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Novinky z Dedinky
štvrťročník obce Nová Dedinka, XVIII. ročník

číslo 3/2013

Fotografia: Ladislav Remiš

Starostka sa prihovára
Skončilo sa krásne a horúce letné obdobie opäť je tu jeseň. Čas
sa nachýlil a znova padá lístie.
Zem vydala svoje plody, ukladá sa k zimnému spánku. Začiatok
jesenného mesiaca november spájame so spomienkou na našich
blízkych a známych, ktorí už nie sú medzi nami. Počas pamiatky
zosnulých pravidelne navštevujeme cintoríny, aby sme s kvetom
i plameňom sviečky vyjadrili úctu ich prežitému životu. Tieto sviatky sú dňom zamyslenia nad tým, že smrť je nevyhnutnou súčasťou
života. Zamýšľajme sa nad životom tých, ktorí nás predbehli,
ohliadame sa za všetkým a ani si neuvedomujeme, že sa zamýšľame
nad vlastným životom. Nad životom nás, ktorí sme držali v náručí
matku, otca, sestru či brata. Prvé novembrové dni sa stali akoby
symbolom našich spomienok, našej úcty a vďaky. Poďakujeme sa
tým, ktorí svoj život žili pre iných i tým, ktorí sa snažili ukázať ako
žiť v nádeji, pravde a spravodlivosti.
Zapáľme týmto všetkým plamienok v našich srdciach – plamienok lásky, úcty a spomienok.

Viola Takáčová - starostka obce

A polgármester üzenete
Véget ért a gyönyörű és forró nyár,
elérkezett az ősz. Az idő lehűlt, hullnak
a levelek. A föld learatta gyümölcsét, és készül
a téli pihenőre. Az őszi időszak kezdete egybe
esik a mindenszentekkel. A halottak napján
meglátogatjuk a temetőben azok sírját,
akik már nem lehetnek velünk, hogy virággal és gyertyafénnyel rójuk le tiszteletünket
előttük. A mindenszentek ünnepe alatt sokan
elgondolkodunk azon, hogy a halál a mindennapi életünk része. Visszaemlékezünk
azokra, akik fontosak voltak nekünk és ezzel
saját magunk életére is. November első napjai
az emlékezés napjává váltak. Köszönjük meg
ezért a lelkünkben mindenkinek, akik példát
mutattak nekünk, akik másokon segítettek.
Gyújtsuk meg ezért a szívünkben a szeretet,
a tisztelet és az emlékezés lángját!
Takáčová Viola, polgármester
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Starostka sa prihovára
Nájomné byty
V minulom čísle Noviniek z Dedinky
sme žiadali občanov o vyjadrenie
k nájomným bytom, ktoré by sa mohli
v obci stavať. Na obecný úrad boli
doručené dve žiadosti. Občania v našej
obci zrejme o takúto výstavbu nejavia
záujem.
Jednosmerné ulice
Niektoré ulice v obci sú svojou šírkou
uspôsobené na jednosmerné jazdenie. Nie je jednoduché vybaviť zo dňa
na deň, aby bola ulica jednosmerná.
V prvom rade sa musí robiť prieskum
či je naozaj potrebné takéto riešenie.
Je potrebné dať vypracovať dopravný
projekt, ku ktorému sa musí vyjadriť
Dopravný inšpektorát, Regionálne
cesty a Odbor dopravy a cestných komunikácii pri Okresnom úrade v Senci.
Celý proces trvá dosť dlho, nehovoriac
o reakcii občanov, kde niektorí chcú,
aby bola ulica jednosmerná a iným
vyhovuje skôr obojsmerná. Ťažko sa
hľadá kompromis medzi občanmi,
ktorí pri zmene vyjadrujú svoju
spokojnosť a iný sa sťažujú.
Rodičia, viete kde je vaše dieťa ?
V poslednom období je častým
javom, že niektoré deti ešte plniace povinnú školskú dochádzku sa
v neskorých večerných hodinách
potulujú po obci, konzumujú alkohol a robia neporiadok na verejných
priestranstvách. Pridávajú sa k starším
stredoškolákom, ktorí tiež nevedia,
čo so sebou. Potužení alkoholom a
drogami predvádzajú svoju silu a ničia,
čo sa dá.
Novovybudovaný areál voľného
času v časti obce Dedinka dostáva od
nich riadne zabrať. Altánky, ktoré mali
slúžiť na oddych pre slušných ľudí,
samozrejme aj pre mladých, sú často
poškodzované. Stromčeky na nábreží
Čiernej vody, lavičky a detské ihriská
sú tiež vystavené zaťažkávacej skúške
ich “hrdinských” činov.
Pýtam sa Vás, rodičia dospievajúcich detí: Viete, kde trávi Vaše dieťa
voľný čas?” Nechýbajú Vám večer
doma? A keď prídu domov, zisťujete,
v akom stave sa nachádzajú?”

Oznamy
Vykurovacie obdobie 2013
Zima sa opäť hlási a to je čas, keď treba naše domovy vyhriať. Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov
najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené
tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5% celkového počtu požiarov
za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky,
nemožno ho podceňovať.
K najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies možno zaradiť:
nesprávnu obsluhu vykurovacieho telesa, horľavé látky v blízkosti vykurovacieho
telesa, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu, nevhodná konštrukcia komína.
Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii
a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu
a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný
právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška
stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :
komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW

1 x za 4 mesiace

komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW

1 x za 12 mesiacov

komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW

1 x za 6 mesiacov

komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW

1 x za 2 mesiace

komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW		

1 x za 6 mesiacov

Aby sa predišlo zbytočným požiarom v rodinných i bytových domov
doporučujeme Vám udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave,
pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov, požiar vzniknutý vznietením
sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť
a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály, vykurovacie telesá umiestňovať
na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať
zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob, inštaláciu vykurovacích telies
zveriť vždy odborníkom.
Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám
určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.
kpt. Ing. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku
Na požiadanie Vám môžeme poskytnúť záznamy z kamerových systémov, ak
Vás zaujíma, či tam objavíte aj Vaše dieťa.
A vy naša milá mládež, ktorých sa to týka, vedeli by ste sa zabaviť aj bez alkoholu?
Nechcem touto výzvou ublížiť tým mladým, ani rodičom, ktorých sa to netýka.
Viem, že každý jeden rodič si myslí o svojom dieťati len to najlepšie, ale občas sa
oplatí kontrolovať, aby nebolo neskoro.
Známe slovenské príslovie hovorí: „Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko. Keď
už budem Jano, neohneš ma mamo.“

Viola Takáčová - starostka obce
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Udalosti našej obce

Občania si všimli
V minulom čísle spravodaja, sme
Vás vyzvali, aby ste písomne reagovali
na novovzniknutú situáciu s jednosmernými ulicami. Na adresu redakcie
sme obdržali jeden príspevok, ktorý
publikujeme.

Reagujem na oznam z NzD
ohľadom jednosmerných ulíc v
našej obci.
Žiaľ aj ja bývam na jednej z nich,
konkrétne na Cintorínskej 2.
Predmetná ulica je úzká, extremne frekventovaná a navyše
bez chodníkov.
Pred domom č.3 permanentne parkuje 3-5 áut, čo bráni
bezpečnému chodu ulice. Vodiči
v zákrute zmätkujú, vytrubujú,
pretože vozidlá idúce z ulice Cyrila
a Metoda nemôžu plynule prejsť
kvôli odparkovaným autám.
Ja tiež chodím autom, ale pred
našim domom nemám šancu
postáť ani na pár sekúnd, napriek
tomu, že som na správnej strane.
Komunikácia je narušená a
znečisťovaná častým prejazdom
ťažkej mechanizácie, niektorí
vodiči nerešpektujú ani dopravné
značky a doslova preletia ako po
diaľnici.
Nezabúdajme ani na nemotorizovaných obyvateľov našej obce
a návštevníkov cintorína, ktorí žiaľ
sú nútení chodiť po ceste, nakoľko
nám chodníky nahrádza makadam.
Verím, že uznáte vážnosť situácie
na našej ulici a v dohľadnej dobe
bude doriešená k spokojnosti a
hlavne bezpečnosti občanov.
M. Némethová

Dni bocianov v rakúskom
Marcheggu
Zástupcovia našej obce prijali
pozvanie primátora mestečka
Marchegg pána Haupta Gernota
na kultúrne podujatie, ktoré sa
konalo 22. júna 2013 a nieslo
názov Dni bocianov. Mesto
Marchegg sa nachádza len 30 km
od Bratislavy, v tesnej blízkosti
rieky Dunaj.
Miestne oslavy sa uskutočnili
na nádvorí loveckého zámočku
z 13. storočia a celé sa niesli v znamení bocianov, ktorých vysokým
počtom sa mesto hrdí. Len kúsok
od miesta konania osláv sa nachádza najväčšia kolónia bocianov
bielych hniezdiacich v korunách
stromov.
Cieľom tejto návštevy
bolo spoznať miestne zvyky
a dohodnúť možnosti cezhraničnej spolupráce našich
samospráv.

Za sprostredkovanie návštevy
ďakujeme p. Michalovi Mračnovi.
Zuzana Árvová

Oslava úrody
Dňa 6. júla 2013 sme navštívili
družobnú obec Szil v čase, keď
tam prebiehalo miestne podujatie
venované oslave úrody. Program
sa začal svätou omšou, na ktorej
posvätili pšenicu. Potom súťažiace
skupiny a hostia s vozmi odišli na
pole, kde sa začala tradičná žatva.
Súťažiaci sa snažili čo najrýchlejšie
a zároveň čo najkrajšie požať
úrodu.
Podujatie pokračovalo večerným
podujatím pod stanom, kde sme
mohli vypočuť a vidieť tradičné
piesne a tance. Boli vystavené aj
vence z úrody, aj náš z Novej Dedinky, ktoré sme doniesli z domu,
na počesť pšenice.
Arató fesztivál
Július 6-án ellátogattunk testvértelepülésünkre, Szilbe, ahol arató

fesztivált szerveztek.
A program szentmisével kezdődött,
majd a versenyzők és a vendégek
szekerekkel kimentek a földekre,
ahol megkezdődött az aratás. A
versenyzők nem csak gyorsan,
hanem szépen is arattak.
A rendezvény ezzel nem ért véget, a

faluban ugyanis hagyományőrző csoportok szerepeltek. Az arató koszorúkat
is kiállították. A miénket is, melyet a helyi hagyományok szerint készítettünk el
és vittünk otthonról, Dunasápújfaluról.
NT
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Babie leto
Dňa 28.9.2013 sa uskutočnil už
6. ročník kultúrneho podujatia, ktorý
nesie názov Babie Leto. Organizátorom bola obec a komisia školstva,
kultúry a športu.
Akcia sa konala v Areáli voľného
času na starom futbalovom ihrisku
v časti obce Dedinka. Tohtoročnú
udalosť moderoval Martin Chynoranský z rádia Jemné melódie.
Deti sa zabávali s Divadielkom
Dunajka, inšpirovali sa talentom detí
tanečnej skupiny Mini Tini.
Po nich nasledovali hudobné
predstavenia v podaní hostí z
družobnej obce Szilu (Maďarsko),
ktorí predvieli hru na citerách a
vystúpenie hudobnej skupiny NEW
VILLAGE GANG z Novej Dedinky,
ktorá rozohriala publikum.
Večer patril slovenskej vokálnej
skupine Fragile, ktorá vyvolala veľký
úspech. Tanečná zábava so skupinou
Rigo Band sa tiahla do polnoci.
Podujatie dopĺňali sprievodné
akcie, ktoré boli zdarma, za čo sa
chceme ich jednotlivým organizátorom poďakovať, konkrétne:
Maľovanie na tvár - poďakovanie
patrí Andrei Suskovej, Laure
Česnekovej, Patrícii Takáčovej, Dominike Domotorovej; nafukovacia
atrakcia pre malé deti: zabezpečila
Tunde Neszméri; člnkovanie na
Čiernej vode: ďakujeme Petrovi
Petríkovi a jeho synom; Mini disco
s Mickey a Minie pre deti; Vozenie na
koníkoch:

poďakovanie patrí Štefanovi Baloghovi, Stanislave Vinczeovej a ich
pomocníkom; Meranie tlaku, cholesterolu a hladiny cukru v krvi

s.r.o., Typografia plus, s.r.o., Krčma
STOP – Holocsy Jozef
bezplatne vykonávala Mudr. Kissová
Katarína so sestičkou. Novinkou boli aj
ukážky historického šermu a kuchyne,
na plackách si pochutnali deti ale aj
dospelí. Lampionový sprievod viedol
okolo celého areálu a mal úspech
hlavne u detí.

Program bol financovaný z obecných finančných prostriedkov, ktoré
obec mohla uvoľniť a vďaka sponzorom:
Szighardt Zoltán, Szighardt Maroš,
Autodielňa-Pneuservis Zidovexcars
s.r.o. Nová Dedinka, GAZU s.r.o. Nová
Dedinka, IRPEX s.r.o. Senec, GRZ s.r.o.
Nová Dedinka, KM OPTIK s.r.o. Nová
Dedinka, Alexander Farkaš – DOMINOSTAV s.r.o. Senec, J-TRADE BUILD
s.r.o. Nová Dedinka, Ernest Stiglicz,
ARDOM Trebatice, Rigo Štefan Senec,
Kajošová Katarína, Slnečná 12, Nová
Dedinka, T-Takács s.r.o. Nová Dedinka,
KREDOX s.r.o. Stupava, AVE Bratislava
s.r.o. Bratislava, Vitalos-Zákusky s.r.o.
Nová Dedinka, Takáč František, ZIPO

Poďakovanie patrí všetkým ktorí
akokoľvek pomohli, menovite:
Pani starostka Vilola Takáčová
Komisia kultúry a športu: Zuzana
Árvová, Tomáš Hegyi, Marek Bohmer,
Jozef Holocsy.
Pracovníci obecného úradu Obecného úradu: Susková Eva, Valkovičová
Daniela, Klúčiková Simona. Pálfy Jozef,
Mucka Ladislav, Štefan Krasňanský.
Občania: Jančár Stanislav st., Eugen
Ožvald.
Zuzana Árvová - Predseda
komisie školstva, kultúry a športu
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Udalosti našej obce
Vážení občania Novej Dedinky, susedia, priatelia dovoľte nám Vás informovať
v krátkosti o činnosti nášho Občianskeho
združenia „Areál oddychu a športu pri
jazere, Nová Dedinka“, ktoré funguje
v obci od roku 2011. Činnosť nášho OZ
sa orientuje hlavne na regionálny rozvoj,
skvalitnenie života obyvateľov obce
a podporu efektívnejšieho využívania
miestnych prírodných, kultúrnych,
historických a ľudských zdrojov územia
ako aj podporu a rozvoj športových,
výchovných a voľno-časových aktivít
a podujatí pre deti, mládež a občanov
Novej Dedinky.
Prvým impulzom založenia OZ
bola reakcia na pripravovaný zámer
vybudovať v lokalite „cigánska pažiť“ bytové domy, čo zmobilizovalo obyvateľov
dotknutej oblasti a spoločne sa postavili
proti tomuto zámeru a tak myšlienka ako
lepšie a hlavne vhodnejšie využiť tento
atraktívny priestor v prospech oddychu
a športu pre deti, mládež a obyvateľov
obce, začala byť pre nás prioritou. V tejto
našej aktivite nás nakoniec podporila aj
pani starostka a obecné zastupiteľstvo,
ktoré nám umožnilo prenájom časti
pozemkov a súhlasilo s našim zámerom
vybudovať oddychovú zónu a detské
ihrisko pri jazere.
V dnešnej ťažkej ekonomickej situácii
asi málokto disponuje prebytočnými
finančnými prostriedkami, preto sme sa
snažili okrem našich skromných súkromných zdrojov využiť aj prostriedky
z rôznych nadácií a projektov určených
práve na takýto účel. Nebola to ľahká
cesta, nakoľko konkurencia pri získavaní
dotácii je naozaj obrovská a preto bola
kľúčová dobrovoľná práca a aktivita
niektorých členov OZ, ktorým vďačíme za
dosiahnuté úspechy.
Častokrát nás milo prekvapila, ale
hlavne povzbudila Vaša ústretovosť, pochopenie a trpezlivosť, ktorú ste nám prejavovali pri vysvetľovaní nášho zámeru, za
čo Vám veľmi pekne všetkým ďakujeme!
Nemožno nespomenúť aj aktívnu spoluprácu a pomoc základnej a materskej
školy v Novej Dedinke, ktoré nás tiež
podporili v rámci verejného hlasovania už
spomínaného projektu SPPoločne.
Často u nás v obci počúvame
o delení obyvateľov na „starousadlíkov“
a „prisťahovalcov“. Radi by sme pri tejto
príležitosti zdôraznili, že všetko, čo sa
nám zatiaľ podarilo vybudovať sme
dosiahli spoločne starousadlíci a novousadlíci spolu. Pri spoločnej práci
vznikali nové vzťahy, priateľstva a kontakty čo určite prispelo k úspešnému
výsledku.

Veríme, že naša snaha skvalitniť
a zlepšiť život v našej obci je správna
a dúfame, že nám zachováte sympatie
a podporu v našej spoločnej práci aj
naďalej! Čím viac ľudí pridá ruku k dielu,
tým viac môžeme dokázať a vybudovať.
Budeme veľmi radi za každú pomoc
a podporu, či už formou príspevku 2% z
daní, členstvom v našom OZ, prípadne
nezáväznou pomocou pri brigádach, či
sponzorskými darmi.
Na záver ešte jedno veľké
poďakovanie všetkým podporovateľom,
členom OZ,

priaznivcom, priateľom ako aj
inštitúciám a nadáciám vďaka, ktorým
sme vyčistili jazero a okolie, vybudovali
detské ihrisko a zónu oddychu a relaxu
pri jazere: Nadácia EKOPOLIS, Bratislavský
Samosprávny Kraj, Nadácia SPPoločne,
ZSE, Siemens, Bau beton spol. s r.o.,
IRPEX, s.r.o., Peter Dinka.
OZ „Areál oddychu a športu pri jazere,
Nová Dedinka“
e-mail: info@ozprijazere.sk
www.ozprijazere.sk

Cyklotúra pri Neusiedlerskom
jazere v Rakúsku.
Tak ako sme minulí rok sľúbili bicyklovania chtivým občanom, tak sme to
tento rok aj splnili a Cyrilo- metodejské
pracovné voľno sme sa rozhodli využiť
na usporiadanie už tradičnej cyklotúry,
ktorá sa vlani pre nedostatok financií
neuskutočnila.
53 nadšencov tohto športu sa
stretlo v ranných hodinách pred obecným úradom, kde ich už čakal autobus
s prívesným vozíkom, ktorý odviezol
účastníkov na štartovné miesto do
mestečka Neusiedler see v Rakúsku.
Odtiaľ si mohli cyklisti za krásneho
slnečného počasia vychutnávať 45
km dlhú cyklotrasu Kirschblütenradweg B12, ktorá viedla popri viniciach
a čerešňovo višňových sadoch. Tohto
ročná cyklotúra bola podstatne
náročnejšia ako tie z predchádzajúcich
rokov, no zúčastnení ju zvládli na
výbornú aj napriek tomu,

že najmladšia cyklistka mala 6 a
najstarší účastník 62 rokov.
Na záver mi nedá nespomenúť
výkon p. Jozefa Múčku, ktorý už
tradične spiatočnú cestu autobusom
vynecháva a návrat do našej obce
absolvuje po dvoch kolesách svojho
bicykla. Nebolo tomu inak ani tento
rok a 70km dlhú cestu domov šťastne
prebicykloval.
Cestovné náklady za túto športovú
akciu si účastníci spolovice platili sami
a druhú polovicu uhradila obec z obecného rozpočtu.
Z.A.
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Spoločenská kronika
za 1.polrok 2013
Vítamame medzi nami
Új szülöttjeink
1. Alex Baricza
2. Linda Gereková
3. Adam Hronský
4. Tomáš Kajoš
5. Cloe Karešová
6. Olívia Kopernická
7. Patrik Loj
8. Sarah Meggyesiová
9. Emma Múčková
10. Filip Pandoš
11. Nina Poórová
12. Adam Raýman
13. Róbert Rusiňák
14. Bianka Sabová
15. Daniel Sticza
16. Teodor Sticza
17. Marcus Szabo
18. Sára Szabóová
19. František Šimon
Sobáše
Hűséget esküdtek
1. Mária Fülöpová a Miloš Takács
2. Silvia Kuruczová a Ján Derzsi
3. Anna Smatanová a Jaroslav Bíro
4. Veronika Maršovská a Mikuláš
Sydorčuk

Základná škola
Základná škola v Novej Dedinke venuje podpore a ochrane zdravia
a zdravému životnému štýlu mimoriadnu pozornosť. Tento školský rok
sa škola zapojila do Kampane 2013 Odstráň obezitu, ktorej cieľom je
špecifickými aktivitami v rámci výchovnej a vyučovacej práce zdôrazniť
význam prevencie jedlom, aktívnym pohybom a starostlivosťou o zdravie. V programe máme mnohé činnosti, ktoré upriamia pozornosť detí
na negatívne dôsledky prejedania sa, nezdravých potravín a nedostatku
pohybu.

Na vzdelávanie k ochrane zdravia získala škola finančnú pomoc MŠ
SR vo výške 1600 €, ktorá poslúži na nákup učebných pomôcok, napr.
mikroskopov, laboratórnych setov a pod. Podporený projekt má názov
Ľudské telo funguje ak je hlava pán, srdce kráľ a žalúdok je hospodár.
V rámci projektu sa žiaci dozvedia o svojom tele a jeho správnom fungovaní, napr. sa naučia merať svoj krvný tlak či tep v pokoji a po záťaži,
absolvujú vyšetrenie zraku pomocou Snellenových optotypov, uvidia svoj
vlas pod mikroskopom, odmerajú ph slín, zistia, aká je vitálna kapacita
ich pľúc a pod. Náš záujem je, aby si žiaci osvojili myšlienku, že zdravie je
pre človeka to najcennejšie a jedinou cestou, ako zdravie upevňovať
je správne stravovanie, osobná hygiena, primeraný pohyb a telocvik,
dostatočný odpočinok a správna životospráva.
Marianna Nagyová - riaditeľka ZŠ

5. Iveta Čermáková a Jozef Farkaš
6. Miroslava Mišovičová a Roman Nízky

Opustili nás
Elhaláloztak
1. Helena Fülöpová
2. Ján Heszheimer
3. Tomáš Izsóf
4. Helena Kriváneková
5. Imrich Lukovič
6. Iveta Vinczeová
7. Emil Víťazka
8. Štefan Wenchich
9. Anna Žáková
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Materská škola
Po slnečnom lete nás znovu
radostne víta Materská škola
v Novej Dedinke. Prv, než sa začal
školský rok 2013 – 2014, novozvolená p. riaditeľka MŠ A. Chytilová
uskutočnila v mesiaci august letné
brigády, na ktorých sa zúčastnili
nielen rodičia našich detí, ale aj
usilovné babky, či príbuzní, ďalej
prevádzkoví zamestnanci OÚ
i niektorí občania, ktorí svojou
účasťou a pracovnou aktivitou
dopomohli vytvoriť esteticky
pôsobiaci areál šk. dvora a interiér
MŠ. Vysadili sa okrasné kvety od
p. Tomáša Kajoša, opravili a natreli
sa hracie kútiky, obstrihali sa kríky
a stromy, vyčistil sa celý školský
dvor. Z hľadiska bezpečnosti bolo
potrebné premiestniť detskú
šmýkačku, opraviť schody do budovy MŠ a opraviť vchodovú bránu.
Vybudovalo sa oplotenie i hygienická miestnosť pre deti s telesným
postihnutím. Taktiež sa uskutočnili
potrebné opravy na vodoinštalácii,
vymaľovali sa hygienické miestnosti, odpratal sa rôzny nepotrebný
materiál, vymenili sa svetlá v
triedach, vykonali sa drobné
opravy elektroinštalácie a zakúpili
sa nové postieľky pre deti.
Naše poďakovanie patrí:
- p. Františkovi Maršovskému,
ktorý zabezpečil výhodný nákup
elektroinštalačného materiálu,
vykonal bezplatnú montáž
bočných svietidiel v spálňach a
montáž odvetrávacích ventilátorov a sponzorsky dodal potrebný
elektroinštalačný materiál.
- p. Zeleňákovi, ktorý sprostredkoval výhodný nákup detských
uteráčikov, potrebného materiálu
pre MŠ a daroval našej MŠ žehliacu
dosku a sušiče na prádlo.
- spoločnosti Siemens s.r.o.
za uskutočnenie projektu “Hravé
tvorenie“.
Ďakujeme p. starostke V.
Takáčovej, všetkým zamestnancom OU a rodičom a občanom
za všestrannú pomoc a finančné
prostriedky.
Sme 4-triedna MŠ s vyučovacím
jazykom slovenským. Súčastný
počet detí je 90, zadelených do
tried podľa vekovej kategorií:

I.trieda Lienky - 22,
II.trieda Motýliky – 23,
III.trieda Mravčekovia –23
IV.trieda Včielky –22
Výchovno-vzdelávaciu prácu
s deťmi vykonáva 8 pedagogických pracovníčok a o údržbu
i upratovanie sa starajú 2 prevádzkové pracovníčky. Vydávanie
stravy zabezpečujú 3 prevádzkové
pracovníčky. Strava sa dováža zo
školskej jedálne.
Hlavným zameraním nášho
predprimárneho vzdelávania je
podporovanie dieťaťa v socializácii a v poznávaní prostredníctvom
hry, podpora zdravia a zdravého
životného štýlu, multikultúrna
výchova a výchova v duchu humanizmu nielen vo výchovno–vzdelávacej činnosti , ale aj na plánovaných
akciách.

V mesiaci september sa aj
rodičia našej MŠ zapojili do organizácie podujatia Babie leto 2013
a to v podobe predajného stánku
s občerstvením. Ďakujeme rodičom
za každú pomoc, ktorú nám poskytli.
Získali pre deti pekný finančný
príspevok, ktorý bude využitý na
nákup chýbajúcich skriniek do šatní,
na kultúrne vyžitie detí a na moderné i didaktické hračky.
Naša materská škola sa zapojila
do výtvarnej súťaže s tematikou
“Čo si predstavujeme pod pojmom
zdravie”.
5 výtvarných prác našich
škôlkárov – detských maliarov, bolo
vystavených na VIII. medzinárodnej
konferencii Európskej asociácie pre
fototerapiu a na diskusnom fóre
na tému “Zdravá škôlka“ v Bratis-

lave v Inchebe odkiaľ poputujú na
medzinárodnú výstavu Pragomedica
do Prahy. Tejto prezentácie sa
zúčastnila aj naša p. riaditeľka MŠ
A. Chytilová s cieľom oboznámiť sa
s podmienkami projektu “Zdravá
škôlka“.

V mesiaci október nás prišli do
škôlky znovu potešiť obľúbení,
umeleckí bábkoherci s divadelnými
predstaveniami, konkrétne

divadlo Dúha s divadielkom “ Katkine výmysly” a divadlo Harry Teater
s moderným divadielkom “ Soľ nad
zlato.
V jesennom období nás ešte čaká:
kultúrne vystúpenie detí z veľkej
triedy na uvítaní novorodencov, divadielko Slniečko – s rozprávkou Hugo
a jeho sladkosti, Zdravá Jesienka s
rôznymi akciami - Deň jablka, Mliečny
deň, jesenná výstava ovocia a zeleniny, dalej výstava výtvarných prác
z prírodnín na našej škôlke, príprava
a ochutnávka šalátov, ovocných a
zeleninových pochúťok s Receptárom,
strašidelná diskotéka, zdravé cvičenia i
pohybové aktivity a taktiež púšťanie
šarkanov, na ktoré sa všetci veľmi
tešíme.
Diana Holubová
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Žijú medzi nami
Pohyb na čerstvom vzduchu
prispieva zdraviu a istým spôsobom predlžujem mladosť.
Dôkazom toho je aj pán Jozef
Múčka - významný atlét s
mnohými športovými úspechmi,
žíjúci v našej dedine. Tento pán
už má dávno po oslave 60-tky,
hovorí si, že je dôchodca, no
darmo by ste hľadali obraz
štandardného penzistu. Ešte aj
v súčasnosti okrem zamestnania
stále športuje, miesto autobusu volí radšej bicykel hoci aj z
Rakúska.
Jeho detským snom však
nebola atletika, pretože ako
dieťa chcel byť traktorista čo sa
mi nakoniec podarilo, myslím že
viac ako dosť, keďže zhotovil tri
takéto stroje. S atletikou začínal
ešte v poslednom ročníku základenej školy, keď získal titul majstra
okresu a na majstrovstvách kraja
získal druhé miesto, neskôr získal
titul maj-stra Československa.
V 17-tich rokoch získal na majstrovstvách 3. miesto medzi
mužmi, čo bola v tej dobe veľká
vzácnosť, lebo mužská kategória
bola od 18-tich, a jemu sa tam
podarilo prebojovať. Spomínané
umiestnenie vnímá pán Múčka
ako svoj prvý veľký úspech.
Počet jeho úspechov sa zvyšoval,
ale všetky uvádzať nebudeme.
Atletika zohrávala dôležitú
úlohu v živote ale rozhodne aj
zaberala mnoho času, preto mal
pán Múčka v pláne po svadbe
s vrcholový športom skončiť a
venovať sa rodine. Lenže prišiel
mu do cestu duatlon, ktorý
mu zabezpečil najvýznamnejší
športový úspech. Je ním zlatá
medaila v duatlone, ktorú získal
v Poľsku v roku 1998. Bolo to
vôbec prvé zlato, ktoré získal
Slovák v tejto disciplíne. Týmto
výkonom prekvapil vzhľadom
na to, že nepatril medzi favoritov
a mal silnú konkurenciu. V tom
čase sponzoring športu nefun-

goval tak ako v súčasnosti, atléti
si hradili náklady na prípravu a
na súťaž, až v prípade získania
ocenenia dostali istú časť späť,
napriek tomu sa pánovi Múčkovi
podarilo samého seba motivovať.
O sebe tvrdí, že je introvert a
jeho motivácia spočíva v chcení
dosiahnúť výsledok a úspech.
“ Všetko dosiahneš, len musíš
chcieť” - motto - ktorým sa riadi
je síce často používaný výrok, ale
v jeho kariére športovca kľúčové.
Veľmi chcel niečo dokázať a
rozhodne sa mu to podarilo,
teda patrí medzi ľudí, ktorí môžu
byť spokojní so svojím cieľom.
Mladým ľuďom a športovcom
odkazuje “vypnite počítače a
hýbte sa”, určite to má význam,
pohyb posilní telo aj ducha.
Mladých ľudí motivuje aj v praxi.
Na základnej škole v našej obci sa
každoročne uskutočňuje Memoriál Jozefa Múčku, cezpoľný beh
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je určený predovšetkým žiakom
8. a 9. ročníka a zvykne sa konať
ku koncu školského roka. Tento
rok bol preložený na september
kvôli počasiu. Pán Múčka minulý
rok získal poďakovanie od STÚ
- Slovenská triatlonová únia, pri
príležitosti 25. výročia organizovaného triatlonu na Slovensku.
Naša obec môže byť právom
hrdá na tohto pána, jeho meno
figurovalo na predných priečkach
atletiky doma i v zahraničí.
Počas rozhovoru s pánom
Múčkom som sa dozvedela aj
historku o vzniku triatlonu : Traja
športovci sa stretli na Hawaii,
jeden bol bežec, druhý plavec
a tretí cyklista. Chceli si zmerať
sily, aby vedeli, ktorý je najlepší a
tak spojili všetky tri disciplíny . V
súčastnosti triatlon zaznamenáva
veľký rozmach a existujú rôzne
druhy v závislosti od jednotlivých
dĺžok disiplín.
M.Š.
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Z histórie našej obce
Spomienková slávnosť
Dňa13. júla sme si pripomínali
pamiatku zosnulých z prvej a z druhej
svetovej vojny na dvore kostola pri
pamätníku. Pamätník postavili v roku
1992 obyvatelia obce, ktorú iniciovali
občania, ktorí stratili vo vojne člena
rodiny.

takto, pred pamätníkom si môžeme
na nich zaspomínať – hovorila Viola
Takáčová.

Spomienková slávnosť sa
začala dvojjazyčnou omšou,
ktorú celebroval nový farár obce
Gabriel Klenko. V kázni hovoril
o svojej rodine, jeho teta tri dni po
svadbe stratila manžela. Bola to
bezvýznamná smrť, jeho teta si už
novú lásku nehľadala.
Po omši na dvore Gábor Fülöp,
žiak Základnej školy Alberta Molnára
Szencziho, zarecitoval básničku od
Zsuzsa Hajdú.
Následne nato poslankyňa
Tünde Neszméri privítala hostí
z družobnej obce z Maďarska, zo Szilu
a pokračovala so slovami: „Hrdina je
odvážny človek, schopný zriedkavých
výnimočných skutkov a bezhraničnej
obety. Naši hrdinovia, na ktorých pri
tomto pamätníku dnes spomíname,
boli však nenápadnými hrdinami, bez
veľkých skutkov a odvážnych cieľov.
Žiaľ osud sa s nimi a ich rodinami
kruto zahral.“
Pani poslankyňa po úvodných
slovách poprosila pána Ladislava
Gujbera, poslanca Bratislavského
samosprávneho kraja, starostu
Hrubého Šuru, aby predviedol svoj
slávnostný príhovor.
Ladislav Gujber zdôraznil: vojna
nie je boj medzi vojakmi, ale medzi
armádami. Vojaci často majú
priateľsky vzťahujú k sebe navzájom.
Tak sa to stalo aj v roku 1914, keď
francúzski a nemeckí vojaci na
západnom fronte uzavreli medzi
sebou separátny mier. Nakoľko boli
Vianoce, dali si navzájom aj darčeky.
Ladislav Gujber dodal: Na pamätníku
29 mien hrdinov z dvoch dedín, 29
odlišných, smutných príbehov ľudí
z dediny, na ktorých by sme už asi
ani nespomenuli, keby ich život o
neobrala vojna.
Po Ladislavovi Gujberovi aj pani
starostka obce, Viola Takáčová
zaspomínala na hrdinov obce.
Nevieme kde ich zabili, ani to
nevieme, kde sú pochovaní, ale aspoň

Po uložení venca si ľudia
zaspomínali aj na postavenie
pamätníka. Júlia Kovácsová po nežnej
revolúcii bola jedna z iniciátorov. Ako
povedala: boli sa pozrieť na viaceré
pomníky, aby sme vybrali to najkrajšie.
Síce v dobe svetových vojen Nová
Ves a Dedinka pri Dunaji boli ešte
samostatné dediny, ale nakoľko sa
v roku 1960 zlúčili, bolo prirodzené,
že spravili spoločný pamätník. Do
zbierky sa zapojilo viacero občanov
dediny. Je smutné, že za dvadsať rokov
neusporiadali žiadne spomienkové
slávnosti na počesť hrdinov, ktorí
zomreli pre nás. Pri rozhovoroch si
každý vyjadril nádej, že spomienkové
slávnosti sa budú usporadovať
pravidelne, každý rok.
TN
Megemlékezés a hősi halottakról
Július 13-án emlékeztünk meg az
első és második világháborúban elesett
hősi halottakról a templomkertben lévő
emlékműnél. Az emlékoszlopot 1992-ben
állította a falu lakossága, kezdeményezői
a családtagjukat elveszítő leszármazottak
voltak.
A megemlékezés két nyelvű szentmisével kezdődött, melyet a község
új plébánosa Klenko Gábor tartott,
prédikációjában egy családi eseményt
is felelevenítve, mely szerint nagynénje
férjhez menetele után három nappal
elvesztette férjét. Értelmetlen halál volt
ez, nagynénje azután már nem keresett
magának új párt.
A szentmise után a templom kertben

Hajdú Zsuzsa versét szavalta el Fülöp
Gábor, a Szenczi Molnár Albert Alapiskola
tanulója.
Ezek után Neszméri Tünde, a helyi
képviselő-testület tagja köszöntötte
Dunasápújfalu testvértelepüléséről, Szilről
érkező vendégeket és az emlékezőket.
Majd így folytatta: „A hős általában rendkívüli, önfeláldozó tettet végrehajtó híres
személyiség. De Azok a hősök, akikre ma
az emlékoszlopnál emlékezünk láthatatlan hősök, akik nem akartak nagy tetteket
végre hajtani, csupán a sors játszott velük
és családjukkal kegyetlenül„
Az önkormányzat képviselője ezek
után felkérte Gujber Lászlót, a Pozsony
megyei önkormányzat képviselőjét, Hegysúr község polgármesterét tartsa meg
ünnepi beszédét.
Gujber László beszédében kiemelte
a háború nem a katonák, hanem
a hadseregek harca. A katonák sok
esetben szinte barátságosan viszonyulnak egymáshoz. Így történt ez 1914-ben
is, mikor a francia és a német katonák
a nyugati fronton öt hónapos harcok
után különbékét kötöttek. Karácsony
lévén még meg is ajándékozták egymást.
Gujber László azt is elmondta: „Ezen
az emlékművön 29 nevet olvashatunk.
Két falu 29 hős fia, 29 talán teljesen
különböző, szomorú történet”. Olyan
személyek neve, akikre talán már nem
is emlékeznénk, ha nem a háborúban
halnak meg.
Gujber László után, Takács Viola,
Dunasápújfalu polgármestere szólt
a megemlékezőkhöz. „Nem tudjuk, hogy
ölték meg őket, hol vannak eltemetve, de
legalább ez előtt az emlékoszlop előtt,
amit elődeink emeltettek, emlékezhetünk
rájuk ma is.”
A koszorúzás után beszélgetésben
a szobor felállításának körülményeiről is
szó esett. Kovács Júlia a rendszerváltás
után az egyik kezdeményezője volt a szobor felállításának. Elmondta, több példát
is megnéztek, hogy milyen emlékoszlopot
állítsanak fel. Újfalu és Sáp a két háború
között két település volt, de mivel ma már
egy faluról van szó, kézenfekvő volt, hogy
egy emlékhelyet állítsunk fel. A faluban
több adakozó kedvű polgár járult hozzá
a szobor felállításához. Kicsit szomorú,
hogy a 20 év alatt most először rendeztek
megemlékezést a hősi halottainkról. Mindenki reménykedik, hogy a jövőben már
rendszeresek lesznek a megemlékezések.
Ezek az emberek ugyanis értünk haltak
meg. Értünk küzdöttek.
NT
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Výživa našich detí
„Základom zdravého vývoja
dieťaťa je vyvážená kombinácia
zdravej stravy a pohybu!“
Nebolo azda doby, kedy by sme
si túto formulku neboli x-krát čítali
v rôznych článkoch časopisov, či
na nástenkách detských lekárov.
Pre mnohých rodičov zásadná vec
a bez diskusií ňou riadia a prispôsobujú život svojich ratolestí už
od narodenia. Rovnako starostlivo
dodržujú pitný režim počas celého
dňa, takisto majú k dispozícii
neustále čerstvé ovocie a zeleninu.
Vytvárajú takto rodinné výživové
a stravovacie návyky.
Dieťa do tretieho veku života
si stravovacie návyky svojich
rodičov postupne osvojuje, mimo
nich ho vychovávame k hygienickým návykom, neskôr pridávame
pohybovú i psychickú aktivitu
a náročnosť. Pozor však u rodičov
– vegetariánov, čo je vhodné pre
dospelých, nemusí platiť pre deti!
Výživa s prevahou zeleniny a ovocia nemusí pokrývať energetickú
potrebu detí. Strava musí byť pestrá, mlieko a jogurty kľudne poloi plnotučné, ponuka mäsa takisto
od bieleho (hydina, ryby, králičie) až
po červené (bravčové, hovädzie).
„Malý človek“ v predškolskom
veku“ sa začína prejavovať aj temperamentom – má svoje chuťové

nároky, dožaduje sa nadbytku
sladkostí, presladených jedál
a nápojov. Návyk na vysokokalorické jedlá vedie k celoživotnému
spôsobu stravovania a pitia
– dohliadame na to. Pitný režim
zameriavame na pitnú vodu
z vodovodu, nesladené ovocné
čaje, príjem tekutín rozložíme
rovnomerne počas celého dňa.
Pre školáka je školské stravovanie prevenciou rozvoja obezity.
Je zárukou zdravého spôsobu
výživy. Deti navštevujúce školskú
jedáleň nie sú nútené k nepravidelnému stravovaniu v závislosti na
čase príchodu domov.
Nemajú potrebu stravovať sa
podľa vlastného uváženia, ktorým
často siahajú k „bufetovým“
pokrmom. Školské stravovanie má
i celospoločenský význam, ktorý
vedie mládež k zdravej výžive
v súčasnosti i budúcnosti nielen
v škole, ale i v domácom prostredí.
Rodičia však nemôžu nechať učiť
sa pravidelnosti v jedení na školskú
jedáleň. Treba dozerať, aby deti
a mládež nevynechávali raňajky,
veľká časť detí školského veku
nedesiatuje. Ak áno, sú to mnohokrát iba sladké cukrovinky nahradzujúce nedostatočné raňajky
a žiaden obed. Najpravidelnejším
a často i energeticky najbohatším
jedlom je – nesprávne – večera.

Príčina je zjavná – je to zabehnutý
stravovací systém mnohých rodín
„z nedostatku času“, alebo u dieťaťa
z nechuti obedovať v školskej
jedálni. Tieto nesprávne návyky sa
potom prenášajú do celoživotného
stravovacieho návyku.
Správny pohybový režim
a fyzická aktivita dodávajú telu
kyslík, zlepšujú metabolizmus
a psychický stav organizmu dieťaťa.
Pohyb bol i v minulosti prirodzenou súčasťou detí, bolo menej
nadváhy a stresu. V súčasnosti sa
vplyvom zmeny životného štýlu
– honbou za informáciami (často
nevhodnými) – zmenili pohybové
hry za počítačové. Dieťa školského
veku stráca prirodzenú a životne
potrebnú činnosť v uspokojivom
množstve. Tento energeticky
nevyvážený životný štýl vedie
už u detskej populácii k nárastu
civilizačných chorôb typických pre
dospelých – nadváhe a bolestiam
pohybového aparátu.
Venujme sa tomuto problému
v rodinách a školách! Nezabúdajme
na správnu životosprávu našich
detí. Návyky, ktoré sa im vštepia
v detstve, pôjdu ruka v rukáve
počas celého ich života. Odmenou
nám bude ich radosť, zdravie, aktivita a úsmev. Dbajme na to!
V. P.

Občania si všimli
Stalo sa v Novej Dedinke
Dňa 9.10.2013, bol v Novej Dedinke
postrelený pes dvoma strelnými
ranami. Závažné je to najmä preto,
že ide o maltézskeho psíka, ktorý
sa nepodobá na žiadnu poľnú zver,
ten kto strieľal, to vykonal úmyselne.
Smutné je, že nejde o prvý prípad
strieľania na psa, ktorý má obojok a
svojho pána. Zákon č. 249/2009 z.Z.
o poľovníctve a o zmene doplnení
niektorých zákonov, zakazuje strieľať
v nepoľovnom revíre do ktorého obec
a obytná čas patrí. Samozrejmé je
nestrieľať hoci

ani vzduchovkou na miestach, kde sa nachádzajú ľudia a ich domáce zvieratá.
Každý chceme, aby naša dedina bola pokojná a verejné priestory bezpečné, aby
sme sa nemuseli báť pustiť naše deti von bez dozoru. M.Š.
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Športový klub ND
Baumit Cup 2013 – v hviezdnym obsadením ovládli pražské
“S” – Slávia pred Spartou, ČSFA
na 4. mieste
V Sobotu 22.6.2013 sa v Malackách v Zámockom parku konal veľký
medzinárodný turnaj prípraviek U8,
pod záštitou Jozefa Halcina – poslanca MsZ v Malackách. Patrónom
turnaja bol prednosta obvodného
úradu v Malackách – Jozef Mračna.
Za generálneho sponzora Baumit – sa
zúčastnili a odovzdali ceny najlepším
– Luboš Fussek, riaditeľ spoločnosti
Baumit a prokurista Tomáš Sepp.
Turnaj za účasti mužstiev zo 6 krajín
Európy bol veľmi kvalitný. V závere sa
ukázala obrovská kvalita mužstiev z
Prahy, tieto patria k absolútnej špičke
v Európe. Slávia vedená trénerom
Šetkom, porazila Spartu vedenú
trénerom Šedom. Výborný zápas
a zážitok pre všetkých priaznivcov
športu. Naši chlapci z ŠK Nová Dedinka pod vedením trénera a zároveň prezidenta klubu p. Ladislava Maluniaka
sa umiestnili na 20.mieste. Kvalita
mužstiev, trénerskych názorov ako aj
futbalových vzorov bola pre našich
chlapcov veľkou školou futbalového
života. Krásny futbal predvádzali aj
mužstvá zo Žiliny, Sportklubu Viedeň
a Wiener Linien. Chorvátske mužstvo
zo Záhrebu zase ukázalo typické
prvky Chorvátskej futbalovej školy a
Akadémia Pilkarska z Krakowa a Gyorujfallu so Sopronom zase predviedli,
že sa netreba vzdávať ani pri nepriaznivom stave výsledku a bojovať až do
konca. Všetci chlapci z nášho futbalového klubu zanechali dobrý dojem
a mali možnosť si zahrať na tomto
prestížnom turnaji s top klubmi z Európy. Pri nesmiernej kvalite mužstiev
naši chlapci hrdo a so vztýčenou
hlavou bojovali a nevzdávali sa za
žiadnej situácie. Za predvedené
výkony im patrí naše poďakovanie.
Ceny chlapcom predával, Zdenek
Gygera, Český internacionál - Ajax
Amsterdam, Juventus Turín.
Spestrením turnaja bolo zápas
medzi mužstvami ČSFA U5 proti UFC
Pama a vystúpenie žongléra Marka
Popovského z Prešova. Touto cestou
by vedenie klubu ŠK Nová Dedinka
chcelo ešte raz poďakovať za poz

vanie na takýto turnaj pánovi prezidentovi ČSFA Malacky p. Jánovi Kubovičovi.
Veľké poďakovanie patrí aj nášmu realizačnému tímu p. Rudolfovi Tauberovi:
šéftréner mládeže, vedúcemu mužstva p. Marekovi Mikšíkovi, Erikovi Filkasovi,
ako aj všetkým rodičom a priateľom nášho klubu. Trénerovi Ladislavovi Maluniakovi touto cestou ďakujeme za dlhoročnú prácu s deťmi, ktorá prináša svoje ovocie. Pevne veríme, že aj naďalej budete šíriť a reprezentovať dobré meno Obce
ako aj klubu ŠK Nová Dedinka.
Veľké poďakovanie: patrí rodičom, celému realizačnému tímu za pomoc, Obecnému úradu v Novej Dedinke zastúpené starostkou Violou Takáčovou za finančnú
podporu. Pekne ďakujeme.
Poďakovanie za on line prenos mládežnického futbalu – Crostech Slovakia –
Kamil Obluk, skvelá práca, ktorá mala veľký ohlas a úspech.
Michal Mračna
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Ambulancia K-Clinic
Ambulancia všeobecného lekára
pre dospelých a ambulancia vnútorného lekárstva, K-Clinic,s.r.o.,
Mierová 11, Nová Dedinka
pre Vás ponúka
- vstupné vyšetrenia (anamnéza,
fyzikálne vyšetrenie, tlak krvi,ekg)
- tvorba liečebného plánu
- pravidelné preventívne prehliadky (vstupné, zákonné, v súvislosti so
zamestnaním, pracovná zdravotná
služba I. a II.st.)
- odbery materiálu na hematologické, biochemické, sérologické a
mikrobiologické vyšetrenia
- očkovanie   
- sledovanie chronicky chorého
pacienta
- vyšetrenia s následným potvrdením na vydanie vodičského
preukazu, zbrojného pasu ,zdravotného preukazu na prácu
v potravinárstve,prihlášky na VŠ a
ďalšie potvrdenia
- vypisovanie kúpeľných návrhov,
práceneschopností, lekárskych
potvrdení pre zamestnávateľa,
poisťovne a iné inštitúcie
- konzultácia s výsledkami
vyšetrení, nálezmi od odborných
lekárov
- interné predoperačné vyšetrenia
- zameriavame sa na primárnu
a sekundárnu prevenciu najmä
civilizačných chorôb
- vykonávame konziliárnu internistickú činnosť pre praktických
lekárov a špecialistov
- telefonická a elektronická
konzultácia, ponúkame za poplatok možnosť objednať sa na vopred
dohodnutý deň a hodinu

Ordinačné hodiny:
Pondelok: od 8,30h do 12,30h
Streda: od 8,30h do 12,30h
Štvrtok: od 12,00h do 16,00h
Piatok: od 8,30h do 11,00h
odber krvi: od 7,30h do 8,30h
tel.:    0907 153 397
mail: kkiss@post.sk
Lekár: MUDr. Katarína Kissová

Körzeti orvosi és belgyógyászati rendelő – K-Clinic, k.f.t.,
Béke utca 11., Dunasápújfalu
Amit nyújtunk:
-általános kivizsgálás (kórtörténet, fizikális állapot vizsgálat,
vérnyo más, EKG)
-a kezelés menetének kidolgozása
-rendszeres és megelőző vizsgálatok (munkahelyre, élelmi
szeripari kártyához)
-mintavétel hematológiai,
biokémiai, szerológiai és mikrobiológiai vizsgálatokhoz
-oltások
-krónikus betegek kezelése
-jogosítványhoz, fegyvertartási engedélyhez, egészségügyi
kártyához, főiskolai tanulmányok
megkezdéséhez köthető kötelező
és egyéb igazolások kiadása
-gyógyfürdői beutaló, táppénz
igazolás kiállítása, munkaképesség igazolása stb.
-szakorvosi véleményekről
való konzultáció
-műtét előtti, belgyógyászati
kivizsgálás
-a civilizációs betegségek
megelőzéséről való tanácsadás
-telefonos és elektronikus
tanácsadás, fizetség ellenében
pontos terminust is tudunk biztosítani
Rendelési órák:
Hétfő: 8,30 - 12,30
Szerda: 8,30 - 12,30
Csütörtök: 12,00 - 16,00
Péntek: 8,30 - 11,00
Vérvétel: 7,30 - 8,30

Tisztelt polgártársaink,
amennyiben gondot jelentene
a gyógyszerek kivétele, segítünk!
Mivel a rendelő a községi hivatal épületében van, csak annyit
kell ten niük, hogy beadják a recepteket és az egészségügyi kártyát. Az önkormányzat dolgozója
házhoz szállítja az orvosságot.
tel.:    0907 153 397
mail: kkiss@post.sk
MUDr. Katarína Kissová
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