
P R E H Ľ A D

www.smolenice.com

str. 2

SMOLENICKÉ 
NOVINY 
 PRE OBČANOV VYDÁVA OBEC SMOLENICE 

Ro č n í k I V O b č a s n í k - N E P R E DAJ N É č í s l o d e c e m b e r  2 0 1 8 4

KONTAKTY
Kontaktné údaje OcÚ, poslanci...

str. 4,5SPOLOČNÍK INTERNET
Prieskum na základnej škole v Smoleniciach...

str. 6,7
Pohľad do histórie kaštieľa cez 3D program...

str. 8
Listy od čitateľov...

str. 9
Anglický jazyk na ZŠ s MŠ v Smoleniciach bude... 

str. 10,11
Fotodokumentácia za IV. štvrťrok v Smoleniciach...

str. 12DOBRE VEDIEŤ
Daňová a oznamovacia povinnosť občanov...

str. 13Svätý Mikuláš 2018
Mikulášku dobrý strýčku...

KAŠTIEĽ V SMOLENICIACH

VÁŽENÍ SPRACOVATELIA...

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA

FOTOALBUM

str. 3VÝSLEDKY VOLIEB
Štatistiky z komunálnych volieb...

str. 15

str. 16ŠTATISTIKY

NIET ĽAHKEJ CESTY

str. 14ŠPORTOVEC ROKA TTSK 2018
Naša kandidátka na ocenenie...

Vážené poslankyne, poslanci, vážení občania!
Stojíme na prahu nového 4-ročného obdobia. Pred nami je nová kapitola práce 
v prospech rozvoja našej obce, ale i spokojnosti obyvateľov.
Pri spätnom pohľade na naše štvorročné pôsobenie si dovolím konštatovať, že sa nám 
v spolupráci s vami, vážení spoluobčania, podarilo nielen pripraviť, ale aj dotiahnuť do 
úspešného konca mnoho projektov. Niektoré plány na zveľaďovanie našej obce boli 
dlhodobé a vyplývali z nášho volebného programu. Mnohé požiadavky sa objavovali 
postupne počas rokovaní obecného zastupiteľstva a vyplynuli z potrieb, ktoré bolo 
nutné riešiť v každodennom živote našej obce. A znovu sa nachádzame v čase, kedy 
občania ukázali, čo chcú. Znova máme po voľbách. Pred chvíľou sme my, zvolení 
predstavitelia obce  zložili zákonom predpísaný sľub v mene Obce Smolenice, ktorý 
prijímame ako veľkú zodpovednosť. Poslanci a ja, ako starosta obce sme dostali 
mandát na zastupovanie voličov a ich záujmov v obecnom zastupiteľstve a pri riadení 
obce. Budem rád pani poslankyne a páni poslanci, keď pri rozhodovaní v zastupiteľ-
stve budete prezentovať nielen svoje názory, ale i názory, podnety či prípadné 
sťažnosti voličov, ktorí vám prostredníctvom hlasu prejavili dôveru.
Vážení spoluobčania. Len na nás záleží, aké si v obci vytvoríme podmienky na život, 
aké si vybudujeme vzťahy, ako si zveľadíme a ochránime okolité prostredie. Je 
nereálne, aby toto všetko zabezpečoval obecný úrad. Pridajme každý ruku k dielu 
a prispejme tak všetci ku krajšiemu životu v Smoleniciach. Život v obci je veľmi 
rozmanitý, mnohokrát závislý od vašej ochoty pomôcť. Nie vždy je všetko podľa 
našich predstáv, ale niekedy je potrebné prekonať pohodlie a jednoducho ísť medzi 
ľudí a podporiť nielen obec, ale i zainteresovaných z obce pri rôznych kultúrnych 
podujatiach.
Sám za seba chcem v prvom rade ešte raz poďakovať všetkým občanom, ktorí mi 
v neľahkom rozhodovaní pri volebných urnách opäť dali svoj hlas. Zároveň chcem 
týchto voličov ubezpečiť, že budem i naďalej pokračovať v práci, ktorú sme pred 
štyrmi rokmi začali. Budem sa snažiť plány a ciele naďalej rozvíjať a zveľaďovať. Chcem 
byť nápomocný i občanom, ktorí mi vo voľbách nedali svoj hlas. Som starostom 
všetkých občanov Smoleníc, moja ruka bude nápomocná i pri riešení ich problémov 
a každodenných starostí. 
V neposlednom rade sa chcem poďakovať poslancom OZ, ktorí mi počas štyroch 
rokov pomáhali, často pri neľahkom rozhodovaní. Snažili  sme sa pracovať ako jeden 
tím. Ťahali sme spolu za jeden koniec povrazu a myslím, že výsledky možno vidieť 
v každodennom živote v obci. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým občianskym 
združeniam, klubom, organizáciám, ale i vám všetkým, ktorí ste priložili ruku k dielu, 
keď to bolo najviac potrebné. Veľké poďakovanie patrí aj odchádzajúcim poslancom, 
menovite pánovi Pavlovi Záreckému, Vladimírovi Polákovi, Petrovi Križanovi a Tomá-
šovi Mrázovi.

                                                                                                Anton Chrvala, starosta obce 

SLÁVNOSTNÝ PRÍHOVOR STAROSTU OBCE NA USTANOVUJÚCOM VEREJNOM ZASADNUTÍ

Majstrovstvá sveta v silovom trojboji...

Štatistiky za predošlé obdobie
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ÚRADNÉ HODINY:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok 

O b e c n ý ú r a d S m o l e n i c e

Adresa:
Obecný úrad Smolenice
Ulica SNP 52,  919 04 Smolenice

E-mail:
 

IČO: 312 983
DIČ: 2021175684
Číslo účtu IBAN: Sk6402000000000004224212 BIC: SUBASKBX

Tel.č.:  033/5571 100     Fax:  033/5571 133

info@smolenice.com
podatelna@smolenice.com
matrika@smolenice.com

   
Anton Chrvala  - starosta obce

Radoslav Horník - zástupca starostu

Ing. Peter Zamborský - stavebný úrad, výrub stromov

Ing. Anna Lošonská - ekonomický úsek

Mgr. Darina Vrtochová - ekonomický úsek, správa náj. bytov

Mgr. Natália Slováková - podateľňa, pokladňa

Mgr. Adriana Fričová - matrika, ohlasovňa pobytu, soc. služby

Alena Hirnerová - dane, poplatky, odpady, správa cintorínov

starosta@smolenice.com

radoslav.hornik@smolenice.com

peter.zamborsky@smolenice.com

anna.losonska@smolenice.com

darina.vrtochova@smolenice.com

natalia.slovakova@smolenice.com

adriana.fricova@smolenice.com

alena.hirnerova@smolenice.com

7:30 - 16:00
7:30 - 16:00
7:30 - 17:00
7:30 - 16:00
7:30 - 12:30

Poslanci obecného zastupiteľstva

Michal Holkovič 
Komisia bytová, 
Komisia kultúry a športu,
Komisia obchodu a cestovného ruchu

E-mail: michal.holkovic@oz.allianzsp.sk

Radoslav Horník
Zástupca starostu
Komisia výstavby, 
Komisia pre územný plán obce 

E-mail:radoslav67@icloud.com

Ing. Peter Janiga 
Komisia na ochranu verejného záujmu
pri výkone verejných funkcionárov,
Komisia kultúrneho dedičstva

E-mail: pejaniga@gmail.com

Tibor Lančarič
Komisia verejného poriadku, dopravy
bezpečnosti a životného prostredia, 
Komisia bytová 

E-mail: tibislovakia@seznam.cz

Ing. Svetlana Petrovičová
Komisia finančná

E-mail: svpetrovicova@gmail.com

prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD. 
Komisia školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí,
Komisia kultúrneho dedičstva,
Komisia finančná

E-mail: libusa.radkova@gmail.com

Ing. Ondrej Repa
Komisia výstavby, 
Komisia pre územný plán obce, 
Komisia kultúry a športu

E-mail: ondrej.repa37@gmail.com

Anton Chrvala
Starosta obce

E-mail: starosta@smolenice.com

  
  

  

f Obec
Smolenice

www.smolenice.com

Adriana Galbová
Komisia finančná,
Komisia školstva, zdravotníctva
a sociálnych vecí

E-mail: adrikagalbova@gmail.com

Radko Mráz

Komisia bytová
Komisia obchodu a cestovného ruchu,

E-mail: radkomraz8@gmail.com

Ing. Mgr. Júlia Rakovská, PhD.
Komisia školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí

E-mail: julia72@post.sk

ThLic. PaedDr. PhDr. Ivana Štibraná
Komisia kultúrneho dedičstva,
Komisia kultúry a športu,
Komisia školstva, zdravotníctva
a sociálnych vecí

E-mail: ivanastibrana@gmail.com
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Okrsok č. 1  KD Smolenice - kinosála
Okrsok č. 2  KD Smolenice – sobášna sieň
Okrsok č. 3  KSD Smolenická Nová Ves

Výsledky hlasovania vo  voľbách 
do orgánov samosprávy 
Obce Smolenice  dňa 10. novembra 2018 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných hlas. lístkov odovzdaných pre voľby do OZ
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť
Počet zvolených poslancov
Počet platných hlas. lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce
% účasti voličov 

KD 
kinosála
Okrsok

1

KD 
sobášna 

sieň
Okrsok

2

KSD
SNV

Okrsok
3

spolu
obec

1043
598
598
592

587
52,3 %   

1166
671
671
659

661
57,5 %

499
290
290
288

287
58,1%

2808
1559
1559
1539

11
11

1535
55,51 %

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov
 na funkciu starostu obce podľa okrskov:  

KD 
kinosála
Okrsok

1

KD 
sobášna 

sieň
Okrsok

2

KSD
SNV

Okrsok
3

spolu
obec

1166
369

1. Anton Chrvala 
2. Pavol Púchly, Ing. 

433
154

490
171

243
44

  1. Ondrej Repa, Ing. 

  2. Radko Mráz

  3. Michal Holkovič

  4. Tibor Lančarič 

  5. Ivana Štibraná, ThLic. PaedDr. PhDr. 

  6. Radoslav Horník 

  7. Peter Janiga, Ing. 

  8. Svetlana Petrovičová, Ing. 

   9. Libuša Radková, prof. Ing. Mgr. PhD. 

10. Júlia Rakovská, Ing. Mgr. PhD. 

11. Adriana Galbová 

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov 
na poslancov OZ v jednotlivých okrskoch: 

KD 
kinosála
Okrsok

1

KD 
sobášna 

sieň
Okrsok

2

KSD
SNV

Okrsok
3

spolu
obec

323

317

297

303

288

253

269

257

276

221

203

367

365

361

341

360

266

319

252

288

264

265

228

139

131

117

103

203

97

150

75

126

70

918

821

789

761

751

722

685

659

639

611

538

KDH

KDH

SMER-SD

SMER-SD

NEKA

NEKA

NEKA

NEKA

NEKA

NEKA

SME RODINA-Boris Kollár

  1. Tomáš Púchly

  2. Pavol Púchly, Ing.

  3. Monika Slamková, Ing.

  4. Pavol Hajiček

  5. Miroslav Sedlák, Mgr.

  6. Daniela Kozárová

  7. Mária Hodulíková

  8. Jozef Vavro

   9. Marián Jánošík

KDH

KDH

SMER-SD

NEKA

NEKA

NEKA

NEKA

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ

SMER-SD

KDH

SMER-SD

SMER-SD

Náhradníci-kandidáti, ktorí neboli zvolení 

192

204

90

183

181

101

94

98

61

227

209

288

193

175

134

111

85

91

67

62

68

69

68

43

40

44

49

486

475

446

445

424

278

245

227

201

Za starostu obce bol zvolený Anton Chrvala

Počet zvolených žien

5

Počet zvolených mužov

6
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V mesiaci máji sme zrealizovali na druhom stupni základnej 
školy anonymný prieskum. Jeho cieľom bolo zistiť, aké návyky a 
skúsenosti majú žiaci druhého stupňa vo svete internetu.
Prieskumu sa zúčastnilo 108 žiakov vo vekovom rozpätí 11 až 15 
rokov. Prieskum realizovala školská psychologička a koordiná-
torka prevencie v spolupráci s vyučujúcou informatiky Ivana 
Štibraná a Alexandra Hajiková.

Aktívni na internete
90 % žiakov používa internet aj okrem vyučovania v škole. Naj-
častejším zariadením, ktoré používajú je mobilný telefón. Asi 
polovica žiakov sa pripája na internet niekoľkokrát za deň.  
Tretina žiakov má internet k dispozícii stále, ak sa dá aj v škole. 
(Pozn.: Od septembra je úplne zakázané používať mobilný telefón 
počas vyučovania.) Celkový čas, ktorý strávia na internete pred-
stavuje najčastejšie 2-4 hodiny. Tento čas sa podelí medzi vyhľa-
dávanie informácií, sťahovanie filmov, hudby a komunikáciu na 
sociálnych sieťach. Tvorivé aktivity (vlastný web, tvorba grafiky, 
blog...) majú malý podiel na celkovom využívaní internetu, len 
okolo 10 %. Tretina žiakov uviedla, že na internete denne strávi 
viac ako 4 hodiny, každý desiaty žiak viac ako 6 hodín denne.

Počítačové hry
Asi 55 % žiakov sa aspoň občas venuje hraniu počítačových hier. 
V skupine hráčov najviac venuje hráčskej záľube čas do 2 hodín 
denne asi 35 % žiakov. Asi 10 % žiakov venuje hraniu počíta-
čových hier viac ako 4 hodiny denne. Každý dvadsiaty, čiže 
približne jeden v každej triede, sa hrá viac ako 6 hodín denne. 

Elektronická komunikácia
Pravidelnú elektronickú komunikáciu udržiavajú naši žiaci naj-
častejšie s 1 - 3 osobami, správa sa tak približne 50 % žiakov. Asi 
10 % žiakov nekomunikuje elektronicky s nikým. Asi 20 % žiakov 
udržiava pravidelnú komunikáciu s viac ako 8 osobami. Každý 
piaty žiak si píše s osobami, ktoré osobne nepozná, 
nestretol sa s nimi. 

Riziká internetu, negatívne skúsenosti

 (poznámky, status, fotky, videá, pridanie do 
skupiny...)   10 % žiakov uviedlo aj vyhrážanie 
v internetovej komunikácii alebo nabúranie sa druhej osoby do 
ich účtu. Tretina má skúsenosť s obťažujúcimi správami 
(nevyžiadaná komunikácia, vnucovanie sa...). Približne každý 
šiesty žiak zažil, že mu niekto posielal správy v rozpore s dobrý-
mi mravmi.

Štvrtina žiakov zažila negatívnu skúsenosť na sociálnej sieti vo 
forme zosmiešnenia

alebo nadávania.

Spoločník internet (prieskum na základnej škole
                                                                v Smoleniciach) V prípade negatívnej skúsenosti popísanej vyššie sa obrátia 

žiaci najčastejšie na rodičov (asi 20 %), na kamarátov (asi 20 %), 
zamestnancov školy (do 10 %), prípadne na inú dospelú osobu 
(asi 5 %). 

40 % žiakov uviedlo, že pozná niekoho, kto už zažil negatívnu 
skúsenosť na internete. Najčastejšie to bolo na sociálnych sie-
ťach, nabúranie do profilu, natočenie videa, obťažujúce telefo-
náty, e-maily. 

Použité stratégie riešenia problémov
Postupy, ktoré dieťa s negatívnou skúsenosťou zvolilo, sa dajú 
rozdeliť do niekoľkých skupín. Aktívne postupy boli nasledov-
né: zablokovanie komunikácie s touto osobou (asi polovica 
detí s touto negatívnou skúsenosťou), zmazanie správy alebo 
prerušenie komunikácie, kontaktu, zmena prezývky alebo ID, 
nahlásenie operátorovi, adminovi. Pasívne, únikové reakcie 
(asi štvrtina) boli vyhýbanie sa internetu,  odpojenie sa, zostať 
offline alebo neurobiť vôbec nič. Zľahčujúce reakcie vo forme 
smiechu, zabávania sa na tom uviedla približne štvrtina detí. 

Psychické a fyzické následky
Deti opísali svoje pocity z takejto skúsenosti ako hnev, časť detí 
prežívala obavy, smútok, sklamanie, neschopnosť sústrediť sa, 
znechutenie. Vyskytli sa aj prípady, kedy deti  opisovali tento 
stav s dopadom na telesné reakcie ako nechuť do jedla, 
nemohli spať, príp. s bolesťou hlavy.

V roli agresora
13 % žiakov uviedlo, že sami vystupovali ako agresori 
v komunikácii na sociálnych sieťach (zosmiešnenie niekoho, 
poznámky, statusy, fotky, videá...). 5 % nabádalo iných k takým-
to činom alebo sa niekomu vyhrážalo. Takmer 20 % žiakov 
uviedlo, že niekomu  nadávali. Asi desatina žiakov uviedla, že 
sami boli tými, ktorí sa vnucovali iným, posielali im nevy-
žiadané a obťažujúce správy, časť z nich aj správy v rozpore 
s dobrými mravmi, či nabúranie sa do účtu inej osoby.

Reálne vzťahy
Stretávaniu s priateľmi (ísť von, navštíviť sa) venuje týždenne 
do 5 hodín asi štvrtina žiakov, do 10 hodín takisto asi štvrtina. 
Každý piaty žiak trávi s priateľmi týždenne do 20 hodín. 15 % 
trávi s priateľmi týždenne viac ako 20 hodín. 10 % žiakov trávi 
s priateľmi týždenne menej ako hodinu. 

Rozdiely  vzhľadom na pohlavie
Mierny rozdiel sa ukázal v používaní internetu mimo vyučova-
nia v škole. Takmer 15 % dievčat internet mimo vyučovania 
nepoužíva, chlapci sú aktívnejšími užívateľmi. Tak isto je viacej 
dievčat, ktoré na internete trávia menej času (do 1 hodiny) ako 
chlapcov. V prospech chlapcov sú tvorivé aktivity (web stránka, 
grafika, blog...), asi štvrtina má aj takéto záujmy, u dievčat je to 
asi šestina. 
Významný rozdiel sa ukázal v záľube v počítačových hrách. 
Viac ako 60 % dievčat nehráva hry vôbec. Zvyšných 40 % sa 
hráva, ale najčastejšie menej ako hodinu denne. Len 15 % 
chlapcov uviedlo, že sa nehrávajú počítačové hry. Každý piaty 
chlapec odhadol, že denne sa hrá 4 hodiny a viac.
Negatívne skúsenosti sa týkajú rovnako dievčat ako aj 
chlapcov. Dievčatá častejšie uvádzali, že im niekto posielal 
neslušné správy (20 %, u chlapcov je to 10 %). Chlapci majú 
tendenciu mlčať, ak sa im stane niečo zlé v tejto oblasti. Dievča 
len jedno z 20 nepovedalo nikomu, ak malo zlú skúsenosť, u 
chlapcov je tendencia mlčať oveľa vyššia, približne každý

Asi 15 % žiakov o tejto skúsenosti nepovedalo 
nikomu. 
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siedmy rieši túto vec len v sebe. 
Dievčatá majú miernu prevahu v priznaní sa k roli agresora na 
internete (zosmiešnenie iného, statusy, poznámky...). Chlapci 
uviedli častejšie, že boli v roli tých, čo na takéto aktivity nahovárali 
iných alebo sa vyhrážali iným, či nadávali im. Pridávanie statusov 
za niekoho, či nabúranie sa do cudzieho účtu uviedli len dievčatá.

Faktor veku
Používanie internetu počas celého dňa s vekom stúpa. Kým u 11-
ročných je ešte 20 % detí, ktoré počas dňa okrem vyučovania 
internet nepoužívajú, postupným nárastom sa toto číslo u 15-
ročných dostáva na nulu, kde internet počas dňa už využívajú 
všetci. Takisto uvádzajú s vekom stúpajúcu tendenciu byť online 
od menej často, či niekoľkokrát za deň k stále alebo skoro stále. 
Aktivita na internete v hodinách s vekom takisto stúpa. 
U 11 ročných je to 1 - 2 hodiny denne. Vo veku 12 - 14 rokov preva-
žujú 2 - 4 hodiny, u 15 ročných sú to 4 - 6 hodín denne. V tejto 
skupine je takisto najviac detí, ktoré sú aktívne na internete viac 
ako 6 hodín (takmer tretina).
Atraktivita internetu ako informačného zdroja, napr. slúžiaceho 
ako pomoc na prípravu do školy najskôr stúpa a potom klesá.  
Internet ako informačný zdroj je najzaujímavejší vo veku 12 - 
13 rokov. Využívanie internetu na pozeranie filmov a počúvanie 
hudby má stúpajúcu tendenciu a najviac času zaberá u 15 roč-
ných. Priamoúmerne s vekom stúpa využívanie internetu na 
komunikáciu na sociálnych sieťach. Najviac času takto strávi 
skupina 15-ročných. Využívanie internetu na tvorivé činnosti s ve-
kom klesá. Záujem o počítačové hry sa vyskytuje prierezovo 
všetkými vekovými kategóriami. S vekom stúpa počet osôb, 
s ktorými dieťa komunikuje cez siete. Taktiež narastá odvaha 
komunikovať s neznámymi osobami. Kým u 11-ročných štvrtina 
detí komunikuje s neznámymi osobami, u 15-ročných len 
štvrtina nekomunikuje s neznámymi osobami. 
Najvyšší výskyt negatívnych skúseností sme zaznamenali v sku-
pine vo veku  12 – 13 rokov, ale v nejakej forme sa objavuje 
v každej vekovej skupine.  S vekom stúpa tendencia o týchto 
veciach mlčať. V roli agresora sa vyskytujú prípady naprieč 
vekovými skupinami. Najčastejšie ide o nadávanie. Medzi 15-
ročnými každý piaty trávi v reálnych vzťahoch menej ako 
hodinu týždenne. V nižších vekových skupinách je takýchto detí 
o polovicu menej. Aj v nižších vekových kategóriách vedeli deti 
uviesť pozitíva aj negatíva internetu, čo je dobrý predpoklad, aby 
s týmito informáciami dokázali ďalej efektívne narábať.

Pred čím chceme deti chrániť?

· Pred negatívnymi skúsenosťami, ktoré spôsobujú 
zranenie detskej duši, najmä ak ide o zosmiešnenie, 
vyhrážanie, nadávky, nabádanie na správanie v roz-
pore s dobrými mravmi.

· Pred rizikami vyplývajúcimi z komunikácie s nezná-
mymi osobami, ktorých motivácie môžu byť 
patologické.

· Pred vytvorením návyku a rizikami rozvoja hráčskej 
závislosti.

Čo chceme podporovať?

· Vytvorenie zdravého vzťahu k používaniu 
moderných technológií, ktoré predstavujú v súčas-
nosti základnú gramotnosť každého zamestnanca 
ako aj potrebu v bežnom živote, samostatný a kri-
tický prístup k nim.

· Zdravé vzťahy, schopnosť komunikovať medzi 
sebou v reálnych vzťahoch, uprednostňovať reálne 
vzťahy pred virtuálnymi.

V čom spočíva prevencia?

· Poznať svoje dieťa, poznať  jeho záľuby, návyky, 
sklony.

· Byť v rámci svojich možností zorientovaný vo svete 
súčasných technológií a zaujímať sa aj o to, čo zaují-
ma deti a mládež.

· Vedieť o tom, ako a s kým dieťa trávi čas, kde všade 
sa dostane k internetu.

Kedy sa treba mať na pozore?

· Keď sa z neznámych príčin mení správanie dieťaťa, 
robí  tajnosti okolo toho ako trávi čas.

· Dieťa má z niečoho strach, vyhýba sa náhle inter-
netu alebo niektorým situáciám.

· Prejavy dožadovania sa hry na počítači, agresívne 
prejavy.

· Bolesti hlavy, brucha, nespavosť a pod. telesné 
symptómy, ktoré by mohli mať súvislosť so 
zážitkami z internetu.

Čo robiť, ak má dieťa problém (zažilo 
kyberšikanovanie, nemá pod kontrolou hranie na 
počítači...)?

· Kontaktovať odborníkov na prevenciu (v Centrách 
pedagogicko-psychologického poradenstva a pre-
vencie, v škole, príp. pediater).

· Urobiť si revíziu vlastného správania v tejto oblasti 
a možného vplyvu na dieťa.

· Ubezpečiť dieťa, že problém sa dá riešiť.
· Emocionálne podporiť dieťa, dať mu dostatok lásky 

a prijatia, napriek jestvujúcemu problému, pozerať 
dopredu.

Ivana Štibraná, 
školská psychologička a koordinátorka 

prevencie ZŠ s MŠ Smolenice
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História kaštieľa sa v obci datuje približne od konca 17., resp. 
začiatku 18. storočia. Od polovice 18. storočia sa vtedajší 
majitelia panstva Erdődyovci presunuli z dôvodu zničenia a 
pustnutia hradu pravdepodobne do kaštieľa v obci.
Významnejšie obdobie pre kaštieľ predstavuje druhá polovica 
19. stor., kedy sa majiteľom panstva stal gróf Móric Pálffy. 
V 60. rokoch 19. stor. sa sem spolu s rodinou presťahoval 
a kaštieľ sa stal ich rodinným sídlom.
Archeologické výskumy ukázali, že kaštieľ sa pôvodne skladal 
z dvoch samostatných budov, severná budova bola prízemná, 
južná bola poschodová. Až do polovice 19. storočia boli obe 
časti oddelené bránou, postupne sa na mieste brány 
vybudoval úzky spojovací trakt. Časť kaštieľa hlbšie vo dvore 
bola dostavaná na začiatku 20. storočia spolu s balkónom. 
Z hlavnej ulice (dnes Ulica SNP) svojim umiestnením zapadal 
do radovej zástavby obce. Z tejto ulice mali budovy neosloho-

vú fasádu. Prízemné miestnosti kaštieľa mali klembové stropy, 
miestnosti na poschodí boli plochostropé. Na konci 19. a 
začiatku 20. stor. sa ku kaštieľu pristavali dve krídla, ktoré sme-
rovali do parku, čím pôdorys kaštieľa získal svoj charakteristický 
tvar písmena „ F“, v ktorom existoval až do svojho zániku.
Tieto krídla boli upravené v štýle nemeckej/tirolskej hrazdenej 
architektúry, pričom obe mali aj drevené verandy a balkóny. Na 
konci južného parkového krídla sa nachádzala veľká krytá 
terasa.
Ešte za čias Mórica Pálffyho sa začal za kaštieľom budovať park 
a vysadili sa tu vzácne dreviny. Na konci roka 1915 kaštieľ 
zachvátil požiar, ktorý poškodil časť strechy a dvora jedného 
parkového krídla budovy. Posledným pálffyovským vlastníkom 
kaštieľa bol syn Jozefa Pálffyho st. - Jozef Pálffy ml., ktorý tu 
býval do konca marca 1945, kedy spolu so svojou rodinou 
emigroval do Rakúska na majetky svojej manželky pred prichá-

Kaštieľ v Smoleniciach (ako vyzeral kedysi)



dzajúcim frontom.
Po potlačení Slovenského národného povstania a obsadení 
Slovenska nemeckou armádou si v kaštieli jedna z jeje posádok 
zriadila svoje veliteľstvo. Počas oslobodzovania obce Červenou 
armádou bol objekt značne poškodený, keďže bol jedným z pos-
ledných objektov, kde sa bránili nemeckí vojaci.
V apríli 1945 po oslobodení sa objekt stal dočasným sídlom 
miestneho veliteľstva Sovietskej armády a ubytovňou s ne-
mocnicou pre jej vojakov, ktorí tu zotrvali do novembra toho roku. 
Okrem nich tu boli dočasne ubytovaní aj niektorí obyvatelia 
Smoleníc, ktorým boli počas prechodu frontu zničené príbytky. Po 
ich odchode sa do poštátneného kaštieľa nasťahovala miestna 
škola. V bočných a priľahlých budovách kaštieľa, kde kedysi 
bývalo panské služobníctvo a sklady, sa umiestnili družstevné 
kancelárie, veterinárna ambulancia, neskôr aj oddelenie polície 
(VB). Na konci 50-tych rokov 20. stor. sa do prízemných priestorov 
nasťahovala aj materská škola. Postupne sa pristupovalo k via-
cerým necitlivým úpravám objektu pre potreby školy, odstránila 
sa aj plasticky členená fasáda budov od Ulice SNP. V roku 1963 bol 
kaštieľ ako „Pamätný dom veliteľstva sovietskej armády“ vyhlá-
sený za národnú kultúrnu pamiatku.

zdroj:
Š. Jastrabík: Smolenice
K. Nováková a kol. : Smolenice
wikipedia.org. - Smolenický kaštieľ
atlaskastielov.slavica.sk/atlas/item/smolenice-kastiel-zburany

Na základe historických fotografií bývalý kaštieľ do digitálnej 
podoby previedol náš občan Maroš Forner. Dnes si máte možnosť 
zaspomínať, ako kaštieľ vyzeral v jeho najlepších rokoch.
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Rok 2002Rok 2017, odhalenie busty Jozefa Pálffyho v parku bývalého kaštieľa
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Už vyše 60 rokov žijem mimo rodnú obec. Po celú dobu som sa 
snažil získavať dostupné informácie o činnosti, úspechoch a 
problémoch rodnej obce. V posledných štyroch rokoch sú pre 
mňa najväčším zdrojom informácií Smolenické noviny, vydáva-
né tlačenou formou a s určitým oneskorením i na webovej 
stránke obce. Preto mi dovoľte, aby som sa ako nestranný a pra-
videlný čitateľ týchto novín, podelil s vami o získané  poznatky 
i názory.
S pocitom hrdosti som si prečítal všetky uvedené články 
o osobnostiach obce. Je to možno určitá symbolika, že na prvej 
stránke prvého vydania týchto novín v roku 2015 je uvedený 
článok o najväčšej osobnosti obce vynálezcovi padáka Štefa-
novi Baničovi, narodenom 23.novembra 1870. Ku cti občanov 
obce slúži, že nezabúdajú na svojho veľkého rodáka a vytvore-
ním samostatnej expozície v smolenickom múzeu i rôznymi 
akciami na jeho počesť si neustále pripomínajú  jeho zásluhy. 
Postupne v novinách boli uvádzané články o ďalších význam-
ných rodákoch a to:  Dr. Ján Štibraný, Anna Valéria Bertová,  
rodená Hirnerová, profesor PhDr František (Emil) Mihina, 
PhDr. Štefan Mruškovič a kňaz Mons Jozef Medový. Naposledy, 
pri príležitosti 100-ročného výročia narodenia, bol uvedený 
článok nie o rodákovi, ale miestnom obyvateľovi,  učiteľovi  a 
regionálnom historikovi Štefanovi Jastrabíkovi,  narodenom 
20.1.1917. Podľa môjho názoru pán Jastrabík je druhou najzná-
mejšou osobnosťou obce za jeho prínos v odbore regionálnej 
histórie a národopisu. Je aj autorom prvej monografie o obci 
Smolenice. Do zoznamu článkov o osobnostiach obce je treba 
zaradiť aj profesora Alexandra Kotlána, narodeného 14.7.1884 
v Smoleniciach, najväčšieho odborníka na parazitológiu v bý-
valom Rakúsko-Uhorsku a pôsobiaceho na Univerzite veteri-
nárnych vied v Budapešti. Možno osobnosťou obce by sa stal aj 
Viktor Ružička, ktorý v 50-tich rokoch minulého storočia patril 
medzi najlepších šprintérov v bývalom Československu. Bohu-
žiaľ jeho úspešná športová kariéra bola ukončená tragickou 
smrťou. Verím, že aj v súčasnej dobe pôsobia naši rodáci na 
významných postoch v rámci republiky i v zahraničí a za svoju 
prácu sa môžu stať novými osobnosťami. Treba však určiť určité 
kritériá na udeľovanie tohto ocenenia. Po prečítaní článkov 
o ŠK Drako Smolenice, ktoré sa venuje pre mňa neznámemu 
športu Teakwondo ITF sa domnievam, že osobnosťou obce by 
sa mohol stať aj tréner Ladislav Huňady za jeho mimoriadne 
zásluhy pri výchove mladých športovcov. Veď za krátku dobu  
pripravil zo žiakov základnej školy športovcov dosahujúcich 
významné  úspechy nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.
Z doteraz publikovaných článkov vyplýva, že hlavným záme-
rom vydávania týchto novín bolo informovať obyvateľov obce 
o plnení volebného programu, činnosti obecného úradu , školy, 
hospodárení obce i o rôznych spoločenských, kultúrnych a 
športových aktivitách. Významnou súčasťou je aj uverej-
ňovanie už spomínaných článkov o osobnostiach, ďalej štati-
stických údajov  i rôznych článkov o histórii obce.  Domnievam 
sa, že k obohateniu obsahovej stránky novín by prispelo i 
uverejňovanie článkov o činnosti, ale najmä o riešení vzájom-
ných súčinnostných vzťahov i pomoci medzi obecným úradom 
a najväčšími zamestnávateľmi nachádzajúcimi sa v katastrál-
nom území obce a to Chemolak a.s. Smolenice, Poľnohospodár-
ske družstvo Smolenice, Lesy SR š.p. Smolenice i Smolenický 
zámok.
Nezastupiteľné miesto pri príprave novín a ich finančnom 
zabezpečí  patrí obecnému úradu, ale najmä redakčnej rade. 
Podľa publikovaných údajov sa dá zistiť, že redakčná rada od 

  Vážení spracovatelia a čitatelia 
  Smolenických novín

začiatku  vydávania novín pracuje v rovnakom zložení a to: 
šéfredaktor Pavol Zárecký, členovia Mgr. Art. Filip Horník a Mgr. 
Adriana Fričová. K zmene došlo len u jednoho člena rady, keď 
Mgr. Katarínu Slobodovú Novákovú vystriedala Alena Hirnero-
vá. Treba oceniť ich prácu, lebo pripraviť 4 vydania ročne,  
získavať  dopisovateľov i požadovanú fotodokumentáciu nie je 
jednoduchou záležitosťou. Pritom sa domnievam, že redakčná 
rada plní tieto úlohy mimo svoju hlavnú pracovnú náplň.
Z uvedených mien a funkcií autorov článkov predpokladám, že 
väčšinu článkov napísali hlavní predstavitelia obecného úradu, 
členovia redakčnej rady, riaditeľka základnej školy a  zástupco-
via občianskych združení a  športových organizácií. Potešiteľné 
je, že bola vytvorená nová rubrika“ Listy od čitateľov“, kde sú 
uverejňované články od miestnych i cudzích dopisovateľov 
s rôznorodým obsahom. Bol som milo prekvapený, že predsta-
vitelia obce dokážu vecne a kultivovane v novinách reagovať 
i na kritické pripomienky  niektorých dopisovateľov.
Na budúci rok si pripomenieme 5.výročie od začiatku vydáva-
nia Smolenických novín. Domnievam sa , že pri tejto príležitosti 
by bolo vhodné pripraviť slávnostné stretnutie, na ktorom by sa 
zhodnotili doterajšie poznatky z prípravy i prínosu vydávania 
novín i prerokovali návrhy na zlepšenie ich obsahovej stránky, 
získavania nových dopisovateľov i rozšírenia okruhu  pravidel-
ných čitateľov.
Článok som písal v dobe, keď ešte neboli známe výsledky komu-
nálnych volieb. Preto mi dovoľte poďakovať súčasnému staros-
tovi obce Antonovi Chrvalovi, lebo podľa môjho názoru pán 
starosta bol hlavný iniciátor vydávania Smolenických novín, 
ktoré začali  vychádzať až po jeho zvolení do funkcie  v roku 2014. 
Na záver prajem novému starostovi, novým poslancom a 
redakčnej rade, aby aj po voľbách pokračovali vo vydávaní 
Smolenických novín, ktoré sú dobrou reprezentáciou obce na 
verejnosti, zdrojom informácií pre miestnych, najmä starších 
obyvateľov, ale aj pre mnohých rodákov žijúcich v rôznych mies-
tach Slovenska i v zahraničí.

                                                Ing. Viliam Forner,  smolenický rodák

Listy od čitateľov
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Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, 
odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd Eur na 
obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku je program admini-
strovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej 
prípravy) a Iuventa (v oblasti mládeže a športu).
Základná škola s materskou školou v Smoleniciach bola úspešná 
pri získaní financovania z programu Erasmus + a vďaka tomu bola 
schopná vyslať dvoch svojich učiteľov anglického jazyka, Mgr. 
Annu Obúlanú a Mgr. Janu Hečkovú na štruktúrované kurzy pria-
mo do malebného anglického mestečka Canterbury.
Cieľom projektu, Zelené Smolenice = zelená pre pochopenie, 
komunikáciu a starostlivosť. Máme pochopenie, pretože komuni-
kujeme. Komunikujeme, pretože nám na tom záleží., bolo 
skvalitnenie vzdelávacích metód anglického jazyka na 1. a 2. 
stupni ZŠ, t.j. zmodernizovať a zatraktívniť hodinu anglického 
jazyka vo všetkých ročníkoch.
Ďalším cieľom bolo nadviazať kontakty s učiteľmi z iných krajín, 
zdieľať ich skúsenosti a nabrať väčšiu sebadôveru v komunikácii 
v anglickom jazyku. Koordinátor projektu Mgr. Jana Hečková: 
„Učiteľské povolanie je v dnešnej dobe veľmi namáhavé 
vzhľadom na zvýšené očakávania rodičov i žiakov a takisto málo
atraktívne vzhľadom na finančné ohodnotenie a možnosti vzde-
lávania. Prostredníctvom vyslania našich učiteľov na vzdelávací 
pobyt zatraktívnime našu školu nielen pre žiakov a rodičov, ale i 
pre budúcich kolegov. 

Výuka anglického jazyka sa na ZŠ s MŠ 
v Smoleniciach stane zaujímavejšou 
vďaka kurzom pre učiteľov 
financovaných z programu Erasmus+
(Ka1 - Vzdelávacia mobilita jednotllivcov v oblasti školského 

vzdelávania)

Vyslaní učitelia šírením získaných vedomostí a skúseností 
vytvoria na našej škole motivujúcu,  inšpirujúcu a inovatívnu 
bunku. Táto bunka svojimi aktivitami bude presadzovať na 
škole jej zapojenie do ďalších medzinárodných aktivít a 
projektov, s cieľom internacionalizácie a modernizácie školy. 
Zároveň anglická inovatívna bunka bude motivovať učite-
ľov iných predmetov z našej školy, aby mali záujem zapojiť 
sa do ďalšieho mobilitného projektu“.
Ďalej dodáva svoje dojmy z absolvovaného kurzu, Teaching 
English Through Multiple Intelligences,: „Kurz bol vedený 
úžasnou a skúsenou lektorkou Stefaniou Ballotto, ktorá mi 
ukázala, že učiť sa dá rôznorodými aktivitami, pri ktorých 
zapájame rôzne druhy ľudskej inteligencie. Anglický jazyk 
sa učíme cez tanec, spev, drámu, maľovanie, modelovanie, 
hry, vnútorné spoznávanie seba samého a spoznávanie 
druhých, či vnímanie prírody. Neznamená to však, že staré 
učebnice hodíme do koša, iba ich obsah budeme učiť iným 
spôsobom.“
Účastníčka mobilitného projektu Mgr. Anna Obúlaná: 
„Lektorka kurzu Assesment for 21st century English 
classroom , Marina Marinova, na mňa zapôsobila svojou 
profesionalitou a dlhoročnými skúsenosťami nielen v oblas-
ti testovania a hodnotenia, ale aj v oblasti učenia žiakov s po-
ruchami učenia. Na naše otázky a obavy reagovala s ľahkos-
ťou a humorom. Celý tím Pilgrims nás ohúril svojou organi-
zovanosťou, prívetivosťou a profesionalitou. Určite sa 
budeme o podobné aktivity a projekty zaujímať naďalej.“
Koordinátorka projektu Mgr. Jana Hečková na základe 
získaných vedomostí usporiada workshop pre všetkých 
učiteľov anglického jazyka na ZŠ s MŠ Smolenice.
Viac informácií o možnostiach finančnej podpory projektov 
nájdete na:  www.erasmusplus.sk 
 

Jana Hečková,  ZŠ s MŠ Smolenice

HARMONOGRAM SOBÁŠNYCH DNÍ  
A OBČIANSKYCH OBRADOV 

Matričného úradu Obce Smolenice 
v roku 2019

schválený na VII.  verejnom  zasadnutí obecného 
zastupiteľstva dňa 7.11.2018

19.1.2019
16.2.2019

9.3.2019
6.4.2019

27.4.2019
11.5.2019
25.5.2019

8.6.2019
22.6.2019
29.6.2019

6.7.2019
20.7.2019

3.8.2019
24.8.2019
14.9.2019
28.9.2019
5.10.2019

12.10.2019
9.11.2019

14.12.2019

I.polrok 2019                       II. polrok 2019

Sobášny deň je sobota a piatok pred schválenou 
sobotou podľa rozpisu.

Sobášne hodiny od  12.00 hod.   do  18.00 hod.                                                      
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TAK SI TU ŽIJEME

V októbri sme osadili 15 ks smetných košov 11 ks historických lavičiek v parku sa teší veľkej obľube

Smolenická Nová Ves (Neštich) s novým prechodom pre chodcov Oprava povrchu pred vstupom do kostola v SNV

Prenosné ecotoalety na cintoríne v Smoleniciach (aj v SNV) Orientačná mapa cintorína v SNV (aj v Smoleniciach)

V novembri realizovaný chodník v SNV smerom ku kostolu Stojisko kontajnerov za cintorínom v SNV
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Jadranka-Október mesiac úcty k starším Mikuláš v Smoleniciach

Deti z ZŠ s MŠ-Október mesiac úcty k starším Mikuláš v SNV (Neštichu)

Slávnostné otvorenie kina Zora v KD Smolenice Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

Nedeľné detské kino (skúšobná prevádzka) Sľub starostu obce-Anton Chrvala
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DOBRE VEDIEŤ

Daňová a oznamovacia povinnosť občanov

Blíži sa koniec roka. Preto vám chcem pripomenúť niektoré 
povinnosti, na ktoré by sme nemali zabúdať v predvianočnom 
zhone. 
Týka sa to hlavne občanov, ktorí nadobudli alebo predali 
nehnuteľnosť v roku 2018. Povinnosťou každého majiteľa 
nehnuteľnosti zo zákona je podať si daňové priznanie k dani z 
nehnuteľnosti.  
Ohlasovaciu povinnosť si musíte splniť aj pri získaní kolaudač-
ného rozhodnutia, búracieho alebo stavebného povolenia 
vydaného v roku 2018. 
Táto povinnosť sa týka aj občanov, ktorí zdedili nehnuteľnosť 
v katastroch Smolenice alebo Smolenická Nová Ves. Tejto 
povinnosti sa však nevyhnú ani občania, ktorí predali  
nehnuteľnosť, prípadne pozemky. Mali by podať čiastkové 
priznanie na zrušenie.
Občania, ktorí v roku 2018  dovŕšili vek 65 rokov a občania, ktorí 
sú držiteľmi preukazu ZŤP majú po zadaní žiadosti (držitelia  
preukazov ZŤP musia predložiť aj fotokópiu preukazu) nárok na 
úľavu. O úľavu musí požiadať každý občan písomne na predpí-
sanom tlačive. Tlačivo si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade , 
daňovom úrade alebo stiahnuť z internetu 

Daňové priznanie sa podáva na príslušnom obecnom úrade, 
najneskôr do 31. januára 2018.

Občania s trvalým pobytom v obci, ktorí sa celoročne zdržujú 
v zahraničí (študenti, pracujúci) a občania, ktorí sa zdržujú  viac 
ako 90 dní mimo obce, držitelia preukazu ZŤP, čiastočne alebo 
úplne bezvládni občania a chcú si uplatniť úľavu na poplatku 
za komunálny odpad, musia podať písomnú žiadosť na 
obecnom úrade každý rok a priniesť príslušné potvrdenie 
(potvrdenie od zamestnávateľa, preukaz ZŤP, pracovnú zmluvu, 
potvrdenie o zaplatení v inej obci,...). Čestné prehlásenie sa 
nepovažuje za  potvrdenie. 
Tlačivá na žiadosť na úľavu si môžete vyzdvihnúť u pracovníčok 
obecného úradu alebo sa nachádzajú aj na stránke obce Smo-
lenice.
Občanom, ktorí dovŕšili v roku 2018 vek 62 rokov, schválili 
poslanci obecného zastupiteľstva opäť úľavu za komunálny 
odpad v roku 2019. Títo občania si nemusia podávať žiadosť, 
bude spracovaná automaticky.
V prípade, že v obci žijú občania, ktorí nie sú prihlásení na trvalý 
pobyt, ale v obci sa zdržujú a produkujú komunálny odpad, 
musia takisto zaplatiť poplatok za odpad. Dôvodom na platenie 
je, že náklady spojené s odvozom a likvidáciou musí obec 
uhradiť. Po uhradení poplatku dostanú potvrdenie. Toto potvr-
denie im bude slúžiť na preukázanie sa v mieste bydliska. 
Jedno upozornenie aj pre majiteľov psíkov. Každý občan, 
ktorý vlastní psíka, má ho riadne prihláseného a má taktiež 
uhradený aj poplatok, si môže na obecnom úrade v januári a 
februári 2018 jednorazovo vyzdvihnúť mikroténové vrecká 
na psie exkrementy. V obci sú umiestnené odpadové koše, do 
ktorých môžu majitelia psíkov pri prechádzkach umiestňovať 
psie exkrementy. Koše sú označené žltou nálepkou s pikto-
gramom psa. Týmto opatrením by sme chceli prispieť k zlepše-
niu stavu zatrávnených plôch a životného prostredia v našej 
obci.

(„Zníženie alebo 
oslobodenie od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z. 
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpi-
sov„ ) 

Znovu chceme pripomenúť, že treba zo zákona začipovať 
psíkov. 
Upozorňujeme občanov, že v prípade zberu papiera a plastov 
vo vreciach (majitelia rodinných domov), treba vrecia vyložiť 
večer alebo v skorých ranných hodinách. Pracovníci zberovej 
spoločnosti prechádzajú po každej ulici len jedenkrát. 

A na záver dovoľte ešte jeden postreh. 
Vianoce sú sviatky, kedy sa stretávajú tí, ktorí sa majú radi 
a v priebehu roku nemajú dosť času, či príležitostí.  Vianoce nás 
spájajú a robia lepšími. Ale Vianoce sú aj o obdarovávaní. Veľa 
domácností sa bude pýšiť novým televízorom, či inými elektro-
spotrebičmi. V jarných mesiacoch bude opäť obec organizovať 
mobilný zber elektroodpadu. Nájdite preto tým starým výrob-
kom, ktoré už doslúžili, alebo ich jednoducho nahradili len 
novšie, výkonnejšie a krajšie, niekde miesto. Napríklad aj v piv-
nici. V žiadnom prípade nepatria ku kontajnerom alebo na 
čierne skládky. A ak ho nemáte, tak jedna rada. Každá predajňa, 
v ktorej predávajú elektro, je povinná vám ich zobrať bezod-
platne. 

Prajem všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, poho-
du, šťastie, lásku a radosť v kruhu najbližších. 
Nezabúdajme byť k sebe ľudskí. A nielen počas sviatkov. 
Urobíme si tým  svet a ľudí v ňom lepšími.   

Šťastné a veselé.

Alena Hirnerová
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Každé dielo má svoj úvod. Vďaka 
digitalizácií kina sa tohtoročné stretnutie 
s Mikulášom začalo inak, ako pominulé 
roky - premietaním ľudovej rozprávky 
o Mikulášovi z dielne Slovenskej televízie.

„
Mikulášku,  dobrý strýčku,
modlím sa ti modlitbičku.
Zlož tú svoju plnú tašku
daj nám z darov tvojich trošku,
Či koláča makového,
či koníka medového.
Veď ty svätý Mikuláš,
veľa dobrých darov máš!“

znelo potom z úst anjelikov, detí a ich 
rodičov tradične - v predvečer Sviatku sv. 
Mikuláša v KsD v Neštichu a o desiatky 
minút neskôr v KD Smoleniciach. To, že
pieseň zaznela až v závere mikuláš-
skej návštevy nič nemení na tom, že 
zo všetkých piesní najviac vystihuje 
podstatu tohto sviatku na Slovensku. 
Samozrejme, máme na mysli
tradičného sviatku. Žiadne soby, žiadny Santa Claus v smiešnych 
červených gatiach, ale naozaj tradičný svätý Mikuláš, v krásnom 
svätom habite, s mitrou na hlave a krásnou zlatou kovanou palicou 
v ruke. Žiadne honosné dary, iba malá drobnosť, ale najmä to, že si 
všimne a neobíde žiadne dieťa! Zažiť takého ,,svätého Mikuláška“, 
to je určite snom každého dieťaťa. Preto sa na tento deň deti tak 
tešia – pre tak kúzelnú bytosť šíriacu dobro, úsmev a lásku kam 
vkročí. OZ Neštišané sa snaží o zachovanie tradícií. A tak, ako tomu 
bolo a je u nás zvykom, sv. Mikuláša sprevádzali nielen miništranti 
nápomocní s ťažkým nákladom, anjelici zastupujúci dobro, ale i 
čert obhajujúci„ užitočné“ zlo. Nemožno povedať, na ktorej z týchto 
rozprávkových bytostí deti väčšmi zanechávali udivené pohľady. 
Pravdupovediac, nie je to ani podstatné. Dôležité je to, že každý 
splnil svoj účel. Čert deťom vymenoval všetko zlé, čo k správaniu 
poslušných detí nepatrí, následne ich vyspovedal a vyžiadal si 
zaspievanie pesničky či riekanky ako nápravy za neplechu a 
anjelici ich naopak pohladili a za pomoci sv. Mikuláša deťom 
darovali sladkú odmenu. A čo dospelí? Tým bol odmenou údiv, 
úsmev  a iskričky poskakujúce v očkách detí, ktoré toto podujatie 
navštívili. 

Svätý Mikuláš 2018
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Športovec roka TTSK 2018

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie Športovec roka 
Trnavského samosprávneho kraja 2018

Trnavský samosprávny kraj každoročne udeľuje ocenenie 
Športovec roka, kde sa oceňujú športovci s najväčšími športo-
vými úspechmi. Za týmto účelom vyzýva TTSK širokú verejnosť 
na predloženie návrhov na udelenie športových ocenení pre 
nasledujúce kategórie:

a) žiaci do 15 rokov
b) kolektív žiaci do 15 rokov
c) dorast 15 – 18 rokov
d) kolektív dorast 15 – 18 rokov
e) dospelí
f ) kolektív dospelí
g) tréner roka 2018
h) objav roka 2018

Z predložených návrhov následne odborná komisia vyberie 
ocenených na základe dosiahnutých športových výsledkov a 
predloží návrh na schválenie županovi TTSK. 
Takto znela výzva. 
Po vzájomnej dohode s trénerom Ladislavom Huňadym sme 
podali za našu obec návrh na ocenenie športovca s vynika-
júcimi úspechmi našu žiačku Natáliu Korytárovú.

  Športové úspechy dosiahnuté v roku 2018: 

Absolútna víťazka celoslovenského kola v Smoleniciach – 
žiačky do 10 rokov – 3x zlatá medaila

Majsterka Slovenska žiačok do 10 rokov v disciplíne – Tul -  
zostavy techník

Víťazka medzinárodnej súťaže v Slovinsku – disciplína – Tul -  
zostavy techník (10 krajín)

Absolútny víťaz Slovenského pohára žiačok do 10 rokov v 
Trenčíne – 3x zlatá medaila

Majsterka Slovenska žiačok do 10 rokov v disciplíne – 
Špeciálne techniky – kopy do výšky

Majsterka Slovenska žiačok do 10 rokov v disciplíne – sparing 
(tech. boj) do 35 kg

Víťazka Medzinárodnej súťaže v Slovinsku – disciplína – 
sparing (tech.boj) do 35kg(10 krajín) 

Medzinárodná súťaž v Prešove - Strieborná medaila – 
disciplína - sparing do 35kg (8 krajín)
Medzinárodná súťaž v Prešove – bronzová medaila – 
disciplína – Tul zostavy techník (8 krajín)
Celoslovenská súťaž v Košiciach – bronzová medaila  - 
disciplína – Tul zostavy techník

Žiačka Natália Korytárová sa venuje Taekwon-Do ITF už od 
svojich 5 rokov.  Je veľmi talentovaná, dosahuje len tie najlepšie 
výsledky na súťažiach v kategórii žiačok na Slovensku aj v zahra-
ničí. Poukazujú na ňu aj zahraniční tréneri, že má talent a keď sa 
bude správne podporovať a viesť, môže to dotiahnuť až na 
svetovú úroveň a popredné miesta na svete v tomto športe.  
Preto by sme ju radi zaradili na ocenenie Športovec roka TTSK 
2018 a poukázali na jej talent. Veríme, že aj toto  ocenenie jej 
pomôže k rozvoju svojej osobnosti, vytrvalosti v tomto športe a 
predovšetkým k motivácii rovesníkov, že za ťažkou drinou 
prichádza aj zaslúžené ocenenie.

Natália nakoniec ocenenie 
Športovec roka TTSK 2018 
nezískala,my všetci jej však 
držíme palce do ďalšieho 
športového roka.

Na prvom verejnom zasad-
nutí Obecného zastupiteľ-
stva v roku 2019 bude malej-
veľkej športovkyni udelené 
ocenenie Cena starostu
Obce Smolenice.

Anton Chrvala

Natália so svojim ochrancom (tatinom)
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Som hrdý Smoleničan a volám sa 
David Benca. Mám 18 rokov a už
dva roky sa aktívne venujem silovému 
trojboju. Študujem na strednej priemyselnej
škole stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave. V mojich 
začiatkoch mi veľmi pomohol Rudolf Siska, ktorý si ma vzal pod 
svoje krídla a pomáha mi plniť si svoj sen. Silový trojboj je silový 
šport, ktorý sa skladá z troch disciplín: drep, tlak na lavičke, mŕtvy 
ťah. Každý pretekár na súťaži má tri pokusy na každú disciplínu. 
Najlepšie pokusy sa zapíšu do celkového súčtu. K tomuto športu 
ma priviedlo to, že som chcel byť iný ako ostatní. Vidieť človeka, 
ktorý urobí drep s činkou, na ktorej je naložených 300 kg - to je pre 
mňa motiváciou. Mojím najväčším úspechom zo všetkých súťaží 
bolo 3. miesto na Majstrovstvách sveta v silovom trojboji federácie 
WUAP vo váhovej kategórii - 82,5kg. Na tejto súťaži sa mi podarilo 
zapísať 200kg na drep, 135kg na tlak na lavičke a do tretice 200kg 
na mŕtvy ťah. Na tejto súťaži sa zúčastnilo 671 pretekárov z 21 
rôznych krajín. 

Niet ľahkej cesty

Druhým najväčším úspechom bolo 2. miesto na Majstrov-
stvách Slovenska v silovom trojboji  vo váhovej kategórii - 
110 kg v Nových Zámkoch. 
Na tejto súťaži som zapísal celkový súčet 530 kg a prepísal 
som tak dva národné rekordy - drep 190 kg a tlak na lavičke 
140 kg. 
Moje motto, ktorým sa riadim, znie : Niet ľahkej cesty. Tento 
výrok platí nielen v živote, ale obzvlášť v tomto športe, lebo 
nezáleží na tom, čo si zaslúžite, ale na tom, čo si vydriete. 
Preto sa snažím v každom tréningu siahnuť si na dno svojich 
síl. Verím, že raz sa mi podarí byť najsilnejším mužom na 
svete a urobím pre to maximum. 
Touto cestou chcem poďakovať hlavne svojej rodine, 
priateľom, sponzorom, ktorí ma doteraz podporujú na 
mojej ťažkej ceste!
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ŠTATISTIKY  od 1.10. 2018 – 13.12.2018 

Karolína Žilavá
Adam Holkovič
Samuel Hinca
Šimon Žalud

Karolína Zezulková
Filip Aschenschwandtner

Nataša Žaludová

Prihl. občania za rok 2018:  63
Odhl. občania za rok 2018:  60

V tomto období 
sa uskutočnili 2 sobáše
z toho žiadni občania Smoleníc

ZOMRELI

Melánia Kondrčková  – 94 r.
Roman Čavojský – 54 r.

Jozef Pospíšil – 84 r.
Karol Štreba  – 63 r.

Mária Čeligová – 91 r.
Viliam Jurovatý – 75 r.

Emil Sasko  - 63 r.
Miloš Michálek – 42 r.
František Roháč – 48 r.

JUBILEÁ OBČANOV
(1.10.2018 -  31.12.2018)

70 – roční

75 – roční

80 – roční

85 – roční

90 a viac roční 

Jozef Kotúč
Ľudmila Drobná

Jozef Vittek
Jana Bartková

Ing. Jozef Vlachovič

Ivan Pfneisl
Ing. Eva Benedictyová

Augustín Antoška
Viktória Pekarovičová

Ivan Sitár

Mária Královičová
Rozália Obúlaná

Stanislav Štibraný
Ernestína Sládková

Filoména Dvorčáková

Judita Blážová
Mária Olbřimková

Karolína Balúchová
Katarína Janáčková

Mária Šestáková – 90 r.
Ľudmila Vrátna – 91 r.

Helena Smoleková – 93 r.
František Šimončič – 95 r.

 

Foto: A. Chrvala, M. Krištofíková, TKD Reporters, facebook

Obec Smolenice a Klaster Smolenice vás pozývajú na

HAVRAN
PUB

Vianočná kapustnica, 

 

varené vínko, medovina, punč, maškrty...

0021.12. o 17 Vianočné koledovanie s DFS ČerešenkaPiatok

STÁNKY
s občerstvením

OTVORENÉ
21.12. 17:00-20:00

22.12. 16:00-20:00
23.12. 15:00-20:00

malé VIANOCNÉ TRHYmalé VIANOCNÉ TRHY

Vianočné kino pre deti

 v Smoleniciach v Smoleniciach

Sobota
Nedela

,
0022.12. o 16
0023.12. o 15 vystúpenie detí MŠ a SMŠ

 pred Kultúrnym domom pred Kultúrnym domom

NARODILI SA

V I A N O Č N Á 
  

mrazivá nôta 
na zruboch visí 

konáre trčia v rade 
december chytrák 

dnes akoby si 
nadvihol golier k brade 

  
striebornou niťou 
do klbiek zvinuté 

klobúky polí v bielom 
zápalkou skrytou 

v posvätnej minúte 
Slovo sa stáva 

Telom 
Júlia Rakovská
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