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december a predvianočný čas už tradične patrí aj našim 
Ivanským zvestiam, prostredníctvom ktorých sa viem 
prihovoriť nielen ja, ale aj moji kolegovia, základná škola, 
materská škola a spoločenské organizácie, ktoré v našej obci 
pôsobia. Tento rok je to už po štvrtý krát kedy Vám
zvestujeme čo všetko sa v našej obci dialo počas celého roka. 

Pre mňa osobne bol tento rok aj rok bilancií a zúčtovania mojej práce pre našu krásnu obec. 
Rok 2022 bol aj volebným rokom, kedy som sa opätovne uchádzala o post starostu našej obce. A práve tu 
využijem moje úvodné slová k tomu, aby som Vám zo srdca poďakovala za Vaše hlasy, ktoré ste mi vo 
voľbách odovzdali, za Vašu dôveru a vyjadrenie spokojnosti s výsledkami mojej práce. Hoci bolo uplynulé 
volebné obdobie  ťažké a bolo potrebné riešiť veľa problémov, napriek tomu som sa snažila urobiť čo 
najviac pre krajší, spokojnejší a dôstojnejší život nás všetkých. Moje osobitné poďakovanie patrí 
poslancom Obecného zastupiteľstva, ktorí mi boli veľkou oporou počas celého volebného obdobia 
a rozumne a so srdcom občana Ivanky ovplyvnili chod našej obce.  Poďakovanie patrí aj mojim kolegom, 
ktorí sa zodpovedne a s úctou  venovali Vám občanom. Aj  v nadchádzajúcom volebnom období budem 
pokračovať vo svojej práci, s plným nasadením, zodpovednosťou a s úctou k Vám všetkým. 

Mám veľa plánov a projektov, ktoré by som chcela realizovať. Dovolím si v krátkosti  spomenúť aspoň 
niektoré: rozšírenie Materskej školy - výstavba novej budovy (finančné prostriedky máme už z eurofondov 
schválené a obec má v rozpočte pre rok 2023 170 tis. na spolufinancovanie),  pokračovanie v rekonštrukcii 
miestnych komunikácií: Vinohradská ulica, Ulica na Stanicu, Urbárska ulica (krátka), oprava prístupovej 
cesty v areáli Základnej školy, oprava Domu smútku na cintoríne v Ivanke, osvetlenie cintorínov, riešenie 
pre možnosť osvetlenia ulice Na stanicu. Všetky obce a mestá čaká finančne náročný budúci rok v ktorom 
zaplatíme viac za energie, za likvidáciu odpadu a práve tieto výdavky patria medzi najväčšie v rozpočte. 
Napriek tomu bude obec zodpovedne hospodáriť tak ako doteraz, aby sme mohli naďalej vytvárať prebytok 
hospodárenia a ten použiť na rozvoj obce. 

V úvode našich zvestí nesmiem zabudnúť na Vianoce, ktoré vždy boli a budú najkrajším obdobím. 
Môžu mať veľa podôb. Jedno však ostáva stále rovnaké - či už sú so snehom alebo bez snehu, s kopou 
luxusných darčekov alebo so skromnejšími darčekmi - sú to sviatky pokoja, radosti a vzájomnej lásky. 
A túto skutočnosť nič nezmení. Veď predsa Vianoce dokážu svojou zvláštne čarovnou mocou vyvolať úsmev 
na každej tvári. V tomto čarovnom čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí a úprimne sa tešíme z toho, že 
väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi, susedia majú k sebe o niečo 
bližšie ako inokedy. Možno si v duchu povzdychneme, že tento krásny čas trvá len krátko. Áno, je to tak. 
Žijeme v uponáhľanom svete a je potrebné pozastavenie sa. I napriek tomu, že počas roka musíme zvládať 
veľa ťažkých, často i náročných dní, to že Vianoce sú pre nás všetkých, jedným z najkrajších sviatkov v roku, 
nepochybuje nikto z nás. Užite si tieto nádherné sviatky pokoja v kruhu svojich blízkych, nezabudnite 
myslieť na tých, ktorí tú nie sú medzi nami, vychutnajte si tých pár dní s láskou a s radosťou, načerpáte tak 
veľa energie a sily do ďalších dní. Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac prejavujeme vďaku, city, lásku. 
Ale akonáhle skončia, akoby všetci na nezabudli. A také by bolo pekné, keby všetko mohlo zostať rovnaké 
a navždy v srdciach všetkých. Želám Vám milí ivančania, aby ste lásku a vďaku cítili počas celého roka.

Možno Vám sviatočné dni spríjemní aj čítanie našich zvestí. Pri dobrej kávičke či dobrom čajíku 
a samozrejme pri vianočnom koláčiku Vám prajem príjemné čítanie.

Ing. Jana Maršálková
starostka obce

Vážení spoluobčania, milí ivančania,
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Matrika
referent: Gabriela Piktorová

Informácie z jednotlivých oblastí samosprávy

Prehľad obyvateľov Obce Ivanka pri Nitre: 
Ku dňu 02.12.2022 eviduje Obec Ivanka pri 
Nitre 3118 obyvateľov.

∙ Prihlásení občania k trvalému pobytu: 
  3019 občanov
∙ Prihlásení občania k prechodnému pobytu: 
  99 občanov
∙ Prihlásení cudzinci v obci Ivanka pri Nitre: 
  31 cudzincov
V období od 01.01.2022 do 02.12.2022
∙ sa prihlásilo k trvalému pobytu 
  do našej obce 139 nových občanov
∙ sa prihlásilo k prechodnému pobytu 
  14 občanov

Do našej obce pribudli noví občania:
V obdobi od 01.01.2022 do 02.12.2022 
sa narodilo 31  detí.

Z toho 18 chlapcov a 13 dievčat.
Vitajte medzi nami.

V období od 01.01.2022 do 02.12.2022 
nás navždy opustilo 24 občanov.

Z toho 12 mužov a 12 žien. 

Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

V období od 01.01.2022 do 02.12.2022 bolo 
uzavretých 37  manželstiev. 

Srdečne blahoželáme.

Vážení občania,
Dňa 29.10.2022 sa v našej obci konali spojené 
voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov 
samosprávnych krajov.
V obci Ivanka pri Nitre sa volieb zúčastnilo 828 
voličov, t.j. 33,71% z celkového počtu voličov 2456.
Platných hlasovacích lístkov bolo 772.
Za starostku obce ako jedinú kandidátku bola 
zvolená Ing. Jana Maršálková s počtom hlasov 725.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Ing. Anton Zelenaj, PhD. s počtom hlasov 399
Mgr. Alena Černíková s počtom hlasov 384
Ing. Alena Čičová s počtom hlasov 314
Mgr. Marta Horníková s počtom hlasov 291
Matej Blaži s počtom hlasov 273
Juraj Obložinský s počtom hlasov 270
Mária Balážová s počtom hlasov 249
Ing. Radoslav Szabó s počtom hlasov 234
Ing. Anton Zaťko s počtom hlasov 231
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za 
poslancov obecného zastupiteľstva:
JUDr. Eva Belanová s počtom hlasov 206
Ing. Branislav Kukura s počtom hlasov 183
Mgr. Viera Kubisová s počtom hlasov 166
JUDr. Ing. Ľubomír Slovák s počtom hlasov 121

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa volieb 
zúčastnili a dali dôveru ako starostke obce, tak aj 
novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.



Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím 
č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov 
prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum
a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 
2023.
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

V referende voliči rozhodnú o otázke:
„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie 
volebného obdobia Národnej rady Slovenskej 
republiky je možné uskutočniť referendom alebo 
uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, 
a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:
- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto 
slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde 
k predčasnému skončeniu volebného obdobia 
Národnej rady Slovenskej republiky.“;
- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno 
b), ktoré znie:
„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako 
písmená c) až g);
- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ 
vkladá čiarka a slová „predčasným skončením 
volebného obdobia“;
- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou 
zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka 
a tieto slová: „na prijatie uznesenia 
o predčasnom skončení volebného obdobia 
Národnej rady Slovenskej republiky podľa 
čl. 86 písm. n)“;
- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
„n) uznášať sa na predčasnom skončení 
volebného obdobia Národnej rady Slovenskej 
republiky; prijaté uznesenie je všeobecne 
záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: 
„vrátane predčasného skončenia volebného 
obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:
„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda 
Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný 
zákon.“?"
V obci Ivanka pri Nitre budú, tak ako pri všetkých 
voľbách vytvorené tri volebné okrsky, ktoré budú 
zriadené v Kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre.
Oznámenie o mieste a čase konania Referenda 
dostanete do domácností - jedno oznámenie na 
jednu domácnosť.
Volebné okrsky sú zriadené podľa ulíc 
nasledovne:
Volebný okrsok č.1: Kultúrny dom - sála - vchod 
(vstup do obecného úradu).
Do okrsku č.1 patria ulice:
• Ábelova ulica, Horná ulica, Hornocintorínska  
ulica, Konopárenská ulica, Ulica Mateja Tučku, 
Myrtina, Na Pílu, Na Stanicu, Ulica Južná, Ulica 
Východná, Ulica Západná, Urbárska ulica, 
Buková ulica, Dubová ulica, Agátová ulica, 
Brezová ulica, Jaseňová ulica, Javorová ulica, 
Vŕbová ulica 
Volebný okrsok č.2: Kultúrny dom - sála - vchod 
(hlavný vchod do kultúrneho domu)
Do okrsku č.2 patria ulice:
• Krakovská ulica, Mojmírovská ulica,
Novozámocká ulica, Ulica Pri Parku
Volebný okrsok č.3: Kultúrny dom - sobášna 
miestnosť - vchod (hlavný vchod do kultúrneho 
domu)
Do okrsku č.3 patria ulice:
• Bárdyho ulica, Beňadikova ulica, Gergelova 
ulica, Konečná ulica, Ulica Luk, Na Štrkovisko, 
Nosákova ulica, Orolská ulica, Ulica Pri Tehelni, 
Vinohradská ulica 
Tí občania, ktorí sa referenda nebudú môcť 
zúčastniť v mieste svojho trvalého bydliska, 
môžu požiadať o hlasovací preukaz osobne 
do 20.01.2023, alebo e-mailom: 
piktorova@ivankaprinitre.sk,
obec@ivankaprinitre.sk, 
najneskôr do 04.01.2023.
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Stavebný úrad
referenti: 
Mgr. Ľubica Volšíková,
Angelika Uhrová

Milí naši súčasní aj budúci stavebníci ! 
Na konci roku Vás chceme touto cestou 
informovať o činnosti a výsledkoch stavebného 
úradu.  Aj v uplynulých 12 mesiacoch  vyrástlo 
v našej obci niekoľko nových stavieb a zároveň 
sa realizovali prerábky a modernizácie 
jestvujúcich stavieb. V nasledujúcej tabuľke je 
vyhodnotená celoročná práca stavebného úradu.

Opätovne by sme Vás chceli upozorniť,  že 
stavebníci sú povinní  po nadobudnutí 
právoplatnosti stavebného povolenia uhradiť 
obci poplatok za rozvoj, ktorý bol stanovený 
zákonom č. 447/2015 Z.z. o miestnom 
poplatku za rozvoj.  Tento poplatok bol 
stanovený Všeobecne záväzným nariadením 
obce číslo 1/2020 o miestnom poplatku za 
rozvoj zo dňa 7. februára 2020 s účinnosťou od 
1. januára 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: 

Názov počet 
Stavebné povolenie 25 
Kolaudačné rozhodnutie 30 
Ohlásenie drobných stavieb 54 
Potvrdenie o existencii stavby 9 
Potvrdenie o veku stavby 10 
Štátny stavebný dohľad 3 
Reklamy 1 
Dodatočné stavebné povolenie 3 
Územné rozhodnutie 1 
Zmena užívania stavby 1 
Zmena stavby pred dokončením 3 
Územno-plánovacia informácia 27 
Rozkopávky 4 
Záväzné stanovisko § 120 2 
Rôzne 12 

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,-€
 
Ak ešte len plánujete prerábať váš rodinný dom, 
touto cestou by sme Vás chceli informovať 
o novinke - finančnej dotácii, ktorú ponúka štát.  
Dotácia z plánu obnovy sa vzťahuje na rodinné 
domy postavené na Slovensku a ktoré boli 
skolaudované pred rokom  2013. Tieto domy 
však na liste vlastníctva musia byť vedené ako 
rodinné domy. 
Dotáciu môžete využiť napríklad na: zateplenie 
obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa,  
výmena okien , tepelné čerpadlo, fotovoltické 
panely, solárne kolektory, rekuperácia, zelená 
strecha, tieniaca technika či odstránenie 
azbestu. 
Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme 
na stavebnom úrade alebo na telefónnom čísle 
037/6578145.



Kanalizácia 
a odpadové
hospodárstvo
referent: Peter Varga

Vážení občania podobne ako  sme Vás informovali 
v predchádzajúcich rokoch o vystavených 
rozhodnutiach za vývoz komunálneho odpadu a za 
odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, 
tak aj v roku 2022 Vás oboznámime o uvedených 
poplatkoch.

V roku 2022 bolo za vývoz komunálneho 
odpadu u fyzických osôb vystavených 1085 
rozhodnutí, čo tvorí sumu vo výške 77.659,91 €  
Suma, ktorá bola k 30.11.2022 uhradená je 
75.369,84 €. Dlžná suma k 30. 11. 2022 za rok 
2022 je 2.290,07 €. Z 1085 rodín nezaplatilo 
k uvedenému dátumu 29 rodín.
U právnických osôb za rok 2022 za vývoz 
komunálneho odpadu bola vyfakturovaná suma 
vo výške 43.950,70 €. U právnických osôb 
neevidujeme za rok 2021 a 2022 žiadne 
nedoplatky.

V roku 2022 bolo za odvádzanie odpadových 
vôd verejnou kanalizáciou u fyzických osôb 
vystavených 864 rozhodnutí čo je aj počet 
pripojených domácností na kanalizáciu, ktoré  sú 
oficiálne nahlásené. Suma, ktorá bola 
rozhodnutiami vystavená je 95.070,59 €. 
K 30. 11. 2022 bola uhradená suma 88.681,41 €. 
Dlžná suma, k 30.11. 2022 za rok 2022 je 

6.389,18 €. Z  864 rodín nezaplatilo k 30. 11. 
2022 49 rodín. 
U právnických osôb za rok 2022 za odvádzanie 
odpadových vôd verejnou kanalizáciou bola 
vyfakturovaná suma 5.150,71 €. U právnických 
osôb neevidujeme za predchádzajúce roky 
žiadne nedoplatky.

Opätovne žiadame občanov, ktorí sú napojení na 
kanalizáciu, ale oficiálne sa ešte neprihlásili na 
obecnom úrade, aby sa čo najskôr prišli 
zaevidovať na obecný úrad.

Upozorňujeme občanov, ktorí ešte nemajú 
uhradený poplatok za TKO a poplatok za 
odvádzanie odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou, aby tak urobili v najbližších dňoch. 
Od 01. 01. 2020 môže byť každému dlžníkovi, 
ktorý vlastní vodičský preukaz tento odobraný.

Rodiny, ktorých príbuzní pracujú, či študujú 
v zahraničí (nezdržiavajú sa v mieste trvalého 
bydliska) chcú, aby im bola uznaná zľava na 
poplatku za odvoz odpadu, alebo odvádzaní 
odpadových vôd verejnou kanalizáciou, majú 
zodpovedajúce podklady aj so žiadosťou na 
úľavu  priniesť na obecný úrad do 28. februára 
2023.
Upozorňujeme domácnosti, ktoré sú napojené na 
obecnú kanalizáciu a majú zvody zo striech 
napojené do obecnej kanalizácie, že konajú 
protizákonne.  V roku 2023 bude opätovne 
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 životnému prostrediu, ale hlavne 
nebude až tak zásadne  narastať cena za odvoz 
komunálneho odpadu. 

Ceny za odvoz komunálneho odpadu sa každým 
rokom celoslovensky zvyšujú a je iba na nás, ako 
sa postavíme k problematike separovania 
odpadu.

V lete sme načipovali smetné nádoby na 
komunálny odpad, ale aj nádoby na triedený 
odpad. V roku 2023 budú už všetky nádoby 
vážené, aby sme mali prehľad, ako ktorá 
domácnosť separuje a koľko vytvára 
komunálneho odpadu. Zatiaľ sa podľa váhy 
komunálneho odpadu ešte nebude platiť 
poplatok za tento odpad. Ten stále zostáva  
paušálny (cena za osobu a kalendárny rok).  Čipy 
sa na odpadových nádobách nachádzajú spredu 
nádoby (sivé čipy), alebo pod horným hrubým 
lemom nádoby (oranžové čipy).         
Poprosili by sme občanov, aby svoj vytriedený 
odpad, ktorý sa im nezmestí do nádoby priniesli 
na zberový dvor, kde je možné priniesť všetok 
vytriedený odpad: papier, sklo, plasty, stavebný 
odpad (stavebný odpad je za poplatok), objemný 
odpad,  elektroodpad (elektroodpad sa nosí na 
zberový dvor iba 2 x ročne podľa 
harmonogramu zvozov), drevo a nevytvárali 
v obci čierne skládky, lebo je to úplne zbytočné 
a nepochopiteľné, keď na zberovom dvore 
berieme skoro všetok odpad. Aktuálne otváracie 
hodiny zberového dvora sú uvedené na stránke 
obce. 

Obyvatelia - fyzické osoby:
Výrub: 77.659,91 EUR

Zaplatené:75.369,84 EUR
Nedoplatok: 2290,07EUR

Právnické osoby - firmy:
Výrub: 43.950,70 EUR

Zaplatené:  43.950,70 EUR
Nedoplatok: 0,00 EUR
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Obyvatelia - fyzické osoby:
Výrub: 95.070,59 EUR
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Nedoplatok: 6389,18 EUR
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Vážení občania podobne ako  sme Vás informovali 
v predchádzajúcich rokoch o vystavených 
rozhodnutiach za vývoz komunálneho odpadu a za 
odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, 
tak aj v roku 2022 Vás oboznámime o uvedených 
poplatkoch.

V roku 2022 bolo za vývoz komunálneho 
odpadu u fyzických osôb vystavených 1085 
rozhodnutí, čo tvorí sumu vo výške 77.659,91 €  
Suma, ktorá bola k 30.11.2022 uhradená je 
75.369,84 €. Dlžná suma k 30. 11. 2022 za rok 
2022 je 2.290,07 €. Z 1085 rodín nezaplatilo 
k uvedenému dátumu 29 rodín.
U právnických osôb za rok 2022 za vývoz 
komunálneho odpadu bola vyfakturovaná suma 
vo výške 43.950,70 €. U právnických osôb 
neevidujeme za rok 2021 a 2022 žiadne 
nedoplatky.

V roku 2022 bolo za odvádzanie odpadových 
vôd verejnou kanalizáciou u fyzických osôb 
vystavených 864 rozhodnutí čo je aj počet 
pripojených domácností na kanalizáciu, ktoré  sú 
oficiálne nahlásené. Suma, ktorá bola 
rozhodnutiami vystavená je 95.070,59 €. 
K 30. 11. 2022 bola uhradená suma 88.681,41 €. 
Dlžná suma, k 30.11. 2022 za rok 2022 je 

6.389,18 €. Z  864 rodín nezaplatilo k 30. 11. 
2022 49 rodín. 
U právnických osôb za rok 2022 za odvádzanie 
odpadových vôd verejnou kanalizáciou bola 
vyfakturovaná suma 5.150,71 €. U právnických 
osôb neevidujeme za predchádzajúce roky 
žiadne nedoplatky.

Opätovne žiadame občanov, ktorí sú napojení na 
kanalizáciu, ale oficiálne sa ešte neprihlásili na 
obecnom úrade, aby sa čo najskôr prišli 
zaevidovať na obecný úrad.

Upozorňujeme občanov, ktorí ešte nemajú 
uhradený poplatok za TKO a poplatok za 
odvádzanie odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou, aby tak urobili v najbližších dňoch. 
Od 01. 01. 2020 môže byť každému dlžníkovi, 
ktorý vlastní vodičský preukaz tento odobraný.

Rodiny, ktorých príbuzní pracujú, či študujú 
v zahraničí (nezdržiavajú sa v mieste trvalého 
bydliska) chcú, aby im bola uznaná zľava na 
poplatku za odvoz odpadu, alebo odvádzaní 
odpadových vôd verejnou kanalizáciou, majú 
zodpovedajúce podklady aj so žiadosťou na 
úľavu  priniesť na obecný úrad do 28. februára 
2023.
Upozorňujeme domácnosti, ktoré sú napojené na 
obecnú kanalizáciu a majú zvody zo striech 
napojené do obecnej kanalizácie, že konajú 
protizákonne.  V roku 2023 bude opätovne 
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 životnému prostrediu, ale hlavne 
nebude až tak zásadne  narastať cena za odvoz 
komunálneho odpadu. 

Ceny za odvoz komunálneho odpadu sa každým 
rokom celoslovensky zvyšujú a je iba na nás, ako 
sa postavíme k problematike separovania 
odpadu.

V lete sme načipovali smetné nádoby na 
komunálny odpad, ale aj nádoby na triedený 
odpad. V roku 2023 budú už všetky nádoby 
vážené, aby sme mali prehľad, ako ktorá 
domácnosť separuje a koľko vytvára 
komunálneho odpadu. Zatiaľ sa podľa váhy 
komunálneho odpadu ešte nebude platiť 
poplatok za tento odpad. Ten stále zostáva  
paušálny (cena za osobu a kalendárny rok).  Čipy 
sa na odpadových nádobách nachádzajú spredu 
nádoby (sivé čipy), alebo pod horným hrubým 
lemom nádoby (oranžové čipy).         
Poprosili by sme občanov, aby svoj vytriedený 
odpad, ktorý sa im nezmestí do nádoby priniesli 
na zberový dvor, kde je možné priniesť všetok 
vytriedený odpad: papier, sklo, plasty, stavebný 
odpad (stavebný odpad je za poplatok), objemný 
odpad,  elektroodpad (elektroodpad sa nosí na 
zberový dvor iba 2 x ročne podľa 
harmonogramu zvozov), drevo a nevytvárali 
v obci čierne skládky, lebo je to úplne zbytočné 
a nepochopiteľné, keď na zberovom dvore 
berieme skoro všetok odpad. Aktuálne otváracie 
hodiny zberového dvora sú uvedené na stránke 
obce. 



Aké bolo a aké bude nakladanie s komunálnymi
odpadmi v obci Ivanka pri Nitre?

Odpad produkuje každý jeden z nás a jeho produkcia na Slovensku z roka na rok rastie. Nižšie preto 
ponúkame prehľad produkcie základných zložiek komunálnych odpadov v obci Ivanka pri Nitre za 
roky 2019, 2020 a 2021.

Za najväčšie pozitívum treba rozhodne 
považovať pokles zmesového komunálneho 
odpadu - teda odpadu, ktorý končí na skládke 
a pre obec a jej občanov predstavuje najväčšie 
finančné zaťaženie. Zároveň však treba 
povedať, že produkcia zmesového odpadu je 
naďalej veľmi vysoká a priestor pre jeho 
zníženie je obrovský. A opäť je to práve zmesový 
odpad, ktorého cena za likvidáciu každoročne 
rastie, pričom budúci rok sa udeje na celom 
Slovensku  navýšenie cien, ktoré je spôsobené 
hlavne nárastom cien pohonných hmôt, ceny 
práce, servisných prác a inflácie.  Avšak, toto 
navýšenie je iba veľmi mierne v porovnaní s 
tým, čo nás čaká od 1.1. 2024.
Výbornú prácu odvádza obec pri prevádzke 
zberného dvora. Občania tu majú možnosť 
vytriediť ďalší odpad ako napríklad 
veľkorozmerné plasty, starý nábytok či 
stavebný odpad. Všetky tieto odpady smerujú na 
recykláciu a nemusia  tak skončiť na skládke.  
Rok 2023 sa bude niesť v znamení príprav na 
rok 2024!

Od 1.1.2024 sa totiž už nebude môcť 
skládkovať neupravený zmesový komunálny 
odpad tak, ako je tomu v súčasnosti.
Od tohto dátumu bude musieť zmesový 
komunálny odpad prejsť postupnou úpravou, 
ktorá v sebe zahŕňa dotrielenie tých zložiek 
odpadu, ktoré by sa dali ešte ďalej využiť ako 
napríklad sklo a kovy. Avšak za najväčší 
problém slovenského zmesového komunálneho 
odpadu je vo všeobecnosti považovaný vysoký 
podiel biologicky rozložiteľných odpadov (teda 
tráva, burina, ovocie a zelenina). Tento trend sa 
potvrdil aj v analýzach zmesového komunálneho 
odpadu vykonaných v niektorých vybraných 
obciach Ponitrianskeho združenia. 
Bio odpad uložený na skládkach tvorí metán -  
plyn ktorý je 25 krát škodlivejší ako CO2. Aby 
nedochádzalo k tvorbe metánu, je nutné ,,zelený 
odpad“ najskôr stabilizovať. Následne sa takýto 
takzvaný ,,šedý kompost“ využíva ako 
rekultivačná zemina na zásyp skládok.

Pre mestá a obce na Slovensku to v praxi 
znamená, že zmesový odpad bude drahší. 
Výrazne drahší!  Je preto dôležité, aby každý 
z nás minimalizoval množstvo zmesového 
odpadu dôkladným triedením v domácnostiach, 
domácim kompostovaním a využívaním 
možností, ktoré ponúka zberný dvor v obci alebo 
zberné miesto pre zber zeleného odpadu.

Váženie zmesového odpadu a jeho evidencia
Keďže zmesový komunálny odpad výrazne 
zdražie, starostovia obcí Ponitrianskeho 
združenia sa rozhodli zaviesť váženie tohto 
odpadu. Obec tak získa presný prehľad  
o množstve vyprodukovaného odpadu v rámci 
domácností, presnom počte vyvezených nádob 
a ich konkrétnej hmotnosti tak, ako je tomu pri 
vývoze bio odpadu, papiera alebo plastov. 
Všetky tieto dáta poslúžia obci  pre kontrolu 
zberovej spoločnosti. Zároveň  tieto údaje ukážu 
konkrétne správanie sa jednotlivých domácností 
pri nakladaní s odpadom. Za posledné roky sa 
totiž ukazuje, že medzi jednotlivými 
domácnosťami sú veľké rozdiely v triedení 
odpadu. Sú domácnosti ktoré napríklad 
vykladajú čiernu nádobu na zmesový odpad 1x 
za dva mesiace a naopak sú domácnosti, ktoré 
vykladajú čiernu nádobu každý vývoz, prípadne 
majú viacero čiernych nádob. 

Skutočnosť, že niektorí občania odpad vôbec 
netriedia sa nám opätovne potvrdila aj pri 
čipovaní nádob vo Vašej obci, ktoré sa 
uskutočnilo v mesiaci september. V zmesovom 
odpade sme našli značné množstvo bio odpadu, 
ale aj papiera, skla a plastového odpadu. Treba si  
uvedomiť, že za vývoz plastu, papiera, skla 
a kovov obec neplatí žiadne poplatky pokiaľ sú 
tieto komodity vytriedené v nádobách na to 
určených. Ak Vám kapacitne nepostačuje  
napríklad nádoba na papier alebo plast , môžete 
si na obci objednať ďalšiu.  

Ak Však budete naďalej všetko hádzať do jednej 
čiernej nádoby tak zbytočne platíte za niečo, za 
čo by ste platiť nemuseli!

Cieľom triedenia odpadu je práve minimalizácia 
množstva zmesového odpadu, vďaka čomu 
obec a teda aj všetci občania môžu šetriť nielen 
životné prostredie, ale aj svoje peňaženky. Koľko 
teda obec zaplatí za odpady v budúcnosti môže 
ovplyvniť každý jeden z nás. 

Večná téma - ako správne triediť odpad?
Plasty + Kovy + VKM - Takmer všetko plastové 
patrí do plastu! Ide hlavne o PET fľaše, fólie, 
plastové obaly od potravín (sladkostí a slaností), 
obaly od drogérie, čistiacich prostriedkov, ale aj 
plastové hračky a podobne.  Ak máte väčšie 
množstvo plastov môžete pokojne vedľa vašej 
nádoby vyložiť aj vrecia s plastovým odpadom. 
Ak sa potrebujete zbaviť plastových výrobkov 
väčších rozmerov určite využite zberný dvor. 
Spolu s plastami sa zbierajú aj kovy 
a viacvrstvové kombinované materiály = obaly, 
ktoré ľudovo nazývame ,,tetrapaky“. Ide o tkz. 
nápojové kartóny od mlieka, džúsov a podobne. 
Čo nepatrí do žltej nádoby - silne znečistené 
obaly, podlahové krytiny, obaly od nebezpečných 
odpadov ako sú pesticídy, chemikálie, farby 
motorové oleje a pod.
Papier -  noviny, časopisy, kancelársky papier, 
zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, 
papierové tašky. Ak máte kartónový papier 
väčších rozmerov, využite možnosti zberného 
dvora, kde môžete takýto papier odovzdať.
Čo nepatrí do modrej nádoby - použité plienky 
a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, 
celofán, dechtový papier, kopírovací papier, 
lepiaca páska, kovové alebo plastové časti 
papierových výrobkov.
Bio odpad - kuchynský odpad rastlinného 
charakteru - zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, 
tráva, orezky zo stromov, lístie, burina, usadenina 
z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny. V roku 
2023 sa budeme snažiť o doplnenie ďalších 
kuchynských odpadov ako mliečne výroky, 
zbytky mäsa a podobne. 
Čo do hnedej nádoby nepatrí -  kosti, zvyšky 
mäsa, uhynuté zvieratá, exkrementy zvierat, 
plasty, guma, sklo, cigaretové ohorky a pod.

Domáce kompostovanie (kompostéry a domáce 
kompostoviská) - ide o najekologickejšiu a pre 
občana aj o najlacnejšiu formu nakladania 
s týmto odpadom. Kompostovať môžete rovnako 
všetko, čo patrí do hnedej nádoby. 
Ak práve nechováte domáce zvieratá, určite 
využívajte domáce kompostovanie aj pre zbytky 
odpadov ktoré  vznikajú v kuchyni, teda zbytky, jedál 
a podobne. 
Sklo - sklenené fľaše, črepiny a podobne. Väčšie 
sklenené predmety môžete priniesť na zberný dvor. 
Do skla nepatrí - porcelán a keramika - tento druh 
odpadu patrí do stavebného odpadu!
Zmesový komunálny odpad - odpad bez možnosti 
vytriedenia napr. použité detské plienky, 
Do čiernej nádoby nepatrí - všetko čo sa dá ďalej 
vytriediť hlavne nie BIO ODPAD!!!
Zberný dvor
Na zberný dvor môžete priniesť:
Odpady ktoré vieme ďalej recyklovať:
- opotrebované pneumatiky
- sklo
- papier
- plasty
- polystyrén
- kovy
- komunálne drevo (starý nábytok, použité osb  
dosky, dosky, okenné rámy, dvere a pod.
- stavebný odpad
- elektro odpad
Odpad ktorý nevieme recyklovať a musíme 
ho likvidovať na skládkach alebo v spaľovniach:
- nebezpečný odpad 
- objemný odpad - odpad väčších rozmerov ktorý 
už sa nedá ďalej recyklovať napr. koberce.
Zberné miesto pre zelený odpad:
- tráva, burina, kukuričné kôrovie, orezy zo stromov 
kríkov a inej zelene a pod.

Mgr. Michal Bakyta, riaditeľ Ponitrianskeho 
združenia obcí

biologicky rozložiteľný odpad 
objemný odpad
papier a lepenka
plasty 
sklo 
zmesový komunálny odpad

Názov odpadu                                                 2019              2020                2021

331,26
180,85
52,961
56,47
15,6

676,04

342,62
49,2
53,74

64,695
22,2

665,52

438,61
74,66

64,744
94,95

26,364
627,54
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Za najväčšie pozitívum treba rozhodne 
považovať pokles zmesového komunálneho 
odpadu - teda odpadu, ktorý končí na skládke 
a pre obec a jej občanov predstavuje najväčšie 
finančné zaťaženie. Zároveň však treba 
povedať, že produkcia zmesového odpadu je 
naďalej veľmi vysoká a priestor pre jeho 
zníženie je obrovský. A opäť je to práve zmesový 
odpad, ktorého cena za likvidáciu každoročne 
rastie, pričom budúci rok sa udeje na celom 
Slovensku  navýšenie cien, ktoré je spôsobené 
hlavne nárastom cien pohonných hmôt, ceny 
práce, servisných prác a inflácie.  Avšak, toto 
navýšenie je iba veľmi mierne v porovnaní s 
tým, čo nás čaká od 1.1. 2024.
Výbornú prácu odvádza obec pri prevádzke 
zberného dvora. Občania tu majú možnosť 
vytriediť ďalší odpad ako napríklad 
veľkorozmerné plasty, starý nábytok či 
stavebný odpad. Všetky tieto odpady smerujú na 
recykláciu a nemusia  tak skončiť na skládke.  
Rok 2023 sa bude niesť v znamení príprav na 
rok 2024!

Od 1.1.2024 sa totiž už nebude môcť 
skládkovať neupravený zmesový komunálny 
odpad tak, ako je tomu v súčasnosti.
Od tohto dátumu bude musieť zmesový 
komunálny odpad prejsť postupnou úpravou, 
ktorá v sebe zahŕňa dotrielenie tých zložiek 
odpadu, ktoré by sa dali ešte ďalej využiť ako 
napríklad sklo a kovy. Avšak za najväčší 
problém slovenského zmesového komunálneho 
odpadu je vo všeobecnosti považovaný vysoký 
podiel biologicky rozložiteľných odpadov (teda 
tráva, burina, ovocie a zelenina). Tento trend sa 
potvrdil aj v analýzach zmesového komunálneho 
odpadu vykonaných v niektorých vybraných 
obciach Ponitrianskeho združenia. 
Bio odpad uložený na skládkach tvorí metán -  
plyn ktorý je 25 krát škodlivejší ako CO2. Aby 
nedochádzalo k tvorbe metánu, je nutné ,,zelený 
odpad“ najskôr stabilizovať. Následne sa takýto 
takzvaný ,,šedý kompost“ využíva ako 
rekultivačná zemina na zásyp skládok.

Pre mestá a obce na Slovensku to v praxi 
znamená, že zmesový odpad bude drahší. 
Výrazne drahší!  Je preto dôležité, aby každý 
z nás minimalizoval množstvo zmesového 
odpadu dôkladným triedením v domácnostiach, 
domácim kompostovaním a využívaním 
možností, ktoré ponúka zberný dvor v obci alebo 
zberné miesto pre zber zeleného odpadu.

Váženie zmesového odpadu a jeho evidencia
Keďže zmesový komunálny odpad výrazne 
zdražie, starostovia obcí Ponitrianskeho 
združenia sa rozhodli zaviesť váženie tohto 
odpadu. Obec tak získa presný prehľad  
o množstve vyprodukovaného odpadu v rámci 
domácností, presnom počte vyvezených nádob 
a ich konkrétnej hmotnosti tak, ako je tomu pri 
vývoze bio odpadu, papiera alebo plastov. 
Všetky tieto dáta poslúžia obci  pre kontrolu 
zberovej spoločnosti. Zároveň  tieto údaje ukážu 
konkrétne správanie sa jednotlivých domácností 
pri nakladaní s odpadom. Za posledné roky sa 
totiž ukazuje, že medzi jednotlivými 
domácnosťami sú veľké rozdiely v triedení 
odpadu. Sú domácnosti ktoré napríklad 
vykladajú čiernu nádobu na zmesový odpad 1x 
za dva mesiace a naopak sú domácnosti, ktoré 
vykladajú čiernu nádobu každý vývoz, prípadne 
majú viacero čiernych nádob. 

Skutočnosť, že niektorí občania odpad vôbec 
netriedia sa nám opätovne potvrdila aj pri 
čipovaní nádob vo Vašej obci, ktoré sa 
uskutočnilo v mesiaci september. V zmesovom 
odpade sme našli značné množstvo bio odpadu, 
ale aj papiera, skla a plastového odpadu. Treba si  
uvedomiť, že za vývoz plastu, papiera, skla 
a kovov obec neplatí žiadne poplatky pokiaľ sú 
tieto komodity vytriedené v nádobách na to 
určených. Ak Vám kapacitne nepostačuje  
napríklad nádoba na papier alebo plast , môžete 
si na obci objednať ďalšiu.  

Ak Však budete naďalej všetko hádzať do jednej 
čiernej nádoby tak zbytočne platíte za niečo, za 
čo by ste platiť nemuseli!

Cieľom triedenia odpadu je práve minimalizácia 
množstva zmesového odpadu, vďaka čomu 
obec a teda aj všetci občania môžu šetriť nielen 
životné prostredie, ale aj svoje peňaženky. Koľko 
teda obec zaplatí za odpady v budúcnosti môže 
ovplyvniť každý jeden z nás. 

Večná téma - ako správne triediť odpad?
Plasty + Kovy + VKM - Takmer všetko plastové 
patrí do plastu! Ide hlavne o PET fľaše, fólie, 
plastové obaly od potravín (sladkostí a slaností), 
obaly od drogérie, čistiacich prostriedkov, ale aj 
plastové hračky a podobne.  Ak máte väčšie 
množstvo plastov môžete pokojne vedľa vašej 
nádoby vyložiť aj vrecia s plastovým odpadom. 
Ak sa potrebujete zbaviť plastových výrobkov 
väčších rozmerov určite využite zberný dvor. 
Spolu s plastami sa zbierajú aj kovy 
a viacvrstvové kombinované materiály = obaly, 
ktoré ľudovo nazývame ,,tetrapaky“. Ide o tkz. 
nápojové kartóny od mlieka, džúsov a podobne. 
Čo nepatrí do žltej nádoby - silne znečistené 
obaly, podlahové krytiny, obaly od nebezpečných 
odpadov ako sú pesticídy, chemikálie, farby 
motorové oleje a pod.
Papier -  noviny, časopisy, kancelársky papier, 
zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, 
papierové tašky. Ak máte kartónový papier 
väčších rozmerov, využite možnosti zberného 
dvora, kde môžete takýto papier odovzdať.
Čo nepatrí do modrej nádoby - použité plienky 
a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, 
celofán, dechtový papier, kopírovací papier, 
lepiaca páska, kovové alebo plastové časti 
papierových výrobkov.
Bio odpad - kuchynský odpad rastlinného 
charakteru - zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, 
tráva, orezky zo stromov, lístie, burina, usadenina 
z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny. V roku 
2023 sa budeme snažiť o doplnenie ďalších 
kuchynských odpadov ako mliečne výroky, 
zbytky mäsa a podobne. 
Čo do hnedej nádoby nepatrí -  kosti, zvyšky 
mäsa, uhynuté zvieratá, exkrementy zvierat, 
plasty, guma, sklo, cigaretové ohorky a pod.

Domáce kompostovanie (kompostéry a domáce 
kompostoviská) - ide o najekologickejšiu a pre 
občana aj o najlacnejšiu formu nakladania 
s týmto odpadom. Kompostovať môžete rovnako 
všetko, čo patrí do hnedej nádoby. 
Ak práve nechováte domáce zvieratá, určite 
využívajte domáce kompostovanie aj pre zbytky 
odpadov ktoré  vznikajú v kuchyni, teda zbytky, jedál 
a podobne. 
Sklo - sklenené fľaše, črepiny a podobne. Väčšie 
sklenené predmety môžete priniesť na zberný dvor. 
Do skla nepatrí - porcelán a keramika - tento druh 
odpadu patrí do stavebného odpadu!
Zmesový komunálny odpad - odpad bez možnosti 
vytriedenia napr. použité detské plienky, 
Do čiernej nádoby nepatrí - všetko čo sa dá ďalej 
vytriediť hlavne nie BIO ODPAD!!!
Zberný dvor
Na zberný dvor môžete priniesť:
Odpady ktoré vieme ďalej recyklovať:
- opotrebované pneumatiky
- sklo
- papier
- plasty
- polystyrén
- kovy
- komunálne drevo (starý nábytok, použité osb  
dosky, dosky, okenné rámy, dvere a pod.
- stavebný odpad
- elektro odpad
Odpad ktorý nevieme recyklovať a musíme 
ho likvidovať na skládkach alebo v spaľovniach:
- nebezpečný odpad 
- objemný odpad - odpad väčších rozmerov ktorý 
už sa nedá ďalej recyklovať napr. koberce.
Zberné miesto pre zelený odpad:
- tráva, burina, kukuričné kôrovie, orezy zo stromov 
kríkov a inej zelene a pod.

Mgr. Michal Bakyta, riaditeľ Ponitrianskeho 
združenia obcí



SOCIÁLNE SLUŽBY
Prichádzajú za nami občania so žiadosťou 
o pomoc pre svojich príbuzných, ktorých 
nepriaznivý zdravotný stav si vyžaduje pomoc inej 
fyzickej osoby. Častokrát sú títo klienti v stave, 
že pomoc rodiny už nestačí a potrebujú pomoc 
opatrovateľky, alebo umiestnenie do zariadenia 
sociálnych služieb.
Obec rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu 
v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej 
služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na 
opatrovateľskú službu.
Prvým krokom je podanie Žiadosti o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu spolu 
s Lekárskym nálezom, ktorý sa dopĺňa lekárskymi 
nálezmi odborných lekárov za obdobie 
posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Následne je vypracovaný Zdravotný posudok 
a Sociálny posudok, ktoré sú podkladom pre 
vydanie Posudku o odkázanosti, v ktorom sa určí 
na ktoré zo sociálnych služieb má klient nárok. 
Rozhodnutie o odkázanosti určuje konkrétnu 
sociálnu službu, ktorá môže klientovi čo najlepšie 
pomôcť v danej situácii.
Opatrovateľská služba - zabezpečujeme jej 
poskytovanie prostredníctvom OZ Prosocia 
a Seniorka n.o. V tomto roku sa poskytovala 
4 občanom našej obce. Služba je hradená 
z projektu Podpora opatrovateľskej služby, 
z úhrad klienta a z úhrad obce Ivanka pri Nitre.

Zariadenie pre seniorov - tento rok sa vydalo 
rozhodnutie pre 6 občanov našej obce, ktorí boli, 
sú, alebo budú umiestnení v ZpS podľa vlastného 
výberu. Najčastejšie spolupracujeme s domácim 
zariadením pre seniorov Domovom sv. Jozefa.
Zariadenie opatrovateľskej služby - v tomto roku 
o umiestnenie do zariadenia požiadali dvaja 
občania obce. 
Denný stacionár - o poskytovanie sociálnej 
služby nepožiadal žiadny občan.

JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI 
Je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych 
výdavkov členov domácnosti, ktorým sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Slúži najmä 
na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, 
bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia 
domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov 
alebo školských potrieb. Poskytovanie pomoci 
v hmotnej núdzi a poskytovanie jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú. 
Žiadosť o poskytnutie dávky je k dispozícii na 
webe obce, alebo na obecnom úrade. 
O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
rozhoduje obec a je financovaná z rozpočtu obce. 
V prvom polroku 2022 požiadalo o poskytnutie 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 5 občanov. 
Súhrn poskytnutých dávok bol vo výške 1500 €. 
Poskytnutú jednorazovú dávku je vždy potrebné 
zúčtovať a preukázať tak oprávnenosť jej 
poskytnutia.

DONÁŠKA OBEDOV 
Obec poskytuje túto službu pre 10 našich 
seniorov. Senior si môže podať žiadosť 
o poskytnutie donášky obedov na obecnom 
úrade, samozrejme môže žiadosť priniesť aj jeho 
príbuzný. Za donášku obeda sa platí obci 0,33 € 
a samotná strava sa uhrádza školskej jedálni. 
Obedy roznášajú zamestnanci obce každý 
pracovný deň s výnimkou sviatkov a školských 
prázdnin, keď je prerušená prevádzka školskej 
jedálne. 

MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY
V tomto roku vykonával reálne tieto služby už len 
jeden nezamestnaný občan, poberajúci dávku 
v hmotnej núdzi. Výkon týchto prác v rozsahu 
32 hodín mesačne je podmienený poskytnutím 
dávky v hmotnej núdzi, ktorú poskytuje občanom 
štát. Od obce za tieto práce občan žiadnu 
odmenu nedostáva. Výška dávky v hmotnej 
núdzi je pre jednotlivca 68,80 € mesačne.

NÁJOMNÉ BYTY
Aktuálne evidujeme 7 žiadateľov o pridelenie 
nájomného bytu. Žiadatelia sú povinní obnoviť si 
svoju žiadosť každoročne k 31.1. b.r., inak sú 
vyradení zo zoznamu žiadateľov.

V našej obci nemáme v súčasnosti žiadne voľné 
nájomné byty. 
Pri prideľovaní nájomných bytov sa sleduje aj príjem 
žiadateľa, ktorý spolu s mesačným príjmom 
ostatných osôb žijúcich v byte môže zarábať 
mesačne najviac trojnásobok životného minima. 
V osobitných prípadoch to môže byť štvornásobok.
Nové zmluvy s aktuálnymi nájomníkmi boli 
priebežne uzatvárané v tomto roku na obdobie 
jedného až troch rokov. 

CINTORÍNSKE POPLATKY
Na decembrovom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva bolo prijaté všeobecne záväzné 
nariadenie číslo 5/2022 o prevádzkovom 
poriadku pohrebísk na území obce Ivanka pri 
Nitre.

Nájomné za hrobové miesta zostáva nezmenené.
Nájom za hrobové miesto (kopaný hrob alebo 
urna uložená v hrobovom mieste v zemi) na 
obdobie 10 rokov: 
» detský hrob (dieťa do 14 rokov) – nový 6,00 €, 
obnova (po uplynutí 10 rokov): 12,00 € 
» jedno-hrob - nový 12,00 €, obnova (po uplynutí 
10 rokov): 24,00 € 
» dvoj-hrob - nový 24,00 €, obnova (po uplynutí 
10 rokov): 48,00 € 
» troj-hrob - nový 36,00 €, obnova (po uplynutí 
10 rokov): 72,00 € 
» urnové miesto - nové: 6,00 €, obnova 
(po uplynutí 10 rokov): 12,00 € 
» hrobka/krypta: 
• vo veľkosti jednohrobu: 30,00 € 
• vo veľkosti dvojhrobu: 60,00 € 
Poplatky za hrobové miesta je možné uhradiť 
v pokladni Obecného úradu v Ivanke pri Nitre, 
alebo vkladom na účet obce až po uzatvorení 
nájomnej zmluvy na hrobové miesto.
Vybrané poplatky slúžia na údržbu cintorínov 
(kosenie, opilovanie, opravy, vývoz cintorínskeho 
odpadu, nové lavičky a pod.)
V prípade úmrtia, majú si príbuzní vybavujúci 

pohreb zosnulého (okrem zabezpečenia 
pohrebnej služby, či vybavenia dokladov o úmrtí 
a príspevku na pohreb):
» dohodnúť aj termín, miesto a čas pohrebného 
obradu na Farskom úrade v obci,
» oznámiť úmrtie na Obecnom úrade-správa 
cintorínov, kde je na základne Listu o prehliadke 
zosnulého vystavené povolenie na pochovanie 
a zosnulý je zaevidovaný v elektronickej evidencii 
hrobových miest.

NÁVRHY A POSTREHY
Veľká prosba pre všetkých občanov ohľadom 
dodržiavania poriadku a čistoty v obci:

• Po celej obci boli v tomto roku umiestnené 
smetné koše na komunálny odpad, na cintorínoch 
sú kontajnery na komunál 
a bio-odpad, na šiestich miestach v obci sú 
kontajnery na sklo, preto prosíme používajte ich a 
upozornite aj tých, ktorí hodia odpad inam ako na 
miesto na to určené. 

• V prípade, že je daný kôš, či kontajner plný, 
môžete to aj vy, ako pozorní občania nahlásiť na 
obecnom úrade, budeme tomu len radi. Môžete na 
to využiť aj našu aplikáciu SOM (Správy 
o meste).

• Ak máte doma viac odpadu prineste ho na 
zberný dvor, ktorý je pre všetkých občanov 
otvorený dostatok hodín v týždni, aby to tam aj 
zamestnaný občan stihol odniesť.  

• Pridajte sa k nám na obecných brigádach, kde 
okrem dobrého pocitu, že ste vyčistili kúsok obce, 
spoznáte sa s inými občanmi, zabavíte sa a 
pochutnáte si na chutnom občerstvení.

• Majitelia psíkov, ktorých s láskou venčíte na 
verejných priestranstvách v obci buďte takí 
ohľaduplní a pozbierajte si po svojich štvornohých 
miláčikoch exkrementy, nenechávajte ich na 
zelených plochách, či pred bránami iných občanov. 
Ani Vám by nebolo príjemné, keby ste si pravidelne 
pri príchode domov našli takéto nevoňavé 
prekvapenie, alebo pri prechádzke  s deťmi museli 
neustále sledovať, aby do niečoho nestúpili... Tento 
rok sme všetkým občanom, ktorí uhradili daň za psa 
doručili vrecká na psie exkrementy spolu 
s informačným letáčikom o psíkoch.

• Radi by sme v budúcnosti milovníkom psíkov 
zlepšili podmienky a v spolupráci s p. Ptáčkovou 
urobili prednášky na tému starostlivosti 
o psíkov, či navrhli vhodné miesta pre oplotené 
venčoviská, resp. malé cvičiská.

• Obec je našou spoločnou komunitou a preto 
milí spoluobčania nebuďte ľahostajní 
k problémom, poruchám, či iným nedostatkom, 
ktoré vidíte v obci (napr. nesvietiace osvetlenie, 
zlomený kanalizačný poklop, pokazená, či 
chýbajúca hojdačka, jama na chodníku, vysypaný 
odpad, plné smetné nádoby, rozbité sklo a pod.) 
oznámte ich prostredníctvom mailu, aplikácie 
SOM, alebo telefonicky na obecnom úrade a my 
sa ich pokúsime odstrániť. Naozaj nevieme 
o niektorých problémoch, či nedostatkoch, ktoré 
Vás trápia a nie sú nám ľahostajné. Nenechajte 
to len na úrovni „šomrania“, kritizovania 
a sťažovania sa susedovi, informujte nás o tom 
prosím. Aj takéto podnety občanov posunú 
vpred našu obec. 

• So zaujímavejšími, kreatívnymi a hlavne 
reálnymi požiadavkami, či návrhmi na zlepšenie 
kvality života v obci sa obráťte priamo na pani 
starostku, alebo poslancov obecného 
zastupiteľstva. Každému nápadu sa potešíme 
a zvážime jeho možnosť realizácie.

• Ak by sa našiel v obci niekto, kto by mal ako 
podnikateľský plán založenie detských jasličiek 
pre deti, určite by bol tento nápad podporený. 
Nakoľko je po nich v obci značný dopyt a veľmi 
v obci chýbajú.

Za najväčšie pozitívum treba rozhodne 
považovať pokles zmesového komunálneho 
odpadu - teda odpadu, ktorý končí na skládke 
a pre obec a jej občanov predstavuje najväčšie 
finančné zaťaženie. Zároveň však treba 
povedať, že produkcia zmesového odpadu je 
naďalej veľmi vysoká a priestor pre jeho 
zníženie je obrovský. A opäť je to práve zmesový 
odpad, ktorého cena za likvidáciu každoročne 
rastie, pričom budúci rok sa udeje na celom 
Slovensku  navýšenie cien, ktoré je spôsobené 
hlavne nárastom cien pohonných hmôt, ceny 
práce, servisných prác a inflácie.  Avšak, toto 
navýšenie je iba veľmi mierne v porovnaní s 
tým, čo nás čaká od 1.1. 2024.
Výbornú prácu odvádza obec pri prevádzke 
zberného dvora. Občania tu majú možnosť 
vytriediť ďalší odpad ako napríklad 
veľkorozmerné plasty, starý nábytok či 
stavebný odpad. Všetky tieto odpady smerujú na 
recykláciu a nemusia  tak skončiť na skládke.  
Rok 2023 sa bude niesť v znamení príprav na 
rok 2024!

Od 1.1.2024 sa totiž už nebude môcť 
skládkovať neupravený zmesový komunálny 
odpad tak, ako je tomu v súčasnosti.
Od tohto dátumu bude musieť zmesový 
komunálny odpad prejsť postupnou úpravou, 
ktorá v sebe zahŕňa dotrielenie tých zložiek 
odpadu, ktoré by sa dali ešte ďalej využiť ako 
napríklad sklo a kovy. Avšak za najväčší 
problém slovenského zmesového komunálneho 
odpadu je vo všeobecnosti považovaný vysoký 
podiel biologicky rozložiteľných odpadov (teda 
tráva, burina, ovocie a zelenina). Tento trend sa 
potvrdil aj v analýzach zmesového komunálneho 
odpadu vykonaných v niektorých vybraných 
obciach Ponitrianskeho združenia. 
Bio odpad uložený na skládkach tvorí metán -  
plyn ktorý je 25 krát škodlivejší ako CO2. Aby 
nedochádzalo k tvorbe metánu, je nutné ,,zelený 
odpad“ najskôr stabilizovať. Následne sa takýto 
takzvaný ,,šedý kompost“ využíva ako 
rekultivačná zemina na zásyp skládok.

Pre mestá a obce na Slovensku to v praxi 
znamená, že zmesový odpad bude drahší. 
Výrazne drahší!  Je preto dôležité, aby každý 
z nás minimalizoval množstvo zmesového 
odpadu dôkladným triedením v domácnostiach, 
domácim kompostovaním a využívaním 
možností, ktoré ponúka zberný dvor v obci alebo 
zberné miesto pre zber zeleného odpadu.

Váženie zmesového odpadu a jeho evidencia
Keďže zmesový komunálny odpad výrazne 
zdražie, starostovia obcí Ponitrianskeho 
združenia sa rozhodli zaviesť váženie tohto 
odpadu. Obec tak získa presný prehľad  
o množstve vyprodukovaného odpadu v rámci 
domácností, presnom počte vyvezených nádob 
a ich konkrétnej hmotnosti tak, ako je tomu pri 
vývoze bio odpadu, papiera alebo plastov. 
Všetky tieto dáta poslúžia obci  pre kontrolu 
zberovej spoločnosti. Zároveň  tieto údaje ukážu 
konkrétne správanie sa jednotlivých domácností 
pri nakladaní s odpadom. Za posledné roky sa 
totiž ukazuje, že medzi jednotlivými 
domácnosťami sú veľké rozdiely v triedení 
odpadu. Sú domácnosti ktoré napríklad 
vykladajú čiernu nádobu na zmesový odpad 1x 
za dva mesiace a naopak sú domácnosti, ktoré 
vykladajú čiernu nádobu každý vývoz, prípadne 
majú viacero čiernych nádob. 

Skutočnosť, že niektorí občania odpad vôbec 
netriedia sa nám opätovne potvrdila aj pri 
čipovaní nádob vo Vašej obci, ktoré sa 
uskutočnilo v mesiaci september. V zmesovom 
odpade sme našli značné množstvo bio odpadu, 
ale aj papiera, skla a plastového odpadu. Treba si  
uvedomiť, že za vývoz plastu, papiera, skla 
a kovov obec neplatí žiadne poplatky pokiaľ sú 
tieto komodity vytriedené v nádobách na to 
určených. Ak Vám kapacitne nepostačuje  
napríklad nádoba na papier alebo plast , môžete 
si na obci objednať ďalšiu.  

Ak Však budete naďalej všetko hádzať do jednej 
čiernej nádoby tak zbytočne platíte za niečo, za 
čo by ste platiť nemuseli!

Cieľom triedenia odpadu je práve minimalizácia 
množstva zmesového odpadu, vďaka čomu 
obec a teda aj všetci občania môžu šetriť nielen 
životné prostredie, ale aj svoje peňaženky. Koľko 
teda obec zaplatí za odpady v budúcnosti môže 
ovplyvniť každý jeden z nás. 

Večná téma - ako správne triediť odpad?
Plasty + Kovy + VKM - Takmer všetko plastové 
patrí do plastu! Ide hlavne o PET fľaše, fólie, 
plastové obaly od potravín (sladkostí a slaností), 
obaly od drogérie, čistiacich prostriedkov, ale aj 
plastové hračky a podobne.  Ak máte väčšie 
množstvo plastov môžete pokojne vedľa vašej 
nádoby vyložiť aj vrecia s plastovým odpadom. 
Ak sa potrebujete zbaviť plastových výrobkov 
väčších rozmerov určite využite zberný dvor. 
Spolu s plastami sa zbierajú aj kovy 
a viacvrstvové kombinované materiály = obaly, 
ktoré ľudovo nazývame ,,tetrapaky“. Ide o tkz. 
nápojové kartóny od mlieka, džúsov a podobne. 
Čo nepatrí do žltej nádoby - silne znečistené 
obaly, podlahové krytiny, obaly od nebezpečných 
odpadov ako sú pesticídy, chemikálie, farby 
motorové oleje a pod.
Papier -  noviny, časopisy, kancelársky papier, 
zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, 
papierové tašky. Ak máte kartónový papier 
väčších rozmerov, využite možnosti zberného 
dvora, kde môžete takýto papier odovzdať.
Čo nepatrí do modrej nádoby - použité plienky 
a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, 
celofán, dechtový papier, kopírovací papier, 
lepiaca páska, kovové alebo plastové časti 
papierových výrobkov.
Bio odpad - kuchynský odpad rastlinného 
charakteru - zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, 
tráva, orezky zo stromov, lístie, burina, usadenina 
z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny. V roku 
2023 sa budeme snažiť o doplnenie ďalších 
kuchynských odpadov ako mliečne výroky, 
zbytky mäsa a podobne. 
Čo do hnedej nádoby nepatrí -  kosti, zvyšky 
mäsa, uhynuté zvieratá, exkrementy zvierat, 
plasty, guma, sklo, cigaretové ohorky a pod.

Domáce kompostovanie (kompostéry a domáce 
kompostoviská) - ide o najekologickejšiu a pre 
občana aj o najlacnejšiu formu nakladania 
s týmto odpadom. Kompostovať môžete rovnako 
všetko, čo patrí do hnedej nádoby. 
Ak práve nechováte domáce zvieratá, určite 
využívajte domáce kompostovanie aj pre zbytky 
odpadov ktoré  vznikajú v kuchyni, teda zbytky, jedál 
a podobne. 
Sklo - sklenené fľaše, črepiny a podobne. Väčšie 
sklenené predmety môžete priniesť na zberný dvor. 
Do skla nepatrí - porcelán a keramika - tento druh 
odpadu patrí do stavebného odpadu!
Zmesový komunálny odpad - odpad bez možnosti 
vytriedenia napr. použité detské plienky, 
Do čiernej nádoby nepatrí - všetko čo sa dá ďalej 
vytriediť hlavne nie BIO ODPAD!!!
Zberný dvor
Na zberný dvor môžete priniesť:
Odpady ktoré vieme ďalej recyklovať:
- opotrebované pneumatiky
- sklo
- papier
- plasty
- polystyrén
- kovy
- komunálne drevo (starý nábytok, použité osb  
dosky, dosky, okenné rámy, dvere a pod.
- stavebný odpad
- elektro odpad
Odpad ktorý nevieme recyklovať a musíme 
ho likvidovať na skládkach alebo v spaľovniach:
- nebezpečný odpad 
- objemný odpad - odpad väčších rozmerov ktorý 
už sa nedá ďalej recyklovať napr. koberce.
Zberné miesto pre zelený odpad:
- tráva, burina, kukuričné kôrovie, orezy zo stromov 
kríkov a inej zelene a pod.

Mgr. Michal Bakyta, riaditeľ Ponitrianskeho 
združenia obcí
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SOCIÁLNE SLUŽBY
Prichádzajú za nami občania so žiadosťou 
o pomoc pre svojich príbuzných, ktorých 
nepriaznivý zdravotný stav si vyžaduje pomoc inej 
fyzickej osoby. Častokrát sú títo klienti v stave, 
že pomoc rodiny už nestačí a potrebujú pomoc 
opatrovateľky, alebo umiestnenie do zariadenia 
sociálnych služieb.
Obec rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu 
v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej 
služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na 
opatrovateľskú službu.
Prvým krokom je podanie Žiadosti o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu spolu 
s Lekárskym nálezom, ktorý sa dopĺňa lekárskymi 
nálezmi odborných lekárov za obdobie 
posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Následne je vypracovaný Zdravotný posudok 
a Sociálny posudok, ktoré sú podkladom pre 
vydanie Posudku o odkázanosti, v ktorom sa určí 
na ktoré zo sociálnych služieb má klient nárok. 
Rozhodnutie o odkázanosti určuje konkrétnu 
sociálnu službu, ktorá môže klientovi čo najlepšie 
pomôcť v danej situácii.
Opatrovateľská služba - zabezpečujeme jej 
poskytovanie prostredníctvom OZ Prosocia 
a Seniorka n.o. V tomto roku sa poskytovala 
4 občanom našej obce. Služba je hradená 
z projektu Podpora opatrovateľskej služby, 
z úhrad klienta a z úhrad obce Ivanka pri Nitre.

Zariadenie pre seniorov - tento rok sa vydalo 
rozhodnutie pre 6 občanov našej obce, ktorí boli, 
sú, alebo budú umiestnení v ZpS podľa vlastného 
výberu. Najčastejšie spolupracujeme s domácim 
zariadením pre seniorov Domovom sv. Jozefa.
Zariadenie opatrovateľskej služby - v tomto roku 
o umiestnenie do zariadenia požiadali dvaja 
občania obce. 
Denný stacionár - o poskytovanie sociálnej 
služby nepožiadal žiadny občan.

JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI 
Je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych 
výdavkov členov domácnosti, ktorým sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Slúži najmä 
na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, 
bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia 
domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov 
alebo školských potrieb. Poskytovanie pomoci 
v hmotnej núdzi a poskytovanie jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú. 
Žiadosť o poskytnutie dávky je k dispozícii na 
webe obce, alebo na obecnom úrade. 
O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
rozhoduje obec a je financovaná z rozpočtu obce. 
V prvom polroku 2022 požiadalo o poskytnutie 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 5 občanov. 
Súhrn poskytnutých dávok bol vo výške 1500 €. 
Poskytnutú jednorazovú dávku je vždy potrebné 
zúčtovať a preukázať tak oprávnenosť jej 
poskytnutia.

DONÁŠKA OBEDOV 
Obec poskytuje túto službu pre 10 našich 
seniorov. Senior si môže podať žiadosť 
o poskytnutie donášky obedov na obecnom 
úrade, samozrejme môže žiadosť priniesť aj jeho 
príbuzný. Za donášku obeda sa platí obci 0,33 € 
a samotná strava sa uhrádza školskej jedálni. 
Obedy roznášajú zamestnanci obce každý 
pracovný deň s výnimkou sviatkov a školských 
prázdnin, keď je prerušená prevádzka školskej 
jedálne. 

MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY
V tomto roku vykonával reálne tieto služby už len 
jeden nezamestnaný občan, poberajúci dávku 
v hmotnej núdzi. Výkon týchto prác v rozsahu 
32 hodín mesačne je podmienený poskytnutím 
dávky v hmotnej núdzi, ktorú poskytuje občanom 
štát. Od obce za tieto práce občan žiadnu 
odmenu nedostáva. Výška dávky v hmotnej 
núdzi je pre jednotlivca 68,80 € mesačne.

NÁJOMNÉ BYTY
Aktuálne evidujeme 7 žiadateľov o pridelenie 
nájomného bytu. Žiadatelia sú povinní obnoviť si 
svoju žiadosť každoročne k 31.1. b.r., inak sú 
vyradení zo zoznamu žiadateľov.

V našej obci nemáme v súčasnosti žiadne voľné 
nájomné byty. 
Pri prideľovaní nájomných bytov sa sleduje aj príjem 
žiadateľa, ktorý spolu s mesačným príjmom 
ostatných osôb žijúcich v byte môže zarábať 
mesačne najviac trojnásobok životného minima. 
V osobitných prípadoch to môže byť štvornásobok.
Nové zmluvy s aktuálnymi nájomníkmi boli 
priebežne uzatvárané v tomto roku na obdobie 
jedného až troch rokov. 

CINTORÍNSKE POPLATKY
Na decembrovom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva bolo prijaté všeobecne záväzné 
nariadenie číslo 5/2022 o prevádzkovom 
poriadku pohrebísk na území obce Ivanka pri 
Nitre.

Nájomné za hrobové miesta zostáva nezmenené.
Nájom za hrobové miesto (kopaný hrob alebo 
urna uložená v hrobovom mieste v zemi) na 
obdobie 10 rokov: 
» detský hrob (dieťa do 14 rokov) – nový 6,00 €, 
obnova (po uplynutí 10 rokov): 12,00 € 
» jedno-hrob - nový 12,00 €, obnova (po uplynutí 
10 rokov): 24,00 € 
» dvoj-hrob - nový 24,00 €, obnova (po uplynutí 
10 rokov): 48,00 € 
» troj-hrob - nový 36,00 €, obnova (po uplynutí 
10 rokov): 72,00 € 
» urnové miesto - nové: 6,00 €, obnova 
(po uplynutí 10 rokov): 12,00 € 
» hrobka/krypta: 
• vo veľkosti jednohrobu: 30,00 € 
• vo veľkosti dvojhrobu: 60,00 € 
Poplatky za hrobové miesta je možné uhradiť 
v pokladni Obecného úradu v Ivanke pri Nitre, 
alebo vkladom na účet obce až po uzatvorení 
nájomnej zmluvy na hrobové miesto.
Vybrané poplatky slúžia na údržbu cintorínov 
(kosenie, opilovanie, opravy, vývoz cintorínskeho 
odpadu, nové lavičky a pod.)
V prípade úmrtia, majú si príbuzní vybavujúci 

pohreb zosnulého (okrem zabezpečenia 
pohrebnej služby, či vybavenia dokladov o úmrtí 
a príspevku na pohreb):
» dohodnúť aj termín, miesto a čas pohrebného 
obradu na Farskom úrade v obci,
» oznámiť úmrtie na Obecnom úrade-správa 
cintorínov, kde je na základne Listu o prehliadke 
zosnulého vystavené povolenie na pochovanie 
a zosnulý je zaevidovaný v elektronickej evidencii 
hrobových miest.

NÁVRHY A POSTREHY
Veľká prosba pre všetkých občanov ohľadom 
dodržiavania poriadku a čistoty v obci:

• Po celej obci boli v tomto roku umiestnené 
smetné koše na komunálny odpad, na cintorínoch 
sú kontajnery na komunál 
a bio-odpad, na šiestich miestach v obci sú 
kontajnery na sklo, preto prosíme používajte ich a 
upozornite aj tých, ktorí hodia odpad inam ako na 
miesto na to určené. 

• V prípade, že je daný kôš, či kontajner plný, 
môžete to aj vy, ako pozorní občania nahlásiť na 
obecnom úrade, budeme tomu len radi. Môžete na 
to využiť aj našu aplikáciu SOM (Správy 
o meste).

• Ak máte doma viac odpadu prineste ho na 
zberný dvor, ktorý je pre všetkých občanov 
otvorený dostatok hodín v týždni, aby to tam aj 
zamestnaný občan stihol odniesť.  

• Pridajte sa k nám na obecných brigádach, kde 
okrem dobrého pocitu, že ste vyčistili kúsok obce, 
spoznáte sa s inými občanmi, zabavíte sa a 
pochutnáte si na chutnom občerstvení.

• Majitelia psíkov, ktorých s láskou venčíte na 
verejných priestranstvách v obci buďte takí 
ohľaduplní a pozbierajte si po svojich štvornohých 
miláčikoch exkrementy, nenechávajte ich na 
zelených plochách, či pred bránami iných občanov. 
Ani Vám by nebolo príjemné, keby ste si pravidelne 
pri príchode domov našli takéto nevoňavé 
prekvapenie, alebo pri prechádzke  s deťmi museli 
neustále sledovať, aby do niečoho nestúpili... Tento 
rok sme všetkým občanom, ktorí uhradili daň za psa 
doručili vrecká na psie exkrementy spolu 
s informačným letáčikom o psíkoch.

• Radi by sme v budúcnosti milovníkom psíkov 
zlepšili podmienky a v spolupráci s p. Ptáčkovou 
urobili prednášky na tému starostlivosti 
o psíkov, či navrhli vhodné miesta pre oplotené 
venčoviská, resp. malé cvičiská.

• Obec je našou spoločnou komunitou a preto 
milí spoluobčania nebuďte ľahostajní 
k problémom, poruchám, či iným nedostatkom, 
ktoré vidíte v obci (napr. nesvietiace osvetlenie, 
zlomený kanalizačný poklop, pokazená, či 
chýbajúca hojdačka, jama na chodníku, vysypaný 
odpad, plné smetné nádoby, rozbité sklo a pod.) 
oznámte ich prostredníctvom mailu, aplikácie 
SOM, alebo telefonicky na obecnom úrade a my 
sa ich pokúsime odstrániť. Naozaj nevieme 
o niektorých problémoch, či nedostatkoch, ktoré 
Vás trápia a nie sú nám ľahostajné. Nenechajte 
to len na úrovni „šomrania“, kritizovania 
a sťažovania sa susedovi, informujte nás o tom 
prosím. Aj takéto podnety občanov posunú 
vpred našu obec. 

• So zaujímavejšími, kreatívnymi a hlavne 
reálnymi požiadavkami, či návrhmi na zlepšenie 
kvality života v obci sa obráťte priamo na pani 
starostku, alebo poslancov obecného 
zastupiteľstva. Každému nápadu sa potešíme 
a zvážime jeho možnosť realizácie.

• Ak by sa našiel v obci niekto, kto by mal ako 
podnikateľský plán založenie detských jasličiek 
pre deti, určite by bol tento nápad podporený. 
Nakoľko je po nich v obci značný dopyt a veľmi 
v obci chýbajú.

Za najväčšie pozitívum treba rozhodne 
považovať pokles zmesového komunálneho 
odpadu - teda odpadu, ktorý končí na skládke 
a pre obec a jej občanov predstavuje najväčšie 
finančné zaťaženie. Zároveň však treba 
povedať, že produkcia zmesového odpadu je 
naďalej veľmi vysoká a priestor pre jeho 
zníženie je obrovský. A opäť je to práve zmesový 
odpad, ktorého cena za likvidáciu každoročne 
rastie, pričom budúci rok sa udeje na celom 
Slovensku  navýšenie cien, ktoré je spôsobené 
hlavne nárastom cien pohonných hmôt, ceny 
práce, servisných prác a inflácie.  Avšak, toto 
navýšenie je iba veľmi mierne v porovnaní s 
tým, čo nás čaká od 1.1. 2024.
Výbornú prácu odvádza obec pri prevádzke 
zberného dvora. Občania tu majú možnosť 
vytriediť ďalší odpad ako napríklad 
veľkorozmerné plasty, starý nábytok či 
stavebný odpad. Všetky tieto odpady smerujú na 
recykláciu a nemusia  tak skončiť na skládke.  
Rok 2023 sa bude niesť v znamení príprav na 
rok 2024!

Od 1.1.2024 sa totiž už nebude môcť 
skládkovať neupravený zmesový komunálny 
odpad tak, ako je tomu v súčasnosti.
Od tohto dátumu bude musieť zmesový 
komunálny odpad prejsť postupnou úpravou, 
ktorá v sebe zahŕňa dotrielenie tých zložiek 
odpadu, ktoré by sa dali ešte ďalej využiť ako 
napríklad sklo a kovy. Avšak za najväčší 
problém slovenského zmesového komunálneho 
odpadu je vo všeobecnosti považovaný vysoký 
podiel biologicky rozložiteľných odpadov (teda 
tráva, burina, ovocie a zelenina). Tento trend sa 
potvrdil aj v analýzach zmesového komunálneho 
odpadu vykonaných v niektorých vybraných 
obciach Ponitrianskeho združenia. 
Bio odpad uložený na skládkach tvorí metán -  
plyn ktorý je 25 krát škodlivejší ako CO2. Aby 
nedochádzalo k tvorbe metánu, je nutné ,,zelený 
odpad“ najskôr stabilizovať. Následne sa takýto 
takzvaný ,,šedý kompost“ využíva ako 
rekultivačná zemina na zásyp skládok.

Pre mestá a obce na Slovensku to v praxi 
znamená, že zmesový odpad bude drahší. 
Výrazne drahší!  Je preto dôležité, aby každý 
z nás minimalizoval množstvo zmesového 
odpadu dôkladným triedením v domácnostiach, 
domácim kompostovaním a využívaním 
možností, ktoré ponúka zberný dvor v obci alebo 
zberné miesto pre zber zeleného odpadu.

Váženie zmesového odpadu a jeho evidencia
Keďže zmesový komunálny odpad výrazne 
zdražie, starostovia obcí Ponitrianskeho 
združenia sa rozhodli zaviesť váženie tohto 
odpadu. Obec tak získa presný prehľad  
o množstve vyprodukovaného odpadu v rámci 
domácností, presnom počte vyvezených nádob 
a ich konkrétnej hmotnosti tak, ako je tomu pri 
vývoze bio odpadu, papiera alebo plastov. 
Všetky tieto dáta poslúžia obci  pre kontrolu 
zberovej spoločnosti. Zároveň  tieto údaje ukážu 
konkrétne správanie sa jednotlivých domácností 
pri nakladaní s odpadom. Za posledné roky sa 
totiž ukazuje, že medzi jednotlivými 
domácnosťami sú veľké rozdiely v triedení 
odpadu. Sú domácnosti ktoré napríklad 
vykladajú čiernu nádobu na zmesový odpad 1x 
za dva mesiace a naopak sú domácnosti, ktoré 
vykladajú čiernu nádobu každý vývoz, prípadne 
majú viacero čiernych nádob. 

Skutočnosť, že niektorí občania odpad vôbec 
netriedia sa nám opätovne potvrdila aj pri 
čipovaní nádob vo Vašej obci, ktoré sa 
uskutočnilo v mesiaci september. V zmesovom 
odpade sme našli značné množstvo bio odpadu, 
ale aj papiera, skla a plastového odpadu. Treba si  
uvedomiť, že za vývoz plastu, papiera, skla 
a kovov obec neplatí žiadne poplatky pokiaľ sú 
tieto komodity vytriedené v nádobách na to 
určených. Ak Vám kapacitne nepostačuje  
napríklad nádoba na papier alebo plast , môžete 
si na obci objednať ďalšiu.  

Ak Však budete naďalej všetko hádzať do jednej 
čiernej nádoby tak zbytočne platíte za niečo, za 
čo by ste platiť nemuseli!

Cieľom triedenia odpadu je práve minimalizácia 
množstva zmesového odpadu, vďaka čomu 
obec a teda aj všetci občania môžu šetriť nielen 
životné prostredie, ale aj svoje peňaženky. Koľko 
teda obec zaplatí za odpady v budúcnosti môže 
ovplyvniť každý jeden z nás. 

Večná téma - ako správne triediť odpad?
Plasty + Kovy + VKM - Takmer všetko plastové 
patrí do plastu! Ide hlavne o PET fľaše, fólie, 
plastové obaly od potravín (sladkostí a slaností), 
obaly od drogérie, čistiacich prostriedkov, ale aj 
plastové hračky a podobne.  Ak máte väčšie 
množstvo plastov môžete pokojne vedľa vašej 
nádoby vyložiť aj vrecia s plastovým odpadom. 
Ak sa potrebujete zbaviť plastových výrobkov 
väčších rozmerov určite využite zberný dvor. 
Spolu s plastami sa zbierajú aj kovy 
a viacvrstvové kombinované materiály = obaly, 
ktoré ľudovo nazývame ,,tetrapaky“. Ide o tkz. 
nápojové kartóny od mlieka, džúsov a podobne. 
Čo nepatrí do žltej nádoby - silne znečistené 
obaly, podlahové krytiny, obaly od nebezpečných 
odpadov ako sú pesticídy, chemikálie, farby 
motorové oleje a pod.
Papier -  noviny, časopisy, kancelársky papier, 
zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, 
papierové tašky. Ak máte kartónový papier 
väčších rozmerov, využite možnosti zberného 
dvora, kde môžete takýto papier odovzdať.
Čo nepatrí do modrej nádoby - použité plienky 
a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, 
celofán, dechtový papier, kopírovací papier, 
lepiaca páska, kovové alebo plastové časti 
papierových výrobkov.
Bio odpad - kuchynský odpad rastlinného 
charakteru - zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, 
tráva, orezky zo stromov, lístie, burina, usadenina 
z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny. V roku 
2023 sa budeme snažiť o doplnenie ďalších 
kuchynských odpadov ako mliečne výroky, 
zbytky mäsa a podobne. 
Čo do hnedej nádoby nepatrí -  kosti, zvyšky 
mäsa, uhynuté zvieratá, exkrementy zvierat, 
plasty, guma, sklo, cigaretové ohorky a pod.

Domáce kompostovanie (kompostéry a domáce 
kompostoviská) - ide o najekologickejšiu a pre 
občana aj o najlacnejšiu formu nakladania 
s týmto odpadom. Kompostovať môžete rovnako 
všetko, čo patrí do hnedej nádoby. 
Ak práve nechováte domáce zvieratá, určite 
využívajte domáce kompostovanie aj pre zbytky 
odpadov ktoré  vznikajú v kuchyni, teda zbytky, jedál 
a podobne. 
Sklo - sklenené fľaše, črepiny a podobne. Väčšie 
sklenené predmety môžete priniesť na zberný dvor. 
Do skla nepatrí - porcelán a keramika - tento druh 
odpadu patrí do stavebného odpadu!
Zmesový komunálny odpad - odpad bez možnosti 
vytriedenia napr. použité detské plienky, 
Do čiernej nádoby nepatrí - všetko čo sa dá ďalej 
vytriediť hlavne nie BIO ODPAD!!!
Zberný dvor
Na zberný dvor môžete priniesť:
Odpady ktoré vieme ďalej recyklovať:
- opotrebované pneumatiky
- sklo
- papier
- plasty
- polystyrén
- kovy
- komunálne drevo (starý nábytok, použité osb  
dosky, dosky, okenné rámy, dvere a pod.
- stavebný odpad
- elektro odpad
Odpad ktorý nevieme recyklovať a musíme 
ho likvidovať na skládkach alebo v spaľovniach:
- nebezpečný odpad 
- objemný odpad - odpad väčších rozmerov ktorý 
už sa nedá ďalej recyklovať napr. koberce.
Zberné miesto pre zelený odpad:
- tráva, burina, kukuričné kôrovie, orezy zo stromov 
kríkov a inej zelene a pod.

Mgr. Michal Bakyta, riaditeľ Ponitrianskeho 
združenia obcí



SOCIÁLNE SLUŽBY
Prichádzajú za nami občania so žiadosťou 
o pomoc pre svojich príbuzných, ktorých 
nepriaznivý zdravotný stav si vyžaduje pomoc inej 
fyzickej osoby. Častokrát sú títo klienti v stave, 
že pomoc rodiny už nestačí a potrebujú pomoc 
opatrovateľky, alebo umiestnenie do zariadenia 
sociálnych služieb.
Obec rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu 
v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej 
služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na 
opatrovateľskú službu.
Prvým krokom je podanie Žiadosti o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu spolu 
s Lekárskym nálezom, ktorý sa dopĺňa lekárskymi 
nálezmi odborných lekárov za obdobie 
posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Následne je vypracovaný Zdravotný posudok 
a Sociálny posudok, ktoré sú podkladom pre 
vydanie Posudku o odkázanosti, v ktorom sa určí 
na ktoré zo sociálnych služieb má klient nárok. 
Rozhodnutie o odkázanosti určuje konkrétnu 
sociálnu službu, ktorá môže klientovi čo najlepšie 
pomôcť v danej situácii.
Opatrovateľská služba - zabezpečujeme jej 
poskytovanie prostredníctvom OZ Prosocia 
a Seniorka n.o. V tomto roku sa poskytovala 
4 občanom našej obce. Služba je hradená 
z projektu Podpora opatrovateľskej služby, 
z úhrad klienta a z úhrad obce Ivanka pri Nitre.

Zariadenie pre seniorov - tento rok sa vydalo 
rozhodnutie pre 6 občanov našej obce, ktorí boli, 
sú, alebo budú umiestnení v ZpS podľa vlastného 
výberu. Najčastejšie spolupracujeme s domácim 
zariadením pre seniorov Domovom sv. Jozefa.
Zariadenie opatrovateľskej služby - v tomto roku 
o umiestnenie do zariadenia požiadali dvaja 
občania obce. 
Denný stacionár - o poskytovanie sociálnej 
služby nepožiadal žiadny občan.

JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI 
Je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych 
výdavkov členov domácnosti, ktorým sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Slúži najmä 
na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, 
bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia 
domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov 
alebo školských potrieb. Poskytovanie pomoci 
v hmotnej núdzi a poskytovanie jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú. 
Žiadosť o poskytnutie dávky je k dispozícii na 
webe obce, alebo na obecnom úrade. 
O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
rozhoduje obec a je financovaná z rozpočtu obce. 
V prvom polroku 2022 požiadalo o poskytnutie 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 5 občanov. 
Súhrn poskytnutých dávok bol vo výške 1500 €. 
Poskytnutú jednorazovú dávku je vždy potrebné 
zúčtovať a preukázať tak oprávnenosť jej 
poskytnutia.

DONÁŠKA OBEDOV 
Obec poskytuje túto službu pre 10 našich 
seniorov. Senior si môže podať žiadosť 
o poskytnutie donášky obedov na obecnom 
úrade, samozrejme môže žiadosť priniesť aj jeho 
príbuzný. Za donášku obeda sa platí obci 0,33 € 
a samotná strava sa uhrádza školskej jedálni. 
Obedy roznášajú zamestnanci obce každý 
pracovný deň s výnimkou sviatkov a školských 
prázdnin, keď je prerušená prevádzka školskej 
jedálne. 

MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY
V tomto roku vykonával reálne tieto služby už len 
jeden nezamestnaný občan, poberajúci dávku 
v hmotnej núdzi. Výkon týchto prác v rozsahu 
32 hodín mesačne je podmienený poskytnutím 
dávky v hmotnej núdzi, ktorú poskytuje občanom 
štát. Od obce za tieto práce občan žiadnu 
odmenu nedostáva. Výška dávky v hmotnej 
núdzi je pre jednotlivca 68,80 € mesačne.

NÁJOMNÉ BYTY
Aktuálne evidujeme 7 žiadateľov o pridelenie 
nájomného bytu. Žiadatelia sú povinní obnoviť si 
svoju žiadosť každoročne k 31.1. b.r., inak sú 
vyradení zo zoznamu žiadateľov.

V našej obci nemáme v súčasnosti žiadne voľné 
nájomné byty. 
Pri prideľovaní nájomných bytov sa sleduje aj príjem 
žiadateľa, ktorý spolu s mesačným príjmom 
ostatných osôb žijúcich v byte môže zarábať 
mesačne najviac trojnásobok životného minima. 
V osobitných prípadoch to môže byť štvornásobok.
Nové zmluvy s aktuálnymi nájomníkmi boli 
priebežne uzatvárané v tomto roku na obdobie 
jedného až troch rokov. 

CINTORÍNSKE POPLATKY
Na decembrovom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva bolo prijaté všeobecne záväzné 
nariadenie číslo 5/2022 o prevádzkovom 
poriadku pohrebísk na území obce Ivanka pri 
Nitre.

Nájomné za hrobové miesta zostáva nezmenené.
Nájom za hrobové miesto (kopaný hrob alebo 
urna uložená v hrobovom mieste v zemi) na 
obdobie 10 rokov: 
» detský hrob (dieťa do 14 rokov) – nový 6,00 €, 
obnova (po uplynutí 10 rokov): 12,00 € 
» jedno-hrob - nový 12,00 €, obnova (po uplynutí 
10 rokov): 24,00 € 
» dvoj-hrob - nový 24,00 €, obnova (po uplynutí 
10 rokov): 48,00 € 
» troj-hrob - nový 36,00 €, obnova (po uplynutí 
10 rokov): 72,00 € 
» urnové miesto - nové: 6,00 €, obnova 
(po uplynutí 10 rokov): 12,00 € 
» hrobka/krypta: 
• vo veľkosti jednohrobu: 30,00 € 
• vo veľkosti dvojhrobu: 60,00 € 
Poplatky za hrobové miesta je možné uhradiť 
v pokladni Obecného úradu v Ivanke pri Nitre, 
alebo vkladom na účet obce až po uzatvorení 
nájomnej zmluvy na hrobové miesto.
Vybrané poplatky slúžia na údržbu cintorínov 
(kosenie, opilovanie, opravy, vývoz cintorínskeho 
odpadu, nové lavičky a pod.)
V prípade úmrtia, majú si príbuzní vybavujúci 

pohreb zosnulého (okrem zabezpečenia 
pohrebnej služby, či vybavenia dokladov o úmrtí 
a príspevku na pohreb):
» dohodnúť aj termín, miesto a čas pohrebného 
obradu na Farskom úrade v obci,
» oznámiť úmrtie na Obecnom úrade-správa 
cintorínov, kde je na základne Listu o prehliadke 
zosnulého vystavené povolenie na pochovanie 
a zosnulý je zaevidovaný v elektronickej evidencii 
hrobových miest.

NÁVRHY A POSTREHY
Veľká prosba pre všetkých občanov ohľadom 
dodržiavania poriadku a čistoty v obci:

• Po celej obci boli v tomto roku umiestnené 
smetné koše na komunálny odpad, na cintorínoch 
sú kontajnery na komunál 
a bio-odpad, na šiestich miestach v obci sú 
kontajnery na sklo, preto prosíme používajte ich a 
upozornite aj tých, ktorí hodia odpad inam ako na 
miesto na to určené. 

• V prípade, že je daný kôš, či kontajner plný, 
môžete to aj vy, ako pozorní občania nahlásiť na 
obecnom úrade, budeme tomu len radi. Môžete na 
to využiť aj našu aplikáciu SOM (Správy 
o meste).

• Ak máte doma viac odpadu prineste ho na 
zberný dvor, ktorý je pre všetkých občanov 
otvorený dostatok hodín v týždni, aby to tam aj 
zamestnaný občan stihol odniesť.  

• Pridajte sa k nám na obecných brigádach, kde 
okrem dobrého pocitu, že ste vyčistili kúsok obce, 
spoznáte sa s inými občanmi, zabavíte sa a 
pochutnáte si na chutnom občerstvení.

• Majitelia psíkov, ktorých s láskou venčíte na 
verejných priestranstvách v obci buďte takí 
ohľaduplní a pozbierajte si po svojich štvornohých 
miláčikoch exkrementy, nenechávajte ich na 
zelených plochách, či pred bránami iných občanov. 
Ani Vám by nebolo príjemné, keby ste si pravidelne 
pri príchode domov našli takéto nevoňavé 
prekvapenie, alebo pri prechádzke  s deťmi museli 
neustále sledovať, aby do niečoho nestúpili... Tento 
rok sme všetkým občanom, ktorí uhradili daň za psa 
doručili vrecká na psie exkrementy spolu 
s informačným letáčikom o psíkoch.

• Radi by sme v budúcnosti milovníkom psíkov 
zlepšili podmienky a v spolupráci s p. Ptáčkovou 
urobili prednášky na tému starostlivosti 
o psíkov, či navrhli vhodné miesta pre oplotené 
venčoviská, resp. malé cvičiská.

• Obec je našou spoločnou komunitou a preto 
milí spoluobčania nebuďte ľahostajní 
k problémom, poruchám, či iným nedostatkom, 
ktoré vidíte v obci (napr. nesvietiace osvetlenie, 
zlomený kanalizačný poklop, pokazená, či 
chýbajúca hojdačka, jama na chodníku, vysypaný 
odpad, plné smetné nádoby, rozbité sklo a pod.) 
oznámte ich prostredníctvom mailu, aplikácie 
SOM, alebo telefonicky na obecnom úrade a my 
sa ich pokúsime odstrániť. Naozaj nevieme 
o niektorých problémoch, či nedostatkoch, ktoré 
Vás trápia a nie sú nám ľahostajné. Nenechajte 
to len na úrovni „šomrania“, kritizovania 
a sťažovania sa susedovi, informujte nás o tom 
prosím. Aj takéto podnety občanov posunú 
vpred našu obec. 

• So zaujímavejšími, kreatívnymi a hlavne 
reálnymi požiadavkami, či návrhmi na zlepšenie 
kvality života v obci sa obráťte priamo na pani 
starostku, alebo poslancov obecného 
zastupiteľstva. Každému nápadu sa potešíme 
a zvážime jeho možnosť realizácie.

• Ak by sa našiel v obci niekto, kto by mal ako 
podnikateľský plán založenie detských jasličiek 
pre deti, určite by bol tento nápad podporený. 
Nakoľko je po nich v obci značný dopyt a veľmi 
v obci chýbajú.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Na vyrubovanie dane z nehnuteľností je rozhodujúci 
stav vlastníctva v katastri nehnuteľností 
k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia 
(kalendárneho roka).
Daňové priznanie sa podáva v zákonom 
stanovenej lehote, t.j. do 31. januára.

Kto je povinný podať priznanie k dani 
z nehnuteľností v lehote do 31. januára?
Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností 
v januári najneskôr do 31. januára majú fyzické 
a právnické  osoby, u ktorých došlo 
v predchádzajúcom roku k niektorej z týchto 
skutočností:

• nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva 
kúpou alebo darom  (nový vlastník)

• zánik vlastníctva nehnuteľnosti z dôvodu 
predaja alebo darovania nehnuteľnosti (pôvodný 
vlastník)

• zmena vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti 
z dôvodu vysporiadania bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov (po rozvode)

• bolo vydané právoplatné stavebné povolenie 
na stavbu

• bolo vydané právoplatné povolenie na užívanie 
stavby (kolaudačné rozhodnutie)

• došlo k realizácii drobnej stavby (stavby do 
25 m2 bez vydaného stavebného povolenia na 
základe ohlásenia)

• došlo k zmene účelu využitia stavby, bytu alebo 
nebytového priestoru (napr. z bývania na 
podnikateľské účely)

• došlo k zmene výmery pozemku, druhu 
pozemku, prečíslovaniu parciel novým 
geometrickým plánom
Povinnosť podať daňové priznanie platí pre 
daňovníka, ktorému vznikla daňová povinnosť, ale 
aj pre daňovníka, ktorému zanikla daňová 
povinnosť.
Ak daňovník, ktorý už v predchádzajúcom období 
podal daňové priznanie a nenastala u neho 
v priebehu roka žiadna zmena, daňové priznanie 
opätovne nepodáva.
Výnimka: V prípade nadobudnutia nehnuteľností 
dedením alebo vydražením má fyzická  o s o b a 
a právnická osoba povinnosť podať daňové 
priznanie do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
nehnuteľností.
Daňovník je povinný si sám riadne a čitateľne 
vyplniť daňové priznanie.

Odporúčame, aby ste si prečítali poučenie na 
vyplnenie daňového priznania, predídete tým 
pochybnostiam a chybám pri vypisovaní.
Údaje na vyplnenie tlačiva nájdete na liste 
vlastníctva alebo v rozhodnutí z katastra o vklade 
vlastníckeho práva alebo aj v kúpnej zmluve. 
Výpis z listu vlastníctva je možné jednoducho 
a bezplatne získať z webového portálu 
www.katasterportal.sk.
V prípade bezpodielového vlastníctva manželov 
(BSM) podáva priznanie len jeden z manželov.
V prípade podielového spoluvlastníctva každý 
spoluvlastník podáva priznanie do výšky svojho 
spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa však 
môžu dohodnúť na tom,  že daňové priznanie 
podá jeden z nich aj za ostatných. Túto 
skutočnosť vyznačí daňovník (zástupca 
spoluvlastníkov) v príslušnom priznaní a na 
tlačive „Dohoda spoluvlastníkov na podanie 
spoločného priznania k dani z nehnuteľností“.

Spôsob podania
Priznanie k dani z nehnuteľností daňovník podáva 
na tlačive, ktoré vydalo a schválilo Ministerstvo 
financií SR. Tlačivá na podanie daňových priznaní 
sú dostupné na webovej stránke Ministerstva 
financií SR, na webovej stránke obce Ivanka pri 
Nitre alebo na Obecnom úrade.
Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na 
Obecnom úrade v Ivanke pri Nitre (poštou alebo 
osobne).

DAŇ ZA PSA
Skôr ako si zaobstaráte psa, oboznámte sa so 
súvisiacou legislatívou, teoretickými poznatkami 
o starostlivosti, výchove a výcviku psa, vezmite 
do úvahy svoje časové, ekonomické, priestorové 
a tiež fyzické predpoklady. Pri výbere psa zvážte 
jeho veľkosť, temperament, povahové vlastnosti, 
dĺžku srsti i motív chovu, pretože ste zodpovední 
za kvalitu jeho života, za jeho správanie i za jeho 
vplyv na okolie. Správanie sa každého psieho 
jedinca závisí najmä od jeho výchovy 
a zodpovedného prístupu jeho majiteľa. 
Adekvátnou výchovou musí prejsť každý pes bez 
ohľadu na plemeno, výchova psa je povinnosťou 
jeho majiteľa. Pri nedostatočnej, či zanedbanej 

výchove bude takmer každý pes potenciálne 
nebezpečný pre svoje okolie. Ak neviete, ako na to, 
pomoc nájdete v odbornej literatúre.
Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať?

• Prihlásiť psa do evidencie na obecnom úrade

• Zaplatiť daň
Obecný úrad v Ivanke pri Nitre vedie evidenciu 
psov chovaných na území obce Ivanka pri Nitre. 
V prípade, že je pes starší ako 6 mesiacov 
(mladšie psy sa neprihlasujú) a vlastníte ho viac 
ako 90 dní, je potrebné nahlásiť psa do evidencie.
Priznanie k dani za psa za všetkých chovaných 
psov je daňovník povinný podať do 30 dní odo 
dňa vzniku daňovej povinnosti na Obecný úrad 
v Ivanke pri Nitre (v priebehu roka).
Po vyplnení tlačiva na prihlásenie psa vydá 
obecný úrad držiteľovi psa evidenčnú známku na 
psa. 
Ak pes uhynul, túto skutočnosť je rovnako 
potrebné oznámiť na obecnom úrade. 

Spôsob podania
Tlačivá k dani za psa - prihlásenie alebo 
odhlásenie psa sú dostupné na webovej stránke 
obce Ivanka pri Nitre alebo na Obecnom úrade 
v Ivanke pri Nitre a podávajú sa na Obecnom 
úrade v Ivanke pri Nitre osobne alebo poštou.

Zníženie dane z nehnuteľnosti alebo dane za psa
Žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľnosti alebo za 
psa je možné podať do 31. januára 2023, 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.
Občania - vlastníci nehnuteľnosti, ktorí v priebehu 
roka 2022 dovŕšia 70 rokov majú nárok na 
zníženie dane z nehnuteľnosti - za dom, byt alebo 
stavbu určenú na bývanie automaticky uplatnený 
(nemusia podávať žiadosť o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti).

Daň z nehnuteľnosti - štatistika
V januári 2022 podalo daňové priznanie k dani za 
nehnuteľnosť 180 občanov (fyzických osôb)                 
a 11 právnických osôb (firiem). 
Počet vystavených rozhodnutí k dani 
z nehnuteľnosti za rok 2022 ku dňu 30.11.2022 
bolo 1334 v celkovej sume 292.081,54 € 
(za fyzické aj právnické osoby).

Daň za psa - štatistika
V evidencii psov, ktorá je vedená obecným 
úradom je celkový počet nahlásených psov 423                   
(k 30.11.2022). V tomto roku bolo prihlásených 
30 psov a odhlásených 23 psov.
Počet vystavených rozhodnutí k dani za psa za 
rok 2022 ku dňu 30.11.2022 bolo 356 v celkovej 
sume 1803,33 € (za fyzické aj právnické osoby).

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí  uprednostňujú 
platenie daní a poplatkov prostredníctvom 
elektronického bankovníctva cez internet a 
ďakujeme aj občanom, ktorí platbu daní a poplatkov 
radi uskutočňujú u nás na obecnom úrade.
Upratovanie po psíkoch
PREČO ZBIERAŤ PSIE VÝKALY?  
Ide predovšetkým o udržiavanie čistoty, obce, ulíc, 
parkov, trávnikov. Takisto sa deti môžu bez obáv 
hrať na detských ihriskách a trávnatých plochách, 
po daždi a teple sa nešíri do okolia nepríjemný 
zápach. Odstraňovať psie výkaly je okrem 
estetického hľadiska nutné aj z hľadiska 
hygienického. Zabránime tak prenosu infekčných 
ochorení na ľudí a nákaze medzi samotnými 
psami.
VEDELI STE?  Jeden gram psích exkrementov 
obsahuje až 23 miliónov koliformných baktérií 
(napr. Escherichia coli).  10 - 50 % baktérií vo 
vzduchu pochádza so psieho odpadu. Takže ak ho 
necháte v tráve, pri kosení sa dostanú tieto 
baktérie do ovzdušia, ktoré dýchame všetci.  Psie 
exkrementy môžu obsahovať rôzne cudzopasníky 
(pásomnice, hlísty, a pod.) a spôsobovať choroby 
aj vášmu psíkovi, napriek tomu, že ho chováte 
v čistote.  Psie výkaly sú jedným z hlavných 
zdrojov bakteriálnej kontaminácie vodných tokov.  
Psie výkaly sú nebezpečné pre človeka. 
Sú zdrojom nákazy bakteriálnymi, parazitárnymi 
a vírusovými ochoreniami.  Vedeli ste, že psie 
exkrementy patria do kategórie infikovaného 
a alergénneho odpadu a agentúra ochrany 
životného prostredia USA klasifikuje psie 
exkrementy v rovnakej kategórii ako aj ropné 
škvrny?
RIEŠENIE?  Zákon ukladá chovateľovi povinnosť 
odstrániť exkrement svojho psa z verejného 
priestranstva.  Podľa zákona sú psie výkaly 
klasifikované ako ostatný odpad. To znamená, že 
občan môže takýto odpad odložiť do 
ktoréhokoľvek smetného koša na území obce, 
určeného na bežný komunálny odpad.  Majiteľ by 
pri prechádzke so psom mal mať pri sebe vrecká, 
pomocou ktorých môže výkaly pozbierať 
a umiestniť do smetných nádob. Na tento účel sú 
vhodné akékoľvek umelohmotné, prípadne 
papierové vrecká.
Obyvatelia Ivanky pri Nitre ďakujú, že pomáhate 
udržiavať čistotu v obci.
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Správa daní
a poplatkov
referent: Júlia Majdánová

SOCIÁLNE SLUŽBY
Prichádzajú za nami občania so žiadosťou 
o pomoc pre svojich príbuzných, ktorých 
nepriaznivý zdravotný stav si vyžaduje pomoc inej 
fyzickej osoby. Častokrát sú títo klienti v stave, 
že pomoc rodiny už nestačí a potrebujú pomoc 
opatrovateľky, alebo umiestnenie do zariadenia 
sociálnych služieb.
Obec rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu 
v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej 
služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na 
opatrovateľskú službu.
Prvým krokom je podanie Žiadosti o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu spolu 
s Lekárskym nálezom, ktorý sa dopĺňa lekárskymi 
nálezmi odborných lekárov za obdobie 
posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Následne je vypracovaný Zdravotný posudok 
a Sociálny posudok, ktoré sú podkladom pre 
vydanie Posudku o odkázanosti, v ktorom sa určí 
na ktoré zo sociálnych služieb má klient nárok. 
Rozhodnutie o odkázanosti určuje konkrétnu 
sociálnu službu, ktorá môže klientovi čo najlepšie 
pomôcť v danej situácii.
Opatrovateľská služba - zabezpečujeme jej 
poskytovanie prostredníctvom OZ Prosocia 
a Seniorka n.o. V tomto roku sa poskytovala 
4 občanom našej obce. Služba je hradená 
z projektu Podpora opatrovateľskej služby, 
z úhrad klienta a z úhrad obce Ivanka pri Nitre.

Zariadenie pre seniorov - tento rok sa vydalo 
rozhodnutie pre 6 občanov našej obce, ktorí boli, 
sú, alebo budú umiestnení v ZpS podľa vlastného 
výberu. Najčastejšie spolupracujeme s domácim 
zariadením pre seniorov Domovom sv. Jozefa.
Zariadenie opatrovateľskej služby - v tomto roku 
o umiestnenie do zariadenia požiadali dvaja 
občania obce. 
Denný stacionár - o poskytovanie sociálnej 
služby nepožiadal žiadny občan.

JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI 
Je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych 
výdavkov členov domácnosti, ktorým sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Slúži najmä 
na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, 
bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia 
domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov 
alebo školských potrieb. Poskytovanie pomoci 
v hmotnej núdzi a poskytovanie jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú. 
Žiadosť o poskytnutie dávky je k dispozícii na 
webe obce, alebo na obecnom úrade. 
O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
rozhoduje obec a je financovaná z rozpočtu obce. 
V prvom polroku 2022 požiadalo o poskytnutie 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 5 občanov. 
Súhrn poskytnutých dávok bol vo výške 1500 €. 
Poskytnutú jednorazovú dávku je vždy potrebné 
zúčtovať a preukázať tak oprávnenosť jej 
poskytnutia.

DONÁŠKA OBEDOV 
Obec poskytuje túto službu pre 10 našich 
seniorov. Senior si môže podať žiadosť 
o poskytnutie donášky obedov na obecnom 
úrade, samozrejme môže žiadosť priniesť aj jeho 
príbuzný. Za donášku obeda sa platí obci 0,33 € 
a samotná strava sa uhrádza školskej jedálni. 
Obedy roznášajú zamestnanci obce každý 
pracovný deň s výnimkou sviatkov a školských 
prázdnin, keď je prerušená prevádzka školskej 
jedálne. 

MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY
V tomto roku vykonával reálne tieto služby už len 
jeden nezamestnaný občan, poberajúci dávku 
v hmotnej núdzi. Výkon týchto prác v rozsahu 
32 hodín mesačne je podmienený poskytnutím 
dávky v hmotnej núdzi, ktorú poskytuje občanom 
štát. Od obce za tieto práce občan žiadnu 
odmenu nedostáva. Výška dávky v hmotnej 
núdzi je pre jednotlivca 68,80 € mesačne.

NÁJOMNÉ BYTY
Aktuálne evidujeme 7 žiadateľov o pridelenie 
nájomného bytu. Žiadatelia sú povinní obnoviť si 
svoju žiadosť každoročne k 31.1. b.r., inak sú 
vyradení zo zoznamu žiadateľov.

V našej obci nemáme v súčasnosti žiadne voľné 
nájomné byty. 
Pri prideľovaní nájomných bytov sa sleduje aj príjem 
žiadateľa, ktorý spolu s mesačným príjmom 
ostatných osôb žijúcich v byte môže zarábať 
mesačne najviac trojnásobok životného minima. 
V osobitných prípadoch to môže byť štvornásobok.
Nové zmluvy s aktuálnymi nájomníkmi boli 
priebežne uzatvárané v tomto roku na obdobie 
jedného až troch rokov. 

CINTORÍNSKE POPLATKY
Na decembrovom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva bolo prijaté všeobecne záväzné 
nariadenie číslo 5/2022 o prevádzkovom 
poriadku pohrebísk na území obce Ivanka pri 
Nitre.

Nájomné za hrobové miesta zostáva nezmenené.
Nájom za hrobové miesto (kopaný hrob alebo 
urna uložená v hrobovom mieste v zemi) na 
obdobie 10 rokov: 
» detský hrob (dieťa do 14 rokov) – nový 6,00 €, 
obnova (po uplynutí 10 rokov): 12,00 € 
» jedno-hrob - nový 12,00 €, obnova (po uplynutí 
10 rokov): 24,00 € 
» dvoj-hrob - nový 24,00 €, obnova (po uplynutí 
10 rokov): 48,00 € 
» troj-hrob - nový 36,00 €, obnova (po uplynutí 
10 rokov): 72,00 € 
» urnové miesto - nové: 6,00 €, obnova 
(po uplynutí 10 rokov): 12,00 € 
» hrobka/krypta: 
• vo veľkosti jednohrobu: 30,00 € 
• vo veľkosti dvojhrobu: 60,00 € 
Poplatky za hrobové miesta je možné uhradiť 
v pokladni Obecného úradu v Ivanke pri Nitre, 
alebo vkladom na účet obce až po uzatvorení 
nájomnej zmluvy na hrobové miesto.
Vybrané poplatky slúžia na údržbu cintorínov 
(kosenie, opilovanie, opravy, vývoz cintorínskeho 
odpadu, nové lavičky a pod.)
V prípade úmrtia, majú si príbuzní vybavujúci 

pohreb zosnulého (okrem zabezpečenia 
pohrebnej služby, či vybavenia dokladov o úmrtí 
a príspevku na pohreb):
» dohodnúť aj termín, miesto a čas pohrebného 
obradu na Farskom úrade v obci,
» oznámiť úmrtie na Obecnom úrade-správa 
cintorínov, kde je na základne Listu o prehliadke 
zosnulého vystavené povolenie na pochovanie 
a zosnulý je zaevidovaný v elektronickej evidencii 
hrobových miest.

NÁVRHY A POSTREHY
Veľká prosba pre všetkých občanov ohľadom 
dodržiavania poriadku a čistoty v obci:

• Po celej obci boli v tomto roku umiestnené 
smetné koše na komunálny odpad, na cintorínoch 
sú kontajnery na komunál 
a bio-odpad, na šiestich miestach v obci sú 
kontajnery na sklo, preto prosíme používajte ich a 
upozornite aj tých, ktorí hodia odpad inam ako na 
miesto na to určené. 

• V prípade, že je daný kôš, či kontajner plný, 
môžete to aj vy, ako pozorní občania nahlásiť na 
obecnom úrade, budeme tomu len radi. Môžete na 
to využiť aj našu aplikáciu SOM (Správy 
o meste).

• Ak máte doma viac odpadu prineste ho na 
zberný dvor, ktorý je pre všetkých občanov 
otvorený dostatok hodín v týždni, aby to tam aj 
zamestnaný občan stihol odniesť.  

• Pridajte sa k nám na obecných brigádach, kde 
okrem dobrého pocitu, že ste vyčistili kúsok obce, 
spoznáte sa s inými občanmi, zabavíte sa a 
pochutnáte si na chutnom občerstvení.

• Majitelia psíkov, ktorých s láskou venčíte na 
verejných priestranstvách v obci buďte takí 
ohľaduplní a pozbierajte si po svojich štvornohých 
miláčikoch exkrementy, nenechávajte ich na 
zelených plochách, či pred bránami iných občanov. 
Ani Vám by nebolo príjemné, keby ste si pravidelne 
pri príchode domov našli takéto nevoňavé 
prekvapenie, alebo pri prechádzke  s deťmi museli 
neustále sledovať, aby do niečoho nestúpili... Tento 
rok sme všetkým občanom, ktorí uhradili daň za psa 
doručili vrecká na psie exkrementy spolu 
s informačným letáčikom o psíkoch.

• Radi by sme v budúcnosti milovníkom psíkov 
zlepšili podmienky a v spolupráci s p. Ptáčkovou 
urobili prednášky na tému starostlivosti 
o psíkov, či navrhli vhodné miesta pre oplotené 
venčoviská, resp. malé cvičiská.

• Obec je našou spoločnou komunitou a preto 
milí spoluobčania nebuďte ľahostajní 
k problémom, poruchám, či iným nedostatkom, 
ktoré vidíte v obci (napr. nesvietiace osvetlenie, 
zlomený kanalizačný poklop, pokazená, či 
chýbajúca hojdačka, jama na chodníku, vysypaný 
odpad, plné smetné nádoby, rozbité sklo a pod.) 
oznámte ich prostredníctvom mailu, aplikácie 
SOM, alebo telefonicky na obecnom úrade a my 
sa ich pokúsime odstrániť. Naozaj nevieme 
o niektorých problémoch, či nedostatkoch, ktoré 
Vás trápia a nie sú nám ľahostajné. Nenechajte 
to len na úrovni „šomrania“, kritizovania 
a sťažovania sa susedovi, informujte nás o tom 
prosím. Aj takéto podnety občanov posunú 
vpred našu obec. 

• So zaujímavejšími, kreatívnymi a hlavne 
reálnymi požiadavkami, či návrhmi na zlepšenie 
kvality života v obci sa obráťte priamo na pani 
starostku, alebo poslancov obecného 
zastupiteľstva. Každému nápadu sa potešíme 
a zvážime jeho možnosť realizácie.

• Ak by sa našiel v obci niekto, kto by mal ako 
podnikateľský plán založenie detských jasličiek 
pre deti, určite by bol tento nápad podporený. 
Nakoľko je po nich v obci značný dopyt a veľmi 
v obci chýbajú.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Na vyrubovanie dane z nehnuteľností je rozhodujúci 
stav vlastníctva v katastri nehnuteľností 
k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia 
(kalendárneho roka).
Daňové priznanie sa podáva v zákonom 
stanovenej lehote, t.j. do 31. januára.

Kto je povinný podať priznanie k dani 
z nehnuteľností v lehote do 31. januára?
Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností 
v januári najneskôr do 31. januára majú fyzické 
a právnické  osoby, u ktorých došlo 
v predchádzajúcom roku k niektorej z týchto 
skutočností:

• nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva 
kúpou alebo darom  (nový vlastník)

• zánik vlastníctva nehnuteľnosti z dôvodu 
predaja alebo darovania nehnuteľnosti (pôvodný 
vlastník)

• zmena vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti 
z dôvodu vysporiadania bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov (po rozvode)

• bolo vydané právoplatné stavebné povolenie 
na stavbu

• bolo vydané právoplatné povolenie na užívanie 
stavby (kolaudačné rozhodnutie)

• došlo k realizácii drobnej stavby (stavby do 
25 m2 bez vydaného stavebného povolenia na 
základe ohlásenia)

• došlo k zmene účelu využitia stavby, bytu alebo 
nebytového priestoru (napr. z bývania na 
podnikateľské účely)

• došlo k zmene výmery pozemku, druhu 
pozemku, prečíslovaniu parciel novým 
geometrickým plánom
Povinnosť podať daňové priznanie platí pre 
daňovníka, ktorému vznikla daňová povinnosť, ale 
aj pre daňovníka, ktorému zanikla daňová 
povinnosť.
Ak daňovník, ktorý už v predchádzajúcom období 
podal daňové priznanie a nenastala u neho 
v priebehu roka žiadna zmena, daňové priznanie 
opätovne nepodáva.
Výnimka: V prípade nadobudnutia nehnuteľností 
dedením alebo vydražením má fyzická  o s o b a 
a právnická osoba povinnosť podať daňové 
priznanie do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
nehnuteľností.
Daňovník je povinný si sám riadne a čitateľne 
vyplniť daňové priznanie.

Odporúčame, aby ste si prečítali poučenie na 
vyplnenie daňového priznania, predídete tým 
pochybnostiam a chybám pri vypisovaní.
Údaje na vyplnenie tlačiva nájdete na liste 
vlastníctva alebo v rozhodnutí z katastra o vklade 
vlastníckeho práva alebo aj v kúpnej zmluve. 
Výpis z listu vlastníctva je možné jednoducho 
a bezplatne získať z webového portálu 
www.katasterportal.sk.
V prípade bezpodielového vlastníctva manželov 
(BSM) podáva priznanie len jeden z manželov.
V prípade podielového spoluvlastníctva každý 
spoluvlastník podáva priznanie do výšky svojho 
spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa však 
môžu dohodnúť na tom,  že daňové priznanie 
podá jeden z nich aj za ostatných. Túto 
skutočnosť vyznačí daňovník (zástupca 
spoluvlastníkov) v príslušnom priznaní a na 
tlačive „Dohoda spoluvlastníkov na podanie 
spoločného priznania k dani z nehnuteľností“.

Spôsob podania
Priznanie k dani z nehnuteľností daňovník podáva 
na tlačive, ktoré vydalo a schválilo Ministerstvo 
financií SR. Tlačivá na podanie daňových priznaní 
sú dostupné na webovej stránke Ministerstva 
financií SR, na webovej stránke obce Ivanka pri 
Nitre alebo na Obecnom úrade.
Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na 
Obecnom úrade v Ivanke pri Nitre (poštou alebo 
osobne).

DAŇ ZA PSA
Skôr ako si zaobstaráte psa, oboznámte sa so 
súvisiacou legislatívou, teoretickými poznatkami 
o starostlivosti, výchove a výcviku psa, vezmite 
do úvahy svoje časové, ekonomické, priestorové 
a tiež fyzické predpoklady. Pri výbere psa zvážte 
jeho veľkosť, temperament, povahové vlastnosti, 
dĺžku srsti i motív chovu, pretože ste zodpovední 
za kvalitu jeho života, za jeho správanie i za jeho 
vplyv na okolie. Správanie sa každého psieho 
jedinca závisí najmä od jeho výchovy 
a zodpovedného prístupu jeho majiteľa. 
Adekvátnou výchovou musí prejsť každý pes bez 
ohľadu na plemeno, výchova psa je povinnosťou 
jeho majiteľa. Pri nedostatočnej, či zanedbanej 

výchove bude takmer každý pes potenciálne 
nebezpečný pre svoje okolie. Ak neviete, ako na to, 
pomoc nájdete v odbornej literatúre.
Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať?

• Prihlásiť psa do evidencie na obecnom úrade

• Zaplatiť daň
Obecný úrad v Ivanke pri Nitre vedie evidenciu 
psov chovaných na území obce Ivanka pri Nitre. 
V prípade, že je pes starší ako 6 mesiacov 
(mladšie psy sa neprihlasujú) a vlastníte ho viac 
ako 90 dní, je potrebné nahlásiť psa do evidencie.
Priznanie k dani za psa za všetkých chovaných 
psov je daňovník povinný podať do 30 dní odo 
dňa vzniku daňovej povinnosti na Obecný úrad 
v Ivanke pri Nitre (v priebehu roka).
Po vyplnení tlačiva na prihlásenie psa vydá 
obecný úrad držiteľovi psa evidenčnú známku na 
psa. 
Ak pes uhynul, túto skutočnosť je rovnako 
potrebné oznámiť na obecnom úrade. 

Spôsob podania
Tlačivá k dani za psa - prihlásenie alebo 
odhlásenie psa sú dostupné na webovej stránke 
obce Ivanka pri Nitre alebo na Obecnom úrade 
v Ivanke pri Nitre a podávajú sa na Obecnom 
úrade v Ivanke pri Nitre osobne alebo poštou.

Zníženie dane z nehnuteľnosti alebo dane za psa
Žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľnosti alebo za 
psa je možné podať do 31. januára 2023, 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.
Občania - vlastníci nehnuteľnosti, ktorí v priebehu 
roka 2022 dovŕšia 70 rokov majú nárok na 
zníženie dane z nehnuteľnosti - za dom, byt alebo 
stavbu určenú na bývanie automaticky uplatnený 
(nemusia podávať žiadosť o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti).

Daň z nehnuteľnosti - štatistika
V januári 2022 podalo daňové priznanie k dani za 
nehnuteľnosť 180 občanov (fyzických osôb)                 
a 11 právnických osôb (firiem). 
Počet vystavených rozhodnutí k dani 
z nehnuteľnosti za rok 2022 ku dňu 30.11.2022 
bolo 1334 v celkovej sume 292.081,54 € 
(za fyzické aj právnické osoby).

Daň za psa - štatistika
V evidencii psov, ktorá je vedená obecným 
úradom je celkový počet nahlásených psov 423                   
(k 30.11.2022). V tomto roku bolo prihlásených 
30 psov a odhlásených 23 psov.
Počet vystavených rozhodnutí k dani za psa za 
rok 2022 ku dňu 30.11.2022 bolo 356 v celkovej 
sume 1803,33 € (za fyzické aj právnické osoby).

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí  uprednostňujú 
platenie daní a poplatkov prostredníctvom 
elektronického bankovníctva cez internet a 
ďakujeme aj občanom, ktorí platbu daní a poplatkov 
radi uskutočňujú u nás na obecnom úrade.
Upratovanie po psíkoch
PREČO ZBIERAŤ PSIE VÝKALY?  
Ide predovšetkým o udržiavanie čistoty, obce, ulíc, 
parkov, trávnikov. Takisto sa deti môžu bez obáv 
hrať na detských ihriskách a trávnatých plochách, 
po daždi a teple sa nešíri do okolia nepríjemný 
zápach. Odstraňovať psie výkaly je okrem 
estetického hľadiska nutné aj z hľadiska 
hygienického. Zabránime tak prenosu infekčných 
ochorení na ľudí a nákaze medzi samotnými 
psami.
VEDELI STE?  Jeden gram psích exkrementov 
obsahuje až 23 miliónov koliformných baktérií 
(napr. Escherichia coli).  10 - 50 % baktérií vo 
vzduchu pochádza so psieho odpadu. Takže ak ho 
necháte v tráve, pri kosení sa dostanú tieto 
baktérie do ovzdušia, ktoré dýchame všetci.  Psie 
exkrementy môžu obsahovať rôzne cudzopasníky 
(pásomnice, hlísty, a pod.) a spôsobovať choroby 
aj vášmu psíkovi, napriek tomu, že ho chováte 
v čistote.  Psie výkaly sú jedným z hlavných 
zdrojov bakteriálnej kontaminácie vodných tokov.  
Psie výkaly sú nebezpečné pre človeka. 
Sú zdrojom nákazy bakteriálnymi, parazitárnymi 
a vírusovými ochoreniami.  Vedeli ste, že psie 
exkrementy patria do kategórie infikovaného 
a alergénneho odpadu a agentúra ochrany 
životného prostredia USA klasifikuje psie 
exkrementy v rovnakej kategórii ako aj ropné 
škvrny?
RIEŠENIE?  Zákon ukladá chovateľovi povinnosť 
odstrániť exkrement svojho psa z verejného 
priestranstva.  Podľa zákona sú psie výkaly 
klasifikované ako ostatný odpad. To znamená, že 
občan môže takýto odpad odložiť do 
ktoréhokoľvek smetného koša na území obce, 
určeného na bežný komunálny odpad.  Majiteľ by 
pri prechádzke so psom mal mať pri sebe vrecká, 
pomocou ktorých môže výkaly pozbierať 
a umiestniť do smetných nádob. Na tento účel sú 
vhodné akékoľvek umelohmotné, prípadne 
papierové vrecká.
Obyvatelia Ivanky pri Nitre ďakujú, že pomáhate 
udržiavať čistotu v obci.



DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Na vyrubovanie dane z nehnuteľností je rozhodujúci 
stav vlastníctva v katastri nehnuteľností 
k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia 
(kalendárneho roka).
Daňové priznanie sa podáva v zákonom 
stanovenej lehote, t.j. do 31. januára.

Kto je povinný podať priznanie k dani 
z nehnuteľností v lehote do 31. januára?
Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností 
v januári najneskôr do 31. januára majú fyzické 
a právnické  osoby, u ktorých došlo 
v predchádzajúcom roku k niektorej z týchto 
skutočností:

• nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva 
kúpou alebo darom  (nový vlastník)

• zánik vlastníctva nehnuteľnosti z dôvodu 
predaja alebo darovania nehnuteľnosti (pôvodný 
vlastník)

• zmena vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti 
z dôvodu vysporiadania bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov (po rozvode)

• bolo vydané právoplatné stavebné povolenie 
na stavbu

• bolo vydané právoplatné povolenie na užívanie 
stavby (kolaudačné rozhodnutie)

• došlo k realizácii drobnej stavby (stavby do 
25 m2 bez vydaného stavebného povolenia na 
základe ohlásenia)

• došlo k zmene účelu využitia stavby, bytu alebo 
nebytového priestoru (napr. z bývania na 
podnikateľské účely)

• došlo k zmene výmery pozemku, druhu 
pozemku, prečíslovaniu parciel novým 
geometrickým plánom
Povinnosť podať daňové priznanie platí pre 
daňovníka, ktorému vznikla daňová povinnosť, ale 
aj pre daňovníka, ktorému zanikla daňová 
povinnosť.
Ak daňovník, ktorý už v predchádzajúcom období 
podal daňové priznanie a nenastala u neho 
v priebehu roka žiadna zmena, daňové priznanie 
opätovne nepodáva.
Výnimka: V prípade nadobudnutia nehnuteľností 
dedením alebo vydražením má fyzická  o s o b a 
a právnická osoba povinnosť podať daňové 
priznanie do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
nehnuteľností.
Daňovník je povinný si sám riadne a čitateľne 
vyplniť daňové priznanie.

Odporúčame, aby ste si prečítali poučenie na 
vyplnenie daňového priznania, predídete tým 
pochybnostiam a chybám pri vypisovaní.
Údaje na vyplnenie tlačiva nájdete na liste 
vlastníctva alebo v rozhodnutí z katastra o vklade 
vlastníckeho práva alebo aj v kúpnej zmluve. 
Výpis z listu vlastníctva je možné jednoducho 
a bezplatne získať z webového portálu 
www.katasterportal.sk.
V prípade bezpodielového vlastníctva manželov 
(BSM) podáva priznanie len jeden z manželov.
V prípade podielového spoluvlastníctva každý 
spoluvlastník podáva priznanie do výšky svojho 
spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa však 
môžu dohodnúť na tom,  že daňové priznanie 
podá jeden z nich aj za ostatných. Túto 
skutočnosť vyznačí daňovník (zástupca 
spoluvlastníkov) v príslušnom priznaní a na 
tlačive „Dohoda spoluvlastníkov na podanie 
spoločného priznania k dani z nehnuteľností“.

Spôsob podania
Priznanie k dani z nehnuteľností daňovník podáva 
na tlačive, ktoré vydalo a schválilo Ministerstvo 
financií SR. Tlačivá na podanie daňových priznaní 
sú dostupné na webovej stránke Ministerstva 
financií SR, na webovej stránke obce Ivanka pri 
Nitre alebo na Obecnom úrade.
Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na 
Obecnom úrade v Ivanke pri Nitre (poštou alebo 
osobne).

DAŇ ZA PSA
Skôr ako si zaobstaráte psa, oboznámte sa so 
súvisiacou legislatívou, teoretickými poznatkami 
o starostlivosti, výchove a výcviku psa, vezmite 
do úvahy svoje časové, ekonomické, priestorové 
a tiež fyzické predpoklady. Pri výbere psa zvážte 
jeho veľkosť, temperament, povahové vlastnosti, 
dĺžku srsti i motív chovu, pretože ste zodpovední 
za kvalitu jeho života, za jeho správanie i za jeho 
vplyv na okolie. Správanie sa každého psieho 
jedinca závisí najmä od jeho výchovy 
a zodpovedného prístupu jeho majiteľa. 
Adekvátnou výchovou musí prejsť každý pes bez 
ohľadu na plemeno, výchova psa je povinnosťou 
jeho majiteľa. Pri nedostatočnej, či zanedbanej 

výchove bude takmer každý pes potenciálne 
nebezpečný pre svoje okolie. Ak neviete, ako na to, 
pomoc nájdete v odbornej literatúre.
Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať?

• Prihlásiť psa do evidencie na obecnom úrade

• Zaplatiť daň
Obecný úrad v Ivanke pri Nitre vedie evidenciu 
psov chovaných na území obce Ivanka pri Nitre. 
V prípade, že je pes starší ako 6 mesiacov 
(mladšie psy sa neprihlasujú) a vlastníte ho viac 
ako 90 dní, je potrebné nahlásiť psa do evidencie.
Priznanie k dani za psa za všetkých chovaných 
psov je daňovník povinný podať do 30 dní odo 
dňa vzniku daňovej povinnosti na Obecný úrad 
v Ivanke pri Nitre (v priebehu roka).
Po vyplnení tlačiva na prihlásenie psa vydá 
obecný úrad držiteľovi psa evidenčnú známku na 
psa. 
Ak pes uhynul, túto skutočnosť je rovnako 
potrebné oznámiť na obecnom úrade. 

Spôsob podania
Tlačivá k dani za psa - prihlásenie alebo 
odhlásenie psa sú dostupné na webovej stránke 
obce Ivanka pri Nitre alebo na Obecnom úrade 
v Ivanke pri Nitre a podávajú sa na Obecnom 
úrade v Ivanke pri Nitre osobne alebo poštou.

Zníženie dane z nehnuteľnosti alebo dane za psa
Žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľnosti alebo za 
psa je možné podať do 31. januára 2023, 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.
Občania - vlastníci nehnuteľnosti, ktorí v priebehu 
roka 2022 dovŕšia 70 rokov majú nárok na 
zníženie dane z nehnuteľnosti - za dom, byt alebo 
stavbu určenú na bývanie automaticky uplatnený 
(nemusia podávať žiadosť o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti).

Daň z nehnuteľnosti - štatistika
V januári 2022 podalo daňové priznanie k dani za 
nehnuteľnosť 180 občanov (fyzických osôb)                 
a 11 právnických osôb (firiem). 
Počet vystavených rozhodnutí k dani 
z nehnuteľnosti za rok 2022 ku dňu 30.11.2022 
bolo 1334 v celkovej sume 292.081,54 € 
(za fyzické aj právnické osoby).

Daň za psa - štatistika
V evidencii psov, ktorá je vedená obecným 
úradom je celkový počet nahlásených psov 423                   
(k 30.11.2022). V tomto roku bolo prihlásených 
30 psov a odhlásených 23 psov.
Počet vystavených rozhodnutí k dani za psa za 
rok 2022 ku dňu 30.11.2022 bolo 356 v celkovej 
sume 1803,33 € (za fyzické aj právnické osoby).

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí  uprednostňujú 
platenie daní a poplatkov prostredníctvom 
elektronického bankovníctva cez internet a 
ďakujeme aj občanom, ktorí platbu daní a poplatkov 
radi uskutočňujú u nás na obecnom úrade.
Upratovanie po psíkoch
PREČO ZBIERAŤ PSIE VÝKALY?  
Ide predovšetkým o udržiavanie čistoty, obce, ulíc, 
parkov, trávnikov. Takisto sa deti môžu bez obáv 
hrať na detských ihriskách a trávnatých plochách, 
po daždi a teple sa nešíri do okolia nepríjemný 
zápach. Odstraňovať psie výkaly je okrem 
estetického hľadiska nutné aj z hľadiska 
hygienického. Zabránime tak prenosu infekčných 
ochorení na ľudí a nákaze medzi samotnými 
psami.
VEDELI STE?  Jeden gram psích exkrementov 
obsahuje až 23 miliónov koliformných baktérií 
(napr. Escherichia coli).  10 - 50 % baktérií vo 
vzduchu pochádza so psieho odpadu. Takže ak ho 
necháte v tráve, pri kosení sa dostanú tieto 
baktérie do ovzdušia, ktoré dýchame všetci.  Psie 
exkrementy môžu obsahovať rôzne cudzopasníky 
(pásomnice, hlísty, a pod.) a spôsobovať choroby 
aj vášmu psíkovi, napriek tomu, že ho chováte 
v čistote.  Psie výkaly sú jedným z hlavných 
zdrojov bakteriálnej kontaminácie vodných tokov.  
Psie výkaly sú nebezpečné pre človeka. 
Sú zdrojom nákazy bakteriálnymi, parazitárnymi 
a vírusovými ochoreniami.  Vedeli ste, že psie 
exkrementy patria do kategórie infikovaného 
a alergénneho odpadu a agentúra ochrany 
životného prostredia USA klasifikuje psie 
exkrementy v rovnakej kategórii ako aj ropné 
škvrny?
RIEŠENIE?  Zákon ukladá chovateľovi povinnosť 
odstrániť exkrement svojho psa z verejného 
priestranstva.  Podľa zákona sú psie výkaly 
klasifikované ako ostatný odpad. To znamená, že 
občan môže takýto odpad odložiť do 
ktoréhokoľvek smetného koša na území obce, 
určeného na bežný komunálny odpad.  Majiteľ by 
pri prechádzke so psom mal mať pri sebe vrecká, 
pomocou ktorých môže výkaly pozbierať 
a umiestniť do smetných nádob. Na tento účel sú 
vhodné akékoľvek umelohmotné, prípadne 
papierové vrecká.
Obyvatelia Ivanky pri Nitre ďakujú, že pomáhate 
udržiavať čistotu v obci.
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DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Na vyrubovanie dane z nehnuteľností je rozhodujúci 
stav vlastníctva v katastri nehnuteľností 
k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia 
(kalendárneho roka).
Daňové priznanie sa podáva v zákonom 
stanovenej lehote, t.j. do 31. januára.

Kto je povinný podať priznanie k dani 
z nehnuteľností v lehote do 31. januára?
Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností 
v januári najneskôr do 31. januára majú fyzické 
a právnické  osoby, u ktorých došlo 
v predchádzajúcom roku k niektorej z týchto 
skutočností:

• nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva 
kúpou alebo darom  (nový vlastník)

• zánik vlastníctva nehnuteľnosti z dôvodu 
predaja alebo darovania nehnuteľnosti (pôvodný 
vlastník)

• zmena vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti 
z dôvodu vysporiadania bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov (po rozvode)

• bolo vydané právoplatné stavebné povolenie 
na stavbu

• bolo vydané právoplatné povolenie na užívanie 
stavby (kolaudačné rozhodnutie)

• došlo k realizácii drobnej stavby (stavby do 
25 m2 bez vydaného stavebného povolenia na 
základe ohlásenia)

• došlo k zmene účelu využitia stavby, bytu alebo 
nebytového priestoru (napr. z bývania na 
podnikateľské účely)

• došlo k zmene výmery pozemku, druhu 
pozemku, prečíslovaniu parciel novým 
geometrickým plánom
Povinnosť podať daňové priznanie platí pre 
daňovníka, ktorému vznikla daňová povinnosť, ale 
aj pre daňovníka, ktorému zanikla daňová 
povinnosť.
Ak daňovník, ktorý už v predchádzajúcom období 
podal daňové priznanie a nenastala u neho 
v priebehu roka žiadna zmena, daňové priznanie 
opätovne nepodáva.
Výnimka: V prípade nadobudnutia nehnuteľností 
dedením alebo vydražením má fyzická  o s o b a 
a právnická osoba povinnosť podať daňové 
priznanie do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
nehnuteľností.
Daňovník je povinný si sám riadne a čitateľne 
vyplniť daňové priznanie.

Odporúčame, aby ste si prečítali poučenie na 
vyplnenie daňového priznania, predídete tým 
pochybnostiam a chybám pri vypisovaní.
Údaje na vyplnenie tlačiva nájdete na liste 
vlastníctva alebo v rozhodnutí z katastra o vklade 
vlastníckeho práva alebo aj v kúpnej zmluve. 
Výpis z listu vlastníctva je možné jednoducho 
a bezplatne získať z webového portálu 
www.katasterportal.sk.
V prípade bezpodielového vlastníctva manželov 
(BSM) podáva priznanie len jeden z manželov.
V prípade podielového spoluvlastníctva každý 
spoluvlastník podáva priznanie do výšky svojho 
spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa však 
môžu dohodnúť na tom,  že daňové priznanie 
podá jeden z nich aj za ostatných. Túto 
skutočnosť vyznačí daňovník (zástupca 
spoluvlastníkov) v príslušnom priznaní a na 
tlačive „Dohoda spoluvlastníkov na podanie 
spoločného priznania k dani z nehnuteľností“.

Spôsob podania
Priznanie k dani z nehnuteľností daňovník podáva 
na tlačive, ktoré vydalo a schválilo Ministerstvo 
financií SR. Tlačivá na podanie daňových priznaní 
sú dostupné na webovej stránke Ministerstva 
financií SR, na webovej stránke obce Ivanka pri 
Nitre alebo na Obecnom úrade.
Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na 
Obecnom úrade v Ivanke pri Nitre (poštou alebo 
osobne).

DAŇ ZA PSA
Skôr ako si zaobstaráte psa, oboznámte sa so 
súvisiacou legislatívou, teoretickými poznatkami 
o starostlivosti, výchove a výcviku psa, vezmite 
do úvahy svoje časové, ekonomické, priestorové 
a tiež fyzické predpoklady. Pri výbere psa zvážte 
jeho veľkosť, temperament, povahové vlastnosti, 
dĺžku srsti i motív chovu, pretože ste zodpovední 
za kvalitu jeho života, za jeho správanie i za jeho 
vplyv na okolie. Správanie sa každého psieho 
jedinca závisí najmä od jeho výchovy 
a zodpovedného prístupu jeho majiteľa. 
Adekvátnou výchovou musí prejsť každý pes bez 
ohľadu na plemeno, výchova psa je povinnosťou 
jeho majiteľa. Pri nedostatočnej, či zanedbanej 

výchove bude takmer každý pes potenciálne 
nebezpečný pre svoje okolie. Ak neviete, ako na to, 
pomoc nájdete v odbornej literatúre.
Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať?

• Prihlásiť psa do evidencie na obecnom úrade

• Zaplatiť daň
Obecný úrad v Ivanke pri Nitre vedie evidenciu 
psov chovaných na území obce Ivanka pri Nitre. 
V prípade, že je pes starší ako 6 mesiacov 
(mladšie psy sa neprihlasujú) a vlastníte ho viac 
ako 90 dní, je potrebné nahlásiť psa do evidencie.
Priznanie k dani za psa za všetkých chovaných 
psov je daňovník povinný podať do 30 dní odo 
dňa vzniku daňovej povinnosti na Obecný úrad 
v Ivanke pri Nitre (v priebehu roka).
Po vyplnení tlačiva na prihlásenie psa vydá 
obecný úrad držiteľovi psa evidenčnú známku na 
psa. 
Ak pes uhynul, túto skutočnosť je rovnako 
potrebné oznámiť na obecnom úrade. 

Spôsob podania
Tlačivá k dani za psa - prihlásenie alebo 
odhlásenie psa sú dostupné na webovej stránke 
obce Ivanka pri Nitre alebo na Obecnom úrade 
v Ivanke pri Nitre a podávajú sa na Obecnom 
úrade v Ivanke pri Nitre osobne alebo poštou.

Zníženie dane z nehnuteľnosti alebo dane za psa
Žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľnosti alebo za 
psa je možné podať do 31. januára 2023, 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.
Občania - vlastníci nehnuteľnosti, ktorí v priebehu 
roka 2022 dovŕšia 70 rokov majú nárok na 
zníženie dane z nehnuteľnosti - za dom, byt alebo 
stavbu určenú na bývanie automaticky uplatnený 
(nemusia podávať žiadosť o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti).

Daň z nehnuteľnosti - štatistika
V januári 2022 podalo daňové priznanie k dani za 
nehnuteľnosť 180 občanov (fyzických osôb)                 
a 11 právnických osôb (firiem). 
Počet vystavených rozhodnutí k dani 
z nehnuteľnosti za rok 2022 ku dňu 30.11.2022 
bolo 1334 v celkovej sume 292.081,54 € 
(za fyzické aj právnické osoby).

Daň za psa - štatistika
V evidencii psov, ktorá je vedená obecným 
úradom je celkový počet nahlásených psov 423                   
(k 30.11.2022). V tomto roku bolo prihlásených 
30 psov a odhlásených 23 psov.
Počet vystavených rozhodnutí k dani za psa za 
rok 2022 ku dňu 30.11.2022 bolo 356 v celkovej 
sume 1803,33 € (za fyzické aj právnické osoby).

Nedoplatok dane za psa Zaplatená daň za psa Výrub dane za psa

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí  uprednostňujú 
platenie daní a poplatkov prostredníctvom 
elektronického bankovníctva cez internet a 
ďakujeme aj občanom, ktorí platbu daní a poplatkov 
radi uskutočňujú u nás na obecnom úrade.
Upratovanie po psíkoch
PREČO ZBIERAŤ PSIE VÝKALY?  
Ide predovšetkým o udržiavanie čistoty, obce, ulíc, 
parkov, trávnikov. Takisto sa deti môžu bez obáv 
hrať na detských ihriskách a trávnatých plochách, 
po daždi a teple sa nešíri do okolia nepríjemný 
zápach. Odstraňovať psie výkaly je okrem 
estetického hľadiska nutné aj z hľadiska 
hygienického. Zabránime tak prenosu infekčných 
ochorení na ľudí a nákaze medzi samotnými 
psami.
VEDELI STE?  Jeden gram psích exkrementov 
obsahuje až 23 miliónov koliformných baktérií 
(napr. Escherichia coli).  10 - 50 % baktérií vo 
vzduchu pochádza so psieho odpadu. Takže ak ho 
necháte v tráve, pri kosení sa dostanú tieto 
baktérie do ovzdušia, ktoré dýchame všetci.  Psie 
exkrementy môžu obsahovať rôzne cudzopasníky 
(pásomnice, hlísty, a pod.) a spôsobovať choroby 
aj vášmu psíkovi, napriek tomu, že ho chováte 
v čistote.  Psie výkaly sú jedným z hlavných 
zdrojov bakteriálnej kontaminácie vodných tokov.  
Psie výkaly sú nebezpečné pre človeka. 
Sú zdrojom nákazy bakteriálnymi, parazitárnymi 
a vírusovými ochoreniami.  Vedeli ste, že psie 
exkrementy patria do kategórie infikovaného 
a alergénneho odpadu a agentúra ochrany 
životného prostredia USA klasifikuje psie 
exkrementy v rovnakej kategórii ako aj ropné 
škvrny?
RIEŠENIE?  Zákon ukladá chovateľovi povinnosť 
odstrániť exkrement svojho psa z verejného 
priestranstva.  Podľa zákona sú psie výkaly 
klasifikované ako ostatný odpad. To znamená, že 
občan môže takýto odpad odložiť do 
ktoréhokoľvek smetného koša na území obce, 
určeného na bežný komunálny odpad.  Majiteľ by 
pri prechádzke so psom mal mať pri sebe vrecká, 
pomocou ktorých môže výkaly pozbierať 
a umiestniť do smetných nádob. Na tento účel sú 
vhodné akékoľvek umelohmotné, prípadne 
papierové vrecká.
Obyvatelia Ivanky pri Nitre ďakujú, že pomáhate 
udržiavať čistotu v obci.

Nedoplatok dane z nehnuteľnosti
Zaplatená daň za nehnuteľnosť
Výrub dane z nehnuteľnosti



1.  Pred kúpou psa zvážte, či by u Vás nenašiel domov pes z útulku. 
Zadovážte si knihy o psoch, aby ste rozumeli psím potrebám.

  2.  O svojho psa sa musíte starať denne po celý jeho život, niekedy aj 14 rokov.

  3. Zdravie svojho psa pravidelne kontrolujte u veterinárneho lekára.

  4. Očkovací preukaz majte pri sebe počas každej prechádzky so psom.

  5. Aj Váš pes potrebuje školu, zapíšte ho na odborný výcvik.

  6. Každý pes potrebuje len jedného pána.

  7. Pri vodení psa na verejných priestranstvách používajte obojok, vôdzku a náhubok.

  8. Nevoďte svojho psa na detské ihriská a pieskoviská.

  9. Nezabúdajte bezodkladne odstraňovať výkaly po vašom psovi.

10. Po dovŕšení 6 mesiacov veku nahláste psa na obecnom úrade, kde dostane evidenčnú, 
identifikačnú známku.

 

1. Môj život trvá desať až pätnásť rokov. Každé odlúčenie od teba znamená 
pre mňa utrpenie. Pomysli na to, než si ma zaobstaráš.

  2. Daj mi čas porozumieť, čo odo mňa vyžaduješ.

  3. Pestuj si dôveru vo mňa - tvojou dôverou ja žijem.

  4. Nikdy sa na mňa dlho nehnevaj a nezatváraj ma za trest. 
Ty máš svoju prácu, svoju zábavu a svojich priateľov, ja mám len teba.

  5. Často sa so mnou rozprávaj. Tvojim slovám ja nerozumiem, zato však hlasu, 
ktorým sa na mňa obraciaš áno.

  6. Vedz, že nezabudnem nikdy, ako so mnou jednáš.

  7. Pomysli, skôr ako ma udrieš, že moje čeľuste môžu poľahky rozdrviť kosti tvojej ruky, 
ale ja ich nikdy nepoužijem.

  8. Skôr ako mi pri práci mrzuto vytkneš neochotu, tvrdohlavosť a lenivosť, skús si uvedomiť, 
že ma možno trápi nevhodná potrava, možno som bol dlho vystavený na slnku alebo 

mám už opotrebované srdce.

  9. Postaraj sa o mňa keď zostarnem - aj ty budeš raz starý.

10. Buď so mnou v každej ťažkej chvíli. 
Nepovedz nikdy: "Nech sa to stane v mojej neprítomnosti" - s tebou bude pre mňa všetko ľahšie... 

Desatoro pre chovateľov psov:

Psie desatoro:
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Poskytuje bežne dostupnú fyzikálnu liečbu 
(elektroliečba, elektrostimulácia, elektrogymnastika, 
TENS, Rebox, ultrazvuk, magnetoterapia, 
laseroterapia), trakcie, reflexnú masáž, mäkké 
a mobilizačné techniky, individuálnu  liečebnú telesnú 
výchovu. Pracovisko sa venuje metóde špirálovej 
stabilizácie - SM systém.
Bližšie informácie pre pacientov: +421 911 639 612, 
alebo osobne na zdravotnom stredisku.

Poskytuje vyšetrenia, preventívne prehliadky, 
predoperačné vyšetrenia, EKG, infúznu liečbu, 
e-recept. 
Zmluvný partneri: VšZP, Dôvera, Union. 
K registrácii nového pacienta nie je potrebné 
vyžiadať si zdravotnú dokumentáciu od 
súčasného zazmluvneného lekára.
Bližšie informácie pre registráciu nových pacientov: 
+421 908 498 603, alebo Rázusova 16, Nitra.

Vážení občania obce 
Ivanka pri Nitre, 
po rekonštrukcii nášho 
zdravotného strediska 
sú k dispozícii nové 
ambulancie:

Poskytuje vyšetrenia, zdravotné poradenstvo, 
medikamentózna liečba, ročné prehliadky, 
prenatálna starostlivosť, ultrazvukové vyšetrenie. 
K registrácii nového pacienta nie je potrebné 
vyžiadať si zdravotnú dokumentáciu od 
súčasného zazmluvneného lekára.
Bližšie informácie pre registráciu nových 
pacientov na obecnom úrade v Ivanke pri Nitre, 
alebo na t.č. +421 37 6537 467, Poliklinika 
Chrenová Nitra, Fatranská 12, Nitra.

Pracuje metódou psychoanalytickej psychoterapie 
individuálne, skupinovo, s pármi a rodinami, 
s dospelými aj detskými klientami.
Kontakt na psychológa: prepsychiku@gmail.com, 
t.č. +421 910 105 925.

AMBULANCIA FYZIATÉRA 
Lekár: MUDr. Jaroslava Držíková

AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA  
Lekár: MUDr. Filip J. Arpas

AMBULANCIA GYNEKOLÓGA
Lekár: MUDr. Ivan Juhás

AMBULANCIA KLINICKÝ PSYCHOLÓG 
A PSYCHOTERAPEUT 
Psychológ: Mgr. Pavol Zámečník

Služby lekárov môžu využiť aj občania okolitých obcí, registrácia nových pacientov nie je viazaná iba 
pre občanov obce Ivanka pri Nitre. 
Bližšie doplňujúce informácie na obecnom úrade v Ivanke pri Nitre, obec@ivankaprinitre.sk, 
alebo +421 37 65 645 82. 



Rozšírenie kapacity MŠ
Milí spoluobčania,
v roku 2021 sme podávali žiadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku na projekt 
"Rozšírenie kapacít MŠ v Ivanke pri Nitre". V máji 
2022 sme obdržali rozhodnutie o schválení 
žiadosti. 
Dovoľte mi, aby som Vám s radosťou oznámila, 
že sme boli úspešní v ďalšom europrojekte. 
V mesiaci máj 2022 nám prišlo rozhodnutie 
z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky o schválení 
tejto žiadosti s celkovou výškou oprávnených 
výdavkov 615 200 €. Projekt sa bude realizovať 
v areáli Základnej školy vedľa budovy Materskej 
školy. 

Do konca tohto kalendárneho roka chceme 
vysúťažiť zhotoviteľa tejto stavby. Následne po 
podpise zmluvy o dielo začneme v roku 2023 
realizovať túto stavbu, ktorá bude v roku 2023 aj 
ukončená. 
Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva, 
komisii sociálnej a zdravotnej, zamestnancom 
obecného úradu a externému manažmentu za 
prípravu a schválenie projektovej dokumentácie 
a podávanie projektu. 
Pevne verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt 
zrealizovať do úspešného konca, pretože dopyt po 
miestach v Materskej škole je z roka na rok väčší.

Milí spoluobčania, seniori,
Čarovný čas Vianoc je opäť tu, je to čas, kedy sa 
snažíme aspoň na malú chvíľu spomaliť, zastaviť 
sa a zaspomínať si na krásne chvíle prežité 
v tomto roku.
Dovoľte mi zaspomínať si na činnosť našej 
základnej organizácie – Jednoty dôchodcov na 
Slovensku – JDS.
Po ďalšom roku spánku „vďaka pandémii“ opäť 
naplno začala naša organizácia rozvíjať svoju 
činnosť.
Mesiac apríl sa niesol v príprave na hodnotiacu 
- výročnú členskú schôdzu. V nej sme sa obzreli 
dozadu na štvrťročné obdobie, v ktorom došlo 
k viacerým zmenám.

Zároveň sme si volili na nové štvorročné funkčné 
obdobie nový výbor ako aj predsedu ZOJDS.
Schválili sme si celkom odvážny plán práce, ktorý 
sa nám podarilo celkom úspešne splniť.

Zorganizovali sme výlet do Štúrova a ďalej 
vláčikom do Ostrihomu.
 

Tí, ktorí sa zúčastnili, mi dajú za pravdu, že to bol 
výlet bohatý na kultúrne zážitky, plný dobrej 
nálady, smiechu a spevu. Ale boli sme šťastní, že 
sme sa mohli opäť spolu stretnúť a zabaviť.

 

V júni nás čakala významná udalosť spojená 
s našim speváckym súborom Ivančanka.
Ubehlo 30 rokov odvtedy, ako pár nadšencov pre 
ľudovú pieseň a spev založilo spevácky súbor 
Ivančanka.
V obci snáď nie je občan, ktorý by nepoznal 
naše speváčky a ich harmonikára. Svojimi 
vystúpeniami obohacujú všetky podujatia, ktoré 
sa v obci organizujú. Ich bohatý a krásny 
repertoár ľudových piesní poznajú v celom 
okrese, čím reprezentujú našu obec na rôznych 
podujatiach, či sú to dožinky, dni obcí a iné.
 

Našich oslávencov prišli pozdraviť a zaželať im, aby 
ešte dlho spievali a rozdávali radosť spevácke súbory 
zo Zbehov, z Lužianok, Horných Krškán a z Nitry.

Bola to nielen krásna oslava, ale aj hold ľudovej 
piesni, ktorá vďaka amatérskym speváckym 
súborom šíri naše národné povedomie a tradície.

Členovia ZO JDS v Ivanke pri Nitre sa zúčastnili 
tradičného petangového turnaja v Lužiankach a to 
v zložení: p. Alena Vrábelová, p. Lambert Doboš, 
p. Jozef Rutič, p. Anna Majdánová, Mgr. Dagmar 
Szabóová.

Naši členovia sa zapojili aj do akcií organizovaných 
obcou ako napríklad: 
• Brigáda - upratovanie vestibulu v kultúrnom dome
• Stavanie mája
• MDD - športové stanovištia pre deti

Čím by sme sa chceli v závere pochváliť, je 
vybudovanie a zariadenia klubovne JDS, ktorá 
bude slúžiť pre všetkých členov JDS na rôzne 
podujatia, ktoré usporiadame, ale v neposlednej 
rade pre spevácky súbor Ivančanka.

Za aktívnu prácu nielen vo výbore pre organizáciu 
sme navrhli na vyznamenanie III. stupňa JDS:
• p. Helenu Rutičovú
• p. Máriu Königovú
• p. Alenu Vrábelovú.
Posledné dve menované sme navrhli aj za 
dlhoročné účinkovanie v Ivančanke, kde p. Alena 
Vrábelová je umeleckou vedúcou.
Srdečne blahoželáme.

Poslednou akciou v tomto roku bude tradičné 
Posedenie pod jedličkou.

Na záver mi dovoľte popriať Vám sviatky plné 
lásky, šťastia, pokoja a radosti. 
Zastavme sa, zabudnime na starosti všedných 
dní, tešme sa z maličkostí a užívajme si rodinné 
chvíle.

Čo sú Vianoce? Je to nežnosť minulosti, 
odvaha pre prítomnosť a nádej do budúcnosti.
Agnes M. Pahro
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Poskytuje vyšetrenia, zdravotné poradenstvo, 
medikamentózna liečba, ročné prehliadky, 
prenatálna starostlivosť, ultrazvukové vyšetrenie. 
K registrácii nového pacienta nie je potrebné 
vyžiadať si zdravotnú dokumentáciu od 
súčasného zazmluvneného lekára.
Bližšie informácie pre registráciu nových 
pacientov na obecnom úrade v Ivanke pri Nitre, 
alebo na t.č. +421 37 6537 467, Poliklinika 
Chrenová Nitra, Fatranská 12, Nitra.

Pracuje metódou psychoanalytickej psychoterapie 
individuálne, skupinovo, s pármi a rodinami, 
s dospelými aj detskými klientami.
Kontakt na psychológa: prepsychiku@gmail.com, 
t.č. +421 910 105 925.

JDS Ivanka pri Nitre
Milí spoluobčania, seniori,
Čarovný čas Vianoc je opäť tu, je to čas, kedy sa 
snažíme aspoň na malú chvíľu spomaliť, zastaviť 
sa a zaspomínať si na krásne chvíle prežité 
v tomto roku.
Dovoľte mi zaspomínať si na činnosť našej 
základnej organizácie – Jednoty dôchodcov na 
Slovensku – JDS.
Po ďalšom roku spánku „vďaka pandémii“ opäť 
naplno začala naša organizácia rozvíjať svoju 
činnosť.
Mesiac apríl sa niesol v príprave na hodnotiacu 
- výročnú členskú schôdzu. V nej sme sa obzreli 
dozadu na štvrťročné obdobie, v ktorom došlo 
k viacerým zmenám.

Zároveň sme si volili na nové štvorročné funkčné 
obdobie nový výbor ako aj predsedu ZOJDS.
Schválili sme si celkom odvážny plán práce, ktorý 
sa nám podarilo celkom úspešne splniť.

Zorganizovali sme výlet do Štúrova a ďalej 
vláčikom do Ostrihomu.
 

Tí, ktorí sa zúčastnili, mi dajú za pravdu, že to bol 
výlet bohatý na kultúrne zážitky, plný dobrej 
nálady, smiechu a spevu. Ale boli sme šťastní, že 
sme sa mohli opäť spolu stretnúť a zabaviť.

 

V júni nás čakala významná udalosť spojená 
s našim speváckym súborom Ivančanka.
Ubehlo 30 rokov odvtedy, ako pár nadšencov pre 
ľudovú pieseň a spev založilo spevácky súbor 
Ivančanka.
V obci snáď nie je občan, ktorý by nepoznal 
naše speváčky a ich harmonikára. Svojimi 
vystúpeniami obohacujú všetky podujatia, ktoré 
sa v obci organizujú. Ich bohatý a krásny 
repertoár ľudových piesní poznajú v celom 
okrese, čím reprezentujú našu obec na rôznych 
podujatiach, či sú to dožinky, dni obcí a iné.
 

Našich oslávencov prišli pozdraviť a zaželať im, aby 
ešte dlho spievali a rozdávali radosť spevácke súbory 
zo Zbehov, z Lužianok, Horných Krškán a z Nitry.

Bola to nielen krásna oslava, ale aj hold ľudovej 
piesni, ktorá vďaka amatérskym speváckym 
súborom šíri naše národné povedomie a tradície.

Členovia ZO JDS v Ivanke pri Nitre sa zúčastnili 
tradičného petangového turnaja v Lužiankach a to 
v zložení: p. Alena Vrábelová, p. Lambert Doboš, 
p. Jozef Rutič, p. Anna Majdánová, Mgr. Dagmar 
Szabóová.

Naši členovia sa zapojili aj do akcií organizovaných 
obcou ako napríklad: 
• Brigáda - upratovanie vestibulu v kultúrnom dome
• Stavanie mája
• MDD - športové stanovištia pre deti

Čím by sme sa chceli v závere pochváliť, je 
vybudovanie a zariadenia klubovne JDS, ktorá 
bude slúžiť pre všetkých členov JDS na rôzne 
podujatia, ktoré usporiadame, ale v neposlednej 
rade pre spevácky súbor Ivančanka.

Za aktívnu prácu nielen vo výbore pre organizáciu 
sme navrhli na vyznamenanie III. stupňa JDS:
• p. Helenu Rutičovú
• p. Máriu Königovú
• p. Alenu Vrábelovú.
Posledné dve menované sme navrhli aj za 
dlhoročné účinkovanie v Ivančanke, kde p. Alena 
Vrábelová je umeleckou vedúcou.
Srdečne blahoželáme.

Poslednou akciou v tomto roku bude tradičné 
Posedenie pod jedličkou.

Na záver mi dovoľte popriať Vám sviatky plné 
lásky, šťastia, pokoja a radosti. 
Zastavme sa, zabudnime na starosti všedných 
dní, tešme sa z maličkostí a užívajme si rodinné 
chvíle.

Čo sú Vianoce? Je to nežnosť minulosti, 
odvaha pre prítomnosť a nádej do budúcnosti.
Agnes M. Pahro



Domov sv.Jozefa

Milí spoluobčania, seniori,
Čarovný čas Vianoc je opäť tu, je to čas, kedy sa 
snažíme aspoň na malú chvíľu spomaliť, zastaviť 
sa a zaspomínať si na krásne chvíle prežité 
v tomto roku.
Dovoľte mi zaspomínať si na činnosť našej 
základnej organizácie – Jednoty dôchodcov na 
Slovensku – JDS.
Po ďalšom roku spánku „vďaka pandémii“ opäť 
naplno začala naša organizácia rozvíjať svoju 
činnosť.
Mesiac apríl sa niesol v príprave na hodnotiacu 
- výročnú členskú schôdzu. V nej sme sa obzreli 
dozadu na štvrťročné obdobie, v ktorom došlo 
k viacerým zmenám.

Zároveň sme si volili na nové štvorročné funkčné 
obdobie nový výbor ako aj predsedu ZOJDS.
Schválili sme si celkom odvážny plán práce, ktorý 
sa nám podarilo celkom úspešne splniť.

Zorganizovali sme výlet do Štúrova a ďalej 
vláčikom do Ostrihomu.
 

Tí, ktorí sa zúčastnili, mi dajú za pravdu, že to bol 
výlet bohatý na kultúrne zážitky, plný dobrej 
nálady, smiechu a spevu. Ale boli sme šťastní, že 
sme sa mohli opäť spolu stretnúť a zabaviť.

 

V júni nás čakala významná udalosť spojená 
s našim speváckym súborom Ivančanka.
Ubehlo 30 rokov odvtedy, ako pár nadšencov pre 
ľudovú pieseň a spev založilo spevácky súbor 
Ivančanka.
V obci snáď nie je občan, ktorý by nepoznal 
naše speváčky a ich harmonikára. Svojimi 
vystúpeniami obohacujú všetky podujatia, ktoré 
sa v obci organizujú. Ich bohatý a krásny 
repertoár ľudových piesní poznajú v celom 
okrese, čím reprezentujú našu obec na rôznych 
podujatiach, či sú to dožinky, dni obcí a iné.
 

Našich oslávencov prišli pozdraviť a zaželať im, aby 
ešte dlho spievali a rozdávali radosť spevácke súbory 
zo Zbehov, z Lužianok, Horných Krškán a z Nitry.

Bola to nielen krásna oslava, ale aj hold ľudovej 
piesni, ktorá vďaka amatérskym speváckym 
súborom šíri naše národné povedomie a tradície.

Členovia ZO JDS v Ivanke pri Nitre sa zúčastnili 
tradičného petangového turnaja v Lužiankach a to 
v zložení: p. Alena Vrábelová, p. Lambert Doboš, 
p. Jozef Rutič, p. Anna Majdánová, Mgr. Dagmar 
Szabóová.

Naši členovia sa zapojili aj do akcií organizovaných 
obcou ako napríklad: 
• Brigáda - upratovanie vestibulu v kultúrnom dome
• Stavanie mája
• MDD - športové stanovištia pre deti

Čím by sme sa chceli v závere pochváliť, je 
vybudovanie a zariadenia klubovne JDS, ktorá 
bude slúžiť pre všetkých členov JDS na rôzne 
podujatia, ktoré usporiadame, ale v neposlednej 
rade pre spevácky súbor Ivančanka.

Za aktívnu prácu nielen vo výbore pre organizáciu 
sme navrhli na vyznamenanie III. stupňa JDS:
• p. Helenu Rutičovú
• p. Máriu Königovú
• p. Alenu Vrábelovú.
Posledné dve menované sme navrhli aj za 
dlhoročné účinkovanie v Ivančanke, kde p. Alena 
Vrábelová je umeleckou vedúcou.
Srdečne blahoželáme.

Poslednou akciou v tomto roku bude tradičné 
Posedenie pod jedličkou.

Na záver mi dovoľte popriať Vám sviatky plné 
lásky, šťastia, pokoja a radosti. 
Zastavme sa, zabudnime na starosti všedných 
dní, tešme sa z maličkostí a užívajme si rodinné 
chvíle.

Čo sú Vianoce? Je to nežnosť minulosti, 
odvaha pre prítomnosť a nádej do budúcnosti.
Agnes M. Pahro

V Domove sv. Jozefa sme sa i tento rok snažili 
našim klientom poskytnúť príjemné, pokojné 
a radostné miesto na prežívanie každodenného 
života. V súčasnosti máme v našom zariadení 
20 klientov.  Nový rok 2022 sme privítali 
spoločným posedením a tešili sme sa z vianočnej 
výzdoby, ktorú sme spoločnými silami pripravili. 

Vážení obyvatelia obce, priaznivci drobných 
zvierat a chovatelia,
dovoľte nám aby sme Vás mohli informovať 
o našom dianí, aktivite a reprezentovaní aj 
prostredníctvom tohto článku v našej Základnej 
organizácii Slovenského zväzu chovateľov 
v Ivanke pri Nitre.
Tento rok 2022 začal o mnoho lepšie ako 
predošlé 2-3 roky. Všetci isto vieme, čo máme na 
mysli. Uvoľnili sa pandemické opatrenia, nakoľko 
sme sa mohli konečne stretávať, realizovať svoje 
ciele a pokračovať v našom krásnom koníčku ako 
je drobnochovateľstvo. V prvých mesiacoch, 
v januári si každý pripravoval svoje zvieratá na 
túto chovnú sezónu. Vo februári ako býva zvykom, 
sme zvolali po Covid pauze, Výročnú členskú 

schôdzu, ktorá sa konala v reštaurácii Balada. 
Schôdza sa konala v priateľskom a chovateľskom 
duchu. Keďže tento rok bol volebným, dôležitým 
bodom boli voľby do funkcií našej základnej 
organizácie. Predsedom zostal naďalej 
Ing. Roman Obložinský, tajomníkom sa stal 
Ing. Michal Sysel, pokladníkom naďalej Ing. Pavel 
Mozdík a revíznym kontrolórom pokračuje priateľ 
Silvester Horváth. Tento rok sa náš počet členov 
navýšil o 13 nových členov, chovateľov. Celkový 
stav máme 30 členov, aktívnych chovateľov 
králikov, hydiny, holubov, exotického vtáctva, 
exotických zvierat, oviec a kôz. 

Ďalším bodom bol Plán plnenia práce na tento 
rok. Pričom sa zrodil návrh v pokračovaní 
organizácie Miestnej, Špeciálnej a Propagačnej 
výstavy. Propagačná výstava bola venovaná 
hlavne pre deti ale aj širokú verejnosť popri 
obecnom organizovaní Medzinárodného dňa detí. 
Zvolili sme si aj ciele organizovaného 
chovateľstva, uznávanie chovov, výmena a nákup 
nového chovného materiálu. V neposlednom rade 
príprava zvierat na spomínané naše výstavy, 
oblastnú, špeciálne klubové, Celoštátnu spojenú 
s medzinárodnou V4 v Nitre na Agrokomplexe 
a medzinárodných v zahraničí. Niektorý z našich 
funkcionárov a členov boli zvolený na oblastný 
aktív - Oblastného výboru Slovenského zväzu 
chovateľov Nitra (OV SZCH NR). Aktív sa konal 
v apríli. Naši členovia  boli navrhnutý OV SZCH NR 
na Celoslovenský Zjazd SZCH, na ktorom sa volia 
funkcionári do hlavného Slovenského zväzu 
chovateľov (SZCH). Naši členovia sa aktívne 
zúčastňovali na spomínaných výstavách 
a podujatiach. Reprezentovali seba a obec svojimi 
zvieratami a úspechmi, niekoľkými získanými 
titulmi: Víťaz výstavy, Čestné ceny, Diplomy a 
Uznania chovov. Ďalej na vyššom leveli ako 
Majster a Šampión SR, Čestná cena. Klubový 
Šampión/ka a ďaľšie špeciálne čestné ceny 
jednotlivcov aj kolekciu. 
Naša ZO SZCH Ivanka pri Nitre, spolu zo 
Základnou školou v Ivanke pri Nitre zastúpenou 
pani učiteľkou Mgr. Alenou Černíkovou sa 
spoločne prihlásila do projektu pre Mladých, ktorý 
bol vyhlásený Ministerstvom školstva SR (týkajúci 
sa oboznámením detí zo zvieratami - Náučnou 
a Súťažlivou formou). Bohužiaľ sa ale projekt 
nepodarilo zrealizovať, kvôli Covid opatreniam 
a niektorým nepriaznivým vplyvom. Pevne 
veríme, že sa nám to podarí v budúcom roku. 

Čo nás ale nesmierne potešilo, bolo 
zoorganizovanie spomínanej Propagačnej výstavy 
na MDD v Miestnom parku. Detičky mali možnosť 
vidieť širokú paletu zvierat, oboznámiť sa s nimi, 
či bližšie ich spoznať. Pripravené mali 
omaľovánky zvieratiek aj sladké prekvapenia. 

Takisto aj na miestnej výstave, ktorá sa konala 
druhý októbrový víkend. Plánujeme sa zúčastniť 
ešte na veľkých výstavách v Brne, Hanoveri, 
Straubingu, Lipsku a Riede am Innkreis. 
Zúčastňujeme sa aj na takýchto medzinárodných 
výstavách a spoluprácach z chovateľmi, zväzmi 
a klubami. Naša ,,Zočka” patrí medzi najväčšie a 
najaktívnejšie organizácie v SR. Pýši sa niekoľkými 
špičkovými chovateľmi, posudzovateľmi, 
hodnotiteľmi a Šľachtiteľmi zvierat.

Dovoľte nám spomenúť Historicky najväčší 
úspech našich členov. T.j. VYŠĽACHTENIE 
NOVÉHO FAREBNÉHO RÁZU, Nášho jediného 
Národného plemena Hrabavej Hydiny, ORAVIEK. 
Nový farebný ráz sa nazýva RODOVOSFARBENÝ. 

Šľachtenie sa začalo v roku 2008 u pána Milana 
Sahulčíka. O rok neskôr sa ku nemu pridal pán Ivo 
Podberský st. Pán Sahulčík M. a pán I. Podberský 
st. vytvorili dve navzájom nepríbuzné línie. 
V Rokoch 2013/14 sa ku ním pridal Ing. Michal 
Sysel, ktorý vytvoril postupne ďalšie tri navzájom 
nepríbuzné línie. Postupne začali propagovanie 
Oravky rodovosfarbenej, aby sa našlo viacero 
chovateľov a priaznivcov chovu, pre vytvorenie 
populácie. Ďalší chovatelia boli dôležitý pre 
proces šľachtenia a zachovanie genofondu. Dnes 
sa píše rok 2022. V dňoch 4. - 6.11.2022 sa 
konala Celoštátna výstava drobných zvierat 
spojená s Medzinárodnou výstavou krajín V4. 
Na tomto našom ,,chovateľskom sviatku” 
prebiehalo aj Uznávacie konanie, ktoré viedla 
Ústredná odborná komisia pre chov hydiny (ÚOK 
HY) v SR. Dňa 3.11.2022 bola kolekcia 16ks 
zvierat posúdená a hodnotená odbornými 
posudzovateľmi a hodnotiteľmi ÚOK HY a SZCH. 
Zvieratá boli hodnotené veľmi dobrými až 
vynikajúci predikátmi. Mnohým chovateľom 
a ľuďom širokej verejnosti sa veľmi páčili. 
Dňa 5.11.2022 boli naše oravky, dlhodobo, 
očakávane uznané ako Nový farebný ráz 
- RODOVOSFARBENÝ. V budúcich rokoch ich 
môžete vidieť na rôznych výstavách zvierat v SR 
ale aj ostatných štátoch. 
V mesiacoch november - december má väčšina 
našich chovateľov ukončenú svoju výstavnú 
činnosť. Zabezpečujú si nový chovný materiál, 

vymieňajú chovné, plemenné zvieratá, kontrolujú 
chovy, uskutočňujú sa veterinárne prehliadky, 
vyšetrenia a čakajú na uznávanie chovov pre novú 
sezónu 2023. Niektorý z nás ešte chodia 
a reprezentujú nás na pred Vianočných výstavách 
v zahraničí. Postretávajú sa, vymenia svoje názory, 
skúsenosti a poprajú si Všetko dobré do Nového 
roka 2023. 
Vážený občania, čitatelia, chovatelia, dovoľte aby 
sme mohli vyjadriť naše úprimné ĎAKUJEM - 
pani Starostke obce Ing. Janke Maršálkovej, 
celému tímu obecného úradu 
v Ivanke pri Nitre, všetkým našim priaznivcom, 
čitateľom našim Členom a Sponzorom z obce ale 
aj ostatným bez ktorých by bola činnosť v tejto 
ťažkej dobe veľmi ťažko zvládnuteľná. Preto Vám 
patrí tiež veľké ĎAKUJEM.
Pevne veríme, že sa o rok opäť stretneme.
Milí spoluobčania, prežite aj tieto Vianoce a Vianočné 
sviatky plné radosti, pokoja, lásky, porozumenia, 
spokojnosti, hojnosti a dobrosrdečnosti. Do Nového 
roka 2023 Vám želáme veľa zdravia, šťastia, lásky, 
financií, osobných, pracovných, či chovateľských 
úspechov. CHOVU ZDAR!
,,Chováme pre krásu, radosť a úžitok”
Ing. Michal Sysel, tajomník ZO SZCH Ivanka pri Nitre.
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ZSCH Ivanka pri Nitre

Milí spoluobčania, seniori,
Čarovný čas Vianoc je opäť tu, je to čas, kedy sa 
snažíme aspoň na malú chvíľu spomaliť, zastaviť 
sa a zaspomínať si na krásne chvíle prežité 
v tomto roku.
Dovoľte mi zaspomínať si na činnosť našej 
základnej organizácie – Jednoty dôchodcov na 
Slovensku – JDS.
Po ďalšom roku spánku „vďaka pandémii“ opäť 
naplno začala naša organizácia rozvíjať svoju 
činnosť.
Mesiac apríl sa niesol v príprave na hodnotiacu 
- výročnú členskú schôdzu. V nej sme sa obzreli 
dozadu na štvrťročné obdobie, v ktorom došlo 
k viacerým zmenám.

Zároveň sme si volili na nové štvorročné funkčné 
obdobie nový výbor ako aj predsedu ZOJDS.
Schválili sme si celkom odvážny plán práce, ktorý 
sa nám podarilo celkom úspešne splniť.

Zorganizovali sme výlet do Štúrova a ďalej 
vláčikom do Ostrihomu.
 

Tí, ktorí sa zúčastnili, mi dajú za pravdu, že to bol 
výlet bohatý na kultúrne zážitky, plný dobrej 
nálady, smiechu a spevu. Ale boli sme šťastní, že 
sme sa mohli opäť spolu stretnúť a zabaviť.

 

V júni nás čakala významná udalosť spojená 
s našim speváckym súborom Ivančanka.
Ubehlo 30 rokov odvtedy, ako pár nadšencov pre 
ľudovú pieseň a spev založilo spevácky súbor 
Ivančanka.
V obci snáď nie je občan, ktorý by nepoznal 
naše speváčky a ich harmonikára. Svojimi 
vystúpeniami obohacujú všetky podujatia, ktoré 
sa v obci organizujú. Ich bohatý a krásny 
repertoár ľudových piesní poznajú v celom 
okrese, čím reprezentujú našu obec na rôznych 
podujatiach, či sú to dožinky, dni obcí a iné.
 

Našich oslávencov prišli pozdraviť a zaželať im, aby 
ešte dlho spievali a rozdávali radosť spevácke súbory 
zo Zbehov, z Lužianok, Horných Krškán a z Nitry.

Bola to nielen krásna oslava, ale aj hold ľudovej 
piesni, ktorá vďaka amatérskym speváckym 
súborom šíri naše národné povedomie a tradície.

Členovia ZO JDS v Ivanke pri Nitre sa zúčastnili 
tradičného petangového turnaja v Lužiankach a to 
v zložení: p. Alena Vrábelová, p. Lambert Doboš, 
p. Jozef Rutič, p. Anna Majdánová, Mgr. Dagmar 
Szabóová.

Naši členovia sa zapojili aj do akcií organizovaných 
obcou ako napríklad: 
• Brigáda - upratovanie vestibulu v kultúrnom dome
• Stavanie mája
• MDD - športové stanovištia pre deti

Čím by sme sa chceli v závere pochváliť, je 
vybudovanie a zariadenia klubovne JDS, ktorá 
bude slúžiť pre všetkých členov JDS na rôzne 
podujatia, ktoré usporiadame, ale v neposlednej 
rade pre spevácky súbor Ivančanka.

Za aktívnu prácu nielen vo výbore pre organizáciu 
sme navrhli na vyznamenanie III. stupňa JDS:
• p. Helenu Rutičovú
• p. Máriu Königovú
• p. Alenu Vrábelovú.
Posledné dve menované sme navrhli aj za 
dlhoročné účinkovanie v Ivančanke, kde p. Alena 
Vrábelová je umeleckou vedúcou.
Srdečne blahoželáme.

Poslednou akciou v tomto roku bude tradičné 
Posedenie pod jedličkou.

Na záver mi dovoľte popriať Vám sviatky plné 
lásky, šťastia, pokoja a radosti. 
Zastavme sa, zabudnime na starosti všedných 
dní, tešme sa z maličkostí a užívajme si rodinné 
chvíle.

Čo sú Vianoce? Je to nežnosť minulosti, 
odvaha pre prítomnosť a nádej do budúcnosti.
Agnes M. Pahro

Počas celého roka mali klienti možnosť 
pristupovať k sviatostiam, zúčastňovať sa sv. 
omší, buď v kaplnke kláštora alebo sledovaním na 
televíznej obrazovke. Každý prvý piatok majú klienti 
možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, ktorú nám 
priamo na oddelení vysluhuje kňaz. Tak isto môžu 
klienti požiadať o sviatosť pomazania chorých, 
resp. tí klienti, ktorí o ňu nie sú schopní žiadať, je im 
po dohovore s kňazom a rodinou vyslúžená.  

Počas celého roka mali naši klienti možnosť 
zapojiť sa do rôznych činností. Išlo napríklad 
o arteterapiu, kde pod vedením rehoľnej sestričky 
vytvárali nádherné obrazy, vyrábali mandaly a iné 
dielka. Počas letného obdobia sa s obľubou 
zapájali do ľahších prác spojených s čistením 
byliniek, či ovocia na prípravu džemu. 
Počas mesiaca august sme sa opäť museli 
„popasovať“ s ochorením Covid-19. Vzájomným 
povzbudzovaním, nádejou a vierou sme i toto 
neľahké obdobie zvládli a spoločne ďakovali 
Pánovi, že sme sa všetci opäť mohli vrátiť 
k našim obľúbeným činnostiam.   
Veľmi obľúbenou tradíciou v našom zariadení je 
spoločná oslava narodenín. V tomto roku sme 
s tromi klientmi oslávili ich okrúhle životné jubileá, 
70., 80. a 85. rok života. 
Touto cestou chceme poďakovať i pani starostke 
a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí tak 
ako aj po minulé roky, i tento rok obdarovali 
klientov s trvalým pobytom v obci, krásnou 
pozornosťou, či už na sviatok MDŽ alebo pri 
príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším. Pri 
tejto príležitosti nás navštívili i deti z Materskej 
školy ROHÁČIK, ktoré si pod vedením svojich pani 
učiteliek pripravili nádherný program a vyčarili na 
tvárach našich klientov radostné úsmevy. 

Vážení obyvatelia obce, priaznivci drobných 
zvierat a chovatelia,
dovoľte nám aby sme Vás mohli informovať 
o našom dianí, aktivite a reprezentovaní aj 
prostredníctvom tohto článku v našej Základnej 
organizácii Slovenského zväzu chovateľov 
v Ivanke pri Nitre.
Tento rok 2022 začal o mnoho lepšie ako 
predošlé 2-3 roky. Všetci isto vieme, čo máme na 
mysli. Uvoľnili sa pandemické opatrenia, nakoľko 
sme sa mohli konečne stretávať, realizovať svoje 
ciele a pokračovať v našom krásnom koníčku ako 
je drobnochovateľstvo. V prvých mesiacoch, 
v januári si každý pripravoval svoje zvieratá na 
túto chovnú sezónu. Vo februári ako býva zvykom, 
sme zvolali po Covid pauze, Výročnú členskú 

schôdzu, ktorá sa konala v reštaurácii Balada. 
Schôdza sa konala v priateľskom a chovateľskom 
duchu. Keďže tento rok bol volebným, dôležitým 
bodom boli voľby do funkcií našej základnej 
organizácie. Predsedom zostal naďalej 
Ing. Roman Obložinský, tajomníkom sa stal 
Ing. Michal Sysel, pokladníkom naďalej Ing. Pavel 
Mozdík a revíznym kontrolórom pokračuje priateľ 
Silvester Horváth. Tento rok sa náš počet členov 
navýšil o 13 nových členov, chovateľov. Celkový 
stav máme 30 členov, aktívnych chovateľov 
králikov, hydiny, holubov, exotického vtáctva, 
exotických zvierat, oviec a kôz. 

Ďalším bodom bol Plán plnenia práce na tento 
rok. Pričom sa zrodil návrh v pokračovaní 
organizácie Miestnej, Špeciálnej a Propagačnej 
výstavy. Propagačná výstava bola venovaná 
hlavne pre deti ale aj širokú verejnosť popri 
obecnom organizovaní Medzinárodného dňa detí. 
Zvolili sme si aj ciele organizovaného 
chovateľstva, uznávanie chovov, výmena a nákup 
nového chovného materiálu. V neposlednom rade 
príprava zvierat na spomínané naše výstavy, 
oblastnú, špeciálne klubové, Celoštátnu spojenú 
s medzinárodnou V4 v Nitre na Agrokomplexe 
a medzinárodných v zahraničí. Niektorý z našich 
funkcionárov a členov boli zvolený na oblastný 
aktív - Oblastného výboru Slovenského zväzu 
chovateľov Nitra (OV SZCH NR). Aktív sa konal 
v apríli. Naši členovia  boli navrhnutý OV SZCH NR 
na Celoslovenský Zjazd SZCH, na ktorom sa volia 
funkcionári do hlavného Slovenského zväzu 
chovateľov (SZCH). Naši členovia sa aktívne 
zúčastňovali na spomínaných výstavách 
a podujatiach. Reprezentovali seba a obec svojimi 
zvieratami a úspechmi, niekoľkými získanými 
titulmi: Víťaz výstavy, Čestné ceny, Diplomy a 
Uznania chovov. Ďalej na vyššom leveli ako 
Majster a Šampión SR, Čestná cena. Klubový 
Šampión/ka a ďaľšie špeciálne čestné ceny 
jednotlivcov aj kolekciu. 
Naša ZO SZCH Ivanka pri Nitre, spolu zo 
Základnou školou v Ivanke pri Nitre zastúpenou 
pani učiteľkou Mgr. Alenou Černíkovou sa 
spoločne prihlásila do projektu pre Mladých, ktorý 
bol vyhlásený Ministerstvom školstva SR (týkajúci 
sa oboznámením detí zo zvieratami - Náučnou 
a Súťažlivou formou). Bohužiaľ sa ale projekt 
nepodarilo zrealizovať, kvôli Covid opatreniam 
a niektorým nepriaznivým vplyvom. Pevne 
veríme, že sa nám to podarí v budúcom roku. 

Čo nás ale nesmierne potešilo, bolo 
zoorganizovanie spomínanej Propagačnej výstavy 
na MDD v Miestnom parku. Detičky mali možnosť 
vidieť širokú paletu zvierat, oboznámiť sa s nimi, 
či bližšie ich spoznať. Pripravené mali 
omaľovánky zvieratiek aj sladké prekvapenia. 

Takisto aj na miestnej výstave, ktorá sa konala 
druhý októbrový víkend. Plánujeme sa zúčastniť 
ešte na veľkých výstavách v Brne, Hanoveri, 
Straubingu, Lipsku a Riede am Innkreis. 
Zúčastňujeme sa aj na takýchto medzinárodných 
výstavách a spoluprácach z chovateľmi, zväzmi 
a klubami. Naša ,,Zočka” patrí medzi najväčšie a 
najaktívnejšie organizácie v SR. Pýši sa niekoľkými 
špičkovými chovateľmi, posudzovateľmi, 
hodnotiteľmi a Šľachtiteľmi zvierat.

Dovoľte nám spomenúť Historicky najväčší 
úspech našich členov. T.j. VYŠĽACHTENIE 
NOVÉHO FAREBNÉHO RÁZU, Nášho jediného 
Národného plemena Hrabavej Hydiny, ORAVIEK. 
Nový farebný ráz sa nazýva RODOVOSFARBENÝ. 

Šľachtenie sa začalo v roku 2008 u pána Milana 
Sahulčíka. O rok neskôr sa ku nemu pridal pán Ivo 
Podberský st. Pán Sahulčík M. a pán I. Podberský 
st. vytvorili dve navzájom nepríbuzné línie. 
V Rokoch 2013/14 sa ku ním pridal Ing. Michal 
Sysel, ktorý vytvoril postupne ďalšie tri navzájom 
nepríbuzné línie. Postupne začali propagovanie 
Oravky rodovosfarbenej, aby sa našlo viacero 
chovateľov a priaznivcov chovu, pre vytvorenie 
populácie. Ďalší chovatelia boli dôležitý pre 
proces šľachtenia a zachovanie genofondu. Dnes 
sa píše rok 2022. V dňoch 4. - 6.11.2022 sa 
konala Celoštátna výstava drobných zvierat 
spojená s Medzinárodnou výstavou krajín V4. 
Na tomto našom ,,chovateľskom sviatku” 
prebiehalo aj Uznávacie konanie, ktoré viedla 
Ústredná odborná komisia pre chov hydiny (ÚOK 
HY) v SR. Dňa 3.11.2022 bola kolekcia 16ks 
zvierat posúdená a hodnotená odbornými 
posudzovateľmi a hodnotiteľmi ÚOK HY a SZCH. 
Zvieratá boli hodnotené veľmi dobrými až 
vynikajúci predikátmi. Mnohým chovateľom 
a ľuďom širokej verejnosti sa veľmi páčili. 
Dňa 5.11.2022 boli naše oravky, dlhodobo, 
očakávane uznané ako Nový farebný ráz 
- RODOVOSFARBENÝ. V budúcich rokoch ich 
môžete vidieť na rôznych výstavách zvierat v SR 
ale aj ostatných štátoch. 
V mesiacoch november - december má väčšina 
našich chovateľov ukončenú svoju výstavnú 
činnosť. Zabezpečujú si nový chovný materiál, 

vymieňajú chovné, plemenné zvieratá, kontrolujú 
chovy, uskutočňujú sa veterinárne prehliadky, 
vyšetrenia a čakajú na uznávanie chovov pre novú 
sezónu 2023. Niektorý z nás ešte chodia 
a reprezentujú nás na pred Vianočných výstavách 
v zahraničí. Postretávajú sa, vymenia svoje názory, 
skúsenosti a poprajú si Všetko dobré do Nového 
roka 2023. 
Vážený občania, čitatelia, chovatelia, dovoľte aby 
sme mohli vyjadriť naše úprimné ĎAKUJEM - 
pani Starostke obce Ing. Janke Maršálkovej, 
celému tímu obecného úradu 
v Ivanke pri Nitre, všetkým našim priaznivcom, 
čitateľom našim Členom a Sponzorom z obce ale 
aj ostatným bez ktorých by bola činnosť v tejto 
ťažkej dobe veľmi ťažko zvládnuteľná. Preto Vám 
patrí tiež veľké ĎAKUJEM.
Pevne veríme, že sa o rok opäť stretneme.
Milí spoluobčania, prežite aj tieto Vianoce a Vianočné 
sviatky plné radosti, pokoja, lásky, porozumenia, 
spokojnosti, hojnosti a dobrosrdečnosti. Do Nového 
roka 2023 Vám želáme veľa zdravia, šťastia, lásky, 
financií, osobných, pracovných, či chovateľských 
úspechov. CHOVU ZDAR!
,,Chováme pre krásu, radosť a úžitok”
Ing. Michal Sysel, tajomník ZO SZCH Ivanka pri Nitre.



Vážení obyvatelia obce, priaznivci drobných 
zvierat a chovatelia,
dovoľte nám aby sme Vás mohli informovať 
o našom dianí, aktivite a reprezentovaní aj 
prostredníctvom tohto článku v našej Základnej 
organizácii Slovenského zväzu chovateľov 
v Ivanke pri Nitre.
Tento rok 2022 začal o mnoho lepšie ako 
predošlé 2-3 roky. Všetci isto vieme, čo máme na 
mysli. Uvoľnili sa pandemické opatrenia, nakoľko 
sme sa mohli konečne stretávať, realizovať svoje 
ciele a pokračovať v našom krásnom koníčku ako 
je drobnochovateľstvo. V prvých mesiacoch, 
v januári si každý pripravoval svoje zvieratá na 
túto chovnú sezónu. Vo februári ako býva zvykom, 
sme zvolali po Covid pauze, Výročnú členskú 

schôdzu, ktorá sa konala v reštaurácii Balada. 
Schôdza sa konala v priateľskom a chovateľskom 
duchu. Keďže tento rok bol volebným, dôležitým 
bodom boli voľby do funkcií našej základnej 
organizácie. Predsedom zostal naďalej 
Ing. Roman Obložinský, tajomníkom sa stal 
Ing. Michal Sysel, pokladníkom naďalej Ing. Pavel 
Mozdík a revíznym kontrolórom pokračuje priateľ 
Silvester Horváth. Tento rok sa náš počet členov 
navýšil o 13 nových členov, chovateľov. Celkový 
stav máme 30 členov, aktívnych chovateľov 
králikov, hydiny, holubov, exotického vtáctva, 
exotických zvierat, oviec a kôz. 

Ďalším bodom bol Plán plnenia práce na tento 
rok. Pričom sa zrodil návrh v pokračovaní 
organizácie Miestnej, Špeciálnej a Propagačnej 
výstavy. Propagačná výstava bola venovaná 
hlavne pre deti ale aj širokú verejnosť popri 
obecnom organizovaní Medzinárodného dňa detí. 
Zvolili sme si aj ciele organizovaného 
chovateľstva, uznávanie chovov, výmena a nákup 
nového chovného materiálu. V neposlednom rade 
príprava zvierat na spomínané naše výstavy, 
oblastnú, špeciálne klubové, Celoštátnu spojenú 
s medzinárodnou V4 v Nitre na Agrokomplexe 
a medzinárodných v zahraničí. Niektorý z našich 
funkcionárov a členov boli zvolený na oblastný 
aktív - Oblastného výboru Slovenského zväzu 
chovateľov Nitra (OV SZCH NR). Aktív sa konal 
v apríli. Naši členovia  boli navrhnutý OV SZCH NR 
na Celoslovenský Zjazd SZCH, na ktorom sa volia 
funkcionári do hlavného Slovenského zväzu 
chovateľov (SZCH). Naši členovia sa aktívne 
zúčastňovali na spomínaných výstavách 
a podujatiach. Reprezentovali seba a obec svojimi 
zvieratami a úspechmi, niekoľkými získanými 
titulmi: Víťaz výstavy, Čestné ceny, Diplomy a 
Uznania chovov. Ďalej na vyššom leveli ako 
Majster a Šampión SR, Čestná cena. Klubový 
Šampión/ka a ďaľšie špeciálne čestné ceny 
jednotlivcov aj kolekciu. 
Naša ZO SZCH Ivanka pri Nitre, spolu zo 
Základnou školou v Ivanke pri Nitre zastúpenou 
pani učiteľkou Mgr. Alenou Černíkovou sa 
spoločne prihlásila do projektu pre Mladých, ktorý 
bol vyhlásený Ministerstvom školstva SR (týkajúci 
sa oboznámením detí zo zvieratami - Náučnou 
a Súťažlivou formou). Bohužiaľ sa ale projekt 
nepodarilo zrealizovať, kvôli Covid opatreniam 
a niektorým nepriaznivým vplyvom. Pevne 
veríme, že sa nám to podarí v budúcom roku. 

Čo nás ale nesmierne potešilo, bolo 
zoorganizovanie spomínanej Propagačnej výstavy 
na MDD v Miestnom parku. Detičky mali možnosť 
vidieť širokú paletu zvierat, oboznámiť sa s nimi, 
či bližšie ich spoznať. Pripravené mali 
omaľovánky zvieratiek aj sladké prekvapenia. 

Takisto aj na miestnej výstave, ktorá sa konala 
druhý októbrový víkend. Plánujeme sa zúčastniť 
ešte na veľkých výstavách v Brne, Hanoveri, 
Straubingu, Lipsku a Riede am Innkreis. 
Zúčastňujeme sa aj na takýchto medzinárodných 
výstavách a spoluprácach z chovateľmi, zväzmi 
a klubami. Naša ,,Zočka” patrí medzi najväčšie a 
najaktívnejšie organizácie v SR. Pýši sa niekoľkými 
špičkovými chovateľmi, posudzovateľmi, 
hodnotiteľmi a Šľachtiteľmi zvierat.

Dovoľte nám spomenúť Historicky najväčší 
úspech našich členov. T.j. VYŠĽACHTENIE 
NOVÉHO FAREBNÉHO RÁZU, Nášho jediného 
Národného plemena Hrabavej Hydiny, ORAVIEK. 
Nový farebný ráz sa nazýva RODOVOSFARBENÝ. 

Šľachtenie sa začalo v roku 2008 u pána Milana 
Sahulčíka. O rok neskôr sa ku nemu pridal pán Ivo 
Podberský st. Pán Sahulčík M. a pán I. Podberský 
st. vytvorili dve navzájom nepríbuzné línie. 
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populácie. Ďalší chovatelia boli dôležitý pre 
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Zvieratá boli hodnotené veľmi dobrými až 
vynikajúci predikátmi. Mnohým chovateľom 
a ľuďom širokej verejnosti sa veľmi páčili. 
Dňa 5.11.2022 boli naše oravky, dlhodobo, 
očakávane uznané ako Nový farebný ráz 
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ale aj ostatných štátoch. 
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vymieňajú chovné, plemenné zvieratá, kontrolujú 
chovy, uskutočňujú sa veterinárne prehliadky, 
vyšetrenia a čakajú na uznávanie chovov pre novú 
sezónu 2023. Niektorý z nás ešte chodia 
a reprezentujú nás na pred Vianočných výstavách 
v zahraničí. Postretávajú sa, vymenia svoje názory, 
skúsenosti a poprajú si Všetko dobré do Nového 
roka 2023. 
Vážený občania, čitatelia, chovatelia, dovoľte aby 
sme mohli vyjadriť naše úprimné ĎAKUJEM - 
pani Starostke obce Ing. Janke Maršálkovej, 
celému tímu obecného úradu 
v Ivanke pri Nitre, všetkým našim priaznivcom, 
čitateľom našim Členom a Sponzorom z obce ale 
aj ostatným bez ktorých by bola činnosť v tejto 
ťažkej dobe veľmi ťažko zvládnuteľná. Preto Vám 
patrí tiež veľké ĎAKUJEM.
Pevne veríme, že sa o rok opäť stretneme.
Milí spoluobčania, prežite aj tieto Vianoce a Vianočné 
sviatky plné radosti, pokoja, lásky, porozumenia, 
spokojnosti, hojnosti a dobrosrdečnosti. Do Nového 
roka 2023 Vám želáme veľa zdravia, šťastia, lásky, 
financií, osobných, pracovných, či chovateľských 
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Dňa 30. apríla sme sa už tradične zúčastnili akcie 
stavania máju pred obecným úradom v našej obci. 

V máji sme v spolupráci s obecným úradom 
pripravili oslavu dňa hasičov na sv. Floriána. 
Oslava sa konala 7. mája v miestnom parku, kde 
bol pripravený bohatý program a hudobný 
doprovod skupinou Fénix. 

Dňa 11. mája sme boli vyslaný na technický zásah 
odstránenia padnutého stromu na Mojmírovskej 
ulici. Dňa 25. mája sme v spolupráci s miestnou 
materskou školou pripravili ukážku deťom v areáli 
materskej školy. Dňa 28. mája sme sa zúčastnili 
taktického cvičenia v obci Malý Cetín, 
zameraného na požiare porastov.

Jún začal sériou požiarov skládky hnojiska v obci 
Branč, na výzvu operačného strediska sme tam 
zasahovali postupne 1. júna, 4. júna, 7. júna 
a 12. júna. Po poslednom zásahu družstvo skládku 
zlikvidovalo. V dňoch 3. - 5. júna sme 
zabezpečovali asistenčnú protipožiarnu hliadku 
na akcii „Truck Country zraz“, ktorá sa konala na 
letisku Janíkovce. 

Dňa 4. júna sme zabezpečovali asistenčnú 
protipožiarnu hliadku v miestnom parku na akcii k 
MDD. Dňa 21. júna sme boli vyslaný operačným 
strediskom na požiar recyklačného dvoru v areáli 
IDEA. Požiaru sa zúčastnilo deväť členov nášho 
zboru a obe cisterny Tatra T148 a T815. 

Dňa 25. júna sme sa zúčastnili akcie „Bezpečne 
cez prázdniny“, ktorá sa konala na dopravnom 
ihrisku na Chrenovej v Nitre. Dňa 26. júna sme sa 
zúčastnili akcie „Deň rodiny“, ktorá sa konala na 
Kalvárii v Nitre. Na oboch akciách sme zabezpečovali 
protipožiarnu hliadku a robili aj statickú ukážku 
techniky. Počas júna sa naši členovia zúčastnili 
cyklického preškolenia veliteľov jednotiek. 

Hneď 1. júla sme zasahovali pri požiari v miestnej 
reštaurácii Balada. Dňa 3. júla sme boli vyslaný 
operačným strediskom na požiar rodinného domu 
v obci Vinodol. Dňa 9. júla sme zabezpečovali 
asistenčnú službu a robili ukážku na akcii 
„Chrenovská beach party“. 

Dňa 10. júla sme na žiadosť operačného strediska 
zasahovali na požiari strniska v obci 
Štefanovičová. Zásahu sa zúčastnili štyria členovia 
našej DHZ a obe cisterny Tatra. V dňoch 23. – 24. 
júla sme zabezpečovali protipožiarnu asistenčnú 
službu na festivale „Amaro fest“, ktorý sa konal 
v areáli Agrokomplexu. 

Začiatkom mesiaca august sme tradične 
vykonávali asistenčnú protipožiarnu službu 
v miestnom parku na akcii „Naj guláš“. 
Dňa 13. augusta sme robili ukážku na akcii 
„Auto-moto retro show“ v obci Branč. 
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Dňa 16. augusta sme v boli operačným strediskom 
vyslaný na požiar senníka do Nitry, časť Lukov dvor. 
Počas zásahu sme zabezpečovali kyvadlovú 
dopravu vody vozidlom Tatra CAS32 T815. 
V dňoch 18. - 21. augusta sme zabezpečovali 
asistenčnú protipožiarnu hliadku na výstave 
Agrokomplex 2022 v sekcii múzea a poľnej 
železnice. Počas letných mesiacov sme sa venovali 
aj renovácii vozidla Tatra T815 PP27 (plošina). 
Podarilo sa nám obliecť Tatru do nového laku 
a veríme, že v budúcom roku sa ju podarí 
skompletizovať a zaradiť do aktívnej služby. 

V mesiaci október sme dňa 24. októbra zasahovali 
pri požiari budovy na Bratislavskej ulici v Nitre. 
Kde sme boli vyslaný operačným strediskom

Vážení priatelia a podporovatelia červeného kríža,
dovoľte mi, aby som sa vám prihovorila na konci 
odchádzajúceho roka 2022, ktorý bol ešte stále 
poznačený predchádzajúcou pandémiou na 
začiatku roka. Ako sa uvoľňovali opatrenia, tak 
postupne začali ožívať aj mnohé spoločenské 
organizácie a spolky na území našej obce, medzi 
ktoré patrí aj Miestny spolok Červeného kríža v 
Ivanke pri Nitre.
Na začiatku roka sa volila aj nová Územná rada 
Slovenského červeného kríža v Nitre, kde sa 
predsedníčkou Kontrolnej rady stala naša členka 
Ing. Alena Čičová.
Všetci sme boli radi, že konečne môžeme urobiť 
stretnutie našich členov, ktoré sa uskutočnilo 
13.6.2022. Na slávnostnom zhromaždení bol 
zvolený nový výbor pod vedením predsedníčky Mgr. 
Aleny Černíkovej. Na zhromaždení členov sme si 
prijali nový rozpočet, plán práce na rok 2022. 
Zhodnotili sme činnosť za predchádzajúce roky, 
ktoré boli zvláštne a pre nikoho neboli príjemné.

Konečne sme mohli oceniť našich darcov krvi, našich 
niektorých členov, ale hlavne občanov Ivanky pri 
Nitre, ktorým bol odovzdaný malý darček v podobe 
vitamínov. Na tejto akcii sa ako sponzor podieľala 
Lekáreň Tomáš, ktorá sídli na území obce. Aj touto 
cestou chcem poďakovať za ich podporu na ocení 
darcov krvi. Kto sa nemohol zúčastniť, tomu bol 
balíček odovzdaný osobne. Darcovstvo krvi je  
krásnym počinom každého zdravého človeka. 
Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás 
Naše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť aj
 o osude iného človeka a zachrániť mu život. 
Dňa 13.10.2022 sa naše členky zúčastnili zbierky 
potravín v spolupráci Kaufland a Červený kríž. 
Potraviny zakúpili a darovali dobrí ľudia nielen z Nitry, 
ale boli medzi nakupujúcimi aj občania Ivanky pri Nitre.  
Všetky vyzbierané potraviny boli odovzdané viacerým 
rodinám v Ivanke, ktoré to najviac potrebujú. Bola to 
vynikajúca akcia a veríme, že v budúcnosti sa tiež 
takáto akcia uskutoční a potešíme tak ďalšie rodiny.
Ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, 
dobrovoľná služba, jednota a svetovosť. Vďaka 
týmto siedmim jednoduchým princípom  rastieme 
a naša práca nie je len obyčajnou prácou, ale 
poslaním. Tieto, na pohľad jednoduché slová, 
vyjadrujú dôvod existencie celého Medzinárodného 
hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
Preto pozývame všetkých občanov, aby prišli medzi 
nás a stali sa našimi členmi.

Miestny spolok 
Červeného kríža 
v Ivanke pri Nitre

a zabezpečovali kyvadlovú dopravu vody 
vozidlom Tatra CAS32 T815. Dňa 29. októbra 
sme sa zúčastnili nočného taktického cvičenia 
v obci Báb.
Toto cestou by som chcel poďakovať všetkým 
aktívnym členom našej DHZ, ktorý obetovali svoj 
voľný čas, peniaze a sily aby pomohli keď to iní 
potrebovali alebo urobili radosť našim 
spoluobčanom a hlavne tým najmenším. 
Poďakovanie za podporu a financovanie našej 
organizácie patrí tiež nášmu obecnému 
zastupiteľstvu, pracovníkom obecného úradu 
a v neposlednom rade pani starostke Ing. Jane 
Maršálkovej.

S pozdravom DHZO Ivanka pri Nitre 

Ing. Alena Čičová, podpredsedníčka výboru



Poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti vo 
veku od troch do šiestich rokov a detí s odloženou 
povinnou dochádzkou s vyučovacím jazykom 
slovenským. Krúžková činnosť v MŠ je zameraná na 
anglický jazyk. Je realizovaná pod vedením 
Mgr. Dagmar Jergušovej. 
Záujem o MŠ v Ivanke pri Nitre v posledných rokoch 
prevyšuje jej aktuálnu kapacitu, preto sme radi, že 
sa nám po zápise podarilo umiestniť všetky 
zapísané deti, ktoré k 31.8.2022 dovŕšili 3 a viac 
rokov. Materskú školu v Ivanke pri Nitre v školskom 
roku 2022/2023 navštevuje 104 detí zaradených 
do 5 tried. Aktuálne v spolupráci so zriaďovateľom 
začíname s realizáciou schváleného projektu 
Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre.  
MŠ celoročne participuje na realizácii akcií v obci.  
Pripravili sme Vystúpenie pre dôchodcov pri 
príležitosti úcty k starším, vystúpenie pri 
organizovaní členskej schôdze, Stavanie mája, 
Deň matiek, deň rodiny.

Pri príprave MDD v parku sme zabezpečili športové 
stanovištia, ukážku modernej gymnastiky 
s otvoreným tréningom a disco show. V spolupráci 
s obcou sme mali zabezpečené služby v oblasti 
drobných údržbárskych prác, kosenia a prania 
uterákov.  
MŠ Ivanka pri Nitre je zapojená do Národného  
projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí 
a žiakov II v spolupráci s Národným inštitútom 
vzdelávania mládeže (NIVAM). V MŠ vďaka projektu 
pôsobí  inkluzívny tím (2 x pedagogické asistentky 
na 100% úväzok, 1x školská špeciálna pedagogička 
na 45% úväzok a 1x školská psychologička na 100% 
úväzok), ktorí nielenže denne pracujú s deťmi v MŠ, 

ale v prípade potreby poskytujú aj individuálne 
poradenstvo rodičom.
Vlastné skúsenosti z osvedčenej pedagogickej 
praxe boli zdieľané riaditeľkou školy 
PaedDr. Martinou Sýkorovou:
• v časopise Predškolská výchova - príspevok 
na tému Mesto/ dedina, 
• na odbornej konferencii Teachcers - príklad 
dobrej praxe v oblasti profesijného rozvoja

• na odbornom seminári s názvom: Spolupráca 
rodiny a školy v pedagogickej teórii, edukácii, praxi 
a výskume, ktorý sa viaže k výskumnej úlohe 
KEGA č.007UKF4/2020 „Téma rodiny v systéme 
prípravy budúcich učiteľov“. Na pozvanie z Katedry 
pedagogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre.

• V pracovnej skupine MPC 
1. Posudok   na  Inovovaný  profesijný štandard 
Učiteľa materskej školy 
2. Inovácia profesijného štandardu vedúci 
pedagogický zamestnanec, vedúci odborný 
zamestnanec
3. Tvorba  profesijného štandardu Uvádzajúci 
pedagogický zamestnanec.

MŠ v Ivanke pri Nitre je dlhodobo zameraná na 
environmentálnu výchovu, prírodovednú 
gramotnosť a ochranu životného prostredia. 
V súlade s naším zameraním sme zrealizovali:
- jesenné tvorenie - tekviciádu spojenú 
s ochutnávkou nátierok zdravej výživy, (jesenné 
plody a výtvory  boli vystavené v areáli MŠ - na 
školskom dvore)

- experimentovanie s rastlinami, starostlivosť 
o vyvýšené záhony

- projekt školská záhrada - starostlivosť o rastliny - 
polievanie, pretrhávanie buriny

- projekt OBI založenie hotelov pre hmyz, výsadba 
kvetov
 

- projekt na separáciu odpadu a zber batérií, projekt 
s organizáciou Daphne

- zber a separácia papiera - Green Wave Recycling. 

- pravidelné aktivity a hry na školskom dopravnom 
ihrisku s ozrejmovaním dopravnej problematiky,  
precvičovanie a upevňovanie spôsobilosti v jazde na 
kolobežkách, detských bicykloch, odrážadlách.

K ďalším obľúbeným akciám patrí karneval, 
keramická dielňa - pálená hlina , vystúpenie na Deň 
matiek, pedagogická prax, UKF PEP, SPŠPg, Výlet 
vláčikom do Nových Zámkov, oslava MDD na 
školskom dvore , v parku Rozlúčka s MŠ - pasovanie 

Materská škola Ivanka pri Nitre za prváka,  Deň Otcov - opekačka, koncert J. Juhász, 
Skok do prázdnin UKF, Deň rodiny - park, Jesenný 
koncert Janko Juhász, Marta - Myrta, Plody jesene - 
ochutnávka, Program na Mesiac úcty k starším  
v KD, MŠ, stacionári, Mikuláš.

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zlepšiť aj 
materiálno-technické zabezpečenie MŠ. Teší nás 
hlavne ochota a ústretovosť rodičov, ktorí 
pomáhajú na brigádach (osadenie pieskoviska, 
stavanie altánku - letnej čitárne, zhotovenie knižných 
búdok, venovanie kníh, ukladanie zámkovej dlažby 
50m2 pod učebňu dopravnej výchovy, skladanie 
učebne dopravnej výchovy, skladanie detského 
domčeka, budovanie chodníka k domčeku či 
natieranie domčekov).



27

Poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti vo 
veku od troch do šiestich rokov a detí s odloženou 
povinnou dochádzkou s vyučovacím jazykom 
slovenským. Krúžková činnosť v MŠ je zameraná na 
anglický jazyk. Je realizovaná pod vedením 
Mgr. Dagmar Jergušovej. 
Záujem o MŠ v Ivanke pri Nitre v posledných rokoch 
prevyšuje jej aktuálnu kapacitu, preto sme radi, že 
sa nám po zápise podarilo umiestniť všetky 
zapísané deti, ktoré k 31.8.2022 dovŕšili 3 a viac 
rokov. Materskú školu v Ivanke pri Nitre v školskom 
roku 2022/2023 navštevuje 104 detí zaradených 
do 5 tried. Aktuálne v spolupráci so zriaďovateľom 
začíname s realizáciou schváleného projektu 
Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre.  
MŠ celoročne participuje na realizácii akcií v obci.  
Pripravili sme Vystúpenie pre dôchodcov pri 
príležitosti úcty k starším, vystúpenie pri 
organizovaní členskej schôdze, Stavanie mája, 
Deň matiek, deň rodiny.

Pri príprave MDD v parku sme zabezpečili športové 
stanovištia, ukážku modernej gymnastiky 
s otvoreným tréningom a disco show. V spolupráci 
s obcou sme mali zabezpečené služby v oblasti 
drobných údržbárskych prác, kosenia a prania 
uterákov.  
MŠ Ivanka pri Nitre je zapojená do Národného  
projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí 
a žiakov II v spolupráci s Národným inštitútom 
vzdelávania mládeže (NIVAM). V MŠ vďaka projektu 
pôsobí  inkluzívny tím (2 x pedagogické asistentky 
na 100% úväzok, 1x školská špeciálna pedagogička 
na 45% úväzok a 1x školská psychologička na 100% 
úväzok), ktorí nielenže denne pracujú s deťmi v MŠ, 

ale v prípade potreby poskytujú aj individuálne 
poradenstvo rodičom.
Vlastné skúsenosti z osvedčenej pedagogickej 
praxe boli zdieľané riaditeľkou školy 
PaedDr. Martinou Sýkorovou:
• v časopise Predškolská výchova - príspevok 
na tému Mesto/ dedina, 
• na odbornej konferencii Teachcers - príklad 
dobrej praxe v oblasti profesijného rozvoja

• na odbornom seminári s názvom: Spolupráca 
rodiny a školy v pedagogickej teórii, edukácii, praxi 
a výskume, ktorý sa viaže k výskumnej úlohe 
KEGA č.007UKF4/2020 „Téma rodiny v systéme 
prípravy budúcich učiteľov“. Na pozvanie z Katedry 
pedagogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre.

• V pracovnej skupine MPC 
1. Posudok   na  Inovovaný  profesijný štandard 
Učiteľa materskej školy 
2. Inovácia profesijného štandardu vedúci 
pedagogický zamestnanec, vedúci odborný 
zamestnanec
3. Tvorba  profesijného štandardu Uvádzajúci 
pedagogický zamestnanec.

MŠ v Ivanke pri Nitre je dlhodobo zameraná na 
environmentálnu výchovu, prírodovednú 
gramotnosť a ochranu životného prostredia. 
V súlade s naším zameraním sme zrealizovali:
- jesenné tvorenie - tekviciádu spojenú 
s ochutnávkou nátierok zdravej výživy, (jesenné 
plody a výtvory  boli vystavené v areáli MŠ - na 
školskom dvore)

- experimentovanie s rastlinami, starostlivosť 
o vyvýšené záhony

- projekt školská záhrada - starostlivosť o rastliny - 
polievanie, pretrhávanie buriny

- projekt OBI založenie hotelov pre hmyz, výsadba 
kvetov
 

- projekt na separáciu odpadu a zber batérií, projekt 
s organizáciou Daphne

- zber a separácia papiera - Green Wave Recycling. 

- pravidelné aktivity a hry na školskom dopravnom 
ihrisku s ozrejmovaním dopravnej problematiky,  
precvičovanie a upevňovanie spôsobilosti v jazde na 
kolobežkách, detských bicykloch, odrážadlách.

K ďalším obľúbeným akciám patrí karneval, 
keramická dielňa - pálená hlina , vystúpenie na Deň 
matiek, pedagogická prax, UKF PEP, SPŠPg, Výlet 
vláčikom do Nových Zámkov, oslava MDD na 
školskom dvore , v parku Rozlúčka s MŠ - pasovanie 

za prváka,  Deň Otcov - opekačka, koncert J. Juhász, 
Skok do prázdnin UKF, Deň rodiny - park, Jesenný 
koncert Janko Juhász, Marta - Myrta, Plody jesene - 
ochutnávka, Program na Mesiac úcty k starším  
v KD, MŠ, stacionári, Mikuláš.

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zlepšiť aj 
materiálno-technické zabezpečenie MŠ. Teší nás 
hlavne ochota a ústretovosť rodičov, ktorí 
pomáhajú na brigádach (osadenie pieskoviska, 
stavanie altánku - letnej čitárne, zhotovenie knižných 
búdok, venovanie kníh, ukladanie zámkovej dlažby 
50m2 pod učebňu dopravnej výchovy, skladanie 
učebne dopravnej výchovy, skladanie detského 
domčeka, budovanie chodníka k domčeku či 
natieranie domčekov).



Občianske združenie 
pri MŠ Roháčik v Ivanke pri Nitre

OZ Roháčik participuje na zlepšovaní 
materiálno - technického zabezpečenia MŠ, 
zveľaďovaní prostredia MŠ, skvalitňovaní a 
obohacovaní VVČ. Financovalo workshop pre 
pedagogických a odborných zamestnancov: 
Čítam, teda som, na podporu predčitateľskej 
gramotnosti u detí.  Celkovo sme z realizácie 
projektov získali na školský dvor  500 € z 
NSK na lano a certifikované športové hracie 
prvky – oblúkové rebríky 6 ks, z projektu 
Opora  SPP - 700 € a Hodina deťom 400 € - 
kompenzačné a vzdelávacie pomôcky pre 
dieťa so ŠVVP z ktorých časť ostala v MŠ, 
časť bola určená na domáce vzdelávanie, 
nové knihy 450 € NSK.  

Vážení rodičia, obyvatelia obce.
Nový rok 2022 sa začal po vianočných prázdninách 
prezenčnou formou. Boli stanovené podmienky 
a opatrenia nástupu žiakov do školy, riadili sme sa 
Školským semaforom.
Na dištančnú formu výučby prechádzali iba triedy, 
v ktorých sa vyskytli žiaci s ochorením na Covid. 
Školy sa už nezatvárali celoplošne.
Žiaľ, ani v zimnom období školského roka 
2021/2022 sme neabsolvovali lyžiarsky výcvik, 
ktorý sa stal na našej škole už tradíciou. 

V škole prebiehali školské kolá súťaží, akcie, vlastné 
projekty, ktoré sme si stanovili v pláne práce bez 
väčších obmedzení. Niektoré okresné súťaže boli 
zrušené a tie, ktoré zrušené neboli prebiehali 
väčšinou online formou. Do súťaží sme sa aktívne 
zapájali.
Spomeniem okresné kolo olympiády z anglického 
jazyka, kde sme mali dvoch žiakov úspešných 
riešiteľov, okresné kolo dejepisnej olympiády dve 
žiačky boli úspešné riešiteľky. V biblickej olympiáde 
v okresnom dekanátnom kole naši žiaci získali 
3.miesto. 

ZŠ Ivanka pri Nitre

V biologickej olympiáde v okresnom kole žiačka 
Dominika Barčová získala 1.miesto a postup do 
krajského kola. Viacerí žiaci sa stali úspešní riešitelia 
a družstvo žiakov vybojovalo 2. miesto. Naši žiaci 
5.-9. ročníka sa po prvý krát zapojili do 
medzinárodnej vedomostnej súťaže ENGLISHSTAR, 
kde si formou písomných testov overili svoje 

vedomosti a znalosti z anglického jazyka. Súťaži sa 
zúčastnilo 17 žiakov. Dlho očakávané výsledky nás 
príjemné prekvapili. Každý úspešný riešiteľ dostal 
diplom. Diplom so zlatou medailou, získal žiak s viac 
ako 80% bodmi. Najúspešnejší žiaci boli Nina 
Bédyová 97%, Andrea Torzewská 95%, Marko 
Lehocký 93%, Marko Pintér 90 %.

Prihlásili sme sa do súťaže NAJ ŠKOLA, je to nová 
šou RTVS pre všetky základné školy na Slovensku. 
Ide o televíznu vedomostnú súťaž. Z každého okresu 
na Slovensku postúpila do televíznej relácie len jedna 
škola a za náš okres sme to boli my. Televízny štáb 
prišiel nakrútiť niečo o našej škole a obci, ktoré žiaci 
reprezentovali a v mesiaci máj sa zúčastnili na 
natáčaní relácie NAJ ŠKOLA priamo v štúdiu RTVS
v Mlynskej doline v Bratislave. Zistili sme, že natočiť 
jednu reláciu nie je jednoduché, ako sa na prvý 
pohľad zdá. Žiaci si odniesli krásne zážitky a postup 
do ďalšieho kola. 

Teší nás podpora zriaďovateľa kde sme získali 
1000 €. Vďaka projektu z Ocú bola financovaná  
keramická dielňa - hlina a výpal, pomôcky na HV, 
workshop pre učiteľov - biblioterapia, knihy, 
športové potreby. Ďakujeme za pomoc všetkým, čo 
nás podporili, aj za pomoc firiem pôsobiacich v obci 
- Bramac, ktorý nás podporil materiálom na 
zhotovenie strechy exteriérovej triedy v celkovej 
hodnote 1.415,54 €, PS Bau - ktorá realizovala 
terénne práce, Akred, ktorá nám darovala 52m2 
zámkovej dlažby. 
Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať finančné 
prostriedky na realizáciu našich zámerov z  2% daní. 
PaedDr. Martina Sýkorová                                                                                                  

Opäť po roku sa naša škola zúčastnila Olympijského 
odznaku všestrannosti, ktorý organizuje Slovenský 
olympijský výbor. Odznak všestrannosti je určený  
pre žiakov 6. ročníka a je veľmi dobrou príležitosťou 
zistiť úroveň schopností a porovnať sa s rovesníkmi 
z celého Slovenska. Súťaž je zameraná na silové, 
rýchlostné a vytrvalostné schopnosti detí vo veku 
11-12 rokov, kde najšikovnejší žiaci získavajú zlatý, 
strieborný a bronzový odznak.
Bronzový odznak získali Lili Blicklingová, Marion 
Blicklingová, Lea Lincmaierová, Alexandra Grofová, 
Nia Veszprémiová, Maxim Potocký. Strieborný 
odznak získala Sara Zverková a zlatý odznak získal 
Samuel Kóňa. Výkony u Samka Kóňu dosiahli  
mimoriadnu úroveň. Predbehol 98% všetkých 
šiestakov z celého Slovenska. Krajského kola v Nitre 
sa zúčastnili traja žiaci, všetci boli úspešní.

V atletike sa uskutočnilo okresné kolo v Nitre. 
Za našu školu pretekali Samuel Kóňa, Tomáš Vrábel, 
Lucia Hořineková a Lea Melišová. Všetci pretekali 
v štyroch disciplínach hod kriketovou loptičkou, skok 
do diaľky, beh na 60 m a vytrvalostný beh na 600 m 
u dievčat a 1000 m u chlapcov. 

Najviac sa darilo Samuelovi Kóňovi, ktorý suverénne 
vyhral kategóriu chlapcov, stal sa majstrom okresu 
a postúpil do krajského kola, kde obsadil 4. miesto.

Žiaci ukázali svoje kvality aj v recitačných súťažiach 
v Hviezdoslavovom Kubíne v obvodnom kole sa 
naše mladšie žiačky umiestnili výborne - Dorotka 
Lišková v próze vybojovala 2. miesto v kategórii 
a Adel Parkányiová v poézii 2. miesto s postupom 
do okresného kola.

Žiaci sa aj tento rok zapojili do fotografickej súťaže 
AMFO 2022, v ktorej minulý školský rok získala 
fotografia našej žiačky Adely Baginovej postup do 
celoštátneho kola. Oplatilo sa, medzi ocenenými 
a vystavujúcimi žiakmi bolo z našej školy až 
24 žiakov.

V krajskom kole medzi ocenených autorov sa 
zaradil Matúš Krajčír. Čestné uznania získali 
fotografie Adely Baginovej a Adriana Obložinského. 
Títo traja žiaci zároveň postúpili do celoštátneho 
kola, kde Adel Baginová získala čestné uznanie.  

V júni sa uskutočnil športovo zábavný deň, 
dopoludnie sme strávili spoločne s rodičmi pri 
rôznych aktivitách a súťažiach. Zaujímavé aktivity na 
konci školského roka si pripravili v rámci účelového 
cvičenia pre žiakov 2. stupňa príslušníci 11. brigády 
vzdušných síl Nitra.

V areáli školy sme zrealizovali  rôzne úpravy. 
Vybudovali sme jazierko s vodnými rastlinami 
a živočíchmi, budujeme postupne vonkajšiu učebňu 
s netradičnými stoličkami - pníkmi na sedenie, ktorú 

chceme ešte obohatiť náučnými chodníkmi. 
Bude slúžiť na výučbu žiakov vonku. 

Nový školský rok 2022/2023 sa začal úspešne bez 
obmedzení. V septembri, v októbri a v novembri  sme 
uskutočnili plánované aktivity - Deň športu, Do školy 
na bicykli, Deň jazykov, Medzinárodný deň knižníc, 
Týždeň zdravej výživy, recitačnú súťaž Spomienky na 
Martu Myrtu, Čítajte s nami - návšteva krajskej 
knižnice v Nitre, plánované aktivity v ŠKD. 
V popoludňajších hodinách prebieha krúžková 
činnosť. Zapojili sme sa do súťaže Wocabe, kde žiaci 
3. ročníka vyhrali 1. miesto v okresnom šampionáte. 
Na jeseň sme absolvovali aj NOC v ŠKOLE, na ktorú 
sa žiaci veľmi tešili. Naši žiaci sa pod vedením pani 
učiteliek, učiteľov zapájajú do olympiád, súťaží 
a rôznych projektov. V niektorých súťažiach sú žiaci aj 
tento školský rok úspešní, postupujú do ďalších kôl 
a držíme im palce v reprezentácii našej školy. 
So žiakmi učiteľom pomáhajú školská špeciálna 
pedagogička a asistentky učiteľa.
Uskutočnené akcie a úspechy žiakov sú 
zdokumentované na našej webovej stránke školy.
Poďakovanie patrí celému pedagogickému zboru za 
aktivity realizované so žiakmi, nápaditosť, iniciatívu, čo 
prináša pozitívne výsledky a radosť z vykonanej práce.
Ďakujeme za veľmi dobrú spoluprácu zriaďovateľovi 
školy a obecnému úradu.

Mgr. Iveta Ovečková, riaditeľka ZŠ Ivanka pri Nitre
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Vážení rodičia, obyvatelia obce.
Nový rok 2022 sa začal po vianočných prázdninách 
prezenčnou formou. Boli stanovené podmienky 
a opatrenia nástupu žiakov do školy, riadili sme sa 
Školským semaforom.
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Žiaľ, ani v zimnom období školského roka 
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väčších obmedzení. Niektoré okresné súťaže boli 
zrušené a tie, ktoré zrušené neboli prebiehali 
väčšinou online formou. Do súťaží sme sa aktívne 
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a vystavujúcimi žiakmi bolo z našej školy až 
24 žiakov.

V krajskom kole medzi ocenených autorov sa 
zaradil Matúš Krajčír. Čestné uznania získali 
fotografie Adely Baginovej a Adriana Obložinského. 
Títo traja žiaci zároveň postúpili do celoštátneho 
kola, kde Adel Baginová získala čestné uznanie.  

V júni sa uskutočnil športovo zábavný deň, 
dopoludnie sme strávili spoločne s rodičmi pri 
rôznych aktivitách a súťažiach. Zaujímavé aktivity na 
konci školského roka si pripravili v rámci účelového 
cvičenia pre žiakov 2. stupňa príslušníci 11. brigády 
vzdušných síl Nitra.

V areáli školy sme zrealizovali  rôzne úpravy. 
Vybudovali sme jazierko s vodnými rastlinami 
a živočíchmi, budujeme postupne vonkajšiu učebňu 
s netradičnými stoličkami - pníkmi na sedenie, ktorú 

chceme ešte obohatiť náučnými chodníkmi. 
Bude slúžiť na výučbu žiakov vonku. 

Nový školský rok 2022/2023 sa začal úspešne bez 
obmedzení. V septembri, v októbri a v novembri  sme 
uskutočnili plánované aktivity - Deň športu, Do školy 
na bicykli, Deň jazykov, Medzinárodný deň knižníc, 
Týždeň zdravej výživy, recitačnú súťaž Spomienky na 
Martu Myrtu, Čítajte s nami - návšteva krajskej 
knižnice v Nitre, plánované aktivity v ŠKD. 
V popoludňajších hodinách prebieha krúžková 
činnosť. Zapojili sme sa do súťaže Wocabe, kde žiaci 
3. ročníka vyhrali 1. miesto v okresnom šampionáte. 
Na jeseň sme absolvovali aj NOC v ŠKOLE, na ktorú 
sa žiaci veľmi tešili. Naši žiaci sa pod vedením pani 
učiteliek, učiteľov zapájajú do olympiád, súťaží 
a rôznych projektov. V niektorých súťažiach sú žiaci aj 
tento školský rok úspešní, postupujú do ďalších kôl 
a držíme im palce v reprezentácii našej školy. 
So žiakmi učiteľom pomáhajú školská špeciálna 
pedagogička a asistentky učiteľa.
Uskutočnené akcie a úspechy žiakov sú 
zdokumentované na našej webovej stránke školy.
Poďakovanie patrí celému pedagogickému zboru za 
aktivity realizované so žiakmi, nápaditosť, iniciatívu, čo 
prináša pozitívne výsledky a radosť z vykonanej práce.
Ďakujeme za veľmi dobrú spoluprácu zriaďovateľovi 
školy a obecnému úradu.

Mgr. Iveta Ovečková, riaditeľka ZŠ Ivanka pri Nitre
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Vážení rodičia, obyvatelia obce.
Nový rok 2022 sa začal po vianočných prázdninách 
prezenčnou formou. Boli stanovené podmienky 
a opatrenia nástupu žiakov do školy, riadili sme sa 
Školským semaforom.
Na dištančnú formu výučby prechádzali iba triedy, 
v ktorých sa vyskytli žiaci s ochorením na Covid. 
Školy sa už nezatvárali celoplošne.
Žiaľ, ani v zimnom období školského roka 
2021/2022 sme neabsolvovali lyžiarsky výcvik, 
ktorý sa stal na našej škole už tradíciou. 

V škole prebiehali školské kolá súťaží, akcie, vlastné 
projekty, ktoré sme si stanovili v pláne práce bez 
väčších obmedzení. Niektoré okresné súťaže boli 
zrušené a tie, ktoré zrušené neboli prebiehali 
väčšinou online formou. Do súťaží sme sa aktívne 
zapájali.
Spomeniem okresné kolo olympiády z anglického 
jazyka, kde sme mali dvoch žiakov úspešných 
riešiteľov, okresné kolo dejepisnej olympiády dve 
žiačky boli úspešné riešiteľky. V biblickej olympiáde 
v okresnom dekanátnom kole naši žiaci získali 
3.miesto. 

V biologickej olympiáde v okresnom kole žiačka 
Dominika Barčová získala 1.miesto a postup do 
krajského kola. Viacerí žiaci sa stali úspešní riešitelia 
a družstvo žiakov vybojovalo 2. miesto. Naši žiaci 
5.-9. ročníka sa po prvý krát zapojili do 
medzinárodnej vedomostnej súťaže ENGLISHSTAR, 
kde si formou písomných testov overili svoje 

vedomosti a znalosti z anglického jazyka. Súťaži sa 
zúčastnilo 17 žiakov. Dlho očakávané výsledky nás 
príjemné prekvapili. Každý úspešný riešiteľ dostal 
diplom. Diplom so zlatou medailou, získal žiak s viac 
ako 80% bodmi. Najúspešnejší žiaci boli Nina 
Bédyová 97%, Andrea Torzewská 95%, Marko 
Lehocký 93%, Marko Pintér 90 %.

Prihlásili sme sa do súťaže NAJ ŠKOLA, je to nová 
šou RTVS pre všetky základné školy na Slovensku. 
Ide o televíznu vedomostnú súťaž. Z každého okresu 
na Slovensku postúpila do televíznej relácie len jedna 
škola a za náš okres sme to boli my. Televízny štáb 
prišiel nakrútiť niečo o našej škole a obci, ktoré žiaci 
reprezentovali a v mesiaci máj sa zúčastnili na 
natáčaní relácie NAJ ŠKOLA priamo v štúdiu RTVS
v Mlynskej doline v Bratislave. Zistili sme, že natočiť 
jednu reláciu nie je jednoduché, ako sa na prvý 
pohľad zdá. Žiaci si odniesli krásne zážitky a postup 
do ďalšieho kola. 

Ružová, biela,...to sú farby naše, porazíme súpera, 
víťazstvo je naše! 
Tento pokrik ,,našich“ detí počuli tréneri v tomto 
roku čím ďalej, tým viac. Aj keď prioritou, najmä 
v prípravkárskych kategóriách nie sú víťazstvá, ale 
radosť z hry, je to veľký odraz klubu a trénerov, že sa 
v našom klube pracuje poctivo. Po náročnom roku 
2021, kde sme mali veľa obmedzení sme išli do 
roku 2022 s predsavzatím odohrať čo najviac 
zápasov a turnajov. 
Dňa 8.1. - na teplomeroch -4°C, no nás to aj tak 
neodradilo naštartovať zimnú prípravu a tak sa 
konal prvý tréning v roku.
Striedali sa tréningy s prípravnými zápasmi a dňa 
23.4. sme opäť spravili nábor nových detí.

ŠK Junior
Ivanka pri Nitre

Počas jarnej časti sezóny sme odohrali aj prvý 
medzinárodný zápas s kategóriou U11, kde sme 
vycestovali do rakúskeho Ziersdorfu, v ktorom 
hráva náš tréner Matej a tak sme spojili príjemné s 
užitočným (odohrali zápas a následne sme ho 
povzbudzovali na jeho zápase, aj s rodičmi). 
Takýto istý formát sme zvolili aj v máji a vycestovali 
sme na prípravný zápas do Hlohovca, kde vtedy 
hrával náš tréner Jakub a tam odohrali zápasy 
kategórie U9 a U11 a následne sme takisto 
povzbudzovali s rodičmi nášho trénera na zápase. 
Ukázalo sa to ako veľmi dobrý nápad, keďže bolo 
vidno skvelé prepojenie trénera s deťmi. 

V lete sme sa opäť zapojili aj do ,,mimo“ futbalových 
aktivít - zúčastnili sme sa tréneri, rodičia a deti na 
súťaži vo varení gulášu u nás v obci, ale aj v Dolných 
Krškanoch. Na oboch súťažiach sme obsadili 
1. miesto :).
V auguste sme pokračovali v začatej tradícii 
z minulého roku a opäť sme zorganizovali futbalový 
turnaj Buch Cup o Pohár Paľka Königa, takže to bolo 
jeho druhé pokračovanie.

Opäť po roku sa naša škola zúčastnila Olympijského 
odznaku všestrannosti, ktorý organizuje Slovenský 
olympijský výbor. Odznak všestrannosti je určený  
pre žiakov 6. ročníka a je veľmi dobrou príležitosťou 
zistiť úroveň schopností a porovnať sa s rovesníkmi 
z celého Slovenska. Súťaž je zameraná na silové, 
rýchlostné a vytrvalostné schopnosti detí vo veku 
11-12 rokov, kde najšikovnejší žiaci získavajú zlatý, 
strieborný a bronzový odznak.
Bronzový odznak získali Lili Blicklingová, Marion 
Blicklingová, Lea Lincmaierová, Alexandra Grofová, 
Nia Veszprémiová, Maxim Potocký. Strieborný 
odznak získala Sara Zverková a zlatý odznak získal 
Samuel Kóňa. Výkony u Samka Kóňu dosiahli  
mimoriadnu úroveň. Predbehol 98% všetkých 
šiestakov z celého Slovenska. Krajského kola v Nitre 
sa zúčastnili traja žiaci, všetci boli úspešní.

V atletike sa uskutočnilo okresné kolo v Nitre. 
Za našu školu pretekali Samuel Kóňa, Tomáš Vrábel, 
Lucia Hořineková a Lea Melišová. Všetci pretekali 
v štyroch disciplínach hod kriketovou loptičkou, skok 
do diaľky, beh na 60 m a vytrvalostný beh na 600 m 
u dievčat a 1000 m u chlapcov. 

Najviac sa darilo Samuelovi Kóňovi, ktorý suverénne 
vyhral kategóriu chlapcov, stal sa majstrom okresu 
a postúpil do krajského kola, kde obsadil 4. miesto.

Žiaci ukázali svoje kvality aj v recitačných súťažiach 
v Hviezdoslavovom Kubíne v obvodnom kole sa 
naše mladšie žiačky umiestnili výborne - Dorotka 
Lišková v próze vybojovala 2. miesto v kategórii 
a Adel Parkányiová v poézii 2. miesto s postupom 
do okresného kola.

Žiaci sa aj tento rok zapojili do fotografickej súťaže 
AMFO 2022, v ktorej minulý školský rok získala 
fotografia našej žiačky Adely Baginovej postup do 
celoštátneho kola. Oplatilo sa, medzi ocenenými 
a vystavujúcimi žiakmi bolo z našej školy až 
24 žiakov.

V krajskom kole medzi ocenených autorov sa 
zaradil Matúš Krajčír. Čestné uznania získali 
fotografie Adely Baginovej a Adriana Obložinského. 
Títo traja žiaci zároveň postúpili do celoštátneho 
kola, kde Adel Baginová získala čestné uznanie.  

V júni sa uskutočnil športovo zábavný deň, 
dopoludnie sme strávili spoločne s rodičmi pri 
rôznych aktivitách a súťažiach. Zaujímavé aktivity na 
konci školského roka si pripravili v rámci účelového 
cvičenia pre žiakov 2. stupňa príslušníci 11. brigády 
vzdušných síl Nitra.

V areáli školy sme zrealizovali  rôzne úpravy. 
Vybudovali sme jazierko s vodnými rastlinami 
a živočíchmi, budujeme postupne vonkajšiu učebňu 
s netradičnými stoličkami - pníkmi na sedenie, ktorú 

chceme ešte obohatiť náučnými chodníkmi. 
Bude slúžiť na výučbu žiakov vonku. 

Nový školský rok 2022/2023 sa začal úspešne bez 
obmedzení. V septembri, v októbri a v novembri  sme 
uskutočnili plánované aktivity - Deň športu, Do školy 
na bicykli, Deň jazykov, Medzinárodný deň knižníc, 
Týždeň zdravej výživy, recitačnú súťaž Spomienky na 
Martu Myrtu, Čítajte s nami - návšteva krajskej 
knižnice v Nitre, plánované aktivity v ŠKD. 
V popoludňajších hodinách prebieha krúžková 
činnosť. Zapojili sme sa do súťaže Wocabe, kde žiaci 
3. ročníka vyhrali 1. miesto v okresnom šampionáte. 
Na jeseň sme absolvovali aj NOC v ŠKOLE, na ktorú 
sa žiaci veľmi tešili. Naši žiaci sa pod vedením pani 
učiteliek, učiteľov zapájajú do olympiád, súťaží 
a rôznych projektov. V niektorých súťažiach sú žiaci aj 
tento školský rok úspešní, postupujú do ďalších kôl 
a držíme im palce v reprezentácii našej školy. 
So žiakmi učiteľom pomáhajú školská špeciálna 
pedagogička a asistentky učiteľa.
Uskutočnené akcie a úspechy žiakov sú 
zdokumentované na našej webovej stránke školy.
Poďakovanie patrí celému pedagogickému zboru za 
aktivity realizované so žiakmi, nápaditosť, iniciatívu, čo 
prináša pozitívne výsledky a radosť z vykonanej práce.
Ďakujeme za veľmi dobrú spoluprácu zriaďovateľovi 
školy a obecnému úradu.

Mgr. Iveta Ovečková, riaditeľka ZŠ Ivanka pri Nitre



Týmto turnajom sme dokázali, že aj keď počasie 
v ten deň nebolo ideálne, dokáže sa pripraviť 
každým rokom lepšie a lepšie. V tomto roku sme 
dokonca vymysleli dve tomboly (detská tombola - 
každé dieťa dostalo 1 lístok a malo možnosť vyhrať 
nejakú cenu; ,,dospelácka“ tombola – rodičia 
a ostatní ľudia si mohli zakúpiť lístky, v hre bolo až 
31 cien!). Všetky ceny v tombole boli pokryté zo 
sponzorských darov (či už finančných alebo 
materiálnych) začo sme každému poďakovali, že 
podporili akciu pre naše deti. 
V septembri sa začala jesenná časť sezóny 
2022/2023. Prihlásili sme už aj kategóriu mladších 
žiakov U13. Pre narastajúci počet členov sme sa 
dokonca rozhodli prihlásiť dve mužstvá U9 (cieľom 
bolo aby hrali aj ročníky, ktoré ešte nezapadajú do 
kategórie U9, aby naberali skúsenosti už teraz). 
Počas roka sa nám takisto podarilo doplniť aj 
trénerský káder, začo sme veľmi radi, keďže sa 
dokážeme detailnejšie venovať rozvoju detí. 
Trénerský káder pre sezónu 2022/2023:
U8 - ročníky 2015, 2016, 2017: Jarka Majdánová, 
Simona Boszorádová
U9 - ročník 2014: tréner - Jakub Blaži; asistent 
trénera: Matej Blaži
U11 - ročníky 2013, 2012: tréner - Lukáš Žembera; 
asistent trénera: Lenka Žemberová
U13 - ročníky 2011, 2010: tréner - Matej Blaži; 
asistent trénera: Jakub Blaži
Jesenná časť sezóny skončila v októbri a tak sme sa 
rozhodli 5. novembra konečne pripraviť pre deti (ale 
aj rodičov) ukončenie sezóny. Kto nás pozná, vie že 
nemáme radi ,,ľahké“ veci a tak sme sa rozhodli 
usporiadať ukončenie sezóny v štýle Halloween. 

Akcia sa konala v kultúrnom dome a odhliadnuc od 
chorôb, zúčastnil sa jej každý, aj s rodičom. Vstupné 
na akciu bolo jednoduché: MASKA :). Sezónu, ale aj 
fungovanie klubu a plány do blízkej budúcnosti na 
začiatok okomentoval prezident klubu Peter König. 
Ďalej dostali slovo tréneri, každý zvlášť za svoju 
vekovú kategóriu, zhodnotili sezónu a vyhodnotili si 
aj zopár individuálnych ocenení. Akcia pokračovala 
voľnou zábavou, následne sa vyhlasovali aj najlepšie 
masky detí za dané kategórie ale bola kategória aj 
,,dospelák“ (žena a muž). Akcia sa vydarila a ako 
nám bolo povedané z viacerých strán - niektoré deti 
rozprávajú o tej akcii ešte doteraz :).
Aktuálne je zimná prestávka a tak sa zúčastňujeme 
halových turnajov a po novom roku sa odštartujte 
príprava na novú sezónu.
Ciele pre rok 2023:
- založenie webovej stránky (zahrnutie aj predaja 
tovaru s logom ŠK Junior)
- pokračovanie vo vzdelávaní trénerov (pozn. každý 
tréner už má trénerskú licenciu)
- zavedenie tréningového modelu
- nábor nových členov (doplnenie ročníkov 2017 
a 2018)
- získavanie nových sponzorov za cieľom 
materiálno-technického zabezpečenia klubu
- zabezpečenie brankárskych tréningov pre 
brankárov v každej kategórii
- 3. ročník Buch Cup o Pohár Paľka Königa 
(predbežný dátum 19.8.2023)
 
Pre zaujímavosť - ŠK Junior v číslach:
28 - toľko mesiacov je založený náš klub
73 - toľko členov je aktuálne v našom klube 
(tréneri a hráči)
182 - toľko gólov dokázali všetky naše družstvá 
streliť za jesennú časť sezóny 2022/2023
460 - toľko kilometrov sme museli precestovať, 
aby sme odohrali prvý medzinárodný prípravný 
zápas
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TJ Družstevník Ivanka pri Nitre

Vážení športoví priatelia, po roku máme opäť 
možnosť prostredníctvom tohto článku priblížil 
dianie v Ivanskom futbalovom klube.
Po úspešnom absolvovaní zimného sústredenia 
nastúpilo A mužstvo do novej sezóny na víťaznej 
vlne a s chuťou pobiť sa o čo najlepšie výsledky. 
Radosť nám robili najmä naši mladí chlapci, ktorým 
pomáhali napredovať v ich futbalovej kariére 
skúsenejší hráči. 
Popri súťažných povinnostiach sa nám podarilo 
zorganizovať už tradičný letný turnaj o pohár 
starostky obce, letnú brigádu na skrášlenie okolia 
futbalového ihriska či výjazd pre našich najmenších 
na futbalový zápas Slovenskej reprezentácie.
Mládež TJ Družstevník Ivanka pri Nitre zažila 
turbulentný rok. Po konsolidovanej jarnej časti 
sezóny, sprevádzanej dobrými výsledkami 
v kategóriách Mladší žiaci U13 a Prípravka U11, nás 
zastihlo hektické letné obdobie. Výsledkom bolo, že 
do nového súťažného ročníka sme prihlásili iba 
družstvo do 11 rokov. 
Zoštíhlenie hráčskeho kádra nám poskytlo priestor 
vylepšiť tréningový proces a ešte väčší dôraz klásť 
na individuálny prístup. Hlavným cieľom nášho 
mládežníckeho futbalového projektu je všeobecný 
rozvoj detí tak po fyzickej, ako aj osobnostnej 
stránke. Správne návyky a hodnoty získané počas 
tréningového procesu si mladý futbalista nesie so 
sebou po celý život a čerpá z nich pri úspešnom 
zvládaní náročných životných situácii. Tréningy sú 
vedené prevažne formou malých hier s využitím 
súťažných prvkov tak, aby všetci borci boli neustále 
aktívne zapojení do hry a hlavne s loptou na nohe.

V kategórii Prípravka U11 v tejto sezóne dostávajú 
príležitosť zahrať si 3.ligu skup.B všetci chlapci 
a dievčatá vo veku do 11 rokov. Počas sezóny sme 
v akcii každú druhú sobotu na turnajoch, kde sa 
stretávame s mužstvami z okresu Nitra, Šaľa a Zlaté 
Moravce. Cieľavedomou prácou na tréningoch naši 
mladí futbalisti získavajú čoraz väčšiu istotu na 
kopačkách a napredujú každým dňom. Keďže sme 
jeden tím, nehodno pochváliť jednotlivcov, ale celé 
družstvo. Hráčov za výkony na ihrisku a zodpovedný 
prístup k povinnostiam a rodičov za veľkú podporu.
Priateľskú atmosféru a súdržný kolektív budujeme aj 
spoločnými akciami či už na ihrisku, alebo aj mimo 
neho. Patria k nim napríklad posezónny rodičovský 
zápas  spojený s opekačkou, Mikulášsky miniturnaj 
alebo rozlúčkový zápas Mareka Hamšíka na 
Tehelnom poli v Bratislave.

Káder tvoria: Viktor Bott, Matej Deglovič, Milan 
Deglovič, Jakub Kohút, Gabriel Kohút, Matej 
Podhorec, Šimon Podhorec, Július Arvay, Viktória 
Arvayová, Matúš Balco, Lukáš Svetlanský, Ján 
Morávek, Roland Kónya, Štefan Kóňa, Šimon 
Rakovský
Za podporu by sme chceli veľmi pekne 
poďakovať všetkým našim fanúšikom, rodičom 
našich mládežníkov, sponzorom a obecnému 
zastupiteľstvu na čele s pani starostkou za 
vytvorenie podmienok na športové a kultúrne 
zážitky v našej obci.

TJ Družstevník Ivanka pri Nitre



Stalo sa 
v roku 
2022

Zbierka pre matky s deťmi na 
ukrajinských hraniciach mala 
skutočne veľký rozmer. Ľudia 
s dobrým srdcom prispeli 
širokým sortimentom. Nakoniec 
sa zaplnilo až 8 paliet. 
Sme šťastní, že sa našli ľudia s 
dobrým srdcom ochotní 
pomôcť ľudom v núdzi.

Dlhodobo plánovaná 
výmena oplotenia sa 
dostala na rad tento 
rok. Obyvatelia obecnej 
bytovky aj okolitých 
domov veľmi ocenili 
uskutočnenie tejto 
sľubovanej akcie. 
Oplotenie tak dostalo 
nový, oku lahodiaci 
vzhľad a samozrejme aj 
lepšiu funkčnosť.

Požiar smetnej nádoby sa podarilo 
zahasiť duchaprítomnému mladému 
obyvateľovi blízkej bytovky spolu so 
zamestnancom obecného úradu. 
Dôležitosť nevhadzovať tlejúce 
sviečky do smetných nádob sa aj 
teraz iba potvrdila. Smetná nádoba 
zostala zničená a nepoužiteľná.

Kolega z obecného úradu zavítal do 
školy, škôlky, potravín, zelovocu, 
navštívil poštu aj lekáreň 
a podaroval kvet ženám pracujúce 
v týchto odvetviach. Obec neobišla 
ani seniorky v našej obci a potešila 
ich kvietkom a dezertom. 

Zbierka pomoci pre ľudí
na ukrajinských hraniciach

Požiar smetnej nádoby 
a lukovskom cintoríne

Medzinárodný deň žien

Výmena oplotenia pri obecnej bytovke

Nezabúdame ani na pietne miesta v 
obci, vďaka zamestnancovi obecného 
úradu sa opravili lavičky na cintoríne, 
aby mohli opäť plniť svoj účel. 

Oprava lavičiek na cintoríne

„Morena, Morena, obi si kolená.  
Prichystáme ťa, odejeme ťa,
zapálime ťa, zhodíme ťa.
Vo vode ťa utopíme
takto ťa odprevadíme.
Nech rozkvitne zelený háj
a nech príde krásna jar.“
Tak aj takouto básňou sa možno 
lúčiť s morenou, ktorú si tento rok 
pripravili pani učiteľky s deťmi 
z 5. triedy materskej školy. Založili 
tak novú tradíciu privolania jari 
v našej obci.

Vynášanie Moreny



Výročná členská schôdza MO Jednoty
dôchodcov v Ivanke pri Nitre 

Na tejto schôdzi prebehli aj voľby do predsedníctva MO, 
ktorou sa stala Mgr.Dagmar Szabóova. Program spestri-
li svojim vystúpením deti z druhého ročníka základnej 
školy a deti z 5. ročníka materskej školy. Prajeme organi-
zácii našich seniorov úspešne pokračovanie vo svojej 
činnosti a plnení plánov.

Podarilo sa nám zveľadiť vstup do kultúrneho domu, 
ktorý je jediným priestorom na interiérové kultúrne 
podujatia v obci. Po jeho úprave máme jeden slušný a 
reprezentatívny priestor nielen pre kultúrny dom, ale aj 
moderný vstup do sobášnej miestnosti, ktorá je 
súčasťou kultúrneho domu. Taktiež sme vybudovali 
bezbariérový vstup do kultúrneho domu, čím sme 
umožnili prístup pre každého ZŤP občana, ktorý k nám 
prichádza za kultúrou a samozrejme aj rodičov s deťmi v 
kočíku. Projekt bol realizovaný z programu Municipality 
Nadácie SPP.

Zamestnanci obecného úradu spolu s občanmi dokáza-
li využiť víkendový deň na čistenie našej obce a prispieť 
tak ku krajšiemu a kvalitnejšiemu životu v nej. Odmenou 
im bol pocit dobre vykonanej práce a chutný guláš o 
ktorý sa postaral pán Horváth. 
K čistejšej obci prispieva aj následné osadenie nových 
smetných nádob.

Obecná brigádaDeň narcisov

Každoročná zbierka pre 
ligu proti rakovine neobišla 
ani našu obec. Dobrovoľní-
ci pohybujúci sa po obci 
zbierali finančné prostried-
ky pre ľudí postihnutých  
závažným ochorením. 
Usmievavé tváre 
prispievateľov značili čisté 
a dobré srdcia, ochotné 
pomôcť. Nech finančné 
prostriedky vyzbierané 
v tento deň pomôžu tým, 
ktorí to najviac potrebujú.

V kostole sv. Martina sa 
konal koncert nevidia-
ceho speváka Maroša 
Banga. Koncert 
moderovala jeho 
manželka Saša Bango-
vá. Spevák prezývaný 
aj slovenský Bocelli má 
nepopierateľný talent. 
Milovníci hudby si prišli 
na svoje a nadšené 
pocity zdieľali ešte dlho 
po koncerte. 

Stavanie Mája

Tradičné stavanie Mája pred obecným úradom nemohlo 
chýbať ani tento rok. O bezpečné postavenie sa postarali 
dobrovoľní hasiči. Kultúrny program si pripravili deti 
z materskej školy a spevácky zbor Ivančanka. Žiaci 
základnej školy oblečení do tradičných krojov vyzdobili máj. 
Početná divácka kulisa vytvárala príjemnú atmosféru pri 
tejto oslave prvého mája.

Koncert Viera,
nádej, láska. 

Úprava vestibulu kultúrneho domu



Obnova ihriska na Myrtinej a Vinohradskej ulici 

Slnečné počasie prialo zamestnancom obecného 
úradu, ktorí sa podieľali na obnove detského ihriska 
na Myrtinej ulici. Futbalové bránky a basketbalový 
kôš dostali nové sitá, preliezky, kolotoče a aj lavičky 
sa odeli do nového šatu. Obyvatelia veľmi uvítali 
obnovu tohto detského ihriska. Zostáva už len 
dúfať, že takto obnovené ihrisko bude slúžiť deťom 
čo najdlhšie.
Taktiež sa podarilo obyvateľom bytového domu 
opraviť hracie prvky na ihrisku na Vinohradskej 
ulici, obec zakúpila nové lavičky na ihrisko a na 
záver bolo vymenené oplotenie, ktoré bude slúžiť 
opäť dlhé roky. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa 
na týchto prácach podieľali.Oslava dňa sv. Floriána

Tradične patrí skorý máj oslave dňa sv. Floriána, 
patróna hasičov a nebolo tomu inak ani tento rok. 
Dobrovoľný hasičský zbor Ivanka pri Nitre si pre 
divákov pripravili pútavý program v obecnom 
parku. Ukážky hasičskej techniky boli pre deti 
veľkým lákadlom. Nechýbali ani ukážky zásahu 
vystrihovania osoby z vozidla pri dopravnej 
nehode, či ukážky hasenia vozidla. Deti sa mohli 
dozvedieť viac o práci hasičov, obdivne počúvali 
zapnuté sirény a zaujímali ich všetky detaily 
a vybavenia vozidiel. Dobrej nálade a obdivným 
pohľadom publika hrali na nôtu príjemné tóny 
skupiny Fénix. O občerstvenie a dobré počasie 
bolo tiež postarané, ale záver hasičskej akcie 
nemôže končiť inak ako obrovským lejakom, ktorý 
symbolicky uzavrel tuto tradičnú ivansku akciu.

Deň detí

Deň detí sa v našej obci stáva vychýrenou akciu. 
Nebolo tomu inak ani tento rok. Deti a rodičia si priši 
na svoje, veď vyberať bolo skutočne z čoho. 
Množstvo atrakcií spríjemnilo popoludnie veľkému 
množstvu detičiek. Skákacie hrady pre malých aj 
väčších, jazda na koníkoch či program na pódiu boli 
súčasťou tejto úžasnej akcie. Deti si mohli pozrieť 
divadielko pána Gontka, bublikovú šou, zatancovať 
si na minidisco. Pre deti bolo pripravené občerstve-
nie, sladkosti, drobné darčeky. Maľovanie na tvár, 
vystúpenie gymnastiek či diskotéka s hokejovým 
maskotom Corgim sa tešili veľkej obľube. Vláčik, 
hasičské autá či minigolf mohli vyskúšať všetky deti. 

Oslava 30 rokov speváckej skupiny Ivančanka

Spevácka skupina Ivančanka oslávila 30 rokov. 
Ku gratulantom sa v sobotu 18.6.2022 v obecnom 
parku pridali aj spevácke súbory Zbežanka, Seniori-
-Horné Krškany, Nevädza-Nitra, Lúč -Lužianky.
Vďaka patrí pani Mgr. Dagmar Szabóovej, ktorá túto 
oslavu 30-ročnice za podpory pani starostky a jej tímu 
zorganizovala. Každý kto priložil ruku k dielu môže byť 
spokojný, oslava dopadla na výbornú. Pamätné 
a ďakovné listy budú pripomínať toto krásne stretnutie.



Tento rok prebehlo výberové 
konanie na pozíciu riaditeľa 
školy. Opätovne bola do tejto 
funkcie zvolená Mgr. Iveta 
Ovečková. Nech jej plné 
nasadenie a odhodlanie 
prinesú úspechy aj v ďalšom 
funkčnom období.

Turnaj o putovný pohár starostky obce Ivanka pri Nitre

Futbalových nadšencov privítali organizátori tohto podujatia na 
futbalovom ihrisku v Ivanke pri Nitre. 21. ročníka turnaja sa 
zúčastnilo 11 tímov. Najlepšie sa darilo tímu FC NOV ktorí si 
vybojovali víťazstvo. Na druhom mieste sa umiestnil tím 
Trestná lavica a na treťom mieste tím Oranjes. 

Výmena oplotenia na
futbalovom ihrisku

Vďaka spoločným silám nadšencov 
futbalu sa podarila zorganizovať brigáda 
na odstránenie starého a nevzhľadného 
oplotenia okolo futbalového ihriska. 
To bolo následne nahradené novým 
funkčným oplotením. Samozrejme 
nechýbala ani úprava vstupu do areálu 
ihriska, ktorá odvtedy slúži na 
parkovanie. V brigáde sa pokračovalo aj 
nasledujúce dni kedy sa natierali bránky 
a upravovalo sa okolie. 

Súťaž o naj guláš

V obecnom parku sa 
konala súťaž o najlepší 
guláš. Na jubilejnom 15. 
ročníku sa zišlo 13 tímov, 
no víťaz mohol byť len 
jeden. Majstrami sa pre 
tento ročník stal tím ŠK 
Junior Ivanka pri Nitre. 
Pre všetky zúčastnené 
tímy boli pripravené 
diplomy a pamätné ceny. 
Malí aj veľkí sa mohli 
zapojiť do súťaženia na 
pódiu v rýchlostných 
súťažiach jedenia. 
K dobrej nálade prispeli aj 
hudobné kapely spolu so 
speváckou skupinou 
Ivančanka.

Ivanka pri Nitre má už
3000 občanov

Jubilejným občanom sa stal malý 
Miško, ktorý v našej obci býva so 
svojimi rodičmi a malou sestričkou. 
Od obecného úradu a pani 
starostky si odniesol aj milý darček 
a pamätnú medailu.

Výberové konanie na
obsadenie riaditeľa

základnej školy



Deň detí sa v našej obci stáva 
vychýrenou akciu. Nebolo tomu inak ani 
tento rok. Deti a rodičia si priši na svoje, 
veď vyberať bolo skutočne z čoho. 
Množstvo atrakcií spríjemnilo popoludnie 
veľkému množstvu detičiek. Skákacie 
hrady pre malých aj väčších, jazda na 
koníkoch či program na pódiu boli 
súčasťou tejto úžasnej akcie. Deti si mohli 
pozrieť divadielko pána Gontka, 
bublikovú šou, zatancovať si na 
minidisco. Pre deti bolo pripravené 
občerstvenie, sladkosti, drobné darčeky. 
Maľovanie na tvár, vystúpenie 
gymnastiek či diskotéka s hokejovým 
maskotom Corgim sa tešili veľkej obľube. 
Vláčik, hasičské autá či minigolf mohli 
vyskúšať všetky deti. Pochvalné ohlasy 
iba svedčia o tom, že táto akcia sa za 
výraznej podpory pani starostky a jej 
tímu z obecného úradu stáva každoročne 
najžiadanejšou akciou v našej obci.

Privítanie nových občanov obce

Krásne zorganizovaná akcia vítania nových občanov 
narodených v roku 2021 sa mohla tento rok uskutočniť 
v kultúrnom dome za prítomnosti všetkých narodených 
detičiek a ich rodičov. V roku 2021 sa narodilo 35 detí, 
z toho 18 chlapcov a 17 dievčat. Rodičia im vybrali 
takéto mená: Samuel, Oliver, Matúš, Jakub, Benjamín, 
Maxim, Nelya, Liana, Rebeka, Kristína, Dominik, Michal, 
Matej, Michaela, Samuel, Samuel, Nina, Jozef, Nikola 
Kristína, Zara, Tamara, Tobias, Maxim, Bibiana, Viktor, 
Elissa, Elizabeth, Martina, Tamara, Daniel, Samuel, 
Rebeka, Vanesa, Tomáš, Daniela.

V nočných hodinách došlo v 
Ivanke pri Nitre k výbuchu 
bankomatu, ktorý bol 
umiestnený v budove miest-
nych potravín. Neznámy 
páchateľ s pomocou výbuš-
niny bankomat otvoril 
a pravdepodobne si odniesol 
kazety s finančnou hotovos-
ťou. 

Rekonštrukcia Krakovskej ulice

V mesiaci september prebehla ďalšia 
rekonštrukcia miestnej komunikácie - 
Krakovská ulica (časť od Novozámockej 
po Mojmírovskú).

Počet vystavovaných zvierat 
na výstave presiahol hranicu 
300 kusov. Predajná výstava 
prilákala veľké množstvo 
návštevníkov. Najmenších 
návštevníkov potešili vystavo-
vané zvieratká, sladké odmeny 
a ukážky traktorov. Nemohla 
chýbať ani tombola s hodnot-
nými cenami. 

Chovateľská výstava
v obecnom parku

Deň matiek

Krádež bankomatu



Na prvom zasadnutí OZ predseda miestnej 
komisie informoval o výsledkoch volieb, 
starostka a zvolení poslanci zložili sľub.  
Starostka poďakovala svojmu 
doterajšiemu zástupcovi a poslancovi 
Stanislavovi Kurekovi za jeho dlhoročnú 
prácu, podporu a pomoc pre našu obec. 
Taktiež poďakovala poslancom Mgr. Viere 
Kubisovej a Ing. Branislavovi Kukurovi za 
ich prácu vo volebnom období 2018-2022. 

Pán farár vyjadril úprimné poďakovanie približne 
30 mužom a miništrantom, ktorí sa s ohromnou energiou 
pustili do očisťovania farského pozemku. Poďakovanie patrí aj 
členom obecného zastupiteľstva na čele s pani starostkou za 
materiálne zabezpečenie a osobné zaangažovanie sa. Následne 
bolo vybudované nové oplotenie.

Turnaj o putovný pohár
Paľka Königa

V našej obci prebiehal 2. ročník 
Buch-cupu o pohár Paľka Königa, 
organizovaný športovým klubom ŠK 
Junior Ivanka pri Nitre. Vo viacerých 
kategóriach sa predviedli budúce 
futbalové nádeje. Neodradilo ich ani 
upršané počasie a do zápasov išli 
s plným nasadením. Ocenení boli 
všetci účastníci turnaja.

Ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva

Október - mesiac úcty k starším. Včera sa v popoludňajších 
hodinách uskutočnilo tradičné posedenie pre dôchodcov 
v našej obci. Zaspievala nám spevácka skupina Ivančanka 
a milým vystúpením prispeli aj deti z MŠ Roháčik. Nechýbalo 
ani občerstvenie, družné rozhovory, dobrá nálada a malá 
pozornosť pre každého. Jubilanti dostali pamätné listy 
a pekný darček. Tešíme sa, že sme sa zišli v takom hojnom 
počte, tak nech je tomu tak aj o rok!

Jubilejný 15.ročník súťaže v prednese poézie a prózy 
Spomienky na Martu-Myrtu sa opätovne tešil veľkému záujmu 
detí z MŠ a ZŠ. Súťaž v prednese poézie a prózy bola 
organizovaná Maticou slovenskou, každé dieťa dostalo za svoj 
umelecký výkon peknú knihu a diplom.

Brigáda vo farskej záhrade

Posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Spomienky na Martu-Myrtu



Milí moji spoluobčania,
V mene poslancov obecného zastupiteľstva, v mene 
zamestnancov úradu, ale aj v mene svojom Vám 

úprimne a zo srdca želáme, 
nech šťastia, radosti hojne máte doma, nech obíde Vás 

zoširoka nešťastie a smola, nech pohoda zavládne Vám 
nad vianočným stolom, nech láska prevládne nad 

každým zlým slovom. Keď príde tichá noc, ktorá má 
zvláštnu moc, prajeme Vám veľa lásky, šťastia, zdravia, 

a nech sa Vám splnia najtajnejšie priania. 
Chceme Vám k Vianociam  priať, nech je vždy nablízku 
ten, kto Vás má rád. Nech stačí mu pohľad do vašich 
očí, aby vedel, aké želanie sa vám v hlave točí. Nech 

nikdy nespoznáte bôľ ani klam a o Vianociach nech nie 
ste nikdy nikto sám. Nech Vianoce sú sviatky so 

smiechom po boku, želáme Vám to najlepšie v celom 
novom roku!

„Moja myšlienka na Vianoce, či už staromódna alebo 
moderná, je veľmi jednoduchá: milujem ostatných. 
Premýšľajte o tom, prečo musíme čakať na Vianoce, 

aby to tak bolo?!“ - Bob Hope


