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Drahí spoluobčania,
opäť je tu mesiac december, ktorý je posledný v kalendári, 
najviac očakávaný, pretože v tomto mesiaci nás čakajú tie 
najkrajšie sviatky plné lásky, pohody a porozumenia - Vianoce. 
Tento mesiac je aj pre mňa „vytúžený“ a nielen pre krásu a 
čaro Vianoc, ale aj pretože skončí tento rok, ktorý bol pre 
každého z nás náročnejší ako iné roky.

Pamätám si na Silvestrovskú noc a prvý Novoročný prípitok v roku 2020. Všetci tí, ktorí sme ho vítali pred 
našim kultúrnym domom, aj tí ostatní, sme si želali pevné zdravie, šťastie, lásku a pohodu, sme ani netušili, 
že naše želania nebudú naplnené. V pohode sme zvládli mesiac január, šťastní a usmiati sme sa zabavili na 
plesoch, vo februári sme sa stretli na obecnej tradičnej zabíjačke a zažili kopec srandy s maskami a s 
fašiangovým sprievodom po celej obci. V marci sme sa tešili, že pre naše žienky pripravíme príjemné 
posedenie a oslávime MDŽ, že s pribúdajúcimi slnečnými lúčmi začneme prvé jarné práce v obci, prvé 
spoločné brigády, ale všetkých nás prekvapil nešťastný vírus, ktorému nechcem prísť ani na meno. Všetky 
plány, ilúzie, projekty dostali veľkú stopku.

Priznám sa, že keď píšem tieto riadky pociťujem smútok. Smútok preto, že všetko sa razom zmenilo, všetci 
sme zostali neistí, smutnejší, opatrnejší, plní očakávania čo bude ďalej. Museli sme zrazu zmeniť náš 
každodenný život, viacerí pracovali z domu, nenavštevovali sme svojich blízkych, čakali sme pred 
obchodmi, zakrývali sme si náš úsmev rúškom a naše deti nemohli chodiť do škôlky či do školy.

V tomto čase sa na prvé miesto skutočne dostalo zdravie, tak ako si to vždy želáme, prosíme v modlidbách, 
tu sme si uvedomili aké je skutočne vzácne. Viem že Vás obťažovali, všetky tie nepríjemné hlásenia ohľadne 
dodržiavania rôznych opatrení, ktoré do éteru obce šírili moji kolegovia. Nerobili to pre zábavu, ale pre 
Vašu bezpečnosť. Hoci sme obmedzili na určitú dobu návštevy verejnosti na úrade, boli sme pre Vás k 
dispozícii, keby ste čokoľvek potrebovali. Snažili sme sa zabezpečiť rúška pre tých, ktorí ich nemali a 
poprosili nás o pomoc. S ochotou sme ich doručili až do Vašich schránok. Tu by som chcela vyjadriť veľkú 
vďaku mojim kolegom, že zvládli toto obdobie a zabezpečili všetky opatrenia tak, aby ste sa na našom úrade 
cítili bezpečne. So smútkom v srdci musím napísať, že prešlo dlhých deväť mesiacov a všetci sa stále boríme 
s pandémiou, ktorá nás prenasleduje. Nič iné nám nezostávalo, iba zvyknúť si na opatrenia a naučiť sa žiť 
s veľkými obmedzeniami.

Napriek všetkému sme zvládli tento rok tak, že sa nám podarilo naplniť aspoň časť našich plánov. To čo 
sa dialo počas roka v našej obci sa dočítate na ďalších stranách. Pripravili sme pre Vás rubriky ako napr.:
- výber informácií z obecného zastupiteľstva,
- čo sa nám podarilo v roku 2020 zrealizovať,
- informácie z jednotlivých oblastí samosprávy,
- realizované podujatia v roku 2020.

Okrem toho sme Vám pripravili bohatú fotogalériu a po prvý krát svoje príspevky uverejnia aj Základná 
škola, Materská škola, spoločenské organizácie, športové kluby. Oceňujem snahu týchto organizácií, že sa 
nevzdávali a napriek obmedzeniam a zákazom sa im podarilo uskutočniť aspoň zopár akcií v spolupráci či 
už s obcou alebo s Nitrianskym samosprávnym krajom. Aspoň v malej miere sme spolu obohatili kultúrny 
a spoločenský život, ktorý je pre obec potrebný.

 Bolo mi veľmi ľúto, že sa nemohli stretnúť naši najmenší na tradičnej oslave Medzinárodného dňa detí 
a naši seniori nemali príležitosť, aby spolu oslávili v októbri svoj sviatok a o tradičnom posedení pod 

jedličkou ani nehovorím. Toto všetko nám tento rok, ktorý sa chýli ku koncu vzal. Mnohým tento rok nalomil 
zdravie, ubral zo šťastia, vzal úsmev z pier, niektorým možno prácu, úspech v podnikaní a niektorým 
bohužiaľ aj svojich blízkych. Taký je tento rok, taký nikto z nás nečakal.

Preto, moji milí Ivančania, Vám chcem všetkým zo srdca poďakovať za to, že v tomto zložitom roku ste boli:
- zodpovední, chápaví, opatrní a tým ste pomohli sebe a svojim spoluobčanom,
- disciplinovaní pri plnení povinných platieb voči obci, hoci bol tento rok ťažký,
- Váš prístup k povinnostiam bol na vysokej úrovni za čo som na Vás nesmierne hrdá,
- ochotní pomôcť vždy, keď bolo treba nielen obci, ale aj svojim spoluobčanom,
- trpezliví pri riešení Vašich problémov,
- vďační za to, čo sa nám podarilo zrealizovať počas roka.

Nesmierne si vážim každú písomnú, telefonickú a osobnú vďaku a slová uznania, ktoré nepatrili iba mne, 
ale aj mojim kolegom, dobrovoľníkom, s ktorými sa snažíme plniť Vaše priania, Vaše potreby a robiť našu 
obec krôčik za krôčikom krajšiu a lepšiu. 

Všetkým tým, ktorí na splnenie svojich prianí čakajú a viem s určitosťou, že sú to nové cesty, môžem 
sľúbiť, že s opravou ciest sme neskočili a opäť budeme v budúcom roku hľadať financie na ďalšie opravy. 

Na záver mojich úvodných riadkov, Vám chcem všetkým zaželať zdravé, pokojné, šťastné, radostné a 
milosti plné Vianoce. Užite si ich s Vašimi tradíciami ako každý rok v kruhu svojich blízkych. Nezabudnite 
na tých, ktorým môžete pomôcť, nezabudnite na tých ktorí nie sú s Vami. Dajte na prvé miesto Vaše srdce, 
láskavosť, pokoru, dobro, nezamieňajte tieto najvzácnejšie dary za tie materiálne. Urobí Vás to určite 
šťastnými a tie najkrajšie sviatky v roku budete mať šťastné a veselé.

V Novom roku 2021, Vám skutočne želám len a len zdravie, keď ho budeme mať, tak budeme šťastní.

 Milí moji spoluobčania,

máme za sebou veľmi náročný rok, aký tu dlho nebol. O to viac nám 
budú vzácne nadchádzajúce vianočné sviatky. Verím, že vianočný a 
oddychový čas Vám spríjemnili aj chvíle pri čítaní ďalšieho vydania 
Ivanských zvestí. Snažili sme sa pre Vás pripraviť čo najviac informácií, 
ročný prehľad udalostí a zvestí. Nie všetci máte možnosť sledovať 
sociálne siete a naše webové sídlo.

Končí sa náš spoločný druhý rok, ktorý síce priniesol veľa opatrení a 
obmedzení, ale i napriek tomu som sa zo všetkých síl snažila spolu s 
mojimi kolegami urobiť pre Vás občanov maximum, aby sme Vás uistili, 
že naša snaha, práca je venovaná obci a teda Vám. 

Chcela by som sa poďakovať môjmu pracovnému tímu – mojim 
kolegom, ktorí boli pre mňa veľkou oporou. Zároveň ďakujem všetkým 
podnikateľským subjektom, fyzickým osobám, spoločenským 
organizáciám, poslancom obecného zastupiteľstva, športovým klubom, 
dobrovoľníkom a jednoducho každému kto bol ochotný pomôcť našej 
obci. Vďaka patrí všetkým občanom, že sa tešia spolu s nami z každého 
úspechu a vďaka za dôveru, ktorú chcem naďalej upevňovať. Vaša radosť 
a spokojnosť je pre mňa hnacím motorom a presvedčením, že moja – naša 
snaha má význam. 

S úctou, Vaša starostka



Drahí spoluobčania,
opäť je tu mesiac december, ktorý je posledný v kalendári, 
najviac očakávaný, pretože v tomto mesiaci nás čakajú tie 
najkrajšie sviatky plné lásky, pohody a porozumenia - Vianoce. 
Tento mesiac je aj pre mňa „vytúžený“ a nielen pre krásu a 
čaro Vianoc, ale aj pretože skončí tento rok, ktorý bol pre 
každého z nás náročnejší ako iné roky.

Pamätám si na Silvestrovskú noc a prvý Novoročný prípitok v roku 2020. Všetci tí, ktorí sme ho vítali pred 
našim kultúrnym domom, aj tí ostatní, sme si želali pevné zdravie, šťastie, lásku a pohodu, sme ani netušili, 
že naše želania nebudú naplnené. V pohode sme zvládli mesiac január, šťastní a usmiati sme sa zabavili na 
plesoch, vo februári sme sa stretli na obecnej tradičnej zabíjačke a zažili kopec srandy s maskami a s 
fašiangovým sprievodom po celej obci. V marci sme sa tešili, že pre naše žienky pripravíme príjemné 
posedenie a oslávime MDŽ, že s pribúdajúcimi slnečnými lúčmi začneme prvé jarné práce v obci, prvé 
spoločné brigády, ale všetkých nás prekvapil nešťastný vírus, ktorému nechcem prísť ani na meno. Všetky 
plány, ilúzie, projekty dostali veľkú stopku.

Priznám sa, že keď píšem tieto riadky pociťujem smútok. Smútok preto, že všetko sa razom zmenilo, všetci 
sme zostali neistí, smutnejší, opatrnejší, plní očakávania čo bude ďalej. Museli sme zrazu zmeniť náš 
každodenný život, viacerí pracovali z domu, nenavštevovali sme svojich blízkych, čakali sme pred 
obchodmi, zakrývali sme si náš úsmev rúškom a naše deti nemohli chodiť do škôlky či do školy.

V tomto čase sa na prvé miesto skutočne dostalo zdravie, tak ako si to vždy želáme, prosíme v modlidbách, 
tu sme si uvedomili aké je skutočne vzácne. Viem že Vás obťažovali, všetky tie nepríjemné hlásenia ohľadne 
dodržiavania rôznych opatrení, ktoré do éteru obce šírili moji kolegovia. Nerobili to pre zábavu, ale pre 
Vašu bezpečnosť. Hoci sme obmedzili na určitú dobu návštevy verejnosti na úrade, boli sme pre Vás k 
dispozícii, keby ste čokoľvek potrebovali. Snažili sme sa zabezpečiť rúška pre tých, ktorí ich nemali a 
poprosili nás o pomoc. S ochotou sme ich doručili až do Vašich schránok. Tu by som chcela vyjadriť veľkú 
vďaku mojim kolegom, že zvládli toto obdobie a zabezpečili všetky opatrenia tak, aby ste sa na našom úrade 
cítili bezpečne. So smútkom v srdci musím napísať, že prešlo dlhých deväť mesiacov a všetci sa stále boríme 
s pandémiou, ktorá nás prenasleduje. Nič iné nám nezostávalo, iba zvyknúť si na opatrenia a naučiť sa žiť 
s veľkými obmedzeniami.

Napriek všetkému sme zvládli tento rok tak, že sa nám podarilo naplniť aspoň časť našich plánov. To čo 
sa dialo počas roka v našej obci sa dočítate na ďalších stranách. Pripravili sme pre Vás rubriky ako napr.:
- výber informácií z obecného zastupiteľstva,
- čo sa nám podarilo v roku 2020 zrealizovať,
- informácie z jednotlivých oblastí samosprávy,
- realizované podujatia v roku 2020.

Okrem toho sme Vám pripravili bohatú fotogalériu a po prvý krát svoje príspevky uverejnia aj Základná 
škola, Materská škola, spoločenské organizácie, športové kluby. Oceňujem snahu týchto organizácií, že sa 
nevzdávali a napriek obmedzeniam a zákazom sa im podarilo uskutočniť aspoň zopár akcií v spolupráci či 
už s obcou alebo s Nitrianskym samosprávnym krajom. Aspoň v malej miere sme spolu obohatili kultúrny 
a spoločenský život, ktorý je pre obec potrebný.

 Bolo mi veľmi ľúto, že sa nemohli stretnúť naši najmenší na tradičnej oslave Medzinárodného dňa detí 
a naši seniori nemali príležitosť, aby spolu oslávili v októbri svoj sviatok a o tradičnom posedení pod 

Ing. Jana Maršálková
Starostka obce

jedličkou ani nehovorím. Toto všetko nám tento rok, ktorý sa chýli ku koncu vzal. Mnohým tento rok nalomil 
zdravie, ubral zo šťastia, vzal úsmev z pier, niektorým možno prácu, úspech v podnikaní a niektorým 
bohužiaľ aj svojich blízkych. Taký je tento rok, taký nikto z nás nečakal.

Preto, moji milí Ivančania, Vám chcem všetkým zo srdca poďakovať za to, že v tomto zložitom roku ste boli:
- zodpovední, chápaví, opatrní a tým ste pomohli sebe a svojim spoluobčanom,
- disciplinovaní pri plnení povinných platieb voči obci, hoci bol tento rok ťažký,
- Váš prístup k povinnostiam bol na vysokej úrovni za čo som na Vás nesmierne hrdá,
- ochotní pomôcť vždy, keď bolo treba nielen obci, ale aj svojim spoluobčanom,
- trpezliví pri riešení Vašich problémov,
- vďační za to, čo sa nám podarilo zrealizovať počas roka.

Nesmierne si vážim každú písomnú, telefonickú a osobnú vďaku a slová uznania, ktoré nepatrili iba mne, 
ale aj mojim kolegom, dobrovoľníkom, s ktorými sa snažíme plniť Vaše priania, Vaše potreby a robiť našu 
obec krôčik za krôčikom krajšiu a lepšiu. 

Všetkým tým, ktorí na splnenie svojich prianí čakajú a viem s určitosťou, že sú to nové cesty, môžem 
sľúbiť, že s opravou ciest sme neskočili a opäť budeme v budúcom roku hľadať financie na ďalšie opravy. 

Na záver mojich úvodných riadkov, Vám chcem všetkým zaželať zdravé, pokojné, šťastné, radostné a 
milosti plné Vianoce. Užite si ich s Vašimi tradíciami ako každý rok v kruhu svojich blízkych. Nezabudnite 
na tých, ktorým môžete pomôcť, nezabudnite na tých ktorí nie sú s Vami. Dajte na prvé miesto Vaše srdce, 
láskavosť, pokoru, dobro, nezamieňajte tieto najvzácnejšie dary za tie materiálne. Urobí Vás to určite 
šťastnými a tie najkrajšie sviatky v roku budete mať šťastné a veselé.

V Novom roku 2021, Vám skutočne želám len a len zdravie, keď ho budeme mať, tak budeme šťastní.

Obsah
 4 Prehľad obecných zastupiteľstiev

 7 Podarilo sa v roku 2020

 8 Informácie z oblastí samosprávy

 15 Príspevky poslancov OZ

 17 Spolky a organizácie v našej obci

 28 Realizované podujatia

 35 Naša Ivanka v obrazoch

 36 Novoročné prianie



Pre krátky prehľad uvediem, že obecné zastupiteľstvo (OZ) v tomto roku zasadlo 7 krát. Opäť musím 
konštatovať, že účasť občanov na zasadnutiach OZ je veľmi slabá, ale tentokrát to môže byť dôsledok 
opatrení a pretrvávajúcej pandemickej situácie. Všetky potrebné informácie pravidelne zverejňujeme na 
našom webovom sídle, sociálnych sieťach a mobilnej aplikácii. Pre stručné zhrnutie o čom všetkom som na 
zasadnutiach informovala uvádzam vybrané informácie starostky, ktoré odzneli postupne na každom 
zasadnutí. Boli to tieto informácie:

• o kultúrnych akciách v mesiaci december: 
Mikuláš 8.12.2019, vianočný koncert v kostole 
sv. Martina 22.12.2019 a ukončenie roka – 
Silvester, ohňostroj našu obec nestál nič, venoval 
nám ho pán Šmitala. Všetky tri kultúrne akcie 
boli vydarené.
• o projekte rekonštrukcie a modernizácie 
zdravotného strediska v obci, kde bolo ukončené 
verejné obstarávanie a je predložené na kontrolu. 
Súťaž vyhrala firma AB stav, do súťaže sa 
prihlásili len 2 firmy.
• o zberovom dvore, ktorý máme oficiálne 
okresným úradom schválený, prešiel aj 
oficiálnou kontrolou,
• o odstraňovaní čiernej skládky, kde bol 
Okresným úradom určený termín jej 
odstránenia. Išlo o skládku na konci ulice Luk, 
ktorá sa tam hromadila niekoľko rokov,
• o dlžnej sume na účte fondu opráv obyvateľov 
obecných bytov bola vrátená. S nájomníkmi sa 
dohodneme na prioritách opravy bytových 
domov.
• o kultúrnych akciách v mesiaci január – 
marec: karneval detí z MŠ, obecný ples, koncert 
Spievankovo, Valentínska zábava, Fašiangy – 
obecná zabíjačka, fašiangové posedenie a 
pochovávanie basy MO Jednoty dôchodcov, 
ktoré bolo poslednou kultúrnou akciou.
• o posedení pri príležitosti osláv MDŽ, ktoré sa 
už kvôli opatreniam v súvislosti s COVID 19 
nekonalo, nezabudli sme na nikoho, 
dôchodkyniam sme doručili kvety domov, aby sa 
zabránilo kontaktu, do schránok sme občanom 
rozniesli pozdravy pre všetky ženy. 
• o ostatných akciách, ktoré sa neuskutočnili 
kvôli opatreniam, množstvo akcií sa zrušilo, 
napríklad: stavanie mája – májová veselica, dni 
rodiny, stolnotenisový turnaj, hasiči pripravovali 

Floriána, takto to bude trvať ešte dlhšie. Takže aj 
medzinárodný deň detí je ohrozený, aj oldies 
party, aj futbalový turnaj, naj guláš a ďalšie letné 
akcie.
• o protipandemických opatreniach: museli 
sme venovať veľkú pozornosť všetkým 
opatreniam, dezinfikoval sa celý úrad, rozdávali 
sa rúška pre občanov. Rúška sme nekupovali, ale 
šili, zapojili sa: Ing. Čičová Alenka, Mgr. Kubisová 
Vierka, Zetochová Janka, Marika Beňová, Slávka 
Kóňová, p. Magdaléna Sziványiová, ja som šila 
tiež, moje kolegyne, samozrejme aj iní, ktorým 
patrí vďaka. Asi 1400 kusov rúšok sme rozdali. 
Prichádzalo množstvo mailov a telefonátov, tak 
sme vždy ráno pekne podľa zoznamu do obálok 
napočítali rúška, napísali adresu a Martin Pagáč 
to autom poroznášal do schránok občanom, aj 
do Jednoty sme poskytli rúška ženám. 
• o kontakte s pani riaditeľkou v Zariadení pre 
seniorov – v Misijnej kongregácii, ktorá ma 
informovala, že nemajú žiadne problémy, len 
klasicky s jednorazovými rúškami a 
dezinfekčnými prostriedkami a rukavicami. Tak 
sme im prisľúbili pomoc a boli sme im zaniesť 
dezinfekčné prostriedky na umývanie, 
jednorazové rúška, rukavice a prístroj na 
dezinfekciu a dezinfekčné gély, aké tu aj my 
používame. Tak za to veľmi pekne poďakovala, 
tešila sa a všetkých veľmi pekne pozdravuje a 
praje pevné zdravie. 
• o verejnom prerokovaní Územného plánu – 
zmeny a doplnky č. 3 - keďže momentálna 
situácia nedovoľuje verejné akcie, tak sme ho 
nemohli uskutočniť.
• o vyčistení skládky haluziny za korytom starej 
Nitry. Všetko sa podrtilo, teraz je bioodpad a 
haluzina za parkom pri vstupe do zberového dvora. 
• o výpadku podielových daní o 10,7%. Bude to 
mať veľký vplyv pre mestá a obce, nevieme ako 
to bude ďalej pokračovať.



• o výmeroch na stočné, smetné a dane, ktoré 
boli doručené občanom priamo domov za 
přísných hygienických opatrení.
• o elektronickej pošte od občana, ktorý 
upozornil na to že cesta Urbárska (dlhá) je skoro 
celá na pozemkoch občanov a nie je obecná.
• o brigáde v obecnom parku - počas 
nestránkového dňa vo štvrtok zrealizoval 
brigádu obecný úrad. Chceli sme organizovať 
brigády s občanmi, ale keďže to možné nie je, 
riešili sme to aspoň takto. Verejnoprospešní 
pracovníci mali od 10.3.2020 do 1.7.2020 zákaz 
chodiť do práce kvôli pandémii, takže sme 
nemali ľudí na takéto práce.
• o upratovaní Mojmírovskej ulice, kde pani 
Leckéšiová a pani Hrubošová upratali priestor 
okolo Jednoty. Obec im poskytla len vrecka a 
odvoz odpadu.
• o schválení projektu cezhraničnej spolupráce 
s maďarmi, na opravu hrobky na cintoríne, s 
prácami musíme začať v septembri a môžeme 
skončiť budúci rok v auguste. Práce musíme 
zaplatiť najskôr z vlastných zdrojov a potom 
nám to bude refundované.
• o projekte Municipality z Nadácie SPP na 
projekt detského ihriska v obecnom parku,
• o projekte Úradu práce sociálnych vecí a 
rodiny na Zosúladenie rodinného a pracovného 
života, na základe kterého sme zamestnali 3 
ženy s deťmi do 6 rokov z našej obce na 
polovičný úväzok, nás to bude stáť len 5% 
mzdových nákladov a zvyšných 95% hradí úrad 
práce. 
• o kultúrnych akciách: oslavy MDD sa v tomto 
roku neuskutočnili z dôvodu Koronavírusu.
Aj napriek tomu sme odovzdali deťom MŠ a ZŠ 
aspoň malé darčeky v podobe sladkostí.
• o 19. ročníku turnaja v malom futbale o pohár 
starostky obce. Chválime futbalistov, ktorí dali 
do poriadku exteriér futbalového ihriska, opravila 
sa tribúna, namontovali sa nové sedačky, ktoré 
sme dostali do daru z FC, vymaľovala sa budova 
TJ a vymenila sa podlaha
• o súťaži vo varení gulášu „Naj guláš 2020“
• o možnej výstavbe kolumbária, kde nám firma 
ponúkla, že by jedno také kolumbárium vedeli 

urobiť aj na hornom cintoríne v Ivanke pri dome 
smútku. 
• o možnom projekte s cezhraničnou 
spoluprácou s Maďarskom pod názvom 
„Tradičná zabíjačka“. Maďarská strana prejavila 
značný záujem a čakáme, že dostaneme nejakú 
finančnú podporu na tento projekt.
• o stave žiadostí o prijatie detí do materskej 
školy, k téme sa vyjadrila riaditeľka MŠ, ktorá 
informovala poslancov, že v súčasnosti má 53 
žiadostí o prijatie do škôlky a prijať môže len 19 
detí. Starostka obce uviedla, že bude zverejnená 
výzva na rozšírenie materských škôl prípadne 
jaslí. Ak chceme ísť do nejakej výzvy, musí sa 
dať vypracovať projekt, ktorý obec bude stáť 
zhruba 6 000 €. 
• o množstve žiadostí a telefonátov od občanov 
obce, kedy sa budú opravovať ulice, lebo 
povedzme si to otvorene, takmer všetky ulice by 
potrebovali rekonštrukciu. Dôležité sú hlavne 
ulice Nosákova, Na štrkovisko, Krakovská – 
krátka, ulica Luk aj Gergelova ulica. V roku 2019 
sa opravili dve ulice, ktoré boli ešte restom z 
minulého obdobia, kedy sa ich oprava schválila 
už v roku 2015 a až minulý rok sa nám ich 
podarilo opraviť. Zvolili sme si poradie ulíc ako 
sa budú opravovať. Najprv to bola Myrtina - 
krátka, Krakovská ulica, krátka Urbárska ulica a 
ulica Luk.

• o kultúrnych akciách: Naj guláš 2020 (júl), 
Okey leto mini (august), MO Jednoty dôchodcov 
– účasť na Turnaji v Petangu v Lužiankach 
(september), Športový deň detí – na futbalovom 
ihrisku, “Šport spája Ivanku pri Nitre” 
(september), plánovanom Vítaní detí – bude 
prebiehať asi individuálne v mesiaci október, 
Posedenie so seniormi v rámci mesiaca úcty k 
starším - podľa stanoviska RUVZ sa kvôli 
opatreniam nebude môcť uskutočniť.

• o vypílení starých tují na cintoríne – 
poďakovanie kolegom, ktorí to pod dozorom 
pani Szabóovej zrealizovali toto vypílenie, 
pôvodne sme na tento účel plánovali brigádu.
• o zdravotnom stredisku, kde prebiehajú práce, 
vyberali  sme  farby obkladov a dlažieb. Sú už 
hotové omietky, budú robiť ešte strechu a 
dokončovať podhľady a fasádu. 
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• o žiadosti občianky o vypílenie stromu na 
obecnom pozemku vedľa bytoviek na 
Krakovskej ulici, kde bol vyhotovený aj posudok 
od dendrológa v ktorom je uvedené, že strom je 
zdravý, nemá sa vypíliť, nakoľko neohrozuje 
zdravie ani majetok.

• o dotácii na podporu športu, kultúry a 
cestovného ruchu, kde sme uspeli pri všetkých 
troch projektoch z VÚC, aj napriek 
predchádzajúcim informáciám, že dotácie tento 
rok nebudú.

• o občanoch v obecných nájomných bytových 
domoch, ktorí si na svojich bytových schôdzach 
odsúhlasili z fondu opráv nasledovné: výmenu 
zvončekov, opravu strechy a maľovanie 
spoločných priestorov. 

• o drtení haluziny pri zberovom dvore, kde sa 
podarilo podrtiť 65 ton bioodpadu.
• o oprave ciest – akcia je skončená, cesty sú 
hotové aj parkovisko pri obecných bytovkách. 
Ľudia sú spokojní, sú pozitívne ohlasy. 
• o zozname adries majiteľov pozemkov na 
Urbárskej ulici – dlhej, ktorých budeme listom 
oslovovať. Obec už vyzvala občanov bývajúcich 
na tejto ulici na odstránenie skládok a parkovísk 

zasahujúcich do ornej pôdy súkromných 
vlastníkov do 30.9.2020, niektorí to odstránili 
ale sú tam aj mnohí občania, ktorí to stále 
ignorujú.
• o celoplošnom testovaní v našej obci, kde bolo 
otestovaných 1947 občanov z toho bolo 20 
pozitívnych. Nevieme, či to boli všetko naši 
občania, alebo aj cudzí, ale na základe tohto 
výsledku, bude opakované testovanie už tento 
víkend. Musíme mať opäť aj napriek našim 
pripomienkam tri testovacie miesta. Opäť 
musíme všetko zabezpečiť, zdravotníkov, 
dezinfekčné prostriedky a všetko potrebné, tak 
ako sme to pripravovali naposledy. Tentokrát 
administratívu zabezpečia ozbrojené sily SR. 
• o priebehu zberu veľkoobjemového odpadu, 
ktorý prebehol výborne, ľudia to pekne potriedili, 
bol plný kontajner elektroodpadu, naplnil sa 
kontajner s plastami, drevom. Veľká pochvala 
pre všetkých občanov, ktorí to takto pekne 
priniesli a vytriedili.
• o problémoch s parkovaním pri škole a škôlke, 
je tam osadená značka zákaz vjazdu, teraz 
parkujú pri kostole, pri fare. Treba sa tomu 
venovať na rade školy a zvážiť to.

ÚČASŤ POSLANCOV NA ZASADNUTÍ OZ VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018-2022 

Zasadnutie OZ Balážová  Černíková  Čičová Horníková  Kubisová  Kurek Zábojník Zaťko Zelenaj  
1  5.12.2018                    
2 12.12.2018                  x  
3 30.1.2019  x        x         
4 20.2.2019          x     x   
5  27.3.2019        x            
6 24.5.2019            x   x   
7  29.5.2019            x

x

       
8 19.6.2019        x        x   
9 26.6.2019        x            
10  18.9.2019                   
22 22.10.2019                   
12  3.12.2019                    
13  22.1.2020                   
14  4.5.2020                   
15  24.6.2020                   
16  23.9.2020                    
17  14.10.2020                   
18  18.11.2020              x

x
     

19  16.12.2020  x      x        x    
 

x
x
x

x



Detské ihrisko v obecnom parku, ktoré postupne rozširujeme 
každý rok jednotlivými prvkami, čím chceme prispieť k tomu, 
aby sa park stal priestorom pre relax a oddych celej rodiny. 
Ihrisko bolo spolufinancované z projektu Nadácie SPP. 

Vitajte v Ivanke pri Nitre - uvítacie 
tabule na vstupoch do obce v smere 
od Nitry, od Branču a od 
Mojmíroviec sa podarilo zrealizovať 
so spolufinancovaním Nitrianskeho 
samosprávneho kraja (foto titulka).

Vymaľovanie obecných bytových 
domov bolo financované z fondu 
opráv nájomcov obecných bytov. 
Vymaľovali sa spoločné priestory v 
oboch nájomných bytových domoch, 
ich obyvatelia majú krásne čisté 
steny, natreté zábradlie a nové sokle.

Oprava miestnych komunikácií, 
ktorá bola financovaná z vlastných 
zdrojov obce. Opravené sú ulice: 
Myrtina krátka, Krakovská 4 a 5 
časť, Nosákova, Luk, Konečná a 
parkovisko pri bytovom dome 
Beňadikova.

Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti. Začalo sa rekonštrukciou a modernizáciou 
zdravotného strediska, na ktorú bola poskytnutá dotácia z 
Ministerstva zdravotníctva SR. Z vlastných zdrojov hradíme 
spoluúčasť vo výške 5% a rekonštrukciu lekárne. Do nových 
priestorov sa budú lekári sťahovať začiatkom roka 2021. Touto 
modernizáciou sa rozšíri počet lekárov, ktorí budú poskytovať 
zdravotnú starostlivosť. 

Predkovia – začali sme s 
rekonštrukciou hrobky Viliama Tótha 
na cintoríne v Ivanke, financovanú 
pomocou cezhraničnej spolupráce s 
Maďarskom. V tomto roku sa hrobka 
odizolovala proti vlhkosti a obnovený 
vzhľad získa v budúcom roku.

Podarilo sa v roku 2020



PREHĽAD OBYVATEĽOV OBCE IVANKA PRI NITRE K 10.12.2020

Ku dňu 10.12.2020 eviduje Obec Ivanka pri Nitre 2936 obyvateľov.
• Prihlásení občania k trvalému pobytu: 2871 občanov
• Prihlásení občania k prechodnému pobytu: 75 občanov
• Prihlásení cudzinci v obci Ivanka pri Nitre: 35 občanov 

V období od: 01.01.2020 - do: 10.12.2020
• sa prihlásilo k trvalému pobytu 112 nových občanov
• sa prihlásilo k prechodnému pobytu 10 občanov
• sa odhlásilo z trvalého pobytu 81 občanov

DO NAŠEJ OBCE
PRIBUDLI NOVÍ OBČANIA

V období od: 01.01.2020 do: 
10.12. 2022 sa narodilo 33 
detí, z toho 14 chlapcov a 19 
dievčat. Vitajte medzi nami...

OPUSTILI NÁS

V období od: 01.01.2020 do: 
10.12. 2022 nás navždy 
opustilo 23 občanov, z toho 
13 mužov a 10 žien.
Pozostalým vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť....

MANŽELSTVÁ

V období od: 01.01.2020 do: 
10.12. 2022 uzatvorilo 
manželstvo 18 párov.
Srdečne blahoželáme....

Informácie z jednotlivých oblastí samosprávy

Matrika
referent: Gabriela Piktorová

Sociálna oblasť
referent: Mgr. Martina Pňačeková

AKO SME POMÁHALI NAŠIM OBČANOM V 
ROKU 2020 V ICH NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ 
SITUÁCII

• V roku 2020 bolo v rozpočte obce vyčlenených 
3.000,- € na poskytnutie jednorazových dávok v 
hmotnej núdzi. O pomoc k 10.12.2020 požiadalo 11 
občanov, z toho boli 5 jednotlivci a 6 rodín.

• Každému z týchto žiadateľov bola poskytnutá 
jednorazová dávka v hmotnej núdzi. Dávka bola 
určená na úhradu mimoriadnych liečebných 
nákladov, nevyhnutného ošatenia, obuvi a školských 
potrieb pre nezaopatrené deti. Z pridelenej sumy sa 
vyčerpalo 2400,-€.

• Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola na 
základe žiadosti o dotáciu na podporu výchovy k 
stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá dotácia 
vo výške 42 924 € pre 172 (počas 1-6 mesiaca) 
a 174 (počas 9-12 mesiaca) detí zo základnej školy 
a vo výške 5 528,40 € pre 21 (počas 1-8 mesiaca) 
a 13 (počas 9-12 mesiaca) detí z materskej školy.



• O dotáciu na podporu výchovy k plneniu 
školských povinností dieťaťa ohrozeného 
sociálnym vylúčením požiadala obec ÚPSVaR pre 
3 deti, schválená a poskytnutá bola vo výške 
33,20€ na školský rok len pre jedno dieťa, ktoré 
splnilo podmienky.

• Obec naďalej poskytuje aj donášku obedov pre 
našich seniorov, výnimkou sú školské prázdniny a 
obdobie, počas ktorých boli zatvorené ZŠ a MŠ a 
školská jedáleň kvôli opatreniam. V tomto období 
túto službu využívajú šiesti seniori. V prípade 
záujmu seniorov o službu donášky obedov je 
potrebné podať žiadosť o poskytovanie donášky 
obedov na obecný úrad a zakúpiť si 2 kusy 
viacposchodových obedárov. Schválená suma za 
donášku jedného obeda je 0,33 € (platí sa 
obecnému úradu), platba za samotný obed sa 
uhrádza školskej jedálni, ktorá obedy pripravuje.

• Obec priebežne vykonávala posudkovú činnosť 
pre občanov a vydávala rozhodnutia pre 
poskytovanie sociálnej služby na: 
- zariadene pre seniorov (7 občanov)
- zariadenie opatrovateľskej služby (1 občan)
- denný stacionár 
- prepravnú službu (2 občania)
- opatrovateľskú službu (3 občania)

• V obci poskytujeme opatrovateľskú službu v 
domácnosti klienta (podanie obedu, dohľad, 
vykonanie celkového kúpeľa a pod.) 
prostredníctvom OZ Prosocia a Seniorka n.o. 
O túto službu je čoraz väčší záujem, v súčasnosti sa 
poskytuje 5 klientom. Opatrovateľská služba je 
jednou z najvhodnejších foriem pomoci pre občana, 
nakoľko zostáva v prirodzenom prostredí a 
potrebnú pomoc mu poskytuje iná fyzická osoba.

• V našej obci v období január – jún vykonával trest 
povinnej práce určený Okresným súdom 1 občan v 
rozsahu 300 hodín. Počas tohto obdobia vykonávali 
menšie obecné služby celkovo 3 nezamestnaní 
občania, poberajúcich dávku v hmotnej núdzi. Podľa 
dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
tieto práce vykonávali v pondelok 4 hodiny a utorok 
4 hodiny. Pomáhali pri likvidovaní odpadu v obci, 

drobných výkopových prácach, udržiavaní čistoty a 
poriadku v obci, vysádzaní zelene, príprave 
priestorov pre kultúrne podujatia a drobných 
pomocných kancelárskych prácach na obecnom 
úrade. Výkon týchto prác v rozsahu 32 hodín 
mesačne je podmienený poskytnutím dávky v 
hmotnej núdzi, ktorú poskytuje štát. Obec im za 
tieto práce odmenu neposkytuje. Počas 1.vlny 
pandémie nevykonávali pracovníci žiadne drobné 
obecné služby. 

• Obec poskytuje 10 prijímateľom sociálnych 
služieb v Zariadení pre seniorov Domov sv.Jozefa 
príspevok vo výške 20 € na klienta a mesiac.

Slovenský červený kríž znovu poskytol potravinovú 
pomoc pre rodiny v hmotnej núdzi.

• Poplatky za hrobové miesta sa v tomto roku 
nezmenili. Plánuje sa výstavba Kolumbária povedľa 
domu smútku. Občania si budú môcť zakúpiť 
hotové urnové miesto v kolumbáriu.

NÁJOMNÉ BYTY
Obec aktuálne eviduje 20 žiadateľov o pridelenie 
nájomného bytu. Žiadatelia sú povinní každoročne k 
31.1. b.r. obnoviť si svoju žiadosť. V súčasnosti 
nemáme žiadne voľné nájomné byty.
 

Predkovia – začali sme s 
rekonštrukciou hrobky Viliama Tótha 
na cintoríne v Ivanke, financovanú 
pomocou cezhraničnej spolupráce s 
Maďarskom. V tomto roku sa hrobka 
odizolovala proti vlhkosti a obnovený 
vzhľad získa v budúcom roku.
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Stavebný úrad
referenti: A. Uhrová, K. Klemanová

Názov  počet  
Stavebné povolenie  30 
Územné rozhodnutie  1  
Kolaudačné rozhodnutie  72  
Búracie povolenie  2 
Zmena stavby pred dokončením  1  
Zmena účelu užívania stavby  4 
Dodatočné povolenie stavby  2 
Ohlásenia drobnej stavby  55 
Potvrdenie o  existencii stavby  8 
Potvrdenie o  neexistencii stavby  2 
Rozdelenie stavby  2 
Rozkopávkové povolenie  5 
Štátny stavebný dohľad  2 
Územno -plánovacia informácia  20 
Potvrdenie o  veku stavby  6 
Potvrdenie o  odstránení  stavby  4 
Záväzné stanovisko § 120  5 
Rôzne (odpovede -  súd, prokuratúra, polícia) 25 
Sťažnosť  1 
Suma vybraná za vyššie uvedené úkony:  6 015,00€ 

PREHĽAD STAVEBNEJ ČINNOSTI V ROKU 2020

V roku 2020 naďalej pretrváva záujem o výstavbu 
v našej obci, o čom svedčí množstvo žiadostí o 
územnoplánovaciu informáciu, žiadosti o stavebné 
povolenie a počet kolaudačných rozhodnutí. 

Občanom - stavebníkom dávame do pozornosti 
platnosť nového VZN č. 1/2020 o miestnom 
poplatku za rozvoj obce, ktoré začína platiť od 
1.1.2021. 

Sadzby poplatku za rozvoj sa ustanovujú za každý aj 
začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti 
stavby na celom území obce Ivanka pri Nitre v 
členení podľa druhu stavby nasledovne: 
a) stavby na bývanie 5,- € 
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, 
stavby pre vodné hospodárstvo stavby využívané na 
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10,- € 
c) priemyselné stavby a stavby využívané na 
skladovanie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 10,- € 
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú 
činnosť, stavby využívané na skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a 
so zárobkovou činnosťou 10,- € 
e) ostatné stavby 10,- €

Výnos z poplatku za rozvoj možno použiť výlučne na 
účely ustanovené osobitným právnym predpisom na 
rozvoj obce.



Kanalizácia a odpadové
hospodárstvo
referent: Peter Varga

Vážení občania podobne ako sme Vás informovali v 
roku 2019 o vystavených rozhodnutiach za vývoz 
komunálneho odpadu a za odvádzanie odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou, tak aj v roku 2020 Vás 
oboznámime o uvedených poplatkoch.

V roku 2020 bolo za vývoz komunálneho odpadu u 
fyzických osôb vystavených 1019 rozhodnutí, čo tvorí 
sumu vo výške 72 647,27€. Suma, ktorá bola k 30. 11. 
2020 uhradená je 70 843,10€. Dlžná suma k 30. 11. 
2020 za rok 2020 je 18 04,17€. Z 1019rodín 
nezaplatilo k uvedenému dátumu 22 rodín.

U právnických osôb za rok 2020 za vývoz 
komunálneho odpadu bola vyfakturovaná suma vo 
výške 41 598,85€. U podnikateľov neevidujeme za rok 
2019 a 2020 žiadne nedoplatky.

V roku 2020 bolo za odvádzanie odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou u fyzických osôb vystavených 
776 rozhodnutí čo je aj počet pripojeých domácností na 
kanalizáciu, ktoré sú oficiálne nahlásené. Suma, ktorá 
bola rozhodnutiami vystavená je 84 149,02€. K 30. 11. 
2020 bola uhradená suma 81 993,66€. Dlžná suma, k 
30.11. 2020 za rok 2020 je 2 155,59€. Zo 776 rodín 
nezaplatilo k 30. 11. 20120 17 rodín. 

U právnických osôb za rok 2020 neboli v čase vydania 
tohto článku ešte faktúry za odvádzanie verejnou 
kanalizáciou vystavené, faktúry sa robia až ku koncu 

roka, ale v roku 2019 boli vystavené faktúry v sume 
4046,60€. Celá suma bola uhradená takže 
neevidujeme nedoplatky.

V roku 2020 sa nám za poplatok za komunálny odpad 
a poplatok za odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou 
podarilo od dlžníkov za minulé roky vymôcť sumu: 5 
620,26€. Naďalej aj v tomto roku prosíme občanov, 
ktorí sú napojení na kanalizáciu, ale oficiálne sa ešte 
neprihlásili na obecnom úrade, aby sa čo najskôr prišli 
zaevidovať na OÚ.

Upozorňujeme občanov, ktorí dostali domov 
upomienky a k 30. 11. 2020 nezaplatili, aby tak urobili 
do 31. 1. 2021. Od 01. 01. 2020 môže byť každému 
dlžníkovi, ktorí vlastní vodičský preukaz tento odobraný 
a môže byť odpojený od verejnej kanalizácie.

Pekne poprosím rodiny, ktorých príbuzní pracujú alebo 
študujú v zahraničí a nezdržiavajú sa v mieste trvalého 
bydliska a chcú, aby im bola uznaná zľava či na 
poplatku za odvoz odpadu alebo odvádzaní 
odpadových vôd verejnou kanalizáciou, aby 
zodpovedajúce podklady aj so žiadosťou na úľavu 
priniesli na obecný úrad do 29. februára 2021.

Upozorňujeme domácnosti, ktoré sú napojené na 
obecnú kanalizáciu a majú zvody zo striech napojené do 
obecnej kanalizácie, že konajú protizákonne. V roku 
2021 bude poverenou firmou prebiehať kontrola 
všetkých domácností, či nie sú napojené zvody zo 
striech do obecnej kanalizácie. V prípade zistenia 
takýchto pripojení, hrozí občanovi pokuta.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým občanom, ktorí 
poctivo separujú všetok odpad, aby nepoľavili vo svojej 
snahe a zároveň poprosiť tých občanov, ktorí nie sú až 
takí precízni, aby vynaložili viac úsilia pri triedení 
odpadu. Pomôžeme tak hlavne životnému prostrediu, 
ale hlavne nebude narastať cena za odvoz 
komunálneho odpadu. Ceny za odvoz komunálneho 
odpadu sa každým rokom zvyšujú a je iba na nás, ako 
sa postavíme k problematike separovania odpadu. 

Všetci občania obce môžu svoj vytriedený odpad 
priniesť na zberový dvor: papier, sklo, plasty, stavebný 
odpad (stavebný odpad je za poplatok), objemný odpad, 
elektroodpad, drevo, aby sa nevytvárali v obci čierne 
skládky, lebo je to úplne zbytočné a nepochopiteľné, 
keď na zberovom dvore berieme skoro všetok odpad. 
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PREVÁDZKOVÝ ČAS ZBERNÉHO DVORA: 

Letné obdobie od 01. 04. do 30. 11.
Pondelok . . . . . . . . . 17.00 hod. – 20.00 hod.
Streda . . . . . . . . . . . 17.00 hod. – 20.00 hod.
Sobota . . . . . . . . . . 09.00 hod. – 13.00 hod.

Zimné obdobie od 01. 12. do 31. 03.
Pondelok . . . . . . . . 15.30 hod. – 18. 00 hod.
Sobota . . . . . . . . . .  09.00 hod. – 13.00 hod.

Zberný dvor slúži výlučne občanom Ivanky 
pri Nitre, ktorí majú riadne uhradený 
poplatok za odvoz a zneškodnenie 
komunálneho odpadu. Zberný dvor je pod 
stálou kontrolou kamerového systému.

Poďakovanie patrí všetkým občanom, za 
príkladnú úhradu poplatkov za smetné a 
stočné v roku 2020.

Správa daní
a poplatkov
referent: Júlia Majdánová 

Vážení občania, s blížiacim sa koncom roka Vám 
chceme pripomenúť, že daňové priznanie k dani z 
nehnuteľnosti a k dani za psa je povinný podať 
daňovník príslušnému správcovi dane do konca 
januára 2021. Povinnosť podať daňové priznanie 
má ten občan, ktorý v priebehu roka 2020 
uskutočnil zmenu vo vlastníctve, v nájme, v užívaní, 
v zániku nehnuteľnosti alebo mu bolo vydané 
stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie. Správcom 
dane v katastrálnom území obce Ivanka pri Nitre je 
Obecný úrad Ivanka pri Nitre.

Ak sa občan stal v priebehu roka 
držiteľom/vlastníkom psíka staršieho ako 6 
mesiacov alebo psík uhynul, túto skutočnosť je 
rovnako potrebné oznámiť správcovi dane. 

Žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľnosti alebo za 
psa je možné podať do 31.januára 2020, pokiaľ o to 
občan nepožiadal v predchádzajúcich obdobiach. 
Nárok na úľavu majú občania osamelo žijúce osoby 
staršie ako 70 rokov alebo občania s ťažkým 
zdravotným postihnutím, alebo držitelia preukazu 
občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí 
vlastnia nehnuteľnosť alebo sú vlastníkmi psa.

Tlačivá na podanie daňových priznaní sú dostupné 
na webovej stránke Ministerstva financií SR, na 
webovej stránke obce Ivanka pri Nitre alebo osobne 
na Obecnom úrade v Ivanke pri Nitre.

Milí spoluobčania. V tomto predvianočnom období, 
keď sa všetci pripravujeme na jeden z najkrajších 
sviatkov v roku mi dovoľte sa Vám prihovoriť na 
tému kanalizácia.

Všetci viete, že na uliciach Urbárska, Myrtina-krátka, 
Myrtina-dlhá, Ábelová, Mateja Tučku, Horná, Luk, 
Gergeľová, Na Štrkovisko sú vybudované 
prečerpávacie stanice, ktoré zabezpečujú plynulý 
odvod odpadových vôd. Vďaka zopár 
nezodpovedným občanov, ktorí vhadzujú do 
kanalizácie vlhčené utierky sa s pravidelnosťou 
zapchávajú tieto čerpadlá. Najčastejšie máme tento 
problém na ulici Mateja Tučku, kde opravujeme 
minimálne jedenkrát mesačne čerpadlo. (v prílohe 
predkladáme prehľad opráv jednotlivých čerpadiel v 
rokoch 2019 a 2020)

Upchatá kanalizácia má svoje negatívne následky 
ako je zápach, ktorý sa šíri občanom do domácností 
cez sifóny a obmedzené používanie nielen toaliet ale 
aj osobnej hygieny.

Okrem tejto skutočnosti v nemalej miere sú to aj 
dažďové zvody, ktorými občania vpúšťajú dažďovú 
vodu do kanalizácie. Tento faktor spôsobuje 
vyplavovanie vody na ulici Na Štrkovisko, kde 
občanom tam žijúcim zaplavujeme záhrady a dvory. 
Títo nevedia plnohodnotne využívať svoje záhrady 
lebo okrem kontaminácie pôdy sa tam šíri aj 
zápach.

Týmto by sme sa chceli ospravedlniť občanom, 
ktorí majú problém s odpadovou vodou v blízkosti 
hlavnej prečerpávacej stanice na ulici Na 
štrkovisko. V rozpočte pre rok 2021 je zahrnutá 

Všetci sme sa veľmi tešili keď sa začala budovať 
kanalizačná sieť v našej obci. Vedeli sme, že nám 
odbudnú každomesačné starosti s čistením 
septikov a budeme mať komfortnejší život. Táto 
vymoženosť má veľa pozitív ale aj negatív. Po 
spustení kanalizácie sme robili a robíme osvetu, 
upozorňujeme, čo patrí do kanalizácie a čo nie, 
všetko je však márne.

V svojom článku sa dotkneme tej negatívnej 
stránky, ktorá nám spôsobuje nemalé problémy a 
zvýšené finančné výdavky.

investícia na riešenie situácie odvádzania 
odpadovej vody, ktorá spôsobuje tieto problémy.

Preto aj touto cestou Vás všetkých veľmi pekne 
prosíme, buďme ohľaduplnejší k nášmu životnému 
prostrediu.

Tí, ktorí máte dažďové zvody zapustené do 
kanalizácie máte možnosť si to odstrániť do 
31.03.2021 bez pokút, po tomto termíne 
pristúpime k sankcionovaniu.



Správa majetku
a starostlivosti 
o majetok obce
referent: Mgr. Dagmar Szabóová 

V januári 2020 podalo daňové priznanie k dani za nehnuteľnosť 169 
občanov (fyzických osôb) a 21 právnických osôb (firiem). V roku 
2020 podalo daňové priznanie za psa 53 občanov. Do evidencie psov, 
ktorú vedie obecný úrad bol prihlásených 25 psov a odhlásených bolo 
34 psov.

Evidenciu psov vedie Obecný úrad 
v Ivanke pri Nitre a každý psík starší 
ako 6 mesiacov dostáva pri zápise 
evidenčnú známku na psa. 
Samozrejme každý psík musí byť 
začipovaný. Chceme sa poďakovať 
všetkým občanom, ktorí aj počas 
„corona krízy“, v čase veľmi 
zložitých podmienok uprednostnili 
platenie daní a poplatkov 
prostredníctvom eletronického 
bankovníctva cez internet. Veľká 
vďaka patrí aj občanom bez 
možnosti technických prostriedkov, 
ktorí riešili vyplatenie daní a 
poplatkov osobne na obecnom 
úrade. Zároveň prosíme občanov, 
ktorí ešte neuhradili dane z 
nehnuteľnosti alebo za psa, aby si 
splnili túto povinnosť voči obci. 

Právnické osoby - firmy:  
Výrub dane 237.841,48 

EUR, Zaplatené: 233.841,48 
EUR, Nedoplatok: 4.000,00 

EUR

Obyvatelia - fyzické osoby: 
Výrub dane 50.506,44 

EUR,Zaplatené: 43.731,26 
EUR, Nedoplatok: 6.775,18 

EUR

0 100000 200000
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Zaplatená daň za nehnuteľnosť

Nedoplatok dane z 
nehnuteľnos�

DAŇ ZA PSA
Počet vystavených rozhodnutí k 
dani za psa za rok 2020 ku dňu 
30.11.2020 bolo 345 v celkovej 
sume 1879,32 EUR (za fyzické aj 
právnické osoby).

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 
Počet vystavených rozhodnutí k 
dani z nehnuteľnosti za rok 2020 ku 
dňu 30.11.2020 bolo 1226 v 
celkovej sume 288 347,92 EUR (za 
fyzické aj právnické osoby).

Právnické osoby - firmy:  
Výrub dane 8,00 EUR, Zaplatené: 
8,00 EUR, Nedoplatok: 0,00 EUR

Obyvatelia - fyzické osoby: 
Výrub dane 1.871,32 

EUR, Zaplatené: 1.825,32 
EUR, Nedoplatok: 46,00 EUR
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Výrub dane za psa

Zaplatená daň za psa

Nedoplatok dane za psa

Milí spoluobčania. V tomto predvianočnom období, 
keď sa všetci pripravujeme na jeden z najkrajších 
sviatkov v roku mi dovoľte sa Vám prihovoriť na 
tému kanalizácia.

Všetci viete, že na uliciach Urbárska, Myrtina-krátka, 
Myrtina-dlhá, Ábelová, Mateja Tučku, Horná, Luk, 
Gergeľová, Na Štrkovisko sú vybudované 
prečerpávacie stanice, ktoré zabezpečujú plynulý 
odvod odpadových vôd. Vďaka zopár 
nezodpovedným občanov, ktorí vhadzujú do 
kanalizácie vlhčené utierky sa s pravidelnosťou 
zapchávajú tieto čerpadlá. Najčastejšie máme tento 
problém na ulici Mateja Tučku, kde opravujeme 
minimálne jedenkrát mesačne čerpadlo. (v prílohe 
predkladáme prehľad opráv jednotlivých čerpadiel v 
rokoch 2019 a 2020)

Upchatá kanalizácia má svoje negatívne následky 
ako je zápach, ktorý sa šíri občanom do domácností 
cez sifóny a obmedzené používanie nielen toaliet ale 
aj osobnej hygieny.

Okrem tejto skutočnosti v nemalej miere sú to aj 
dažďové zvody, ktorými občania vpúšťajú dažďovú 
vodu do kanalizácie. Tento faktor spôsobuje 
vyplavovanie vody na ulici Na Štrkovisko, kde 
občanom tam žijúcim zaplavujeme záhrady a dvory. 
Títo nevedia plnohodnotne využívať svoje záhrady 
lebo okrem kontaminácie pôdy sa tam šíri aj 
zápach.

Týmto by sme sa chceli ospravedlniť občanom, 
ktorí majú problém s odpadovou vodou v blízkosti 
hlavnej prečerpávacej stanice na ulici Na 
štrkovisko. V rozpočte pre rok 2021 je zahrnutá 

Všetci sme sa veľmi tešili keď sa začala budovať 
kanalizačná sieť v našej obci. Vedeli sme, že nám 
odbudnú každomesačné starosti s čistením 
septikov a budeme mať komfortnejší život. Táto 
vymoženosť má veľa pozitív ale aj negatív. Po 
spustení kanalizácie sme robili a robíme osvetu, 
upozorňujeme, čo patrí do kanalizácie a čo nie, 
všetko je však márne.

V svojom článku sa dotkneme tej negatívnej 
stránky, ktorá nám spôsobuje nemalé problémy a 
zvýšené finančné výdavky.

investícia na riešenie situácie odvádzania 
odpadovej vody, ktorá spôsobuje tieto problémy.

Preto aj touto cestou Vás všetkých veľmi pekne 
prosíme, buďme ohľaduplnejší k nášmu životnému 
prostrediu.

Tí, ktorí máte dažďové zvody zapustené do 
kanalizácie máte možnosť si to odstrániť do 
31.03.2021 bez pokút, po tomto termíne 
pristúpime k sankcionovaniu.
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Milí spoluobčania. V tomto predvianočnom období, 
keď sa všetci pripravujeme na jeden z najkrajších 
sviatkov v roku mi dovoľte sa Vám prihovoriť na 
tému kanalizácia.

Všetci viete, že na uliciach Urbárska, Myrtina-krátka, 
Myrtina-dlhá, Ábelová, Mateja Tučku, Horná, Luk, 
Gergeľová, Na Štrkovisko sú vybudované 
prečerpávacie stanice, ktoré zabezpečujú plynulý 
odvod odpadových vôd. Vďaka zopár 
nezodpovedným občanov, ktorí vhadzujú do 
kanalizácie vlhčené utierky sa s pravidelnosťou 
zapchávajú tieto čerpadlá. Najčastejšie máme tento 
problém na ulici Mateja Tučku, kde opravujeme 
minimálne jedenkrát mesačne čerpadlo. (v prílohe 
predkladáme prehľad opráv jednotlivých čerpadiel v 
rokoch 2019 a 2020)

Upchatá kanalizácia má svoje negatívne následky 
ako je zápach, ktorý sa šíri občanom do domácností 
cez sifóny a obmedzené používanie nielen toaliet ale 
aj osobnej hygieny.

Okrem tejto skutočnosti v nemalej miere sú to aj 
dažďové zvody, ktorými občania vpúšťajú dažďovú 
vodu do kanalizácie. Tento faktor spôsobuje 
vyplavovanie vody na ulici Na Štrkovisko, kde 
občanom tam žijúcim zaplavujeme záhrady a dvory. 
Títo nevedia plnohodnotne využívať svoje záhrady 
lebo okrem kontaminácie pôdy sa tam šíri aj 
zápach.

Týmto by sme sa chceli ospravedlniť občanom, 
ktorí majú problém s odpadovou vodou v blízkosti 
hlavnej prečerpávacej stanice na ulici Na 
štrkovisko. V rozpočte pre rok 2021 je zahrnutá 

CINTORÍNY
Sú pietnym miestom odpočinku našich najbližších 
ako aj priateľov, miestom kde chodíme vzdať úctu 
zosnulým a venovať im spomienku. Preto sa 
snažíme o tieto miesta starať, udržiavať ich a 
skrášľovať.

Aj obec vo veľkej miere prispieva k tomu aby tieto 
miesta boli zveľadené, čisté a dôstojné. Určite ste si 
všimli že sme začali postupne s obnovou náterov 
oplotenia na cintoríne Luk.

Na hornom cintoríne, ako ho všetci voláme sme 
vypílili staré tuje a tiež začali s náterom oplotenia, 
ktoré by sme chceli ukončiť na jar. Dominantou 
horného cintorína je hrobka Viliama Tótha, ktorá 

ulica počet
opráv

2019
(€)

okt. 2020
(€)

Urbárska 1 50,90 0 0,00

Myrtina dlhá 2 146,10 1 88,08

Myrtina krátka 9 4 892,63 6 4 173,92

Ábelová 1 398,20 0 0,00

Mateja Tučka 7 4 298,78 12 3 348,79

Horná 3 1 254,15 2 1 340,97

Luk 7 1 467,46 2 1 998,50

Na Štrkovisko 8 4 234,91 2 2 719,68

opravy ulice 18 762,13 13 669,94
preplach Hasbring 
kanalizácie 3 003,10 4790,48

výmena poklopu 
Beňadikova 280,00

opravy celkom 21 765,23 18 460,42

počet
opráv

PREHĽAD OPRÁV REALIZOVANÝCH
NA ČERPACÍCH STANICIACH KANALIZÁCIE 

Všetci sme sa veľmi tešili keď sa začala budovať 
kanalizačná sieť v našej obci. Vedeli sme, že nám 
odbudnú každomesačné starosti s čistením 
septikov a budeme mať komfortnejší život. Táto 
vymoženosť má veľa pozitív ale aj negatív. Po 
spustení kanalizácie sme robili a robíme osvetu, 
upozorňujeme, čo patrí do kanalizácie a čo nie, 
všetko je však márne.

V svojom článku sa dotkneme tej negatívnej 
stránky, ktorá nám spôsobuje nemalé problémy a 
zvýšené finančné výdavky.

investícia na riešenie situácie odvádzania 
odpadovej vody, ktorá spôsobuje tieto problémy.

Preto aj touto cestou Vás všetkých veľmi pekne 
prosíme, buďme ohľaduplnejší k nášmu životnému 
prostrediu.

Tí, ktorí máte dažďové zvody zapustené do 
kanalizácie máte možnosť si to odstrániť do 
31.03.2021 bez pokút, po tomto termíne 
pristúpime k sankcionovaniu.



Milí spoluobčania. V tomto predvianočnom období, 
keď sa všetci pripravujeme na jeden z najkrajších 
sviatkov v roku mi dovoľte sa Vám prihovoriť na 
tému kanalizácia.

Všetci viete, že na uliciach Urbárska, Myrtina-krátka, 
Myrtina-dlhá, Ábelová, Mateja Tučku, Horná, Luk, 
Gergeľová, Na Štrkovisko sú vybudované 
prečerpávacie stanice, ktoré zabezpečujú plynulý 
odvod odpadových vôd. Vďaka zopár 
nezodpovedným občanov, ktorí vhadzujú do 
kanalizácie vlhčené utierky sa s pravidelnosťou 
zapchávajú tieto čerpadlá. Najčastejšie máme tento 
problém na ulici Mateja Tučku, kde opravujeme 
minimálne jedenkrát mesačne čerpadlo. (v prílohe 
predkladáme prehľad opráv jednotlivých čerpadiel v 
rokoch 2019 a 2020)

Upchatá kanalizácia má svoje negatívne následky 
ako je zápach, ktorý sa šíri občanom do domácností 
cez sifóny a obmedzené používanie nielen toaliet ale 
aj osobnej hygieny.

Okrem tejto skutočnosti v nemalej miere sú to aj 
dažďové zvody, ktorými občania vpúšťajú dažďovú 
vodu do kanalizácie. Tento faktor spôsobuje 
vyplavovanie vody na ulici Na Štrkovisko, kde 
občanom tam žijúcim zaplavujeme záhrady a dvory. 
Títo nevedia plnohodnotne využívať svoje záhrady 
lebo okrem kontaminácie pôdy sa tam šíri aj 
zápach.

Týmto by sme sa chceli ospravedlniť občanom, 
ktorí majú problém s odpadovou vodou v blízkosti 
hlavnej prečerpávacej stanice na ulici Na 
štrkovisko. V rozpočte pre rok 2021 je zahrnutá 

doteraz svojím vzhľadom skôr špatila ako 
upútavala. Aj toto bude už čoskoro minulosťou, ako 
ste si možno všimli, začalo sa s jej celkovou 
obnovou, ktorá bude ukončená v budúcom roku.

Nový vzhľad hrobky, ako aj jej osvetlenie bude tvoriť 
zaujímavý prvok celkového obrazu cintorína.

Nedá mi však poukázať na to, že nie všetci ktorí 
tieto miesta navštevujeme sa správame 
zodpovedne. Prázdne sklenené svietniky patria do 
kontajnerov na komunálny odpad a nie za náhrobné 
kamene. Pri údržbe - kosení nám tieto odložené 
svietniky komplikujú prácu.

Neraz sa stane, že ich nie je vidieť a kosci ich 
zachytia vyžínačkami a rozbité sklo im spôsobuje 
poranenia, prípadne poškodenia hrobových miest. 
Nielen svietniky patria do komunálneho odpadu, ale 
aj umelé vence. Na cintorínoch máme umiestnené 
kontajnery na komunálny odpad, ale aj bioodpad, 
kde patria živé kvety a iný bioodpad bez črepníkov.

Príspevky poslancov OZ

Vážení spoluobčania Ivanky pri Nitre.
Dovoľte mi začať tento príhovor rečníckou otázkou:

Čo potrebuje bežný občan, aby bol spokojný s obcou, 
v ktorej žije?

Niekomu stačí prístupová cesta, ďalší chce čistý 
cintorín, osvetlenie a udržiavanú verejnú zeleň, a 
veľa ľudí chce, aby im obec zabezpečila aj niečo 
viac: kvalitné školstvo, kultúru, športoviská či 
zábavu. Mnohí z vás si pravidelne kladú otázky 
týkajúce sa priorít obce, jej rozvoja a smerovania. 
Prečo na našej ulici ešte stále nie je to, čo ja chcem 
a potrebujem? Kedy už konečne pred nami bude 
poriadny chodník, cesta? Tá cesta je v hroznom 
stave, už by sa pýtalo natiahnuť nový asfalt. Prečo 
nemáme cyklochodníky? Prečo na našej ulici nekosí 
trávniky obec? Prečo je u nás málo väčších 
zamestnávateľov, turistov či atrakcií? Ako to, že v 
inej obci niečo majú a u nás nie? Sú to bežné otázky, 

ktoré priamo či nepriamo zaznievajú a ktoré súvisia 
s tým, aké ciele si obec stanovuje, ako sa jej ich darí 
plniť a aké sú jej reálne možnosti.

Ani ja neviem na všetky otázky odpovede, ale 
spoločným úsilím a hladaním na ne môžme spolu 
nájsť aspoň čiastočne odpovede.

V súčastnosti prežívame čas po koronavíruse a 
máme novú skúsenosť, ktorá nám môže si 
uvedomiť hodnotu vlastného života i života celého 
spoločenstva v obci, meste i krajine, kde žijeme. 
Preto sa chcem skôr zamerať na to, či teda môže 
byť človek šťastný, aj keď sa mu v živote stane 
niečo takéto zlé ? 

Ježiš nám vo svojich ôsmich blahoslavenstvách 
ukázal cestu k pravému šťastiu. Blaženosť v nich 
pripisuje ľuďom, ktorí plačú, sú prenasledovaní, 
chudobní, znášajú bezprávie.

Všetci sme sa veľmi tešili keď sa začala budovať 
kanalizačná sieť v našej obci. Vedeli sme, že nám 
odbudnú každomesačné starosti s čistením 
septikov a budeme mať komfortnejší život. Táto 
vymoženosť má veľa pozitív ale aj negatív. Po 
spustení kanalizácie sme robili a robíme osvetu, 
upozorňujeme, čo patrí do kanalizácie a čo nie, 
všetko je však márne.

V svojom článku sa dotkneme tej negatívnej 
stránky, ktorá nám spôsobuje nemalé problémy a 
zvýšené finančné výdavky.

investícia na riešenie situácie odvádzania 
odpadovej vody, ktorá spôsobuje tieto problémy.

Preto aj touto cestou Vás všetkých veľmi pekne 
prosíme, buďme ohľaduplnejší k nášmu životnému 
prostrediu.

Tí, ktorí máte dažďové zvody zapustené do 
kanalizácie máte možnosť si to odstrániť do 
31.03.2021 bez pokút, po tomto termíne 
pristúpime k sankcionovaniu. Za všetko snáď napovie fotografia kontajnerov z 

cintorína, ktorá ukazuje ako to nemá vyzerať a čo 
spôsobujú návštevníci tohto pietneho miesta.

Preto si dovoľujem apelovať na všetkých 
návštevníkov cintorínov, správajme sa k tomuto 
miestu úctivo a s ohľadom na životné prostredie. 
Naši zosnulí si to zaslúžia.

V závere svojho príhovoru Vám chcem z celého 
srdca popriať šťastné a príjemné prežitie 
Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších.

15



Cesta k šťastiu teda neobchádza negatívne stránky 
nášho života. Na vrchu blahoslavenstiev však Ježiš 
vidí náš život, aký naozaj je, a ukazuje nám cestu, 
ako môžeme byť šťastní napriek často hrozivej 
životnej realite. V druhom blahoslavenstve sa 
sľubuje pravé šťastie tým, čo plačú. Život nie je 
vždy len úspech a vonkajšie šťastie. 

Strácame ľudí, ktorí sú nám drahí. Niekedy 
premárnime šance. Kto vo svojom živote nežialil 
nad stratami, ten vo svojom vnútri tvrdne. Pravú 
radosť pocíti len ten, kto  dokáže aj plakať. Kto 
vytláča všetky negatívne pocity, bude ukrátený aj o 
radosť. To isté platí aj pre vzťah k sebe samému. 
Ten je na našej ceste k šťastiu takisto veľmi 
dôležitý. Keď človek uzná svoje nedostatky a 
slabosti a v tomto zmysle ich aj oplače, zakúsi v 
nich Božiu prítomnosť. Boh je pri ňom, aby sa 
prostredníctvom svojich nedostatkov mohol dostať 
do kontaktu so svojím skutočným bytím. V žiali sa 
privoláva to, čo nemôžem prežiť. Znovu to ku mne 
prichádza z druhej strany. 

Aj choroba nás môže podnecovať k tomu, aby sme 
bežali k svojmu najvlastnejšiemu cieľu, k Bohu. Ak 
teda hovoríme o šťastí, nie je reč o zábave a o 
povrchných pôžitkoch. Nejde o rýchle a lacné 
šťastie, pri ktorom len krúžime okolo seba a 
neberieme na vedomie negatívne aspekty sveta. Ide 
o šťastie, ktoré možno nájsť len v tej realite, ktorú 
nachádzame okolo seba. Náboženstvo chce človeku 
ukázať, ako sa možno stať trvale šťastným. 
Vychádza pri tom z toho, že človek sa stane 
šťastným iba vtedy, keď bude žiť v zhode so svojím 
bytím a v súlade s Bohom. 

Viera a rozum by sa mali navzájom dopĺňať. To platí 
nielen pre intelektuálne úvahy o náboženstve, ale aj 
pre životnú prax a šírenia hodnôt s tým spojenými. 
Šťastie, ktoré prijímam od druhého človeka, šťastie, 
ktoré prežívam, keď sa môj život stáva naplneným, 
zážitok šťastia, ktorý pociťujem pri stretnutí s 
krásou umenia alebo stvorenia, to všetko je 
vsadené do ešte širšieho horizontu. V tom všetkom 
ma v konečnom dôsledku obdarúva Boh. A vo 
všetkom šťastí sa skrýva prísľub neporušiteľného a 
definitívneho šťastia. Iba ak prežívam svoje šťastie 
vo svetle tohto prísľubu, môžem si ho naplno 
vychutnať bez strachu, že oň raz prídem. Povrchné 

šťastie sa môže pominúť. No prísľub, ktorý v ňom 
počujem, sa nepomíňa. Bude naplnený. A to je 
naozaj dôvod na vďačnosť za každý jeden život 
človeka. 

A teraz sa vrátim k otázke zo začiatku článku. Ak má 
byť obyvateľ spokojný s obcou, v ktorej žije, nestačí 
mu iba sedieť za pecou, prizerať sa a kritizovať ( aj 
keď je potrebný niekedy i kritický pohľad). 
Predovšetkým by sa mal k rozvoju obce 
konštruktívne vyjadriť, keď sa to očakáva a keď je 
to účinné, napríklad prostredníctvom účasti na 
obecnom zastupiteľstve, pripomienkovaním 
programových dokumentov, íným vhodným 
spôsobom, alebo počas volieb. Tiež by som rád 
pripomenul tému medziľudských či skôr 
susedských vzťahov. Ľudia sa dnes menej 
stretávajú na uliciach, každý akoby si žil len vo 
vlastnom svete. Preto snažme sa viac si pomáhať 
navzájom. Niekedy stačí začať tým, že sa navzájom 
pozdravíme či usmejeme sa. Nerobme si napriek, 
skúsme si vypočuť jeden druhého a porozmýšľať, či 
naozaj musí ten náš strom šúchať o susedov dom 
alebo voda, ktorú čerpáme z pivnice vytekať 
susedovi pred dvere, či niečo iné ? A to si treba 
začať uvedomovať pre pokojné spolunažívanie a 
vyriešenie zbytočných problémov. 

A ak má niekto chuť a trochu dobrej vôle, mal by 
prispieť aj niečím naviac, tak ako to robia mnohí z 
vás. Napríklad prácou v obecných spolkoch a 
združeniach, účasťou na obecnej brigáde alebo len 
tým, že si pokosí trávnik pred svojím domom, alebo 
pomôže svojim starším susedom. Lebo len ako si to 
tu pri svojich príbytkoch a priestranstvách urobíme, 
tak to budeme mať a tak sa budeme aj cítiť.

Nech nás táto prežitá skúsenosť povzbudí k 
vyrozprávaniu a podeleniu sa s konštruktívnymi 
príbehmi, ktoré nám pomáhajú pochopiť, že sme 
všetci súčasťou jedného príbehu, väčšieho než my 
sami, a môžeme s nádejou hľadieť do budúcnosti, 
ak si skutočne bratsky preukazujeme vzájomnú 
starostlivosť, úctu a pomoc.

Všetkým vám prajem, vážení spoluobčania, 
príjemné spolunažívanie v našej obci. S pozdravom 
a poďakovaním
           poslanec OZ Mgr. Stanislav Zábojník 



Spolky a organizácie v našej obci

MISIJNÉ SESTRY V IVANKE PRI NITRE

Kto sme a čo robíme
Všetci už zaiste poznáte ten veľký sivý dom takmer 
uprostred obce a viete, že tam bývajú „nejaké 
sestričky“. Niektorí nás už poznáte veľmi dobre, 
niektorí viete, že sme misijné sestry a pre 
niektorých sme zatiaľ asi len „nejaké mníšky“. V 
tomto našom prvom príspevku do Ivanských zvestí 
by sme sa teda radi predstavili.

Plný názov nášho rehoľno - misionárskeho 
spoločenstva znie: Misijná kongregácia služobníc 
Ducha Svätého (latinsky: Congregatio Missionalis 
Servarum Spiritus Sancti, skratka CMSSpS). Jej 
zakladateľom je nemecký kňaz, Arnold Janssen, 
ktorého blahorečil pápež Pavol VI. v roku 1975. Za 
svätého ho vyhlásil 5. októbra 2003 pápež Ján 
Pavol II. 

 Misijný duch Arnolda Janssena sa začal 
prejavovať už v Bocholte, kde pôsobil ako kňaz a 
učiteľ. Trápilo ho, že mnoho ľudí vo svete ešte 
nepozná Krista. Bol si tiež vedomý toho, že 
Nemecko v tom čase ešte nemalo seminár na 
výchovu kňazov pre zahraničné misie. Naplnila ho 
myšlienka, že keď kňazi pre Kultúrny boj v 
Nemecku nemôžu vykonávať svoju kňazskú službu 
vo svojej krajine, mohli by ísť ako misionári do iných 
krajín. Arnold prosil Boha v modlitbe, aby poslal 
nejakého omilosteného muža, ktorý by založil v 
Nemecku misijný seminár. Vtedy ešte netušil, že 
tým omilosteným mužom bude on sám. 

 Veľa času strávil Arnold Janssen v úprimnej 
modlitbe, kým sa podujal na tento krok, a na vrchole 
Kultúrneho boja v Nemecku, 8. septembra 1875, 
zakladá prvý nemecký misijný seminár (Spoločnosť 
Božieho Slova) v susednom Holandsku, v malej 
pohraničnej dedinke Steyl. 

Skúsenosti prvých misionárov, ktorých Arnold 
vysielal, potvrdzovali, že pre misijnú činnosť zvlášť 
medzi ženami a deťmi sú potrebné aj misijné sestry. 
Tu sa otec Arnold začal zapodievať myšlienkou 
založiť aj kláštor na prípravu misijných sestier.

 Keď spomenul tento svoj plán v časopise „Malý 
posol Božského Srdca“, ktorý vydával v tisícových 
nákladoch, začali sa mladé dievčatá hlásiť. Medzi 
prvými uchádzačkami bola aj Helena 
Stollenwerková z Rollesbroichu (neskôr Matka 
Mária), ktorá prišla do Steylu v decembri 1882. 
Vo februári 1884 sa k čakateľkám pridala Hendrina 
Stenmanns (neskôr Matka Jozefa). Otec Arnold ich 
všetky zamestnal najprv ako slúžky v kuchyni 
misijného domu, kým dozrela jeho myšlienka 
kláštora pre misijné sestry. 

 Bolo to 8. decembra 1889, keď prvých osem 
mladých žien mohlo začať svoju rehoľno-misijnú 
prípravu. Tento deň sa datuje ako deň založenia 
našej Kongregácie. V jej začiatkoch a pri jej rozvoji 
zohrali Helena a Hendrina dôležitú úlohu, a preto ich 
otec Arnold po ich smrti menoval spoluzakladateľkami 
Misijnej kongregácie

 Otec Arnold si tiež uvedomoval, že misijná činnosť je 
dielom Ducha Svätého, a tak 8. septembra 1896 
zakladá aj klauzúrnu vetvu misijných sestier – 
Misijnú kongregáciu Služobníc Ducha Svätého 
ustavičnej poklony, ktorých charizmou je 
vyprosovať požehnanie pre misijnú činnosť 
misionárov a misijných sestier, pracujúcich tak 
povediac v prvej línii. Na Slovensku majú svoj 
kláštor v Nitre na Zobore (sú to naše „ružové sestry“ 
– podľa farby rehoľného habitu, ktorý nosia).

 Všetky tri spoločnosti, založené otcom Arnoldom, 
mali a majú jeden cieľ: šírenie Božieho kráľovstva vo 
svete slovom, skutkom a svedectvom života. 



S týmto cieľom sa otvárala aj prvá komunita 
Služobníc Ducha Svätého na Slovensku, a to 22. júla 
1931 v Spišskom Štiavniku. Pomerne rýchlo sa 
rozrastala, a sestry začali svoje pôsobenie v 
detských domovoch, nápravnovýchovných 
ústavoch pre dievčatá a domovoch dôchodcov. Ich 
počet rástol, a tak si v roku 1946 kúpili v Ivanke pri 
Nitre ďalší dom pre formáciu mladých sestier a 
hneď začali aj s prístavbou. V roku 1947 mohli 
vycestovať prvé štyri sestry do zámorských misií. 
Keď sa zdalo, že sa spoločnosť bude môcť sľubne 
rozvíjať, nastúpil v Československu režim, ktorého 
zásluhou boli sestry v roku 1951 internované do 
Trutnova, kde 9 rokov pracovali v textilnej továrni. 
Potom im vládne orgány ponúkli činnosť v 
Domovoch dôchodcov a Domovoch pre deti s 
obmedzenými schopnosťami, čo sestry aj prijali a 
až do roku 1991 pracovali v niekoľkých takýchto 
domovoch. Časť sestier sa vrátila na Slovensko v 
roku 1969.

Po Nežnej revolúcii, kedy v roku 1991 misijné sestry 
dostali späť svoj dom v Ivanke pri Nitre, prichádzali 
sem najprv tie prácou zodraté a zoslabnuté, aby tu 
mohli prežiť jeseň svojho života.

Postupne, ako sa menila politická a hospodárska 
situácia na Slovensku – a s ňou i život a zmýšľanie 
mladých ľudí - začali sa meniť aj naše apoštoláty a 
spôsob prípravy na misie. Dnes nás je na Slovensku 
44, a 19 slovenských služobníc Ducha Svätého 
pracuje v iných krajinách sveta. Tu, v Ivanke pri 
Nitre, vedieme Zariadenie pre seniorov. Keďže 
kláštor je zároveň aj centrálny – tzv. provinciálny – 
dom našej Kongregácie, vedie sa tu administrácia 
celej provincie a je tu zriadený provinciálny archív. 
Momentálne sú dvere nášho kláštora pre verejnosť 
zatvorené, ale veríme, že ich budeme môcť znova 
otvoriť pre rôzne stretnutia duchovného rázu, pre 
návštevy detí z okolitých škôl a pre spoluprácu s 
farnosťou.

V Bratislave, Nitre, Přerove a tento rok už aj v 
Revúcej sa zapájame do diania farností, venujeme 
sa ľuďom bez domova, rómskemu obyvateľstvu, 
chorým, vyučovaniu náboženstva a iných 
predmetov v školách, šíreniu Božieho kráľovstva aj 
cez média, a usilujeme sa svedčiť o ňom slovom a 
životom všade, kde sme. Viac o tom nájdete aj na 
našich sociálnych sieťach. A ešte viac sa dozviete 
pri osobných stretnutiach.

www.ssps.sk
@misijnesestryssps
Misijné sestry služobnice Ducha Svätého
Misijné sestry služobnice Ducha Svätého SSpS

SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV – ZÁKLADNÁ 
ORGANIZÁCIA ODBOR VINÁROV

Odbor vinohradnícky Ivanka pri Nitre. Naša 
Základná organizácia bola založená dňa 24.07. 
1976 ako pokračovateľka zaniknutej Základnej 
organizácie Slovenského ovocinárskeho a 
záhradkárskeho zväzu našich otcov. V roku 1979 
zjazd prijal nový názov a premenoval ju na Slovenský 
zväz záhradkárov a funguje až dodnes. To znamená, 
že naša organizácia tu existuje už 44 rokov. Záber 
našej činnosti zo začiatku bol veľmi široký. 



Po založení našej Základnej organizácie vždy po členskej 
schôdzi sa konali odborné prednášky o ošetrovaní 
ovocných stromov a výsadbe, strihaní, ošetrovaní a 
ochrane viníc, ktoré prednášali odborníci z Vysokej školy 
poľnohospodárskej v Nitre.

Od začiatku existencie našej Základnej organizácie /ZO/ 
sme kosili trávu a aj hrabali seno v Lukovskom cintoríne, 
Vinohradskej ceste po železnicu, sliváše v našich 
viniciach, aj prístupovú cestu do vinohradníckej osady 
(od železnice) a okolie sochy Sv. Urbana. V roku 1977 
sme na prístupovej ceste do viníc vysadili ušľachtilé 
odrody orecha kráľovského. V rokoch 1976 až 1985 
keď ešte základné organizácie prispievali svojimi 
výpestkami na výstavu Agrokomplex, zúčastňovali sme 
sa pravidelne výstav svojimi výpestkami (ovocie, 
zelenina, hrozno) a získali sme veľa ocenení za svoje 
exponáty.

V roku 1978 sme usporiadali I. degustáciu vín, na ktorej 
boli odborní degustátori z Vinárskych závodov v Nitre, 
ktorí poukázali na začiatočnícke chyby. Tieto 
pestovatelia vín postupne odstraňovali a dnes už máme 
veľmi kvalitné vína, ktoré sa umiestňujú i v iných obciach 
okresu. Od roku 2008 bol udelený Pohár starostu obce 
pre najlepšieho domáceho vinára z Ivanky. 

V rokoch 1977 až 2010 sme vo viniciach vykonávali 
strážnu službu na ochranu úrody hrozna pred vtákmi i 
zlodejmi. Členom sme služby rozpísali tak, aby slúžili na 
Ivanskej i Lukovskej strane. V rokoch 1981 až 1983 sme 
usporiadali vlastné výstavy ovocia, zeleniny, hrozna a 
ručných prác a výšiviek v spolupráci so ženami. 

Každý rok si uctíme jubilantov z našich členov, ktorých 
oceníme vecným darom a Čestným uznaním. Taktiež pri 
úmrtí člena si uctíme jeho pamiatku smútočným 
vencom a účasťou členov na rozlúčke. Naši členovia si 
udržujú a pravidelne sa starajú o svoje predzáhradky 
vysádzaním kvetov, ruží a kosením trávnikov. 

Pri organizovaní Vďakyvzdania za úrodu sa 
zúčastňujeme dodaním vlastných výpestkov zeleniny, 
ovocia, hrozna, burčiaku a občerstvením - dobrým 
vínkom. Koncom roka v mesiaci december sa vlastným 
dopestovaným vínom zúčastňujeme svätenia vín v 
kostole Sv. Martina, alebo Sv. Benedikta vždy na Sv.Jána 
27. decembra.

V roku 1991 sme po dlhých rokoch nečinnosti znovu 
obnovili a zorganizovali oslavy Sv. Urbana pri soche vo 
viniciach. Sv. Urban je patrónom vinohradníkov, 
ochrancom viníc a úrody. Tieto oslavy sa konajú každý 
rok v mesiaci máj priamo pri soche Sv. Urbana vo 
viniciach za účasti správcu farnosti, speváckej skupiny 
IVANČANKA, s finančnou pomocou Obecného úradu. Po 
oslavách sa koná posedenie pri dobrom guláši, ktorý sa 
varí v kotli priamo pri soche Sv. Urbana vo viniciach, 
zákuskoch, pagáčoch od gazdiniek a dobrom vínku. Na 
podnet pána farára Kaššovica sme v rokoch 
2007-2008 s finančnou pomocou Obecného úradu 
postavili dôstojný stánok nad sochou Sv. Urbana. Socha 
je historickou pamiatkou, má vyše 200 rokov.

To bolo trošku z histórie, teraz spomenieme aktivity za 
rok 2020:

- v roku 2020 sme v rámci skrášľovania verejných 
priestorov vyčistili sliváše vo vinohradníckej osade, 
kosením a hrabaním, upravili sme predzáhradky 
vysadením, kvetov, šípov a ich ošetrovaním i kosením 
trávnikov

- na prístupovej ceste do vinohradníckej osady sme 
dvakrát vykosili trávu a dvakrát vyhrabali seno. Taktiež 
sme vykosili a vyhrabali priestor okolo sochy Sv. Urbana.

- svojimi vlastnými výpestkami (ovocie, zelenina, hrozno) 
sme sa zúčastnili akcie Vďakyvzdania za úrodu v kostole 
Sv. Martina 

- pri významnom životnom jubileu našich členov /60, 70, 
80, 90/ sme si ich uctili vecným darom a čestným 
uznaním

- pri úmrtí našich členov sme si uctili ich pamiatku 
smútočným vencom a účasťou na rozlúčke

- v tomto roku sa nám nepodarilo zorganizovať dve 
najväčšie akcie a to degustáciu vín a oslavy patróna 
vinohradníkov Sv. Urbana pre nepriaznivú 
epidemiologickú situáciu. Vláda vyhlásila núdzový stav, 
zákaz vychádzania a zhromažďovania, zatvorenie 
viacerých predajní, škôl i podnikov a nariadila celoplošné 
testovanie obyvateľov. Týmto bol obmedzený život ľudí 
a tým možnosť organizovania väčších akcií. 
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JEDNOTA DÔCHODCOV

Prichádzajú Vianoce najkrajšie a najradostnejšie 
sviatky roku. Prihováram sa Vám v čase týchto 
krásnych sviatkov, ktoré sú plné pokoja, lásky a 
porozumenia.

Toto obdobie, nie je len obdobím príprav 
vianočných sviatkov, ale aj časom očakávania a 
spomienok. Preto mi dovoľte aby som si na tento 
rok zaspomínala a zhodnotila činnosť ZO Jednoty 
dôchodcov.

V mesiaci február sa uskutočnila výročná členská 
schôdza, prečo spomínam práve túto akciu ako 
prvú, nuž preto lebo bola niečím výnimočná. Pani 
Anna Majdánová, predsedníčka JD, ktorá bola 
zakladateľkou našej organizácie, ju dlhé roky 
obetavo viedla a rozhodla sa vzdať funkcie.

V mene svojom, ako aj Vás všetkých sa jej ešte raz 
chcem z celého srdca poďakovať a popriať jej veľa 
zdravia, spokojnosti a optimizmu, ktorý jej nikdy 
nechýbal.

Zároveň sa Vám chcem poďakovať za dôveru, 
ktorú ste mi vo voľbách vedenia ZO Jednoty 
dôchodcov prejavili. Je to pre mňa česť a veľký 
záväzok voči Vám všetkým.

Medzi neodmysliteľné kultúrne podujatia Jednoty 
dôchodcov patrí aj pochovávanie basy, táto tradícia 
je spojená s ukončením fašiangov. Spevokol 
Ivančanka pripravil krásne pásmo piesní, ale aj 
scénok z ľudových tradícií, patrí im za to veľké 
ďakujem. A nastalo obdobie karantény. Čo sa 
odzrkadlilo aj na činnosti našej organizácie.

V mesiacoch jún až september sa pre členov 
podarilo zabezpečiť týždenné pobyty v kúpeľoch 
Dudince, Bardejov, Nimnica, Sliač, Trenčianske 
Teplice.

V septembri sa naši seniori v zložení pán Doboš, 
Pintér a pani Vrábelová, Szabóová zúčastnili na 
petangovom turnaji v obci Lužianky, kde nás 
dôstojne reprezentovali. Pán Pintér si priniesol 
putovný pohár za najstaršieho účastníka turnaja. 

Jednota dôchodcov si v tomto roku pripomenula 
30. výročie založenia. Naša organizácia navrhla na 
Okresné vyznamenanie III. stupňa troch členov: pani 
Hedvigu Zaťkovú, Hedvigu Letkovú, ktoré boli 
spoluzakladateľkami našej základnej organizácie a 
sú dlhoročné aktívne členky a pána Doboša za 
aktívnu činnosť a reprezentáciu v športe a v 
speváckom súbore Ivančanka. Vyznamenania III. 
stupňa boli odovzdané za účasti členov výboru ZO 
JD, gratulujeme.

Prajem Vám nech sú Vianoce vo Vašich 
domácnostiach plné lásky, pokoja a porozumenia. 
Želám Vám veľa zdravia, vnútornej sily, potešenia z 
najbližších, ale aj blízkych Vášmu srdcu – priateľov.

Nech vianočný zvonček šťastím Vám zvoní,
nech vianočný čas v lásku sa zmení 
a tak krásne ako sa hviezda ligoce

tak nádherné a požehnané Vám prajem 
Vianoce.

Do budúceho roku Vám chcem zaželať pevné 
zdravie, a pokračovanie v činnosti našej organizácie 
bez obmedzení a pandémie.

S úctou 
Mgr. Dagmar Szabóová - predseda MO JD 



DOMOV SVÄTÉHO JOZEFA

Domov svätého Jozefa (ZpS) je zariadenie 
sociálnych služieb, organizačne začlenené pod 
Misijnú Kongregáciu služobníc Ducha Svätého. 

Formou celoročnej pobytovej služby sa v zariadení 
pre seniorov poskytujú sociálne služby v súčasnosti 
15-tim klientom, ktorí sú v dôchodkovom veku. Od 
1.1.2021 sa počet prijímateľov sociálnej služby v 
našom zariadení zvýši na 20 klientov. Našim 
poslaním je neustála snaha o spokojnosť našich 
klientov a ich rodinných príslušníkov s 
poskytovanými službami. Klient je našim partnerom 
a jeho názor na spokojné a radostné prežívanie 
„jesene života“ je pre nás dôležitý. 

Zariadenie je postavené ďalej od hlavnej cesty, 
obklopené rozľahlým parkom, kde sa nachádzajú 
rôzne ihličnaté a ovocné stromy. Všetci obyvatelia sa 
tak môžu tešiť s pokojného a pohodového prostredia. 
S obľubou je využívaná i možnosť vonkajšieho 
posedenia. V pokoji a družných rozhovoroch si všetci 
môžu oddýchnuť v altánku s posedením a záhradnou 
hojdačkou.

Prevádzku zariadenia pre seniorov zabezpečuje 
personál vždy zanietený pre svoju prácu a 
poskytovanie pomoci. S láskou a pochopením sa 
spoločne snažíme vytvárať príjemné rodinné 
prostredie, v ktorom klienti nájdu pocit bezpečia a 
istoty. 

V rámci duchovnej starostlivosti majú obyvatelia 
zariadenia i personál v plnej miere umožnené využiť 
všetky poskytované služby, ako je spoločné 
modlenie, slávenie bohoslužieb, sledovanie 

náboženských programov v TV, či počúvanie 
rozhlasového vysielania. Pre imobilných obyvateľov 
nášho zariadenia, ktorí sa nemôžu zúčastniť 
bohoslužieb v kaplnke nášho kláštora, je 
zabezpečený rozhlasový prenos z kaplnky priamo na 
izby. V rámci sociálnej práce majú klienti možnosť 
zúčastniť sa rôznych terapií, ako sú arteterapia, 
biblioterapia, memory tréning a iné. Všetci klienti sú 
podporovaní v rozvíjaní a udržiavaní svojich koníčkov 
a záujmov. Počas roka pripravujeme spoločenské 
podujatia, pri príležitosti rôznych sviatkov a výročí. 
Súčasná situácia súvisiaca s ochorením Covid-19, 
však preveruje i našu vieru a trpezlivosť. Spolu s 
Božou pomocou a vzájomnou podporou neklesáme 
na duchu a veríme, že už čoskoro sa budeme môcť 
vrátiť k bežným spoločenským aktivitám. Napriek 
tomu, že sa pozastavili všetky spoločenské stretnutia 
a programy, priniesla nám súčasná situácia i nové 
výzvy a možnosti. Klienti začali využívať na rozhovory 
so svojimi blízkymi PC techniku, prostredníctvom 
ktorej sa môžu nielen počuť ale i vidieť, čo je v 
terajšej dobe zákazu návštev vítaným spestrením 
komunikácie.

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého 
prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru 
sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň 
poskytuje odborne správne a bezpečné služby. 
Prostredníctvom ponúkaných služieb nášho 
zariadenia vytvárame komplexný program služieb 
pre klientov podľa ich individuálnych potrieb, 
sociálneho a zdravotného stavu, ktorý im má 
pomáhať prijať obdobie staroby a problémy s ním 
spojené, aby boli schopní naplno, s radosťou, nádejou 
a chuťou plnohodnotne prežívať „jeseň života“. 
... Ak nosíš v sebe nebo, nájdeš ho všade...

V roku 1991 sme po dlhých rokoch nečinnosti znovu 
obnovili a zorganizovali oslavy Sv. Urbana pri soche vo 
viniciach. Sv. Urban je patrónom vinohradníkov, 
ochrancom viníc a úrody. Tieto oslavy sa konajú každý 
rok v mesiaci máj priamo pri soche Sv. Urbana vo 
viniciach za účasti správcu farnosti, speváckej skupiny 
IVANČANKA, s finančnou pomocou Obecného úradu. Po 
oslavách sa koná posedenie pri dobrom guláši, ktorý sa 
varí v kotli priamo pri soche Sv. Urbana vo viniciach, 
zákuskoch, pagáčoch od gazdiniek a dobrom vínku. Na 
podnet pána farára Kaššovica sme v rokoch 
2007-2008 s finančnou pomocou Obecného úradu 
postavili dôstojný stánok nad sochou Sv. Urbana. Socha 
je historickou pamiatkou, má vyše 200 rokov.

To bolo trošku z histórie, teraz spomenieme aktivity za 
rok 2020:

- v roku 2020 sme v rámci skrášľovania verejných 
priestorov vyčistili sliváše vo vinohradníckej osade, 
kosením a hrabaním, upravili sme predzáhradky 
vysadením, kvetov, šípov a ich ošetrovaním i kosením 
trávnikov

- na prístupovej ceste do vinohradníckej osady sme 
dvakrát vykosili trávu a dvakrát vyhrabali seno. Taktiež 
sme vykosili a vyhrabali priestor okolo sochy Sv. Urbana.

- svojimi vlastnými výpestkami (ovocie, zelenina, hrozno) 
sme sa zúčastnili akcie Vďakyvzdania za úrodu v kostole 
Sv. Martina 

- pri významnom životnom jubileu našich členov /60, 70, 
80, 90/ sme si ich uctili vecným darom a čestným 
uznaním

- pri úmrtí našich členov sme si uctili ich pamiatku 
smútočným vencom a účasťou na rozlúčke

- v tomto roku sa nám nepodarilo zorganizovať dve 
najväčšie akcie a to degustáciu vín a oslavy patróna 
vinohradníkov Sv. Urbana pre nepriaznivú 
epidemiologickú situáciu. Vláda vyhlásila núdzový stav, 
zákaz vychádzania a zhromažďovania, zatvorenie 
viacerých predajní, škôl i podnikov a nariadila celoplošné 
testovanie obyvateľov. Týmto bol obmedzený život ľudí 
a tým možnosť organizovania väčších akcií. 
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TJ DRUŽSTEVNÍK IVANKA PRI NITRE
Vážení športoví priatelia, prihováram sa Vám 
prostredníctvom tohto článku, aby som Vás 
poinformoval o dianí v našom futbalovom klube za 
posledné obdobie. Aj keď ako predchádzajúcu tak aj 
túto sezónu poznačili rôzne opatrenia. Ivanský 
futbalový život toho priniesol pomerne dosť.
S potešením môžem konštatovať, že sme rozšírili 
naše mládežnícke družstvá o „prípravku“, ktorá v 
Ivanke absentovala od súťažného ročníka 
2013/2014. V tomto súťažnom ročníku 
pripravujeme našich „mládežníkov“ v týchto 
družstvách: prípravka, mladší žiaci U11, starší žiaci 
U13 a dorast. Štvoricu „mládežníkov“ doplňuje 
mužstvo dospelých. Klubové farby háji takmer 70 
hráčov, hoci prípravka, v ktorej sú prváci a druháci 
nehrá súťažné zápasy.
Predškolákov a žiakov vedie 2x v týždni trénerské duo 
Juraj Obložinský a Matej Hotový. Tvoria ho žiaci 
prvého a druhého stupňa ZŠ. Tréningový proces 
zameriavame na všestrannú pohybovú prípravu, 
rozvoj „citu“ pre loptu, ale aj ostatné loptové hry a 
takisto rozvoj morálno-vôlových vlastností, ktoré 
nájdu využitie aj v iných športoch či oblastiach života. 
Naši chlapci veľmi dobre zvládli prvú časť súťaže a 
úspešne reprezentovali našu obec na viacerých 
turnajoch, čím nadviazali na výbornú predchádzajúcu 
sezónu. Ivanku pri Nitre reprezentovali: Adrián 
Obložinský, Šimon Kováč, Valér Búš, Samuel Kóňa, 
Viktória Libayová, Filip Libay, MarcoZseby, Ján Varga, 
Šimon Kelec, Nicollo Alexej Szabo, Jakub Sloboda, 
Nina Miková, Adam Beňo, Viktor Bott, Sebastián 
Čenger, Oliver Amberský, Šimon Rakovský, Šimon 
Podhorec, Matej Podhorec, Július Arvay, Lukáš 
Svetlanský, Sebastián Svetlanský, Krištof Fiala.

Mužstvo dorastu pod vedením Petra Vargu a Petra 
Königa prešlo od začiatku sezóny obmenou kádra a 
bola naštartovaná spolupráca so športovým 
gymnáziom v Nitre. Podarilo sa nám doplniť káder o 
hráčov z akadémie FC Nitra, ktorí ukázali svoje kvality. 
Po obmene kádra sa postupne nadobúdala hernú 
istotu. Samozrejme, že sa občas nevyhli herným 
výkyvom, nakoľko tréningová účasť niektorých hráčov 
nebola ideálna ale každým odohratým zápasom a 
tréningom bolo cítiť výkonnostné zlepšenie.
A mužstvo pod vedením trénerského dua Ivan 
Guzmický, Peter Vašek čakala náročná úloha obstáť v 

silnej konkurencii "poloprofesionálnych" klubov. Ako 
pozitívum hodnotím zapracovanie niektorých našich 
dorastencov do A mužstva. Po absolvovaní sústredenia 
v Bojniciach a vypotených hektolitroch potu bola naša 
snaha napokon pribrzdená a futbalové súťaže sa z 
dôvodu pandémie prerušili. Z letnej časti sa stihlo 
odohrať len pár zápasov a nastal ten istý scenár. 
V súčasnom období prebieha príprava na ďalšiu časť 
sezóny. Toto obdobie je pomerne dlhé a je len na 
chlapcoch ako s ním naložia, aby v naledujúcom období 
ešte lepšie zvládli futbalovú abecedu a vrátili sa na 
trávnik v čo najlepšej forme a kondícii. Rád by som sa ale 
zmienil aj o mimošportovom živote klubu. Tento rok sa 
nám podarilo zútulniť vonkajšie a vnútorné priestory 
štadióna. Za významnú z hľadiska našich fanúšikov 
považujem hlavne rekonštrukciu tribúny a osadenie 
plastových sedadiel za čo patrí poďakovanie pani 
starostke a majstrom Antonovi Kóňovi, Samuelovi 
Szabovi a Martinovi Pagáčovi. Počas letnej brigády 
chlapci premaľovali vnútorné priestory a opravili lavice v 
šatniach. Takisto prebehla rekonštrukcia schátraných 
vnútorných spŕch a výmena nefunkčného kotla. 
Už tradične sa v lete konal obľúbený pohár starostky 
obce na ktorom sa zúčastnilo 13 mužstiev. Okrem iných 
si cenu za dlhoročný prínos pre Ivanský futbal odniesol aj 
Paľko König, ktorý pôsobí v našom klube už desaťročia 
a podieľal sa na výchove generácií našich hráčov.
V závere by som sa chcel poďakovať priaznivcom a 
podporovateľom Ivanského futbalu:
- p. Repovi a p. Šmajstrlovi za materiálno technickú 
pomoc s údržbou nášho trávnika
- p. Michalovi Kocanovi za pomoc pri výrobe brán pre 
našich žiakov
- Lucke Poláčkovej za vytvorenie útulného prostredia a 
zabezpečenie občerstvenia pre našich fanúšikov
- vedeniu MŠ a ZŠ za ústretovosť a všetkým rodičom, 
ktorí podporujú svoje deti vo futbalovom a športovom 
raste.
Futbal je silný fenomén športu spoločnosti a podieľa sa 
na kultúre v obci a preto sa chcem poďakovať v mene 
svojom, v mene hráčov a trénerov obecnému 
zastupiteľstvu, pani starostke za vytvorené podmienky 
pre športovú činnosť a kultúru pre stovky ľudí v našej 
obci.

Matej Guzmicky, Prezident TJ Družstevník Ivanka pri Nitre



ŠK JUNIOR IVANKA PRI NITRE

Sme novovybudovaný futbalový klub primárne 
zameraný na prácu s deťmi. Nápad vznikol u našej 
pani starostky, ktorá chcela vytvoriť priestor pre 
športovanie detí v našej obci. Dali sme hlavy 
dokopy a vznikol náš klub ŠK Junior. Pri klube 
pracujú dvaja súčasní futbalisti Matej a Jakub 
Blažioví, a Peter König, bývalý výborný futbalista a 
tréner.

Naším hlavným cieľom je priviesť deti v našej obci 
a v okolí k pohybu, ukázať im aký je futbal krásny 
šport a dať im dôvod zamilovať si ho. U nás majú 
príležitosť vybiť svoju energiu a zmerať si svoje sily 
s ostanými čo ich privedie k zdravej súťaživosti. 
Majú poskytnutý vynikajúci základ pre ich ďalšiu 
futbalovú kariéru, ktorá ako dúfame bude veľmi 
dlhá a úspešná.

Deti chceme naučiť mať radosť z tejto hry a 
samozrejme ich kvalitne pripraviť po technickej, 
kondičnej a aj tej mentálnej stránke, ktorá je 
nemenej dôležitá.

Rok 2020 bol pre nás kratší, ako sme predpokladali 
kvôli súčasnej korona-situácii. Sme však veľmi 
nadšení z počtu detí, ktoré prejavili záujem o futbal 
v našom klube. V pláne sme mali pripraviť deti na 
prvé prípravné zápasy, čo sa však nenaplnilo. Ku 
koncu roku sme sa prispôsobili situácii a vytvorili 
niekoľko tréningov o ktoré bol veľký záujem (nad 
naše očakávania) z čoho sa však neskutočne 
tešíme. 

Už po pár týždňoch aktívnych tréningov sme videli 
v deťoch veľký potenciál a že sa každým tréningom 
zlepšujú. Pre väčšinu to bolo prvý krát čo boli na 
futbalovom tréningu, preto sme sa snažili vytvoriť 
priateľské prostredie, aby s radosťou chodili medzi 
nás, čo sa nám aj myslím podarilo. 

DHZO IVANKA PRI NITRE
Rok 2020 sme začali tradične prípravou detského 
družstva na plánovanú súťaž o Pohár starostu obce 
Ivanka pri Nitre. Prípravu na súťaž nám vo februári 
príjemne narušilo oznámenie o odovzdávaní nových 
hasičských vozidiel. Dňa 3. februára sme sa na 
krajskom riaditeľstve HAZZ Nitra zúčastnili 
odovzdania vozidla IvecoDaily. Toto vozidlo v našom 
zbore nahradilo už dosluhujúcu AviuA31 DS12. 
Koncom februára sme na výzvu operačného strediska 
boli vyslaní k požiaru porastu v Nitre-Krškanoch na 
Bite. Zásahu sa zúčastnili štyria členovia zboru s 
vozidlom Tatra 815 CAS32.
V marci sa nám podarilo zorganizovať jubilejný XX. 
ročník detskej halovej súťaže o pohár starostu obce 
Ivanka pri Nitre. Zúčastnilo sa ho pätnásť družstiev v 
štyroch kategóriách. Družstvo DHZO Ivanka pri Nitre 
v kategórii starší dorast – chlapci, obsadili pekné 3. 
miesto. 

Tešíme sa na prvé futbalové zápasy, na ktoré sa 
naši futbalisti tak usilovne pripravujú, na emócie pri 
ich prvých víťazstvách a prehrách. Budeme radi, ak 
sa naša základňa bude každým mesiacom rozvíjať o 
nových členov; nové deti, ktoré by radi vymenili 
telefóny, tablety a počítače za loptu, spoznávanie 
nových kamarátov a spoločne tvoriť zážitky z 
detstva, na ktoré budú jedného dňa z radosťou 
spomínať. Veríme, že im ten zápal pre hru a futbal 
ako taký zostane čo najdlhšie a jedného dňa sa 
budeme môcť pozerať na futbalistov, 
profesionálov. 
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silnej konkurencii "poloprofesionálnych" klubov. Ako 
pozitívum hodnotím zapracovanie niektorých našich 
dorastencov do A mužstva. Po absolvovaní sústredenia 
v Bojniciach a vypotených hektolitroch potu bola naša 
snaha napokon pribrzdená a futbalové súťaže sa z 
dôvodu pandémie prerušili. Z letnej časti sa stihlo 
odohrať len pár zápasov a nastal ten istý scenár. 
V súčasnom období prebieha príprava na ďalšiu časť 
sezóny. Toto obdobie je pomerne dlhé a je len na 
chlapcoch ako s ním naložia, aby v naledujúcom období 
ešte lepšie zvládli futbalovú abecedu a vrátili sa na 
trávnik v čo najlepšej forme a kondícii. Rád by som sa ale 
zmienil aj o mimošportovom živote klubu. Tento rok sa 
nám podarilo zútulniť vonkajšie a vnútorné priestory 
štadióna. Za významnú z hľadiska našich fanúšikov 
považujem hlavne rekonštrukciu tribúny a osadenie 
plastových sedadiel za čo patrí poďakovanie pani 
starostke a majstrom Antonovi Kóňovi, Samuelovi 
Szabovi a Martinovi Pagáčovi. Počas letnej brigády 
chlapci premaľovali vnútorné priestory a opravili lavice v 
šatniach. Takisto prebehla rekonštrukcia schátraných 
vnútorných spŕch a výmena nefunkčného kotla. 
Už tradične sa v lete konal obľúbený pohár starostky 
obce na ktorom sa zúčastnilo 13 mužstiev. Okrem iných 
si cenu za dlhoročný prínos pre Ivanský futbal odniesol aj 
Paľko König, ktorý pôsobí v našom klube už desaťročia 
a podieľal sa na výchove generácií našich hráčov.
V závere by som sa chcel poďakovať priaznivcom a 
podporovateľom Ivanského futbalu:
- p. Repovi a p. Šmajstrlovi za materiálno technickú 
pomoc s údržbou nášho trávnika
- p. Michalovi Kocanovi za pomoc pri výrobe brán pre 
našich žiakov
- Lucke Poláčkovej za vytvorenie útulného prostredia a 
zabezpečenie občerstvenia pre našich fanúšikov
- vedeniu MŠ a ZŠ za ústretovosť a všetkým rodičom, 
ktorí podporujú svoje deti vo futbalovom a športovom 
raste.
Futbal je silný fenomén športu spoločnosti a podieľa sa 
na kultúre v obci a preto sa chcem poďakovať v mene 
svojom, v mene hráčov a trénerov obecnému 
zastupiteľstvu, pani starostke za vytvorené podmienky 
pre športovú činnosť a kultúru pre stovky ľudí v našej 
obci.

Matej Guzmicky, Prezident TJ Družstevník Ivanka pri Nitre

V mesiaci apríl sme sa v súčinnosti s obecným 
úradom podieľali na dezinfekcii verejných 
priestranstiev (zastávky MHD, zdravotné stredisko, 
parkoviská pri KD a pred OC COOP Jednota).

Mesiac Júl sme začali z ostra a boli sme na žiadosť 
operačného strediska vyslaní k požiaru rodinného 
domu v obci Štefanovičová. Zásahu sa zúčastnilo 
šesť členov zboru a dve cisterny Tatra 815 CAS32 a 
Tatra 148 CAS32. Koncom júla nás čakala na žiadosť 
obecného úradu asistenčná protipožiarna hliadka v 
miestnom parku na akcii Naj guláš. Na tejto akcii sme 
zabezpečovali aj evidenciu účastníkov.
August sa niesol v pokojnom duchu a zamestnala nás 
len požiadavka na zabezpečenie protipožiarnej hliadky 
na Amfiteátri v Nitre na akcii Amaro fest. 
V tomto roku bola naša činnosť výrazne obmedzená 
protipandemickými opatreniami. V máji sme nemohli 
zorganizovať pripravovanú oslavu sv. Floriána v 
miestnom parku. V septembri sme zase museli zrušiť 
pripravované námetové taktické cvičenie. 
V mesiacoch október a november sme v súčinnosti s 
obecným úradom zabezpečovali dezinfekciu 
odberných miest pri celoplošnom testovaní na 
COVID-19.
Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne 
poďakovať starostke obce Ing. Jane Maršálkovej, 
obecnému zastupiteľstvu a všetkým pracovníkom na 
obecnom úrade Ivanka pri Nitre, s ktorými sme riešili 
organizáciu podujatí a chod nášho zboru.
S pozdravom DHZO Ivanka pri Nitre 

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU 
CHOVATEĽOV
ZO SZCH Ivanka pri Nitre oslávila v tomto roku 60. 
výročie založenia svojej organizácie. Patríme k 
najstarším organizáciam na Slovensku. Sme zaradení 
pod Oblastný výbor Nitra, ktorý združuje 23 
základných organizácií. Je to najväčší oblastný výbor 
s cca 400 členmi.Naša základná organizácia (ZO) má 
momentálne 24 členov, z toho 4 mladých 
chovateľov. Radíme sa medzi ZO, ktorá má veľmi 
aktívnu činnosť, čo sa týka uznávania plemenných 
chovov výstavnej činnosti, či už na domácej pôde ale i 
v zahraničí. Aj takouto formou reprezentujeme našu 
obec.
Na našich vestách je logo našej ZO, ktoré je veľmi 
pútavé a ihneď zaujme. Tento rok patril medzi 
chovateľsky k najhorším rokom, pretože kvôli Covid-u 
19 sme sa nemohli zúčastniť na výstavách, okrem 
výstavy mláďat králikov v Hniezdnom.Inak po iné roky 
sa na výstavách pravidelne naši chovatelia 
zúčastňujú. Taktiež aj my organizujeme výstavy. 
Naposledy to bola Oblastná výstava v našej obci v 
miestnom parku. Táto výstava mala veľký úspech a 
chválili ju nielen odborná verejnosť ale aj občania, 
ktorí sa chovateľstvu nevenujú. K hlavným činnostiam 
radíme zachovanie čistoty plemien a zušľachťovanie 
hlavne národných plemien.
V našich radoch máme veľa hodnotiteľov - 
posudzovateľov zvierat, ktorí napomáhajú so 
zvyšovaním odbornosti. Boli by sme radi, keby sa naši 
občania, ktorí sa chcú venovať tomuto koníčku, pridali 
k nám.
Mgr.Johanka Fabová - tajomníčka ZO SZCH Ivanka pri 
Nitre



ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Vážení rodičia, obyvatelia obce, chcela by som vám 
priblížiť rok 2020 na našej škole.
Nový rok 2020 sa začal štandardne po vianočných 
prázdninách v januári. Prišiel polrok, vysvedčenie, 
polročné prázdniny. Pred koncom februára sme so 
žiakmi 7. ročníka ešte stihli absolvovať lyžiarsky 
výcvik, ktorý sa stal na našej škole už tradíciou. A však 
marec nás všetkých zaskočil niečím novým, čo nik z 
nás nepoznal. Ochorenie COVID -19. Zatvorili sa školy 
a nevedeli sme čo bude ďalej. Žiaci zostali doma, 
učitelia a ostatní zamestnanci tiež. Všetci sme čakali 
informácie, pokyny, usmernenia. Tie postupne 
prichádzali a začali sme sa orientovať na vzdelávanie 
na diaľku, takzvané dištančné vzdelávanie. Takto to 
fungovalo 3 mesiace. 
Bolo to veľmi ťažké obdobie, byť neustále doma, 
nemať kontakt s inými. Hlavne pre deti, ktoré 
potrebujú sociálne kontakty, potrebujú byť so svojimi 
rovesníkmi. Ale v júni nastala radosť učiteľov, ale aj 
žiakov z opätovného otvorenia škôl, najskôr pre žiakov 
ročníkov 1.-5. a neskôr aj pre ostatných. Veľmi nás 
potešilo, že 90% žiakov si znovu zasadlo do lavíc a 
úprimne sa na školu tešili. 
Aspoň na mesiac sme fungovali ako riadna škola. 
A toľko sme toho chceli stihnúť... Boli zrušené všetky 
súťaže, na ktoré sa žiaci tešili, pripravovali. Keďže 
každý školský rok sa zapájame do súťaží, 
vedomostných, recitačných, športových, v ktorých 
sme predchádzajúce roky dosahovali veľmi pekné 
úspechy a umiestnenia. Akcie, exkurzie, ktoré boli 
naplánované sa neuskutočnili. Pretože aj takéto 
aktivity prispievajú k vzdelávaniu žiakov. 
Prišli letné prázdniny, dovolenky. Tie sme si v 
prevažnej miere užili na Slovensku.
September – nový školský rok 2020/2021. Školský 
rok sa začal, ale s nutnosťou dodržiavania 
hygienických a epidemiologických opatrení, s rôznymi 
obmedzeniami. Za september a október sme zvládli aj 
nejaké aktivity – Týždeň športu, Do školy na bicykli, 
Deň jazykov, Medzinárodný deň knižníc, Týždeň 
zdravej výživy, tradičnú recitačnú súťaž Spomienky na 
Martu – Myrtu, ktorá prebehla tento krát netradične. 
Veľmi nás teší, že sme postúpili v súťaži „Naj škola“ do 
ďalšieho kola, ktoré sa má uskutočniť v Bratislave. 

Žiaľ súčasná situácia to nedovoľuje a odkladá sa to na 
jarné mesiace 2021. Neprešli ani 2 mesiace a školy 
pre ročníky 5.-9. sa opäť zatvorili. Učitelia mali 
pripravený plán dištančného vzdelávania, ktoré ihneď 
začalo a bude pokračovať pravdepodobne až do 
nového roka 2021.
Veľmi by som si priala, aby sa nový kalendárny rok 
2021 začal tak, aby sme sa v našej škole stretli všetci 
a zdraví. Aby sa nový rok uzdravil, aby sme sa mohli 
znova v škole vzdelávať, zapájať sa do 
mimoškolských aktivít, aby sa naši šikovní žiaci mohli 
prezentovať, ukázať v čom sú dobrí a niektorí aj 
výnimoční.
Mgr. Iveta Ovečková, riaditeľka ZŠ Ivanka pri Nitre

MATERSKÁ ŠKOLA IVANKA PRI NITRE
Materskú školu v Ivanke pri Nitre navštevuje v 
školskom roku 2020/2021 66 detí. Záujem o MŠ 
momentálne prevyšuje jej aktuálnu kapacitu, preto sa 
uvažuje o jej rozšírení. Zapísaných bolo 53 detí, prijať 
bolo možné 20. Momentálne ešte stále evidujeme 
žiadostí o prijatie do MŠ, ktorým nebolo možné 
vyhovieť. 
MŠ je umiestnená v dvoch budovách. Dve triedy sídlia 
v adaptovanej jednopodlažnej budove na hlavnej ulici v 
pozadí, kde bola v r. 2019 vďaka obci kompletne 
vymenená elektroinštalácia. Budova bola kompletne 
vymaľovaná a vynovená novou podlahovinou v spálni 
a v I. triede. Celkový vzhľad zmenila aj výmena nábytku 
v spálni, jedálni a zriadenie kabinetu UP. Tretia trieda 
sa nachádza v jednopodlažnej budove v priestoroch 
susediacej ZŠ. Na školskom dvore pribudlo vďaka 
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projektom a pomoci rodičov detí niekoľko vylepšení: 
dopravné ihrisko+ nákres na detské dopravné ihrisko 
podľa projektu, nové hracie prvky - autobus, formula, 
dobudovanie dopadovej plochy, lavičky...

Materská škola pripravuje deťom množstvo aktivít, 
ktoré sa počas roka priebežne realizujú. V minulom 
školskom roku sme absolvovali pobyt v Centre zdravia 
- Párovské háje, exkurziu štátny archív, Workshop- 
Haló, haló, čo sa stalo?, divadielko Kotkodák - Lišiak 
Maroš, výlet vláčikom po pamiatkach v Nitre, 
tekviciáda - plody jesene, ochutnávka pomazánok 
zdravej výživy, vystúpenie pre dôchodcov, úcta k 
starším, Marta, Myrta – súťaž v prednese poézie a 
prózy v KD - Matica Slovenská, športový deň s 
Jednotou dôchodcov - úcta k starším I. a II. trieda,               
výstava chovateľov v parku, vystúpenie pre 
dôchodcov v stacionári Ivanka - úcta k starším, 
Divadielko „ Svetielko“ o kamarátoch, Týždeň detskej 
tvorivosti - sklenené tácky, servítková technika, 
Výroba vianočných gúľ a ozdôb, pečenie medovníkov, 
Mikuláš vianočné vystúpenie pre JDS, vianočné 
vystúpenie pre stacionár Ivanka, Vianočná besiedka 
pre rodičov - vystupovanie v MŠ, koncert Notový 
Danny, Karneval, Workshop Jóga smiechu, exkurzia 
Martinus, sférické kino, Prerušenie prevádzky- aktivity 
cez ZOOM, Prerušenie prevádzky, oslava MDD na 
školskom dvore, Rozlúčka s MŠ - pasovanie za prváka
Realizované EXKURZIE: 
- Výlet do Nitry - pamiatky a významné budovy
- Návšteva kníhkupectva Martinus, Centro Nitra
- Návšteva archívu
- Návšteva Centra zdravia. Párovské háje
- Návšteva chovateľskej výstavy

OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRI MŠ ROHÁČIK 
V IVANKE PRI NITRE
OZ Roháčik participuje na zlepšovaní materiálno - 
technického zabezpečenia a organizovaní akcií MŠ, 
zveľaďovaní prostredia MŠ, skvalitňovaní a 
obohacovaní VVČ o netradičné ponuky - ľudové 
remeslá, športové hry, ale aj rozvoji spolupráce s 
rodičmi, ktorí sú jeho členmi. Sme veľmi radi, že sa 
nám podarilo získať finančné prostriedky na realizáciu 
našich zámerov z 2% daní 1272 €, z projektu 
podaného na obci 950 €, NSK kultúra 1200 €, NSK 
šport 700 €, NSK cestovný ruch 200 €. 

Vďaka týmto finančným prostriedkom OZ zakúpilo 
lavičky na školský dvor, realizovalo workshopy pre 
učiteľky MŠ Roháčik. Realizáciu projektov sme 
komplexne vybavili kabinet dramatickej výchovy 
zakúpením maňušiek, kostýmových čiapok a 
kostýmov pre všetky triedy, Zakúpili sme športové 
náčinie na každodenné cvičenie a certifikovaný hrací 
prvok balančný most na školský dvor. Ďalej sme 
vytvorili detské omaľovánky a nástenné kalendáre na 
rok 2021, ktoré budú zároveň slúžiť ako učebná 
pomôcka na tému spoznaj svoju obec Ivanka pri Nitre. 



SPOMIENKY NA MARTU, MYRTU, NETRADIČNE

Na pamiatku spisovateľky Marty Longauerovej MO 
MS v Ivanke pri Nitre už po trinásty krát pripravil 
podujatie, keď tradičný prednes textov bol 
nahradený vlastnou tvorbou. 

Deti z MŠ, prváci a druháci zo ZŠ výtvarne stvárnili 
svoj pohľad na našu obec. Starší písali básne, 
rozprávanie či úvahu o Ivanke pri Nitre. Deti 
namaľovali dominanty našej obce: Kostol sv. 
Martina, kultúrny dom, budovu COOP, ihrisko. V 
literárnych prácach písali o pozitívach, ktoré ich 
zaujali (nové aktivity pre deti a pozitívne zmeny v 
obci), ale spomenuli aj (dnes už opravené) cesty či 
čierne skládky . 

I napriek zložitým podmienkam sa do súťaže 
zapojila stovka detí. Porota online vyhodnotila 
všetky kategórie a deti boli ocenené knihou, 
diplomom aj sladkosťami, ale ako už tradične, túto 
odmenu dostali všetci súťažiaci.

Poďakovanie za úspešný priebeh akcie patrí 
organizátorom – MO MS v Ivanke pri Nitre, Domu 
MS v Nitre, pani učiteľkám z MŠ a ZŠ a samozrejme 
Obci Ivanka pri Nitre za finančnú podporu súťaže.

Alena Černíková

VEREJNÉ OSVETLENIE A MIESTNY ROZHLAS:

Je zrejmé, že verejné osvetlenie a miestny rozhlas v 
našej obci sú zastaralé a väčšina svietidiel a 
reproduktorov v obci by potrebovali výmenu. Určite 
by bola potrebná rekonštrukcia celých zariadení. 
Obec Ivanka pri Nitre sa už viac krát pokúšala o 
získanie dotácie na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia a miestneho rozhlasu a určite patria 
medzi priority aj v blízkej budúcnosti.

Vážení občania,
chceli by sme Vás aj touto cestou požiadať, aby ste 
v prípade, ak nesvieti osvetlenie na ulici, alebo 
nehrá miestny rozhlas, nahlásili poruchu na 
Obecnom úrade v Ivanke pri Nitre telefonicky na č.t. 
037/6564 582, kl.11, 0903/406 835 alebo 
e-mailom na adrese: obec@ivankaprinitre.sk.

Zároveň by sme chceli občanov požiadať o 
pochopenie, ak oprava verejného osvetlenia trvá 
dlhší čas, nakoľko pri oprave verejného osvetlenia je 
nutné objednať plošinu, ktorú vlastní firma Elcomp 
Nitra, ktorá zastrešuje servis viacerých miest a obcí.

Objednanie plošiny a oprava (prípadne výmena) 
svietidiel stojí obec nemalé finančné prostriedky. 
Opravu svietidiel objednávame ak je nahlásených 
viac porúch.

Miestny rozhlas – Obec na začiatku minulého roka 
zakúpila novú rozhlasovú ústredňu pre skvalitnenie 
vysielania v obci.

Je zrejmé, že aj miestny rozhlas potrebuje rozsiahlu 
rekonštrukciu. Vysielacie reproduktory sú v 
niektorých častiach obce v kritickom stave. Obec sa 
snaží všemožne získať a nájsť finančné prostriedky 
na rekonštrukciu – výmenu starých a nefunkčných 
reproduktorov za nové. Postupne sa nám to darí a 
veríme, že časom sa nájdu prostriedky aj na tento 
projekt.

Ale aj napriek tomu sa všemožne snažíme, aby naši 
občania boli spokojní a všetky nedostatky boli v čo 
najkratšom čase odstránené.

Vážení občania, ďakujeme Vám všetkým za 
pochopenie.
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Vianočný koncert – 22.12.2019 v kostole sv. Martina
Krásne, požehnané a pokojné Vianoce plné lásky 
popriali manželia Bangoví a pani starostka. 
Popoludnie, plné nádherných piesní a emócií navodilo 
úžasnú vianočnú atmosféru. Ďakujeme manželom 
Bangovím - bolo to nádherné. Ďakujeme rodine 
Kurekovej za zabezpečenie osvetlenia, ozvučenia 
koncertu a občerstvenia pre p. Banga. Dobrovoľné 
vstupné bolo venované farskému kostolu.

Upratovanie čiernej skládky v LUKU
Ďakujeme dobrovoľným hasičom, firme PS-BAU, 
našim zamestnancom a aktivačným pracovníkom. 

Čistenie protipovodňového kanála za školou
Ďakujeme dobrovoľným hasičom, firme PS-BAU a 
našim dvom šikovným pracovníkom. 

Nové vozidlá Iveco Daily prevzalo 23 obcí, medzi nimi 
aj Ivanka pri Nitre
Zástupcovia 23 obcí z okresov Nitra, Šaľa, Zlaté 
Moravce, Komárno, Levice, Nové Zámky a Topoľčany 
si 3. februára prevzali nové vozidlá Iveco Daily. 
Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo za účasti 
ministerky vnútra SR. Nové vozidlo potešilo 
dobrovoľných hasičov aj v našej obci. 

Oslávme spolu Silvester 
Zišli sme sa v kultúrnom dome vo väčšom počte ako 
minulý rok, pre deti bol pripravený tradičný detský 
ohňostroj, ostatní si pochutnali na kapustnici, 
poľovníckom guláši a chutnom punči - silvestrovských 
špecialitách a privítali nový rok polnočným 
ohňostrojom.

XVII. obecný ples sa konal 1.2.2020 v kultúrnom 
dome
Ples sa konal vo veľkom štýle. Hostia prišli po 
červenom koberci, všade bola krásna výzdoba. 
Slávnostným úderom na gong pani starostka Janka 
Maršálková oficiálne otvorila XVII.ročník Obecného 
plesu. Na úvod zaspieval Maroš Bango, jeho manželka 
Saška sprevádzala hostí celým večerom. Na 
spestrenie vystúpila tanečná skupina EIJA DANCE pri 
CVČ Domino z Nitry. Spoločenské tance zatancoval 
pár zo Školy tanca v Nitre. Do tanca hral DJ Rudolf 
Sládeček, o občerstvenie sa postarala Reštaurácia 
Balážová. Bola to super zábava na parkete s úžasnými 
ľuďmi. Ďakujeme za krásny zážitok.

Mons. Balážimu k jeho životnému jubileu 100 rokov 
boli 5.2.2020 osobne poblahoželať pani starostka, jej 
zástupca a farníci z našej obce. Mons. Baláži 
pozdravoval všetkých Ivančanov.

Realizované podujatia od posledného vydania Ivanských zvestí 



Spievankovo a kráľovná Harmónia – jedno z 
posledných predstavení práve u nás 7.2.2020. 
Úžasný večer so Spievankou a Zahrajkom, ktorým sa 
spoločne s deťmi nakoniec podarilo zachrániť 
kráľovnú Harmóniu a Spievankovo.

Valentínska zábava 14.2.2020 
Pre všetkých tanca a zábavychtivých pripravili naši 
futbalisti, Základná škola, Materská škola a Lucka 
Poláčková skvelú Valentínsku zábavu v Kultúrnom 
dome.

Obecná zabíjačka a detský fašiangový karneval 
22.2.2020
Od skorého rána prebiehali prípravy, potom majstri 
mäsiari s pomocníkmi vykúzlili chutné zabíjačkové 
špeciality na ktorých si mal možnosť pochutnať 
každý, kto zavítal do kultúrneho domu. Sprievod na 
voze s koníkmi a spevákmi úžasne pohostili ulice 
Myrtina, Na Stanicu, Bárdyho, Vinohradská. Ďakujeme 
všetkým, ktorí prispeli k tak skvelým zastávkam v 
obci. Zábavný karneval pre našich drobcov dnes 
pripravili a deti zabávali veselé masky. Veríme, že 
všetky detičky odchádzali spokojné a plné zážitkov. Na 
tomto skvelom dni sa podieľali od skorého rána až do 
neskorého večera desiatky dobrovoľníkov s veľkým 
srdcom a zmyslom pre zábavu a dobrú vec. Ďakujeme 
a tešíme sa na budúce.

Fašiangové posedenie ZO Jednoty dôchodcov, 
výročná členská schôdza a pochovanie basy 
(25.2.2020) ukončili v našej obci fašiangy. Prebehli 
doplňujúce voľby členov výboru a novou 
predsedníčkou Jednoty dôchodcov ZO Ivanka pri 
Nitre sa stala Mgr. Dagmar Szabóová. Pani Majdánovej 
a pani Zelenajovej sa za ich dlhoročnú obetavú prácu 
pre našich seniorov poďakovala pani starostka a 
všetci zúčastnení. Všetkým prajeme všetko dobré a 
hlavne pevné zdravie do ďalších rokov.

VOĽBY DO NR SR 29.2.2020

Súťaž v zručnosti mladých hasičov - jubilejný 20 
ročník v Ivanke pri Nitre 7.3.2020

Na základe usmernenia z Ministerstva vnútra SR sa 
zrušili pripravené akcie:
- JDS MO Ivanka pri Nitre - Oslavy MDŽ 
- Matičný stolnotenisový jarný turnaj 
- Výročná členská schôdza MS
- Verejné prerokovanie Územného plánu - zmeny a 
doplnky 3

S hlbokým žiaľom 
oznamujeme, že vo veku 100 
rokov nás navždy opustil 
Mons. Ľudovít Baláži. Na 
večnosť odišiel 2. marca 
2020. Posledná rozlúčka 
bola v sobotu 7. marca 2020. 
Venujme mu tichú 
spomienku a motlitbu...
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Opatrenia COVID 19
• uzatvorenie priestorov kultúrneho domu, školského 
areálu, telocvične, zberového dvora, športového 
areálu, obecný park a detské ihriská. 
• zrušenie všetkých spoločenských, kultúrnych a 
športových podujatí organizovaných obcou. 
• odporúčanie všetkým právnickým a fyzickým 
osobám – podnikateľom na území obce, aby 
dostatočnými preventívnymi opareniami predchádzali 
možnému šíreniu vírusu (zvýšená hygiena priestorov, 
ochranné rúška, rukavice...)
• od 13.03.2020 prerušené vyučovanie v Základnej 
škole aj v Materskej škole v Ivanke pri Nitre.
• od 10.03.2020 sú zrušené sväté omše v kostoloch v 
našej obci. 
• zatvorenie Obecného úradu v Ivanke pri Nitre pre 
verejnosť

Výzvy v súvislosti s Covid 19
1. VÝZVA: Ušite si rúška - poskytnite materiál !!!
2. VÝZVA: Pomôž seniorom a ľuďom v karanténe !!!
3. VÝZVA: Ak potrebuješ rúško a nevieš si ho vyrobiť - 
kontaktuj nás!!! Rozdali sme vyše 1400 kusov rúšok, 
ktoré ušili dobrovoľníčky z obce.

Venovali sme veľký potlesk všetkým zdravotníkom, 
hasičom, policajtom, predavačom a predavačkám, 
kuriérom, poštárom, dopravcom, pekárom a všetkým 
ktorí sú stále v práci pre nás! ĎAKUJEME!

Zberový dvor sme otvorili v riadnom prevádzkovom 
čase: 
V pondelok od 17:00 do 20:00, v stredu od 17:00 do 
20:00 a v sobotu od 9:00 do 13:00. Upozorňujeme na 
zákaz vývozu akéhokoľvek bioodpadu pri staré koryto 
rieky!!! Konáre a haluzovinu je možné zložiť len na 
plochu vľavo od vstupu do zberového dvora. Ostatný 
biodpad, ako tráva, či lístie sa bude môcť odovzdať 
priamo na zberovom dvore, kde bude na to určený 
špeciálny kontajner. Samozrejme najlepšie je to dať 
doma do kompostu.

Zápis do ZŠ 
Zápis žiakov na školský rok 2020/2021 sa 
uskutočnil od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. 
Zápis bol organizovaný bez osobnej prítomnosti detí a 
to elektronickou formou. 

Zápis detí do Materskej školy 
Sa uskutočnil od 30.4. do 31.5. elektronickou formou.

Na Kvetnú nedeľu 5.4.2020 sa uskutočnilo vysielanie 
priameho prenosu Krížovej cesty z nášho farského 
kostola Svätého Martina. 

8.apríla 2020 prebehla v našej obci dezinfekcia 
verejných priestranstiev. 

Pripravili sme pre občanov novú mobilnú aplikácia 
SOM Aplikácia informuje o aktualitách, môžete si v nej 
pozerať správy obce, prečítať si informácie z hlásenia 
miestneho rozhlasu, sledovať zverejnené dokumenty 
na úradnej tabuli, zapájať sa do ankiet, inzerovať na 
susedskej burze, budete taktiež vopred upozornení na 
plánovaný vývoz komunálneho alebo separovaného 
odpadu. Z aplikácie tiež môžete priamo kontaktovať 
obecný úrad, starostku a ona Vás...
Postup pre stiahnutie aplikácie: 
1. na telefóne si vyhľadajte obchod google play / app 
store
2. zadám vyhľadať: Ivanka pri Nitre
3. zadám inštalovať / získať
4. aplikácia sa stiahne do telefónu - nájdete ju s ikonou 
červenej korunky - aplikáciu spustíte

Výzva poslankyne Vierky Kubisovej
Poďme si vyčistiť našu Ivanku! Mnohí teraz chodíte 
častejšie na prechádzky či už s deťmi, vybehať psíka, 
alebo aj sami. Prosím, zapojte sa a spravte niečo pre 
seba a pre našu obec, pre svoje rodiny. Aj keď 
začneme v malom, môžeme urobiť veľa. Sama som 
nazbierala odpad pri behaní v hájiku za koľajnicami. 
Mnohí ste ma videli, najprv ste pozerali divne, lebo 
som behala s veľkým vrecom, potom keď ste videli, že 
zbieram odpadky, tak Vám to došlo a pokyvkávali ste 
hlavami na znak súhlasu. Predný nárazník z auta som 
už domov nedotiahla, ale našla som po ceste aj ten... 
Doma som odpad vyseparovala a vyhodila, tak ako sa 
má. Kto ďalší sa zapojí a bude #somfrajerodprirody?



“ZA ČISTEJŠIU A KRAJŠIU OBEC”
2 skvelé ženy: p. Leckéšiová a p.Hrubošová - dámy, 
ktorým nie je ľahostajné verejné priestranstvo našej 
obce, upratali priestranstvo na ulici Mojmírovská - pri 
nákupnom stredisku. Veľké ĎAKUJEME všetkým ktorí 
sa zapájajú, alebo sa ešte len zapoja do čistenia našej 
obce, samozrejme s dodržaním nariadených 
bezpečnostných opatrení.

Pracovný štvrtok v parku “Za čistejšiu a krajšiu obec”
Keďže kvôli opatreniam nebolo možné zorganizovanie 
obecnej brigády, zabrigádoval si celý kolektív 
obecného úradu. Dámy, spolu s hlavným kontrolórom 
pripravili na odvoz opílené haluze a konáre z celého 
parku, vyzbierali odpadky, dokonca dve odvážne dámy 
pokosili veľkú časť parku. Chlapci zasa pripravovali 
multifunkčné ihrisko na sezónu. Všetkým 
zúčastneným ďakujeme. 

Prebehol zber elektroodpadu a iného nebezpečného 
odpadu priamo na zberovom dvore do vyhradeného 
kontajnera. Neznečisťujme prírodu a chráňme si ju!

Od 18.mája 2020 do 17. júna 2020 prebehla oprava 
cesty I/64 od km 57,94 do km 58,54 v k.ú. Ivanka pri 
Nitre.

Pripravili sme dočasné priestory pre lekárky zo 
zdravotného strediska
Zároveň začínajú prvé prípravné práce na stavbe v 
rámci projektu: “Modernizácia a rozšírenie centra 
zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre”.

Doručili sme obálky s nálepkami na smetné nádoby 

tým občanom, ktorí uhradili poplatok za smetné cez 
internetbanking. 

Aj keď sa nám nepodarilo urobiť oslavu Dňa detí, tak 
ako sa patrí, priniesli sme detičkám, ktoré nastúpili do 
Materskej a Základnej školy milý balíček pre radosť 
detí.

Športový deň detí dopadol suprovo. Deti - žiaci ZŠ a 
MŠ Ivanka pri Nitre športovali popoludní rozdelené 
podľa tried, ktoré navštevujú. Vybláznili sa aj na 
skákacom hrade. Ďakujeme ŠK Junior za disciplíny a 
starostlivosť o deti, aj pani vychovávateľkám za dozor, 
povzbudzovanie a účasť na tejto milej akcii. Tešíme sa 
nabudúce, určite vo väčšom počte a bez obmedzení. 
Šport spája Ivanku pri Nitre.

V dňoch 5. – 8. júna 2020 sa v našej obci uskutočnil 
jarný zber veľkoobjemového odpadu
Veľkoobjemové kontajnery boli pristavené len na 
zberovom dvore v Ivanke pri Nitre. 

Dňa 27.6.2020 sa konal Turnaj o pohár starostky 
obce.
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NAJ GULÁŠ 2020 sa konal 25.7.2020
Súťažilo 15 úžasných tímov predviedlo gurmánske 
umenie vo varení gulášov. 7 členná porota z ľudu 
vybrala víťazov: 
1.miesto: STARÍ PÁNI (Maroš Doboš s tímom)
2.miesto: ZA NITRUM (Juraj Miklovič s tímom)
3.miesto: JRD (Matúš Horník s tímom)
Ďakujeme všetkým súťažiacim a účinkujúcim za 
krásne spestrenie sobotného popoludnia.

Uskutočnila sa skvelá Expres party s Julom Viršíkom 
a Dj Pepem, ktorej predchádzali koncerty skupín a 
interpretov: Smola a hrušky, Kali & Peter Pann a 
ďalších...
Tí, čo sa zúčastnili sa určite výborne zabavili, 
vytancovali a vybláznili až do dlhej noci. A tí, čo zostali 
doma, okrem toho, že mali disco a koncert doma na 
záhrade, či balkóne, isto pochopia, že aspoň RAZ DO 
ROKA sa treba zabaviť, vypočuť si hudbu a 
zatancovať si. Preto Vám chceme VEĽMI PEKNE 
POĎAKOVAŤ za trpezlivosť a zhovievavosť počas 
konania akcie OKEY LETO mini, ktorá sa konala 
NAOZAJ po DLHEJ dobe a priniesla život a zábavu do 
nášho obecného parku. Tešíme sa záujmu občanov a 
návštevníkov z blízka, či ďaleka a veríme, že sme sa 
takto dobre nezabavili naposledy.

Opakované problémy s túlavými psami riešime denne 
a s mnohými opakovane.

Spomienky na Martu – Myrtu
Súťaž pre deti MŠ a ZŠ a aj všetky ostatné deti z našej 
obce. Súťaž "MYRTINA IVANKA" sa konala s malými 
obmenami - vynechaním recitácií a úplne novou 
témou. 

Začalo sa s opravou miestnych komunikácií
Na opravu boli Obecným zastupiteľstvom v Ivanke pri 
Nitre schválené ulice: Myrtina(krátka), Nosákova, 
Krakovská (4 a 5 časť), Luk, Konečná a parkovisko pri 
obytnom dome Beňadikova 1. Po dlhých rokoch sa 
dočkali vysnívaného parkoviska aj obyvatelia 
obecných nájomných bytov na Beňadikovej ulici.

VÝZVA – hľadali sme dobrovoľníkov pre celoplošné 
testovanie 
Ďakujeme za váš záujem pomôcť. Evidujeme vyše 60 
prihlášok. Vybraných uchádzačov sme kontaktovali. 
Milo nás prekvapil taký záujem občanov, mohli sme 
tak poskytnúť kontakty na dobrovoľníkov aj 
susedným obciam, ktoré ich mali nedostatok. 

Pre celoplošné testovanie počas soboty a nedele sme 
zriadili tri odberné miesta: z toho dve boli v kultúrnom 
dome a jedno bolo v budove II. stupňa Základnej školy. 
Občania mohli využiť všetky zriadené odberné miesta 
počas oboch dní testovania. Pripravili sme aj 
harmonogram, podľa ktorého malo testovanie 
prebiehať plynulo.

Online prenos vystúpenia detí zo Základnej a 
Materskej školy na FB obce.



Október už tradične patrí úcte seniorom
V našej obci je už dlhoročným zvykom stretnutie so 
seniormi a jubilantmi, ktorí v danom roku slávia 
okrúhle jubileum. Žiaľ, kvôli pandémii korona vírusu to 
v tomto roku nie je možné zrealizovať. 

My sme ale na našich seniorov a jubilantov nezabudli 
a každému z nich po uvoľnení opatrení naši 
zamestnanci doručili malý darček. Seniorov nad 65 
rokov bolo takmer 500.

Zároveň sme odovzdali pamätný list s malým 
darčekom našim 82 jubilantom, ktorí v tomto roku 
oslávili, alebo oslávia okrúhle životné jubileum. Žiaľ, 
tento rok nám opatrenia nedovoľujú pripraviť tradičné 
posedenia, ktoré mali naši seniori tak radi. Veríme, že 
budúci rok vám to vynahradíme. Dúfame, že Vás to v 
tomto ťažkom období trochu potešilo. 
Jubilantov máme tento rok celkovo 82, z toho:
70 rokov oslávilo 35 občanov,
75 rokov oslávilo 20 občanov,
80 rokov oslávilo 11 občanov,
85 rokov oslávilo 9 občanov,
90 rokov oslávilo 6 občanov,
95 rokov oslávil 1 občan.

Samozrejme všetkým jubilantom srdečne gratulujeme 
k ich životným jubileám a prajeme im najmä pevné 
zdravie, lásku, pokoj, veľa trpezlivosti pri dodržiavaní 
opatrení a Božie požehnanie.

Víkendový zber VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU 
a ELEKTROODPADU (7. a 8. novembra 2020)
prebehol len na zberovom dvore

Obnova oplotenia na cintoríne v Luku 
Práce realizovali zamestnanci obecného úradu a 
pracovníci menších obecných služieb. Ďakujeme im.

V dňoch 21. a 22. novembra sa v našej obci 
uskutočnilo druhé kolo testovania občanov.

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo schválené 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o zákaze 
umiestnenia herní a kasín na území obce Ivanka pri 
Nitre.

Rekonštrukcia zdravotného strediska je v plnom 
prúde.

Privítanie nových občanov obce Ivanka pri Nitre 
narodených v roku 2019 sa tento rok vzhľadom na 
aktuálnu situáciu udialo netradične, ale v súlade so 
všetkými platnými opatreniami. Privítali sme krásny 
počet detí "37", z toho bolo 20 chlapcov a 17 dievčat. 
V priebehu týždňa nás navštívili niektorí z nich a 
rodičia sa podpísali do pamätnej knihy obce, 
drobčekovia sa troška zahrali a odniesli si od nás 
pamätný list, knižku a pekné lego. Ostatným boli 
darčeky a pamätné listy doručené osobne na adresu 
pobytu. Novým občanom prajeme krásny život, veľa 
zdravia, šťastia a detskej radosti.

Vianočná výzdoba pred kultúrnym domom
Obec Ivanka pri Nitre má pred kultúrnym domom 
adventný svietnik, ktorý pripravili všetci zamestnanci 
obecného úradu s pani starostkou. Vianočný stromček 
nám rozsvietil Mikuláš. 

33



V nedeľu 6. decembra 2020 k nám zavítal Mikuláš 
so svojim sprievodom.
Kvôli stále platným opatreniam sa žiaľ tento rok 
nemôžeme stretnúť na spoločnej akcii. No Mikuláš s 
čertom a anjelom prechádzali našou obcou a všetkým 
dobrým deťom niečo dobré prinesú. Naj-sam-super 
Mikuláš s čertom a anjelom opäť zavítali do Ivanky pri 
Nitre, rozžiarili obecný vianočný stromček a rozdali 
všetkým dobrým deťom adventné kalendáre a 
ostatným urobili pekný deň.

Už 356 občanov si stiahlo aplikáciu SOM "správy o 
meste". Niektorí z nich to pravidelne využívajú na 
komunikáciu s obcou, nahlasovanie porúch a pod. 
Inzerujú na susedskej burze, sledujú dianie v obci, 
dostávajú notifikácie s aktuálnymi správami. Aplikácia 
je už rozšírená o návody, ako čo vybaviť, verejnú 
dopravu, aktuálne udalosti, vopred vás upozorní aký 
druh odpadu bude v najbližšej dobe vyvážaný, budete 
sa môcť zapojiť do ankiet a prieskumov, ktoré zadá 
naša obec, prečítate si aktuálne hlásenie správ z 
miestneho rozhlasu a rôzne iné. Aplikáciu SOM Ivanka 
pri Nitre si môžete stiahnuť aj Vy do mobilného 
telefónu z našej web stránky.
Milí občania, v spolupráci so Štátnym archívom v 
Ivanke pri Nitre a samozrejme s Vami by sme radi 
pripravili publikáciu o histórii Ivanky pri Nitre. Preto 
Vás prosíme o pohľadanie a poskytnutie historických 
fotografií, či článkov o našej obci. Ak niekto nájde v 
albumoch nejakú tú fotografiu, môže ju priniesť na 
obecný úrad, alebo poslať jej sken na adresu: 
obec@ivankaprinitre.sk



Naša Ivanka



 Milí moji spoluobčania,

máme za sebou veľmi náročný rok, aký tu dlho nebol. O to viac nám budú vzácne 
nadchádzajúce vianočné sviatky. Verím, že vianočný a oddychový čas Vám 
spríjemnili aj chvíle pri čítaní ďalšieho vydania Ivanských zvestí. Snažili sme sa pre 
Vás pripraviť čo najviac informácií, ročný prehľad udalostí a zvestí. Nie všetci máte 
možnosť sledovať sociálne siete a naše webové sídlo.

Končí sa náš spoločný druhý rok, ktorý síce priniesol veľa opatrení a obmedzení, 
ale i napriek tomu som sa zo všetkých síl snažila spolu s mojimi kolegami urobiť pre 
Vás občanov maximum, aby sme Vás uistili, že naša snaha, práca je venovaná obci 
a teda Vám. 

Chcela by som sa poďakovať môjmu pracovnému tímu – mojim kolegom, ktorí 
boli pre mňa veľkou oporou. Zároveň ďakujem všetkým podnikateľským subjektom, 
fyzickým osobám, spoločenským organizáciám, poslancom obecného zastupiteľstva, 
športovým klubom, dobrovoľníkom a jednoducho každému kto bol ochotný pomôcť 
našej obci. Vďaka patrí všetkým občanom, že sa tešia spolu s nami z každého 
úspechu a vďaka za dôveru, ktorú chcem naďalej upevňovať. Vaša radosť a 
spokojnosť je pre mňa hnacím motorom a presvedčením, že moja – naša snaha má 
význam. 

S úctou, Vaša starostka
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