ani zástupcovia najmladšej gene- štrukciu mosta a jej správanie, a takisto kon-
rácie. Pre niektorých to bola doteraz najdlh- štrukcia, ktorá bude „držať“ chodníky a cyk-
šia cyklotúra, preto aj jej tempo bolo po- lochodníky. Na pravej strane mosta sa verej-
zvoľné. Práve pre najmenších cyklistov bola nosti 20. júla sprístupnil oplotený a osvetle-
pripravená aj návšteva piešťanského Eko ný koridor pre peších so šírkou 1,5 metra. V 
Parku s kontaktnou ZOO, detským ihriskom auguste sa práce na rekonštrukcii zrýchlili a 
a atrakciami, no a tí zdatnejší si pridali podľa župana by mal byť most pre automo-
okruh navyše po cyklotrase okolo Sĺňavy. bilovú dopravu odovzdaný v novembri.

(jh)

V deň otvorenia mosta 25. augusta 1964.
Z kalendára Vlastivedného múzea v Hlohovci na rok 2022.
Foto zo zbierok Vlastivedného múzea v Hlohovci, autor: Kamil Strnisko.

V deň otvorenia mosta 25. augusta 1964.
Z kalendára Vlastivedného múzea v Hlohovci na rok 2022.
Foto zo zbierok Vlastivedného múzea v Hlohovci, autor: Kamil Strnisko.
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Keď  mosty nespájajúKeď  mosty nespájajú

Včera, dnes a zajtra (18)Včera, dnes a zajtra (18)

Nemám rád príslovie, že všetko zlé je na niečo dobré, ale v jednom prípade som ho omi-
lostil. Pre hrozbu samovoľného zrútenia úplne, teda aj pre peších, bola uzatvorená jediná 
cestná spojnica z Hlohovca do Leopoldova, hlohovský most. To mi paradoxne spojilo minu-
losť s prítomnosťou a možno aj s budúcnosťou. A je veľmi pravdepodobné, že pri súčasnom 
spôsobe prepravy zostanem aj po neistom konci jeho opravy. Uzavretie mosta ma totiž nau-
čilo chodiť pešo, prípadne využívať železničnú dopravu, a spolu so mnou mnohých ďalších 
tiež.
Každodenná spiatočná cesta medzi Hlohovcom a Leopoldovom bez auta sa ukázala ako 
celkom zdravá, ekologická aj ekonomická. Na oboch brehoch Váhu síce vznikli rozsiahle 
parkoviská, pretože nie každý má k stanici alebo železničnému mostu iba niečo vyše kilo-
metra ako ja, ale skúsenosť pešo-vlakovej prepravy nie je na zahodenie. Okrem poznania, 
že chôdza je tá najprirodzenejšia forma pohybu, som začal po pár dňoch „svalovice“ vní-
mať aj iné, už takmer zabudnuté aspekty života. Dokonca som akýsi spoločenskejší. Cestou 
na stanicu sa pravidelne stretávam a zdravím s včera ešte neznámymi ľuďmi a som celkovo 
bližšie k svojmu okoliu. Chodím po známych uliciach a s nostalgiou spomínam, že v pek-
nej budove vtedajšej pôrodnice na začiatku ulice – gaštanovej aleje – som sa narodil, a že 
sme tam potom našej tete Lenke nosili hlavy z kaprov na vianočnú polievku… Teraz sa ta-
diaľ okrem iných ľudí náhlia na vlak najmä študenti so slúchadlami na ušiach, v rukách 
„hladkací“ mobil. Že ich ani jeden z tých predmetov napriek proklamáciám výrobcov s ni-
kým nespája, ale vlastne rozdeľuje, pochopia možno omnoho neskôr… A potom svorne 
šomreme na pravidelné nedodržiavanie cestovného poriadku, ktorý zrýchľuje dopravu iba 
na papieri. Masa ľudí totiž nestačí nastúpiť do vlaku za minútu, ktorú na to určuje grafikon, 
a tak je bežné, že z ampliónu akoby neživý hlas dispečera z Trnavy hlási, že vlak v 
Leopoldove je pripravený na odchod, aj keď v tej chvíli iba zastavuje pri nástupišti... 
Skrátka, úžasný kolorit každodenného života, na ktorý som už takmer zabudol a znefunkč-
nený most mi ho celkom príjemne pripomenul.
Hlohovec – Šulekovo – Leopoldov
Neviem si síce spomenúť na meno vodiča autobusu premávajúceho v prvej polovici šesťde-
siatych rokov 20. storočia na trati Hlohovec – Šulekovo – Leopoldov, no cesty „jeho“ auto-

busom mám stále v pamäti. Hovorili sme mu Gándhí a spolu s hrobárom Čevanom to bola 
výrazná postava, ktorú poznal takmer celý Hlohovec. Keď sme nastúpili na zastávke pri boč-
nom vchode farského kostola oproti sporiteľni do „jeho“ starého červeného autobusu 

 s typickou prednou maskou zloženou z lamiel v tvare pretiahnutej slzy, zavrel 
Gándhí harmonikové dvere a už sme sa šinuli dolu Beranom pozdĺž Váhu až k dolnej bráne 
Zámockej záhrady. Tam bol nájazd na starý cestný „šulekovský“ most. Už ho niet, no jeho 
torzo prežilo až doteraz. Nepamätám si, kedy a prečo ten most zbúrali, ale od roku 1964 
sme sa na jeho torzo a torzá drevených pilót ešte starších mostov, trčiacich pri nízkej hladi-
ne z Váhu, dívali už len z vtedy nového, dnes pre havarijný stav úplne schátraného mosta. 
On i my sme po rokoch doplatili na ignorovanie faktu, že nielen ľudia, ale aj stavby sa bez 
dôkladnej pravidelnej údržby dostanú do havarijného až nepoužiteľného stavu. Počas svo-
jej takmer šesťdesiatročnej existencie síce „nový“ hlohovský most podstúpil niekoľko opráv, 
no týkali sa viac-menej iba vozovky. Bremeno výraznejšej údržby a opráv odkladala mnohé 
desaťročia každá práve vládnuca moc na tú ďalšiu. Ostatne, ako opravy mostov a iných 
chátrajúcich verejných budov v celej republike. Hlohovský most teda konečne začali opra-
vovať, aj keď najlepším riešením by podľa mňa bolo postaviť nový, napríklad na mieste býva-
lého šulekovského. Neviem si totiž predstaviť, ako opraviť obnažené hrdzavejúce armatúry 
mostných polí a pilierov. Lenže do riešenia smú hovoriť iba kompetentní alebo tí, ktorí sa za 
kompetentných pasujú.
Keď mosty spájajú naozaj
Hlohovský cestný most má, našťastie, aj staršieho kolegu – železničný most s lávkou pre pe-
ších. Mimochodom, nepochybne vďaka cestnému mostu odstavenému aj pre peších ju mes-
to dalo za nemalú sumu (bezmála 97-tisíc eur) narýchlo opraviť, a tak tento takmer sedem-
desiatročný „železný deduško“ zachraňoval nielen železničné, ale aj pešie spojenie medzi 
Leopoldovom a Hlohovcom. Vo mne oba mosty vyvolávajú aj spomienku na školské roky v 
základnej škole, ktorú my Hlohovčania voláme vďaka pozoruhodnej architektúre Kamenná. 
Mal som šťastie, že som do nej patril, pretože v čase, keď to mladý sopliak najviac potrebu-
je, som tam stretol výnimočných učiteľov. Jedným z nich bol a je aj legendárny učiteľ telo-
cviku, tréner atletiky, športový nadšenec a popularizátor športu Martin Balla. Kamenka ne-
mala telocvičňu, tak sme migrovali medzi sokolovňou, škvarovým ihriskom hádzanej pri 
škole a, čuduj sa svete, aj hlohovskými mostmi. Raz ročne nám Martin pripravil nezvyčajnú 
zaberačku – beh medzi nimi. Od bitúnka cez železničný most po hrádzi a cestným mostom 
naspäť. A táto asi dvaapolkilometrová trasa sa nám mnohým vryla do pamäti na celý život. 
Spájala nás. Spájala nás navzájom, spájala nás s naším učiteľom, so školou aj s mestom. Tak 
ako mosty spájajú ťažko prekonateľné prekážky – rieky, priepasti medzi bralami, dve strany 
frekventovaných diaľnic... Pretože hlavnou funkciou mostov je spájať. Hoci, občas sa uka-
zuje, že to vždy nemusí byť pravda…
V súčasnosti kolabujúci hlohovský most začal namiesto spájania rozdeľovať už vtedy, keď 
ho začali budovať. Musela mu totiž, podobne ako bratislavskému Mostu SNP, ustúpiť židov-
ská synagóga a názory na jej odstránenie stavali ľudí proti sebe. A postupom času sa pomaly 
vkrádal aj iný fenomén rozdeľovania – odcudzenie a anonymita. Prevážame sa cez mosty (a 
nielen cez ne) tam a naspäť a nechávame sa unášať predstavou, aké je to úžasné, rýchle a 
jednoduché spájanie s okolitým svetom. V skutočnosti sme si však zvykli vnímať predovšet-
kým štarty a ciele svojich ciest, nie to a tých, ktorí by nám na tých cestách mohli byť spoloč-
níkmi. Ešte že nás občas spoja schátrané mosty, po ktorých nám arogantná ignorancia tých, 
čo ich schátrať nechali, musí chtiac-nechtiac zakázať, aby sme po nich chodili a... vďaka to-
mu sa dostali bližšie k sebe.

Vojtech Moravčík, fotografia Jerguš Moravčík
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Po prvý raz sa stane, že komunálne voľby a voľby do vyšších územných celkov sa tento rok 
uskutočnia v jeden deň, a to v sobotu 29. októbra 2022. V druhej polovici septembra oby-
vatelia do svojich schránok už dostávali oznámenie o čase a mieste konania volieb, z kto-
rého sa dozvedia, v ktorej volebnej miestnosti v meste si budú môcť uplatniť svoje volebné 
právo. V tej istej miestnosti budú môcť zároveň vykonať aj svoju voľbu do vyššieho územ-
ného celku – zvoliť župana a za volebný obvod Hlohovec, kam patrí aj naše mesto, zvoliť 
najviac troch kandidátov na poslancov TTSK.
V komunálnych voľbách si obyvatelia budú môcť vybrať na obdobie rokov 2022 – 2026 pri-
mátora, resp. primátorku, a 11 poslancov mestského zastupiteľstva. Tak ako vždy pred ko-
munálnymi voľbami sme ponúkli kandidátom na primátora mesta rovnakú možnosť na pre-
zentáciu svojich volebných programov. Za nimi uvádzame súpis kandidátov na poslancov 
mestského zastupiteľstva tak, ako ich zaregistrovala mestská volebná komisia.
(red.)

1.Marián Chudý, 44 r., SZČ O, Slovenské hnutie obrody
kandidát na primátora mesta Leopoldov

Vážení spoluobčania, milí rodáci,
dovolím si predstaviť sa vám. Narodil som sa v Nitre v roku 
1978. V Leopoldove bývam už 43 rokov nepretržite. Po skon-
čení povinnej školskej dochádzky som sa venoval štúdiu ako 
strojár v Trnave a po maturite som pracoval vo firme Sony v 
Trnave ako technik. V Trnave som pracoval päť rokov a na-
koľko som vedel, že zvládnem oveľa viac, rozhodol som sa 
podnikať. V roku 2004 som sa rozhodol podnikať v gastrosek-
tore (Pizzeria Armando), kde zamestnávam ľudí z Leopold-
ova a z okolia. Som ženatý a máme s manželkou tri krásne a 
úžasné detičky. V minulosti som bol členom Slovenského Čer-
veného kríža, kde som desať rokov aktívne pomáhal bývalej 
predsedníčke SČK Anne Piknovej pri zabezpečovaní odberu 
krvi z radov občanov a členov.
V posledných rokoch Leopoldov zažíva stavebno-
-rekonštrukčný rozmach. Buduje sa, len mám dojem, že sa 
na samotného človeka trochu pozabudlo. Stretávam sa s ob-
čanmi Leopoldova, ktorí sú nespokojní, lebo nie sú realizované ich požiadavky. Dotýka sa 
to hlavne mladších, starších a hendikepovaných občanov. Ak mi dáte príležitosť ovplyvňo-
vať život nášho mesta vo funkcii primátora, vždy budem konať čestne a nezištne v 
prospech vás a nášho mesta. Za vašu dôveru vám srdečne ďakujem a pevne verím, že spo-
ločne s vami dosiahneme krajší zajtrajšok.

Predvolebný program obdobie 2022 – 2026

Budovanie:
1. vybudovanie nových sociálnych bytov
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2. vybudovanie ihrísk pre deti a mládež
3. pokračovať v renováciách ciest a chodníkov
4. vybudovanie domova dôchodcov
5. riešiť vybudovanie nového kultúrneho domu, prípadne prestavbu
6. výstavba novej multifunkčnej športovej haly (futbal, hokejbal, tenis, jumping, stolný tenis 
atď.)
7. rekonštrukcia domu smútku

Podpora:
1. podporovať mladé rodiny
2. podporovať miestne spoločenské organizácie a občianske združenia (športové, sociálne, 
hudobné atď.)
3. podporovať a motivovať čo najviac občanov do diania v meste
4. podporovať športové oddiely detí a mládeže aj seniorov
5. podporovať viac kultúrnych a spoločenských podujatí počas jarnej a letnej sezóny

Riešenie problémov:
1. organizovať stretnutia s občanmi Leopoldova podľa potreby za účelom riešenia každo-
denného života v meste
2. zlepšiť informovanosť občanov o dianí v našom meste
3. riešiť pozemky využívané mestom, ktoré nie sú v jeho vlastníctve

Snaha o zvýšenie zamestnanosti a sociálnej pomoci občanom:
1. získanie sociálneho taxíka pre starších a invalidných občanov
2. zriadenie minikomunálnych služieb za účelom zvýšenia čistoty a bezpečnosti komuniká-
cií v meste, prípadne odvoz odpadov starším a imobilným občanom
3. v sociálnom programe zabezpečiť stravovanie a pomoc starším občanom a pokúsiť sa 
zmierniť dopad ťažkej životnej situácie každého z nich
4. v materskej škole zvýšiť počet miest pre detí

2.Terézia Kavuliaková, Mgr., 50 r., primátorka,
nezávislá kandidátka

kandidátka na primátorku mesta Leopoldov

Vážení Leopoldovčania,
pochádzam z Leopoldova, žijem v Leopoldove, tu som navštevovala materskú aj základnú 
školu, tu som pracovala na mestskom úrade na viacerých referátoch, pôsobila ako poslanky-
ňa  a druhé volebné obdobie ako primátorka. Kandidovať v primátorských voľbách bolo pre 
mňa dôležité rozhodnutie, ktoré vychádzalo z úprimnej snahy urobiť pre Leopoldov všetko, 
čo je v mojich silách, a najlepšie, ako viem. Nikdy som to neoľutovala a nikdy som o tom ne-
pochybovala. Moje skúsenosti v samospráve sú bohatšie o ďalšie štyri roky, ktoré neboli ľah-
ké pre spoločnosť ani pre samosprávu a pravdepodobne nás čaká ešte náročnejšie obdobie. 
Ponúkam svoje dvadsaťdvaročné skúsenosti v samospráve a opäť sa uchádzam o vašu pria-
zeň a podporu na post primátorky mesta, poslankyne mestského zastupiteľstva Leopoldov a 
poslankyne zastupiteľstva TTSK.
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pochybovala. Moje skúsenosti v samospráve sú bohatšie o ďalšie štyri roky, ktoré neboli ľah-
ké pre spoločnosť ani pre samosprávu a pravdepodobne nás čaká ešte náročnejšie obdobie. 
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Počas uplynulého volebného obdobia sme s poslan-
cami a zamestnancami mesta dokončili viaceré pro-
jekty. Stále je tu však mnoho nápadov a plánov, ktoré 
si zaslúžia pozornosť a realizáciu.

Sociálna oblasť
üZískali sme 1,4 mil. eur na rekonštrukciu bývalej 
policajnej stanice a knižnice na dom sociálnych slu-
žieb, ktorú v najbližších mesiacoch začneme realizo-
vať. O rok by mali vrcholiť práce na tomto projekte a 
spoločne sa môžeme tešiť na služby, ktoré zariadenie 
poskytne našim seniorom a sociálne odkázaným spo-
luobčanom.

Rozšírenie sociálnych služieb pre seniorov – po-
kračovanie v poskytovaní opatrovateľskej služby, te-
rénna sociálna práca, sociálny taxík, denný stacionár 
s možnosťou stravovania. 

Zrealizujeme rekonštrukciu rodinného domu ved-
ľa mestského úradu na jasle. Na projekt sme žiadali 
562 tisíc eur. Vytvoríme tak ďalšie miesta pre našich 
najmenších spoluobčanov.

Naďalej chcem pokračovať v podpore mladých rodín a seniorov formou finančného prí-
spevku pri príležitosti narodenia dieťaťa a životného jubilea.
 
Kultúra, šport, spoločenské organizácie

Sme projektovo pripravení realizovať rekonštrukciu kina na kultúrny dom. Ide o investí-
ciu vo výške 3 milióny eur. Pripravujeme podklady k žiadosti o finančnú podporu z plánu 
obnovy, prípadne iných výziev. 

Projektovo sme pripravení aj na rekonštrukciu Spolkovej záhrady v etapách.
Ponúknem priestor klubovne v budove mestskej knižnice pre záujmové skupiny na rôz-

ne formy stretnutí – formou dielničiek, krúžkov, seminárov, vzdelávacích podujatí.
Chcem pokračovať v tradičných kultúrnych podujatiach. Budem hľadať možnosti pod-

pory nápadov obyvateľov v organizovaní podujatí s cieľom zapojiť občanov do života mes-
ta participatívne. 

Výstavba novej nafukovacej haly vo výške 430 000 eur je naplánovaná na posledný 
štvrťrok tohto roka. Hala už budúci rok ponúkne dvojnásobný športový priestor futbalovým 
tímom, tenistom... a aj amatérskym športovcom. 

Získali sme podporu vo výške 180 000 eur na vybudovanie zázemia pre tenistov v areá-
li tenisových kurtov. Po stolných tenistoch a futbalistoch sa aj tenisti budú môcť tešiť z nové-
ho moderného objektu, ktorý im ponúkne klubovňu, hygienické priestory, sklad, kuchynku.

Samozrejmosťou je pravidelná údržba a starostlivosť o športové zariadenia v meste, v 
najbližšom období napríklad výmena nevyhovujúcej podlahy v objekte stolnotenisovej ha-
ly.

Podporovať spoločenské organizácie pôsobiace na území mesta dotáciou z rozpočtu 
tak, ako to bolo doteraz.

Individuálna bytová výstavba, bytový fond
Projektovo dokončiť vybudovanie sietí a ciest v lokalite Piešťanská a Emila Skákalu a ná-
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sledne viesť rokovania s vlastníkmi sietí s požiadavkou na možnosť ich vybudovania.
Vykonať jednoduché pozemkové úpravy v ďalšej lokalite mesta.
Pokračovať v zhotovení ďalších stupňov projektovej dokumentácie na výstavbu ná-

jomného domu na Rázusovej ulici a jeho následná realizácia.
Rekonštrukcia bytového domu na Gojdičovej ulici.

V oblasti miestnych komunikácií a dopravy máme ambíciu realizovať viaceré rekon-
štrukcie. Ich poradie bude závisieť od možností získania finančných zdrojov, majetkové-
ho vysporiadania a plynulosti schvaľovacích procesov:

Rekonštrukcia Kukučínovej, Štefánikovej a Hurbanovej ulice.
Chodník na Štúrovej ulici a oprava chodníkov na Ulici 1. mája.
Rekonštrukcia Moyzesovej ulice v etapách.
Parkovisko pri železničnej stanici.
Cyklotrasa/cyklostojisko na železničnej stanici.
Cyklotrasa smer Hlohovec spojená s opravou Šulekovskej cesty.
Dobudovanie Dlhej ulice – východ.
Odvodnenie ulíc Jilemnického, Ivana Krasku a iných.
Riešenie parkovacej politiky. 

Životné prostredie, odpadové hospodárstvo, verejné priestranstvo
Budovanie kontajnerových stojísk.
Zriadenie nového zberného dvora.
Zlepšenie starostlivosti o čistotu ulíc.
Začipovanie smetných nádob a zmena výpočtu poplatku za komunálne odpady.

Vzdelávanie
Rekonštrukcia jedálne ZŠ – exteriér.
Rekonštrukcia kotolne v ZŠ.
Rozšíriť kapacitu MŠ.
Revitalizácia školského dvora medzi jedálňou a budovou školy.
Podpora inovatívnych a efektívnych metód vzdelávania s dôrazom na individualitu.

Mestský cintorín
Aktuálne realizujeme opravu domu smútku – oprava fasády a strechy, vymaľovanie 
miestností, nový katafalk.
V najbližších dňoch vám predstavíme nové členenie jednotlivých sekcií na mestskom 
cintoríne aj novú možnosť tzv. prírodného pochovávania. V roku 2023 zrealizujeme 
urnovú sekciu.

Všetky spomenuté projekty a ciele môžu byť realizované v horizonte najbližšieho voleb-
ného obdobia. Rovnako dôležité sú však aj dlhodobejšie ciele. Preto už dnes musíme rie-
šiť napríklad otázku umiestnenia novej základnej a materskej školy či informatizáciu a 
elektronizáciu mesta.
Uskutočnené aj plánované projekty a ciele, na ktorých som sa podieľala, boli, sú a budú 
uskutočňované s dôrazom na udržateľnosť, koncepčnosť a zodpovednosť, a to najmä z po-
hľadu komunity a budúcich generácií. Takýmto spôsobom chcem viesť naše mesto ďalšie 
štyri roky.
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3.Viera Lietavová, Mgr., 55 r., vedúca oddelenia,
nezávislá kandidátka

kandidátka na primátorku mesta Leopoldov

Vážení spoluobčania, milí čitatelia,
prihováram sa Vám prostredníctvom časopisu Leopoldov len čias-
točne, neskôr sa ale inou formou predstavím vo svojej volebnej 
kampani. 
Chcem pracovať pre naše mesto z postu primátorky, ponúkam svoj 
spôsob práce – reálny postoj, úctivosť, pochopenie, otvorenosť, po-
zitívne myslenie a pomoc ľuďom tak, ako ma poznáte z mojej pred-
chádzajúcej práce, z miesta matrikárky. Vedzte, že si nesmierne vá-
žim každé jedno stretnutie s Vami, ktoré som mala pri získavaní 
podpisov na kandidátnej listine na primátorku a na poslankyňu 
mestského zastupiteľstva, za nápady a návrhy na zlepšenie života v 
našom malom meste. 
Budúcnosť nášho mesta je v rukách Vás, milí spoluobčania, a zá-
stupcov, ktorých si zvolíte. 

4.Zuzana Pelzlová, Ing., 43 r., hlavná š tátna radkyň a, 
nezávislá kandidátka

kandidátka na primátorku mesta Leopoldov

Niečo málo o mne. Som vydatá a mám štyri deti. Vyštudovala som Ekonomickú univerzitu 
v Bratislave. Po skončení štúdia som pracovala v súkromnom sektore. Od roku 2007 som 
bola prednostkou Mestského úradu v Leopoldove. V súčasnosti pracujem na Ministerstve fi-
nancií SR.

Dám Vám na výber. Chcete hneď teraz 10 000 eur alebo Vám v prvý deň mesiaca dám je-
den cent a celý mesiac Vám budem dávať každý deň dvojnásobok toho, čo ste dostali deň 
predtým. Takže v prvý deň dostanete jeden cent, druhý deň dva centy, tretí deň štyri centy 
atď. až do konca mesiaca. Ktorú možnosť si vyberiete?  Pretože sa nám nechce čakať, väčši-
na z nás si vyberie 10 000 eur hneď. A ak sa zamyslíme nad centami, tak na konci mesiaca 
predpokladáme sumu 20 – 30 eur. Chyba. Táto suma je vyššia ako 5 miliónov eur. Skúste si 
to prerátať na kalkulačke J.Takto veci fungujú, väčšinou chceme všetko hneď, chceme mať 
hneď dom, auto, skvelú prácu či o 15 kilogramov menej. Ale každá menšia či väčšia úloha 
alebo vízia pozostáva z malých krokov. A z týchto maličkostí sa stávajú veľké veci. 
Každodenné maličkosti v našom mestečku, z ktorých sa stávajú veľké veci nášho Mesta:
pre ľudí:
 -   nezabúdajúc na najmenších, 
- podchytenie tínedžerov, 
- priestor pre rodiny, 
- úcta, vďaka a podpora najstarším,

priestor pre každodenný život:
- kontajnerové stojiská,
- okolie (vnútrobloky) bytových domov,
- mestská zeleň,
- cesty a chodníky,
- dom smútku a cintorín,
čas pre zábavu a aktívny oddych:
- kultúrne a športové podujatia,
- cyklotrasa,
- detské a workoutové ihriská,
využívajúc prostriedky EÚ a Plánu obnovy a odolnosti. 

Kandidáti na funkciu poslancov mestského zastupiteľ stva

1. Kristína Bajtalová, Ing., 41 r., investičná referentka, nezávislá kandidátka
2. Tomáš Brodek, Ing., MBA, 39 r., ekonóm, nezávislý kandidát
3. Daniela Fratričová, 37 r., operačná pracovníčka, Slovenské hnutie obrody
4. Juraj Hladký, doc., PhDr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Starostovia a nezávislí 

kandidáti
5. Marián Chudý, 44 r., SZČO, Slovenské hnutie obrody
6. Matej Jančár, Ing., arch., 48 r., živnostník, nezávislý kandidát
7. Tomáš Kamenár, Ing., 30 r., zástupca prevádzkového riaditeľa, nezávislý kandidát
8. Terézia Kavuliaková, Mgr., 50 r., primátorka, nezávislá kandidátka
9. Zdenka Kitková, 47 r., vedúca prevádzky, Slovenské hnutie obrody
10. Milan Klačko, Ing., 60 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
11. Miloš Košťál, Mgr., 35 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát
12. Jozef Krilek, PhDr., 42 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát
13. Jana Lavorová, Bc., 41 r., učiteľka, Slovenské hnutie obrody
14. Róbert Levčík, Mgr., 44 r., finančný riaditeľ, nezávislý kandidát
15. Viera Lietavová, Mgr., 55 r., vedúca oddelenia, nezávislá kandidátka
16. Zuzana Luhová, Bc., 53 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
17. Žaneta Lukáčová, 46 r., technička analýz, Slovenské hnutie obrody
18. Ján Mika, 62 r., kurič, Kresťanskodemokratické hnutie
19. Renáta Miklošová, Mgr., 59 r., pedagogička, Starostovia a nezávislí kandidáti
20. Roman Opat, PhDr., 47 r., dôchodca, nezávislý kandidát
21. Ladislav Pagáč, 75 r., dôchodca, Hlas - sociálna demokracia
22. Zuzana Pelzlová, Ing., 43 r., hlavná štátna radkyňa, nezávislá kandidátka
23. Radomír Pikna, Mgr., 50 r., manažér, Slovenské hnutie obrody
24. Erik Sahul, 25 r., SZČO, Slovenské hnutie obrody
25. Michal Šantavý, 23 r., mechanik, Slovenské hnutie obrody
26. Karol Zachar, Mgr., 46 r., mechanik, Slovenské hnutie obrody
27. Miroslav Zelenay, 39 r., rušňovodič - traťový strojník, Kotlebovci - Ľudová strana Naše 

Slovensko

Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.
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kandidátka na primátorku mesta Leopoldov

Niečo málo o mne. Som vydatá a mám štyri deti. Vyštudovala som Ekonomickú univerzitu 
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na z nás si vyberie 10 000 eur hneď. A ak sa zamyslíme nad centami, tak na konci mesiaca 
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čas pre zábavu a aktívny oddych:
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Kandidáti na funkciu poslancov mestského zastupiteľ stva

1. Kristína Bajtalová, Ing., 41 r., investičná referentka, nezávislá kandidátka
2. Tomáš Brodek, Ing., MBA, 39 r., ekonóm, nezávislý kandidát
3. Daniela Fratričová, 37 r., operačná pracovníčka, Slovenské hnutie obrody
4. Juraj Hladký, doc., PhDr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Starostovia a nezávislí 

kandidáti
5. Marián Chudý, 44 r., SZČO, Slovenské hnutie obrody
6. Matej Jančár, Ing., arch., 48 r., živnostník, nezávislý kandidát
7. Tomáš Kamenár, Ing., 30 r., zástupca prevádzkového riaditeľa, nezávislý kandidát
8. Terézia Kavuliaková, Mgr., 50 r., primátorka, nezávislá kandidátka
9. Zdenka Kitková, 47 r., vedúca prevádzky, Slovenské hnutie obrody
10. Milan Klačko, Ing., 60 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
11. Miloš Košťál, Mgr., 35 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát
12. Jozef Krilek, PhDr., 42 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát
13. Jana Lavorová, Bc., 41 r., učiteľka, Slovenské hnutie obrody
14. Róbert Levčík, Mgr., 44 r., finančný riaditeľ, nezávislý kandidát
15. Viera Lietavová, Mgr., 55 r., vedúca oddelenia, nezávislá kandidátka
16. Zuzana Luhová, Bc., 53 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
17. Žaneta Lukáčová, 46 r., technička analýz, Slovenské hnutie obrody
18. Ján Mika, 62 r., kurič, Kresťanskodemokratické hnutie
19. Renáta Miklošová, Mgr., 59 r., pedagogička, Starostovia a nezávislí kandidáti
20. Roman Opat, PhDr., 47 r., dôchodca, nezávislý kandidát
21. Ladislav Pagáč, 75 r., dôchodca, Hlas - sociálna demokracia
22. Zuzana Pelzlová, Ing., 43 r., hlavná štátna radkyňa, nezávislá kandidátka
23. Radomír Pikna, Mgr., 50 r., manažér, Slovenské hnutie obrody
24. Erik Sahul, 25 r., SZČO, Slovenské hnutie obrody
25. Michal Šantavý, 23 r., mechanik, Slovenské hnutie obrody
26. Karol Zachar, Mgr., 46 r., mechanik, Slovenské hnutie obrody
27. Miroslav Zelenay, 39 r., rušňovodič - traťový strojník, Kotlebovci - Ľudová strana Naše 

Slovensko

Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.
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Zmena organizácie futbalovej 
súť až e spôsobila rozruch
„Je to vôbec možné? Veď ste skončili na 12. mieste v 6. lige... A keď ste už vypadli, nemali 
by ste hrať 7. ligu?“ S takýmito a podobnými otázkami sa stretávame od začiatku aktuálnej 
sezóny. Radi by sme túto situáciu preto aj touto cestou vysvetlili. Nový súťažný ročník so se-
bou prináša veľké zmeny v podobe reorganizácie súťaží. Najzásadnejšou zmenou je zúže-
nie tretej ligy z pôvodných štyroch skupín na dve, a to Západ a Východ. Cieľom je zvýšenie 
kvality tretej ligy, zároveň sa o polovicu 
zníži počet zostupujúcich klubov z celo-
slovenskej druhej ligy. Preto sa zmeny tý-
kajú aj nižších súťaží, riadených regio-
nálnymi a oblastnými zväzmi.
Z toho teda vyplýva, že III. ligy budú ria-
dené zo Slovenského futbalového zväzu 
a IV. liga bude najvyššou súťažou riade-
n o u  r e g i o n á l n y m i  z v ä z m i .  
Západoslovenský futbalový zväz (ZsFZ) 
riadi 3 súťaže – 4., 5. a 6. ligu (v minu-
lom ročníku to bola 3., 4. a 5. liga). Pre 
Oblastný futbalový zväz (ObFZ) Trnava 
sa tým stáva najvyššou súťažou 7. liga (v 
minulom ročníku 6. liga). ObFZ ďalej ria-
di 8. a 9. ligu (v minulosti 7. a 8. ligu).
Prečo MTK vypadol, keď skončil na 12. 
mieste v ostatnej sezóne?
V ročníku 2021/2022, ktorý bol 
„konečne“ dohratý celý (predchádzajúce 
2 ročníky boli anulované kvôli pandémii) MTK Leopoldov skončil na 12. mieste (z 18 
účastníkoch). Po ukončení prihlasovania do najvyššej súťaže riadenej ObFZ TT - VII. liga 
Mevasport, do ktorej sa prihlásil aj Leopoldov, lebo mu to jeho tabuľkové postavenie zaru-
čovalo, Výkonný výbor ObFZ na svojom zasadnutí schválil Návrh štruktúry súťaží na roč-
ník 2022/2023, podľa ktorého bolo do VI. ligy (aktuálne VII. ligy) zaradených len 14 družs-
tiev. V predchádzajúcich ročníkoch mala najvyššia oblastná súťaž 16, dokonca až 18 druž-
stiev. Dôvod, prečo sa ObFZ rozhodlo tento počet znížiť, nepoznáme. Z dôvodu nezáujmu 
družstiev z trnavskej oblasti hrať krajskú súťaž (6. ligu západ riadenú ZsFZ) a prihlásenia 
družstiev, ktoré pôsobili v kraji, do najvyššej oblastnej súťaže (VII. liga), MTK Leopoldov z 
12. priečky zostúpil do nižšej súťaže, ktorou je VIII. liga RUBBEX.
Vedenie klubu apelovalo na predsedu zväzu i na VV ObFZ, aby opätovne prehodnotili 
schválený návrh štruktúry súťažného ročníka 2022/2023 a s touto požiadavkou vystúpil na 
Riadnej konferencii ObFZ Trnava 4. júla tajomník MTK Jozef Krilek. Všetky naše snahy boli 
neúspešné a ObFZ svoje rozhodnutie nezmenilo. V tomto súťažnom ročníku urobíme všet-
ko preto, aby sme sa do najvyššej oblastnej súťaže vrátili, hoci nižšia súťaž, do ktorej sme 
aktuálne zaradení, nijako nesúvisí s našimi kvalitami či naším „prepadom“, ale je len dô-
sledkom zmien, ktoré nastali v organizácii futbalových súťaží.

Jozef Krilek

Tenisti sa potešia novému zázemiu
Mestu sa v lete podarilo získať projekt na obnovu tenisového areálu za 300 tisíc eur. Fond 
na podporu športu  v rámci grantového programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry ho podporí čiastkou takmer 175 tisíc eur, mesto dofinancuje ďalších 
viac ako 116 tisíc eur. Za to konečne dostane leopoldovský tenis s dlhoročnou tradíciou i 
kvalitnou reprezentáciou budovu klubového zázemia.
Projektovú dokumentáciu už dávnejšie nechalo pripraviť vedenie mesta a už sa len čakalo 
na vhodnú výzvu, ktorá by ho mohla spolufinancovať. Objekt zázemia klubu má byť situo-
vaný v severozápadnej časti pozemku tzv. starého tenisového ihriska, pričom by rešpekto-
val jestvujúcu uličnú čiaru. Súčasťou riešenie je aj zachovanie troch dospelých stromov. Pri 
realizácii projektu sa ráta s odstránením nevyhovujúcich stavebných buniek a s presunutím 
ich skladovej funkcie do nového objektu. V budúcnosti táto plocha môže byť využitá na vý-
stavbu uvažovanej tribúny k tenisovému kurtu. 
Nový vjazd pre potreby údržby ihriska je situovaný na juhovýchodnej strane parcely a je prí-
stupný z existujúcej komunikácie. Budova klubu bude vlastne jednopodlažný pavilón pra-
vouhlého tvaru. Bude ho tvoriť drevená konštrukcia, ktorá poskytne priestor pre zázemie klu-
bu, klubovňu a terasu. Vstup do objektu je situovaný z terasy so zázemím, kde budú okrem 
foyeru šatne a hygienické zázemie pre členov klubu. Z foyera sa bude vchádzať do preskle-
nej klubovne, ktorá bude zároveň slúžiť ako telocvičňa pre členov klubu. Východnú stranu 
klubovne bude tvoriť drevená stena, v ktorej bude zakomponovaný sklad náradia a pomô-
cok, kuchynka a kancelária. Terasa bude rozšírením klubovne do exteriéru a poskytne von-
kajší priestor pre spoločenské akcie klubu. Stenu so zázemím na jej západnom okraji budú 
tvoriť sklady pre údržbu areálu a letná kuchyňa. Jednoduchá geometria a usporiadanie 
priestoru umožní flexibilitu a objekt sa tak v budúcnosti dokáže prispôsobiť aj prípadnej 
zmene využitia.

(jh, ml)



3332

Zmena organizácie futbalovej 
súť až e spôsobila rozruch
„Je to vôbec možné? Veď ste skončili na 12. mieste v 6. lige... A keď ste už vypadli, nemali 
by ste hrať 7. ligu?“ S takýmito a podobnými otázkami sa stretávame od začiatku aktuálnej 
sezóny. Radi by sme túto situáciu preto aj touto cestou vysvetlili. Nový súťažný ročník so se-
bou prináša veľké zmeny v podobe reorganizácie súťaží. Najzásadnejšou zmenou je zúže-
nie tretej ligy z pôvodných štyroch skupín na dve, a to Západ a Východ. Cieľom je zvýšenie 
kvality tretej ligy, zároveň sa o polovicu 
zníži počet zostupujúcich klubov z celo-
slovenskej druhej ligy. Preto sa zmeny tý-
kajú aj nižších súťaží, riadených regio-
nálnymi a oblastnými zväzmi.
Z toho teda vyplýva, že III. ligy budú ria-
dené zo Slovenského futbalového zväzu 
a IV. liga bude najvyššou súťažou riade-
n o u  r e g i o n á l n y m i  z v ä z m i .  
Západoslovenský futbalový zväz (ZsFZ) 
riadi 3 súťaže – 4., 5. a 6. ligu (v minu-
lom ročníku to bola 3., 4. a 5. liga). Pre 
Oblastný futbalový zväz (ObFZ) Trnava 
sa tým stáva najvyššou súťažou 7. liga (v 
minulom ročníku 6. liga). ObFZ ďalej ria-
di 8. a 9. ligu (v minulosti 7. a 8. ligu).
Prečo MTK vypadol, keď skončil na 12. 
mieste v ostatnej sezóne?
V ročníku 2021/2022, ktorý bol 
„konečne“ dohratý celý (predchádzajúce 
2 ročníky boli anulované kvôli pandémii) MTK Leopoldov skončil na 12. mieste (z 18 
účastníkoch). Po ukončení prihlasovania do najvyššej súťaže riadenej ObFZ TT - VII. liga 
Mevasport, do ktorej sa prihlásil aj Leopoldov, lebo mu to jeho tabuľkové postavenie zaru-
čovalo, Výkonný výbor ObFZ na svojom zasadnutí schválil Návrh štruktúry súťaží na roč-
ník 2022/2023, podľa ktorého bolo do VI. ligy (aktuálne VII. ligy) zaradených len 14 družs-
tiev. V predchádzajúcich ročníkoch mala najvyššia oblastná súťaž 16, dokonca až 18 druž-
stiev. Dôvod, prečo sa ObFZ rozhodlo tento počet znížiť, nepoznáme. Z dôvodu nezáujmu 
družstiev z trnavskej oblasti hrať krajskú súťaž (6. ligu západ riadenú ZsFZ) a prihlásenia 
družstiev, ktoré pôsobili v kraji, do najvyššej oblastnej súťaže (VII. liga), MTK Leopoldov z 
12. priečky zostúpil do nižšej súťaže, ktorou je VIII. liga RUBBEX.
Vedenie klubu apelovalo na predsedu zväzu i na VV ObFZ, aby opätovne prehodnotili 
schválený návrh štruktúry súťažného ročníka 2022/2023 a s touto požiadavkou vystúpil na 
Riadnej konferencii ObFZ Trnava 4. júla tajomník MTK Jozef Krilek. Všetky naše snahy boli 
neúspešné a ObFZ svoje rozhodnutie nezmenilo. V tomto súťažnom ročníku urobíme všet-
ko preto, aby sme sa do najvyššej oblastnej súťaže vrátili, hoci nižšia súťaž, do ktorej sme 
aktuálne zaradení, nijako nesúvisí s našimi kvalitami či naším „prepadom“, ale je len dô-
sledkom zmien, ktoré nastali v organizácii futbalových súťaží.

Jozef Krilek

Tenisti sa potešia novému zázemiu
Mestu sa v lete podarilo získať projekt na obnovu tenisového areálu za 300 tisíc eur. Fond 
na podporu športu  v rámci grantového programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry ho podporí čiastkou takmer 175 tisíc eur, mesto dofinancuje ďalších 
viac ako 116 tisíc eur. Za to konečne dostane leopoldovský tenis s dlhoročnou tradíciou i 
kvalitnou reprezentáciou budovu klubového zázemia.
Projektovú dokumentáciu už dávnejšie nechalo pripraviť vedenie mesta a už sa len čakalo 
na vhodnú výzvu, ktorá by ho mohla spolufinancovať. Objekt zázemia klubu má byť situo-
vaný v severozápadnej časti pozemku tzv. starého tenisového ihriska, pričom by rešpekto-
val jestvujúcu uličnú čiaru. Súčasťou riešenie je aj zachovanie troch dospelých stromov. Pri 
realizácii projektu sa ráta s odstránením nevyhovujúcich stavebných buniek a s presunutím 
ich skladovej funkcie do nového objektu. V budúcnosti táto plocha môže byť využitá na vý-
stavbu uvažovanej tribúny k tenisovému kurtu. 
Nový vjazd pre potreby údržby ihriska je situovaný na juhovýchodnej strane parcely a je prí-
stupný z existujúcej komunikácie. Budova klubu bude vlastne jednopodlažný pavilón pra-
vouhlého tvaru. Bude ho tvoriť drevená konštrukcia, ktorá poskytne priestor pre zázemie klu-
bu, klubovňu a terasu. Vstup do objektu je situovaný z terasy so zázemím, kde budú okrem 
foyeru šatne a hygienické zázemie pre členov klubu. Z foyera sa bude vchádzať do preskle-
nej klubovne, ktorá bude zároveň slúžiť ako telocvičňa pre členov klubu. Východnú stranu 
klubovne bude tvoriť drevená stena, v ktorej bude zakomponovaný sklad náradia a pomô-
cok, kuchynka a kancelária. Terasa bude rozšírením klubovne do exteriéru a poskytne von-
kajší priestor pre spoločenské akcie klubu. Stenu so zázemím na jej západnom okraji budú 
tvoriť sklady pre údržbu areálu a letná kuchyňa. Jednoduchá geometria a usporiadanie 
priestoru umožní flexibilitu a objekt sa tak v budúcnosti dokáže prispôsobiť aj prípadnej 
zmene využitia.

(jh, ml)



Š achová partia pre zábavu i pouč enie
Biely: Lubomir Pokora
Čierny: Marián Miklaš
Turnaj: MMSR seniorov 65+
Miesto: Tatranské Matliare 20. 6. 2021 (1. kolo)
Otvorenie: Nimcovičove - Larsenove (A01)

1.b3 e5 [1. - g6 2.Sb2 Jf6 3.Jc3 (3.g3 
Sg7 4.Sg2 d6 5.d4 c5 6.d:c5 Da5 7.J-
d2 Dc5 8.a3 Jc6 9.b4 Db6 10.c4 a5 
11.b5 Je5 12.Jgf3 Jfg4 13.Sd4 Jd3 
14.e:d3 Sd4 15.J:d4 D:d4 Psachis 
vs. Širov, Paríž 1990) 3. - Sg7 4.d4 
c5 5.e3 c:d4 6.e:d4 d5 7.Dd2 Jc6 
8.f3 h5 9.Sb5 Dd6 10.Jge2 Sh6 11.D-
d1 Sf5 12.Sc1 S:c1 13.V:c1 Vc8 
14.Dd2 0-0 15.S:c6 b:c6 Jobava vs. 
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d6 5.Je2 a6 6.S:c6+ b:c6 7.c4 Se7 
8.d4 e:d4 9.J:d4 Dd7 10.Df3 d5 11.J-
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Bischoff vs. Sutovskij, Essen 2001] 3.e3 Jf6 4.d4 Jbd7 5.c4 Se7 6.Jf3 e4 7.Jfd2 c6 8.Dc1 (8.-
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27.Vb1 (27.Va2 Vad8 28.Vc5 Vf8 29.Jc3 g4 30.J:d5 J:d5 31.h:g4 f:g4 32.f4 g3+ 33.Kg1 Vfe8 
34.Dc2 Dg4 35.De2 D:e2 -/+) 27. - g4 28.Jc3 g:f3 29.Dd1 f4 30.e:f4 (30.e4 b5 31.Vc5 J:c3 
32.V:c3 D:e4 33.Vd3 Jf5 34.D:f3 Vad8 35.D:e4 V:e4 36.Kf3 Ve:d4 37.V:d4 V:d4 38.Kg4 
Je3+ 39.K:h4 c5 40.Kg5 Jd5 -/+) 30. - J:c3? 31.V:c3 De2+? (31. - Jd5! 32.V:f3 Vf8 33.Kg1 
J:f4 34.Vb2 Vad8 35.Je3 De4 -/+) 32.D:e2 f:e2 33.Je3 Jd5 (33. - Vad8 34.Vg1+ Kf7 35.Vd3 
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Jg6 36.Jg2 Ve4 37.Ve1 Ve:d4 38.V:d4 V:d4 39.Ke3 Vd5 40.V:e2 Vb5 41.Vb2 a5 42.Kd3 Kf6 
43.Kc3 Je7 44.Vd2 Jf5 45.Vd7 Vc5+ =) 34.J:d5 c:d5 35.Ve1 Ve4 36.V:e2 V:f4+ 37.Ke1 b6 
38.Vg2+ Kf7 Pozri diagram! 39.Vg4?? Ve8+ 40.Kd2 V:g4 41.h:g4 Kf6 42.Vf3+ (42.Vc7 Kg6 
43.V:a7 h3 44.Vc7 Vh8 45.Vc1 h2 46.Vh1 Kg5 47.Kc3 K:g4 48.Kb4 Kf3 49.Kb5 Kg2 50.V-
c1 h1D 51.V:h1 V:h1 52.Kc6 Kf3 53.K:d5 Ke3 54.a4 Kd3 55.Kc6 Vh6+ -+) 42. - Kg5 
43.Vf5+ (43.a4 Vh8 44.Vf1 h3 45.Vh1 h2 46.Ke3 K:g4 47.Kf2 Kh3 48.Va1 Vf8+ 49.Ke3 Kg2 
50.Va2+ Kg1 -+) 43. - K:g4 44.V:d5 h3 45.Vd7 Vh8 46.Vg7+ Kf4 47.Vg1 h2 (48.Vh1 Kg3 
49.Kd3 Kg2 50.Ve1 h1D 51.V:h1 V:h1 52.Ke4 Ve1+ 53.Kf4 Kf2 54.d5 Ve3 55.a4 V:b3 
56.Ke4 Vb4+ 57.Ke5 V:a4 58.d6 Ke3 59.d7 Vd4 60.Ke6 b5 -+) 0:1
RNDr. Marián Miklaš (* 1954) z Nádražnej ulice v Leopoldove je niekoľkonásobným účast-
níkom Medzinárodných majstrovstiev Slovenska seniorov v T. Matliaroch, kde v kategórii 
nad 65 rokov dosiahol pozoruhodné výsledky. Minulý rok (20. - 27. 6.) sa tiež zúčastnil 
týchto majstrovstiev s priemerným ratingom 1786 bodov, keď v záverečnej tabuľke skončil 
na 8. priečke so ziskom 6 bodov (+5 - 2 = 2) z 80 účastníkov. Funkciu jedného z rozhodcov  
tam vykonával bývalý Leopoldovčan - Ondrej Marko, ktorého otec Rudolf bol kedysi dávno 
vedúcim šachového klubu v našom malom meste. Na ukážku Mariánovho šachového maj-
strovstva sme vybrali duel s českým šachistom z TJ Baník Habartov, ktorý si vybral menej 
často používané otvorenie, ktoré sa zaraďuje medzi tzv. nepravidelné; má aj svoj názov ako 
Nimcovičova - Larsenova hra. Občas ho požil niekoľkokrát v medzinárodných turnajoch 
r.1970 legendárny Američan Robert Fischer, keď ešte nebol majstrom sveta a celkom úspeš-
ne (napr. aj s dvojitým fianketom bieleho: 1.b3 d5 2.Sb2 Jf6 3.Jf3 e6 4.g3 Se7 5.Sg2 0-0 6.0-
0 c5 7.c4 Jc6 8.c:d5 J:d5 9.Jc3 Sf6 10.Dc1 b6 11.J:d5 e:d5 12.d4 Sa6 13.Ve1 J:d4 14.S:d4 
c:d4 15.Da3 Sb7 Fischer vs. Filip, Palma de Mallorca 1970). Ťahom 1. b3 si biely pripravuje 
fianketovanie svojho čiernopoľného strelca, keď neskôr počíta s postupom pešiaka c2 -c4, 
po ktorom prejde hra do jedného variantu anglickej hry. Naopak čierny v úvode má viacero 
(12) dobrých možností: 1. - b6, 1. - b5, 1. - c6, 1. - c5, 1. - d6, 1. - d5, 1. - e6, 1. - e5, 1. - f5, 
1. - g6, 1. - Jc6, 1. - Jf6, z ktorých jednu si vybral Marián. V tomto systéme sa podarilo vytvo-
riť dvom svetoznámym šachistom miniatúrnu partiu: 1.b3 e5 2.Sb2 Jc6 3.c4 Jf6 4.Jf3 [v ďal-
šej spoločnej partii (Leiden 1970) Larsen zmenil poradie ťahov: 4.e3!? d5 5.c:d5 J:d5 6.a3 
Sd6 7.Dc2 0-0 8.Jf3 De7 9.Jc3 J:c3 10.D:c3 f5 11.Sb5 e4 12.S:c6 b:c6 13.Je5 c5 s neskoršou 
remízou] 4. - e4 5.Jd4 Sc5 6.J:c6 d:c6 7.e3 Sf5 8.Dc2 De7 9.Se2 0-0-0 10.f4? (10.Jc3) Jg4 
11.g3 h5 12.h3 h4 13.h:g4 h:g3 14.Vg1 Vh1 15.V:h1 g2 16.Vf1 Dh4+ Kd1 g2:f1D+ 0:1 
Larsen vs. Spasskij, Belehrad 1970. Hra môže prejsť aj do Rétiho otvorenia: 1.b3 d5 2.Jf3 Jf6 
3.Sb2 Sg4 4.e3 e6 5.h3 S:f3 6.D:f3 Se7 7.g3 c5 8.Sg2 Jc6 9.0-0 0-0 10.d3 Jd7 11.De2 Sf6 
12.c4 S:b2 13.D:b2 Jf6 14.c:d5 e:d5 15.Jd2 Vc8 ako sa stalo v dueli Smyslov vs. Savon, 
Portorož 1973 alebo v ňom môže vzniknúť dvanásť ťahová veľmajstrovská remíza: 1.b3 d5 
2.Jf3 c5 3.e3 Jf6 4.Sb2 e6 5.c4 d:c4 6.b:c4 Jc6 7.Se2 Se7 8.0-0 0-0 9.Je5 J:e5 10.S:e5 Sd7 
11.Sf3 Dc8 12.d3 Sc6 Panno vs. Georgiu, Portorož 1973. Ako hral svoj systém legendárny 
Nimcovič: 1.Jf3 Jf6 2.b3 d5 3.e3 Sg4 4.Sb2 Jbd7 5.h3 Sh5 6.Se2 e6 7.Je5 S:e2 8.D:e2 Sd6 
9.J:d7 D:d7 10.c4 c6 Nimcovič vs. Vidmar, N. York 1927.
Problémy bieleho sa začali po nesprávnom braní v 21. ťahu. Čierneho pešiaka mal brať svo-
jím pešiakom, a nie vežou: 21.b:c4! b6 22.Jc3 Vac8 23.Vab1 Vcd8 24.Vd1 Jf8 25.Jd2 Vb8 
26.Da6 Je6 27.Jd:e4 J:e4 28.J:e4 Jc7 29.D:a7 Va8 30.Jf6+ g:f6 31.D:b6 V:a2 32.Dc5 De6 
33.Dh5 D:c4 34.Dg4+ Kf8 35.D:h4 Jb5 36.D:f6 Ve6 37.Dh8+ Ke7 s vyrovnaním. Čierny sa 
mu chybou revanšoval v 30. ťahu (30. - J:c3), lebo mohol vyhrať: 30. - Vf8! 31.f5 V:f5 32.D-
d2 Jf4 33.Je3 J:h3+ 34.Ke1 Vg5 35.Dd3 Jf5 36.De4 Ve8 37.J:f5 D:e4+ 38.J:e4 V:e4+ 39.Kd2 
Ve2+ 40.Kc3 f2 41.Vf1 Vg1 42.V:f2 J:f2 43.d5 Vc1+ 44.Kb4 Jd3+ 45.Ja5 Va2 46.a4 V:a4+ 
47.b:a4 V:c4. O ťah neskôr nasledovala ďalšia Mariánova chyba (31. - De2+), keď predčas-



Š achová partia pre zábavu i pouč enie
Biely: Lubomir Pokora
Čierny: Marián Miklaš
Turnaj: MMSR seniorov 65+
Miesto: Tatranské Matliare 20. 6. 2021 (1. kolo)
Otvorenie: Nimcovičove - Larsenove (A01)

1.b3 e5 [1. - g6 2.Sb2 Jf6 3.Jc3 (3.g3 
Sg7 4.Sg2 d6 5.d4 c5 6.d:c5 Da5 7.J-
d2 Dc5 8.a3 Jc6 9.b4 Db6 10.c4 a5 
11.b5 Je5 12.Jgf3 Jfg4 13.Sd4 Jd3 
14.e:d3 Sd4 15.J:d4 D:d4 Psachis 
vs. Širov, Paríž 1990) 3. - Sg7 4.d4 
c5 5.e3 c:d4 6.e:d4 d5 7.Dd2 Jc6 
8.f3 h5 9.Sb5 Dd6 10.Jge2 Sh6 11.D-
d1 Sf5 12.Sc1 S:c1 13.V:c1 Vc8 
14.Dd2 0-0 15.S:c6 b:c6 Jobava vs. 
Carlsen, Wijk aan Zee 2015] 2.Sb2 
d6 [2. - Jc6 3.e3 Jf6 4.Sb5 Sd6 (4. - 
d6 5.Je2 a6 6.S:c6+ b:c6 7.c4 Se7 
8.d4 e:d4 9.J:d4 Dd7 10.Df3 d5 11.J-
c3 0-0 12.0-0 Sd6 13.h3 Vb8 14.-
De2 Ve8 Sziladi vs. Tajmanov, 
Albena 1974) 5.Je2 a6 6.S:c6 d:c6 
7.Jc3 e4 8.Jg3 De7 9.De2 0-0 10.0-
0-0 Sa3 11.S:a3 D:a3+ 12.Kb1 Ve8 
13.f3 e:f3 14.g:f3 a5 15.Jge4 J:e4 
Bischoff vs. Sutovskij, Essen 2001] 3.e3 Jf6 4.d4 Jbd7 5.c4 Se7 6.Jf3 e4 7.Jfd2 c6 8.Dc1 (8.-
Se2 d5 9.Jc3 0-0 10.0-0 Ve8 11.Dc2 Jf8 12.c:d5 c:d5 13.f3 e:f3 14.S:f3 Se6 15.e4 d:e4 16.J-
c:e4 Jd5 17.Vae1 b6 18.Jc4 Vc8 19.Jc3 Jb4 20.Dd1 V:c4 =) 8. - 0-0 9.Jc3 d5 10.Sa3 Ve8 11.-
Se2 Jf8 12.S:e7 (12.0-0 Sg4 13.Db2 Jg6 14.Vac1 S:e2 15.J:e2 Sd6 16.S:d6 D:d6 17.Dc2 
Vad8 18.Vfd1 h5 19.h3 h4 20.c:d5 c:d5 21.Dc5 Da6 22.Jc3 b6 23.Db4 Vd7 24.a4 Db7 
25.a5 Vc8 =) 12. - V:e7 13.Jf1 Sg4 14.Jg3 S:e2 15.Jc:e2 Jg6 16.Da3 (16.Jf5 Ve8 17.c5 Dd7 
18.Jeg3 h5 19.Jd6 Ve6 20.h3 h4 21.Jgf5 b6 22.0-0 Je8 23.b4 Vf6 24.J:e8 V:f5 25.Jd6 Vf6 =) 
16. - Dd7 17.h3 Vee8 18.0-0 h5 19.Vfc1 h4 20.Jf1 d:c4 (20. - a5 21.Jd2 b6 22.Vc2 Je7 
23.Vac1 Va7 24.b4 a4 25.Db2 b5 26.c:b5 c:b5 27.Vc5 Vb8 28.Dc2 Vb6 29.Vc7 V:c7 
30.D:c7 Vc6 31.V:c6 J:c6 32.D:d7 J:d7 33.a3 Jb6 34.Jc3 Ja7 35.f3 f5 =) 21.V:c4?! 21. - Jd5 
22.Dc1?! (22.Vcc1 Ve6 23.Jd2 f5 24.Jc3 f4 25.J:d5 c:d5 26.Da5 Ve7 27.Vc2 Vf8 28.Vac1 
Df5 29.Kh2 f:e3 30.f:e3 Dg5 =/+) 22. - f5 23.a3 Jge7 24.f4?! (24.Jd2 Vad8 25.Vc2 Jg6 26.J-
c3 J:c3 27.V:c3 Je7 28.Jc4 f4 29.e:f4 Jd5 30.Vc2 Df7 =/+) 24. - e:f3 25.g:f3 De6 26.Kf2 g5 
27.Vb1 (27.Va2 Vad8 28.Vc5 Vf8 29.Jc3 g4 30.J:d5 J:d5 31.h:g4 f:g4 32.f4 g3+ 33.Kg1 Vfe8 
34.Dc2 Dg4 35.De2 D:e2 -/+) 27. - g4 28.Jc3 g:f3 29.Dd1 f4 30.e:f4 (30.e4 b5 31.Vc5 J:c3 
32.V:c3 D:e4 33.Vd3 Jf5 34.D:f3 Vad8 35.D:e4 V:e4 36.Kf3 Ve:d4 37.V:d4 V:d4 38.Kg4 
Je3+ 39.K:h4 c5 40.Kg5 Jd5 -/+) 30. - J:c3? 31.V:c3 De2+? (31. - Jd5! 32.V:f3 Vf8 33.Kg1 
J:f4 34.Vb2 Vad8 35.Je3 De4 -/+) 32.D:e2 f:e2 33.Je3 Jd5 (33. - Vad8 34.Vg1+ Kf7 35.Vd3 
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Jg6 36.Jg2 Ve4 37.Ve1 Ve:d4 38.V:d4 V:d4 39.Ke3 Vd5 40.V:e2 Vb5 41.Vb2 a5 42.Kd3 Kf6 
43.Kc3 Je7 44.Vd2 Jf5 45.Vd7 Vc5+ =) 34.J:d5 c:d5 35.Ve1 Ve4 36.V:e2 V:f4+ 37.Ke1 b6 
38.Vg2+ Kf7 Pozri diagram! 39.Vg4?? Ve8+ 40.Kd2 V:g4 41.h:g4 Kf6 42.Vf3+ (42.Vc7 Kg6 
43.V:a7 h3 44.Vc7 Vh8 45.Vc1 h2 46.Vh1 Kg5 47.Kc3 K:g4 48.Kb4 Kf3 49.Kb5 Kg2 50.V-
c1 h1D 51.V:h1 V:h1 52.Kc6 Kf3 53.K:d5 Ke3 54.a4 Kd3 55.Kc6 Vh6+ -+) 42. - Kg5 
43.Vf5+ (43.a4 Vh8 44.Vf1 h3 45.Vh1 h2 46.Ke3 K:g4 47.Kf2 Kh3 48.Va1 Vf8+ 49.Ke3 Kg2 
50.Va2+ Kg1 -+) 43. - K:g4 44.V:d5 h3 45.Vd7 Vh8 46.Vg7+ Kf4 47.Vg1 h2 (48.Vh1 Kg3 
49.Kd3 Kg2 50.Ve1 h1D 51.V:h1 V:h1 52.Ke4 Ve1+ 53.Kf4 Kf2 54.d5 Ve3 55.a4 V:b3 
56.Ke4 Vb4+ 57.Ke5 V:a4 58.d6 Ke3 59.d7 Vd4 60.Ke6 b5 -+) 0:1
RNDr. Marián Miklaš (* 1954) z Nádražnej ulice v Leopoldove je niekoľkonásobným účast-
níkom Medzinárodných majstrovstiev Slovenska seniorov v T. Matliaroch, kde v kategórii 
nad 65 rokov dosiahol pozoruhodné výsledky. Minulý rok (20. - 27. 6.) sa tiež zúčastnil 
týchto majstrovstiev s priemerným ratingom 1786 bodov, keď v záverečnej tabuľke skončil 
na 8. priečke so ziskom 6 bodov (+5 - 2 = 2) z 80 účastníkov. Funkciu jedného z rozhodcov  
tam vykonával bývalý Leopoldovčan - Ondrej Marko, ktorého otec Rudolf bol kedysi dávno 
vedúcim šachového klubu v našom malom meste. Na ukážku Mariánovho šachového maj-
strovstva sme vybrali duel s českým šachistom z TJ Baník Habartov, ktorý si vybral menej 
často používané otvorenie, ktoré sa zaraďuje medzi tzv. nepravidelné; má aj svoj názov ako 
Nimcovičova - Larsenova hra. Občas ho požil niekoľkokrát v medzinárodných turnajoch 
r.1970 legendárny Američan Robert Fischer, keď ešte nebol majstrom sveta a celkom úspeš-
ne (napr. aj s dvojitým fianketom bieleho: 1.b3 d5 2.Sb2 Jf6 3.Jf3 e6 4.g3 Se7 5.Sg2 0-0 6.0-
0 c5 7.c4 Jc6 8.c:d5 J:d5 9.Jc3 Sf6 10.Dc1 b6 11.J:d5 e:d5 12.d4 Sa6 13.Ve1 J:d4 14.S:d4 
c:d4 15.Da3 Sb7 Fischer vs. Filip, Palma de Mallorca 1970). Ťahom 1. b3 si biely pripravuje 
fianketovanie svojho čiernopoľného strelca, keď neskôr počíta s postupom pešiaka c2 -c4, 
po ktorom prejde hra do jedného variantu anglickej hry. Naopak čierny v úvode má viacero 
(12) dobrých možností: 1. - b6, 1. - b5, 1. - c6, 1. - c5, 1. - d6, 1. - d5, 1. - e6, 1. - e5, 1. - f5, 
1. - g6, 1. - Jc6, 1. - Jf6, z ktorých jednu si vybral Marián. V tomto systéme sa podarilo vytvo-
riť dvom svetoznámym šachistom miniatúrnu partiu: 1.b3 e5 2.Sb2 Jc6 3.c4 Jf6 4.Jf3 [v ďal-
šej spoločnej partii (Leiden 1970) Larsen zmenil poradie ťahov: 4.e3!? d5 5.c:d5 J:d5 6.a3 
Sd6 7.Dc2 0-0 8.Jf3 De7 9.Jc3 J:c3 10.D:c3 f5 11.Sb5 e4 12.S:c6 b:c6 13.Je5 c5 s neskoršou 
remízou] 4. - e4 5.Jd4 Sc5 6.J:c6 d:c6 7.e3 Sf5 8.Dc2 De7 9.Se2 0-0-0 10.f4? (10.Jc3) Jg4 
11.g3 h5 12.h3 h4 13.h:g4 h:g3 14.Vg1 Vh1 15.V:h1 g2 16.Vf1 Dh4+ Kd1 g2:f1D+ 0:1 
Larsen vs. Spasskij, Belehrad 1970. Hra môže prejsť aj do Rétiho otvorenia: 1.b3 d5 2.Jf3 Jf6 
3.Sb2 Sg4 4.e3 e6 5.h3 S:f3 6.D:f3 Se7 7.g3 c5 8.Sg2 Jc6 9.0-0 0-0 10.d3 Jd7 11.De2 Sf6 
12.c4 S:b2 13.D:b2 Jf6 14.c:d5 e:d5 15.Jd2 Vc8 ako sa stalo v dueli Smyslov vs. Savon, 
Portorož 1973 alebo v ňom môže vzniknúť dvanásť ťahová veľmajstrovská remíza: 1.b3 d5 
2.Jf3 c5 3.e3 Jf6 4.Sb2 e6 5.c4 d:c4 6.b:c4 Jc6 7.Se2 Se7 8.0-0 0-0 9.Je5 J:e5 10.S:e5 Sd7 
11.Sf3 Dc8 12.d3 Sc6 Panno vs. Georgiu, Portorož 1973. Ako hral svoj systém legendárny 
Nimcovič: 1.Jf3 Jf6 2.b3 d5 3.e3 Sg4 4.Sb2 Jbd7 5.h3 Sh5 6.Se2 e6 7.Je5 S:e2 8.D:e2 Sd6 
9.J:d7 D:d7 10.c4 c6 Nimcovič vs. Vidmar, N. York 1927.
Problémy bieleho sa začali po nesprávnom braní v 21. ťahu. Čierneho pešiaka mal brať svo-
jím pešiakom, a nie vežou: 21.b:c4! b6 22.Jc3 Vac8 23.Vab1 Vcd8 24.Vd1 Jf8 25.Jd2 Vb8 
26.Da6 Je6 27.Jd:e4 J:e4 28.J:e4 Jc7 29.D:a7 Va8 30.Jf6+ g:f6 31.D:b6 V:a2 32.Dc5 De6 
33.Dh5 D:c4 34.Dg4+ Kf8 35.D:h4 Jb5 36.D:f6 Ve6 37.Dh8+ Ke7 s vyrovnaním. Čierny sa 
mu chybou revanšoval v 30. ťahu (30. - J:c3), lebo mohol vyhrať: 30. - Vf8! 31.f5 V:f5 32.D-
d2 Jf4 33.Je3 J:h3+ 34.Ke1 Vg5 35.Dd3 Jf5 36.De4 Ve8 37.J:f5 D:e4+ 38.J:e4 V:e4+ 39.Kd2 
Ve2+ 40.Kc3 f2 41.Vf1 Vg1 42.V:f2 J:f2 43.d5 Vc1+ 44.Kb4 Jd3+ 45.Ja5 Va2 46.a4 V:a4+ 
47.b:a4 V:c4. O ťah neskôr nasledovala ďalšia Mariánova chyba (31. - De2+), keď predčas-



Skladba č. 64
Jozef Žatko

Pravda 4. 7. 1980

Mat 3. ťahom (7 - 5)

11.Sg2 Jd7 12.0-0 h5 13.f4 h4 
14.Vae1 a5 15.b3 Sa6 Shaked vs. 
Adams, Tilburg 1997) 5. - Sb7 6.J-
f3 (6.Jge2 S:g2 7.Vg1 Se4 8.a3 
S:c3+ 9.J:c3 S:d3 10.D:d3 Jh5 
11.e4 Jc6 12.Se3 d6 13.0-0-0 Je7 
1 4 . c 5  g 6  1 5 . c : d 6  c : d 6  
Džindžichašvili vs. De Firmian, N. 
York 1996) 6. - h6?! [6. - 0-0 7.0-0 
c5 (7. - S:c3 8.b:c3 c5 9.Je1 d6 
10.f3 Jc6 11.Jc2 Ja5 12.e4 c:d4 
13.c:d4 Sa6 14.De2 Vc8 15.Ja3 
Je8 Guľko vs. Sharif, Marseille 
1986; 7. - d5 8.a3 Sd6 9.b4 d:c4 
10.S:c4  Jbd7 11.Sb2 Dc7 12.Jb5 
a6 13.J:d6 c:d6 14.b5 a:b5 
15.S:b5 Je4 Torre vs. Korčnoj, 
Manila 1990) 8.Ja4 c:d4 9.e:d4 
Ve8 10.a3 Sf8 11.b4 d6 12.Ve1 
Jbd7 13.Sb2 Vc8 14.Jc3 e5 
15.d:e5 d:e5 s prijateľnou hrou 
čierneho; 6. - Je4 7.0-0 f5 8.S:e4 
f:e4 9.Jd2 S:c3 10.b:c3 0-0 11.Dg4 
Vf5 12.d5 Vg5 13.Df4 e:d5 
14.c:d5 S:d5 15.c4 Sc6 Gligorič 
vs. Larsen, Havana 1967] 7.0-0 0-0 8.Sd2 Jc6 9.Dc2 Je7 10.e4 (10.Je4 J:e4 11.S:b4 f5 
12.S:e7 D:e7 13.Je5 Vfd8 14.f3 Jf6 15.Jg6 Df7 16.Jf4 c5 17.Df2 Je8 18.Je2 d6 19.Vad1 
Vac8 20.Dg3 Df6 =) 10. - d6 11.Vfe1 S:c3 12.S:c3 a5 (12. - Jh5 13.Dd2 Jg6 14.Sc2 Dd7 
15.Ve3 Jhf4 16.g3 Jh5 17.b3 Jf6 18.h3 Vad8 19.Vd1 Dc8 20.Kg2 e5 +/=) 13.d5 (13.e5 
Jd7 14.Sh7+ Kh8 15.Se4 d5 16.c:d5 J:d5 17.Vac1 c5 18.Sd2 c:d4 19.Dc4 Jc5 20.D.d4 
J:e4 =) 13. - e5 14.De2 Jg6 15.Sd2 Sc8 16.h3 Jh7 17.Vf1?! (17.a3 a4 18.Dd1 De8 
19.Vb1 f5 20.e:f5 S:f5 21.S:f5 V:f5 22.Jd4 Vf6 23.f3 Dd7 24.Jb5 Jf4 25.S:f4 V:f4 =) 17. - 
Df6 18.Jh2?! Jf4 19.S:f4 D:f4 20.De3 (20.a3 f5 21.e:f5 S:f5 22.S:f5 V:f5 23.Dg4 Jg5 
24.D:f4 V:f4 25.Vac1 Je4 26.Vc2 Jc5 27.Ve1 Vaf8 28.Jf1 Vd4 29.Je3 a4 30.f3 Kh7 s oboj-
strannými možnosťami) 20. - D:e3 21.f:e3 Sd7 22.a4 f6 23.Jf3 f5 24.e:f5 S:f5 25.e4 Sg6 

26.Jh4 Se8 27.V:f8+ J:f8 28.b3 Jg6 ½ : ½ 

Variant v otvorení Nimcovičovej indickej obrany (E43): 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 
navrhol šachista poľského pôvodu Akiba Rubinstein (* 1882 - 1961) a podľa neho aj ne-
sie svoje pomenovanie. Jeho myšlienkou je ťahom 4.e3 pripraviť si voľné pole pre biele-
ho jazdca (5.Jge2), a tak kryť druhého svojho jazdca viazaného čiernym strelcom. 
Okrem 4. - b6 má čierny na výber z ďalších možností: 4. - c5, 4. - c6, 4. - d5, 4. - Jc6, 4. - 
0-0. Biely nemusí hrať 4.e3, ale si vybrať: 4.Db3, 4.Dc2, 4.a3, 4.Sg5, 4.Jf3. 
V otvorení mohol čierny zvoliť stratégiu s vytvorením batérie strelec a dáma na uhlo-
priečke a8 - h1: 8. - d6 9.Je4 J:e4 10.S:b4 c5 11.Sa3 Jd7 12.Dc2 Jdf6 13.b3 Dd7 14.Vad1 
Dc6 15.Sb2 Vfd8 16.a3 a6 17.d5 e:d5 18.c:d5 D:d5 19.S:a6 Dc6 20.S:b7 D:b7 21.Jh4 
Je8 22.Jf5 d5 23.De2 f6 24.Vd3 Df7 25.Dg4 Kh8 len s malou výhodou bieleho. Vo va-
riante (miesto 15.Sd2): 15.a3 Jf4 16.Dc2 Jh7 17.b4 Jg5 18.Ve3 a:b4 19.a:b4 V:a1+ 

Šachové okienko
Viacero praktických šachistov a aj šachových skladateľov sa nájde tiež medzi učiteľmi. 
Jozef Žatko (* 13. 7. 1926 – 7. 9. 2021) sa narodil v Rybanoch. Ako absolvent 
Pedagogickej fakulty v Nitre pôsobil na viacerých miestach, ale najdlhšie (20 rokov) 
ako učiteľ na Základnej škole v Oslanoch pri Topoľčanoch až do dôchodku (učil mate-
matiku), býval v Chynoranoch, kde viedol šachový krúžok, ale tiež aj na predchádza-
júcich pôsobiskách. Bol tiež kvalifikovaným rozhodcom a trénerom v šachu. Poslednú 
ligovú súťaž absolvoval v ročníku 2017/2018. Uverejnil asi tri desiatky šachových skla-
dieb (väčšinou dvojťažiek, prvotina r. 1962 v Smene) a získal za ne asi tri vyznamena-
nia (z toho jednu cenu). Publikoval svoje skladby najmä v domácej tlači (Smena, Ľud, 
Pravda). Bol tiež úspešným riešiteľom, lebo na Majstrovstvách ČSSR v riešení šacho-
vých problémov r. 1974 skončil na 5. mieste. Z Jozefovej nie veľmi bohatej kompozič-
nej tvorby sme vybrali trojťažku uverejnenú v šachovej rubrike denníka Pravda v minu-
lom storočí s pekným úvodníkom, ktorý poskytuje ďalšie voľné pole čiernemu kráľovi. 
Biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom! Pri riešení skladby netreba naletieť na pokus 
1.Sd8 (?), hoci vychádzajú maty vo dvoch variantoch: 1. - Sb1 2.Ve6+ Kd4 3.Sf6 mat, 
1. - Kf4 2.Vd4+ Ke5 3.Sf6 mat.

Riešenie pošlite na e-adresu: casopis@leopoldov.sk alebo priamo na MsÚ v Leopol-
dove do 26. 10. 2022. Jeden vyžrebovaný riešiteľ bude finančne odmenený. Výhercu 
za správne vyriešenie skladby č. 63 uvedieme v ďalšom čísle časopisu.

Riešenie skladby č. 63 (Havran): 1. - Vb5 2.Ve5 hr. 3.V:b5, Dc2 mat, 1. - Vb6 2.Ve6 hr. 
3.V:b6, Dc2 mat, 1. - Vb8 2.Ve8 hr. 3.V:b8, Dc2 mat; 1.Dh8? hr. 2.Vd3 hr. 3.D:c3, 
V:c3 mat, 1. - Vb7 2.Vd7 hr. 3.V:b7, D:c3 mat, 1. - h1D!; 1.Dg7! hr. 2.Vd3 hr. 3.D:c3, 
V:c3 mat, 1. - Vb5 2.Vd5 hr. 3.V:b5, D:c3 mat, 1. - Vb6 2.Vd6 hr. 3.V:b6, D:c3 mat, 1. 
- Vb8 2.Vd8 hr. 3.V:b8, D:c3 mat, 1. - V:d2 2.V:d2 c:d2 3.Db2 mat, 1. - c:d2 2.Vd3+ 
c:d3 (S:d3) 3.Db2 mat. Tematický turnaj, ktorého témou bolo napadnutie čiernej figú-
ry, ktorá ťahá v prvom ťahu. Skladba získala v súťaži I. cenu.
Okrem kompozičného šachu sa Jozef venoval aj praktickému v ŠK Chynorany, ktorého 
počiatok založenia siaha do prvej polovice XX. storočia. Žatkove šachové majstrov-
stvo môžu naši čitatelia posúdiť v súťažnej partii z 3. Slovenskej ligy skupiny B2,ktorá 
sa hrala 11.10. 2015.
Milan Tupý - Jozef Žatko
1.d4 e6 2.c4 Jf6 3.Jc3 Sb4 4.e3 b6 5.Sd3 (5.Jge2 0-0 6.a3 S:c3+ 7.J:c3 d5 8.Sd3 Sa6 
9.b3 c5 10.d:c5 d:c4 11.b:c4 b:c5 12.0-0 Jc6 13.Jb5 Je5 14.Se2 Db8 15.Sb2 Vd8 Širov 
vs. Sutovskij, Tilburg 1996; 5. - Je4 6.Sd2 J:d2 7.D:d2 0-0 8.a3 Se7 9.d5 e5 10.g3 d6 
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ne pripustil výmenu dám  V pozícii zobrazenej na diagrame a približne vyrovnanej, vyko-
nal biely prehrávajúci ťah (39.Vg4), keď po správnom: 39.Vc7+! Ke6 40.Vg6+ Kf5 41.Vf7+ 
K:g6 42.V:f4 Kg5 43.Vg4+ Kh5 44.Vg7 Kh6 45.Vg4 Kh5 (39.Vf2 Ve8+ 40.Kf1 Ve4 41.Vc7+ 
Kg6 42.V:a7 V:f2+ 43.K:f2 V:d4 44.Vb7 Vd3 45.V:b6+ Kf5 46.a4 V:h3 47.a5 Vh2+ 48.Kf3 
Va2 49.b4 Va3+ 50.Ke2 h3 =) by bola vznikla pozičná remíza opakovaním ťahov. Po tejto 
hrubej chybe sa už partia nedala zachrániť.

(GK)



Skladba č. 64
Jozef Žatko

Pravda 4. 7. 1980

Mat 3. ťahom (7 - 5)

11.Sg2 Jd7 12.0-0 h5 13.f4 h4 
14.Vae1 a5 15.b3 Sa6 Shaked vs. 
Adams, Tilburg 1997) 5. - Sb7 6.J-
f3 (6.Jge2 S:g2 7.Vg1 Se4 8.a3 
S:c3+ 9.J:c3 S:d3 10.D:d3 Jh5 
11.e4 Jc6 12.Se3 d6 13.0-0-0 Je7 
1 4 . c 5  g 6  1 5 . c : d 6  c : d 6  
Džindžichašvili vs. De Firmian, N. 
York 1996) 6. - h6?! [6. - 0-0 7.0-0 
c5 (7. - S:c3 8.b:c3 c5 9.Je1 d6 
10.f3 Jc6 11.Jc2 Ja5 12.e4 c:d4 
13.c:d4 Sa6 14.De2 Vc8 15.Ja3 
Je8 Guľko vs. Sharif, Marseille 
1986; 7. - d5 8.a3 Sd6 9.b4 d:c4 
10.S:c4  Jbd7 11.Sb2 Dc7 12.Jb5 
a6 13.J:d6 c:d6 14.b5 a:b5 
15.S:b5 Je4 Torre vs. Korčnoj, 
Manila 1990) 8.Ja4 c:d4 9.e:d4 
Ve8 10.a3 Sf8 11.b4 d6 12.Ve1 
Jbd7 13.Sb2 Vc8 14.Jc3 e5 
15.d:e5 d:e5 s prijateľnou hrou 
čierneho; 6. - Je4 7.0-0 f5 8.S:e4 
f:e4 9.Jd2 S:c3 10.b:c3 0-0 11.Dg4 
Vf5 12.d5 Vg5 13.Df4 e:d5 
14.c:d5 S:d5 15.c4 Sc6 Gligorič 
vs. Larsen, Havana 1967] 7.0-0 0-0 8.Sd2 Jc6 9.Dc2 Je7 10.e4 (10.Je4 J:e4 11.S:b4 f5 
12.S:e7 D:e7 13.Je5 Vfd8 14.f3 Jf6 15.Jg6 Df7 16.Jf4 c5 17.Df2 Je8 18.Je2 d6 19.Vad1 
Vac8 20.Dg3 Df6 =) 10. - d6 11.Vfe1 S:c3 12.S:c3 a5 (12. - Jh5 13.Dd2 Jg6 14.Sc2 Dd7 
15.Ve3 Jhf4 16.g3 Jh5 17.b3 Jf6 18.h3 Vad8 19.Vd1 Dc8 20.Kg2 e5 +/=) 13.d5 (13.e5 
Jd7 14.Sh7+ Kh8 15.Se4 d5 16.c:d5 J:d5 17.Vac1 c5 18.Sd2 c:d4 19.Dc4 Jc5 20.D.d4 
J:e4 =) 13. - e5 14.De2 Jg6 15.Sd2 Sc8 16.h3 Jh7 17.Vf1?! (17.a3 a4 18.Dd1 De8 
19.Vb1 f5 20.e:f5 S:f5 21.S:f5 V:f5 22.Jd4 Vf6 23.f3 Dd7 24.Jb5 Jf4 25.S:f4 V:f4 =) 17. - 
Df6 18.Jh2?! Jf4 19.S:f4 D:f4 20.De3 (20.a3 f5 21.e:f5 S:f5 22.S:f5 V:f5 23.Dg4 Jg5 
24.D:f4 V:f4 25.Vac1 Je4 26.Vc2 Jc5 27.Ve1 Vaf8 28.Jf1 Vd4 29.Je3 a4 30.f3 Kh7 s oboj-
strannými možnosťami) 20. - D:e3 21.f:e3 Sd7 22.a4 f6 23.Jf3 f5 24.e:f5 S:f5 25.e4 Sg6 

26.Jh4 Se8 27.V:f8+ J:f8 28.b3 Jg6 ½ : ½ 

Variant v otvorení Nimcovičovej indickej obrany (E43): 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 
navrhol šachista poľského pôvodu Akiba Rubinstein (* 1882 - 1961) a podľa neho aj ne-
sie svoje pomenovanie. Jeho myšlienkou je ťahom 4.e3 pripraviť si voľné pole pre biele-
ho jazdca (5.Jge2), a tak kryť druhého svojho jazdca viazaného čiernym strelcom. 
Okrem 4. - b6 má čierny na výber z ďalších možností: 4. - c5, 4. - c6, 4. - d5, 4. - Jc6, 4. - 
0-0. Biely nemusí hrať 4.e3, ale si vybrať: 4.Db3, 4.Dc2, 4.a3, 4.Sg5, 4.Jf3. 
V otvorení mohol čierny zvoliť stratégiu s vytvorením batérie strelec a dáma na uhlo-
priečke a8 - h1: 8. - d6 9.Je4 J:e4 10.S:b4 c5 11.Sa3 Jd7 12.Dc2 Jdf6 13.b3 Dd7 14.Vad1 
Dc6 15.Sb2 Vfd8 16.a3 a6 17.d5 e:d5 18.c:d5 D:d5 19.S:a6 Dc6 20.S:b7 D:b7 21.Jh4 
Je8 22.Jf5 d5 23.De2 f6 24.Vd3 Df7 25.Dg4 Kh8 len s malou výhodou bieleho. Vo va-
riante (miesto 15.Sd2): 15.a3 Jf4 16.Dc2 Jh7 17.b4 Jg5 18.Ve3 a:b4 19.a:b4 V:a1+ 

Šachové okienko
Viacero praktických šachistov a aj šachových skladateľov sa nájde tiež medzi učiteľmi. 
Jozef Žatko (* 13. 7. 1926 – 7. 9. 2021) sa narodil v Rybanoch. Ako absolvent 
Pedagogickej fakulty v Nitre pôsobil na viacerých miestach, ale najdlhšie (20 rokov) 
ako učiteľ na Základnej škole v Oslanoch pri Topoľčanoch až do dôchodku (učil mate-
matiku), býval v Chynoranoch, kde viedol šachový krúžok, ale tiež aj na predchádza-
júcich pôsobiskách. Bol tiež kvalifikovaným rozhodcom a trénerom v šachu. Poslednú 
ligovú súťaž absolvoval v ročníku 2017/2018. Uverejnil asi tri desiatky šachových skla-
dieb (väčšinou dvojťažiek, prvotina r. 1962 v Smene) a získal za ne asi tri vyznamena-
nia (z toho jednu cenu). Publikoval svoje skladby najmä v domácej tlači (Smena, Ľud, 
Pravda). Bol tiež úspešným riešiteľom, lebo na Majstrovstvách ČSSR v riešení šacho-
vých problémov r. 1974 skončil na 5. mieste. Z Jozefovej nie veľmi bohatej kompozič-
nej tvorby sme vybrali trojťažku uverejnenú v šachovej rubrike denníka Pravda v minu-
lom storočí s pekným úvodníkom, ktorý poskytuje ďalšie voľné pole čiernemu kráľovi. 
Biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom! Pri riešení skladby netreba naletieť na pokus 
1.Sd8 (?), hoci vychádzajú maty vo dvoch variantoch: 1. - Sb1 2.Ve6+ Kd4 3.Sf6 mat, 
1. - Kf4 2.Vd4+ Ke5 3.Sf6 mat.

Riešenie pošlite na e-adresu: casopis@leopoldov.sk alebo priamo na MsÚ v Leopol-
dove do 26. 10. 2022. Jeden vyžrebovaný riešiteľ bude finančne odmenený. Výhercu 
za správne vyriešenie skladby č. 63 uvedieme v ďalšom čísle časopisu.

Riešenie skladby č. 63 (Havran): 1. - Vb5 2.Ve5 hr. 3.V:b5, Dc2 mat, 1. - Vb6 2.Ve6 hr. 
3.V:b6, Dc2 mat, 1. - Vb8 2.Ve8 hr. 3.V:b8, Dc2 mat; 1.Dh8? hr. 2.Vd3 hr. 3.D:c3, 
V:c3 mat, 1. - Vb7 2.Vd7 hr. 3.V:b7, D:c3 mat, 1. - h1D!; 1.Dg7! hr. 2.Vd3 hr. 3.D:c3, 
V:c3 mat, 1. - Vb5 2.Vd5 hr. 3.V:b5, D:c3 mat, 1. - Vb6 2.Vd6 hr. 3.V:b6, D:c3 mat, 1. 
- Vb8 2.Vd8 hr. 3.V:b8, D:c3 mat, 1. - V:d2 2.V:d2 c:d2 3.Db2 mat, 1. - c:d2 2.Vd3+ 
c:d3 (S:d3) 3.Db2 mat. Tematický turnaj, ktorého témou bolo napadnutie čiernej figú-
ry, ktorá ťahá v prvom ťahu. Skladba získala v súťaži I. cenu.
Okrem kompozičného šachu sa Jozef venoval aj praktickému v ŠK Chynorany, ktorého 
počiatok založenia siaha do prvej polovice XX. storočia. Žatkove šachové majstrov-
stvo môžu naši čitatelia posúdiť v súťažnej partii z 3. Slovenskej ligy skupiny B2,ktorá 
sa hrala 11.10. 2015.
Milan Tupý - Jozef Žatko
1.d4 e6 2.c4 Jf6 3.Jc3 Sb4 4.e3 b6 5.Sd3 (5.Jge2 0-0 6.a3 S:c3+ 7.J:c3 d5 8.Sd3 Sa6 
9.b3 c5 10.d:c5 d:c4 11.b:c4 b:c5 12.0-0 Jc6 13.Jb5 Je5 14.Se2 Db8 15.Sb2 Vd8 Širov 
vs. Sutovskij, Tilburg 1996; 5. - Je4 6.Sd2 J:d2 7.D:d2 0-0 8.a3 Se7 9.d5 e5 10.g3 d6 
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ne pripustil výmenu dám  V pozícii zobrazenej na diagrame a približne vyrovnanej, vyko-
nal biely prehrávajúci ťah (39.Vg4), keď po správnom: 39.Vc7+! Ke6 40.Vg6+ Kf5 41.Vf7+ 
K:g6 42.V:f4 Kg5 43.Vg4+ Kh5 44.Vg7 Kh6 45.Vg4 Kh5 (39.Vf2 Ve8+ 40.Kf1 Ve4 41.Vc7+ 
Kg6 42.V:a7 V:f2+ 43.K:f2 V:d4 44.Vb7 Vd3 45.V:b6+ Kf5 46.a4 V:h3 47.a5 Vh2+ 48.Kf3 
Va2 49.b4 Va3+ 50.Ke2 h3 =) by bola vznikla pozičná remíza opakovaním ťahov. Po tejto 
hrubej chybe sa už partia nedala zachrániť.

(GK)
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20.S:a1 J:f3+ 21.V:f3 Dh4 22.h3 (22.Sc3 f5 23.Sd2 f:e4 24.S:e4 Je2+ 25.Kf1 V:f3 
26.g:f3 Jd4 27.Da4 Dh3+ 28.Ke1 J:f3+ 29.S:f3 D:f3 30.Se3 Dg4 -/+) 22. - Va8 23.Sb2 
Sc8 24.Sf1 f5 25.e:f5 Dg5 26.Sc1 S:f5 27.S:f4 S:c2 28.S:g5 h:g5 29.Kh2 Va4 30.b5 e4 
má výhodu čierny. Do približne vyrovnanej vežovej koncovky by viedlo (miesto 
16.h3): 16.Vec1 Jh5 17.g3 Sg4 18.De3 f5 19.e:f5 Dd7 20.Jg5 h:g5 21.D:g5 S:f5 22.S:f5 
D:f5 23.D:f5 V:f5 24.g4 Vf3 25.g:h5 Jf4 26.Vc2 Vf8 27.S:f4 V8:f4 28.Kg2 Vd3 29.Vg1 
Vf5 30.h6 g:h6. Vyrovnať hru mohol v 18. ťahu (miesto 18.Jh2) po: 18.a3 Jf4 19.S:f4 
D:f4 20.Dd2 D:d2 21.J:d2 f5 22.Vae1 Jg5 23.e:f5 S:f5 24.S:f5 V:f5 25.a4 Vf4 26.f3 Vd4 
27.Vf2 Vf8 28.Kf1 Vff4 29.Ve3 e4 30.b3 e:f3 31.J:f3 J:f3 32.Ve:f3 V:f3 33.V:f3 Vd2 
34.h4 h5 35.Kg1 Ve2. V 25. ťahu zostal skrytý kombinačný obrat (miesto 25.e4): 
25.J:e5?! S:h3 26.V:f8+ J:f8 27.g:h3 d:e5 28.Sf5 Vd8 29.Kg2 g6 30.Sg4 Kg7 31.Vf1 Jh7 
32.Sd1 Vf8 33.V:f8 J:f8 34.Sg4 h5 35.Sd1 Jd7 36.Kf2 Jf6 37.Se2 g5 38.Sd1 Kg6 39.Se2 
h4 40.Kf3 e4+, ktorý by však priniesol rozhodujúcu výhodu čiernemu. Po 28. ťahu sa 
duelanti dohodli na remíze, keď mohlo ďalej nasledovať: 29.J:g6 S:g6 30.Vf1 Vf8 
31.V:f8+ K:f8 32.Kf2 Se8 33.h4 g5 34.h:g5 h:g5 35.Se2 Ke7 36.Sg4 c6 37.d:c6 S:c6 
38.Sf5 Se8 39.Kf3 Sh5+ 40.Sg4 Sf7 a ku zmieru by napokon aj tak došlo.
Krátkym článkom sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia učiteľa, ale aj všestranného ša-
chistu, ktorý sa dožil vysokého veku (95 rokov) možno vďaka tomu, že neustále za-
mestnával šachom svoje mozgové bunky, a tak im nedovolil rýchlo odumierať. Šacho-
vo aktívny v miestnom klube bol až do posledných rokov svojho pomerne dlhého živo-
ta. Občas ešte poslal aj riešenie skladby do šachovej rubriky v Pravde. Škoda, že jeho 
odchod do pomyselného šachového neba zostal šachovej verejnosti utajený. Patrilo sa 
uverejniť smutnú správu na webovej stránke Slovenského šachového zväzu. Tohto ro-
ku (11. júna) bol v Chynoranoch organizovaný otvorený turnaj v zrýchlenom šachu 
(piaty v poradí s rekordnou účasťou 58 účastníkov) ako Memoriál Jozefa Žatku. 
Stručnú zmienku o ňom a jednu jeho dvojťažku nájdeme v publikácii Kompozičný 
šach na Slovensku od B. Formánka (Šport Bratislava 1984).

(GK)
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Zomrel legendárny futbalista Duš an Kabát –  ospravedlnenie
V minulom čísle časopisu Leopoldov sme informovali o 
úmrtí bývalého československého futbalového reprezen-
tanta Dušana Kabáta. Bohužiaľ sme čerpali informácie z 
portálu sportnet.sme.sk, ktoré neboli presné. Pretože me-
no a začiatky futbalovej kariéry Dušana Kabáta je s Le-
opoldovom spojené a mnohí pamätníci si naňho iste spo-
mínajú, nebolo by fér neuviesť niektoré chyby z minulého 
čísla na pravú mieru.
Kabát pre zdravotné problémy ukončil kariéru predčasne, 
odišiel za manželkou do Prahy, nie je však pravda, že by 
ich manželstvo stroskotalo. Naopak, manželka s ním krá-
čala a starala sa oňho do posledku. Určite nežil v blaho-
byte ako väčšina svetových hráčov jeho kvalít, ale jeho ži-

vot a sociálne zázemie sa nevymykalo bežným podmienkam ako väčšine z nás.
Ospravedlňujeme sa rodine a aj vám, vážení čitatelia, že sme si dostatočne nepreverili 
zdroje, z ktorých sme čerpali.

(ra)
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20.S:a1 J:f3+ 21.V:f3 Dh4 22.h3 (22.Sc3 f5 23.Sd2 f:e4 24.S:e4 Je2+ 25.Kf1 V:f3 
26.g:f3 Jd4 27.Da4 Dh3+ 28.Ke1 J:f3+ 29.S:f3 D:f3 30.Se3 Dg4 -/+) 22. - Va8 23.Sb2 
Sc8 24.Sf1 f5 25.e:f5 Dg5 26.Sc1 S:f5 27.S:f4 S:c2 28.S:g5 h:g5 29.Kh2 Va4 30.b5 e4 
má výhodu čierny. Do približne vyrovnanej vežovej koncovky by viedlo (miesto 
16.h3): 16.Vec1 Jh5 17.g3 Sg4 18.De3 f5 19.e:f5 Dd7 20.Jg5 h:g5 21.D:g5 S:f5 22.S:f5 
D:f5 23.D:f5 V:f5 24.g4 Vf3 25.g:h5 Jf4 26.Vc2 Vf8 27.S:f4 V8:f4 28.Kg2 Vd3 29.Vg1 
Vf5 30.h6 g:h6. Vyrovnať hru mohol v 18. ťahu (miesto 18.Jh2) po: 18.a3 Jf4 19.S:f4 
D:f4 20.Dd2 D:d2 21.J:d2 f5 22.Vae1 Jg5 23.e:f5 S:f5 24.S:f5 V:f5 25.a4 Vf4 26.f3 Vd4 
27.Vf2 Vf8 28.Kf1 Vff4 29.Ve3 e4 30.b3 e:f3 31.J:f3 J:f3 32.Ve:f3 V:f3 33.V:f3 Vd2 
34.h4 h5 35.Kg1 Ve2. V 25. ťahu zostal skrytý kombinačný obrat (miesto 25.e4): 
25.J:e5?! S:h3 26.V:f8+ J:f8 27.g:h3 d:e5 28.Sf5 Vd8 29.Kg2 g6 30.Sg4 Kg7 31.Vf1 Jh7 
32.Sd1 Vf8 33.V:f8 J:f8 34.Sg4 h5 35.Sd1 Jd7 36.Kf2 Jf6 37.Se2 g5 38.Sd1 Kg6 39.Se2 
h4 40.Kf3 e4+, ktorý by však priniesol rozhodujúcu výhodu čiernemu. Po 28. ťahu sa 
duelanti dohodli na remíze, keď mohlo ďalej nasledovať: 29.J:g6 S:g6 30.Vf1 Vf8 
31.V:f8+ K:f8 32.Kf2 Se8 33.h4 g5 34.h:g5 h:g5 35.Se2 Ke7 36.Sg4 c6 37.d:c6 S:c6 
38.Sf5 Se8 39.Kf3 Sh5+ 40.Sg4 Sf7 a ku zmieru by napokon aj tak došlo.
Krátkym článkom sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia učiteľa, ale aj všestranného ša-
chistu, ktorý sa dožil vysokého veku (95 rokov) možno vďaka tomu, že neustále za-
mestnával šachom svoje mozgové bunky, a tak im nedovolil rýchlo odumierať. Šacho-
vo aktívny v miestnom klube bol až do posledných rokov svojho pomerne dlhého živo-
ta. Občas ešte poslal aj riešenie skladby do šachovej rubriky v Pravde. Škoda, že jeho 
odchod do pomyselného šachového neba zostal šachovej verejnosti utajený. Patrilo sa 
uverejniť smutnú správu na webovej stránke Slovenského šachového zväzu. Tohto ro-
ku (11. júna) bol v Chynoranoch organizovaný otvorený turnaj v zrýchlenom šachu 
(piaty v poradí s rekordnou účasťou 58 účastníkov) ako Memoriál Jozefa Žatku. 
Stručnú zmienku o ňom a jednu jeho dvojťažku nájdeme v publikácii Kompozičný 
šach na Slovensku od B. Formánka (Šport Bratislava 1984).

(GK)
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Zomrel legendárny futbalista Duš an Kabát –  ospravedlnenie
V minulom čísle časopisu Leopoldov sme informovali o 
úmrtí bývalého československého futbalového reprezen-
tanta Dušana Kabáta. Bohužiaľ sme čerpali informácie z 
portálu sportnet.sme.sk, ktoré neboli presné. Pretože me-
no a začiatky futbalovej kariéry Dušana Kabáta je s Le-
opoldovom spojené a mnohí pamätníci si naňho iste spo-
mínajú, nebolo by fér neuviesť niektoré chyby z minulého 
čísla na pravú mieru.
Kabát pre zdravotné problémy ukončil kariéru predčasne, 
odišiel za manželkou do Prahy, nie je však pravda, že by 
ich manželstvo stroskotalo. Naopak, manželka s ním krá-
čala a starala sa oňho do posledku. Určite nežil v blaho-
byte ako väčšina svetových hráčov jeho kvalít, ale jeho ži-

vot a sociálne zázemie sa nevymykalo bežným podmienkam ako väčšine z nás.
Ospravedlňujeme sa rodine a aj vám, vážení čitatelia, že sme si dostatočne nepreverili 
zdroje, z ktorých sme čerpali.

(ra)
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