
 

 

Rok   2013  
Tak...a sme o rok starší. Čas veľmi rýchlo beží. 
Prvou udalosťou a to príjemnou bol deň.... 
 
12.1.2013 sa konala najväčšia spoločenská akcia 
- 10.reprezentačný ples obce Ivanka pri Nitre. 
Už pred 19.hodinou sa postupne schádzali dámy 
a páni v spoločenských róbach, aby sa zabavili na 
tomto výnimočnom spoločenskom podujatí. Pán 
starosta Ľuboš Gál privítal prítomných, poželal 
nerušenú a príjemnú zábavu. Zároveň poďakoval 
všetkým, čo sa podieľali akýmkoľvek spôsobom 
o spríjemnenie plesovej noci. Osobitne patrila 
vďaka Evičke Belanovej a Alenke Čičovej.  

 
 

Úvodným valčíkom pán starosta s manželkou 
pozvali do tanca všetkých prítomných.  



 

 

 
 

O kultúrne vyžitie sa postarala 3-členná 
skupinka brušných tanečníc Raks Farah. Do 
tanca a na počúvanie hrala hudobná produkcia 
DJ p. Molnár. Slávnostné večerné menu 
pripravili pracovníčky Reštaurácie Ivanka pod 
dohľadom skúsenej šéfky pani Márii Balážovej. 
Okolo polnoci sa konala bohatá tombola a hostia 
sa bavili až do bieleho rána.  
 

 
  

 



 

 

26.1.2013 o 19,30 hod. v poradí 12. Školský ples 
rodičov, priateľov a samozrejme učiteľského 
zboru našej Základnej školy v Ivanke pri Nitre. 
Hostí  vítala pani riaditeľka školy Mgr. Tatiana 
Kováčiková, okrem iných vzácnych hostí sa plesu 
zúčastnil aj pán starosta obce Ľubomír Gál 
s manželkou.  

 
 

Na úvod vystúpila s príjemnou piesňou žiačka 
deviatej triedy Eliška Dobošová. Potom 
polonézou pokračovali žiačky Súkromnej 
umeleckej školy p. Madariovej.  

Eliška prišla na scénu ešte raz s lyrickou piesňou 
Leonarda Cohena „Halellujah“....to dievča má 
zlato v hrdle. 



 

 

 
Valčíkom „Na krásnom modrom Dunaji“  
zahájila oficiálne ples, prvá dáma plesu pani 
riaditeľka. Postupne sa pridali aj ďalší hostia. Do 
tanca pozval hostí DJ Rudolf Sládeček. 
O slávnostné menu tohto plesu sa postaral 
kolektív Reštaurácie Ivanka pod vedením Márie 
Balážovej. Ples bol obohatený aj tombolou. 

Na parkete sa zvŕtali plesajúci až do ranných 
hodín.   

 
 

 



 

 

06.02.2013 – sa konalo 1.riadne zasadnutie 
Obecného úradu, kde sa schválili o.i.  

– 1. zmluva o poskytnutí finančnej pomoci 
MPSVaR  SR  Bratislava a obcou Ivanka pri 
Nitre na zabezpečenie poskytovania sociálnej 
služby. 

- 2. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci na rok 
2013 pre našu obec  JUDr. Svetlanou 
Kšiňanovou, PhD. 

- 3. Zmluvu o dielo s firmou SAFETECH SK, 
s.r.o., Nitra na zabezpečenie úloh činnosti 
požiarneho technika. 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
schválilo: 

1. VZN 01/2013 o prijímaní detí na 
predprimárne vzdelávania v Materskej 
škole Roháčik 

2. VZN 02/2013 o výške príspevku 
zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa 
v MŠ vo výške 10,- €/mesiac s účinnosťou 
od 1.9.2013  



 

 

3. Ing. Janu Maršálkovú za členku bytovej 
komisie. 

12.2.2013 – zase by sa dalo povedať 2 v 1, 
konala sa výročná členská schôdza Jednoty 
dôchodcov. Predsedníčka p. Anna Majdánová 
privítala milých hostí: p. Ing. Ivana Libaya, 
okresného predsedu Jednoty dôchodcov a jeho 
podpredsedníčku p. Katarínu Klasovú. 

 
Potom srdečne privítala všetkých prítomných 
a zahájila schôdzu. Na úvod  zhodnotila činnosť 
za uplynulý rok 2012. Pokladníčka oboznámila 
aký pohyb bol na účte JD. Oficiálna časť bola 
ukončená plánom činnosti na rok 2013 a jeho 
následným schválením. 

Potom začala tá príjemnejšia časť stretnutia, 
ukončenie fašiangu. Na úvod vystúpil súbor 



 

 

Ivančanka. O občerstvenie sa postarali členky 
výboru, vopred však jedlo pripravila reštaurácia 
pod taktovkou pani Márie Balážovej. Dobrú 
náladu sa snažilo urobiť – RETRO BAND - duo 
pánov z Jelenca, ktorí hrali do tanca a na 
počúvanie. Ako obyčajne to na takýchto akciách 
býva, tak aj na tomto podujatí bola hodnotná 
tombola. 

Keďže stretnutie sa konalo v utorok, v predvečer 
popolcovej stredy, tak bolo pripravené aj 
„pochovávanie basy“. Po tejto peknej akcii sa 
rozprúdila menšia diskotéka pre skôr narodených.  

  
 

26.2.2013 – sa konalo zasadnutie Slovenského 
červeného kríža. Zasadnutie zahájila, prítomných 
hostí a členov privítala pani Mgr. Alena 
Černíková. Zhodnotila činnosti základnej 



 

 

organizácie SČK  v r. 2012, kde sa dotkla hlavne 
dobrovoľného darovania krvi. S touto akciou 
nebola veľmi spokojná, pretože aj  

 
 

napriek propagácii, sa zúčastnilo pomerne málo 
darcov. Bola prednesená správa o hospodárení 
v roku 2012 a návrh rozpočtu na tento rok. 
Hosťkami zasadnutia bola bývalá riaditeľka 
Územného spolku červeného kríža p.Bendiaková, 
ktorá sa poďakovala všetkým, ktorí s ňou roky 
spolupracovali. O svojich plánoch oboznámila 
prítomných nová riaditeľka ÚS ČK, pani 
Kazimírová. 

O spríjemnenie zasadnutia sa postarali deti zo 
základnej školy svojimi pesničkami a básničkami.  



 

 

Nakoniec výbor zablahoželal dlhoročným členom, 
ktorí v minulom roku oslávili jubileum. 

  

8.3.2013 – MDŽ – medzinárodný deň žien často 
zaznávaný, aj keď história tohto dňa sa začala 
písať veľmi dávno. Je príjemné, ak si aspoň 
niekto spomenie, čo sa v ten deň vo svete udialo. 
Je príjemné, keď si my ženy spomenieme a keď si 
aj na nás spomenú...a veru si spomenuli. Všetky 
ženy dostali pekný kvietok – symbol dnešného 
slávnostného dňa. 

Úvodom zablahoželal ženám aj pán starosta 
Ľuboš Gál a potom už moderátorské slovo  
prevzala pani Anna Majdánová, keďže sa 
posedenie nieslo pod záštitou JD Ivanka pri 
Nitre. 

 



 

 

Tonko Letko - škôlkár a zástupca najmladšej 
generácie zarecitoval, potom ho vystriedal starší 
žiak – študent Lukáš Dávid peknou prózou. Ako 
by vyzerali oslavy bez našej Ivančanky, výber  
bol zaujímavý, veľa prítomných sa pridalo k ich 
spevu. V tento významný deň hosťoval u nás 
folklórny súbor z Čiernych Kľačian – Širočina. 
Názov vznikol podľa potoka, ktorý dedinou 
preteká. Prezentovali sa peknými pesničkami za 
doprovodu harmonikára, čo prispelo k celkovej 
dobrej nálade prítomných. V takejto príjemnej 
spoločnosti sme si vypili kávičku s chutnými 
zákuskami a tak sa príjemné posedenie predĺžilo 
až do večerných hodín. 

 

16.4.2013 – 2.riadne zasadnutie Obecného úradu 
v Ivanke pri Nitre schválilo: 

- opätovné  pridelenie  bytov na  obdobie ďalších 
3 rokov - ul. Beňadikova  a ul. Vinohradská  

- VZN č. 3/2013 o podrobnostiach financovania 
a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl 



 

 

a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce 

- zmluvu o výkone kontrolnej činnosti 
hl.kontrolóra  v obciach Lužianky, Rumanová 
a Ivanka pri Nitre 

 

19.4.2013 – ocenenie najlepších pestovateľov 
hrozna a výroby vína. 

„Kde nie je víno, nie je láska!“  Euripides 

 

Slovenský zväz záhradkárov, odbor 
vinohradnícky v Ivanke pri Nitre usporiadal dňa 
13.apríla 2013 už 35.ročník výstavy 
a ochutnávky vín. Zároveň to bol 6.ročník 
v súťaži  o „Putovný pohár  starostu  obce 
Ivanka pri Nitre“. Rok 2012 bol čiastočne 
náročný na pestovanie viniča, pretože síce teploty 



 

 

dosahovali veľké horúčavy niekedy až 30-40° C, 
čo malo priaznivý vplyv na výšku cukornatosti. 
Na druhej strane však nedostatok vlahy spôsobil, 
že strapce boli menšie, čo niektorí pestovatelia 
riešili zalievaním ku koreňom. 

A tak v tento deň sa zišli nielen pestovatelia, ale 
aj priaznivci dobrého moku, aby si vypočuli 
verdikt degustačnej komisie na čele s pánom 
Milanom Hillom. 

Hodnotila sa čistota, farba, vôňa, chuť a celkový 
objem vína počtom bodov. 

Absolútnym šampiónom výstavy sa stal p. 
Marián Zverka s počtom bodov 93,75 a tým sa 
stal najlepším pestovateľom a vystavovateľom 
vína – Rizling vlašský a v kategórii červených 
vín s počtom 93,50 s vínom Rimava. 

Po zhodnotení a odovzdaní putovného pohára, 
diplomov a vecných darov si vinohradníci 
posedeli pri degustácii chutných ocenených 
vzorkách vín. 



 

 

 
 

20.4.2013 – výročná členská schôdza a 
20.výročie MO Matice slovenskej v Ivanke pri 
Nitre. 

Predsedníčka p. Margita Račková zhodnotila 
prácu organizácie za uplynulé obdobie a zároveň 
predostrela plán práce na nadchádzajúce obdobie. 

Vo voľbe predsedu a výboru obstála na poste p. 
Račková a výbor  bol doplnený o nových členov. 
Predsedníčka spolu s členmi výboru poblahoželali 
všetkým členom MO MS, ktorí v uplynulom 
období mali životné jubileum. O príjemné 
posedenie sa postarali deti ZŠ v Ivanke pri Nitre, 
ktoré zaspievali a zatancovali na ľudovú nôtu.  

Slávnostnej schôdzi MO MS sa zúčastnili aj 
čestní členovia a zakladatelia MO, pozvaní 



 

 

hostia na okresnej úrovni. Pri príležitosti 
okrúhleho 20. výročia MO MS v Ivanke pri Nitre 
prítomní  spolu so súborom Ivančanka zaspievali 
pieseň „Kto za pravdu horí“ a boli odovzdané 
Pamätné listy zakladajúcim členom a hosťom 
podujatia. K záveru sa prítomní zabavili pri 
živej hudbe.   

 
 

30.4.2013  - v predvečer 1.mája, tak ako po iné 
roky sa stretli miestni poslanci na čele s pánom 
starostom Ľubošom Gálom, členovia hasičského 
zboru a obyvatelia obce,  aby na počesť 1.mája 
postavili máj.  

Deti zo ZŠ v Ivanke pri Nitre pomohli vyzdobiť 
prvomájový symbol – strom - pestrými stužkami. 
Potom  prítomných, rozospievali a roztancovali 



 

 

v priestoroch, pred kultúrnym domom. O veselú 
zábavu sa postaral aj spevácky súbor Ivančanka. 

Po postavení mája a malom občerstvení sa 
prítomní rozišli. 

 
 

 

V tento deň sa konalo vo večerných hodinách 
mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
v Ivanke pri Nitre s týmto programom: 

1. Riešenie žiadosti výmeny bytov 
2. Riešenie opätovného predĺženia nájomných 

zmlúv u niektorých nájomníkov, ktorí mali 
problémy s pravidelnou úhradou. Následne 
bolo prijaté opatrenie na mesačné kontroly 
úhrady za byty. 



 

 

3. Pridelenie bytov občanom, ktorí boli 
v zozname žiadostí  o nájomné byty. 

4. Súhlas na zloženie 6-mesačnej zábezpeky 
nájomcom bytov. 

5. JUDr. Eva Belanová sa vzdala funkcie 
zástupcu starostu. O tomto bode sa 
nehlasovalo, poslanci zobrali na vedomie. 
 
 

12.5.2013 – Deň matiek – zaužíval sa u nás až 
po „nežnej“ teda od roku 1989. Sála praskala vo 
švíkoch. Obyčajne to tak býva, keď vystupujú 
deti – naši najmladší občania. Krásnymi 
scénkami, tancami, spevom a recitáciou si uctili 
deti naše mamičky, babičky a v neposlednom 
rade, boli zvedaví na kultúrny program, ktorí 
pripravili deti, aj oteckovia.  Prítomných na úvod 
privítali pani riaditeľky – ZŠ – p. Mgr. Tatiana 
Kováčiková a MŠ p. Miriam Mojžišová. 
Prezentácia začala tými najmenšími, teda 
škôlkármi, boli roztomilí. Potom postupne 
nasledovali  vystúpenia od najnižších tried až po 
deviatakov. Jednotlivé vstupy boli skutočne 



 

 

hodnotné. Na záver zahrala a zaspievala 
skupina mladých nadšencov, čím prezentovala 
nielen svoj spev ale aj hru na hudobné nástroje. 
Žiakom za vystúpenia poďakovala pani 
riaditeľka ZŠ a zároveň poželala prítomným 
mamičkám hlavne veľa zdravia. 

Každá mamička pri odchode dostala klinček pre 
potešenie.  

 
 

20.5.2013 – Relikvia Sv. Cyrila putovala od 
30.decembra 2010 po celom Slovensku. 
Nitrianske biskupstvo ju zapožičalo jednotlivým 
diecézam v rámci príprav 1150.výročia príchodu 
svätých Cyrila a Metoda na naše územie, čo sa 
pripravuje v tomto roku. Dvojročné putovanie 
relikvie Sv. Cyrila sa skončilo a vzácna relikvia 



 

 

bola vrátená naspäť do Nitrianskej diecézy. 
V rámci Nitrianskej diecézy bude ešte putovať do 
konca júna t.r. Od začiatku júla bude relikvia 
opäť uložená v Pribinovej kaplnke v katedrále 
Sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. 

Tak bola poctená aj naša farnosť a dnes bola 
relikvia vystavená 2 hodiny v Lukovskom kostole 
spojená s obradom prijatia a uctenia relekvii Sv. 
Cyrila. Ďalšie 2 hodiny vo farskom kostole Sv. 
Martina, kde bolo uctenie spojené so sv. omšou.  

 
26.5.2013 – oslava Sv. Urbana patróna 
vinohradov a polí. Popoludní sa sústredili veriaci 
našej obce v Lukovskom kostole, aby odtiaľ išla 
procesia na čele s dôstojným pánom Stanislavom 
Kaššovicom a pátrom  tunajšieho kláštora pánom 
Štefanom Gerbocom do vinohradov ku soche Sv. 
Urbana. V prírode – na začiatku Lukovských 



 

 

a Ivanských vinohradov, v priestoroch pred 
sochou Sv. Urbana sa konala malá pobožnosť, 
kde nakoniec vysvätil dôstojný pán všetky štyri 
svetové strany, aby bola dobrá úroda nielen vo 
vinohradoch, ale aj v celom katastri našej obce.  

 
Po dôstojnom úvode privítali prítomných, 
vinohradníci na čele s jej predsedom SSZ, odbor 
vinohradnícky, pánom Antonom Volšíkom. 
Vinohradníci navarili chutný guľáš, ponúkali 
tiež vzorky svojho najlepšieho moku a niektoré 
gazdinky sa postarali o slané a sladké pečivo. 
Všetkého bolo dostatok a nechýbala ani dobrá 
nálada, o ktorú sa postaral súbor Ivančanka 
s harmonikárom Jožkom Zelovičom. Škoda, že 
slniečko bolo tento rok skúpejšie a v priestoroch – 
na začiatku tzv. Hlbokej cesty, kde toto 



 

 

podujatie býva organizované, bolo pomerne 
sviežo a tak sa nedalo dlho vysedávať. 

 

31.5.2013 – v predvečer sviatku – 1.júna Dňa 
detí pripravila kultúrna komisia v miestnom 
parku oslavy pre naše deti.  

Počasie je tento rok   zatiaľ pomerne nestále  

a tak sa oslavy museli konať v kultúrnom dome. 
Šikovné pani učiteľky z MŠ a zo ZŠ v tandeme 
s kultúrnou komisiou pripravili improvizovaný 
program aj pre tých najmenších, aj pre staršie 
deti. Niektoré šikovné pani učiteľky maľovali 
deťom na tvár, čím vytvorili  kopec  dobrej 
nálady. 

 



 

 

6.6.2013 – členovia Dobrovoľného hasičského 
zboru, Rýchlej záchrannej pomoci, policajti na 
čele s pánom starostom Ľubošom Gálom zahájili 
cvičenie na simulovaný požiar v miestnej MŠ. 
Išlo o záchranu asi 30 detí, ktoré sa nachádzali 
v zadymenom priestore budovy MŠ. Hasiči 
evakuovali deti cez okno, ošetrovatelia zo 
„záchranky“ poskytovali prvú pomoc ľuďom, 
ktorí sa nadýchali splodín v horiacom priestore. 

Akcia bola vydarená, zhodnotenie cvičenia urobil 
p. Ivan Chňapek. 

 
 



 

 

26.6.2013 – 3. riadne zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre schválilo: 

- VZN č. 4/2013 o náhradnom odvádzaní 
odpadových vôd a náhradného zásobovania 
vodou obce Ivanka pri Nitre 

- doplnenie VZN č. 2/2013 o sumu 7 € pre dieťa 
s poldenným pobytom v MŠ 

- investičný zámer spoločnosti SURIN & 
PARTNER spol. s r.o. Humenné na  „výroba 
tepla a elektrickej energie na báze plazmového 
splyňovania v obci Ivanka pri Nitre“ v areáli 
bývalého Zeloproduktu na Mojmírovskej ceste 

- Zmluvu o poskytnutí podpory 
z Environmentálneho fondu formou dotácie 
uzatvorenej medzi Environmentálnym fondom, 
Bratislava a obcou Ivanka pri Nitre na projekt 
kanalizačná sieť a rozšírenie kanalizácie vo výške 
150.000,- € 

 



 

 

29.6.2013 – futbalový turnaj o „Putovný pohár 
starostu“ v Ivanke pri Nitre sa konal už 
XII.ročník.  
Futbalového turnaja sa zúčastnilo 9 družstiev, 
ktorí boli rozdelení do dvoch skupín: 
A. skupina : Zobortrans, Bažant, Bečica, Akred,   
Suptel 
B. skupina: Janik , Arpaš, Geis , OÚ Ivanka pri 
Nitre 
 
V základných skupinách družstvá hrali zápasy 
podľa vylosovania. 

V semifinále sa stretli družstvá:  

Bažant-Geis 1:2 
Suptel-Zobortrans 1:2  
O III. Miesto hrali družstvá: 

Bažant-Suptel                                                2:6  
Finále: 

Zobortrans-Geiss                                         0:2 
 



 

 

Víťazom XII. ročníka o „Putovný pohár 
starostu“ sa stalo družstvo Geis v zložení :  
P. König , J. Michalička, A. Olejka, M. Svýba,  
Š. Hok , Z. Hajdu , J. Blaži , L. Varga, P. Mego, 
M.Hamšálek. 
 
Najlepší   brankár   turnaja:   R. Vnučko, st.  
Najlepší   hráč   turnaja:      M. Tatranský 
Najlepší  strelec  turnaja :  M. Kvasňovský, ml. 
 

 

 

29.6.2014 - Cvičenie DHZ 

V tento deň sa konala ešte jedna akcia - Cvičenie 
DHZ  (dobrovoľný hasičský zbor) v Ivanke pri 
Nitre. V bývalej budove CO skladu (v areáli 
Základnej školy) bol  simulovaný požiar, ktorého 
zlikvidovanie mali za úlohu členovia ivanského 
DHZ. Za účasti takmer  všetkých členov to bol 
vydarený a úspešný zásah. Členovia DHZ 
v Ivanke pri Nitre si zaslúžia pochvalu. 



 

 

13.7.2013 – Obec Ivanka pri Nitre v spolupráci  
spoluorganizátora - Miestnej organizácie Matice 
Slovenskej, zorganizovali tak ako po iné roky 
súťaž vo varení gulášu. Súťaž sa niesla v znení  
"Naj guláš". 

 

Od obeda si pripravovalo 17 skupín ingrediencie 
na ten svoj najlepší „výtvor“. Celá akcia bola 
zahájená peknými piesňami našej speváckej 
skupiny – Ivančanka. Na výpomoc pricestovala 
aj skupina „Vrábľanka“ z Vrábeľ a z Cabaj-
Čápora  skupina „Úsmev“. Vrábľanka sa najprv 
predstavila ľudovými pesničkami a na záver 
„dala“ ešte niečo zo svojho repertoáru, zaspievali 
nám pesničky zo 60. a 70. rokov min. storočia, čo 
okorenili aj dobovým oblečením. 



 

 

 
Všetci prítomní netrpezlivo čakali na 
vyhodnotenie gulášov. Niektorí  to brali  
športovo ako spoločenskú akciu a niektorí tvrdo 
„makali“, aby získali  ocenenie. Výsledky 
tohtoročného „Naj gulášu“ boli nasledovné: 

1. Skupina J.R.L. 
2. Kőnig team 
3. Kalači 

Po vyhodnotení sa premiestnili speváčky 
a speváci zo skupiny Ivančanka ku Vatre 
zvrchovanosti, kde za spevu bola vatra zapálená. 



 

 

Počasie nám tento rok prialo a tak sa obyvatelia 
zabávali pri diskotéke až do neskorých večerných 
hodín. 

 
 

 

26.8.2013 – sa konalo 4.riadne zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva, na ktorom oboznámil 
prítomných p.starosta Ľuboš Gál o výsledku 
kontroly z vládneho auditu vykonaného v období 
máj-júl 2013 za obdobie 2010-2013. 



 

 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo a rozhodlo 
o prepracovaní zmluvy a predložení na budúce 
zasadnutie o búracích prácach na objekte 
bývalého skladu CO, odvoz sutiny a upratanie 
miesta v priestoroch  Základnej školy. 

 

29.8.2013 – v tento deň zavítala do Mojmíroviec 
už po 3.krát Mária Terézia so svojim sprievodom. 
Na nádvorí kaštieľa pozdravila panovníčka 
spolu s grófom Huňadym svojich poddaných, 
ktorí pre ňu a jej skupinu pripravili bohatý 
program. Najprv išiel historický sprievod obcou, 
po pozdrave a privítaní si Mária Terézia  a gróf 
Huňady posedeli na záhrade kaštieľa pri kávičke 
a dobrom koláčiku s prítomnými hosťami. Tejto 
milej povinnosti sa zhostia vždy bratislavskí 
herci. 



 

 

 
Je to milá udalosť, ktorá sa v obci Mojmírovce 
každý rok opakuje a stáva sa tak  už tradíciou. 
Spomínam túto udalosť preto, že vlastne od 
konca 17.storočia  vládli v našej obci Huňadyovci 
z Urmína (dnešné Mojmírovce) a mali v našej 
obci silné hospodárske zázemie.  Malo by byť 
povinnosťou každého občana, aby sa zoznámil 
s históriou a vznikom našej obce snáď aj týmto 
spôsobom. 

 

31.8.2014 - Ahoj prázdniny. Obec Ivanka pri 
Nitre a Reštaurácia  pani Balážovej  pozvali 



 

 

nielen deti, ale aj dospelých do miestneho parku 
na ukončenie letných prázdnin.  

Podujatie bolo vydarené, nieslo sa v znamení 
rôznych detských hier a súťaží. Pre tých 
najmenších bolo pripravené maľovanie na tvár 
a  skákacie hrady.  

Večer bol v znamení zábavy pre staršie deti 
a dospelých. O ich zábavu sa najprv postaralo - 
ivančanom už známe Duo Kaiser - Meluš. Po ich 
vtipnom vystúpení, kedy si prizvali medzi seba aj 
niektorých občanov prítomných na akcii, 
pokračovala akcia, tanečnou zábavou pod 
vedením DJ Adama.  

 

20.9.2013 – 100-ročnica založenia Materskej 
školy v našej obci. Tím učiteliek na čele s pani 
riaditeľkou Mirkou Mojžišovou pripravil našim 
najmenším žiakom peknú oslavu 100.výročia 
založenia Materskej školy v Ivanke pri Nitre. 
Detičky dostali dve nádherné torty, malé 
posedenie s občerstvením a malý kultúrny 
program. 



 

 

 
Najprv ich zabával spevák a komik, s ktorými si 
zanôtili aj deti a potom vystúpil šašo. Nakoniec 
sa detičky bavili rôznymi hrami a tancami. Celá 
akcia sa niesla vo veľmi príjemnej, zábavnej 
atmosfére. 

 

21.9.2013 – Babie leto – ukončenie leta už 
tradične býva spojené s výstavou „strašidiel“ 
vyrobených z tekvíc. Tohto pekného podujatia sa 
zhostila MO Matice Slovenskej v Ivanke pri 
Nitre. Na privítanie zaspieval súbor Ivančanka, 



 

 

potom pridal niekoľko pesničiek súbor „Seniori“ 
z Jarku. Oživením bol ešte ďalší súbor zo Zbehov 
– Tanečná skupina JDS Zbežanka, ktorí 
zaspievali okrem iného – známu pieseň 
Hallelujah s vlastným textom, ktorý napísala 
dcéra pána kapelníka a tiež Indiánsku pieseň 
lásky. Pre deti boli pripravené rôzne hry, tiež 
pani učiteľky zo Základnej školy maľovali deťom 
tváre a tak nám vznikali rôzne mačičky, levíci, 
motýle a iné zábavné postavičky.  

Po vyhodnotení tekvicových strašidiel, boli deti 
odmenené malými darčekmi a sladkosťami. Na 
záver vystúpil súbor Zbežanka ešte raz – 
zatancovali country tance v červených country 
klobúkoch. Tento súbor rozprúdil takú dobrú 
náladu, že sa k nim pridali aj niektorí prítomní 
a nakoniec pri tancoch zabudli aj na situáciu, že 
vonku bolo nepekné počasie a tak sa akcia musela 
konať zase v kultúrnom dome, namiesto 
miestneho parku. 



 

 

 
 

Vedúci súborov obdržali z rúk predsedníčky MO 
Matice Slovenskej Pamätný list z príležitosti 
20.výročia založenia MO MS v našej obci. 

 

 

 

23.9.2013 – 5.riadne zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre súhlasí: 



 

 

- s príspevkom 1000 € na oslavy 100-ročnice 
založenia Materskej školy v obci Ivanka pri 
Nitre 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

Uvoľnenie finančných prostriedkov na vyplatenie 
finančnej zábezpeky nájomníkom 2x19 b.j. 
z fondu opráv vo výške 47.349,39 € . 

 

 

29.9.2013 – sa konala v kaštieli Mojmírovce 
výstava umeleckých prác občanov obce. Keďže tu 
určitú dobu prechodne žijem aj ja – Ivanská 
kronikárka, bola som oslovená usporiadateľmi 
o príspevok  z mojej fotografickej tvorby. 
Vzhľadom k tomu, že sa venujem aj umeleckej 
fotografii, mala som na tejto akcii vystavené 4 ks 
veľkoformátových fotografií, ktoré boli 
z prostredia našich rybníkov, pre neznalých 
ivančanov – bagrovisko (štrkovisko). Sú tam 
úžasné zákutia, na ktoré sa osobne veľmi rada 
vraciam a kde čerpám motiváciu a hlavne energiu 
pre ďalšiu prácu. Škoda, že je tam v nepriazni 



 

 

počasia „cesta zarúbaná“ a že sa tomuto 
prenádhernému miestu nevenuje viac priestoru na 
údržbu a následnú propagáciu. 

 
 

 

 

6.10.2013 – Vďakyvzdanie za úrodu. 
V miestnom farskom kostole nám už po niekoľko 
rokov pripravujú ochotní členovia Jednoty 
dôchodcov – výstavu ovocia a zeleniny, pod 



 

 

názvom „Vďakyvzdanie“. Už pri vstupe do 
kostola nás postupne vítali zátišia ovocia 
a zeleniny vytvorené šikovnými rukami našich 
veriacich. Počas slávnostnej omši boli dôstojnému 
p. farárovi Stanislavovi Kaššovicovi odovzdané 
obetné dary z rúk veriacich. Následne pán farár 
posvätil dary zeme a po ukončení bolo pripravené 
pred kostolom malé agapé, ktoré pripravili naši 
vinohradníci a záhradkári. 

 
Táto úchvatná výstavka sa dala prezrieť našimi 
občanmi, ktorí nechodia na sväté omše, alebo 
z iného dôvodu sa nemohli zúčastniť tohto 



 

 

podujatia, aj popoludní. Nakoniec po ukončení 
bolo všetko ovocie a zelenina podarovaná 
Kňazskému semináru Sv. Gorazda v Nitre. 

 

7.10.2013 – sa konalo 6.riadne zasadnutie  
Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, na 
ktorom zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

- nepodpísanie uznesenia o vyplatení zábezpeky 
z fondu opráv vo výške 47.349,39 € pre 
nájomníkov 2x19 b.j. z dôvodu nevýhodnosti pre 
obec 

- medializácia zadržania starostu obce v sobotu 
12.10.2013 

-skutočnosti z výsledkov rozhodnutia 
Najvyššieho súdu SR o mimoriadnom dovolaní 
generálneho prokurátora SR o zmluve 
uzatvorenou medzi firmou METRONOM 
a obcou Ivanka pri Nitre 

- o vykonanej kontrole kanalizácie a odpadového 
dvora za roky 2008-2011 z Environmentálneho 
fondu Bratislava na základe udania 



 

 

- o vykonanej kontrole zo Sociálnej poisťovne za 
roky 2009-2012 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Mgr. Dagmar 
Szabóovú za zástupkyňu starostu obce Ivanka 
pri Nitre. 

 

 

 

15.10.2013 – 4.mimoriadne zasadnutie Obecného 
úradu schválilo: 

- pridelenie 3-izbového bytu p. Jaroslavovi 
Hrnčárovi od 16.10.2013.  

 

24.10.2013 – Úcta k starším. 

Stalo sa už zvykom na Slovensku, že deň v 
októbri je venovaný našim starším občanom, ktorí 
sa v tomto roku dožívajú okrúhleho jubilea. 
Nebolo tomu inak ani tento rok a tak si naši 
spoluobčania – sedemdesiatnici a vždy o 5 rokov 
starší, prevzali z rúk pána starostu Ľuboša Gála 



 

 

Pamätný list, malý kvietok a poželanie hlavne 
veľa dobrého zdravia do ďalších rokov. 
Najstaršou občiankou v našej obci je pani 
Jozefína Kaplanová.  

O malé občerstvenie sa postarala miestna 
reštaurácia Balada. 

 

 

 
Usporiadatelia – Obecný úrad a Jednota 
dôchodcov Ivanke pri Nitre to tento krát vsadili 



 

 

na jednu kartu a pozvali iba speváka Martina 
Jakubca. Podľa vyjadrení niektorých prítomných 
a vyplývajúc z dobrej nálady v kultúrnom dome, 
myslím že to bola dobrá voľba. Martin zaspieval 
veľa známych pesničiek, ktoré skôr narodení 
občania poznajú z televíznej stanice Šláger a tak 
mnohí spievali s ním. Nakoniec sa tak dobre 
rozprúdila zábava, že všetci, čo mali aspoň 
trochu zdravé nohy sa pustili do tanca 
s Martinom.  Vonku už bola dosť dlho tma, keď 
z akcie odchádzali poslední hostia. 

 

25.10.2013 – 100.rokov založenia Materskej 
školy v Ivanke pri Nitre – slávnostná akadémia. 

Už v dopoludňajších hodinách sa schádzali 
pozvaní hostia na oficiálne pripomenutie si tohto 
významného výročia. Oficiálne prítomných 
privítal p. starosta Ľuboš Gál a pani riaditeľka 
Materskej školy Roháčik, pani Miriam 
Mojžišová. V prvých radoch sa nedalo nevšimnúť 
si, sedeli pozvaní hostia – ako napr. PhDr. Viera 
Hajdúchová z Ministerstva školstva, vedy, 



 

 

výskumu a športu SR , školské inšpektorky zo 
Štátnej inšpekcie v Nitre, p. riaditeľka ZŠ Mgr. 
Tatiana Kováčiková a iní. Na tomto mieste sa 
nedá vymenovať celý dlhý zástup prítomných 
hostí. 

Prítomní sa oboznámili nielen z históriou 
školstva v našej obci, ale v kocke boli stručne 
zhrnuté aj historické udalosti a priebeh 
osídľovania našej obce. O pobavenie sa postarali 
deti z Materskej školy a zo Základnej školy 
v Ivanke pri Nitre. Hostia dostali z rúk p. 
starostu Ľuboša Gála a pani riaditeľky Miriam 
Mojžišovej Pamätné listy a kvet na pamiatku 
tohoto zaujímavého výročia a ako poďakovanie 
za spoluprácu. Potom prítomných hostí pozvala 
pani riaditeľka MŠ na prehliadku priestorov 
a vybavenie MŠ Roháčik. Hostia si taktiež 
prezreli priestory Základnej školy.  



 

 

 
Ukončenie tejto slávnostnej akadémie bolo 
v jedálni Základnej školy, kde pri chutnom obede 
pani riaditeľka MŠ Miriam Mojžišová, 
poďakovala prítomným pozvaným hosťom za 
účasť a dobrú spoluprácu. Dlho prítomní  
spomínali na začiatky školstva v našej obci. 

 

25.10.2013 – Halloween – tento pohanský 
sviatok, ktorý má pôvod v starom Keltskom 
národe sme prevzali po roku 1989 aj u nás, ale 
akýmsi „našským“ spôsobom. Večer 31.októbra – 



 

 

deň pred sviatkom všetkých svätých sa chceli 
Kelti zapáčiť zlu a zlým duchom, ktorých si 
chceli nakloniť na svoju stranu, aby ich nechali 
na pokoji. Preto si obliekali rôzne strašidelné 
masky, maľovali sa. Tradičnými znakmi 
Halloweenu sú špeciálne vyrezávané tekvice, vo 
vnútri ktorých je sviečka, mačka, rôzni kostlivci, 
netopiere, oheň, príšera a pod. Farby prevládajú – 
červená, oranžová, žltá a čierna. 

 
To je trošku história tohto sviatku. Aj naše deti 
v Základnej škole si zorganizovali akúsi 



 

 

„Halloweenskú  párty“ v priestoroch školy. 
Masky hýrili od výmyslu sveta a tiež prebiehali 
rôzne spoločenské hry až do rána. Tie mladšie 
deti – prvý stupeň, boli  sústredené spolu a starší 
žiaci si robili program po triedach. Myslím, že 
najviac si žiaci cenili to, že boli celú noc preč 
z domu – od rodičov.  

 

21.11.2013 – Myrtina Ivanka 

Miestny odbor Matice Slovenskej s finančnou 
podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja 
a Obce Ivanka pri Nitre zorganizoval už 
VI.ročník literárnej súťaže v prednese básní 
a prózy „Myrtina Ivanka“.  

Táto literárna súťaž sa konala na počesť našej 
spoluobčianky – spisovateľky pani Marty 
Longauerovej, ktorá písala aj pod pseudonymom 
Myrta. 

Súťaže sa zúčastnilo takmer 20 žiačok a žiakov 
tunajšej Základnej školy a tento rok, po prvýkrát 
súťažili aj dve dievčatká z Materskej školy – 
Bibianka Lehocká a Hanka Múková. 



 

 

Najsilnejšia skupina bola vo vekovej kategórii 6-
10 rokov, celkový počet 16. V tejto kategórii na 
prvých 3 miestach boli títo žiaci: 

1. Natália Jasníková 
2. Barbora Šubová 
3. Peter Múka 

 V druhej kategórii nad 10 rokov – poézia: 

1. Matej Lehocký 
2. Viktória Bečková 

V próze bolo takéto poradie: 

1. Lea Kukurová 
2. Juraj Čičo 
3. Tomáš Žifčák 

Výhercovia boli porotou odmenení v podobe 
diplomov, pekných kníh a balíčkom so 
sladkosťami a školskými pomôckami.  

Malú pozornosť za účasť dostali všetci súťažiaci. 



 

 

 
 

7.12.2013 – Mikulášska nádielka. 

Aj do nášho kultúrneho domu prišiel v sobotu 
Mikuláš so svojou suitou, nechýbali čerti, anjeli 
a snehulienky. No a samozrejme batoh so 
sladkosťami. Deti priniesli z domu vlastnoručne 
vyrobenú ozdobu na stromček, za čo dostali malú 
sladkosť. 



 

 

 
Čerti sa zahrali na trochu zlých a vyťahovali 
spomedzi detí reťazou jednotlivcov, aby sa 
poďakovali básničkou alebo pesničkou 
Mikulášovi za darček.  

Nakoniec bola detská diskotéka pri stromčeku. 

9.12.2013 – Mikuláš pre deti z Materskej školy 
Roháčik. Tu nie je ani veľmi čo hovoriť, bol to asi 
jeden z najslabších Mikulášov. Besiedku zverila 
MŠ „odborníkom“, ktorí mali zahrať deťom 
divadlo a potom odovzdať darčeky. „Divadlo“ 
bolo veľmi chaotické, ak sa vôbec dá hovoriť 
o divadle. Z neznámeho dôvodu bol anjelom – 



 

 

muž, Mikulášom – žena a čertom tiež žena, 
ktorá chcela  zachraňovať situáciu. Celé 
vystúpenie bolo akoby o záchrane situácie. A tak 
si myslím, že ani tí najmenší nemali kultúrny 
zážitok z akcie. Zo všetkého si asi najviac 
zapamätajú balíček so sladkosťami. 

 
 

12.12.2013 – Posedenie pod jedličkou 
organizované Obecným úradom a Jednotou 
dôchodcov v Ivanke pri Nitre. 

Pri príchode dostal každý malý darček v podobe 
dózy na jedlo. Prítomných privítal pán starosta 
Ľuboš Gál a predsedníčka JD pani Anna 



 

 

Majdánová. Na úvod vystúpili deti zo Základnej 
školy, potom zaspieval niekoľko pekných 
pesničiek náš súbor Ivančanka. Keďže sa blížia 
Vianoce, sviatky pokoja a narodenia Ježiška, tak 
si  všetci spoločne zaspievali pieseň „Tichá noc, 
svätá noc“. 

 
O malé  občerstvenie  sa postaral  tím kuchárok  
p. Márie Balážovej z miestnej reštaurácie. Keďže 
je adventné obdobie, tak sa zachoval pokoj 
a neboli žiadne „tanečky“. Prítomní družne 
debatovali pri malom občerstvení. 

 



 

 

Advent končí privítaním vianočných sviatkov, 
deti sa majú zase čomu tešiť....nielen prázdninám, 
ale aj darčekom pod stromčekom.  

 

18.12.2013 – 7.riadne zasadnutie Obecného 
úradu v Ivanke pri Nitre zobralo na vedomie 
informácie starostu: 

- o odvolaní Mgr. Dagmar Szabóovej z postu 
zástupkyne starosti obce s tým, že do 60 dní 
starosta obce  vymenuje nového zástupcu 

- o umiestnení bankomatu Slovenskej sporiteľni 
v obci Ivanka  v 1.štrťroku 2014 

-poďakovanie p. Ing. Zelenayovi, PhD. 
a p.Kurekovi za pomoc pri vybavovaní dotácie 
z firmy Eustream a.s. na revitalizáciu detských 
ihrísk v obci Ivanka pri Nitre 

- o dotácii, ktorá prišla na obec na rekonštrukciu 
Základnej školy a postup pri zatepľovaní 
telocvične a školskej jedálne 

- o ukončení činnosti spoločnosti Ing. Jozef 
Vyskoč – Ekostaving, Nitra a o podaní žiadosti 



 

 

o dotáciu na kanalizáciu  Environmentálnemu 
fondu, Bratislava 

- o zavedení kamerového systému v obci 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo 
používanie služobných telefónov a služobných 
a súkromných vozidiel na účely a potreby 
Obecného úradu. 

VZN č. 5/2013 o výške príspevku o čiastočnú 
úhradu režijných nákladov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni  s účinnosťou od 1.1.2014 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
schvaľuje.  

 

 

Záver roka 

Po obvyklom vianočnom prejedaní, pozval pán 
starosta Ľuboš Gál  občanov na ukončenie 
starého a privítanie Nového roku 2014 pred 
kultúrny dom. Okrem ohňostroja prítomných 
čakalo aj malé občerstvenie. Oslava Silvestra 
a privítanie Nového roku 2014 bol tento rok bez 



 

 

bielej periny. Pani Zima bola tento rok skúpa 
...ale aj napriek tomu, nebola atmosféra 
ochudobnená  o správnu Silvestrovskú náladu 
a radosť z okamihu, že sme sa zase dožili 
ďalšieho roka. 

 

Priebeh vývoja počasia bol nestály. V letných 
mesiacoch, kedy bolo potrebné pre dovolenkárov 
slniečko, dosť často pršalo. Obdobie, kedy 
potrebovali vlahu záhradkári a vinohradníci, 
museli často zalievať, aby „plody ich práce 
prinieslo aj nejaké ovocie“. Tak to už býva, 
prírodu neoklameme a počasie neovplyvníme. Tak 
to už v živote chodí, že nie každému a nie 
všetkému vyhovieme. 

 

Trochu štatistiky ešte úplne na záver roka. 

V roku 2013 sa zvýšil počet našich obyvateľov 
o 16 novonarodených detí, z toho 11 chlapcov a 5 
dievčat. 



 

 

Žiaľ musím zase skonštatovať, že bol väčší 
úbytok ako prírastok. Zomrelo v našej obci presne 
o 100 % viac ako prišlo na svet, teda 32, z toho 
15 mužov a 17 žien.  

A na záver snáď trošku radostnejšie 
konštatovanie, manželstvo uzatvorilo 8 párov. 
Z toho 4 páry mali cirkevný obrad a 4 páry obrad 
na Obecnom úrade v Ivanke pri Nitre. 

 

 
Zamrznuté Ivanské rybníky (štrkovisko) 


